




 evangélikus Élet

Megelőlegezett bizalommal 
„Mindenkit fogadok, de csak ha ígéretet kapok: a gyermeket 
evangélikus hittanra íratják majd. Az esküvőnél is így járok el: 
akkor a keresztelőről egyezünk meg. Így épülgetünk lépésről 
lépésre. Az így megelőlegezett bizalomért meghatóan hálásak. 
Sok kis hittanosom lett így” – mondja a Szentesi Evangélikus Egy-
házközség parókus lelkésze, Veres-Ravai Réka. Az épülő gyüleke-
zetet bemutató riportunkban a nem túl nagy létszámú, de annál 
lelkesebb közösségről, a szerethető városról, a hittanóracsúcsról, 
a keresztelőkön szaladgáló gyerekekről és még az ékszerkészí-
tésről is szó esik. 

29. oldal

Nem én voltam!
A gyerekeknek nehezükre esik hazudni. Szívesebben mondanák ki 
az igazságot, ettől függetlenül újra és újra füllentenek. Ha ilyesmin 
kapjuk őket, tapintatosan és kedvesen érdemes reagálnunk, mivel 

a hazugság a társas intel-
ligencia része – és nem 
is csak a felnőttek eseté-
ben. Cikkünkből az is ki-
derül: bizalomteli légkör-
ben könnyebben megy az 
őszinteség.

38. oldal

Mutasd a logód, megmondom, ki vagy
Naponta találkozhatunk a legkülönfélébb vállalkozások cégjelvénye-
ivel, emblémáival, mai szóval logóival. Arculati szempontból mozgal-
mas ez az év egyházunkban is, például nemrégiben új logót kapott 

a gyülekezetimunkatárs-
képzés és a Pesti Egy-
házmegye is. Ennek ap-
ropóján szakembereket 
kérdeztünk ezeknek az 
arculati elemeknek a sze-
repéről. 

18. oldal

Lelki felüdülés
Még javában tart a fesztiválszezon, és nyári tá-

borok tucatjai is zajlanak ezekben a hetekben, 
az pedig külön öröm, hogy egyházi rendezvé-

nyekben sincs hiány. Idén – mondjuk így: a „Szélrózsa-
váltóévben” – a Csillagpont református ifjúsági találko-
zó várta a keresztény fiatalokat változatos programok-
kal; az együttlétnek ez alkalommal is voltak evangélikus 
résztvevői, amint összefoglalónkból is kiderül. 

Szólunk természetesen a Művészetek Völgyében 
már évek óta nagy érdeklődésnek örvendő Tarisznya 
evangélikus udvar színes programkínálatáról is. Ám 
egyházunkban, hála Istennek, korántsem csak a nagy-
szabású összejövetelek hónapja a július, ezért talál-
kozhatnak olvasóink e lapszámunkban olyan prog-
ramokról szóló beszámolókkal is, amelyek kevesebb 
résztvevővel zajlottak ugyan, de egymással testvér-
kapcsolatot ápoló közösségek lelkesedéséről, kitűnő 
együttműködéséről tanúskodnak.

Nyári tematikájú publicisztikákban sem szűköl-
ködik magazinunk. Vitális Judit írásában az esküvői 
szezon apropóján a házassággal kapcsolatban szó esik 
például a boldogság három lábáról, de Luther Márton 
gondolatait is megosztjuk az olvasókkal ebben a té-
mában – egyúttal felhívva a figyelmet a Luther Válo-
gatott Művei sorozat ősszel megjelenő két újabb köte-
tére. Olvasható a szünidei gyermekterelgetés árnyas 

és napos oldalait bemutató írásunk második része, 
és ugyancsak a szülőket-nagyszülőket érdekelheti a 
gyermeki füllentés témaköre.

Múzeumot látogatni nyáron is lehet – akár a nya-
ralás kísérőprogramjaként a keszthelyi Balatoni Mú-
zeumot. Az intézmény állandó kiállítása nemcsak a 
„magyar tenger” egykori és jelenkori világát, a fürdő-
élet kialakulását mutatja be érzékletesen, de például 
a Balaton környéki várakat, erődítményeket is. 

Fontos és szinte oktatási célra is használható cik-
kében Franko Mátyás tatai lelkész a keresztszülőség 
kérdéseit járta körbe e szolgálat mibenlététől egészen 
addig, hogy mit is illik egy keresztelőre ajándékként 
vinni, vagy milyen ruhában illik megjelenni. Szintén 
fontos, akár vitaindító, de mindenképpen elgondol-
kodtató írást közlünk egyházunk különböző arculati 
elemeiről, az egyházi intézmények logóiról, korántsem 
mindegy ugyanis, hogy mit üzenünk magunkról, egy-
házunkról a külvilágnak.

Végül, de nem utolsósorban könyv- és folyóirat-
ajánlónkra, valamint lelki tartalmú írásainkra hívom fel 
a figyelmet. Hiszen a nyaralásnak épp az is a „funkciója” 
– és erről hajlamosak vagyunk sokszor elfeledkezni –, 
hogy a lelkünket is felüdítsük, hitünket is erősítsük; 
igen, akár építő olvasmányokkal.

 Kézdi Beáta
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FORRÁS I evangélikus Élet

Mennyei Édesatyánk! Örökké tar-
tó szereteted és hűséged arra indít 
bennünket, hogy kételkedés és fé-
lelem nélkül járuljunk eléd, letéve 
kezedbe minden kérésünket.

Szerető Istenünk! Végtelen jósá-
god a világ teremtése óta kísér ben-
nünket, miközben mi eltávolodtunk 
tőled. Kérünk, fordulj felénk, és mu-
tasd meg rajtunk kegyelmedet. Vedd 
el belőlünk mindazt, ami ellenkezik 
akaratoddal, és építsd, ami neked 
tetsző. Formálj bennünket a te né-
peddé, hogy dicsőségedet hirdessük. 
Add, hogy gyülekezetünk és egyhá-
zad megmutathassa a bűnbocsá-
natból fakadó öröm életújító erejét.

Szerető Istenünk! Hatalmad 
nagysága elhomályosít minden mást 
a világban, mi mégis hamis istenek-
be helyeztük bizalmunkat. Kérünk, 
munkáld Szentlelkeddel, hogy min-
dig te legyél az első az életünkben. 
Gyógyítsd meg hitetlenségünket, re-
ménytelenségünket. Add, hogy fele-
lősséggel hordozzuk egymás terhét, 
és végezzük szolgálatunkat ott, aho-
vá helyeztél.

Szerető Istenünk! Naponta el-
kápráztatsz csodáiddal, miközben 
mi a földre szegezzük tekintetün-
ket. Segíts, hogy felismerjük jelenlé-
tedet a világban és felelősségünket 
világod őrzésében. Add szívünkbe az 
örömöt, hogy felelős életmódunk-
kal építhetjük és gazdagíthatjuk a 
teremtett világot, nem kell rombol-
nunk és pusztítanunk.

Szerető Istenünk! Körülveszel 
gondoskodásoddal minden napon. 
Add, hogy meglássuk: mindent meg-
adtál már Fiadban üdvösségünkre. 
Add meg, kérünk, ami földi életünk-
ben is boldogulásunkat szolgálja. Adj 
szívünkbe megelégedettséget és há-
lát azért, amink van: élelmünkért és 
ruházatunkért, munkánkért és pihe-
nésünkért. Adj élő hitet mindenkor, a 
bajban és halálunk óráján is.

Urunk, kezedbe tesszük életünk 
minden napját. Te vezess bennünket, 
hogy végül hozzád jussunk szent Fi-
ad által. Ámen.

ORATIO
OECUMENICA

Detre János építészmérnök – Vác. Édesapám, nagypapám és dédapám is evangélikus 
lelkészek, esperesek. Számomra soha nem volt kérdés, hogy templomba járjak, közös-
ségileg és egyénileg is imádkozzak, hogy a gyülekezet tagja legyek. Egy szemléletformá-
ló évet töltöttem Finnországban egy jellemzően nem keresztény nemzetközi társaság 
tagjaként. Ott éltem át először, hogy hiányzik a gyülekezeti közösség. Felkerestem az 
ottani templomot, és elkezdtem az alkalmakra járni. Felnőttként ott ismertem fel, hogy 
önmagamtól van igényem arra, hogy halljam Isten igéjét. Az imádságból erőt merítek, 
feltöltődöm általa, összeszedetté válok. Emellett a hálát jelenti még. Szerencsés, azaz 
áldott embernek érzem magam. Életem legfontosabb döntéseinek meghozatala után 
többször éltem át flow-élményt. Ilyenkor azt éreztem, hogy Isten támogat, lendületet 
ad. Az evangélikusságban az evangéliumra fókuszálást, a letisztultságot, a sallangmen-
tességet élem meg. Ez egy Istenre mutató, egyben emberközpontú gondolkodás. Ezt 
a munkámban is igyekszem képviselni. Az építész alkot, teremt – az emberek számára. 
Keresztényként fontosnak tartom, hogy hivatásomban is tükröződjön ez a fajta letisz-
tultság. Nagy örömöm, hogy immáron szakrális munkát is készíthettem: nemrég váci 
templomunk pulpitusát terveztem.

Láthatóan evangélikus
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A mai evangélikus arcképcsarnok az interneten a Lathatoan.reblog.hu 
és a Facebook.com/lathatoan.evangelikus címen érhető el.

Négy diák képviselte Magyarországot 
a Szegeden július 14–21. között meg-
rendezett harmincadik nemzetközi bio-
lógiai diákolimpián: Buzafalvi Dénes és 
Vizkeleti Péter az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Radnóti Miklós Gyakorló 
Általános Iskola és Gyakorlógimnázium-
ba jártak, Kozma Csaba a Bonyhádi Pe-
tőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, 
Hunyadi Marcell Dávid pedig a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban 
érettségizett idén. A magyar csapat Kí-
na mögött a második legeredménye-

sebb „nemzeti válogatottnak” bizonyult, 
egyénileg pedig mind a négy magyar fia-
tal aranyérmet szerzett. 

A 73 ország 285 középiskolás diák-
jának részvételével zajlott megmérette-
tésen az országok négyfős, húszévesnél 
fiatalabb nappali tagozatos középiskolás 
diákokból álló csapatokkal indulhatnak, ám 
tagjaik önállóan versenyeznek. (A magyar 
csapat vezető „edzője” Erős-Honti Zsolt, 
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanára volt.)

 Forrás: MTI 

Evangélikus gimnázium diákolimpikonja
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evangélikus Élet I A VASÁRNAP IGÉJE‚‚Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap
Lk 6,27–35

A világosság gyümölcsei
Elveszi, megüt, csúfol! Nyári táborok alkalmával minden vezető 
találkozik azzal a dilemmával, hogy a gyerekek egymás közötti 
vitájába bele kell-e avatkozniuk a felnőtteknek, vagy hagyjuk, 
oldják meg a problémás helyzeteket ők maguk. 

A táborozás hete alatt, amelyet a gyerekeknek gyakran a 
komfortzónájukból kilépve, összezárva kell tölteniük, ráadásul 
programokon kell részt venniük, gyakran 
egymással együttműködve játszaniuk, 
kiéleződnek a vitás helyzetek, előtérbe 
kerülnek az ellentétek. Akármennyire 
önállóságra, talpraesettségre szeretnénk 
is nevelni gyermekeinket és a ránk bí-
zottakat, ha csupán hagyjuk maguktól 
folyni az eseményeket, csak idő kérdése, 
hogy előkerüljön a megszokott forgató-
könyv: az erősebb elnyomja a gyengét, 
az erőszakos kénye-kedve szerint bár-
mit megtehet a többiekkel, a sorból kis-
sé kilógót kiközösítik. Formálódik ugyan 
a közösség, telnek a napok, gyűlnek az 
élmények, szépen zeng az ifjúsági ének, 
de végső soron éppen az az alapelv nem 
tud érvényesülni, amelyre Jézus felhívja 
a figyelmet a mellettünk élővel való vi-
selkedéssel kapcsolatban. 

Ne tedd, ami neked rosszulesik! Ókori zsidó és pogány íróknál 
egyaránt megtalálható ez a Jézus tanításához hasonló életböl-
csesség. Eddig a pontig mi is könnyen eljutunk vitás helyzetek 
kezelésére adott tanácsként: „Add oda neki is, neked sem esne 
jól, ha nem hagynának játszani!” „Ne beszélj így vele, neked is 
milyen rossz lenne, ha csúfolnának!” Azonban – tapasztalatból 
is – tudjuk, ezek a mondatok nem minden esetben oldják meg 
a problémás helyzeteket, sőt legtöbbször csak a felszínt karcol-
gatják, nem céljuk a kiváltó okok kutatása, a mélyre tekintés. 

Ne tedd felebarátoddal, ami neked is rosszulesne! Ez a fajta 
megközelítés óhatatlanul a rosszból indul ki, az elutasításból, 
a bántásból. Mozgatórugója pedig nem kizárólag a felebaráti 
szeretet, hanem éppúgy lehet az önzés, a félelem vagy akár a 
jóság látszata. Mennyiszer kötünk fájdalmas kompromisszumo-
kat azért, hogy a másik elfogadjon, szeressen minket! A másik 
arcunkat gyakran nem szelídségből fordítjuk oda, hanem féle-
lemből; segítséget számításból nyújtunk, hogy aztán behajt-
hassuk a viszonzást; a magunkéból éppen csak annyit adunk, 
amennyi feltétlenül szükséges a látszat fenntartásához. 

Ne tedd felebarátoddal, ami neked is rosszulesik! Nem sokat 
segít ez a mondat, ha a félelemből, önzésből fakadó óvatosságra 
intést látjuk benne. 

Megteszem, mert szeretlek! Az ellenség szeretetéről szóló jé-
zusi tanítás, amely Máté evangéliumában, a Hegyi beszédben is 
megtalálható, az egyházi hagyományban aranyszabálynak ne-
vezett mondattal foglalható össze: „Amit csak szeretnétek, hogy 
az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is 
velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” (Mt 7,12)

Jézus nem negatív formában megfogalmazott életbölcses-
séget ad, hanem a pozitív értelmezést hangsúlyozza. Ezzel 
kizárja a természetes önzést, amely csak addig akar jót ten-
ni mással, amíg tőle hasonló viselkedést remél. Míg a negatív 
forma csupán a másik emberrel szemben tanúsított korrekt 
magatartásra kötelez, addig a pozitív forma aktivitásra indít, a 
másik javának keresésére ösztönöz. 

Jézus ebben a témában is, mint ahogy mindig, a tettek moz-
gatórugójára, cselekedeteink alapjára kérdez rá: nemcsak az a 
kérdés tehát, mit teszünk vagy mit nem, hanem az, hogy miért. 

Mindennek alapja pedig istenkapcsolatunk, amely minden 
emberi kapcsolatunkat is meghatározza. Úgy, ahogy a Tízpa-
rancsolat első parancsolatától függ minden, attól függ, hogyan 
bánok a körülöttem élő emberekkel. A felebarát szeretete gyü-
mölcs, istenkapcsolatunknak, Krisztus-követésünknek a gyü-
mölcse. Ez a viselkedés nem félelemből tartózkodik valaminek 
a megtételétől, hanem szeretetből tesz jót minden emberrel. 
Azért, mert Isten is ezt adja nekünk, és ezt kéri tőlünk. 

 Pethő-Udvardi andrea

Imádkozzunk! Urunk, add, hogy félelmünk, önzésünk ne bénítson 
meg a másik felé közeledés lépéseinek megtételében, hanem sza-
badok lehessünk a szeretetre. Ámen.
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap (augusztus 11.) Te azért, fiam, erősödjél meg a kegye-
lemben, amely Krisztus Jézusban van. 2Tim 2,1 (Ézs 30,18a; Mt 
5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 4) Az a feladat, amely Timóteusra 
vár, messze meghaladja az erejét, az adottságait és a tapasz-
talatát is. Ezt Pál apostol is tudja, ezért írja neki ezt a levelet 
bátorításul. A kegyelem forrása az, amiből mindig meríthetünk. 
Nincs más megoldás, csak Isten kegyelme. Ez a kegyelem elég 
Pálnak is, Timóteusnak is, nekünk is. Aki hittel komolyan ve-
szi, hogy Isten megbocsátotta bűneit Jézus Krisztus által, az 
fölszabadul mindenféle kisebbségi érzéstől, szorongástól, fé-
lelemtől, gátlásoktól. Alkalmas lesz arra, amire őt az Úr Jézus 
használni akarja.

Hétfő (augusztus 12.) Ezek énekeltek, dicsérve és magasztalva 
az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ezsd 3,11 (Lk 13,17; 
Mt 7,7–12; Mt 9,9–13) A fogságból hazatérő zsidók hamar 
elhatározzák, hogy felépítik az új templomot. Lerakták az Úr 
templomának alapját. Lehet, hogy az idősekben még élt a ré-
gi, lerombolt templom emléke, és emiatt bánkódtak. De az új 
alap, új kezdet, új remény dalra fakasztotta a népet. Isten nem 
hagyta el népét. Mi is Isten szeretetében bízhatunk, mert ez 
a szeretet örök szeretet. Az ének Isten ajándéka. Jó az Urat 
magasztalni az új nap lehetőségeiért.

Kedd (augusztus 13.) Jézus mondja: Én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek. Jn 10,10 (Zsolt 23,2–3; Lk 6,17–
35; Mt 9,14–17) Milyen jó, hogy nem nekünk kell kitalálni, 
miért is jött Jézus erre a földre! Ő maga mondja el. Azért jött, 
hogy igazi életünk legyen. Pál apostol a Jézus nélküli életet 
nem nevezi életnek. Sőt kárnak és szemétnek mondja. Jézus-
sal új értelmet nyer az életünk. „Én örök életet adok nekik, és 
nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből.” (Jn 10,28) Jézus mint jó pásztor gondoskodik az 
ő juhairól. Életét adja értünk, hogy életünk legyen itt és az 
örökkévalóságban.

Szerda (augusztus 14.) Térjetek meg, mert elközelített a meny-
nyek országa! Mt 4,17 (Zof 3,7; Mt 5,33–37; Mt 9,18–26) 
Jézus megtérésre szólít bennünket. A Biblia tele van felhí-
vó figyelmeztetésekkel. Ezek közül a legfontosabb: „Térjetek 
meg…!” A megtérés a rossz irányból a jó irányába fordulás. 
Sokan úgy gondolják, hogy beleszületnek az egyházba, és ez 
elég az üdvösséghez. Naponkénti megtérésre van azonban 
szükségünk. Luther erre tanít bennünket. Az evangéliumok 
szép példákat adnak arra, hogy a valódi megtérésnek milyen 

lényegi vonásai vannak, és hány különféle fajtája lehet. Meg 
kell hallani az evangélium jó hírét. Addig van lehetőség meg-
térni, amíg tart a kegyelmi idő.

Csütörtök (augusztus 15.) Milyen kedves annak az érkezése, aki 
örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, 
szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Ézs 
52,7 (Lk 10,5; 1Kor 12,27–13,3; Mt 9,27–34) Mai korunkban 
számtalan hírközlő eszköz létezik, amelyek személytelenül és 
határtalanul ontják a híreket. Az Ószövetség világában azonban 
még szenzáció volt a hírnök megjelenése. A hírnök, az Isten em-
bere hozta az Úrtól a kijelentést népének: „Istened uralkodik!” 
Sokszor csak a rémhírekre kapjuk fel a fejünket. Istennek ma is 
van jó híre számunkra. Ő az, aki elküldte Fiát minden emberért, 
hogy kiszabadítsa őket a bűn és a halál fogságából.

Péntek (augusztus 16.) Én, az Úr vagyok a védelmezője, mind-
untalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se bánthassa. 
Ézs 27,3 (2Tim 2,19; 1Pt 3,8–17; Mt 9,35–10,4) Mindannyian 
megértésre és jó szóra várunk. Napjainkban nagyon sok em-
ber panaszkodik azért, mert nincs mellette senki. Nincs, aki-
nek elmondhatná problémáit, bánatát vagy örömét. Senkinek 
nincsen ideje, hogy meghallgassa a másikat. Sok a magányos 
ember. Magányos lehet az ember tömegben is. Isten azonban 
védelmező. Ő szövetséget köt az emberrel, hogy ne legyen 
magányos. Elkötelezi magát mellettünk, hűséget ígér, és cseré-
be ugyanezt várja el tőlünk. A Szentírás boldognak mondja azt 
az embert, aki az Úr törvénye szerint él, és az Istennel kötött 
szövetséget hűségesen megtartja.

Szombat (augusztus 17.) Engedelmeskedjetek azért Istennek, de 
álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jak 4,7 (2Móz 10,3a; Fil 
2,12–18; Mt 10,5–15) A Bibliától és egyháztól elidegenedett em-
ber fegyvertelenül van kiszolgáltatva a legnagyobb ellenségnek. 
A sátán az Isten és ember közötti bizalmat igyekszik megrendí-
teni. Azon munkálkodik, hogy az ember ne bízzon a gondviselő 
Istenben. Odafurakszik közénk és Isten közé, olyan gondolatokat 
ébreszt bennünk, hogy ne tudjunk Istenre figyelni. Jakab leve-
lében pásztori szeretettel kér, hogy álljunk ellen az ördögnek, 
és elfut tőlünk. Jézus is megkísértetett a sátán által. Győzött a 
kísértő felett. A mi számunkra is lehetséges a győzelem. Meg van 
írva: Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja 
(1Jn 3,8). Csak Isten szavát, igéjét hallgatva és megtartva tudunk 
nemet mondani a sátánnak és igent mondani Istennek.

 KecsKeméti Pál

FORRÁS I evangélikus Élet
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Külföldi diákok látogattak július 25-
én az Evangélikus Országos Múze-
umba. A tanulók az Aktion Sühne-

zeichen Friedensdienste (Kiengesztelődés 
Jele Békeszolgálat Akció) tábora keretében 
Németországból, Franciaországból, Spa-
nyolországból és az Egyesült Államokból 
érkeztek. 

A tábort idén harmadik 
alkalommal rendezték meg 
a Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület együttműködé-
sével. Célja, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a külön-
böző nemzetiségű, kultu-
rális hátterű, történelmi 
örökséget hordozó társa-
dalmi csoportokat Euró-
pában, s hogy ezek a meg-
ismerés által megtanulják 
elfogadni egymást és le-
bontani az előítéleteket. 

A Budapesten töltött közel két hét-
ben megismerkedtek az itteni zsidó kö-
zösség mindennapjaival, bejárták a zsi-
dó közösség számára fontos helyeket, 
találkoztak a különböző szervezeteik 
képviselőivel, fiatalokkal, idősebbekkel, 
a holokauszt túlélői közül is azokkal, akik 
szívesen beszélnek életükről, valamint 
szervesen részt vesznek a zsidó teme-
tők helyreállításában. 

Egyházunk megismerése fontos része 
volt a résztvevők magyarországi program-

jának. A múzeumlátogatáson dr. Fabiny 
Tamás, egyházunk elnök-püspöke fogadta 
és köszöntötte a hallgatókat és kísérőiket. 
A rövid ismerkedő beszélgetés után is-
mertette a hallgatósággal a Magyarországi 
Evangélikus Egyház múltját, jelenét és jö-
vőbeli terveit, céljait. Az előadás végén a 

püspök megemlékezett a zsidódeportálá-
sok hetvenötödik évfordulójáról. 

Az áhítat után irányított beszélgetés 
következett, amelyben többek között a 
diákok magyarországi önkéntességének 
motivációjáról esett szó.

A látogatás során a fiatalok megte-
kintették a múzeum kiállításait és termé-
szetesen Luther Márton végrendeletét 
is, amelyet dr. Kertész Botond történész, 
az intézmény főmunkatársa mutatott be.  

 Csűry Csaba

Múzeumlátogatás 
püspöki vezetéssel

A lengyel alkotmánybíróság június 26-án 
alkotmányellenesnek találta azt a bírósá-
gi döntést, amely szerint büntethető egy 
piaci szolgáltatás megtagadása. A testü-
let az LMBTI-közösség (leszbikus, meleg, 
biszexuális, transznemű és interszexuális) 
röplapjainak nyomtatását elutasító egyik 
vállalkozó esete kapcsán úgy találta, hogy 
lelkiismereti alapon lehetséges az ilyen jel-
legű megrendelés elutasítása.

Az ügy hátterében az állt, hogy Łódź 
város bírósága korábban törvénysértőnek 

találta egy helyi nyomdász cselekedetét. A 
nyomdász világnézeti okokra hivatkozva 
két évvel ezelőtt elutasította egy alapít-
vány megrendelését az LMBT-mozgalmat 
népszerűsítő plakátok nyomtatására. Ezt 
a bírósági döntést megtámadta az alkot-
mánybíróságon Zbigniew Ziobro igazság-
ügyi miniszter, egyben főügyész, a taláros 
testület pedig most neki adott igazat.

A miniszter üdvözölte az alkotmánybí-
rósági döntést, úgy vélekedve: a łódźi bí-
róság döntése alapján korábban „arra pró-

báltak rákényszeríteni egy nagyon erős ke-
resztény identitású embert […], hogy részt 
vegyen az ő lelkiismeretével határozottan 
ellenkező tartalmak népszerűsítésében”.

Ziobro aláhúzta: az általa benyújtott 
alkotmánybírósági panasz az összes tár-
sadalmi csoport lelkiismereti szabadságát 
célozta, a melegjogi körökét is. Úgy látta: 
a nyomdász magatartása nem a megren-
delők szexuális irányultságával, hanem a 
plakátok tartalmával volt összefüggésben.

 Forrás: MTI

Egészségnap 
újragondolva
Jó hangulatú és tartalmas programon ve-
hetett részt, aki július 19-én ellátogatott 
a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretet-
szolgálat piliscsabai Fébé telephelyin-
tézménye által szervezett egészségnapra.

A napot Farkas András polgármester-
nek, dr. Fábri Györgynek, az Északi Evangé-
likus Egyházkerület felügyelőjének és Buda 
Annamáriának, a Sztehlo Gábor Evangéli-
kus Szeretetszolgálat fenntartói biztosának 
köszöntője nyitotta. A látogatók szemvizs-
gálattól kezdve a vércukorszint-mérésen 
át a tüdőszűrésig sokfajta vizsgálaton, akár 
teljes állapotfelmérésen is részt vehettek.

A nemrég lezajlott diakóniaiintézmény-
átszervezés után immár a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Szeretetszolgálat telephelye-
ként működő Fébé új szakmai vezetése 
részben ezzel a jól sikerült programmal 
tette le névjegyét, egyúttal jelezve azt is, 
milyen karaktert és közösségépítő szere-
pet szánnak az intézménynek Piliscsaba 
életében.

 hajdú tibor

Lengyel alkotmánybírósági döntés a lelkiismereti 
szabadság védelmében

FO
TÓ

: S
ZA

BÓ
 JÁ

NO
S



XXXXXX I evangélikus Élet

8 I 2019. AUGUSZTUS 11–18. I 84. ÉVFOLYAM, 31–32. SZÁM

KRÓNIKA I evangélikus Élet

Útra bocsátás pásztorbottal 
Kettős lelkészavatás Bobán

Kettős ünnepe és dupla öröme volt július 27-én a bobai 
evangélikus gyülekezetnek, amikor Szemerei János, a 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szolgálatba 
indított két másodunokatestvért, Németh Kitti és Rosta 
Izabella lelkészjelölteket. Az istentisztelet liturgiájában 

dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
nyugalmazott rektora, valamint Rostáné Piri Magda he-
lyi lelkész, a Vasi Egyházmegye esperese vett részt – úgy 
is mint büszke édesanya. Jelen volt dr. Fabiny Tamás, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke is.

Rosta Izabella 1993-ban Ajkán született. Édesanyja, Rostáné 
Piri Magda már harmincöt éve a Bobai Evangélikus Egyház-
község lelkésze. Középiskolai tanulmányait a Pápai Református 
Kollégium Gimnáziumában végezte. 2008-ban bekapcsolódott 
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség által mozgás-
sérültek számára szervezett Bárka-táborok munkájába, majd 
később táborvezető lett. Érettségijének évében, 2012-ben fel-
vételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-
lelkész szakára. A 2017–2018-as tanévben ösztöndíjasként 
tanult a heidelbergi Ruprecht Karl Egyetemen. Hatodéves gya-
korlatát Kecskeméten töltötte Kis János lelkész mentorsága 
alatt. Ordinációja után a kaposvári gyülekezetben, Pongrácz 
Máté mellett kezdi meg beosztott lelkészi szolgálatát.

Németh Kitti 1993-ban szüle-
tett Celldömölkön. Középisko-
lai tanulmányait a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium-
ban végezte. Diákévei alatt 
tagjai lett a celldömölki Soltis 
Lajos Színház színistúdiójának, 
ahol mintegy hét aktív évet töl-
tött el. Emellett bekapcsolódott 
az ajkai Best Rádió munkájá-
ba, először szignálhangként, 
majd műsorvezetőként és hír-
szerkesztőként, illetve a rádió 
alelnökeként. 2012-ben, az 
érettségi után felvételizett az 
Evangélikus Hittudományi 
Egyetem teológus-lelkész sza-
kára. A 2014–2015-es tanév-
ben ösztöndíjjal a Lipcsei Egye-
temen tanult. 2016-ben tagja volt „A föld sója” elnevezéssel 
Budapesten megrendezett közép-európai keresztény találko-
zót előkészítő csapatnak. 2017-ben felvételt nyert az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem pszichológia szakára. Hatodéves 
gyakorlatát a piliscsabai gyülekezetben töltötte Kézdy Péter 
lelkész mentorsága alatt. Ordinációja után Rostáné Piri Mag-
da mellett, a bobai egyházközségben kezdi meg szolgálatát 
beosztott lelkészként.
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A templom megtelt gyülekezeti tagokkal 
és vendégekkel. Akik már nem fértek be, 
az udvaron felállított sátor alatt, kivetítő 
segítségével követhették nyomon az ese-
ményeket. Az alkalmon a két felavatott 
lelkész teológustársai, a Közel zenekar 
tagjai zenéltek. 

Szemerei János – most első alkalom-
mal – a püspöki tisztségbe való beiktatásá-
ra kapott pásztorbottal vonult be a temp-
lomba. Ugyanis a botra faragott, szolgálata 
mottójául választott jelmondat azonos az 
ordinációs ünnepre szóló meghívón sze-
replő igével: „…nem azé, aki akarja, nem is 
azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 
9,16) Prédikációjában hangsúlyozta: ez az 
igevers izgalmas kérdést vet fel. Pál apos-
tolnak rá kellett döbbennie, hogy emberi 
igyekezettel nem érhető el az, amire vá-
gyott. „A mi küldetésünk annak a jó hír-
nek a hirdetése, amelynek újra kell szülnie 
minden nemzedék fiait és lányait. De nem 
a mi erőlködésünk hozza el a célt; tudjuk 
jól, hogy az áldás Istentől jön” – fogalma-
zott a püspök.

Az eskütétel és az áldás pillanatai 
után Rostáné Piri Magda helyezte fel a 
felavatott lelkészekre a szolgálat igáját 
jelképező stólát, majd Németh Kitti és 
Rosta Izabella személyes imádságban ad-
tak hálát a megtett útért és mindazokért, 
akik szeretetükkel elkísérték és segítet-
ték őket eljutni eddig a napig.

Az úrvacsoravételre több helyszínen 
került sor. Az oltár előtt a két lelkésznő 
és Szemerei János, a templom bejáratá-
nál, illetve az udvaron pedig Rostáné Piri 
Magda esperes, valamint a korábban Bo-
bán szolgáló Kendeh-Kirchknopf László 
kissomlyó–gércei lelkész, illetve a jelenle-
gi bobai beosztott lelkész, Hegedüs Gábor 
vett részt az ostya és a bor kiosztásában.

Az istentisztelet zárásaként hangoz-
tak el a köszöntések. A nyugati egyház-
kerület püspöke átadta a frissen felava-
tott lelkészeknek az ordinációs okleve-
let és a kerület ajándékát. Majd többek 
között dr. Szabó Lajos, illetve Izabella 
és Kitti gyülekezeti gyakorlati (hatod-) 
évének mentorai, Kis János kecskeméti, 
illetve Kézdy Péter piliscsabai lelkészek 
adták át jókívánságaikat. A helyi egy-
házközség nevében Rostáné Piri Magda 
egy-egy csokor búzával ajándékozta meg 
lányát és másodunokahúgát.

Az ünnepség a gyülekezeti házban, 
illetve az udvaron felállított sátrak alatt 
tartott szeretetvendégséggel ért véget.

 – am –

„Hogy mivel készülök a Duna fölötti mi-
sézésre? Beszélgetek róla »fűvel és fával«, 
elsősorban is a megbízómmal, akivel negy-
venöt évvel ezelőtt »szűrtem össze a le-
vet«, amikor Krisztus papjává szenteltek” 
– mondta mosolyogva a szentmisét be-
mutató Sajgó Szabolcs jezsuita atya még 
az alkalom előtt. 

A misén Nagy Bálint jezsuita, a Fülöp-
szigeteki Hernandez Elmer verbita és a 
Ghánában szolgáló szalézi atya, Michael 
Karikunel koncelebrált, szolgált a Regnum 
Marianum közösség, valamint a Szentjá-
nosbogarak közös zenekara, illetve hatan 
áldoztattak. A szakrális esemény méltó 

körülményeinek megteremtésén tucatnyi 
önkéntes dolgozott.

A Szabihíd a Valyo – Város és Folyó 
Egyesület és a Pro Progressione közösségi 
nonprofit szervezet közös kezdeményezé-
se, mely a köztereinkben rejlő lehetősé-
gekre hívja fel a figyelmet. Olyan ingyenes 
kulturális rendezvény, amely lehetőséget 
ad a Szabadság híd gyalogos használatára, 
közelebb hozza az embereket a városi te-
rekhez, a városhoz és a folyóhoz. A közös-
ségről, a kultúráról, a folyónkról – rólunk 
szól. Most első alkalommal pedig a hitnek, 
Isten tiszteletének adott teret a híd.

 EvÉlet-infó

A hit hídja
Mise a Duna fölött
A budapesti Szabihíd programsorozat idei utolsó hétvégéjén, július 28-án, 
vasárnap reggel 9 órakor csengetéssel vette kezdetét a Szabadság híd törté-
netének első szentmiséje, amelyen a szervezők becslése szerint ezerötszázan 
vettek részt. 
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Reggeli áhítatok, zarándokút, szaba-
du lószoba, fórumbeszélgetések, 
Szólj be a papnak! eszmecsere, 

öko kézműves-foglalkozás, ékszerkészí-
tés, kvízek, logikai játékok, életút-labi-
rintus, Láthatatlan Színház, Szociopoly 
társasjáték – és még sorolhatnánk az 
udvar programkínálatát. A témák és a 
programok idén az áldás köré épültek, 
az áldás különböző megtapasztalásaira 
a kapcsolatainkban, az életünkben. 

A fesztivál kilenc napján délutánon-
ként tartott fórumbeszélgetések temati-
káját a két moderátor, Seben Glória pszi-
chológus, evangélikus lelkész és Laborczi 
Dóra újságíró, teológus állította össze, 
igen izgalmas és sokakat foglalkoztató 
témákat kínálva az udvarba betérőknek: 
függőségek, gyermekáldás, digitális világ, 
identitáskérdés, kapcsolati szükségletek, 
környezetvédelem.

Húzós kérdések, 
lelkészi válaszok 
Mindehhez pedig nagyszerű szakértőket 
hívtak meg. Beszélgetőtárs lehetett pél-
dául a Tarisznyában a Csend-élet témában 
Varró Szilvia Pulitzer-díjas újságíró, az 
Aeffect Communications és Consulting 
Kft. ügyvezetője, aki katolikusként felépí-
tette a bakonybéli Szent Mauríciusz Mo-
nostor médiakampányát. 

Percze Sándor evangélikus lelkész-
szel az egyik beszélgetés alkalmával arra 
próbáltak rávilágítani, mennyire fontos 
(lenne) életünkben a csend, és hogy mi-
ként teremtsük meg minél gyakrabban 
magunknak. Az identitáskeresés útvesz-
tőiből Kováts Eszter politológus és Má-
riási Dóra tanácsadó szakpszichológus 
igyekezett kiutat mutatni az érdeklődő 
hallgatóságnak. 

Áldásként vagy teherként érkezik a 
gyermek az életünkbe? Erre a nehéz kér-
désre kereste a választ Kánya Kinga szo-
ciológus és Kóczián Mária mentálhigiénés 
szakember. A generációk együttélésének 

okairól és következményeiről, előnyeiről 
és hátrányairól beszélgetett Gregor Anikó 
szociológus és Szél Dávid pszichológus, az 
Apapara blog, az Apapara és a Túl a parán 
című könyvek szerzője. A függőségek sok-
féleségéről, megelőzéséről és kezeléséről 
szólt Csizovszki Sándor addiktológus, szo-
ciálpolitikus és Kubiszyn Viktor író, újság-
író, a Drognapló, az Oroszrulett és az Ár-
nyékvilág című könyvek szerzője. 

Párkapcsolati témában tartott jó han-
gulatú, mély tartalommal és humorral fű-
szerezett előadást Kozma-Vízkeleti Dániel 
szakpszichológus, családterapeuta. A di-
gitális világ kihívásairól és lehetőségeiről 
Horn Ádám digitális tanácsadó és Simor 
Péter pszichológus, álomkutató értekezett. 
A környezetvédelem témájában gyakorlati 
tanácsokkal segítette a hallgatóságot Bé-
res Tamás teológus, az Evangélikus Hittu-

dományi Egyetem professzora, az Ararát 
teremtésvédelmi munkacsoport tagja és 
Magyar-Hikisch Ágnes, a Ne pazarolj bolt 
egyik megálmodója és ügyvezetője. 

A debreceni kezdeményezésű, Szólj 
be a papnak! elnevezésű programot két 
alkalommal rendezték meg az udvar-
ban. A fesztivál nyitó estéjén Balogh 
Éva evangélikus lelkész, Járay Márton 
református lelkész és Tóth Tamás katoli-
kus pap vállalkozott arra, hogy a „vallás-
károsultság” témájában válaszoljanak a 
völgylakók – akár provokatív – kérdése-

ire. A fesztivál második szombatján pedig 
Laborczi Géza evangélikus lelkész, Sza-
bóné László Lilla református lelkész és 
Illés Sándor katolikus pap, a völgy Sanyi 
papja várta a rázós kérdéseket a lelké-
szek családi élete kapcsán. 

Hay Anna, Herczeg Tamás és Jaskó 
Bálint színészek kiváló alakításával és Bass 
László élvezetes játékvezetésével találkoz-
hattak a völgylakók a Szociopoly interaktív 
színházi társasjátékkal. A darab a mai ma-
gyarországi kistelepüléseken élő szegény 
családok életét állítja középpontba; meg-
határozó és egyben megrázó élmény volt 
a benne játszóknak. 

A Láthatatlan Színház csapata ezúttal 
az érintések témájában hívta lelki zarán-
dokútra a völgylakókat. A templomból ki-
lépők többsége könnyeivel küszködött, és 
percekig csak ölelte az őt kísérő révészt. 

Mit kínált a Tarisznya?
Evangélikus jelenlét a Művészetek Völgyében

Harmadik alkalommal volt jelen egyházunk – az országos iroda gyüleke-
zeti és missziói osztályának szervezésében – a Művészetek Völgye fesz-
tiválon július 19–28. között Taliándörögdön. A Tarisznya evangélikus ud-
var egyfajta „oázis”, ahol lehet töltekezni, hűsölni, nemcsak lelkileg, de 
testileg is. Számos találkozási lehetőséget is nyújtott az udvar: lehetett 
találkozni Istennel, önmagunkkal, egymással, lelkésszel, teológushallga-
tóval, szakemberekkel, és programokban sem volt hiány. 

KRÓNIKA I evangélikus Élet
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Egyházunk országos irodája ökumeni-
kus és külügyi osztálya munkatársainak és 
önkénteseinek a segítségével idén is telt 
házzal futott a reformációi szabadulószoba 
mind az öt napon. Ugyancsak nagy érdek-
lődésnek örvendett Balogh Éva evangéli-
kus lelkésznek, a gyülekezeti és missziói 
osztály munkatársának a már nevében is 
különleges életút-labirintusa. Az alkotás 
az emberi élet hét állomásán vezet végig. 
Igazi találkozási lehetőség önmagunkkal, 
vágyainkkal, kudarcainkkal, sikereinkkel, 
múltunkkal és jelenünkkel. 

Zarándokút a völgyben
Emellett idén elkészült egy nyolc kilomé-
ter hosszú zarándokút is Kapolcs és Tali-
ándörögd között. Németh Zoltán lelkész, 
a gyülekezeti és missziói osztály vezetője, 
egyben a Természetjáró Evangélikusok 
Szövetségének (Termesz) vezetője külön-
leges utat álmodott meg, amely egyszer-
re segíti az elmélyülést, lehetőséget ad 
a lelki töltekezésre, mindemellett mesés 
környezetben vezet végig a Tarisznya ud-
varig. A fesztivál ideje alatt – a nagy meleg 
ellenére is – számos zarándok érkezett az 
udvarba, akikkel sokszor órákig tartó be-
szélgetések alakultak ki a kérdéseik, élmé-
nyeik mentén. 

Az országos iroda nevelési és oktatási 
osztálya és az Evangélikus Pedagógiai In-
tézet különleges logikai játékokkal, tettre 
kész kollégákkal és diák önkéntesekkel vo-
nult ki a Művészetek Völgyébe.

A fesztivál első öt napján az oroshá-
zi Voice of the Glory csapata erősítette 
a diák önkéntes jelenlétet. Zenei szolgá-
latuk révén minden reggeli áhítat igazán 
lendületesen indult, de bármi másban is 

segédkeztek, legyen szó sátorberendezés-
ről, mosogatásról, kézműveskedésről vagy 
társasjátékozásról. A fesztivál felétől a De-
ák téri gimnazisták csapata váltotta őket. 
Ők is kivették részüket mindenből, pél-
dául kivételes gyorsasággal tudtak sátrat 
bontani, babzsákokat menekíteni szombat 
éjszaka, amikor megérkezett a nagy vihar 
Taliándörögdre. 

Hulladékmentesen, 
újrafelhasználva
A KésZművelő megálmodója és vezetője 
Koltai Zsuzsa teremtésvédelmi koordiná-
tor volt. A fesztivál kezdetét megelőző-
en hetekig gyűjtötte a használt pólókat, 
tejesdobozokat, tojástartókat, illetve sö-
röskupakokat, hogy aztán az udvarban 
gyönyörű fülbevalók, divatos pólótáskák 
vagy éppen bájos madáretetők készül-
jenek belőlük, ezzel is példát mutatva 
az újrafelhasználás különböző módjaira. 

Emellett nagy népszerűségnek örven-
dett a Trási Edina, a gyülekezeti és misz-
sziói osztály munkatársa által készített 
különböző illatú szappanok nemezelése, 
szebbnél szebb nemezelt szappanok és 
fülbevalók készültek. Egy hétvége erejéig 
színesítette a kézműves-programkínála-
tot Egresi Kornélia, aki kedvesen és segí-
tőkészen fogadta az ékszereket készíteni 
vágyó völgylakókat. 

A fesztivál első öt napján az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem hallgatói is 
részt vettek a Tarisznyában folyó munkála-
tokban. Ők is beszélgettek a zarándokok-
kal, a labirintust megjárt völgylakókkal, a 
kézműveskedő gyerekekkel, felnőttekkel. 

A kínálat üde és környezetvédő szín-
foltja volt a Ne pazarolj bolt csapata, 
amelynek tagjai különböző zero waste (hul-
ladékmentes) használati cikkeket és hazai 
élelmiszereket árultak kimérve. Emellett 
sokat beszélgettek az érdeklődőkkel ar-
ról, milyen praktikákkal csökkentheti a 
hétköznapi ember az általa termelt sze-
mét mennyiségét, és miként óvhatja még 
jobban a teremtett világot. 

A Tarisznya evangélikus udvart évről 
évre jobban szeretik és egyre többen lá-
togatják. Emiatt is kiemelten fontos prog-
ram ez az országos iroda életében, hiszen 
az osztályok közötti együttműködés és 
a közös megjelenés egyre kiforrottabb 
programkínálatot eredményez, ezért egy-
re több embert egyre többféleképpen tu-
dunk megszólítani. 

Mindez nem valósulhatna meg támo-
gató háttér nélkül, így külön köszönet il-
leti a taliándörögdi gyülekezetet, amiért 
befogadja a Tarisznya munkatársait. 

 szeli noémi,
a Tarisznya udvar gazdájaFO
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Bella Violetta lelkész, az „Isten or-
szága közöttetek van” vezérigével 
(Lk 17,21) megrendezett feszti-

vál egyik szervezője így nyilatkozott az 
Evangélikus Életnek: „A fiatalokat a Csil-
lagpont után, a hétköznapokban a közös 
élmények és gondolatok tartják majd 
össze, amiket – reménységünk szerint – 
a Szentlélek továbbgörget, és akár szol-
gálattá formál.” 

De mik voltak öt nap alatt ezek az 
élményt, örömet adó programok és lelki 
alkalmak? Például már hagyomány, hogy 
örömet és élményt varázsolnak az alko-
holmentes koktélok mellé a KÖSZI bárban 
a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az 
Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület 
tagjai. A KÖSZI-t kilenc éve evangélikus, 
katolikus és református fiatalokból álló 
csapat hozta létre, amely – ahogyan a Csil-
lagponton is – nyitott minden érdeklődő 
felé, származástól, társadalmi és vagyoni 
helyzettől, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül.

A szintén a katolikus, a református és 
az evangélikus egyház összefogása nyo-
mán létrejött Közös Pont sátor az ezred-
forduló óta jelent biztos helyszínt a nagy 
hazai könnyűzenei fesztiválokon. „Ez a je-
lenlét missziója” – mondják szolgálatukról 
a Közös Pont tagjai, közöttük Horváth-Csi-
tári Boglárka evangélikus lelkész. A fiata-
lok klímaváltozással kapcsolatos félelmei-
re, nehéz kérdéseire is fel voltak készülve, 
sátraik nyitva álltak, mindenkiben azt erő-
sítették, hogy a hitünk megtart bennünket. 

Mindennap kínált a Csillagpont áhí-
tatot, előadást, dicsőítést, koncerteket 
– és ha valami komoly érzelmeket ho-
zott felszínre a résztvevőkben, karnyúj-
tásnyira is volt segítség. Ugyanis „Meg-
hallgatlak” feliratú pólóban lelkészek és 
más segítők, önkéntesek sétáltak szerte 
a fesztiválon. 

A 72 óra kompromisszum nélkül elne-
vezésű háromnapos önkéntes ifjúsági ak-
ciót is hirdették a Csillagponton. A három 
történelmi keresztény egyház idén októ-

ber 10–13. között tartja az ökumenikus 
rendezvényt.

Kondor Péter evangélikus püspököt 
kérdeztük arról, hogy mit tart a Csillagpont 
értékének, mit látott, tapasztalt Debrecen-
ben: 

– Nemcsak nehézségeinket hordoz-
zuk könnyebben közösségben valakivel, 
hanem örömünk is akkor teljesedik ki, ha 
van valaki, akivel megosztva, tehát közös-
ségben élvezzük. Ezt az örömet láttam a 
fiatalok arcán.

És hogy miért tartja fontosnak azt, 
hogy a fiatalok találkozzanak? 

– Minden nagy találkozó, legyen az az 
evangélikus Szélrózsa vagy a református 
Csillagpont, döntő jelentőségű lehet egy-
egy fiatal életében, hiszen ez Istennel és 
az emberekkel való találkozás lehetősége. 
Fontos mindkettő, mert teremtettségéből 
adódóan az emberi szív nemcsak az Isten-
nel, hanem az emberekkel való közösségre 
is vágyódik. Amint Isten nélkül nem élhet az 
ember, úgy a másik ember nélkül sem élhet.

Arra a kérdésre, hogy miként viszi 
majd tovább több ezer fiatal a közös imák 
erejét a hétköznapokba, a Déli Evangélikus 
Egyházkerület lelkészi vezetője így felelt: 

– Hiszem, hogy a fiatalok a szívükben 
és imádságaikban hordozzák tovább egy-
mást, Isten igéjének világosságát keresve. 
Így találnak majd újra egymásra, és lesznek 
mások számára is világossággá.

 KaPás csilla

„Akkor töltjük be krisztusi küldetésünket, ha nem sétálunk el a másik 
mellett” – ezzel az üzenettel bocsátotta útjára Czeglédi Péter Pál lelki-
pásztor a kilencedik Csillagpont református ifjúsági találkozó résztvevő-
inek ezreit a záró istentiszteleten Debrecenben. Idén is arra törekedtek a 
szervezők, hogy a július 23–27. között zajlott fesztiválon a fiatalok lelkileg 
és testileg is töltődhessenek, és szabadon, minél kötetlenebbül élhessék 
meg a hitüket. Ismét számos program zajlott evangélikus közreműködők-
kel, szervezőkkel. Kilátogatott az eseményre Kondor Péter, a Déli Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke is.

Csillagpont 2019

Élményeink szolgálattá 
formálódnak
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Az előzetes jelentkezések alapján meg-
telt a tábor. Kisgyerekes családok (a leg-
kisebb gyermek másfél éves volt), hitta-
nos gyermekek, konfirmált ifjak és egye-
temista fiatalok jelentkeztek, és töltötték 
meg a szálláshelyeket.

„Tudjátok az utat?” – ezzel a kérdés-
sel hívogattuk a jelentkezőket. A kérdést 
a helyszín ihlette. Hiszen János evangé-
liuma szerint Tamás teszi fel Jézusnak a 
kérdést: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: 
honnan tudnánk akkor az utat?” (Jn 14,5), 
és erre a kérdésre válaszolja Jézus: „Én 
vagyok az út…”

E kérdés – „Tudjátok az utat?” – ké-
pezte a tábor biblikus tematikáját. A reg-
geli áhítatokban, a délelőtti csoportos 
foglalkozásokon és az esti áhítatokon, a 
tanulandó aranymondásokban újra és új-
ra előkerült az a kérdés, hogy merre tart 
az életünk, miként indultunk, mi kísér 
bennünket, és milyen veszélyek lesel-
kednek ránk, mi a küldetésünk az úton. 
Erre fókuszált a tábor témájára – immár 
hagyományosan – írt interaktív mese is, 
amelyet improvizatív módon adtunk elő a 
helyben kiválasztott szereplőkkel. A me-
se végén mindennap felcsendült a „Terád 
vár egy szép ország…” kezdetű ének.

A hat korosztályi csoport foglakozá-
sait hitoktatók, ifjúsági vezetők és lelké-
szek tartották. Ugyancsak ők szolgáltak a 

áhítatokon is. A szabadidős foglakozáso-
kat, a tábori Honfoglalót (új, általuk to-
vábbfejlesztett szabályokkal!), az éjszakai 
– kalózkirályos – vetélkedőt az ifjúsági 
vezetők találták ki és vezették. Az ének-
léseket teológusok kísérték hangszerrel, 

a Ki mit tud?-ban részt vettek kicsik és 
nagyok. Volt számháború, zászlós játék, 
méta és foci is.

Minden résztvevő a korosztályos cso-
portja mellett egy úgynevezett családba 
is be volt osztva. Az öt családnak nem-
csak az étkezések körül voltak teendőik, 
hanem minden napra egy olyan feladatot 
kaptak, amelynek az elvégzéséről és az 
aranymondások megtanulásáról az esti 

áhítat után adtak számot. Például ki kel-
lett találniuk a család eredettörténetét, 
zászlót és címert készítettek, himnuszt 
írtak, jelenetet állítottak össze és adtak 
elő. Új színfolt volt a táborban a fordí-
tott nap, amikor a vezetők végezték el a 
feladatokat, és készültek az esti beszá-
molóra.

A fiatalok számára az úgynevezett 
Nikodémus-beszélgetés témáját idén a 
Ha Isten úgy akarja című olasz film jelen-
tette, ennek alapján beszélgettünk a hit 

és a tudomány, a hitre jutás és a misszió 
kérdéseiről is.

A nagy kánikulát enyhítette a tábor 
közepén álló strandmedence, ahol nagy 
vízi játékok közepette formálódott a kö-
zösség.

Az utolsó este a résztvevők és a ve-
zetők külön-külön mutatták be a jelene-
tüket, és hatalmas énekléssel, körtánccal 
és jó hangulattal készültek a tábortűzre. 
Szombat reggel, a záróáhítaton arról a Jé-
zusról szóltam, aki – mint az emmausi ta-
nítványok mellé – hozzánk is odalép, aki 
megvigasztal, és hevíti a szíveket, akit a 
kenyér megtöréséből ismernek fel. Ezért 
a körbeadott kenyér letört falatkája le-
hetett az a jel, amely arra emlékeztetett 
minden résztvevőt, hogy a feltámadott 
Jézus velünk vándorol. Így már nem kér-
dés számunkra, hogy ismerjük-e az utat, 
hanem örömmel indulhatunk az úton – 
tudjuk, ismerjük az Utat!

Hogyan lesz a kérdőjelből 
felkiáltójel?
A budavári gyülekezet nyári tábora
„Húsz éve szerveztem meg először a budavári nyári tábort. […] Idén a 
csemői Tamás-tanyát választottuk. Új helyszín volt ez, emiatt több volt 
a szervezés és az aggodalom is. Feszültebb volt a várakozás is” – írja Bence 
Imre, a Budavári Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze. Az alábbi-
akban az ő – szubjektív – krónikáját olvashatják.

Álljon itt a szolgálattevők neve, hiszen ők voltak azok, akik sokat tettek, hogy 
ez a táborunk is gazdag legyen lelkiekben és élményekben. Ifjúsági vezető volt 
Heinczinger Márton, Skriba Dániel, Szilvágyi Bíborka és Vajdovich Noémi. Teológus 
segítőink voltak Bányai Tamás, Dani Bence, Fabiny Márton, Lukács Máté. Hitokta-
tóként szolgált Kovács Kata, Molnárné Varró Mária és Péterné Mestery Rita. Óvo-
dásokkal foglalkozott Bozzai Lilla óvónő. Lelkészként szolgált Bencéné Szabó Márta, 
Péter Zoltán és e sorok írója. A háttérmunkában sok segítséget adott a gyülekezet 
felügyelője, Heinczinger Orsolya. S mindenben ott munkálkodott az útra indító, az 
utat mutató, az úton megtartó, az út végén váró Krisztus! Áldott legyen a neve!
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– Tíz évvel ezelőtt hat-hét fővel alakul-
tunk – mesélte Hercselné Kapi Judit kó-
rusvezető. – Néhányunkban felmerült az 
igény a közös éneklés iránt. Összeálltunk, 
gyakoroltunk, és 2008 karácsonyán né-
hány dalt már el is énekeltünk.

A kórusvezető képzett zenész – fuvo-
la szakon végzett –, és az énektanítást, a 
kórusvezetést is egyetemi szinten tudja. 
Arról nem is beszélve, hogy édesanyja 
már alapított egy kórust a zuglói gyüle-
kezetben, így az ezzel járó munkát is ko-
rán megtapasztalhatta.

– Elsődleges feladatunk, hogy minél 
inkább jelen lehessünk a gyülekezetünk 
életében. Számunkra mindig nagy ese-
mény az advent és a karácsony, melyekre 
szép művekkel készülünk. A templomból 
ritkán mozdulunk ki, de ha hívnak vala-
milyen egyházmegyei eseményre, akkor 

természetesen örömmel megyünk – 
mondta a kórusvezető.

Bár négy alapító tag még ma is rend-
szeresen énekel, tíz év alatt a kórus is 
megváltozott. A létszám például több 
mint a duplájára nőtt. Ma már több fiatal 
és több nyugdíjas énekel benne.

– A gyülekezet új tagjai gyakran be-
kapcsolódnak a kórus életébe, mert lát-
ják, érzik, milyen jó közösség vagyunk, 
és ide milyen jó megérkezni – mondta 
a zenész.

A középkorúak megtartása a legne-
hezebb feladat, nekik ugyanis a civil élet 
és a család sok idejüket lefoglalja. A kó-
rusvezetővel is így van ez, hiszen az el-
múlt három évben maga is kétgyermekes 
családanyává vált. Szerencsére a közös 
éneklések ezt nem sínylették meg, a pró-
bák ugyanis csak pár hónapig szünetel-

tek. Ahogy Szabó B. András helyi evangé-
likus lelkész fogalmazott: „A kórus rövid 
időre gyedre ment.”

 riersCh tamás 
Forrás: Xvmedia.hu

Nyáresti közös zenehallgatásra invitálták 
a komolyzene kedvelőit július második va-
sárnapján a Vas megyei Kissomlyó község 
evangélikus templomába. A „nyitott temp-
lomkert” gondolat jegyében meghirdetett 
ingyenes programon Telemann, Vivaldi és 
Mozart művei mellett Debussy néhány 
játékos darabját és többek között egy ka-
talán népdal átiratát is meghallgathatta a 
közönség. 

A szabadtérre tervezett koncertet vé-
gül a templomban tartották meg, mivel az 
időjárás beleszólt a szervezésbe. A lelkész, 
Kendeh-Kirchknopf László Domokos Lu-
ther Mártonnak a zenéről mondott gon-
dolatai alapján hívta fel a figyelmet arra a 
csodára, hogy a muzsika, a zenei harmóni-
ák hogyan tudják az ember lelkét közelebb 
vinni Isten igazi nagyságához.

A csaknem egyórás programban 
három fiatal művész szólaltatta meg 
hangszerét. A kissomlyói testvérpár – 
Bettermann Rebeka és Bettermann Já-

kob – mellett Hirling Bettina zongorajáté-
ka csendült fel a faillatú, patinás templom 
falai között. Rebeka utolsó évét kezdi idén 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
cselló szakon, Bettina évfolyamtársaként. 
Jákob már végzett a tanulmányaival, jelen-
leg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
fagottszólamának vezetője.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a 
fiatalok az evangélikus gyülekezet szer-
vezésében varázslatos hangokkal szó-
rakoztatták a zeneszerető közönséget 
Kissomlyón – és remélhetőleg nem is ez 
volt az utolsó.

A koncert után a mindenki számára 
nyitott templomkertben zsíros kenyér, 
helyi bor és dinnye várta a közönséget. 
Több mint félszázan voltak kíváncsiak az 
eseményre. A koncert után jóízű, kötetlen 
beszélgetéssel búcsúztak a kellemes esté-
től és a komolyzenei élménytől.

 KostyáK borbála

Forrás: Vaol.hu

Kis esti zene a templomban

Tíz éve énekelnek
Gyedre ment, majd visszatért a kórus
A Pestújhely–Újpalotai Evangélikus Egyházközség kórusa június 1-jén ün-
nepelte tizedik születésnapját. Az ünnepség nemcsak a közös éneklésről, 
hanem a múltidézésről is szólt.

A zene elvarázsol – játszik Bettermann 
Rebeka és Bettermann Jákob, a kissomlyói 
testvérpár

FO
TÓ

: V
N/

KB

FO
TÓ

: R
EF

O
RM

AC
IO

.M
NL

.G
O

V



84. ÉVFOLYAM, 31–32. SZÁM I 2019. AUGUSZTUS 11–18. I 15

evangélikus Élet I KRÓNIKA

A fővárosban voltak minikoncertek példá-
ul a budai Várban (az odalátogatók bete-
kintést nyerhettek az orgonakészítés rej-
telmeibe is), a Váci utcában és a Fővám 
téren, de az országos zenei eseményhez 
csatlakozott a Budapesti Közlekedési 
Vállalat Zrt. is. A négyes metró vonalán 
utazók már július 19-én este hat óra után 
felfigyelhettek a kinyíló ajtókon beáramló 
orgonaszóra. 

Vidéken is több szokatlan helyszínen 
(is) lehetett találkozni a leginkább templo-

mokban megszokott hangszer hangjaival 
– például a siklósi várban, Harkányban a 
fürdőben, Szigetváron a vár dzsámijában, 
Magyarhertelenden a termálfürdőben… 
Siófokon vízre szállt a hangszerek király-
nője: hajón ringatózva csendültek fel a dal-
lamok kiváló orgonaművészek jóvoltából.

Négy nagyobb szabású esti koncert 
is várta a közönséget. A fővárosban Pálúr 
János orgonaművész és Pálhegyi Máté 
fuvolaművész koncertjét hallhatták 23 
órakor a Mátyás-templomban. Szom-

bathelyen – a nemzetközi Bartók-sze-
minárium részeként – a Fény az éjszaká-
ban című koncerten a fények is szerepet 
kaptak Szamosi Szabolcs orgonaművész 
koncertjén, amelyen Horváth István ope-
raénekes és a kecskeméti születésű, Chi-
cagóban élő operaénekesnő, Vizin Viktó-
ria is közreműködött. Szegeden a Kodály 
Filharmónia Debrecen kamarazenekara, 
Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és 
Csősz János trombitaművész, Pécsett pe-
dig Kovács Szilárd orgonaművész, illetve 
Kuti Ágnes énekművész és Benke József 
csatlakozott az orgonák éjszakájához.

A programsorozat további érdekes-
sége volt, hogy az este folyamán három 
rekordkísérletre is sor került. Így az egy 
nap alatt legtöbbször eljátszott kortárs 
orgonamű rekordját is megdöntötte az 
orgonák éjszakája, hiszen Kovács Szilárd 
Intrada című műve július 20-án több mint 
félszáz helyszínen csendült fel. Az egy 
művész által egy nap legtöbbet eljátszott 
kortárs orgonamű rekordja Mészáros 
Zsolt Máté közreműködésével valósult 
meg, aki Kovács Szilárd darabját har-
mincszor játszotta el harminc különböző 
helyszínen.

A Filharmónia Magyarország hagyo-
mányteremtő céllal rendezte meg a zenei 
eseményt, mintegy nyitányaként az au-
gusztusi OrgonaPont koncertsorozatnak. 
Ennek során augusztus 31-ig a Filharmó-
nia Magyarország huszonöt városba viszi 
el az orgonamuzsikát, izgalmas hangszer-
párosításokban is megszólaltatva.

 Forrás: Behir.hu, Filharmonia.hu

Orgonamuzsika – szokatlan 
helyszíneken is

A Filharmónia Magyarország szervezésében első alkalommal rendezték 
meg hazánkban az orgonák éjszakáját: július 20-án országszerte megszó-
lalt a hangszerek királynője. A zenei esemény célja az volt, hogy felhívja a 
figyelmet az orgonához kapcsolódó zenei élmények kimagasló kultúrafor-
máló erejére, valamint hogy értékes ismereteket közvetítsen a hangszer 
történelmével, működésével, építésével és jövőjével kapcsolatban.

A békéscsabai evangélikus Nagy-
templomban Alföldi Csaba orgo-
naművész adott hangversenyt az 
orgonák éjszakáján. Koncertjének 
első darabja szintén Kovács Szi-
lárd Intrada című műve volt, majd 
Charles Camille Saint-Saëns Fantasie 
és René Louis Becker Sonata című 
műveiből is játszott részleteket. 
Nagy volt az érdeklődés a békéscsa-
bai program iránt, megteltek a Nagy-
templom padsorai.
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Fekete Károly református püspökkel és Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek-metropolitával együtt július 22-
én a cigányok közötti egyházi szolgálatról tárgyaltunk 

Pintér Sándor belügyminiszterrel – akinek tárcájához a roma 
felzárkóztatás ügye került –, valamint Langerné Victor Kata-
linnal, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkárával és Vecsei Miklós miniszterelnöki biz-
tossal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével. Ebben a 
körben is elmondhattam, mit tesz egyházunk a romák társa-
dalmi felemelése és a velük kapcsolatos előítéletek eloszlatása 
érdekében. Ezt szolgálják a tanodák, az evangélikus iskolák 
érzékenyítő programjai, a szociális földprogram, a romák kö-
zött végzett sokféle diakóniai munka és az Evangélikus Roma 
Szakkollégium is. Az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház 
évente tíz önkéntest küld egyházunk intézményeibe és gyü-
lekezeteibe, akik jórészt a romák között végeznek szolgálatot. 

A kormány elfogadta a Felzárkózó települések programját, 
amelynek célja háromszáz hátrányos helyzetű település fel-
zárkóztatása. Nagyon számítanak az egyházi segélyszerve-
zetek és a helyi gyülekezetek támogatására. Az első körben 
megcélzott harminc település között ott van Csenyéte is, ahol 
a legszegényebb, szinte kizárólagosan roma lakosság között 
egyházunk is jelen van. 

Valósággal belém égtek azok a látogatások, amelyeket az 
elmúlt évben Csenyétén tehettem: ahogy a tejboltból átala-
kított kápolnát felszenteltük, ahogy számos cigány gyereket 
megkeresztelhettem, ahogy az Abaffy Gyula Evangélikus Sze-
retetszolgálat megjelent közöttük. Ott készítettem a szomszé-
dos oldalon látható fényképet is. Tudom ugyanakkor, hogy 
ottani szolgálatunk számos kudarccal is járt – ezért is érzem 
fontosnak az együttműködést másokkal. 

Nem szabad romantizálni a cigányok között végzett szol-
gálatot. Kőkemény valóság a munkanélküliség, a bűnözés, az 
uzsorások jelenléte, a leányfuttatás, a drogkereskedelem. Fon-
tos ezért az együttműködés a hatóságokkal. A minisztérium 
tervei között szerepel a kamerarendszer folyamatos kiépítése, 
megfelelő rendőri jelenlét biztosítása vagy éppen – a Magyar 
Labdarúgó-szövetséggel együttműködve – kis méretű futball-
pályák építése. A beszélgetésnek ezen a pontján elmondtam, 
hogy az Erős Vár FC lelkes fiatal játékosai külön kérés nélkül, 
abszolút önkéntesen már most is jelen vannak számos hát-
rányos helyzetű településen (Bagon, Pilisen vagy Dányban), 

és a focin keresztül igyekeznek közel kerülni az ott élő cigány 
gyerekekhez. Arra is büszkék, hogy a jelenleg a BLASZ III.-
ban szereplő csapatuknak van ilyen közösségből származó 
roma játékosa. 

A miniszterrel és munkatársaival arról is tárgyaltunk, mi-
ként lehetünk jelen az élet számos területén. Vállalkozókkal 
együttműködve varrodákat vagy faüzemet lehetne működtet-
ni, és támogatni lehet minden olyan kezdeményezést, amely 
az ott élőknek munkát ad, és általában értékteremtést kínál. 

Az ige egyházaként elsősorban pasztorális eszközeink 
vannak, de diakóniai és oktatási segítséget is tudunk adni. A 
nagyszerűen működő Keresztény Roma Szakkollégiumi Háló-
zat mellett sok lehetőséget rejt még a középiskolai szakképzés 
és a felnőttképzés is. 

A miniszter kifejezetten kérte, hogy keressünk olyan roma 
személyiségeket, akik ezeknek a reménység szerint pozitív 
és tartós változásoknak arcai lehetnének. Istennek hála, lesz 
kit megszólaltatnunk. Gondolok arra az asszonyra, Idára, aki-
vel a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálatnál találkoztam. 
Egykor ellátott volt, ma az intézmény megbecsült dolgozója. 
Egy ukrán határ melletti faluban nőtt fel a legnagyobb sze-
génységben. A családfő alkoholizmusa miatt sok éjszakát a 
szabad ég alatt kellett tölteniük. Az édesanya végül is meg-
szökött a gyermekeivel, és a családok átmeneti otthonába 
került. Végre békében, külön ágyban aludhattak, másokkal 
közösen étkeztek, együtt imádkoztak. Ida Laborczi Géza lel-
kész, intézményvezető javaslatára szociális munkás szakot 
kezdett az egyetemen. Jelenleg a hajléktalanellátásban dol-
gozik, segítettből segítő lett. 

Wandát az Evangélikus Roma Szakkollégiumból isme-
rem, legutóbb az egyházkerületünk missziói napján talál-
koztam vele. Idén nyáron az amerikai testvéregyházi kap-
csolat jegyében Iowába küldhettük nyári táborba. Az ottani 
egyház vezetésétől éppen a napokban kaptam egy levelet, 
amelyben megköszönik, hogy ilyen nagyszerű embert küld-
tünk hozzájuk. Wanda nemcsak a nemzetközi tábor segí-
tője volt, hanem felszólalt az egyházkerület nagygyűlésén, 
és háromszáz ember előtt szólt a magyarországi gondok-
ról és lehetőségekről, majd nagyon hatékonyan vezetett 
workshopot a romák helyzetéről.

Jó ezekről a példákról beszélni – de vajon mi lehet a képen 
szereplő csenyétei kislánnyal és társaival? 

‚‚evangélikus Élet I ÉGTÁJOLÓ

Ida és Wanda 
példája

Fabiny Tamás püspök 
Északi Evangélikus Egyházkerület
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ADéli Egyházkerület gyülekeze-
ti elnökségeinek ez év március 
23-i konferenciáján Hajdú Tibor 

püspöki titkár, kommunikációs munka-
társ a logók kialakulásáról és szerepéről 
a következőképpen fogalmazott előadá-
sában: „Ősidőktől kezdve szüksége van 
az embernek arra, hogy identitását, egy 
adott csoporthoz való tartozását látha-
tó formában kifejezze. Ez akár élet-halál 
kérdése is lehetett régen, hiszen egy óko-
ri csatában például alapvető fontossága 
volt annak, hogy egyszerűen és gyorsan 
meg lehessen különböztetni a barátot az 
ellenségtől. Üzleti szempontból is szük-
ségessé vált már a kora középkorban egy 
kocsma vagy egy patkolókovács számá-
ra, hogy cégére egyértelművé tegye a 
potenciális vevők számára, hogy mi-
lyen portékát hol kaphat meg. Agyunk 
alapvető funkciói az eltelt századok, sőt 
ezredévek során nem változtak: egysze-
rűen és gyorsan felismerni a számunkra 
fontos dolgokat, például százharminccal 
haladva az autópályán időben meglátni 
a nekünk vonzó kagylós vagy elefántos 
benzinkutat. A logó, ez az egyszerűsé-
gében bonyolult, meghatározott üzenet 
kifejezésére használt kép »kifelé« és »be-
felé« is hat: egy cég, egy intézmény, egy 
kisebb-nagyobb csoport »arca«, olyan 
eszköz, amely – jól megtervezve és tuda-
tosan használva – képes érzelmi, sőt akár 
fizikai reakciót is kiváltani. Emellett egy 
adott közösség önazonosságát is erősíti, 
egyfajta kohéziós erő a csoportban.” 

Akár egy vállalat 
A céghez való hűség érzésének, a lojali-
tásnak az erősítése a vásárlókban, ügyfe-
lekben, az egyedi azonosítás és az üzenet 
hatékony közvetítése a célja a vállalatok-
nak is. Arculati szempontból az egyházat 

úgy kell kezelni, mint egy sok leányválla-
lattal rendelkező nagy céget, amely több 
országban, azokon belül is több városban 
képviselteti magát – fejtette ki Pete Dóra, 
aki többek között egyházunk ez évi egy-
százalékos kampányának grafikusa volt. 

Úgy szoktak felépíteni egy vállalati 
nagyarculatot, hogy van egy úgyneve-
zett „umbrella” (esernyő) márka, amely a 
legátfogóbb üzenetet hordozza; esetünk-
ben (legtávolabbról indulva) ez lehetne 
az evangélikus egyház. Ez alá tagozód-
nak be először az országok, majd ezután 
jönnek a helyi gyülekezetek, egyházi kö-
tődésű sportcsapatok, idősek otthonai, 
iskolák, óvodák, kiadók, folyóiratok, ze-
nekarok, találkozók, ifik, és így tovább.

A rendszerezés többnyire a gyakorlat-
ban is működik egyházunkban: egy evan-
gélikus gyülekezeti tag az alkalmak során 
találkozik a Luther-rózsával, a Magyarorszá-

gi Evangélikus Egyháznak az e betűt tartal-
mazó logójával, továbbá kerületi, megyei, 
gyülekezeti, egyéb intézményi logókkal, sőt 
akár események is kaphatnak logót. 

Talán olykor soknak tűnik ennyi kü-
lönféle „cégjel”, a csökkenő egyházi lélek-
szám mellett főleg, ugyanakkor célja és 
mondanivalója mindegyiknek van. Haba 
Gábor kommunikációs és marketing-
szakember, az Újpesti Evangélikus Egy-
házközség felügyelője szerint a legtöbb 
esetben felfedezhetők közös vonások 
az intézmények, gyülekezetek arculatai 
között: hol a Luther-rózsa jelenik meg itt 
is, ott is, hol maga az „evangélikus” szó, 
vagy akár mindkettő is jelen lehet. Ha-
sonlóan a nagyvállalatokhoz – mondja a 
szakember –, kiemelten fontos, hogy az 

evangélikus közösséghez tartozó minden 
egység arculata kapcsolatban álljon a köz-
ponti arculattal. 

Ötszáz éves jelkép 
De mi is az a központi arculat egyhá-
zunkban, amelyhez a kisebb közössége-
ink logóinak kapcsolódniuk lehet, illetve 
kellene? A lutheránus jelkép története 
egészen a reformáció kezdetéig nyúlik 
vissza. Isó M. Emese művészettörténész 
szerint, amikor Luther Márton kialakítot-
ta a Luther-rózsát, azzal teológiájának 
esszenciáját igyekezett megfogalmazni, 
ehhez pedig bevett, mindenki számára 
egyértelmű, érthető jeleket, szimbólu-
mokat használt. Az elfogadott szimbólu-
mok együtt egy új, karakteres pecsétet 
alkotnak, amely az evangélikus egyház 
címerévé lett. 

Mutasd a logód, 
megmondom, ki vagy
Terítéken egyházunk sokszínű arculati elemei

Mindannyian naponta találkozunk – akár az utcán és a kedvenc boltunk-
ban is – a legkülönfélébb vállalkozások cégjelvényeivel, emblémáival, 
ma divatos szóval logóival. De nem ismeretlenek ezek az egyedítő, meg-
különböztető grafikák egyházunkban sem. Sőt arculati szempontból 
igencsak mozgalmas ez az év az evangélikus egyházban: nemrégiben új 
logót kapott a gyülekezetimunkatárs-képzés és a Pesti Egyházmegye, a 
harmincéves fennállását ünneplő Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség, a Mevisz pedig megújította korábban használt arculatát. Ezek 
apropóján összegyűjtöttük a főbb evangélikus logókat, és szakembereket 
kérdeztünk a logók és arculatok általános céljairól, feladatairól. 

FÓKUSZ I evangélikus Élet

‚‚A jó logó megkülönböztet és összeköt: 
egyedi és jól felismerhető, az identitás 
képi megfogalmazója.



84. ÉVFOLYAM, 31–32. SZÁM I 2019. AUGUSZTUS 11–18. I 19

evangélikus Élet I FÓKUSZ

A jó logó megkülönböztet és össze-
köt: egyedi és jól felismerhető, az iden-
titás képi megfogalmazója. Luther – id. 
Lucas Cranach segítségével – képes volt 
elérni a nagy nyilvánosságot is, amikor 
felismerte, hogy az olvasni nem tudó tö-
meget a képek (jelek és szimbólumok) 
segítségével lehet megszólítani. Ehhez a 
saját korában legmodernebb eszközöket 
alkalmazta. 

Amikor időről időre elgondolkodunk 
identitásunk mibenlétén, evangélikus-
ságunkon, fel kell ismernünk, hogy nem 
újraalkotnunk kell Luther mondanivaló-
ját, csupán meg kell találni azt a modern 
közlési formát (nyelvet), amelyet a jelen 
korszak ért és beszél, és ezen keresztül 
vagyunk kötelesek megfogalmazni az 
üzenetünket. 

A művészettörténész által mondotta-
kat erősíti Perl Andrea grafikus, dizájner, 
brandingszakértő, aki szerint a Luther-
rózsa még ma is zseniális emblémaként 
is. „Erő és dinamika éppúgy megtalálha-
tó benne, mint a kiegyensúlyozottság 
és megfontoltság – fejti ki. – Nyit, de 
mindeközben befelé is figyel. Komplex 
és korrekt. Nagy kedvencem, számos al-
kalommal terveztem vele arculatot egy-
házi témában, legtöbbször stilizálva és 
modernizálva a tradicionális vonalveze-
tést, aktualizálva a mai trendekhez, mégis 
megtartva azt az esszenciát, amelyet Lu-
ther beleálmodott.” 

Ugyanakkor a szakember szerint van 
hova fejlődnünk, mert a Magyarországi 
Evangélikus Egyház arculata sem stilisz-
tikailag, sem színvonalban nem mond-
ható egységesnek. Mint mondta, érde-
mes lenne létrehozni akár egy dizájn- és 
marketingosztályt, amely összehangolt, 
egységes arculat kialakításával támogat-
hatná az egyház – Jézustól kapott – kül-
detésének betöltését: „Amit a sötétség-
ben mondok nektek, azt a világosságban 
mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, 
azt a háztetőkről hirdessétek.” (Mt 10,27) 
Ehhez pedig „nagyot kell szólnia” az ar-
culatnak is.

Arculat mint első
benyomás 
Haba Gábor szerint a felépített arculat 
és egyáltalán a logó megléte kifejezetten 
fontos része az emberek megszólításának. 
A legtöbb esetben ugyanis ezekkel az ele-
mekkel találkozik először az, aki kapcso-
latba szeretne kerülni velünk. „Az arculati 
elemek mutatnak be először bennünket. 
Hiányuk éppen ezért hátrányosan érint 
minket. Persze lehet, hogy egy adott logó 
vagy más arculati elem nem minden eset-
ben kellően kifejező, vagy nem passzol tel-
jesen az általa megjeleníteni kívánt szer-
vezethez, intézményhez vagy gyülekezet-
hez. Ebben az esetben nem kell megijedni 
a frissítéstől, a pontosítástól, finomítástól. 

A »valamit« sokkal egyszerűbben lehet kri-
tizálni, véleményezni, mint a »semmit«” – 
teszi hozzá a felügyelő.

Azt is el kell fogadnunk, hogy nem 
engedheti meg magának mindenki a leg-
frissebb követelmények szerinti arculat 
elkészítését. Egy-egy gyülekezetnek el-
térő kihívásoknak kell megfelelnie, elté-
rő környezetben kell a feladatát végez-
nie, és van, ahol ez már „nem fér bele”. 
Haba Gábor javaslata pedig így hangzik: 
„Ha változtatást lehetne javasolnom, én 
egy olyan csoport alakítását szorgalmaz-
nám, amely más mentoregységekkel ki-
egészülve kommunikációs területen is 
támogatást adna – a lokális igényekre, 
kihívásokra figyelve – minden olyan gyü-
lekezetnek, alapítványnak vagy más szer-
vezetnek, amely elfogadja a segítséget.”

Így nyárestéken, hűs italok mellett 
tartalmas vitákhoz adhatnak alapot a cik-
künk elején említett márciusi déli kerületi 
elnökségi konferencián elhangzott kérdé-
sek, adott közösségekre lebontva: „Mi-
lyen üzenetet közvetít a logónk? Milyen 
érzéseket kelt, avagy kelt-e egyáltalán? 
Egyértelművé teszi-e, hogy melyik cso-
portot jelzi? És a legvégén talán a legfon-
tosabb, stratégiainak mondható kérdés is 
feltehető: segíti-e egy nagyobb közösség 
– amelynek részei vagyunk – egyszerű és 
gyors felismerhetőségét, egységes meg-
jelenését az általunk használt jelkép?”

 a. B.
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PORTRÉ I evangélikus Élet

– Mit ad önnek az, hogy evangélikus in-
tézményben dolgozik?

– A vallási élet és a közösség miatt 
is fontos számomra, hogy itt gyakorol-
hatom a hivatásomat. Azt érzem, hogy 
amikor itt vagyok, akkor az Isten a tenye-
rén hordoz engem. Itt a mindennapok-
ban megélhetem azt, ami bennem van: 
együtt lehetek a gyermekekkel, és olyan 
munkatársi közösségben tevékenyked-
hetem, amely ökumenikus, ugyanakkor a 
cél érdekében egy gyülekezetté tud válni. 
Nyitottság vesz körül, biztonságérzetben 
van részem, öröm, hogy itt lehetek.

– Miként érdemes ma a gyermekeket 
nevelni?

– Legfontosabb, hogy elfogadjuk a 
gyermekeket olyanoknak, amilyenek. Nem 
ítélkeznünk kell, hanem az esetleges hely-
telen cselekedetek mögöttesébe szükséges 
betekintenünk és észrevennünk, hogy mi 
a rosszaság kiváltója. Csoportjaink nagyon 
színesek, ezekben szükséges megtalálnunk, 
hogy miként tudjuk a nagyon sokféle gyer-
meket közösségé formálni. Az elfogadáson 
túl prioritás, hogy ne csak éreztessük, ha-
nem meg is éljük, hogy mindegyik óvodás 
gyermekünket szeretjük.

– Tíz éve volt a konfirmációja. Mi-
ért tartotta fontosnak, hogy felnőttként 
konfirmáljon?

– Pilisre jártam ifjúsági körbe, az 
meghatározó volt számomra. Amikor el-
költöztem onnan, akkor közel húsz éven 
keresztül nem jártam gyülekezetbe. Itt, 
Szentendrén döbbentem rá, hogy szük-
ségem van a közösségre.

– Mit jelent az ön számára a gyüle-
kezet tagjának lenni?

– Hasonlót, mint amit a munkahelye-
men érzek: biztonságot. Lelkészemnek, 
Horváth-Hegyi Olivérnek is mondtam, 

hogy mivel szeretek evezni, szeretem a 
természetet járni, én ott is istenélményt 
élek meg. Ugyanakkor érzem, hogy milyen 
fontos a templomba járás, a gyülekezet 
közösségének a megélése. Külön öröm, 

hogy valódi és összetartó gyülekezetünk 
van. A családi körök után például együtt 
ebédelünk, nagyokat beszélgetünk. A 
szentendrei gyülekezetben a legfiatalabb 
korosztálytól a legidősebbekig együtt tu-
dunk lenni.

– Az óvoda életében melyik az ön 
számára a különösen is fontos alkalom?

– Amikor együtt imádkozunk. Kü-
lönleges áldás megtapasztalni, hogy 

több van a szavak mögött. Nagyon jó a 
gyermekekkel együtt a csendes perce-
ket megélni. Ezen túl szeretem az altatás 
időszakát, amikor ovisaink elcsendesed-
nek, mi pedig énekelünk nekik. Meghitt 
pillanatok ezek. Különös élmény, amikor 
ünnepekre készülünk. Jó közösen átélni 
az ünnepi várakozást. Ugyanakkor egé-
szen hétköznapit is említhetek: amikor 
tízóraizunk, és eszünk egy almát, akkor 
arról beszélgetünk, hogy ez a gyümölcs 
virágból lett. Ilyenkor elmondjuk, hogy 

milyen sokszínű a virág, hogy mennyire 
szépnek teremtette a Jóisten a világun-
kat. A legapróbb dolgok is örömmé tud-
nak így válni.

– Melyik a meghatározó bibliai igéje?
– Külön igét nem emelnék ki. Reggel 

vagy este olvasom az Útmutatót, az ad 
számomra mindennap ismétlődő feltöl-
tődést.

 GalamBos ádám

Apró dolgok öröme
Isten szépnek teremtett világát
mutatja meg a kicsiknek Molnár Veronika 

Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben 
szolgálatot végző munkatársakat szólaltatjuk meg indíttatásukról, fel-
adataikról, céljaikról. Molnár Veronika öt éve a Szentendrei Evangélikus 
Zenei Óvoda munkatársa. Az óvodapedagógussal a gyermeknevelésről, 
felnőttként történt konfirmációjáról, a gyülekezeti és az óvodai közösségről 
beszélgettünk.
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Bödönhajó, fürdőházak 
és vitorlázás
Látogatás a Balatoni Múzeumban

– A Balaton korát tizenöt-tizenhétezer 
évre teszik a szakértők. Hány éves múlt-
ra tekint vissza a múzeum?

– A millenniumi ünnepségek jegyé-
ben alakult meg 1898-ban a Balatoni 
Múzeumért Egyesület az akkoriban a 
Balaton „fővárosának” tekintett Keszt-
helyen azzal a céllal, hogy tudományos 
eszközökkel népszerűsítsék a „Balaton-
kultuszt”. A lelkesedés nagy volt: a civil 
egyesület tagjai között a helyi értelmi-
ségiektől kezdve az iparosokon át a se-
gédmunkásokig minden rétegből voltak 
tagok. A régészeti, a néprajzi és a hely-
történeti gyűjteményezést szinte azon-
nal megkezdték, bár akkor még nem állt 
rendelkezésükre saját épület. A tárolást, 
illetve a kiállításokat bérelt és a várostól 
kapott épületekben oldották meg. 

– A Balaton mely része volt a gyűj-
tőterület?

– Kezdetben a teljes tó, bár a he-
lyi adottságoknál fogva természetesen 
Keszthely és környéke, a Balaton-fel-
vidék jobban dominált. A Keszthely 
melletti Fenékpusztán például komoly 
ásatásokat folytattak már az egyesület 
megalakulása előtt is. A múzeum létrejöt-
tében fontos tényezőt jelentettek a 19. 
században megindult balatoni termé-
szettudományi kutatások, ugyanis ezek 
eredményeit a nagyközönséggel is meg 
akarták ismertetni.

– Erre pedig egy múzeum kiválóan 
alkalmas.

– Így van. 1925 és 1928 között az 
egyesület Györgyi Dénes építész tervei 
alapján felépíttette azt a neobarokk épü-
letet, amelyben ma is működik a Balatoni 

Múzeum. Ehhez sok adomány érkezett, 
például a Festetics családtól is. Nemcsak a 
telek volt eredetileg az ő birtokuk, hanem 
például az építkezéshez felhasznált tégla je-
lentős része a lebontott lovardájukból szár-
mazik. Az elkészült múzeumban a kiállítás 
egészen a második világháborúig töretlenül 
gyarapodott. 1945-ben az épület hadikór-

házként is működött, a gyűjtemény legna-
gyobb részét pedig vagonokba pakolták, 
és biztonságos helyre akarták menekíteni. 
Sajnos azonban a zalaegerszegi vasútállo-
máson bombatalálat semmisítette meg a 
pótolhatatlan értéket szállító szerelvényt.

– Úgy tudom, akkor felmerült a mú-
zeum megszüntetésének gondolata is.

– Igen, végül mégis folytatták a gyűj-
teményezést, a képzőművészeti és az 
iparművészeti területtel kiegészülve. Az 

1949-es államosítás után az intézmény 
újabb fejlődésnek indult. 1962-ben létre-
jöttek a megyei múzeumi igazgatóságok. 
A keszthelyi múzeum a Veszprém megyei 
múzeumi szervezet részeként működött 
1979-ig. Akkor újabb területi rendezés 
történt, Keszthely visszakerült Zala me-
gyéhez. Ennek egyik pozitív hatása a 
múzeum szempontjából az volt, hogy az 
épületét felújították és korszerűsítették. 

– Ön 2005 óta áll az intézmény élén, 
az Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történe-
téből című állandó kiállítás pedig 2009 
szeptembere óta várja a látogatókat. Me-
lyek voltak a főbb irányelvek a tizenegy 
teremből álló tárlat összeállításakor?

– Ahogy a cím is utal rá, csak arra van 
módunk, hogy Közép-Európa legnagyobb 
tavának egykori és jelenkori világát főbb 
tematikus pontok alapján mutassuk be. 
Ehhez azonban a hagyományos mód-
szerek mellett igyekeztünk minél több 
korszerűsített installációt is felhasznál-
ni. A múzeum számos pontjára olyan in-
teraktív elemeket tettünk, amelyeket az 
általunk megkérdezett gyermekek ötletei 
alapján fejlesztettünk ki. u

evangélikus Élet I INTERJÚ

„A Balaton mindenkinek mást és mást jelent: egy felejthetetlen nyaralást, 
a bor zamatát, a csodálatos tájat, nagy kirándulásokat, hegyek ormán 
trónoló várakat, sportélményeket” – olvashatjuk a keszthelyi Balatoni 
Múzeum honlapján az intézmény állandó kiállítását bemutató beveze-
tőben. A múzeum történetével és a kiállításon látható érdekességekkel 
Havasi Bálint régész, az intézmény igazgatója – nem mellesleg keszthelyi 
evangélikus presbiter – ismertet meg bennünket.
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Például az aulában elhelyezett szobabicikli 
is ezek sorába tartozik. A biciklit tekerve 
a hozzákapcsolt monitoron a vállalkozó 
kedvű látogató körbekerülheti a tavat. Ha 
útközben nagyobb településhez ér, azzal 
kapcsolatos kvízkérdés jelenik meg a kép-
ernyőn. A négy lehetőség közül a kézifék 
megfelelő irányú mozgatásával lehet kivá-
lasztani a helyes választ. 

– A kiállítás első két terme több tíz-
ezer évnyi időutazásra visz…

– A hétszáz négyzetméter alapterületű 
kiállítás első termébe lépve a látogató a 
Balaton kialakulásának történetével ismer-
kedhet meg. Térképek és régészeti leletek 
segítségével nyomon követhetjük, hogyan 
nyerte el a bronzkorban a ma ismert for-
máját a tó. A második terem a Balaton és 
az ember kapcsolatáról szól, vagyis arról, 
hogy az első telepesek megjelenésétől 
kezdve az ember hogyan alakította a tó 
arculatát.

– Azt az arculatot, amelynek a har-
madik teremben bemutatott növény- és 
állatvilág igen meghatározó része.

– A kisgyerekek is nagyon szeretik ezt 
a termet, amelynek előzménye a bejárat-
nál elhelyezett háromezer literes akvárium, 
benne élő balatoni halakkal. A harmadik 
teremben a víz alatti világtól indulunk el, 
majd a vízpart és a hegyvidék tematikus 
egységei szerint a Keszthelyi-öbölnek és 
környékének flóráját és faunáját ismerhet-
jük meg. Ebben a falon látható színes tab-

lók, a diorámákban elhelyezett kitömött 
állatok, illetve azok fényképes „névjegyei” 
segítenek.

– A különböző hínárfajoktól kezdve a 
madarakon át a rókáig igen sokféle fajjal 
találkozhatunk ebben a teremben. Melyi-
ket emelné ki a bemutatottak közül?

– Egy picike állatot, a patkányfejű poc-
kot, amelyről nagyon keveset szoktunk be-
szélni. Bizonyíthatóan a jégkorszak óta él 
ezen a területen, ma már fokozottan vé-
dett. A Balaton nyugati partján nagyobb 
populáció található belőle, ásatások terü-
letén én már találkoztam vele.

– A következő két terem az előzőtől 
teljesen eltérő világba kalauzol, mégpedig 
a balatoni erődök és várak világába.

– A legtöbb ember számára a középko-
ri várak képe idéződik fel, amikor a vár szót 
hallja. Pedig erődöket és várakat már a kö-
zépkor előtt is építettek a Balaton környé-
kén is. Ezeket mutatjuk be a késő bronzkor 
időszakától kezdve a római koron át a kör-
nyék középkori váraiig bezárólag. Ásatási 
leletek és makettek segítségével mesélünk 
a látogatóknak az egykori földvárakról és 
az erődített magaslati telepekről.

– A hetedik – egyben az egyik leglát-
ványosabb – terem a mai kor emberéhez 
közeli témával, a halászattal foglalkozik.

– Fekete István Tüskevár és Téli berek 
című regényei is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a hozzánk érkező fiatalabb korosz-
tály számára sem ismeretlen a nyári és a 
téli balatoni halászat. A teremben egy-egy 
életképben elevenítjük fel ezeket a tevé-
kenységeket. A terem közepén pedig a 
ma már csak múzeumokban látható bö-
dönhajók egyikét helyeztük el, ugyanis 
a 19. század végéig ilyeneket használtak 

a Balatonnál. Egy fatörzset vájtak ki úgy, 
hogy csak a vastag kérge maradt. A hátrá-
nya az volt a bödönhajónak, hogy a tes-
tesebb férfiak szűkösen fértek el benne, 
illetve hogy könnyen felborult. A halászat 
témájához kötődve ebben a teremben ré-
gészeti leletek segítségével még azt is be 
tudjuk mutatni, hogy az ókortól kezdve mi-
lyen eszközöket használtak a halfogáshoz 
ezen a területen. Egy másik vitrinbe pedig 
a céhvilág időszakából tettünk ki haszná-
lati tárgyakat.

– A bödönhajó felett egy zászló lóg, 
rajta bibliai történetet ábrázoló jelenettel: 
Jézus elhívja Pétert a halászháló mellől. 
A zászló tetején pedig egy mondat olvas-
ható: „Jézus mondja Péternek: »Ne félj! 
Ezután embereket fogsz.«” Mit tudhatunk 
erről a tárgyról?

– A keszthelyi céh zászlaja volt, jelen-
leg a Néprajzi Múzeum gyűjteményének 
a része, kölcsönkaptuk, hogy meg tudjuk 
mutatni a látogatóknak.

– S ha már ennyire közel kerültünk a 
vízhez, a következő termekben képzelet-
ben meg is tudunk merítkezni a tóban.

– A kiállítás következő szakasza az új-
kori balatoni fürdőélet alakulásával foglal-
kozik. A tóhoz köthető sportoknak, az ide-
genforgalom kialakulásának a történetét 
igyekszünk itt bemutatni, a gyerektáborok 
hangulatát felidézni. Ez utóbbinál a cser-
késztáborok, majd pedig az úttörőtáborok 
időszakából kínálunk ízelítőt.

– A kiállítás azt is bemutatja, miként 
alakult ki a balatoni fürdőkultúra.

– A Balatonban való fürdés nem min-
dig volt természetes még az ott lakók 
számára sem. Volt olyan időszak, amikor 
úgy gondolták, ennek egészségügyi koc-

INTERJÚ I evangélikus Élet
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kázata van. Megesett, hogy ha egy nemes 
ember megfürdött a magyar tengerben, 
abból újsághír lett a fővárosban. Kezdet-
ben fürdőtelepeket létesítettek a tó part-
ján. A telepeken fürdőházakat építettek, 
az ezekben elhelyezett hatalmas kádakba 
vezették be a Balaton vizét felmelegítve, 
így fürödtek benne a hölgyek és az urak. 
A balatoni fürdőházak idővel a társasági 
élet központjai is lettek.

– A kilencedik teremben a látogató 
beléphet egy ilyen fürdőházba, ahol töb-
bek között megtekinthet egy fürdőruha-
történeti minikiállítást is. 

– A keszthelyi Szigetfürdő imitáció-
ját építettük ide. Kialakítottunk benne 
egy hetvenes-nyolcvanas évekbeli büfét. 
A fürdőház mellett pedig a fövenyen egy 
hölgy napfürdőzik, mellette az erre az idő-
szakra jellemző strandfelszerelések. A han-
gulat kedvéért ebben a sarokban folyama-
tosan a kor slágerei szólnak.

– Végső állomásként hajóra száll-
hatunk – természetesen csak képzelet-
ben…

– Mai ismereteink szerint az első ba-
latoni hajókat Festetics György építtette 
a 18. század végén – olasz hajóácsokat 
hozatott Keszthelyre, és az ő segítségük-
kel áruszállító flottillát hozott létre. Két 
legismertebb darabjának, a Christophnak 
és a Phoenixnek a makettjét mutatjuk be. 
Természetesen Széchenyi István és a gőz-
hajózás sem maradhat ki, mint ahogyan a 
későbbi motoros hajók története sem.

– A kiállítási egység végén a vállalko-
zó kedvű látogató maga is a kormányke-
rék mögé állhat szimulátor segítségével.

– Az utolsó teremben a vitorlás hajók 
történetét vesszük sorra. A kijárat mellett 
egy képzeletbeli vitorlással szelhetjük a 
Balaton vizét – egy forgatható kormány-
kerékkel irányíthatjuk, a vele szemben le-
vő monitor segítségével pedig életszerűvé 
válik az utazás.

– Az ön által vezetett intézmény 
2011-ben az év múzeuma lett, 2014-
ben Podmaniczky-díjban részesült, idén 
pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban, a 
múzeumok huszonnegyedszer megren-
dezett majálisán a „közösségi múzeum” 
címet adták önöknek. Milyen érzés volt 
ezeket a díjakat átvenni?

– Rendkívül megtisztelő. Az idei el-
ismerés különösen is fontos a számunk-
ra, mert azt jelzi, hogy Keszthelyen és 
környékén az emberek szívesen vesznek 
részt önkéntesként – teremőrként, tár-
latvezetőként, animátorként – a múzeum 

életében. A helyi közösségek is fontosnak 
érzik, hogy együtt tegyünk a kultúráért, az 
értékek megőrzéséért. Például a 2010-ben 
alakult Műszak alkotócsoporttal is szo-
rosan együttműködik a múzeum. Az évi 
rendszeres cserszegtomaji alkotótábor 
témáját a művészek közösen határozzák 
meg az intézménnyel, mi pedig segítséget 
és kiállítási lehetőséget is adunk nekik. 
A múzeumot egy egyesület, egy közösség 
alapította 1898-ban – a közösségi munká-
inkkal nem teszünk mást, mint visszanyú-
lunk a gyökereinkhez.

– Múzeumi sétánk során áthalad-
tunk a virtuális tudáspontként szolgáló 
hatodik termen is. Ebben számos cikk 
és érdekesség olvasható monitorokon 
a tóval kapcsolatban, de ez a helyiség 
ad otthont a múzeumpedagógiai foglal-
kozásoknak is. Beszélgetésünkkor épp 
a múzeum által szervezett gyerektábor 
zajlik. Mesélne ezekről is röviden?

– Az első táborunk régészeti tábor 
volt 2012-ben, még én vezettem. Azóta 
minden nyáron hatszor szervezünk a ki-
lenc–tizennégy éves korosztály számá-
ra egyhetes, napközi jellegű alkalmakat, 
amelyeken megismerhetik a Kis-Balaton 
élővilágát, vagy felfedezhetik a Keszt-
hely környéki várakat. Idén hat táborunk 
volt, és ezekben is régészkedhettek a 
gyerekek.

– Ön Keszthelyen nemcsak mú-
zeumigazgató, hanem az evangélikus 
gyülekezet presbitere is. Milyen szere-
pet játszik ez az életében?

– Fejér megyéből, Gyúróról szárma-
zom. Anyai ágon több generációra vissza-
menőleg vagyok evangélikus. Gyerekko-
romban rendszeresen jártam hittanórára, 
majd a legendás hírű hántai és nagyvelegi 
ifjúsági táborokban vettem részt. Amikor 
2005-ben idekerültem Keszthelyre, ak-
kor az itteni gyülekezetben találtam lelki 
otthonra. Többen vagyunk a presbitéri-
umban is, akik nem keszthelyi születé-
sűek. Igyekszünk a magunk módján és 
legjobb tudásunk szerint hozzájárulni a 
közösség életéhez.

 boda zsUzsa
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„Amikor jelen lapszámunk készült, tartot-
tunk egy kis számvetést. 2009-ben, tíz 
évvel ezelőtt vettük át a Credo szerkesz-
tését. Külső és/vagy belső okok miatt 
nem volt mindig kiegyenlített a lapszá-
mok megjelenése. Néhány alkalommal 
dupla számmal kellett jelentkeznünk. […] 
Tizenkilenc rovatcím alatt 31 áhítat (ige-
hirdetés) és 237 tanulmány jelent meg, 
69 alkalommal olvashattak korábban 
nyomtatásban nem közölt szépirodalmi 
műveket […].

Több alkalommal meghatáro-
zott tematika köré is gyűjtöttünk 
írásokat, ilyen volt például Mária 
alakja, a fasori gimnázium, a zsi-
dó–evangélikus kapcsolatok, szü-
letésünk és halálunk, a migráció 
kérdése, a reformáció öröksége, 
illetve a női és férfi szerepek át-
alakulása. Kifejezetten népszerűek 
voltak körkérdéseink: Örkényről 
és Weöres Sándorról a centenári-
umok kapcsán, a mester és tanít-
vány viszonyról, az egyházi múze-
umokról, az iskolai hitoktatásról és 
legutóbb a kegyelemről.

Szemle rovatunkban 272 cikk 
jelent meg, ezek túlnyomó több-
sége – teológiai, egyháztörténeti 
és leginkább kortárs szépirodalmi 
művekről készült – könyvrecenzió, 
de előfordulnak kiállítások, filmek, 
színházi és zenei témák is. Arról még nem 
készült statisztika, hogy ezt a tekintélyes 
mennyiségű írásművet hány szerzőnek 
köszönhetjük, de számuk négyszáz kö-
rülire tehető.” 

A Credo evangélikus folyóirat főszer-
kesztőjének, Zászkaliczky Zsuzsannának 
a periodika elmúlt tíz évét értékelő sorai 
a frissen megjelent – 2019/1–2. – lap-
szám beköszöntőjéből valók. A Credo 
értéket teremt – állítja váltig a főszer-
kesztő. Gazdag tartalmából evangélikus 
egyháztagok éppúgy haszonnal szemez-
gethetnek, mint lelkészek, kutatók, taná-
rok vagy szépírók. 

Az idei első, dupla szám gazdag kíná-
latában újfent megfér egymás mellett a 

teológia, a kortárs és a középkori művé-
szet, a forrásközlés és az egyház-szocio-
lógia. Természetesen szemléz a lapszám 
nagyobb érdeklődésre számot tartható 
könyveket és kiállításokat is.

Laborczi Dóra európai kitekintésű 
cikke (Tyúkanyók, vénkisasszonyok és csi-
nibabák helyett szolgatársak) a női lelkész-
ségről némiképp Balogh Éváéra (Sokszí-
nű szőttes, arany és sötét szálakkal, Credo, 
2018/3–4.) írt reflexióként értékelhető. 
Kiemelten fontos a szenvedélybetegsé-

gek gyógyításában a társ, a partner segí-
tő közreműködése – ezt a szálat emeli ki 
Vitális Judit riportja (Szenvedélyes ivóból 
absztinens – nem lehetetlen!), amely más 
összefüggésben közelít a nemi szerepek-
kel kapcsolatos sztereotípiákhoz. 

A további tanulmányok az evangéli-
kus örökség különböző rétegeibe veze-
tik az olvasót. Ittzés Máté a reformáció 
nyelvéről, a nyelvnek a reformációban 
betöltött szerepéről és a reformáció 
nyelvfelfogásáról ír. Olyan kérdésekről, 
hogy a páli köszöntés hogyan válhatott 
identifikációs eszközzé; a reformációnak 
mekkora a szerepe a német – és a ma-
gyar – irodalmi nyelv kialakulásában, az 
anyanyelv használati körének kitágításá-

ban és a nyelvi egységesülésben; Luther 
hogyan tekintett a nyelvre mint az isteni 
kinyilatkoztatás eszközére. 

„Csak a Széchenyi által zarándoki 
komolyságnak nevezett lelki magatartás 
segíthet át az akadályokon” – állapította 
meg Mályusz Elemér az evangélikus le-
véltárak helyzetéről írt cikkében 1969-
ben. Mályusz életútja, politikai száműze-
tésének gyümölcsöző évei az evangélikus 
gyűjteményben ezt a zarándoki komoly-
ságot példázták. Az Evangélikus Országos 

Gyűjtemény igazgatója, H. Hubert 
Gabriella és az Evangélikus Or-
szágos Levéltár vezetője, Czenthe 
Miklós az egyik legnagyobb hatású 
és leghatékonyabb előd, Mályusz 
munkásságát mutatják be. 

Prohászka László a torzóban 
maradt, de minden hazai evangéli-
kus által ismert, gigantikus Luther-
emlékmű alkotójának, Lux Eleknek 
az életútját és munkásságát ismer-
teti. Isó Emese dolgozatában olyan 
erdélyi műalkotásokkal ismerked-
hetünk meg, amelyek aktuális 
tematikájuknak köszönhetően, a 
protestáns használat mellett vagy 
éppen ellenére, nyílt vagy rejtett 
formában őrződtek meg a temp-
lomok falain. A kortárs képzőmű-
vészet is megjelenik a lapszámban: 
Tatai Erzsébet tollából Benczúr 

Emese művészetének szemléletes, értő 
elemzése olvasható. 

Reznák Erzsébet publikálatlan Kos-
suth-leveleket tár a nyilvánosság elé, 
amelyeket a nagy tiszai árvíz után írt a 
szegedi evangélikusoknak, és amelyekben 
kifejeződik az emigrációban élő politikus 
egyházszeretete és segíteni akarása. 

Bazsányi Sándor esszéjével – nem 
titkoltan – az Evangélikus Országos Mú-
zeum szeptember közepéig álló kiállítását 
(Az élet sója – Forgách András rajzai Nádas 
Péter regényéhez) is támogatja a Credo. És 
nem csak a protestáns etika – „a derűs 
munkavégzés és a szívós hitgyakorlat” – 
alapján.

 e. é.

Kézbe vehető a Credo 
legújabb száma
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Ha valaki a század eleji jegyzőkönyve-
ket forgatja, gyakran tapasztalja, hogy a 
presbiteri gyűlések igen hangosak voltak. 
Sokszor nem az egyházi érdek volt a dön-
tő, ha olyan intézmény létrehozásáról volt 
szó, mint iskola vagy árvaház. Hiába volt 
a lelkészek minden érvelése, a kérdést 
a politikai frakciók döntötték el. Össz-
hang szinte sohasem volt. Nemegyszer 
kemény, goromba szavakkal hallgattat-
ták el a lelkészt, mondván: „Tőlünk kapja 
a bérét, mi pötyögtetünk.” Minden újat 
megakadályoztak a „kerékkötők”, mond-
ván: „Apáinknak jó volt, jó nekünk is.”

Ezért a lelkészek nem is egyszer for-
dultak trükkhöz, ha valamit létesíteni 
akartak. Akkor azzal kezdték, hogy a ja-

vaslat álom, hivatkoztak mindenre, hogy 
ez lehetetlen, és így tovább. A presbité-
rium – látva a lelkészek ellenállását – a 
felvetett ügyet megszavazta. Nem gon-
dolván arra, hogy ez megegyezett a lel-
készek eredendő céljával.

Visszaemlékszem, hogy kisgyermek-
koromban Gyónon – ahol édesapám lel-
kész volt – dézsában fürödtünk, mert 
nem volt fürdőszoba. Nagyon szerettünk 
volna, de a presbitérium nem szavazta 
meg azzal az indokkal: „Minek az, mi sem 
fürödtünk soha, mégis tiszták vagyunk.” 

E kis kitérő után vissza a történethez. 
Híres ellenzéki volt az a presbiter, aki – 
ha valamit kértek a lelkészek – mindig 
közbeszólt: „Nem adunk!” Egyszer arról 

volt szó, hogy a presbiterek kapjanak 
napidíjat. Még mielőtt szavazásra került 
sor, közbekiáltott: „Nem adunk!” Erre 
többen is odaszóltak: „Most rólunk van 
szó!” „Akkor adunk!”

Ez a presbiter nevezetes volt arról is, 
hogy mindig ott volt a templomban. A lel-
kész prédikáció közben látta, hogy bólogat, 
s arra gondolt, hogy amit mond, tetszik 
neki. De a presbiter aludt. Befejeződött a 
prédikáció, a lelkész felhívta a gyülekeze-
tet imádkozni ezekkel a szavakkal: „Adjunk 
hálát az Úrnak!” Presbiterünk ekkor ébredt 
fel és felkiáltott: „Nem adunk!” 

 id. Koszorús oszKár

Forrás: Orosházi Harangszó,
2019/1., húsvét

Húsz éve írták… 

Az egyház humora:  
„Nem adunk!”

Balog Eszter lelkésznő régóta gyűjti a mosolyokat. Nyi-
tott szemmel járja a világot, és ma már sokan követik 
példáját, gyarapítják gyűjteményét.

„Mai mosoly. Fűsejtek elektronmikroszkóp alatt. Boldognak 
tűnnek...”

 Forrás: Balog Eszter lelkész Facebook-oldala

HUMOROSAN E VANGÉLIKUS
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Örvendetes, hogy az utóbbi idő-
ben egyre több a keresztelő – 
legalábbis ott, ahol még vagy 

újra gyerekzsivaj vidámítja a településen 
élőket. Katolikus és református kollégáim 
is igazolják, bizony elég gyakran komoly 
információhiányt tapasztalunk szülőknél, 
leendő keresztszülőknél nemcsak a ke-
reszteléssel kapcsolatban, de az egyházi 
dolgokat illetően is, ezért igen hasznosak 
a keresztelésre felkészítő alkalmak. 

Mivel egy-egy keresztelés nem a vég, 
hanem valami istenesen szépnek a kez-
dete, ezért ezeken az alkalmakon nem az 
az elsődleges cél, hogy dogmatikai igaz-
ságokat adjon át a keresztelő pap, lel-
kész, hanem az, hogy próbáljon érthető-
en beszélni a keresztség szentségének a 
titkáról. Ezért fontos röviden és tömören 
is megfogalmazni a teológiai igazságot 
a kereszteléssel kapcsolatban. Például 
hogy a „keresztség szövetség Istennel” 
vagy – ahogyan Horváth-Hegyi Olivér, a 
Szentendrei Evangélikus Egyházközség 
lelkésze mondja –: „A keresztségben Is-
ten a gyermekévé fogadja a pici babát, 
mi pedig ehhez csupán segítséget nyúj-
tunk. A lényeg, hogy a gyereknek legyen 
gyökere, tartozzon valahová, legyen hova 
visszanéznie.”

„Keresztszülőségre kértek fel” – mit te-
gyek? Vannak olyan „guruló jó kereszté-
nyek”– értsd: kocsin hozzák-viszik őket –, 
akiknek az egyházi kapcsolatuk csak a 
keresztelésre, az esküvőre és az egyházi 
temetésre korlátozódik. Velük történik 
meg olykor, hogy gyors segítséget kérnek 
ismerőseiktől, hogyan is válaszoljanak a 
megtisztelő felkérésre. Sajnos nem rit-
kaság, hogy a szülők vagy keresztszülők 
közül valaki nincs megkeresztelve; ilyen-
kor hasznosak lennének az egyházi út-
mutatók! (Tervezem is egy ilyen „keresz-
telői bédekker” megírását, eladdig ezt a 
szerény összefoglalót szánom gyors se-
gítségül.) 

Mi, evangélikusok vagyunk talán a 
legnyitottabbak, nem támasztunk különle-
ges feltételrendszert a keresztelés szent-
ségének a kiszolgáltatásával kapcsolatban, 
hiszen a nem keresztény „keresztszülők” 
arra tesznek ünnepélyes fogadalmat, hogy 
az „evangélikus egyház segítségével gon-
doskodnak a gyermek hívő kereszténnyé 
növekedéséről”. Magyarul: ha a szülők a 
keresztény neveltetés önkéntesen vállalt 
kötelezettségét elmulasztanák, akkor a 
keresztszülők emlékeztetik a szülőket a 
keresztelőkútnál tett fogadalmukra, s ha 
kell, maguk is részt vállalnak, segítséget 
nyújtanak az egykori vállalás hűséges 
betöltéséhez. Nekem is volt olyan ke-
resztelési szolgálatom, ahol az egyik „ke-
resztapa” (egyházjogilag persze csak ke-
resztelési tanú lett), az édesapa jó komája 
muszlim vallású volt.

Áldott emlékű Labossa Lajos esperes, 
püspökhelyettes elöljárómtól tanultam 
még kezdő lelkész koromban, hogy ér-
demes mindig a gyermek érdekét nézni 
– ahogyan ő is ezt tette a mintegy öt-
venéves tatabányai lelkészi szolgálata 
alatt. Ebben a köztudottan kommunista 
bányászvárosban sok „titkos” keresztelő-
je volt – mert munkahelyen, bizonyos be-
osztásokban lévőknél hátránnyal járt, ha 
kitudódott valakiről, hogy „templomos”. 
Fiatalabbak kedvéért: aki hívőnek val-
lotta magát, arra a vadkommunista párt-
titkárok, vállalati, üzemi kiskirályok ha-
mar rásütötték a bélyeget, hogy az ilyen 
ember biztosan a régi kapitalista világot 
sírja vissza, sőt reakciós, és a szocialista 
rendszert akarja megdönteni.

Mi a teendő, ha valakit keresztelő-
re hívtak? Először is: a keresztelés mér-
földkő, fontos ünnepi esemény a család 
életében, ezért erre akárkit nem hívnak 
meg. Ha a vendéglistára kerülünk, akkor 
az különleges megtiszteltetés, tehát ha 
netán nem tudunk eleget tenni a meghí-
vásnak, akkor illik időben kimenteni ma-
gunkat. Ha elmegyünk, akkor pedig el-

várható, hogy jelképes ajándékot vigyünk 
a kisgyermeknek, amellyel ki tudjuk fe-
jezni, mennyire örülünk, hogy részesei 
lehetünk ennek a bensőséges családi 
eseménynek. Hiszen a keresztelőn s a 
keresztelői ebéden vagy vacsorán nem-
csak a közeli hozzátartozók és a szűkebb 
rokonság, de a barátok is jelen vannak. 
(Bár friss házasoknak, gyereket nevelők-
nek mindig jól jön egy kis „gesztusértékű” 
támogatás, de ha a pénzesboríték mellé 
kreatív ajándékot is készítünk, akkor le-
szünk igazán stílusosak!)

A keresztszülői „hivatal” – mi a koma-
ság? A néprajztudomány a komaságot 
mint társadalmi intézményt a műrokon-
ság egyik formájaként tartja számon. 
A komaság, elsősorban a keresztkoma-
ság, a választott keresztszülőség a leg-
többször kölcsönös meghívásban is ki-
fejezésre jutott. A régi, hagyományos ko-
maság őszinte és kipróbált jó barátságon 
alapult; olyanok éltek vele, akik szerették 
egymást, és mindenáron valamilyen szo-
ros, kvázirokonsági kapcsolatba akartak 
kerülni egymással. A komák egymást a 
legjobb barátnak, szilárd támasznak tar-
tották, és ha segítségre szorultak, akár 
anyagi, akár erkölcsi vonatkozásban, 
akkor is egymást hívták. A komaság in-
tézményének szerepe – hasonlóképpen 
a vérrokonságon alapuló csoportokhoz 
(nagycsalád) – a hagyományos falusi tár-
sadalomban volt jelentős. 

A magyar nyelvhasználatban komá-
nak nemcsak a keresztszülők hívták egy-
mást, de a közeli barátot is így nevezték. 
A legénykoma, lánykoma általában azo-
nos korú, azonos réteghez tartozó, közel 
lakó gyermekkori pajtás volt. A komák a 
legény-lány csoporton belül összetartot-
tak. A lányok például egyformán öltöztek, 
azonos módon viselkedtek. A legények 
verekedésnél védték egymást, együtt jár-
tak udvarolni, apróbb bűneiket, csínyei-
ket is együtt követték el. 

A komák mindenkor megkülönbözte-
tett tiszteletnek örvendtek, családi ün-
nepeken kiemelt szerepük volt. A nem 
vérrokon ilyetén befogadását mindig 
nyilvános aktussal erősítették meg, és 
a tágabb rokonság tudomására hozták, 
mert így volt igazán érvényes.

Keresztszülő leszek
Manapság már mindenki lehet szinte mindennek a „keresztanyja-kereszt-
apja”, nem ritkaság, hogy egy-egy üzemeltetési gondokkal küszködő ál-
latpark vagy kutyamenhely ajánl vagy kér keresztszülőséget gondozottjai 
számára. Így aztán többnyire még köztudott, hogy ez a vállalás valamiféle 
kötelezettséggel párosul. De milyen feladatokra bólint rá valójában a le-
endő keresztszülő, aki vállalja a felkérést?
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A „koma” tehát az a férfi és nő, akit 
vagy akiket az újszülött gyermek szülei 
felkérnek, hogy a keresztelés egyházi 
szertartásán megjelenjenek, a kereszt-
anya a gyermeket keresztvíz alá tartsa, a 
gyermek nevében az egyház által előírt 
fogadalmat letegyék, s a keresztelés szer-
tartásán aktívan részt vegyenek. A felké-
réssel, ennek elfogadásával, valamint az 
egyházi szertartáson való részvétellel a 
szülők s a felkért férfi és nő komák lesz-
nek; meghatározott kötelezettségeket 
vállaltak egymás iránt, illeltve a kereszt-
szülőpár a gyermek iránt is. (Például ha a 
gyermek elárvult, és nem volt közeli vér 
szerinti rokona, a gyám megbízatásánál 
elsősorban a keresztapa jött számításba.)

A gyermek keresztapámnak, ke-
resztanyámnak szólította keresztszülő-
it. (Egyes vidékeken így szólította a ke-
resztszülő testvéreit és azok házastár-
sait, valamint a keresztszülők még élő 
felmenőit is, például „öregkeresztapám”, 
„öregkeresztanyám” formában.) De a 
kötelezettségeket a keresztgyermekkel 
szemben csak annak az asszonynak (és 
párjának) kell vállalnia, aki keresztvíz alá 
tartotta a gyermeket.

A keresztszülő felkérésénél első-
sorban a baráti kör kiszélesítése a dön-

tő. A keresztszülők száma vidékenként 
változó volt. A szülők hívhatták minden 
gyermekükhöz ugyanazt a keresztszülő-
párt, de egy gyermeknek lehetett több 
keresztszülője is. Általában a római kato-
likusoknál a szülők minden gyermekének 
ugyanaz az egy házaspár a keresztszülő-
je, míg a protestánsoknál egy gyermek-
nek több is lehet – olykor előfordult, 
hogy tizenöt-húsz pár töltötte be a ke-
resztszülői tisztséget.

A keresztelő után a szülők és a ke-
resztszülők komának szólították egy-
mást; a keresztszülői „hivatal” fontos-
ságát, megbecsülését hangsúlyozandó a 
csángók, székelyek ezután magázódtak, 
még ha előzőleg tegeződtek is!

Életre szóló feladat. Kell ez még nekünk? 
Igen, kell. Akkor is, ha egyre kevesebben 
nőnek úgy fel, hogy keresztszüleik való-
ban részt is vesznek az életükben, mert 
vagy eleve nincsenek is, vagy vannak 
ugyan, de szerepük puszta formalitás. 
Keresztszülőnek lenni megtiszteltetés, 
ugyanakkor felelősség is. A keresztszülő-
ségre való felkérés nem egy egyszeri ese-
ményre, szertartásra szól. Nem csupán 
névleges tisztség, hanem életre szóló, 
fontos feladat. Nem abból áll, hogy a ke-

resztszülő születésnapra meg karácsony-
ra ajándékot vesz a keresztgyerekének. 

Keresztszülő csak az legyen, aki va-
lóban alkalmas rá. Fontos, hogy azokat 
kérjük fel, akik majdan a gyerekkel lesz-
nek, és a személyes kötődésen keresztül 
a magukénak is tekintik gyermekünket, 
s ezzel örömeit és bánatait is. Akikben 
a gyermek bátran bízhat, s akikkel meg-
beszélheti gondjait rajtunk kívül is – vagy 
akár rólunk is beszélhet…

Egyik kedves hívem mondta: „Már ak-
kor kiválasztottam a legjobb barátnőmet 
keresztszülőnek, amikor a kislányom még 
meg sem született, a férjem pedig ugyan-
így volt a legjobb barátjával. Szerintem 
ez egy nagyon szép hagyomány. Van egy 
fényképem, amin csak a gyerekek vannak 
a keresztszüleikkel, és időnként csodál-
kozva nézegetem. Egy család vagyunk, és 
nagyszerű tudni, hogy nemcsak nagyszülei 
vannak a gyerekeimnek, de ilyen csodás 
keresztszüleik is, akik játszanak velük, sze-
retik őket, akikre számíthatunk, s akikkel 
egykor majd számolhat a keresztség áldá-
sában növekedő gyermekünk is.”

 FranKo mátyás

Forrás: Lutherrózsa –  
a Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele,  

2019. július–augusztus
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Havonta egy-egy mozzanattal kö-
zelebb került az olvasó a városka 
történetéhez, aurájához és azok-

hoz – az első pillantásra akár jelentékte-
lennek tűnő – mozzanatokhoz, amelyek a 
város életében fontosak voltak vagy máig 
fontosak. A könyv urbanizációs fejlődés-

regénynek nevezhető, ha feltétlenül mű-
fajban szeretnénk gondolkodni. A történet 
legfőbb hőse – a végül megnevezett Jo-
hannes Brenz prédikátoron kívül – a vá-
roska 16. századi polgársága: megfeszített 
munkával, némi cselvetéssel, konfliktusok 
vállalásával, sok-sok energiával megterem-
tik önállóságuk alapját, azt a gazdaságot 
és gazdagságot, amely közös döntéseket, 
közös felelősséget és új életet hoz.

Az elbeszélés úgy halad, ahogy az 
emberi találkozások, kapcsolatok hálója 
szövődik: körkörösen, olykor asszociációs 
módon, látszólag véletlenszerűen. Az el-
beszélő térben és időben kalauzolja olva-

sóját, közben tudományos részletességgel 
ismerteti a város felvirágzásában alapve-
tő szerepet betöltő sópárlás folyamatát, 
a harangok működését vagy a templom 
szobrait, és egy-egy tűpontos mondattal 
világít meg történeti folyamatokat – né-
zete szerint.

A hagyományos fejlődésregényhez ha-
sonlóan végül kiderül, hogy minden szál 
– egy irányba vezet: a városka reformá-
ciója felé. Reformáción nemcsak a lutheri 
eszmék befogadását, hanem vallásgyakor-
lati és kulturális következményeit is érte-
nünk kell: a két szín alatti úrvacsorától és 
a nyomtatásban terjedő prédikációktól az 
általános iskoláztatásig, a szabad lelkész-
választástól a középkori örökség megőr-
zéséig.

Forgách András a saját bevallása 
sze rint olyan könyvet szeretett volna, 
amely gyermekkori mese könyveire em-
lékezteti: a szöveg által felidézett, is-

merős világban váratlan helyen bukkan-
nak fel a képek, ismétlődnek, mégis vala-
mi folyamat érzetet keltenek. Kis, kalapos 
figurája úgy halad végig a könyvön, ahogy 
az olvasó a történeten. 

Az iniciáléként használt, szálkás, vo-
nalas rajzok a sópárlást oktató, a só fel-
dolgozás fázisait bemutató fametszetes 
könyv illusztrációit idézik – ha megjelent 
ilyen valaha. A harang hosszmetszete 
nemcsak illusztrálja a harangokról szóló 
fejtegetést, hanem a nádasi boncolgatás-
ra, anatómiai pontosságra is utal. 

A házak, a templomlépcső, a híd, a 
szobrok a meg nem nevezett város való-
ságosságát támasztják alá: turisták fotóin, 
videóin, magazinok ajánlóiban találkoz-
hatnánk hasonlókkal. A vázlatszerű rajzok 
futó benyomást szemléltetnek. A tónusos 
ceruzarajzok pedig – éppen, mint az utazá-
si irodák prospektusai – a leghatásosabb 
kivágásban mutatják meg a sójáról méltán 
híres városka hangulatát. 

A rajzok nem illusztrációk abban az 
értelemben, hogy részletről részletre kö-
vetnék a szöveget. Inkább asszociációk és 
asszociációt segítő ábrák, vizuális elemek, 
ötletek. Így eshetett meg az, hogy a temp-
lom két – eszmeileg – legfontosabb tárgya, 
a Szent Mihály-szobor (amelyről hosszan 
szó esik) és a szószék (amelyről csak köz-
vetetten esik szó) kimarad a megörökítet-
tek köréből.

A meg nem nevezett, de ismert német 
kisvárosban valóban a só az élet legfonto-
sabb háttere – az élet sója. És ebbe nem 
lehet nem belehallani Jézus tanítását, ami-
kor tanítványait figyelmezteti a világban 
való nélkülözhetetlen és felelős jelenlétre: 
„Ti vagytok a föld sója.”

 zászKaliCzKy zsUzsanna

Az élet sója
Forgách András rajzai Nádas Péter regényéhez 
az evangélikus múzeumban

„Az alapítólevél olykor hamis, az alapítás mégis valódi” – a történelmi el-
beszélés sokarcúságára utaló mondattal kezdődik Nádas Péter könyve, 
amelyet a Litera.hu irodalmi portál felkérésére 2014 tavaszán kezdett írni a 
2flekken rovat számára. A tizenkét folytatásban megírt történet azzal indul, 
hogy a főhős, aki inkább elbeszélő, kinéz az ablakon, és elé tárul nemcsak 
egy – meg nem nevezett – német kisváros barátságos, mézeskalácsházas 
látképe, hanem mindjárt a története is. 

AJÁNLÓ I evangélikus Élet

Az élet sója. Forgách András rajzai 
Nádas Péter regényéhez. Az Evangé-
likus Országos Múzeum (Budapest 
V. ker., Deák tér 4.; Eom.lutheran.
hu) időszaki kiállítása szeptember 
15-éig látogatható.
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„2017-ben szerettük volna megmutatni a 
városnak, hogy mi is itt vagyunk, számot-
tevők vagyunk, bár kicsik a másik két fe-
lekezet mellett – kezdi az épület és a helyi 
evangélikusság bemutatását a lelkésznő. 
– Sárréti Krisztina festett fatábláiból az 
egyiket ajándékba kaptuk a művésztől.”

Ugyan a 18. század közepe óta élnek 
evangélikusok a városban, sokáig csak a 
másik két felekezet templomaiba járhattak. 
„Szarvas, Orosháza, Tótkomlós, Hódmező-

vásárhely közelségében vagyunk, sok értel-
miségi, iparos érkezett a településre. Szlo-
vák, német nevek is vannak az iratokban.” 

Élni akarás, 
istenszeretet 
A hívek az 1900-as évek elején három 
év alatt tízezer aranykoronát gyűjtöttek 
össze, és megépült Isten háza ólomüveg 
ablakokkal, harangokkal, orgonával, há-

romszáztizenhét ülőhellyel. Híres épí-
tészt hívtak, Francsek Imrét, az ő mun-
kája a városligeti műjégpálya is. A temp-
lomot 1905-ben szentelték fel. 

De miért volt szívügyük a helyi evan-
gélikusoknak a templom? „Erős hitű, mó-
dos családok voltak. Szórványlétükben 
úgy érezték: végre házat emelnek Isten-
nek. Lett iskola, lelkész- és tanítói lakás. Az 
élni akarásuk és istenszeretetük vezette 
őket arra, hogy megmutassák a katolikus-
református tengerben: vagyunk, élünk.”

  A neogótikus stílusú épület papi és 
presbiteri padjai rejtett fülkében kaptak 
helyet. Az evangéliumi jeleneteket ábrá-
zoló négy ólomüveg ablakot Róth Mik-
sának tulajdonítják. A figyelmes szemlélő 
döbbenten észleli: a jó pásztort ábrázoló 
üvegen Jézus bal szemét lövedék helye 
csúfítja el, mementóként a második vi-
lágháborúból. u

Megelőlegezett bizalommal 
A gyerekeknek kötelező, a szülők ott ragadnak
– épülő gyülekezet Szentesen

Nyerstégla burkolatú, kecses épület magasodik Szentes belvárosában. 
Kitűnő arányaival, égbe nyúló tornyával vonja magára a figyelmet az 1905-
ben Petrovics Soma lelkész kezdeményezésére a hívek adományából épült 
evangélikus templom. A nyári nap rátűz a Tiffany-üvegből készült ablakok 
színes alakjaira. Az épület kapuján nagy, festett fatáblákon Luther-áb-
rázolás és reformációi jelszavak. Megérkeztünk: ez a Csongrád megyei 
település mintegy félezer lutheránus hívének lelki otthona. A kapuban 
Veres-Ravai Réka parókus lelkész fogad, és invitál be a meghittségével 
azonnal megragadó templomtérbe.
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Csúcstartó, 
aki jövőt épít 
Veres-Ravai Réka a Nyugat-békési Egy-
házmegye espereshelyettese, feleség, 
kétgyermekes édesanya. Ákos fia egyete-
mista, Eszter tizenhat éves. Réka másfél 
évtizedig szolgált együtt lelkészként fér-
jével, a Brassó mellett felnőtt Veres-Ravai 
Csaba Endrével; ő ma állami gyermekvé-
delmi intézetben vezető. 

A lelkésznő az előző szolgálati helye, 
a Csanádapácai Evangélikus Egyházköz-
ség után 2011. augusztus 7-én lépett itt 
először szószékre – első ízben beiktatott 
női lelkészként. „Az oltárképet Hegedűs 
László hódmezővásárhelyi festő készítette. 
A jelenetet – Jézus és a samáriai asszony 
beszélgetését – ritkán látjuk oltáron. Ez 
a forradalmian jézusi történet közel áll a 
szívemhez. Ha valaki csodálkozik, hogy is 
lehet nő egy gyülekezet vezetője, mindig 
a képre mutatok. Ha Jézusnak ez belefért, 
akkor talán ma is elfogadható.”

Nem túl nagy létszámú, de lelkes csa-
pat működteti a gyülekezeti életet. Kez-
detben hat emberből építkeztek, ma hu-
szonöt-harminc fő van egy vasárnapi is-
tentiszteleten. „De az számít, hogy aki itt 
van, az azt kapja, amiért jött” – summázza 
a lelkésznő. Idén három konfirmandusa 
volt, s évről évre több lesz. Velük szer-
vez ifis programokat is. A gyerekeket va-
sárnapi iskolára marasztalja; rajzolásra, 
kézműveskedésre a leválasztott előtérben 
nyílik lehetőség. Gyülekezeti termük nem 
lévén, okosan kell gazdálkodni a hellyel. 
Poharakban színes ceruzák, kréták, festé-
kek, másutt színes papírok, ragasztó, olló 
– mind alkotásra csábít. 

A gyülekezet missziói helyzetét így 
magyarázza: „Sok évtizeden át nem volt 
helyben lakó lelkész, Tiszaföldvárról jártak 
át. Egy ilyen helyzet mindig érződik egy 
közösség életén. Öt év helyettes szolgálat 
után 2016-ban iktattak be az egyházköz-
ségben.” 

Veres-Ravai Réka hittanóra-csúcstar-
tó: „Négy iskolában heti huszonhat órám 

van, ez igazi missziói lehetőség! A gyere-
keknek kötelező templomba jönni, s gyak-
ran a szülő is itt ragad. A kötelező hittan-
oktatás során sok evangélikus került elő, 
mostani felügyelő asszonyunk, Czirokné 
Gömöri Szilvia is a gyermekei révén lett 
tag, majd tisztviselő.”

Miért jó itt? – kérdezzük a lelkésznőt. 
„Faluról jöttünk ide, de a férjemmel mind-
ketten városban nőttünk fel Erdélyben. 
Szeretünk ebben a kultúrától, iskoláktól 
nyüzsgő városban élni. Szentes nagyon 
szerethető. Nekem a művészettörténeti 
stílusok közül a szecesszió a kedvencem. 
Ez a város nagyjából a szecesszió korában, 
a millennium táján épült olyanná, amilyen-
nek ma ismerjük. Az egykori Petőfi Szál-
lót ugyanaz a Komor Marcell tervezte, aki 
szülővárosom, Marosvásárhely kultúrpalo-
táját. Hirtelen úgy éreztem, itthon vagyok 
– még ha földrajzilag távol is a szülőföl-
demtől. S nagy örömmel fogadott a gyü-
lekezet. Végre van helyben lakó lelkészük, 
sőt lelkészcsaládjuk” – meséli itthon és 
otthon kapcsolatáról. 

Nem szuperhős  
„A vasárnapi alkalmakra szervezek rá, 
mert bibliaórát most nem tudunk tartani. 
A város zeneiskolájába sok hittanosom jár, 
szép tanévzáró istentiszteleteket tartunk. 
Presbitereink között van a volt megasztá-
ros Seres Krisztián zenész. Ha teheti, kon-
certet ad a tanítványaival. Van hittanosom, 
aki egy ilyen szentestei alkalom után kér-
te a keresztelését. Igyekszem megragadni 
minden lehetőséget a misszióra: tévé, rá-
dió, utcai flashmob… – jellemzi életüket 
Veres-Ravai Réka. – Fontosnak tartom, 
hogy az anyukákat, nagyszülőket a ma-
guk élethelyzetében szólítsam meg. Hogy 
lássák: én is anya, feleség vagyok, akinek 
hasonló problémái vannak. Mint lelkész Jé-
zushoz vezetem őket, de nem felettük álló 
szupernő vagyok. Amit tudok, azt megte-
szem, mert ezt fogják számonkérni rajtam.” 
A szórványok közül csak Nagymágocson 
van istentisztelet havonta; augusztus 20-
át mindig ott ünneplik. A lelkésznő hálás a 
segítőiért; mint mondja, dr. Gombos And-
rás felügyelő a tavaszi lemondásáig renge-
teget tett a közösségért.

Az életjelek biztatók. Sokan jelentkez-
nek keresztelőre. „Mindenkit fogadok, de 
csak ha ígéretet kapok: a gyermeket evan-
gélikus hittanra íratják majd. Az esküvőnél 
is így járok el: akkor a keresztelőről egye-
zünk meg. Így épülgetünk lépésről lépésre. 
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Az így megelőlegezett bizalomért megha-
tóan hálásak. Sok kis hittanosom lett így” 
– tudjuk meg. 

Veres-Ravai Réka szívéhez legköze-
lebb az igehirdetés áll. A templomba a 
központi elhelyezkedése miatt sokan be-
tévednek, főleg nyáron. A lelkésznő vágya, 
hogy a feléledt kis gyülekezet továbbra is 
fejlődjön, még ha apránként is. „Az, hogy a 
gyerekekkel ennyit foglalkozhatunk, min-
denkinek öröm. Ha keresztelőkor fel-alá 
szaladgálnak az oltártérben, a felnőttek 
nem mérgesek! Örömmel tekint rájuk 
mindenki: látják, hogy ők a jövőnk, a lehe-
tőségünk az életre.”

Minicsillárok a parókián 
A közeli parókiára tartunk, itt mutatja meg 
Veres-Ravai Réka a hobbijának eredmé-
nyeként született, több mint száz darabos 
kollekciót. A lelkésznő-találkozókra járók 
ismerhetik is az alkotásait, hiszen kollé-
ganőit mindig meglepi a saját készítésű 
fülbevalóival.

De hogyan kezdődött ez a hobbi? 
„Anyukám is ügyes kezű volt, hímzett. 
A nyolcvanas években nőttem fel Erdély-
ben, nagyon szegényes világ volt akkor 
nálunk. Egy művészeti bolt működött 
Marosvásárhelyen, ezt sűrűn látogattam, 
kézművesek dolgoztak benne. Magyaror-
szágon kezdtem el ékszereket készíteni. 
Minicsillárokat, ahogy a lányom mondja. 
Webáruházból potom pénzekért rendelek 
alkatrészt.”

A legizgalmasabb az újrafelhasználás, 
az, ahogyan egy-egy régi lánc, karkötő, 
porcelán új életre kel. „Üveglencsés fül-
bevalókat is szeretek készíteni. Ez itt kó-
kuszrostból készült, ennek az alja horgolt” 
– emeli le a tárolóról az egyes darabokat. 

Van itt fülbevaló ékszerbetonból, és az 
idei projektek: a gyöngyszíjú karórák. Ka-
litka és madár, kés és villa, vad és agancs 
– pusztán a képzelet szab határt az alko-
tómunkának. „Kedvenceim a tematikus 
fülbevalók: Alice Csodaországban, a kis 
herceg, Bóbita, a vers nyomán. Aszim-
metrikusak: a két fél más-mást ábrázol, 
így mesélnek el egy történetet.”

Ékszereit nem eladásra, hanem aján-
dékozásra és saját használatra készíti. 
„Elég nagy tanulópénzt fizettem, míg 
megtanultam a drótokat hajlítani. Nekem 
ez a kikapcsolódás, az interneten is talá-
lok ihlető képeket” – avat be. Ha elfárad, 
egy-egy órát eltölt a hobbijával, csak az 
alkotásra koncentrál. Fülbevalói látványos 
ékszerállványon gyűlnek.

Az ízlés a fontos
Léghajó, kagyló, barokk csillár, hosszan 
lógó gyöngyök, dekupázs-, azaz szalvé-
tatechnikával készült alkotások – szám-
talan forma és szín. Veres-Ravai Réka 
úgy mondja: lelkiállapotot gyógyít. „Ha 
látom az iskolában, hogy valaki szomorú, 
becsempészek az asztalára egyet. Persze 
tudják, kitől származik…  Valentin-napra 
többeknek vittem a református iskolába. 
Ha eltalálom az ízlésüket, akkor még bol-
dogabb vagyok!”

Az ékszer és a kereszténység kapcso-
latáról így vélekedik: „A legtöbbet gond 
nélkül felveheti hétköznapra akár egy 
lelkésznő is. Attól nem leszünk kevésbé 
hívők, ha viselünk egy fülbevalót, karkö-
tőt, gyűrűt, ha az szép, főleg hogy ha én 
is készítettem.” Az ízlés, az öltözékkel való 
összhang a fontos; Veres-Ravai Rékát soha 
nem szólta meg senki azért, mert szereti 
az ilyen tárgyakat.

Kreatív ötleteknek amúgy sincs híján: 
egyházi ünnepek előtt ő dekorálja a paró-
kiát. Az eredményt néha az interneten, az 
egyik közösségi oldalon is megcsodálhat-
juk: például egy virágcserépben a húsvéti 
sziklasírt. Egy kertet képzeljünk el zöld 
oázisból, kavicsokból. „Az adventi ko-
szorút is mindig én csinálom – ott aztán 
kiélhetem a kreativitásomat! Számomra 
ezektől otthon az otthon, a lelkemet pe-
dig megnyugtatja.”

 stiFner-Kőháti dorottya
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Aki diákként a nyári szünetben 
Fekete Istvánt olvasott, az egy 
életre „megfertőződött” a ter-

mészet szeretetével. Az örökzöld berek 
és Matula bácsi pipázó létbeolvadása ki-
törölhetetlenül a lélekbe ivódik. Ahogy 
a nagymamánál, vidéken töltött egy-
korvolt nyarak is. A maguk időtlenségé-
vel, kifogyhatatlan felfedeznivalóival és 
eleven, zsongó, ízes-illatos valóságával. 
A frissen szedett málna és sárgabarack 
ízével. A meggy fanyarságával. A térden 
a horzsolással és az azt betapasztó kéz 
finom érintésével… 

Régi és mai nyarak 
Kellene minden gyereknek ma is ilyen 
végtelen, lélegző vakáció! És kellene 
sok régi vágású, kezében óriás fakanalat 
tartva fáradhatatlanul baracklekvárt főző 
nagymama, na meg pipázó Matula… Úgy 
kellenének, mint a falat kenyér vagy mint 

az imádságos percek a folyton pörgő, túl-
terhelt mindennapjainkban.

A nagyszüleink, sőt a szüleink korá-
ban a gyermek természetes része volt a 
hétköznapoknak, akinek megvolt a helye 
és szerepe a családban. És bár némi ér-
zékenység elsajátítására nyilván szükség 
volt – például a csecsemőkről való gon-
doskodás tekintetében –, a ma a médiá-
ból áradó félinformáció-özön, az egymás-
nak ellentmondó gyermeknevelési elvek 
permanens zúdulása hihetetlenül káros 
tud lenni a szülői identitásra és kompe-
tenciaérzésre. 

A gyermeknevelés hogyanjainak és 
módszereinek agyonelemzése a szülőt 
teljességgel elbizonytalaníthatja, és el-
térítheti Istentől kapott bizonyosságai-
tól, az odabízás bátorságától. Nem is be-
szélve arról, hogy a szülői túlérzékenység 
nagy terhet ró magára a gyermekre is. 
Neki ugyanis nem modern elméletekre, 
eszközökre és állandó, feszült óvásra-fi-

gyelemre van szüksége, hanem élhető 
hétköznapokra, amelyeken megélheti 
gyermekségét és a családi fészek biz-
tonságát, melegét. 

Egyszerűbb gyermekkor 
„Négy hét összezárva. Uramisten, mit 
tudok kezdeni velük?” – hallhatjuk 
édesanyáktól sokfelől. A mai gyerekek-
kel ugyanis – a régiekkel ellentétben – 
mintha mindig kellene kezdeni valamit, 
tudniillik valamilyen rejtélyes oknál fog-
va ők kevéssé tudnak mit kezdeni ma-
gukkal. Hajdan vidéken az aratás idején 
nem hangozhatott el olyan kérdés, hogy 
akkor most mit kezdjek Pistikével – Pis-
tike magától értetődően ment a földekre 
a szülei után a tűző napra. Jó esetben ját-
szott a pajtásaival a szabadban, rosszabb 
esetben munkára fogták. Az úri gyerekek 
meg cselédekre voltak bízva. Mondhat-
juk, hogy hol van ez már, Istennek hála, 
ezt a „szellemi-lelki barbarizmust”, ezt a 
„szeretetlen ridegtartást” meghaladtuk – 
a nagyfokú nehézkedést azonban, ame-
lyet a mai szülők és pedagógusok meg-
élnek, bagatellizálni nem lehet. 

Számtalan gyermekpszichológus han-
goztatja, hogy túl sok inger éri a gyerme-
keket, túl sok az időpontra rohangálás, 
túl sok az ember, túl sok az irányított 
kreatív foglalkozás, nem is beszélve az 
elektronikus „kütyük” beszippantó ere-
jéről. Lehetséges, hogy azért nyugtala-
nok, hovatovább „kezelhetetlenek” a mai 
gyerekek, mert a rájuk zúduló ingerözönt 
nincs idejük feldolgozni és integrálni. 

Az egyik népszerű – Kim John Payne 
pszichológus-pedagógus Egyszerűbb 
gyermekkor – Hogyan neveljünk nyugod-
tabb, boldogabb, magabiztosabb gyereke-
ket? című könyve köré épülő – pszicho-
lógiai mozgalom ezt a túlterhelt állapo-
tot a „lelki láz” kifejezéssel illeti, és azt 
javasolja a csemetéjük lázas állapotától 
szenvedő szülőknek, hogy minimalizál-
ják a gyermeket körülvevő ingereket: 
szüntessék be a digitális eszközök hasz-
nálatát, válogassák át a játékait, a ruháit, 
szelektáljanak ki minden olyan tárgyat 

Szülői szünidő?!
A nyári őrző-védő szolgálat árnyas és napos oldalai 2.

A Paul Tillich evangélikus teológus által kifejtett „sötétbe ugrás” bátor-
ságára van szükség akkor, amikor a Balatonra utazva a hátsó vagy épp a 
vonatülésen két vagy több vakációzni készülő kisgyerek várja a fejest ug-
rást a nyárba… A szünidei gyermekterelgetés témakörét körüljáró írásunk 
második részében is a kisgyermekes lét nem épp állóvizében mártózunk 
meg, és igyekszünk a mélyére evezni.

CSALÁD I evangélikus Élet
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és szokást az életükből, amely a gyer-
mek nyugalmát megzavarhatja, számára 
stresszt vagy függőséget okozhat.

Az igazi játék szabad, önmagáért 
való, nincs célja, funkciója. Ez az, amit 
gyermekkorban előtérbe kellene helyezni 
ahhoz, hogy a gyermek később valóban 
megtalálhassa a helyét a világban, tudjon 
magával, az idejével és a lehetőségeivel 
mit kezdeni. A gyermek alapvető szük-
séglete a játék – ennek a „szeretetnyel-
vét” lehetséges, hogy sokaknak a szülővé 
válásuk során újra kell tanulniuk. A játék-
kal időt nyerünk, figyelmet adunk, és a 
hajlandóságot növeljük a gyermekben a 
későbbi együttműködésre.

Olykor a szülőkre is alaposan ráfér, 
hogy elengedjék a magukra kényszerített 
szerepeiket, és bele merjenek merülni a 
spontán játékba. A játékba, amely célta-
lan, időtlen, olykor idétlen – mégis magá-
ba sűríti az élet velejét, amelyet megta-
pasztalni áldás. A játékban mint életmeg-
nyilvánulásban legsűrítettebb formában 
van benne az isteni teremtő erő, amely 
elmossa a szigorú kontúrokat, kereteket, 
relativizál mindent, ami van, és újat hoz 
létre – játszi könnyedséggel, mégis ele-
mi erővel. Ha a másikkal együtt, akkor az 
együvé tartozás, a közös tevékenység-
be olvadás boldogító, „flow” érzésével. 
A gyerekekkel a közös játék a legjobb 
csapatépítő tréning. 

Az élet rendje 
Ahogyan az évszakoknak és napi tevé-
kenységeknek is megvan a rendjük, úgy 
egy aktuális élethelyzet feladatainak 

is meg kell találni a maguk prioritását. 
A legpörgősebb egyéniségek is kényte-
lenek visszavenni a tempót, lelassítani 
akkor, amikor gyermekáldásban része-
sülnek. Az úgynevezett slow parenting, 
a „lassú szülőség” – a népszerű slow life 
(„lassú élet”) mozgalom szülő-gyerek kon-
textusra fókuszáló ága – segít ráhango-
lódni a „rendetlen” szülőknek a gyerme-
kek ritmusára. 

A gyermekeknél kulcsfontosságúak 
a rituálék, és sokszor ők maguk érik el, 
hogy egy spontán jó ötletből napi rutin 
legyen. Így lehet énekelve kezet, bohóc-
kodva fogat mosni, táncolva öltözködni 
vagy épp titkos jellel búcsúzkodni. A lé-
nyeg a rendszeres ismétlődés, amely biz-
tonságérzetet ad. Azt mondják, tíz nap 

gyakorlás kell egy új „rituálé” meggyöke-
reztetéséhez a családi hagyományban.

A kisebb rituálék sikeressége azonban 
nagyban múlhat azon, hogy élnek-e a na-
gyobb rituálék a családban. Van-e elég kö-
zös szabad idő, lelki elmélyülés, egymásra 
hangolódás, elcsendesedés, éltetjük-e mi 
magunk is a legtöbb motivációt és erőt 
adó kapcsolatot? Van-e napi lelki rituá-
lénk, amelyhez ragaszkodunk határidőtől, 
hangulattól és minden külső körülménytől 
függetlenül? A gyermekeknél a teljesség 
igénye ösztönös és elsődleges szempont, 
ilyen formán a jézusi tanításhoz eleve 
sokkal közelebb vannak, mint a felnőttek 
– akik az évek múltával szükségszerűen (és 
általánosan) „farizeizálódnak”.

„Rakjunk rendet, gyerekek!” – szól 
a pakolós dal a laptopról, és hol jobban, 
hol kevésbé, de minden este elrendezni, 
eltenni igyekszünk a gyerekekkel a sző-
nyegre borított játéktengert. Hogy aztán 
másnap újra ki lehessen borítani őket. Ta-
lán ezt a lemezt magunknak is feltehetjük 
egy „testvérháborúkban” bővelkedő, csak 
kényszermegoldásokat hozó nap után. 

A kisgyermekes hétköznapok nagy-
fokú szervezőkészséget és szituatív 
elengedőképességet igényelnek, és az 
egyik legszükségesebb önvédelmi eszköz 
a „sikerhez” a lelki rugalmasság. 

Ha a nyári szünidő alatt a csemeték 
sokat borogatják félig üres vagy félig tele 
poharainkat, örülhetünk, hogy végre va-
laki felvállalja, „rendet tesz” felfordult vi-
lágunkban. És lehetőséget teremt, hogy 
visszataláljunk a teremtett világ rendjéhez. 

 KinyiK anita
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É letet, hitet, egyházat Isten jelenlé-
te, élő és ható igéje teremt és tart 
meg. Ez az egyházi ifjúsági munka 

titka, lényege is. A kilencvenes évek ele-
jén (is) láttam Istent dolgozni az ifjúság 
körében. A rendszerváltás utáni években 
szerveztük a konferenciákat, képzéseket. 
Évente négy munkatársképző tanfolyam 
mellett tartottunk hétvégi tanfolyamo-
kat speciális szolgálatokról, mint például 
a színjátszás, kézművesség, sport, média. 
A programoknak része volt az ének és 
zene tanítása, a fotózás, filmezés, misszi-
ói munka, közösségszervezés. Kiadtunk 
énekeskönyvet, játék- és színdarabgyűj-
teményt. Életre hívtuk és szerkesztettük 
a rendszerváltás utáni első keresztyén 
ifjúsági újságot, a Vezess!-t. 

Kiáradt a Lélek közöttünk. Volt rá pél-
da, hogy felfüggesztettük a programot, 
mert éreztük, hogy eljött az evangelizá-
ció ideje. Valaki egyszerűen elmondta az 
örömhírt, és még hajnalban is imádkoz-
tunk, beszélgettünk a megtérőkkel. Egy 
évben több száz fiatalt értünk el. A bibli-
kus, holisztikus, testi-lelki-szellemi élet-
be, közösségbe vontuk be őket. Az akkor 
még kamaszok ma már lelkészek, pres-
biterek, tanárok. Sokan megmaradtak a 
hitben, szolgálatban. Ez Isten munkája.  

Egyes egyházi vezetőkön és testülete-
ken szerintem látni egyfajta bizonytalan-
ságot az egyház szolgálata és jövője kap-
csán. Valóban váltani, változtatni kell egy 
fénysebességgel (ki tudja, hova) száguldó 
és elistentelenedő világban. A régi, évszá-
zados, kötelező jellegű egyházi életnek 
vége. Egyházunk egyik vezetője missziói 
bizottsági értekezletünkön és a zsinati ülé-
sen is (itt kicsit visszafogottabban) ezt a 
kérdést tette fel: „Mi a fenét csináljunk?”

Élni lehet a támogatásokkal, pályá-
zatokkal, oktatási és szociális intézmé-
nyekkel. Használjuk a médiát, szervezzük 
programok százait. Ez kötelező feladat. 
A megoldás mégsem ezekben található. 

Néhány hete elvitt egy barátom vitor-
lázni. Évtizedek óta profi módon műveli. 
Kiderült számomra, hogy ez nem egysze-
rű hajókázás. Itt rendszer van, a vitorlás 
minden részének, eszközének neve, je-
lentősége van. Érteni kell a vitorlák keze-
léséhez és más műszaki dolgokhoz. A víz 
áramlatait, mozgását, színének változását 

ismerni kell. És ha minden a helyén van 
is, a hajó ragyog a tisztaságtól, adott a 
világ legszebb tava, a mi magyar tenge-
rünk, a Balaton, akkor sem lehetünk bi-
zonyosak az elvárt haladásban. 

Van egy olyan tényező, amely nélkül 
az egész rendszer semmit nem ér. Ez a 
szél, amelyet a legprofibb vitorlás sem 
tud produkálni. A filmstúdiókban hasz-
nálnak ugyan szélgépet, de az illúzió csu-
pán. „A szél arra fúj, amerre akar; hallod 
a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és 
hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől 
született.” (Jn 3,8) 

A világ összes keresztyéne sem tud 
úgy „lelket fújni”, hogy abból egyház 
épüljön. Ezt a területet Isten megtart-
ja magának. Ezért nem megy az egyház 
megújulása megtérés nélkül. A megtérés 
ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy 
mindent elengedek, és kiszolgáltatom 
magam Istennek. Elengedem a karriert, 
a pénzszeretetet, az öntörvényűséget, a 
képességeimet, a bibliai kijelentés felül-
írását, és megállok (ha tudok még állni) 
koldusszegényen az Úr előtt: „Uram, 
nincs semmim, csak te kellesz! Add élet-
adó Lelked szívembe, egyházamba, az 
igei alkalmakra, mindenhová!”

Öt év intenzív ifjúsági munka után 
kerültem egy gyülekezetbe. Korábban 
több ifjúsági kör is működött itt, de ak-
koriban egy sem. Hónapokon keresztül 
szerveztem, hívogattam. Öt év tapasz-

talata sem volt elég. Félévi kínlódás után 
arra gondoltam, hogy ezt a feladatot 
most elengedem. És akkor elkezdtek jön-
ni a fiatalok. A gyülekezetből, a világból, 
állami gondozásból, mindenhonnan. Cso-
dálatos időszakot kaptunk. Kereszteltem, 
konfirmáltam huszonéveseket, táboroz-
tunk, kirándultunk, látogattuk egymást. 
A nagyjából ötvenfős közösségnek tíz 
különféle tevékenysége, szolgálata volt 
a gyerekek, betegek, idősek, fogvatartot-
tak látogatásától, gondozásától kezdve a 
könyvkiadáson át a lelki munkáig. A lé-
nyeg, a legfontosabb az ige volt. Úgy ké-
szültem egy ifjúsági órai áhítatra, mintha 
vasárnapi igehirdetés lenne. 

Isten igéje és utána a lelkigondozás, 
egymás segítése egyházat teremt. Isten 
az idők és alkalmak ura. Őt keressük, 
szomjazzuk, a többi megadatik. De ez 
nem recept, automatizmus, hanem ke-
gyelem.

 szeverényi jános

országos missziói lelkész

Mi a fenét csináljunk? 
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Családommal két esküvőn is jártunk 
az elmúlt hetekben, illetve férjem-
mel a saját házasságkötésünk kilen-

cedik évfordulóját is a napokban ünnepel-
tük. Ennek apropóján tűnődtem el azon, 
mi is kell ahhoz, hogy a párkapcsolatunk 
– és tulajdonképpen az egész életünk – ne 
elsősorban és/vagy kizárólag „Instagram-
kompatibilis”, hanem a kirakatpillanatokon 
kívül is összességében megelégedettségre 
okot adó legyen.

Gombot vagy kabátot? Egy jól megvá-
lasztott gomb illik a színhez, passzol a 
fazonhoz. De attól még gomb – önma-
gában nem öltöz(t)et. Ha választani kell, 
akkor a kabátra szavazok! Azaz legyenek 
rendben az alapok!

Mert mit ér egy csésze forrón gőzöl-
gő, habos kávé, ha inkább teára vágy-
nánk, de mivel a kedves feketét iszik, 
nekünk is azt hoz? Mit ér az erdő széli 
madárcsicsergés, ha tulajdonképpen ízig-
vérig városlakók vagyunk, és a kivonulás 
valójában menekülés vagy alku? Vagy: 
egy kazalnyi illatos rózsacsokor mindig, 
minden körülmények között képes feled-
teti az okozott bánatot?

Nem elsősorban az a döntő, hogy mi-
lyen gyakoriak a hétköznapi(bb) „öröm-
bonbonok” az életünkben, vagy hogy 
van-e részünk kiugróan katartikus pilla-
natokban. A kérdés az, hogy ezek a po-
zitív kilengések honnan indulnak el, és a 
„zuhanás” után hova érkeznek meg: alap-
vetően kiegyensúlyozottság és megelé-
gedettség jellemző-e az életünkre, vagy 
zavarodottság és nyugtalanság van ben-
nünk és körülöttünk.

3B – a boldogság „három lába”. Huszon-
éves szingliként háromlábú kisszékhez 
hasonlítottam a boldogságot. Meg vol-
tam győződve róla, hogy a boldogság 
feltétele az emberi kötelékek (szerelem, 

család, barátok), a munka, valamint a sza-
badidő egyensúlya. Aztán amikor talál-
koztam a (leendő) férjemmel, és megfo-
galmaztam magamnak, miért is ő az igazi 
számomra, egyúttal arra is ráébredtem, 
hogy a kapcsolatunkban fontosnak tar-
tott értékek az élet más területein is nél-
külözhetetlenek.

Biztonság, bizalom és bizsergés – a 
magunk között csak 3B-elméletként em-
legetett teóriánk szerint e három ösz-
szetevő szükséges a „kabáthoz”. Vagyis 

akkor vagyunk boldogok, ha egyrészt 
az életünk különböző színterein bizton-
ságot tapasztalunk, nem csupán fizikai 
vagy anyagi szempontból, hanem lelki 
értelemben is. Fontos továbbá, hogy bi-
zalommal vagyunk/lehetünk a hozzánk 
legközelebb állók felé, és viszont. Vala-
mint kapcsolataink, feladataink bizser-
gést (vonzódást, lelkesedést) váltanak 
ki belőlünk. Összességében tehát olyan 
légkör vesz körül minket, amely nem 
csupán annak kedvez, hogy önmagunk 
lehessünk, de egyúttal önmagunk egyre 
jobb és jobb „verzióinak” kibontakozta-
tására is serkent bennünket.

3H – a harmónia záloga. A házasságunk 
vezérfonalául szolgáló másik „szenthá-
romságot” nászajándékba kaptuk: hit, 
hála és humor – hangzott az útravalóul 
adott gondolatcsokor. Higgyünk abban, 
hogy mindennek megvan a maga értel-
me, hogy semmi nem hiábavaló, hogy 
lehet szebbé, jobbá tenni a világot, hogy 
az élet nem siralomvölgy, legfőképpen 
pedig hogy Valaki mindig a tenyerén hor-
doz bennünket. 

Legyünk hálásak minden szeretet-
ben megélt pillanatért, a sikerekért és a 
kudarcokért, ismerjük fel a bennük rejlő 
ajándékokat, és mondjunk köszönetet 
értük, elsősorban a Gondviselőnek. És 
tudjuk humorral – nevetéssel, (ön)iróni-
ával – oldani a feszültséget, átvészelni a 
nehezebb pillanatokat. Így születhet meg 
a békesség, a harmónia.

Életünk nem mindig felhőtlen, gond-
talan. Ahogyan használat közben a ka-
bát is elszakadhat, úgy a boldogság is 
törékeny. De ha időt, energiát szánunk a 
felöltőnk mosására-varrására, akkor újra 
örömmel hordhatjuk, és élvezhetjük me-

legét. Ugyanígy ha arra törekszünk, hogy 
biztonság, bizalom és bizsergés vegyen 
körül bennünket, illetve ha hittel, hálával 
és humorral állunk az élethez, akkor elég 
erősek vagyunk ahhoz, hogy vihar esetén 
megküzdjünk a nehézségekkel.

Az én tanácsom tehát ez: először 
világosan rajzoljuk meg életünk kerete-
it, határozzuk meg a számunkra fontos 
értékeket, és tőlünk telhetően ragasz-
kodjunk ezekhez az alapokhoz – és csak 
aztán töltsük fel a körvonalakat. Így él-
vezhetjük igazán, tiszta szívből a „kabát-
gombokat”.

 vitális jUdit

3B és 3H 
– avagy a boldogság
és a harmónia titka

Esküvőszezon van – Isten áldásán és a sok boldogságon kívül mit kívánjunk 
az újdonsült házaspároknak? Egyáltalán mit tehetnek – illetve tehetünk 
mindannyian, frigyen innen és túl – a harmonikus életért?
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Türelemre mindig szükség van. Türel-
mesnek kell lennem – mondta Martinus 
Luther doktor – a pápával, türelmesnek 
kell lennem a rajongókkal, türelmesnek 
kell lennem a dölyfös Jankókkal, türel-
mesnek kell lennem az aljanéppel, türel-
mesnek kell lennem Käthe von Borával, 
és még annyi türelemre van szükség, 
hogy az egész életem nem egyéb, mint 
patientia, türelem. 

Ézsaiás próféta így szól: „Csöndesség-
ben és reménykedésben van a ti erőtök” 
(Ézs 30,15), azaz: legyetek türelemmel, 
bírjátok ki, reménykedjetek, és ne legyen 
lelkiismeretetekben kétségbeesés!

A házasságot Istennel kell kezdeni. A há-
zasság ezekből a részekből áll: 1. az egyik 
természettől fogva kívánja a másikát; 2. 
gyermekek nemzése; 3. az együttélés és 
a hűség, vagyis az egyik megtartja a má-
siknak fogadott hitét. És mégis, az ördög 
úgy belerondít, hogy sehol sincs annyi 
gyűlölet és ellenségeskedés, mint ebben. 
Ez az eredménye annak, hogy vakmerő-
ségből mindenben a magunk feje után 
járunk, Isten tanácsa nélkül. 

Pedig egy istenfélő fiatal személy-
nek, aki házasodni akar, előbb Istennel 
kell beszélnie, mondván: „Én Istenem, 
add hozzájárulásodat!” De nem így tör-
ténik, mert ők mind hebehurgya bölcsek, 
és vakmerőségből belevágnak a fontos 
dolgokba a saját fejük szerint. Ezek után 
a mi Urunk Istenünk mit tehet? Megha-
zudtolják a nevét, holott ő Mindenható 
és Teremtő, aki a mindenséget létrehoz-
ta. Ezért aztán, kedves cimbora, tégy úgy, 

ahogy én; amikor el akartam venni az én 
Käthémet, akkor komoly buzgalommal 
kértem Urunk Istenünk támogatását. Te 
is tedd ezt; hiszen te még sohasem kér-
lelted őt komoly buzgalommal!

Isten sokkal kedvesebb hozzánk, mint 
egy apa a gyermekeihez. Isten hozzám 
biztosan sokkal jobb, és kedvesebben be-
szél, mint az én Käthém az ő Martinkájá-
hoz. Mármost Käthe vagy én nem tudjuk 
a gyermekünknek szántszándékkal kiszúr-
ni a szemét vagy leszakítani a fejét. Isten 
sem tud ilyet tenni, ő aztán végképp nem. 
Mert ő a benne hívők iránt sokkal jóságo-
sabb és kedvesebb szívű, mint az apa és 
az anya a gyermekük iránt, mint Isten ma-
ga mondja Ézsaiás 49. fejezetében: „Elfe-
ledkezhet-e az anya a gyermekéről, hogy ne 
könyörüljön méhe fián? És ha ő elfeledkez-
ne is róla, én rólad el nem feledkezem.” (Ézs 
49,15) Isten pedig türelmes kell hogy le-
gyen hozzánk. Mármost ő megtette a ma-
gáét, sőt egyszülött Fiát testbe öltöztette, 
és hagyta emberré válni, hogy a legjobbat 
remélhessük tőle. Úgy vélem, maga Pál is 
szembekerült Krisztussal, amiért képtelen 
volt benne úgy hinni és őt úgy szeretni, 
ahogy kívánta.

Mit gondol a férj a házasság elején? 
A házasság elején különös gondolatai 
támadnak az embernek. Az asztalnál ez 
jut eszébe: „Eddig egyedül voltál, most 
kettesben vagy.” Az ágyban, ha felébred, 
lát maga mellett két copfot, amit azelőtt 
nem látott. Továbbá az én Käthém az el-
ső évben, amikor egy írást tanulmányoz-

tam, mindig odaült mellém, és nem tud-
ván, mit is mondjon, ilyesmiket kérdezett: 
„Doktor úr, az a poroszországi nagymes-
ter ugye az őrgróf öccse?”

A nők okossága. Martinus Luther doktor 
kinevette az ő Käthéjét, aki mindig okos 
akart lenni, és így szólt: 

– Isten olyannak teremtette a férfit, 
hogy széles mellkasa és keskeny csípője 
legyen, hogy odafönt sok bölcsesség fér-
jen belé, az a hely pedig, ahol távozik az 
ürülék, szűk legyen. A nőknél ez fordítva 
történt, ezért a nőnek bőséges az ürülé-
ke, és szűkös a bölcsessége.

Máskor pedig a doktor a sok locso-
gás és fecsegés miatt nevette ki az ő 
Käthéjét. Megkérdezte: vajon imádko-
zott-e legalább egy Miatyánkot, mielőtt 
olyan sok igét prédikálna? 

– Márpedig a nők – szólt a doktor – 
nem imádkoznak, mielőtt elkezdenek igét 
hirdetni, különben vagy lemondanának 
a prédikálásról, és maguktól elállnának 
tőle, vagy ha Isten meghallgatná az imád-
ságukat, megtiltaná nekik a prédikálást.

A legszebb házasélet és közösség az 
igaz házastársak között van. Isten legna-
gyobb kegyelme és adománya, ha az em-
ber igaz lelkű, kedves, istenfélő és házias 
feleségre talál, akivel békében élhetsz, 
akire rábízhatod minden vagyonodat és 
tulajdonodat, sőt a testi épségedet és az 
életedet is, és aki gyermeket szül neked. 
Isten azonban sokakat hirtelen hajít a 
házaséletbe, anélkül hogy meggondol-
nák és megfontolnák a dolgot, és jól te-
szi. Käthe, neked jóravaló férjed van, aki 
szeret téged, valóságos császárné vagy! 
Hálát adok Istennek. Csakhogy egy ilyen 
házassághoz igaz lelkű és istenfélő sze-
mély kell.

A jó és a rossz házasság. Martinus dok-
tor a nősüléséről beszélt. 

– Amikor tizenhárom évvel ezelőtt 
meg akartam nősülni, inkább Ave Schön-
feldet vettem volna feleségül, akinek most 
Basilius doktor, poroszországi medikus 
a férje. Az én Käthémet akkor még nem 

Luther Márton mondásait, elmés megjegyzéseit, fejtegetéseit adta köz-
re az interneten, a legismertebb közösségi felületen 2015-ben elindult, 
Luther megmondja elnevezésű oldal; ez év júliusáig mindennap egy-egy 
idézet vagy Lutherrel és a kereszténységgel kapcsolatos bejegyzés jelent 
meg itt. Az oldal anyagát az Asztali beszélgetések című kötet adta, amely 
a Luther Kiadó Luther Válogatott Művei című sorozatában jelent meg. 
Jó hír a Luther-rajongóknak, hogy a sorozatban idén ősszel napvilágot 
lát két újabb kötet: a Galata-levél és a Felelősség a társadalomért című 
munka. Összeállításunkban kedvcsináló gyanánt olyan szövegrészletek 
olvashatók, amelyeket Luther Márton a személyes életével kapcsolatban, 
házasságáról, feleségéről, Kathatrina von Boráról, családjáról, gyerme-
keiről mondott.

AJÁNLÓ I evangélikus Élet

Luther megmondja
Reformátori gondolatok könyvben és közösségi oldalon
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szerettem, mert arra gyanakodtam, hogy 
büszke és kevély. De Istennek úgy tetszett, 
és az volt a szándéka, hogy Käthén meg-
essen a szívem. És ez, Istennek hála, jó vá-
lasztás volt, mert igaz és hűséges asszonyt 
nyertem vele, akire férjének szíve bízvást 
hagyatkozhat, miképpen Salamon mondja: 
„Ő nem visz romlásba engem.” (Péld 31,11)

Jaj, mennyire szívemből vágyakoztam 
az enyéim után, amikor Schmalkaldenben 
halálos betegen feküdtem! Már azt hit-
tem, ebben az életben többé nem látom 
feleségemet és gyerekeimet. Mennyire 
fájt nekem ez az elszakadás és különvá-
lás! Biztos vagyok benne, hogy az a faj-
ta természet adta vonzalom és szeretet, 
amilyet a férj érez a felesége és a szülők 
a gyerekeik iránt, a végét járó emberben 
a legerősebb. Most pedig, amikor Isten 
kegyelméből ismét egészséges vagyok, 
még inkább szeretem a feleségemet és a 
gyerekeimet. Senki sem annyira hitbuz-
gó, hogy ne érezné az ilyen veleszületett, 
természet adta vonzalmat és szeretetet; 
mert nagy adomány a szövetség és kö-
zösség a férj és a feleség között.

A házasságtörés oka. Amikor egy witten-
bergi férfi házasságtörést követett el, a 
doktorné asszony megkérdezte a doktor 
úrtól: 

– Kedves uram, hogyan lehetnek az 
emberek ennyire gonoszak, hogyan mocs-
kolhatják be magukat ilyen bűnökkel?

Felelte a doktor:
– Bizony, kedves Käthe, az emberek 

nem imádkoznak, az ördög pedig nem 
henyél. Ezért szüntelenül imádkoznunk 
kell, hogy védekezzünk a kurválkodás 
ördöge ellen: „Ne vígy minket a kísértés-
be, de szabadíts meg minket a gonosztól.” 
(Mt 6,13)

És még ezt is mondta asztaltársainak: 
– Úgy vélem, ha Isten azt parancsolta 

volna, hogy a nő minden férfit magához 
engedjen, aki csak jön, és a férfi is össze-
szűrje a levet minden elébe kerülő nővel, 
akkor az emberek igen hamar megcsö-
mörlenének a feslett élettől, és hevesen 
áhítanák a házasság intézményét. Mert-
hogy: „Megtagadottat kívánunk, s a tilos-
ra törünk mi”, továbbá: „Nem tetszik, mi 
szabad; s mi tilos, vágyunk azután tör.”

Fiatal legények esetében nem lep 
meg a dolog, mert ahol egymás mellett 
a tűz meg a szalma, ott hamar felcsap a 
láng. Továbbá a fiatalok úgyis fiatalok, 
hát még ha alkalmuk nyílik parázna-
ságra. Annál inkább dicsérem Philippus 
Melanchthon magiszter egyik öccsét, aki 
azt mondta: „Megnősülök, és akkor nem 
járok a kurvák meg a más emberek fe-
lesége után.” Így kell gondolkodnia egy 
fiatal legénynek: legyen meg a saját fele-
sége, és kerülje a paráználkodást!

Luther doktor gyásza, viselkedése és 
szavai kedves lánya, Magdalena 14. 
évében bekövetkezett halála és teme-
tése után, 1542-ben. Amikor a doktor 
felesége szerfölött bánatos volt, sírt 
és zokogott, Martinus doktor így szólt 
hozzá: 

– Kedves Käthe, gondolj csak bele, 
hová fog jutni! Mert bizony eljut! Igaz, 
hogy a test és a vér csak testnek és vér-
nek bizonyul, ahogy azt a természetük 
megköveteli, de a lélek él és készen áll. 
A gyerekeknél minden egyszerűen megy. 
Meghalnak fájdalom és félelem nélkül, 
perlekedés nélkül, a halál kísértése nél-
kül, testi fájdalmak nélkül, mintha csak 
elaludnának.

Holstein magiszterhez pedig így szólt: 
– Kedves magiszter, hol volt kelmed 

hatvan évvel ezelőtt? Hol voltam én? 
Honnan jöttem? Honnan jött kelmed? 
Bizony, nem mi magunk csináltuk ma-
gunkat, és most felkerekedünk, és az 
Úristennel akarunk vásárt nyélbe ütni. 
El akarjuk adni neki a cselekedeteinket, 
és cserébe a mennyországot kívánjuk 
tőle. Hát nem szégyenletes, ha egy te-
remtmény olyan magasra feltolja magát, 
hogy a teremtőjével ily módon merészel 
alkudozni? Ez már olyan, mintha nem 
is hinnénk, hogy Isten a mi teremtőnk; 
mert ha hinnénk, akkor más indíttatás-
sal mást cselekednénk. Ámde senki sem 
hisz benne, hogy Isten a teremtő. Még ha 
mondjuk is, és a lelkiismeret meggyőz is 
róla bennünket, hogy Isten mindnyájunk 
teremtője, ez mégsem vált számunkra 
életbe vágó bizonyossággá. Inkább annak 
volna hitele, hogy valaki más hozott létre 
és csinált minket. Ezek után odalépünk 
Isten elé, és így szólunk: „Úristen, becsülj 
nagyra a cselekedeteim miatt! Ezért jö-
vök hozzád, és nem te csináltál engem.” 
Micsoda gyalázatosság, pfuj!

 Összeállította: 
horváth-bolla zsUzsanna

Luther megmondja
Reformátori gondolatok könyvben és közösségi oldalon
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„Anya, a tükör azt mondta nekem, hogy 
»vén trotty«!” Philipp édesanyja csodál-
kozva néz a fiára: tényleg ilyet mondott 
volna pont a tükör? Aztán beugrik neki, 
hogy éppen előző nap magyarázta el a 
gyermeknek, miért nem szabad ilyen ki-
fejezéseket használnia. Így aztán nem is 
Philipp volt az, aki csúnyán beszélt, ha-
nem a tükör. Az édesanya somolyogva 
állapítja meg, hogy kisfia nagyszerű ki-
búvót talált. Hiszen senki sem vonhatja 
őt felelősségre olyasmik miatt, amiket a 
tükrök művelnek.

Philipp ügyes elkerülő stratégiája 
azonban arra is következtetni enged, 

hogy tisztában van a tiltás mibenlétével. 
Csak még nem egészen sikerül betarta-
nia. Hiszen olyan mulatságos egy-egy 
ilyen frissen felfedezett kifejezést kipró-
bálni. És vészhelyzet esetén rá lehet fog-
ni a tükörre… vagy bárki másra. „Az volt a 
könyvemben, hogy egyem meg a csoko-
ládét” – védekezik Lukas. Emma szerint 
pedig „a csúnya szél” löttyintette szét a 
kakaóját. Az ilyen füllentések nem valódi 
hazugságok.

A háromévesek ilyen módon pró-
bálják megtalálni a kompromisszumot, 
amikor egyrészt hajtja őket a vágy, hogy 
valamit a tiltás ellenére mégis megtegye-

nek, másrészt viszont szeretnének a szü-
lőnek is megfelelni.

Egy kis tapintattal és megértéssel 
könnyen kihúzhatjuk a csávából a kis 
„füllentő Jánosokat”. Ezt tette Emma 
édesapja is: „Szóval a szél volt? Sebaj, 
feltörölni azért neked kell majd a kaka-
ót.” (Ennek Emma rögtön neki is lát, mivel 
szívesen foglalatoskodik a törlőronggyal.) 
És Lukas édesanyja is hasonlóképpen re-
agált: „Én is nehezen állok ellen a csoki-
nak, de szerettünk volna apának félreten-
ni egy kicsit, és most nem maradt neki 
semmi.” Ezzel a mondattal igyekszik át-
hidalni a helyzetet, a gyermek belátására 
apellálni és elkerülni a drámát.   

Mindannyian hazudunk időről időre. 
Nem volna tehát méltányos, ha a gye-
rekek felé azt közvetítenénk, mintha ez 
lenne a legszörnyűbb dolog a világon. Ha 
egy kisgyerek kitartóan hazudik és tagad, 
a faggatás sem vezet sok eredményre. 
Néha akkor törik meg a jég, amikor a szü-
lők arról kezdenek kérdezősködni, hogy 
a gyermek szerint mi történne, ha kide-
rülne a hazugság. Az alsó tagozatos korú 
gyermekek előre sokszor a lehető legsú-
lyosabb következményekkel számolnak 
lebukás esetén, és ha rájönnek, hogy az 
egész csak feleannyira lesz szörnyű, már 

Nem én voltam!
Bizalomteli légkörben
könnyebben megy az őszinteség

A gyerekeknek nehezükre esik hazudni. Szívesebben mondanák ki az igazsá-
got, ettől függetlenül újra és újra füllentenek. Ha ilyesmin kapjuk gyerme-
künket, tapintatosan és kedvesen érdemes reagálnunk. Hiszen a hazugság 
a társas intelligencia része – és nem is csak a felnőttek esetében.

CSALÁD I evangélikus Élet
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bátrabban elő mernek hozakodni az igaz-
sággal. Hiszen tény, hogy a gyermekek 
rosszul érzik magukat hazugság közben. 
Szívesebben mondanának igazat, és ha a 
szülők megteremtik számukra ennek kö-
rülményeit, akkor ezt az utat fogják járni.

Ha a gyermek konokul és gyakorlot-
tan képes hazudni, az mindig visszavezet-
hető egy korábbi okra. Ilyenkor is fontos, 
hogy nyugodtak maradjunk, próbáljuk 
megérteni, mi motiválta őt a hazugság-
ra. Ne állítsunk csapdát. Ha például saját 
szemünkkel láttuk, hogy a gyermek pénzt 
vett ki a pénztárcánkból, nem érdemes azt 
kérdezni: „Tudod, ki vette el a pénzemet?” 

Erre a kérdésre a válasz feltehetően egy 
„nem” lesz. És ez nem is csoda, hiszen 
a gyermek érzi a haragunkat, és tagad-
ni fog. Ám ha a kérdést így fogalmazzuk 
meg: „Mit fogsz csinálni azzal a pénzzel, 
amit az előbb kivettél a pénztárcámból?”, 
akkor lehetőséget adunk neki arra, hogy 
arcvesztés nélkül helyrehozza a dolgot. 

Sokkal nehezebb fokozatosan le-
szokni ezekről a szükségesnek érzett ha-
zugságokról, ha a szülők méltánytalanul 
szigorúan reagálnak rájuk. Ha minden 
rosszaságot vagy neveletlen viselkedést 
kemény szigorral büntetünk, ha kiabálunk 
vagy fenyegetőzünk, a gyerekeknek jóval 
nehezebb lesz igazat mondaniuk. A bün-
tetésből a gyermek gyorsan azt a követ-
keztetést vonja le, hogy legközelebb ügye-
sebben kell hazudnia, hogy ne bukjon le. 
Ezzel szemben a bizalomteljes légkör a 
családban elősegíti az őszinteséget is. Ha 
a kisgyerek tudja, hogy a hazugság ellené-
re is szeretni fogják, könnyebben beismer 
olyasmit is, amit korábban még vehemen-
sen tagadott. „Örülök, hogy igazat mondtál 
nekem. Biztos nem volt könnyű” – mond-
hatja a szülő ilyen esetben.

A tudósok megállapították, hogy 
a gyermekek csak négyéves koruktól 
használják a hazugságot tudatosan arra, 
hogy elkerüljék a kellemetlenségeket, 
és egy kicsit egyszerűsítsék az életet. 
A hazugság okai tehát a gyermekeknél 

is ugyanazok, mint a felnőtteknél, akik 
szintén naponta legalább kétszer, de 
akár kétszázszor is füllentenek. A szám 
attól függ, milyen szigorúan értelmezzük 
a füllentés fogalmát. 

Ha a gyermek gyakran találkozik ez-
zel a kommunikációs stratégiával a kör-
nyezetében, maga is gyakrabban fogja al-
kalmazni. Éppen ezért azok a gyerekek, 
akiknek idősebb testvérük van, sokszor 
gyakorlottabb hazudozók. A felnőttek 
példája sem elhanyagolható, így nekünk 
is igyekeznünk kell elkerülni a füllenté-
seket. Ha letagadtatjuk magunkat a te-
lefonban, a gyermek állítólagos betegsé-

gére vagy az anyós váratlan látogatására 
hivatkozva lemondunk egy megbeszélt 
programot, vagy egy ingyenes belépő-
jegy érdekében fiatalabbnak mondjuk a 
gyermeket a valós életkoránál, a kicsik le 
fogják vonni a maguk következtetéseit 
ezekből az esetekből.

Mindenkit bosszant, ha hazudnak ne-
ki, és ezt már az ötévesek is megértik. 
A hat és hét év közöttiek többsége már 
pontosan tudja az igazság és a hazugság 
közti különbségeket is. Az udvariasság-
ból, a másik érzéseinek megkímélése ér-
dekében kimondott kegyes hazugságok 
(„Nagyon finom ez a sütemény!”) viszont 
csak kilenc-tíz éves korban sikerülnek. 

A hazugság fontos része a társas intel-
ligenciának. Ugyanis ahhoz, hogy hazudni 
tudjunk, bele kell helyezkednünk egy má-
sik ember nézőpontjába. Csak akkor tud-
juk a másikat megtéveszteni, ha tudjuk, 
hogy az ő elvárásai, meglátása vagy isme-
retei különböznek a mieinktől. Bosszan-
kodás helyett kezeljük tehát humorral és 
tapintattal ezeket a helyzeteket – ahogy 
Wilhelm Busch német költő is mondta: 
„Időnként a legjobbak is kénytelenek ha-
zudni. És néha-néha még élvezik is.”

 Gerlinde UnverzaGt

Forrás: Evangelisches Gemeindeblatt für 
Württemberg, 2019/11. szám

Fordította: Balicza Klára

evangélikus Élet I CSALÁD

‚‚A bizalomteljes légkör a családban elősegíti 
az őszinteséget is. Ha a kisgyerek tudja, hogy 
a hazugság ellenére is szeretni fogják, köny-
nyebben beismer olyasmit is, amit korábban 
még vehemensen tagadott. 

Vajdasági 
templomokat 
is felújítanak
Újabb jelentős összegű támogatást ítélt 
meg a magyar kormány a vajdasági ma-
gyarság nemzeti jelentőségű fejleszté-
seire és programjaira, egyebek mellett a 
verbászi evangélikus templom felújítására 
is – jelentette be Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár a harmin-
cadik Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor tusnádfürdői helyszínén.

A július 8-án hozott kormányhatározat 
idén 1 milliárd 89 millió forintos támoga-
tást biztosít a megkezdett beruházások 
befejezésére és újabbak elkezdésére.

A most megítélt kormánytámogatás-
ból tizenegy kiemelt jelentőségű projekt 
fog megvalósulni. Ezek közül Pásztor Ist-
ván, a Vajdasági Magyar Szövetség elnö-
ke egyebek mellett az életveszélyessé vált 
verbászi evangélikus templom felújításá-
ra elkülönített 100 millió forintos és a 13. 
századi aracsi pusztatemplom konzervá-
lását célzó 250 millió forintos támogatást 
emelte ki.

A Verbászon 1820-ban épített egykori 
ágostai hitvallású evangélikus püspöki fő-
templom állapota mára válságossá vált. Az 
épület valamikor az egyházközség ékköve 
volt – írja a Lutheran.rs portál. A százötven 
főt befogadó karzat díszes oszlopokon fe-
küdt, a templomban pedig elegendő hely 
volt mintegy kilencszáz-ezer ember befo-
gadására. Három harang volt a toronyban, 
a legkisebb II. József császár ajándéka a 
telepítés idejéből.

 EvÉlet-infó
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Nekem így, és neked úgy… Nyár van, 
nagy meleg. Az ember nem kíván nehéz 
ételeket, szinte csak a dinnye fogy ren-
dületlenül. Azért mégis főzök ebédet. Ha 
gyorsan szeretnék végezni a konyhában, 
akkor tésztát. 

A gyerekektől tudom meg, hogy mas-
ninak hívják magyarul a farfalle nevűt. 
Pedig a szó azt jelenti: „pillangók”, én se 
neveztem még másképp. Elnézem a tá-
nyéron a kislányhaj szokott szalagdíszét. 
Tényleg masni alakúak ezek a pillangók. 

Különben meg nem is olyan fontos, 
ki mit lát bennük. Annyi minden van az 
életben, amit másképp látunk. Színárnya-
latok és nehezen érthető érzések – még 
a versek sem ugyanazt a gondolatot éb-
resztik bennünk. Néha ámulattal tölt el, 
máskor megrémít, milyen különbözőek 
tudunk lenni. Pillangók, masnik, esetleg 
összehúzott közepű, cakkos szélű tégla-
lapok… 

Békésen eszünk tovább. Pedig milyen 
jót lehetett volna rajta vitázni…

Vérvétel. Sokáig irtóztam a vérvételtől. 
Eleve nem kedvelem a tűt, ha meg még 
benn is akarják tartani a karomban, az 
különösen nem szimpatikus gondolat. De 
hát ahányszor gyermeket vártam, mindig 
edződhettem. Például vércsoportvizsgá-
latot minden babavárás elején és végén 
is végeztek akkoriban (most nem tudom, 
hisz-e még benne valaki, hogy közben 
kicserélődik a kismama vércsoportja, én 
már akkor se nagyon tudtam ezt elkép-
zelni). És persze volt még jó sok vizsgálat, 
amelyből időnként messzemenő követ-
keztetéseket vontak le, máskor alig pil-
lantott rá az eredményre valaki. 

Ez a szakasza az életemnek lezárult. 
Most már vagyok olyan idős, hogy a sze-
dett gyógyszereim mellékhatásai miatt 
kelljen a vérképemet követni. Háromha-
vonta el is zarándokolok laborvizsgálatra. 
Néha sikerül összekötnöm ezt azzal, hogy 
valaki nehezebben mozgót is magammal 
viszek. De amikor nem, már olyankorra is 
kaptam egy extra feladatot. 

Kicsi, szőke fiatal nő, ijedt kis veréb-
tekintet. Nem nagyon választják őt a be-
tegek, ha valaki mégis leül vele szemben, 
rémülten csipogja: „Jaj, alig van vénája, 
nem fogom eltalálni!” Hát, van olyan, amit 

az ember szívesebben hallana ennél egy 
ilyen szurkálós helyen. Az előttem állónál 
éppen feladta a keresést, az egyik karjá-
ból nem sikerült levenni a vért, meg van 
szeppenve, átküldi az idősebb kolléganő-
höz. Hirtelen el is fogy a sor előle. Riadtan 
pislog körbe. Odamegyek, leülök szemben 
vele, tartom a karom. Néz rám összehú-
zott szemmel, vizsgálgat a tekintete. 

– Nem biztos, hogy el fogom találni… 
– pihegi, kicsit le is biggyen a szája szé-
le. – Pedig nagyon kéne ez a munka. Itt 
háromkor végzek, odaérek az iskolába a 

gyerekemért. Aspergeres, nem tud várni, 
de tényleg nem. 

Nem is nekem mondta, inkább csak 
úgy maga elé. De értem, amit mond. Az 
Asperger-szindróma az autizmus egyik 
fajtája. Az én kisfiamnak sem megy köny-
nyen a várakozás. Persze, eddzük őket, 
ahogy tudjuk, de ők ebben mindig gyen-
gébbek lesznek, a húr is csak valamed-
dig feszül, utána elszakad. Van, amiben 
nekünk, többieknek kell alkalmazkodni. 

– Nekem is van egy esőmanóm – mo-
solygok rá.

Tartom a karom, most már mind a 
kettőt. Bizonytalanul vállat von, mint aki 
jelzi, hogy ő szólt előre, aztán bök egyet 
a tűvel. Nem sikerül eltalálnia a vénát. 

– Egy csepp vér se jön – súgja pirulva. 
– Átmehet Marika nénihez, ha akar. Most 
éppen szabad. 

Rázom a fejem, hogy nem megyek. 
Újra próbálkozunk. Egész belepirul az 

örömbe, hogy most folyik a vér. Közben 
a gyerekről kérdezem, váltunk pár szót. 

Végre kész vagyok. Halványan elmo-
solyodik. Kicsit én is halványabban mo-
solygok, nem szeretem a vérvételt. De 
azóta mindig őhozzá ülök le, ahányszor 
csak megyek. 

Csu, akit Ninek hívtak. Kiscsibéket kel-
tettünk, nagy volt az öröm a gyerekek 
körében, különösen, amikor kiszámoltuk, 
hogy éppen Misu fiunk születésnapján 
bújnak elő a tojásból. A nagy napig szigo-

rúan békén kellett hagyni a kotlóst, ami 
nem könnyű, ha az embert majd szétveti 
a kíváncsiság. 

Végre eljött a nagy nap, a lesoványo-
dott, tollcsomónyi tyúkanyó alól előgu-
rult egy csomó csipogó pihegombóc. 
Nem volt egyszerű megszámolni sem 
őket, mert hol eltűntek az anyjuk védő-
szárnyai alatt, hol meg teljesen rende-
zetlenül szaladgáltak. Misu el is fáradt a 
káoszban, ő szereti, ha a dolgok kiszá-
míthatók. 

De azért nevet mégis tőle kértünk a 
hét kiscsibe számára. A bűvös hetes szám 
pedig csodákat művelt. Na, nem olyan 
szokványosakat, amikre számítottunk. 
Nekem rögtön a hét törpe neve villant 
be, aztán esetleg a hét szolmizációs hang 
vagy a számok hétig. Misu hosszabban 
töprengett, aztán többféle változattal is 
előállt. Felsorolt vagy tíz hét szótagos 
mondatot, hogy ezekből válasszunk. 

Nyári villanások 
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Talán hatéves lehetett, amikor először felfedezte a pincében az utolsó, gazdátlan 
tárolóban a régi limlomok, pokróc- és télikabáthalmok mögött megbújó rozsdás 
kisajtót. Igazából bunkert akart építeni, de a nyirkos levegőtől lassan penésze-

dő ládamaradékok, az évtizedes vásznak áporodott szaga és a minden repedésbe, 
homályos helyre odagondolt pókok és százlábúak miatt inkább hagyta az egészet.

A szűk utcákat uraló bérházak magas tűzfalai minimális kilátást hagytak az égre, ő 
mégis mindig felszegett fejjel ment, akkor is, mikor már sem apa, sem anya nem fogta 
a kezét; az egyik ki tudja, hol járt, a másik meg mindig sírt emiatt. Gyakran történt az 
égre nézés miatt baleset – hol tócsába, kutyapiszokba lépett, hol a piacról hazasétáló 
néniknek vagy a jó előre kikészített szemeteskukáknak ment neki.

Szerette a pincét is, főleg nyári délutánokon ült szívesen a levezető lépcső alján, 
azon gondolkodott, hogy milyenek lesznek a gimnáziumi osztálytársai, élvezte a fel-
felé áradó hűvöset, és nem zavarta a huzattal együtt felszivárgó doh sem. Ismerős 
volt régről a szag, valami kicsit félelmes, mégis izgalmas kalandot rejtett.

Ekkor jutott eszébe az ajtó az utolsó tárolóból.
Ugyanaz a málló kupac fogadta a félhomályban, ugyanazt az émelygést és félelmet 

érezte, mint nyolc éve, mégis, átgázolva a törmeléken, határozottan fogta meg az ajtó 
kilincsét, és próbálta lenyomni. Meg sem moccant.

„Rozsdás” – gondolta, és azonnal felszaladt megkeresni a nagyi varrógépét; emlé-
kezett, hogy a kockás bőröndben, amiben tartották, volt egy kicsi, szemcseppentőhöz 
hasonló olajos fiola. Mennyit játszott régen a gombokkal, volt vagy ezer, szakadozó 
nejlonzacskókban meg lassan opálosodó műanyag dobozkákban. Volt horgonyos, 
gyöngyházfényű kicsi, nagy, vadgesztenyére emlékeztető sötétbarna, kemény, fényes 
gomb, rengeteg. Átnézte az egész lakást, a szekrényeket, az ágyak alját, még a régi 
nevelőapja által összeeszkábált polcrendszer tetejére is felkotort (oda nem látott fel 
rendesen, mert csak kis létrájuk volt), de nem találta sehol. Aztán eszébe jutott egy 
késő esti fojtott hangú vita, ahogy Béla győzködi az anyját, hogy muszáj kifizetni, 
mert még baja is lehet belőle, ezek mindenre képesek, és különben sem kell minden 
vackot őrizgetni.

A gimnáziumi évek gyorsan elteltek, megtanulta, hogy jobb maga elé nézni, az égre 
csak akkor, ha éppen nem tart sehová. De ő mindig mozgásban volt, a repedezett, 
aszfaltos iskolaudvaron vagy a futópálya salakján, a nyári kerékpár- és kenutúrákon.

Most is rohant volna felfelé a lépcsőn, még annyi mindent kellene összepakolni 
a vidéki egyetemista kollégiumi léthez, de megtorpant a lejáró előtt, mert ugyanúgy 
táncoltak a porszemek a beszűrődő napfényben, és ugyanazt a hűvös – most már 
tudta – elmúlásszagot érezte, mint régen, amikor még nem rohant sehová, és csak 
az eget nézte. Gondolkodás nélkül elindult az utolsó tároló felé, félretolta a lomokat, 
és határozottan nyomta le a kilincset. Még csak nem is nyikorgott, úgy nyílt az ajtó, 
a szerkezet, a rugók rég elporladtak, a zár nyelve tehetetlenül fityegett. A meredek, 
szűk lépcső végén lévő, gyalulatlan fából összerótt, kilincs, zár, rigli nélküli ajtó enge-
delmesen, csak kicsit nyikkanva nyílt ki előtte, ahogy maga felé húzta.

Talán tíz négyzetméteres lehetett az ablak nélküli tűzfalakkal határolt terület, ahol 
a hosszú évtizedek alatt összegyűlt, finom városi porban olyan zöld fű nőtt, amilyent 
még sosem látott. Lassan féltérdre ereszkedett, megsimította a selymes szálakat, az 
oldalára, majd a hátára feküdt.

Az égből látszó négyzet ugyanolyan türkizkék volt, mint mikor utoljára fogta apa 
és anya egyszerre a kezét, nem volt se pocsolya, se néni, se kuka, csimpaszkodhatott, 
lógázhatott, és mindenről elfeledkezve nézhette az eget.

 KoCsis istván

Végül kettőt tartottunk meg: „Itt a csu-
pasz kö-nyö-köm.” Valamint: „Hív-ni kell 
a men-tő-ket.” Ez lett a pipikék neve. 

Magam részéről be kell vallanom, 
hogy az etetés, itatás és gyönyörködés 
mellett nem fordítottam nagy gondot a 
kicsikre. Úgyis olyan hamar megnőnek, 
no meg azért ezek a nevek az én fejem-
ben kicsit egybe is olvadtak. 

Sajnos, az élet úgy hozta, hogy egy 
délután az egyik sárga színű pelyhes jobb-
létre szenderült. Misu vette észre. Nem 
sírt, csak közölte, hogy Csu, akit Ninek is 
hívtak, meghalt, el kell temetni, mert nem 
mozog, és nem vesz levegőt, és ezek élet-
jelek, szóval vége az életének. Az apró te-
temet a kertben helyeztük sírba. A csirkék 
neve azóta „Itt a …-pasz kö-nyö-köm.” Va-
lamint „Hív-… kell a men-tő-ket.”

Emberek, ha egy kis fióka halála ek-
kora értelemvesztést okozott ezekben a 
mondatokban, mennyivel komolyabban 
kell vennünk a saját életünket?! 

Üresség, üres ég? Van, amikor semmi se 
jó. Megmagyarázhatatlan elégedetlenség 
tipor le. Langyos a leves, íztelen a neve-
tés, még a munkám is csak úgy félgőzzel 
megy. Megyek, csinálom a dolgom, mint 
egy automata. Nem szeretem ilyenkor 
magamat és ezt az állapotot sem. Érzé-
sek nélkül indulok – készültem, de vala-
hogy nincs bennem lelkesedés, vagy nem 
is tudom, mi. Ürességet élek meg, nincs 
mit vinnem, nincs mit adnom.

Aztán csak úgy – remény nélkül – 
olvasok igét. Kenyérszaporítás, ötezer 
ember jóllakott abból, amit egy gyermek 
hozott. Ezt ismerem, dúdolni is tudom, 
csak belül vagyok kongó, semmilyen, 
langyos. Már kezdeném sajnálni magam: 
én nem hoztam semmit, csak itt vagyok. 
Kapaszkodom az Úr köntösébe, két kéz-
zel szorítom. „Bocsáss meg, ma nincs mit 
adnom, de szükségem van rád.” És meg-
szaporodik a kenyér, enni kap mindenki. 

De ezzel nem ér véget a csoda. Elő-
kerül tizenkét üres kosár. Ki és miért 
ment Jézus után üres kosarakkal? Fogal-
mam sincs. Csak az fontos most, hogy 
a maradékot ezekbe a kosarakba töltik. 
Én is. újra tele szívvel mehetek tovább. 
Nem üres az ég. 

 Füller tímea

ÉDEN
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A„Kicsoda Isten a »halála« után?” 
provokatív felvetésre Anselm atya 
többek között így reagál: „Nietz-

schének teljesen igaza volt. Úgy vélte, 
hogy egy bizonyos istenkép halott: a mo-
ralizáló Isten, az az Isten halott, aki mindig 
csak lemondást követel, aki csak tagad. 
Azonban maga Nietzsche is szenvedett 
ettől.” Az evangélikus lelkészcsaládból 
származott filozófusnak ezt a vívódását jól 
tükrözi Az ismeretlen Istennek című verse, 
amelynek utolsó versszakát David Steindl-
Rast idézi a beszélgetésben:

Meg akarlak ismerni, Ismeretlen,
te lelkembe mélyen markoló, 
életemet viharként bebarangoló, 
te megragadhatatlan, lényemmel rokon! 
Ismerni akarlak, s magam szolgálni téged.

Őszinte istenkeresésünkre Jézus Krisz-
tus a válasz, aki „nem illeszthető egy-
szerűen a vallásalapítók hosszú sorába” 
– olvashatjuk a Jézus Krisztus és a Buddha 
alcímű fejezet bevezetőjében. A bencés 
szerzetesek többek között Heinrich Böllt 
idézik: „Számomra fontos, hogy Jézus 
nemcsak ember volt, hanem Isten Fia is, 
másképp az egész csupán romantikus 
történet lenne.” Frappáns Karl Rahner 
tömör tézise, aki szerint Jézus Isten tö-
kéletes önközlése. 

Ugyanakkor a két szerzetes fontos-
nak tartja a vallásközi párbeszédet, mert 
más vallások megismerése is segíthet 

mélyebben megragadni Jézus páratlan 
titkát. „…meggyőződésem, hogy az ösz-
szes út közül Jézus keresztény útja – nem 
az, amit a történelem során mindig hir-
dettünk – a legemberközelibb” – vallja 
Anselm Grün.

A fenti idézetben a gondolatjelek kö-
zé ékelt, enyhén egyházkritikus megjegy-
zés már előremutat a következő fejezet 
izgalmas címére: Szent, bűnös és elhívott 
– avagy: Az egyház(ak) látszat és valóság 
között. A témát Johannes Kaup provo-
katív diagnózisa intonálja. Az újságíró 
szerint „egyre többen elégedetlenek a 
vallási intézményekkel […]. Ez valószí-
nűleg azzal van összefüggésben, hogy 
a szervezett vallás létrehozott egyfajta 
»fast-food-vallást«, és nem a hiteles is-
tentapasztalatra, hanem sokkal inkább 
egyfajta »vallásos biztosítási rendszerre« 
támaszkodik.”

Anselm Grün is úgy látja, hogy „az 
egyháznak olyan közegnek kellene len-
nie, ahol az emberek saját személyes 
tapasztalatot szerezhetnek Istenről. Az 
egyháznak olyan helynek kell lennie, ahol 
a világban megbántott és megsebzett 
emberek elfogadásra lelnek.” De sajnos 
az egyház is ki van téve a hatalom kísér-
tésének.

Ugyanakkor Steindl-Rast hangsúlyoz-
za, hogy az egyház minden gyarlósága 
ellenére tiszteletet érdemel: nem mint 
intézmény, hanem mint egy drága üze-
net közvetítője. Mindezt egy szellemes 

képpel illusztrálja: „…az egyház annak 
jeleit mutatja, hogy rozsdás vízvezeték 
lett. Ha láthatnánk a föld alatti vízveze-
tékeinket, soha többé nem innánk vizet. 
Mégis tiszta vizet szállítanak hozzánk, 
még rozsdásan is.” Mindehhez Anselm 
Grün hozzáteszi: „…bízom abban, hogy 
az egyházban a rozsdás vízvezetékek el-
lenére mindig új források fakadnak. Az 
egyház története tele van ugyan botrá-
nyokkal, ám Istennek legyen hála, üdvös 
újrakezdésekkel is.”

David testvér még tovább gazdagítja 
a képet, amikor az evangéliumot tiszta 
vizű forráshoz hasonlítja, amely azon-
ban világunk rideg/hideg klímája miatt 
befagyhat. Így lesz a dogmából dogma-
tizmus, a morálból moralizmus. Ezek az 
„izmusok” az élő víz befagyott torzói. 
A döntő kérdés: miként lehet ezt a jeget 
újra élő vízzé olvasztani?!

A válasz közös felismerésünk: egye-
dül a Lélek lángja vethet véget az egyhá-
zi jégkorszaknak. Egy olyan új pünkösd, 
mint a reformáció és a hozzá hasonló 
egyházújító, ébredési, szerzetesi moz-
galmak.

 GánCs Péter

Anselm Grün – David Steindl-Rast: 
Ebben hiszünk. Keresztény lelkiség 
korunk számára. Ursus Libris, 2016. 
Ára 2450 forint.

Az Ebben hiszünk címet viselő kötet személyes hangvételű „asztali beszél-
getésében” két bencés szerzetesnek teszi fel aktuális kérdéseit Johannes 
Kaup osztrák rádiós újságíró. A kötet előszavában így vall beszélgető-
társairól: „David Steindl-Rast testvér és Anselm Grün atya számomra 
reménykeltő alakok, akik példájuk ereje által képesek tájékozódási pontot 
nyújtani az áttekinthetetlenné vált világban. […] A hétköznapok mély 
és ugyanakkor derűs lelkiségét sugározzák.” Lapozzunk bele a kétszáz 
oldalas beszélgetőkönyvbe, felidézve néhány izgalmas kérdést, az elol-
vasáshoz kedvet ébresztő gondolatot.

AJÁNLÓ I evangélikus Élet

Újra élő vízzé 
olvasztani a jeget
„Gyorstalpaló” bevezetés
a keresztény lelkiségbe 
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evangélikus Élet I KITEKINTŐ

Ahová Dávid menekült Saul elől. Egy nemzetközi kutatócsoport 
megtalálta és azonosította a bibliai Ciklág városát, ahová Saul 
király elől menekült Dávid király – jelentette az izraeli média. 
A régészek a feltárt cserépedények, a szénizotópos kormegha-
tározás, valamint az egymás feletti rétegek tartalma alapján meg-
állapították, hogy háromezer éve a bibliai Ciklág feküdt a Kirját 
Gat és Lakis közötti Chirbet al-Rai nevű dombon, ahol 2015 óta 
végeznek ásatásokat.

Eredményeiről július idusán tette közzé tanulmányát a Jeru-
zsálemi Héber Egyetem, az izraeli régészeti hatóság (IAA) és a 
sydney-i Macquarie Egyetem közös kutatócsoportja.

A bibliai történet szerint a Gat városában uralkodó filiszteus 
Ákís király menedéket nyújtott Dávidnak közös ellenségük, Saul 
király elől. Dávid tizennégy hónapig élt Ciklágban hatszáz család-
ból álló udvartartásával, majd királlyá lett Hebronban. Távollété-
ben Ciklágot feldúlták a sivatagi nomád amálékiak, akik elhurcol-
ták a város kincseit, valamint a nőket és a gyermekeket. Dávid 
üldözőbe vette őket, és visszaszerezte zsákmányukat, kiszabadí-
totta az elrabolt embereket.

A szerves maradványok szénizotópos kormeghatározása 
alapján az alsó rétegben talált, olaj és bor tárolására szolgá-
ló cserépedények a polgári időszámítás előtti 12–14. század-
ban készültek. Ezek az edények a többi filiszteus városban, 
Asdódban, Askelonban, Ekronban és Gatban talált cserép-
amforákhoz hasonlatosak, vagyis ebben a korban egy filiszteus 

város feküdt ezen a dombon, időben egybeesve a filiszteus Ákís 
király uralkodásával.

A maradványok feletti, Kr. e. 10. századi régészeti rétegben 
talált edények az izraeli törzsek tárgyi kultúrájának jegyeit hordoz-
zák. Ezt a Dávid-kori települést feldúlták és felégették, ami egy-
bevág az amálékiak támadásával, amelyet a Biblia örökített meg.

A Ciklág szokatlan, nem helyi, kanánita név, ez szintén 
filiszteus eredetre utal. A nemrégiben megjelent archeogenetikai 
régészeti kutatás szerint a filiszteus törzsek Európa déli részé-
ről érkezhettek Izrael földjére a Krisztus előtti 2. évezred utolsó 
századaiban.

 Forrás: MTI / Shiri Zsuzsa 

Szentföldi ásatások

Rálelhettek Péter és András apostol falujára. Izraeli régészek 
úgy vélik, megtalálták az újszövetségi Bétszaidát (Betesda), Pé-
ter és András apostol falvát és annak templomát a Kinneret-tó 
(a Bibliában Genezáreti-tó) északi partvidékénél – jelentette a 
Háárec című újság honlapja. Az észak-izraeli Kinneret Főisko-
la és a New York-i Nyack College közös ásatásán talált leletek 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jellegzetes bizánci 
kori mozaikpadlóval és fallal díszített templom igen jelentős volt. 
Tájolása alapján bizonyosak abban, hogy keresztény templomra 
bukkantak, ugyanis keletre néz, miközben Észak-Izraelben a zsi-
nagógákat észak–déli tengelyre építették, hogy délre, Jeruzsálem 
felé fordulva imádkozhassanak. 

Az ásatásokat vezető egyik régész, Steven Notley szerint 
csakis az apostolok templomát találhatták meg, mert 725-ben 

egy Willibald nevű bajor püspök szentföldi útján leírta, hogy 
Kapernaumból Kursiba gyalogolt, és út közben látta Szent Pé-
ternek és testvérének, Andrásnak a templomát. Kapernaum és 
Kursi bizánci korból származó templomainak ismerjük a pontos 
helyét, a most fellelt épület pedig a kettő közötti útvonalon talál-
ható, és a két település útvonalán nem találtak több templomot. 

A leletek pontos datálását még nem végezték el, de az ott talált 
mintegy száz érme alapján az 5. században építhették és a 7–8. 
században hagyhatták sorsára. Az épületet mindeddig csak elméleti 
úton azonosították, de a régész szerint könnyen elképzelhető, hogy 
az ásatások folytatása közben találnak bizonyító erejű feliratot is, 
amely az ebben a korban szokásos módon megnevezi, hogy kinek 
az emlékére emelték. A templomtól mintegy száz méterre egy ró-
mai kori házra leltek, benne zsidók használta kőedényeket és olaj-
mécseseket, korabeli pénzérméket és halászati eszközöket találtak. 

Az ásatások vezetői szerint az egykori zsidó halászfalura He-
ródes Philipposz zsidó fejedelem, Nagy Heródes fia római po-
liszt építtetett az első században, amelyet Juliasnak nevezett el. 
Ezt az elméletet Rami Arav professzor azonban vitatja, ugyan-
is szerinte nem Juliast, hanem a Josephus Flavius leírta római 
legionáriustábort találták meg, amelyet a zsidó felkelés leveré-
sekor hoztak létre ezen a területen. 

Az írásos és a régészeti emlékek alapján úgy tűnik, hogy az 1. 
századi település a 3. században – egyelőre ismeretlen okokból 
– eltűnt, majd az 5. században, a bizánci korban újjászületett a 
nagyszabású templomépítkezéssel.

 Forrás: MTI 
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MÚLTIDÉZŐ I evangélikus Élet

1906-ban költözött a jelenleg is székházaként működő a 
budapesti, Üllői út 24. szám alatti épületbe az „országos 
egyház”, a Magyarországi Evangélikus Egyház – akkor 
még „egyetemes egyháznak” nevezett – adminisztrá-
ciós központja. Ez az az épület, ahol negyven éven ke-
resztül – 1909 és 1949 között – helyet kapott a Luther 
Otthon is, amely főiskolás fiúkollégiumként adott szál-
lást a fővárosban tanuló evangélikus ifjúság számára. 

A kollégium 1909. október 1-jén nyitotta meg kapuit. Az otthon 
kialakításának célja az volt, hogy a szerényebb anyagi hátterű vidéki 
családok gyermekei is rendezett körülmények között lakhassanak, 
miközben a fővárosban végzik tanulmányaikat. Csekély díjat kel-
lett fizetniük, cserébe lakhatást, napi háromszori étkezést és igazi 
közösséget kaptak. A fiúk tizenegy egyágyas, illetve tizenhat 
két- és négyágyas szobát használtak. A közösségi életet tár-
salgó segítette, a tudományokban való elmélyülést ezerkétszáz 
kötetes könyvtár szolgálta, míg a kikapcsolódáshoz zongorával 
és harmóniummal felszerelt zeneszoba állt a diákok rendel-
kezésére. Főiskolai, illetőleg egyetemi tanulmányaik mellett a 
fiatalok rendszeresen részt vehettek az épületben tartott vallási 
tárgyú, zenei és művészeti előadásokon is. Tudományos előadá-
sával szakkollégiumi jelleget kölcsönzött az otthonnak Gombocz 
Zoltán nyelvész, az Eötvös Collegium igazgatója, Raffay Sándor 
püspök és Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyűlési képviselő is. 

Az igazgatónak (1932 és 1943 között Kuthy Dezső egyete-
mes főtitkár töltötte be a Luther Otthon igazgatói posztját) arra 
is gondja volt, hogy táncos teadélutánokat tartsanak, alkalmat 
teremtve arra, hogy a fiúk illő keretek között találkozhassanak 
a Deák téri Budapesti Evangélikus Leánygimnázium tanulóival. 

Ez az az időszak, amelybe bepillantást enged a Fortepan.hu 
közösségi fotóarchívum – a több mint százezer fénykép között 
megtalálható fotókon az Üllői út 24. alatti élet is megelevenedik. 

 Forrás: Czenthe Miklós 

Emlékképek a Luther Otthonból
A fényképek többségén Manninger István (Bóly, 1920. már-
cius 14. – Martonvásár, 1990. november 23.) jelenik meg 
fiatalon, a kollégium lakójaként. Ő huszonkét évesen már a 
budapesti Genetikai Intézetben dolgozott, ahol örökléstani 
kísérletekkel és mikrotechnikával foglalkozott. 1944-ben 
behívták katonának, 1945 áprilisában pedig – csakúgy, 
mint testvére, Manninger Jenő – hadifogságba esett, ahon-
nan 1946. május 10-én tért haza. Ezután töretlen lendü-
lettel folytatta növénynemesítő kísérleteit, és 1963-ban a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa lett.

Az egyik diákszoba lakója a Luther Otthonban (1939) 

A Luther Otthon egyik szobája, az ablakon át a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikája látható (1939)

Manninger István a Luther Otthonban (1939)
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Élet a Luther Otthonban (1939)

Kilátás az Üllői út 24. egyik, Szentkirályi utcára néző ablakából, 
szemben a szemészeti klinika (1939) 

Kilátás az Üllői út 24. egyik, Szentkirályi utcára néző ablakából a 
szemészeti klinika felé. Jobbra a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Orvostudományi Kar II. Számú Belklinika épülete (1940) A Luther Otthon étkezdéje (1940)

Az országos központ udvara (1941) 

Manninger István az Üllői úti székházban (1941)
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Néhány éve nagy port 
kavart egy tréfás ked-
vű betörő csínytevése. 

A csibész besurranó egy nagy-
áruházba lopakodott be az éj 
leple alatt, de nem vitt el sem-
mit, csak összevissza keverte az 
árcédulákat. Nagy káosz ma-
radt utána. A drága elektromos 
készülékek fillérekbe, a kenyér 
és az egyéb élelmiszerek vi-
szont szinte megfizethetetlenül 
magas összegekbe kerültek. A 
víz drága mulatság lett, a plüss-
játékok szinte ingyen elvihetők 
voltak azon a reggelen, amikor 

rátaláltak az alaposan felforga-
tott boltra. 

Az ott dolgozók órákig 
küsz ködtek, míg megszokott 
helyükre tették a megfelelő kó-
dokat, és minden visszanyerte a 
szokásos árát. Sokan elgondol-
kodtak azonban az eset után: 
tényleg jól ítéljük meg a dolgok 
valós értékét, vagy volt valami 
üzenete ennek a csirkefogónak 
ezzel a kavarodással?

Néha nekem is lenne ked-
vem kijózanítóan elmondani az 
iskolában a gyerekeknek, hogy 
aki ügyes kezű, és mindent meg 

tud javítani, az van olyan nagy-
szerű, mint akinek minden ma-
tekdolgozata ötös, de két szal-
maszálat sem tesz keresztbe 
otthon, amíg a szülei gürcölnek. 
És hogy sokkal mélyebben hat 
rám az, amikor valaki önzetle-
nül segít, jól vigasztal, figyelme-
sen hallgat meg másokat, mint 
amikor csak szimplán ő a jeles 
tanuló. Szívesebben hívnak 
meg a gyerekeim is melegszívű 
barátokat játszani, mint önma-
guk körül forgó, agyondicsért 
osztálytársaikat. Az ár-érték 
arány bizony nem egyszerű itt 

sem. De nem is igazán jó szó 
erre az ár és érték. Inkább a 
méltóság és a tisztelet szavak 
volnának talán a helyénvalók. 
Igaz, ezeket ritkábban használ-
juk, ki tudja, miért. Pedig a dön-
téseinkben ezek befolyásolnak 
erősebben. 

Ha egy kisbaba alszik, nem 
kezdünk el hangoskodni. Tisz-
teljük ennyire a pihenését. Ha 
elmúlt este tíz óra, nem te-
lefonálunk, ha nem muszáj, 
nem zavarunk már. Rendjén 
valónak találjuk megbecsülni 
a másikat ennyire. Ha ünnep-

Érték, tisztelet, méltóság
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evangélikus Élet I GYERMEKEKNEK

ségre megyünk, nem a legké-
nyelmesebben öltözünk fel, 
hanem igyekszünk csinosak, 
elegánsak lenni. Így méltó, így 
van rendben. 

Van egy csomó illemsza-
bály, amely más és más az 
egyes országokban, de a má-
sok tiszteletben tartása, meg-
tisztelése valahogy magától 
értetődő mindenhol. Csak in-
dokolt esetben vétünk ezek el-
len a belénk ivódott szabályok 
ellen, nagyon-nagyon ritkán. 

A méltóság szóról először a 
királyok meg a hercegek jutnak 
eszünkbe, akik valamikor régen 
vagy legalábbis tőlünk kimond-
hatatlanul messze éltek. Pedig 
a méltóság egészen hétközna-
pi dolgokat jelent. Például hogy 
nem mérhető egymáshoz egy 
nagyobb darab nyúlhús és 
egy csecsemő értéke, hiszen 
egy élet szóval kifejezhetet-
lenül értékes. Nem ragasz-
tunk „leértékelt áru” cédulát a 
nagypapánkra, ha már idős, és 
kevésbé hatékonyan tud dol-
gozni, hiszen nem munkavégző 
automatáról, hanem emberről 
van szó, akit szeretünk és tisz-
telünk. Ugyanígy világos, hogy 
szerethetünk egy kutyát, macs-
kát, de nála jelentősen becse-
sebb bármelyik ember. Tudjuk, 
hogy kincs egy élet: egy moz-
gássérült, eltérő fejlődésű, tő-
lünk különböző bőrszínű, más 
képességű vagy egy súlyosan 
beteg gyermek élete is. Ha sze-
retjük az illetőt, akkor ez nem is 
kérdés. Ha nem ismerjük, akkor 
időnként megkeveredünk, de 
nem kell sokat gondolkodni, 
hogy belássuk, milyen magától 
értetődő ez. 

Van egy olyan, fiatalokból 
álló szervezet, amelyben sérül-
teket nyaraltatnak épek. Tavaly 
a tízéves lányom is elment se-
gítőnek a nagyobb testvérével. 
Először megrázta a tehetetlen 
testek látványa, a nehezen ért-
hető beszéd megriasztotta, de 
aztán megtalálta a helyét. Türel-
mesen figyelt, és szívből örült, 
amikor sikerült megértenie egy 
gesztust, ügyesen, szinte észre-

vétlenül egyengetni valakinek 
az útját, kivárni egy lassan meg-
született mondatot. Egyáltalán 
nem esett nehezére segíteni 
olyasmiben, ami neki csak egy 
apróság volt, a másiknak meg 
elérhetetlen. 

Időnként babára vigyázott, 
aki éppen olyan kevéssé ért-
hető módon fejezte ki a szük-
ségleteit, mint időnként ezek 
a fiatalok. Ült kerekesszékben, 
és hagyta, hogy egy igencsak 
komótosan közlekedni tudó fiú 
tolja őt, aztán meg is tapsolta 
az embert próbáló mutatványt. 
Boldog volt, amikor egy autista 
fiú az ő kedvéért mégis kipró-
bált valami új dolgot. A sze-
retet megnyitotta a szemét 
ezeknek az akadályokkal küz-
dő embereknek az értékére, 
méltóságára, kincs voltára. És 
már alig várja az idei Bárka-tá-
borban a viszontlátást. 

Érték, méltóság, tisztelet. 
Csak ha értjük ezeket a szava-
kat, akkor tudjuk felfogni, mit is 
jelent méltóan, értékének meg-
felelően, tisztelettel kezelni Is-
ten nevét. Nem is hiszem, hogy 
tudja tisztelni Istent, aki nem 
látja meg őt az embertársaiban. 

Aki rácsodálkozik egy épp 
megszületett, gyűrött arcú kis 
csecsemőre; egy önfeledten 
kalimpáló babára; egy fékez-
hetetlenül futkosó kisgyerek-
re; egy nagyra nyílt szemű, 
álmodozó óvodásra, egy gon-
dolataiba mélyedt iskolásra; 
egy elmélyülten alkotó tinire; 
egy keményen edző fiatalra; 
egy álmodozó szerelmespárra; 
egy fáradhatatlanul fogócská-
zó anyukára; egy srácait dögö-
nyöző apára; egy fájós hátát fe-
ledve négykézlábra ereszkedő 
nagypapára; egy forró napon 
palacsintát sütő nagymamára; 

egy csendben gyönyörködő dé-
dire – nos, az már sejt valamit 
abból, hogyan néz ránk Isten. 

Ha rácsodálkoztál már pely-
hes, botladozó kiscsibére; nyúj-
tózkodó, ásító kölyökmacskára; 
gyűrött képű, ártatlan szemű 
kis vizslára; összegömbölyödött 
sündisznóra; anyja után kocogó 
elefántbébire; kitárt farktollú, 
gyönyörű hím pávára; jégen 
guruló pufók fókára; pöttyös 
hátú őzgidára; turcsiorrú, csí-
kos vadmalacokra; ha vártad 
valaha egy bimbó kinyílását; 
néztél fel ámulva egy évez-
redes fára; csodálkoztál rá a 
téged körülvevő világ ezernyi 
rezdülésére – akkor tudod, mi 
a megbecsülés. Így néz ránk 
Isten szeretettel és méltatva 
bennünket. Így nézhetünk mi is 
rá. És akkor már nem is kérdés, 
hogyan használhatjuk tisztelet-
tel az ő nevét. 

Isten sokféle néven nevezi önmagát, és ezek a nevek egy-egy tulajdonságát emelik ki. Mó-
zesnek így mutatkozott be: „Vagyok, aki vagyok.” Valami olyasmit jelent ez, hogy „voltam, 
vagyok és mindig folyamatosan leszek, veled leszek”. A betűrácsban Isten tíz nevét találod 
meg, ha fentről lefelé, lentről felfelé, jobbról balra és balról jobbra összeolvasod a betűket.
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Mivel a találkozó gerincét a csa-
ládban, nemzetben, egyházban 
tükröződő isteni szeretet bemu-

tatását megcélzó előadások képezték, az 
én igyekezetem arra irányult, hogy szelí-
den ráhangolva mintegy igei ágyat vessek 
ezeknek az előadásoknak, ezért előre fel-
építettem egy koncepciózus, öt alkalom-
ra épülő áhítatsorozatot. Az alábbiakban 
röviden megkísérlem vázolni az áhítatok 
szellemi vezérfonalát.

A gyémánttükör 
Az Isten természetére vonatkozó legtö-
mörebb megállapítást 1Jn 4,8-ban talál-
juk: „...Isten szeretet.” Hogy miképp jutott 
a levél írója erre a konklúzióra, az termé-
szetes tapasztalataink tükrében tökéletes 
rejtély. Az emberiség véráztatta történel-

mének, a természet sokszor könyörtelen 
működésének vizsgálata nem éppen er-
re a következtetésre enged juttatni. Az 
„Isten szeretet” kijelentésnek kizárólag 
egyetlenegy történeten keresztül van 
értelme: ha a szemlélő a názáreti Jézus 
Krisztus szenvedéstörténetét tekinti az 
Isten lényegének titkába való bepillantás 
kulcsának; csakis ekkor lehet kijelenteni, 
hogy Isten szeretet. 

A keresztény ember legfontosabb fel-
adata – számára az élet értelme – hogy 
ezt a szeretetet megismerje, magára öltse 
és beleélje a világba. A probléma csupán 
az, hogy ez az isteni szeretet nem azo-
nos a mi emberi szeretetünkkel: titka csak 
hosszú és olykor egészen vad kanyarokat 
leíró, sokszor szenvedések övezte, fárad-
ságos emberi életutunk során fokozato-
san tárul fel előttünk. 

A találkozó mottóját adó abszurd evan-
géliumi történet (Jn 21,15–17) – amelyben 
Jézus az isteni szeretet szavával (agapé) kér-
dezi a bennünket megjelenítő Pétert: „Sze-
retsz-e engem?”, amire Péter csökönyösen 
az emberi szeretet szavával (filia) válaszol 
– pontosan ezt mutatja be. A gyémántke-
ménységűre csiszolt jánosi tanítás tehát 
nemcsak az Isten természetére tanít min-
ket, hanem olyan tükör, amelyben végül 
megpillanthatjuk saját, valódi és elfeledett, 
teremtett képmásunkat.

A három ősi szentély  
A „ki vagyok én?”, az önazonosság vagy 
identitás kérdése – a hozzá kapcsolódó 
kistestvérekkel együtt: „Miért vagyunk a 
földön?”, stb. – az emberiség egyik leg-
ősibb kérdése. Hagyományosan pont 
azon a három helyen keressük erre a vá-
laszt, amelyek köré a találkozó előadásai 
is épültek: család, nemzet és egyház (val-
lás). Éppen ezért talán nem túlzás ezt a 
három intézményt az identitás ősi csarno-
kainak vagy szentélyeinek nevezni. 

Szeretetünnep Erdélyben
Áhítatok a Köz-Ép-Pont találkozón

Idén engem ért a baráti és megtisztelő felkérés, hogy a júliusban 
Tusnádfürdőn megrendezett negyedik Köz-Ép-Pont erdélyi evangélikus ifjú-
sági találkozó igei felvezetőit megtartsam. A fesztivál programpontjait ugyan 
ismertem, de nem volt további közös egyeztetés a szervezőkkel – az áhítatok 
textusválasztásában, kidolgozásában teljesen szabad kezet kaptam… 

FORRÁS I evangélikus Élet
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Tudjuk, ezek a valaha szent „épüle-
tek”, melyek hosszú évezredeken keresz-
tül megtartottak minket, ma már megle-
hetősen romos állapotban vannak. Az áhí-
tatok célja az volt, hogy ezt a három ősi 
szentélyt az isteni szeretet és az emberi 
szeretet találkozásának terepeként mu-
tassák be – ez plasztikusan modellezve 
úgy néz ki, hogy a jánosi gyémánttükröt 
(„Isten szeretet”) szembefordítjuk, mintegy 
fényágyúként ráirányítjuk a három nagy 
ősi szentélyre – ahol az én a közösségben 
ráismer önmagára –, és megnézzük, mi 
sül ki ebből a kísérletből.

Az áhítatok részletes ismertetésére 
itt nincs lehetőségem, de a legfontosabb, 
folyton visszatérő alapgondolatot feltét-
lenül szeretném kiemelni: közösség csak 
közös történetből születik. Ez a gyakorlat-
ban úgy néz ki, hogy csak attól lesz vala-
mivel közösségem, ha nemcsak kiveszek 
belőle, de adok hozzá; attól lesz a sajátom 
valami, hogy benne vagyok, részemet ad-
tam hozzá; különben csak előkelő idegen-
ként fogok őgyelegni az ősi csarnokokban 
– legyen az család, nemzet vagy egyház –, 
olyanként, akit sem a megértés, sem a 
megtérés szele nem fog érinteni. 

Ősi szálláshelyeink csak így válhatnak 
a gyémánttükörben újra felismert szent 
életterekké, ahol a szeretet és a megbo-
csátás gyógyító szavait újra megtanulhat-
juk. Jó esetben így leszünk végül Jézus 
Krisztus egyháza, az isteni szeretettől 
megérintettek új családja, ahol a vér sze-
rinti kötelékek helyett az Isten szereteté-
nek nagy közös története, a názáreti Jé-
zus Krisztus története és az ő testének 
és vérének közös fogyasztása alkot majd 
belőlünk mindennél erősebb közösséget.

Személyes zárszó 
és üzenet 
Bizonyos dolgokat az ember csak utólag 
lát élesen. Érzi persze valahogy homá-
lyosan menet közben is, de végül csak a 
kimondással ugranak helyükre a billegő 
részek, és lesz a kép teljes és csoda szép. 
Amikor először szembesültem azzal, hogy 
a szeretetről kell sorozatban prédikálnom, 
bizonyos idegen értetlenkedés fogott el. 
Miért pont egy introvertált tábori lel-
kész exponálja az Isten igéjét a szeretet-
ről, amikor annyi remek téma van még, 
amelyben sokkal ügyesebben el lehet 
bújni? Persze a feladat az feladat, a tábo-
ri lelkész pedig végrehajtja. 

Aztán most, hogy vége van, „leesett” 
minden. A tábort nyilván mindenki más-
hogy élte meg. Biztos voltak, akik fanya-
logtak a szálláshelyek, a helyenként ziva-
taros és fagypont felé konvergáló „szé-
kely kánikula” vagy a medvék miatt, de 
az én szívemben végig nyár volt.

Évek óta rendszeresen járok Erdély-
be a kisfiammal, és csodálom a munkát, 
amelyet az ottani szolgatársak vállvetve 
és összetartva végeznek. Ők pedig valami 
furcsa okból fantáziát láttak bennem, és 
bizalmat szavaztak nekem; megenged-
ték, hogy a magam szűkös lelki-szellemi 
kapacitásához mérten hozzájáruljak az 
ő fáradozásaikhoz. Közben pedig elkez-
dett íródni egy szép közös történet, amely 
számomra valódi, gyógyító közösséget te-
remtett. Olyan sebek hegedtek be lassan 
és észrevétlenül, amelyeket talán már év-
tizedek óta cipeltem. Ha az áhítatok mű-
ködtek – márpedig ez volt az érzésem –, 
akkor ez azért volt, mert azokat a szava-
kat mondtam, amelyeket ebben a közös-
ségben tanultam meg. A kimondott szó a 
megélt szó volt, gondolat és tett egysége. 
Érezni, érteni és élni. 

Számomra az Isten szeretete Tusnád-
für dőn tapinthatóan és félreérthetetlenül 
jelen volt családban, nemzetben és egy-
házban. Köszönöm nektek, barcasági ba-
rátaim és testvéreim, a befogadó szeretet 
közös történetéből fakadó közösséget!

 nánai lászló endre 

A szerző evangélikus lelkipásztor, 
tábori lelkész, őrnagyFO
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Ökumenikus találkozó. Minden hónap harmadik vasárnapján 
16 órakor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és előadásra 
várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának székházába (1117 Budapest, Magyar tudósok kör-
útja 3.), a földszinti tanácsterembe Az egyház egységéért – az év 
egészében gondolat jegyében. Az augusztus 18-i bibliatanulmá-
nyi munka témája: az új parancsolat (Jn 13,31–35); Biczó Dénes 
térképész. A teljes liturgiájú, eucharisztikus (úrvacsorai) isten-
tisztelet igehirdetésének témája: aki sokat kapott, többért felel 
(Lk 12,48b). A szolgálatot dr. Zsigmondy Árpád lelkész, a rend 
emeritus priorja végzi. Liturgus: prof. Széchey Béla József apát. 
Szeretettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus Közösség, 
a volt KÖT, a Fokoláre, az Ökumenikus Lelkészkonferencia, a 
hittudományi egyetemek, valamint az International Ecumenical 
Fellowship magyar régiójának tagjait, régi és új érdeklődőit is.

Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend

Országos presbiterképző tanfolyam, Révfülöp. Kedves jelenlegi 
és leendő gyülekezeti szolgálattevők! Itt a lehetőség az Úris-
ten ügyéhez méltóan felkészülni a vállalt presbiteri szolgálatra! 
Egyházunk felnőttképzési rendszerében immár másfél évtizede 
zajlik a presbiterképzés. Célunk, hogy a presbiteri szolgálatot vál-
lalóknak megfelelő ismereteket, a tapasztalatcsere lehetőségét 
és az egész egyház közösségébe tartozás élményét adjuk. Ehhez 
kiváló lelkészeket és világi szolgatársakat hívunk előadónak. Aki 
már járt Révfülöpön, a presbiterképző tanfolyamon, sok áldást 
vitt haza gyülekezetébe. A tanfolyam három hétvégéből (kon-
zultációból) áll, amelynek végén – rövid vizsga után – átadjuk a 
presbiterképzésről szóló oklevelet. Kérjük, hogy a jelentkezők 
mindhárom konzultáción legyenek jelen, így tervezzék őszi prog-
ramjaikat. Minden konzultáció pénteken 18 órakor közös vacso-
rával kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. A tanfolyam díját és a 
szállás és ellátás teljes költségét egyházunk magára vállalja, így 
a résztvevőkre (illetve gyülekezeteikre) az útiköltség hárul. Idő-
pontok: szeptember 20–22.; október 11–13.; no vember 15–17. 
Jelentkezni lehet a revfulop@lutheran.hu címen szeptember 7-ig. 

A 19. nemzetközi gospelfesztivál augusztus 24-én 15 órakor 
kezdődik Solymáron, a Templom téren. Fellépők: Shammak (Ni-
géria), kíséri a Pécs Music Society; Black Gospel Star (Hollan-
dia); Sienna Gospel Choir (Lengyelország); Szegedi ökumenikus 
gospelkórus; Gospel Sasok (Kiskőrös); Kalimba Gospel gyerekkó-
rus (Sopron); Fráter kórus (Miskolc); Eucharist (Budapest). A ren-
dezvény fővédnökei: dr. Beer Miklós és Mádl Dalma. A 19 órakor 
kezdődő istentiszteleten igét hirdet Gáncs Péter.
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Az istentiszteletet követő ünnepségen 
elhangzott: a település újkori történel-
me 1722-től számítható, amikor is báró 
Harruckern János György újra benépe-
sítette – főként felvidéki vármegyékből, 
szlovák jobbágycsaládokkal – a telepü-
lést, ahol azóta is ápolják a szlovák gyö-
kereket, mind a nyelv átörökítésében, 
mind a kultúra átadásában. 

Frankó Anna, Szarvas Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
szlovák és magyar nyelven köszöntöt-
te az egybegyűlteket. „Az áldozatkész 
szarva siak példája, hogy ma, kétszázki-
lencvenhét év után itt vagyunk, és együtt 
ünnepeljük városunkat. Emlékezzünk az 
őseinkre, akik nemcsak a túlélést, hanem 
városunk fejlődésének helyes útját is 
megmutatták nekünk, amelynek eredmé-
nyeképpen a ma itt élő három nemzeti-
ség együtt munkálkodik” – hangsúlyozta.

A folytatásban Babák Mihály, Szarvas 
polgármestere öntötte szavakba gondola-
tait. A város első embere a közel három-
száz éves múlt küzdelmeinek és eredmé-
nyeinek felsorakoztatása mellett a jelen-
legi sikerekre és kihívásokra is felhívta a 
figyelmet.

Mindezek után Babák Mihály, dr. Me lis 
János címzetes főjegyző, illetve Lázár Zsolt 
evangélikus esperes, a szarvasi Ótemp lo mi 
Szeretetszolgálat vezetője átadta az ön-
kormányzat által adományozott kitünte-
téseket. Huszonegy elismerés talált gaz-
dára. A legrangosabbat, a Szarvas város 
díszpolgára címet ez évben Kondor Péter, 
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke 
vehette át.

„Sok mindent végiggondol az ember 
munkája, pályája során, sok mindenre 
tud számítani. Arra, hogy díszpolgárrá 

választják, arra nem. Én nagyon szere-
tek Szarvason lenni. Jó itthon lenni. És 
ha az embert itthon szeretik, az egy egé-
szen különleges ajándék” – fogalmazott 
a püspök.

Az estébe nyúló program a letelepe-
dési emlékműnél koszorúzással folyta-
tódott. Az önkormányzat által 2002-ben 
állított emlékkőbe azoknak a szlovák te-
lepeseknek a neve van belevésve, akik 
elsőként jöttek Szarvasra, hogy a török 
által elpusztított település helyén újra 
életet teremtsenek. Végül a Templom 
téren pohárköszöntők hangzottak el a 
kitüntetettek tiszteletére, majd felszel-
ték a négyféle ízesítéssel készült, mint-
egy százszeletes meglepetéstortát, és 
szétosztották az ünneplők között.

 balázs anett

Forrás: Beol.hu

Városi évforduló templomi 
megemlékezéssel 
Szarvas díszpolgára lett Kondor Péter püspök
Kettős ünnepet tartottak július 23-án Szarvason: a Körös menti telepü-
lés újratelepítésének 297., valamint várossá válásának 53. évfordulójára 
emlékeztek az evangélikus Ótemplomban. Az ünnepi program a zenepa-
vilonnál kezdődött, ahol a városvezetők és az összegyűltek megkoszorúz-
ták báró Harruckern János György szobrát. Az emlékezők ezután a helyi 
fúvószenekar felvezetésével sétáltak át az evangélikus Ótemplomba, ahol 
Lázár Zsolt evangélikus esperes tartott hálaadó istentiszteletet.

A szarvasiak saját püspöküknek 
érzik. Kondor Péter 1968-ban szü-
letett Szegeden. Orosházán, majd 
Szarvason nevelkedett, és a város 
Vajda Péter Gimnáziumában érett-
ségizett. Az Evangélikus Teológiai 
Akadémián 1992-ben végzett. Több 
evangélikus intézmény vezetője is 
volt. Tagja többek között a Lelkész-
akadémia választmányának és a Ró-
zsák terei Evangélikus Középiskolai 
Kollégium igazgatótanácsának. Mint 
a Déli Evangélikus Egyházkerület 
megválasztott püspökét tavaly jú-
nius 30-án a szarvasi evangélikus 
Ótemplomban iktatták be hivata-
lába. A szarvasiak felekezeti hova-
tartozástól függetlenül úgy érzik, 
hogy Kondor Péter „az ő püspökük”. 
Hiszen bárhol volt is a szolgálati 
helye, soha nem szűnt meg egyet-
len percig sem szarvasinak lenni, 
figyelme mindig városa felé fordult, 
és nem kereshették meg olyan kérés-
sel, amelynek ne igyekezett volna a 
legjobban megfelelni – hangzott el 
Kondor Péter méltatásában.

További evangélikus kitüntetettek. „Egyházközségünk elnöksége gratulál az evan-
gélikus pedagógusoknak, akik kitüntetésben és díjban részesültek ugyanezen az 
alkalmon – írta Facebook-oldalán Lázár Zsolt szarvasi esperes. – Kitajkáné Szántai 
Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatója Szarvas városért kitün-
tetést vehetett át. Kituljak Eszter gimnáziumi tanárnő Szarvas város pedagógiai 
díját vehette át. Ezúton gratulálunk Buzás Tünde általános iskolai tanítónőnek, aki 
ugyancsak oktatási díjban részesült!”
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Erős Vár-focitábor

Hála legyen Istennek, hogy a terveink 
megvalósulhattak! Nagy útra készülő-
dött június 22-én délután a Halmágyi 
Evangélikus-Lutheránus Egyházközség 
képviselete: Bandi Márta lelkész veze-
tésével a kilenc gyermek és az öt kísérő. 
(Halmágy település Erdélyben, Brassó me-
gyében, Fogaras közelében fekszik. – A szerk.)

Az éjszakai utazás után a délelőt-
ti istentiszteleten, majd közös ebéden, 
délután pedig a gyülekezeti tagokkal és 
a vendéglátó családokkal együtt tartott 
szeretetvendégségen vettünk részt. 

Június utolsó hetének „munkanapja-
iban” a hittanos tábor programjába kap-
csolódtak be a halmágyi gyerekek. Minden 
nap közös énekléssel, majd a bibliai taní-

tással kezdődött, ezt pedig az ehhez kap-
csolódó játékos feladatok, szünet és közös 
ebéd követte. Ebéd után játék következett, 
aztán a nagy melegre való tekintettel vízi 
csata zárta a napot. 

A halmágyi gyermekek megtapasztal-
hatták, milyen az, amikor mindenki ma-
gyarul beszél, új barátságok szövődtek, 
a közös tanulás és játék élménye hatotta 
át mindennapjaikat, illetve megtanulták 
a számháború rejtelmeit és a vízi csata 
trükkjeit. A kísérők mindeközben az itthon 
megszokott módon, a háttérben biztosí-
tottak nagy segítséget. 

A táborzáró alkalomra pénteken dél-
után a templomban került sor. A gyerme-
kek bemutatták a jelen lévő szülőknek 
és érdeklődőknek mindazt, amit a héten 
tanultak (énekek, aranymondások, csen-
gettyűs kórus).

Szombaton Egerbe utaztunk, a vár fel-
fedezésével töltöttük a napot: a vártörté-
neti kiállítás, a panoptikum – viaszbaba-ki-
állítás az Egri csillagok című film alapján –, a 
kazamatarendszer meglátogatását lövész-
bemutató követte, majd a börtönmúzeum 
és a hősök termének megtekintése zárta a 
programot. Jóízű estebéd után indultunk 
haza a vendéglátó családokhoz.

Utolsó napunkon, vasárnap a dél-
előtti istentiszteleten búcsúztunk el ven-
déglátóinktól: a gyülekezet közösségétől, 
amelynek a nagytarcsai tartózkodásunkat 
köszönhetjük, hiszen adományaik tették 
lehetővé, hogy a gyermekek ingyen ve-
gyenek részt a táborban, illetve a hétvégi 
kirándulásokon.

Közös ebéd után együtt utaztunk el 
Albertirsára, ahol egy kellemes és nyu-
godt délutánt tölthettünk az önkéntesek-
kel a helyi strandon. Hétfőn reggel pedig 
korán indultunk Budapestre, ahonnan a 
vonat egészen Fogarasig vitt bennünket. 
Ott pedig már vártak a szülők és rokonok…

Az együtt töltött idő minden percé-
ért hálásak vagyunk Istennek, hiszen a 
nagytarcsai evangélikus gyülekezet teljes 
vendégszeretetét tapasztalhattuk meg. 
A vendéglátó családok nagy szeretettel 
fogadtak minket, és gondoskodtak jóllé-
tünkről. Szeretettel köszönjük a sofőrök 
segítségét is, akik minden alkalommal 
készséggel álltak rendelkezésre. Végül, 
de nem utolsósorban a gyülekezet lelké-
szeinek, Baranka Györgynek és Baranka 
Máriának köszönjük a lehetőséget, a befo-
gadást, a vendéglátást, a beszélgetéseket 
és a végtelen sok lehetőség megtalálását. 
Isten áldását kérjük és kívánjuk mindazok 
életére, akik valamilyen formában hoz-
zájárultak ehhez a tíz naphoz – hisszük, 
hogy a gyermekeknek (és természetesen 
a kísérőknek is) felejthetetlen élményben 
volt részük. Soli Deo Gloria!

 bandi márta

Forrás: Evangelikus.net

Tavaly nyáron fogalmazódott meg a gondolat, hogy a halmágyi gyerme-
kek vegyenek részt a Nagytarcsán szervezett táborok valamelyikén. Az 
evangélikus gyülekezetek lelkészei azt szerették volna, hogy a kapcso-
lat új erőre kaphasson, és új lehetőségeket kerestek. Korai és hosszas 
egyeztetések után született meg a döntés, hogy egy teljes hetet és két 
vasárnapot töltsön Nagytarcsán a csoport, és vegyen részt nemcsak a 
táborban, hanem a vasárnapi gyülekezet életében is.

Halmágyi táborozók Nagytarcsán

A Pilisi Gyermekotthonban rendezte meg első focitáborát 
az Erős Vár FC, a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz 
kötődő sportklub. A háromnapos, napközis jellegű tábor 
tizenegy önkéntes szervezésében zajlott július 14–16. 
között, közel harminc gyermek részvételével. A program-
sorozatban – a foci mellett – rengeteg szabadtéri játék és 
beszélgetés is helyet kapott. A második napon felkeresték 
a pilisi evangélikus templomot, ahol a lelkész házaspár 
– Kárnyáczki Eszter és Szöllősi István Sándor – fogad-
ta nagy szeretettel a táborozókat. Kedden dr. Csepregi 
András, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium isko-
lalelkésze tartott bibliaórát a gyermekeknek, a közösség 
témáját állítva előadásának középpontjába.

 Forrás: Erős Vár FC FO
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A már lefoglalt időpont ugyan egybe-
esett a tusnádfürdői Köz-Ép-Pont erdélyi 
lutheránus ifjúsági találkozóéval, ezért a 
lelkésznő maga nem jöhetett, de két na-
gyon kedves tanárnő vállalta a gyermekek 
kíséretét. Így érkezett mindenki egyszerre 
Keszőhidegkútra július 8-án, hétfő reggel. 

A táborhely megismerése és a be-
mutatkozó játékok után megkezdődtek 
a hét változatos programjai. Bagdi Bella 
Boldogságóra című (eredetileg iskolák szá-

mára összeállított) programja segítségé-
vel jártunk körbe olyan meghatározó fo-
galmakat, mint a hála, a megbocsátás, az 
életcélok, a barátság – a napi reggeli és 
esti áhítatok Istennel való kapcsolatunkról, 
a hitben élt életről szóltak. A többi tábo-
ros élményről címszavakban: meditációs 
ösvény, éjszakai bátorságpróba, rókava-
dászat, játszóterezés, füzet- és ceruza-
díszítés, karkötőfonás, közösségterem-
tő játékok, látogatás a gyönki tájházban, 

palacsintasütés, tábortűz, szalonnasütés, 
szabad sportjátékok, csocsózás. 

A hét egyik kiemelt eseménye volt 
a pécsi városnéző kirándulás. Az erdélyi 
gyermekek és kísérőik rácsodálkoztak a 
város szépségére és tisztaságára, felnyitva 
a mi szemünket is a talán már megszokott 
szépségek befogadására. 

Ezzel érkeztünk el ahhoz a témához, 
amely ebben a közös táborozásban a leg-
meghatóbb volt, s amelyet az erdélyi tá-
borozók hoztak magukkal: a hála és öröm 
kifejeződése szinte minden alkalommal. 
Nem is emlékszem kritikus hangra, csak 
örömteli, humoros megjegyzésekre. Az 
ember napról napra érezte, hogy Isten 
Lelke közösséget teremt, és közelebb 
hozza, egybeköti a távol lakó szíveket is. 
A gyönyörű és archaikus keszőhidegkúti 
templomban sokat énekeltünk. Utolsó es-
ténken a közeledő búcsú miatt könnyezve 
borult egymás nyakába kicsi és nagyobb, 
gyermek és felnőtt. 

Vasárnapi táborzáró istentiszteletünk-
re a helyi gyülekezet tagjait is hívogattuk, 
és Nagymányok–Váraljáról is érkeztek 
néhányan. Erdélyi barátaink egy fél napot 
még a fővárosban tölthettek, majd az es-
te induló vonatra szállva a gyermekek a 
hét élményei után pillanatokon belül el-
aludtak, s Brassóig talán arról álmodtak, 
hogyan folytathatjuk ezt a gazdagító ta-
lálkozást. Mert hogy szeretnénk, az többé 
nem kérdés…

(Külön köszönet Potápi Árpád János 
államtitkárnak az Apácáról érkezett gyer-
mekek költségeinek támogatásáért.)

 sChaller bernadett

evangélikus lelkész 
(Nagymányok–Váraljai Evangélikus  

Egyházközség)

Különleges elgondolás kipróbálói lehettünk idei hittantáborunkban. Kis 
gyülekezetekként – Nagymányok–Váralja, valamint Gyönk és környéke – 
néhány éve már közös táborokat szervezünk. Idén tavasszal azonban egy 
ígéretes új lehetőség is felcsillant: az országos hittanverseny döntőjén 
megismerkedtünk az Erdélyből, Apácáról érkezett gyermekekkel. Az őket 
felkészítő Simon-Nagy Ilona lelkésznővel teológushallgató-korunkból 
ismertük egymást, így mikor felvetődött egy közös tábor a varázslatos 
Keszőhidegkúton, rögtön igennel felelt. 

Szívtől szívig
Keszőhidegkúti közös táborozás 

Légy jó mindhalálig!
A Nagyerdei Szabadtéri Játékok és a Csokonai Színház kö-
zös produkciójában – élő szimfonikus zenekari kísérettel, 
félszcenírozott változatban – került ismét színre Debrecenben 
Kocsák Tibor és Miklós Tibor zenés játéka, a Móricz Zsigmond 
halhatatlan regénye alapján készült Légy jó mindhalálig! Az író 
születésének száznegyvenedik évfordulója alkalmából tartott 
ünnepélyes bemutatón, július 23-án a Nyilas Misit alakító Né-
meth Krisztián Róbertnek, valamint Kocsák Tibor zeneszerző-
nek és Bókai Zoltán karmesternek Papp László polgármester, 
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita és Fekete Károly 
református püspök gerundiumot adományozott, amelyhez ha-
sonlót a Debreceni Református Kollégium egykori diákjaként 
Móricz Zsigmond is használt egykor.

 misKolCzi jános felvétele 
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Szinte színültig megteltek az ózdi evangélikus templom padsorai a 
szombati délutánon, ám ezúttal nem a megszokott istentiszteletre 
érkeztek az érdeklődők. 

A helyiekből álló banda, a City Blues Band tagjai még 2017-
ben kezdtek el együtt zenélni. „Egyelőre csak feldolgozásokat 
játszunk. Általában az elég pörgős rock-, illetve bluesdalokat 
részesítjük előnyben, azokat szeretik főként játszani a zenekar 
tagjai. A mai alkalommal természetesen eltérünk egy picit ettől a 
repertoártól, tiszteletben tartva ezt a nem mindennapi helyszínt” 
– mondta Sike Gábor, a City Blues Band zenekarvezetője.

Első hallásra érdekesnek tűnhet a programmal kapcsolatos 
helyszínválasztás. Tóth Melinda szerint azonban nem csak az or-
gona töltheti meg a templomot értékes zenével. „Bízom benne, 
hogy az eseményre olyanok is érkeztek, akik még nem voltak itt 

a templomunkban, de ezzel a zenével a szívüket szeretnék me-
lengetni. Ezáltal egy újfajta közösség is létrejöhet. Nekem mindig 
fontos az, hogy meg tudjunk szólítani embereket” – hangsúlyozta 
az evangélikus lelkész.

 Forrás: Ózd.hu 

Blues a templomban
Rendhagyó koncertet tartottak július 13-án az ózdi 
evangélikus templomban: Tóth Melinda lelkipásztor 
szervezésében a City Blues Band örvendeztette meg 
a hallgatóságot. Az eseményen több hazai és külföldi 
sláger is felcsendült. A lelkész szerint mindenkinek 
lehetőséget kell biztosítani a bemutatkozásra.

KRÓNIKA I evangélikus Élet

A nemesszalóki evangélikusság immár kétszázharminc éves 
kis templomának falai között Szabóné Nyitrai Márta lelkipász-
tor hirdetett igét 1Móz 12,1–4a alapján Ábrahám elhívásáról, 

annak üzenetéről; kiemelve, hogy a hit-reménység-bátorság 
az időtálló üzenet, amelyekre százhetven évvel mielőttünk a 
bizonytalanba, a jövőbe belevágó, hazaféltő honvédőknek is 
szükségük volt.

Az igehirdetés után Kerecsényi Zoltán, az Elsősorban Pá-
pai Városbarát Egylet ügyvivője, a Kossuth Szövetség Veszp-
rém megyei titkára (aki szintén nemesszalóki kötődéssel bír, 
a faluban élt és nyugszik evangélikus nagyapja) emlékbeszé-
dében fölidézte az ihászi csatát, a nemesszalóki születésű, 
lutheránus felekezetű Szalóky Sámuel honvéd huszár életét, a 
fennmaradt elbeszélések alapján halálának és eltemetésének 
körülményeit.

A régi, szép egyházi énekekben gazdag istentisztelet végén 
adta át Kerecsényi Zoltán az Elsősorban Pápai Városbarát Egy-
let Szalóky Sámuel-emlékplakettjeit a nemesszalóki evangélikus 
gyülekezet és a helyi önkormányzat számára. Az ügyvivő azzal 
nyújtotta át Szabóné Nyitrai Márta lelkipásztornak, Filátzné 
Páli Judit gyülekezeti felügyelőnek, valamint Balatoniné Hor-
váth Sarolta alpolgármesternek ezeket a kis emléktárgyakat, 
hogy hagyománypártoló közreműködésükkel továbbra is se-
gítsék Szalóky Sámuel emlékének fenntartását. Hogy minden 
esztendőben Szalóky Sámuel halálozási évfordulóján lehessen 
hasonló megemlékezés Nemesszalókon, s rendre legyen a hős 
huszár sírján friss virág.

Az ünnepi alkalom után kis küldöttség indult a templomból 
a település köztemetőjébe, ahol elhelyezték virágaikat, koszo-
rúikat Szalóky Sámuel sírján.

 Forrás: Infopapa.hu

Nemesszalóki Szalóky-megemlékezés
Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 
egyetlen jelentős Veszprém megyei ütközetében, a 
Pápa városa mellett vívott ihászi csatában elesett 
Szalóky Sámuel Vilmos huszár halálának százhetve-
nedik évfordulójára emlékezett július 21-én szülőfa-
lujának evangélikus gyülekezete.
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Az Orosházi Evangélikus Egyház-
község története egyidős a város 
újratelepülésével. 1744. április 

24-én a végleges otthon reményében a 
dunántúli Zombáról harminc evangélikus 
család érkezett az orosházi pusztára. Az 
új telepesek evangélikus hitük iránti hű-
ségük miatt indultak tovább onnan, aho-
vá korábbi évtizedekben a velük szem-
ben megnyilvánuló vallási türelmetlen-
ség miatt érkeztek különböző dunántúli 
evangélikus településekről. A terület bir-
tokosa, báró Harruckern Ferenc azonos 
nemzetiségű és felekezetű csoportokkal 
népesítette be a hódoltság alatt elnép-
telenedett Békés megyei pusztákat, így 
lett a dunántúli magyar evangélikusoké 
az orosházi határ. 

A kezdeti nehézségek mellett a tele-
pülés dinamikusan fejlődött, mindeköz-
ben a gyülekezet is erősödött, növeke-
dett. Az orosházi evangélikusok számára 
II. József türelmi rendelete nyitotta meg 
a templom építésének lehetőségét. Az 
építkezésre vonatkozó engedély 1785 
őszén érkezett meg, a templom ezután 
egy éven belül felépült. Máig ez a város 
egyetlen műemlék épülete, egyben a 
település jelképe, miként a zombai ősök 
által magukkal hozott kisharang is, amely 
a templomban most is látható. 

Az épület a mai formáját 1830-ban 
nyerte el: ekkor ugyanis – a gyülekezet 
növekedése miatt – a templom déli ka-

pujához széles kereszthajót építettek. 
A belső berendezés legjelentősebb da-
rabjai a szószékoltár, Pesky József utolsó 
vacsorát ábrázoló oltárképe, valamint a 
nagyváradi Komornyik Benedek orgo-
naépítő mester által 1832-ben készített 
orgona, amely kisebb átalakítások után a 
mai napig eredeti állapotában működik.

A gyülekezet kétszázhetvenöt évé-
nek a 20. század közepéig tartó szaka-
sza a növekedés, a fejlődés, a gyülekezeti 
szervezet, az oktatási rendszer kiépülésé-
nek ideje volt. Ezt szakították meg szinte 

egyik pillanatról a másikra a kommunis-
ta diktatúra egyházellenes intézkedései. 
A múlt század kilencvenes éveitől megélt 
idő a megváltozott körülmények közötti 
újraéledés, újjáépítés korszaka. Ebben 
él a gyülekezet ma is, amikor a hitélet 
alapvető alkalmai mellett mind több te-
rületen igyekszik megjelenni és észszerű 
gazdálkodással ennek külső feltételeit is 
megteremteni. 

A gyülekezeti élet számos rétegalkal-
ma, önkéntesen szerveződő hitéleti és 
szolgáló csoportja mellett a Győry Vilmos 
Szeretetszolgálat a szociális szférában, a 
Székács József Evangélikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium az oktatás 
területén, az egyházközségi levéltár pe-
dig a közgyűjtemények, a tudományos 
kutatás területén jeleníti meg az evan-
gélikusság értékteremtő, értékmegőrző 
szolgálatát. 

BEMUTATKOZIK AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Békésben otthonra talált 
dunántúli lutheránusok 

Evangélikus istentisztelet
a Magyar Rádióban

Augusztus 25-én, 
a Szentháromság 
ünnepe utáni 
10. (Jeruzsálem) 
vasárnapon 
10.04-től istentisz-
teletet közvetít a 

Kossuth rádió az orosházi evangéli-
kus templomból. Igét hirdet Ördög 
Endre igazgató lelkész.
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Mindenható Istenünk, aki életünk 
megtartója és vezetője vagy! Neked 
adunk hálát, hogy velünk vagy min-
denkor: jó és nehéz pillanatokban, 
munkában és pihenésben egyaránt. 
Nem harsány szavakat vársz tőlünk, 
hanem csendes és őszinte rád ha-
gyatkozást. Szabadulást ígérsz, és 
Jézus Krisztust küldted, hogy ezt 
nyilvánvalóvá tedd rajtunk.

Felséges Atya Isten, neked adunk 
hálát a felismert és a még nem is ta-
pasztalt ajándékaidért, amelyekkel 
minket, családjainkat, közössége-
inket, teremtett világodat megtar-
tod. Add, hogy észrevegyük, ho-
gyan állhatnánk a te szolgálatod-
ba, miképpen teljesíthetjük azt, 
ami a békességet és az egyetértést 
munkálja közted és közöttünk. Add, 
hogy egymásban téged keressünk 
és lássunk meg.

Úr Jézus, aki testvérünkké lettél, 
pedig Urunk vagy! Hálát adunk ne-
ked, hogy elénk állítod Isten orszá-
gának nagyságát, ahová te magad 
is vársz minket. Teáltalad van utunk 
kegyelmed szerint a bűnbocsánat 
megéléséhez, az irgalom beteljesü-
léséhez. Add, hogy a világ felismerje 
benned ezt a nagyságot, és benned 
bízva törekedjen mindenki az üdvös-
ség felé.

Szentlélek, te légy megsegítőnk, 
amikor a csüggedés lenne úrrá a 
lelkünkön. Erősítsd és támogasd a 
családok egységét, a közösségek 
összefogását, az ünnepek lelkiségét. 
Add, hogy az előttünk álló napokban 
a történelmi visszaemlékezésekben 
is a te évszázadokon át való mun-
kálkodásodat vegyük észre. Légy a 
magányosokkal, hogy megérezzék, 
nincsenek egyedül. Légy a halállal 
viaskodókkal, hogy félelmeik enyhül-
jenek. Légy a vigasztalásra szorulók-
kal, hogy megérezzék biztatásodat. 
Légy az örülőkkel, hogy hála is legyen 
a szívükben.

Rád bízzuk magunkat, Atya, Fiú, 
Szentlélek, mert te szent egységed-
ben áldasz és tartasz meg minket. 
Ámen.

ORATIO
OECUMENICA
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Hibaigazítás. Lapunk előző, 29–30. számában a Megtornyosodott mátyásföldi templom 
című cikkünkben sajnálatos névelírás történt. A templomot újraépítő lelkész neve 
helyesen Blatniczky Jenő. – A szerk.

9 770133 130004 23091



84. ÉVFOLYAM, 31–32. SZÁM I 2019. AUGUSZTUS 11–18. I 57

Szárnyak. Nemrégiben egy rajzot láttam az interneten A szülő-
ség egy képben címmel. A rajzon egy szabadba nyíló ajtó látszik, 
rajta rovátkák, egyre magasabban jelölve a gyermek növeke-
dését, míg aztán nincs tovább, elfogy a mérce. A rovátkák sora 
távolodó madarak kis vonalnyi sziluettjében folytatódik a kék 
égen a felhők irányában. 

„Nagyra nőj testben és lélekben!” – minden szülő ezt kívánja 
gyermekének. Szárnyalj, ne csak az ajtó keretén túl, hanem találd 
meg életednek tágas kereteit, a szabadságot, az új utak felfede-
zését, a kibontakozás lehetőségét! Ehhez egyszer el kell engedni 
egymás kezét – ezzel is reálisan számolunk. Könnyen lehet, hogy 
a felnőtt gyermekünk többet tud nálunk, messzebbre utazik, sok 
tekintetben másképp látja a világot, mint mi.

Gyökerek. Az anyaság, de hozzátehetjük, hogy az apaság is, va-
lamint a testvérség mégis eltéphetetlen, drámaian mély kötelék 
marad mindvégig. Közben azonban számtalan olyan forduló-
ponthoz érkezünk ezekben a kapcsolatokban, amikor megkér-
dezzük magunkat, egymást: Ki vagy te? Ki vagyok én? Ki vagy 
te nekem? Mit jelentek én számodra, miként van szükségünk 
az új élethelyzetben egymásra? 

Amit egymástól kapunk, egymásnak adunk, az semmi más-
hoz nem hasonlítható, akár jó volt, akár elrontottunk valamit, 
akár kisgyerekes szimbiózisban élünk még, akár már felnőtt-
ként, messzire nyúló szálakkal kötődünk egymáshoz. Az anya-
gyermek kapcsolat pedig egymás és önmagunk megértésének, 
egymás és önmagunk ismeretének és értékelésének egészen 
egyedi, mély titkokat rejtő kútja marad mindvégig. A kincske-
resőkéhez hasonló feladat, hogy kezdetben megértsük gyer-
mekünk kicsi lényét, később fejlődését, változásait, majd a ki-
bontakozott felnőttet.

Az égi Gyermek. Vajon Jézus szülei hogy gondolkoztak minder-
ről? Milyen jövőt, kibontakozást szántak fiuknak? Akkor apáról 
fiúra szállt a mesterség, a hagyományok tisztelete és őrzése 
adta a biztos kereteket, a lelki és a fizikai biztonságot, sőt még 
a szabadságot is. Nem nagyon voltak pályaválasztási dilemmák, 
a nemzedékek sokáig együtt maradtak, közös háztartásban. 
Máriának és Józsefnek mégis volt min töprengeni a Fiúval kap-
csolatban, aki már születésekor is nagyobb volt náluk, akinek 
a „rovátkái” nem csupán „odafönt”, de egy egészen másik di-
menzióban indultak. Mária „megőrizte és forgatta a szívében” 
(Lk 2,19) mindazt, amit égi üzenetként kapott róla. 

Nem tudjuk, a kamasz gyermek okozott-e fejfájást szülei-
nek, de a tanításával sokakban megütközést keltő felnőtt bizony 
kétségeket ébresztett családtagjaiban is: nem kellene-e vajon 
megóvni őt is, önmagukat is a megbotránkoztató helyzetektől? 
Hiszen veszélybe sodorja magát!

Távol vagy tőlem, és mégis közel… Jézus válaszán sokan meg-
botránkoznak, mintha benne megtagadná, lerázná magáról földi 
családját. Holott éppen kitágítja a kört. Szeretetének körébe a 
tér és idő határain túl is mindenki beletartozhat – mi is. Mégsem 
úgy van az, hogy „keblemre világ”. Mert Máriával együtt a mi 
lelkünket is „éles kard járja át” (Lk 2,35), amikor megpróbáljuk 
megérteni, hogy a Gyermek földi pályája a keresztre való fel-
emeltetésében éri el a csúcsát, majd végül nem a rovátkák, de 
ő maga emelkedett fel az ég felhői közé. 

Általában nem valami teológiai töprengés ez a hétköznapok-
ban. Csak úgy a „magunk keresztje” és Isten távollétének érzése 
módján foglalkoztat minket. De az eltéphetetlen, drámaian mély 
kötelék, a lelki köldökzsinór, az Isten teremtő és újjáteremtő 
igéje mégis hozzá kapcsol. 

Isten a szavával átölel, megerősít, elfogad úgy, ahogy va-
gyok. Új és új élethelyzetekkel arra sarkall, hogy egyre jobban 
keressem, ismerjem és szeressem őt, és közben váljak olyanná, 
amilyennek látni szeretne. Ha nem tudom is érteni, mert annyi-
val nagyobb nálam, mégis belássam, hogy amit ő adhat nekem, 
az semmihez sem hasonlítható drága kincs.

 laCKnerné PUsKás sára

Imádkozzunk! Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy a születés és a ha-
lál közti fájdalmas-szép utat velünk járod, veled járhatjuk. Ámen.

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap
 Lk 8,19–21

Biztos kötelék

evangélikus Élet I A VASÁRNAP IGÉJE
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap (augusztus 18.) Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, 
mert ő munkálkodik. Zsolt 37,5 (Fil 1,6; Mt 13,44–46; Fil 3,[4b–
6]7–14; Zsolt 70) Bizalom. Az Istentől való elszakadásunk leg-
inkább megfogható megnyilvánulása az, hogy belső világunk 
öntörvényű és énközpontú. A magam ura vagyok, azt teszek, 
amit akarok. De rendkívül sok energiát igényel, hogy ezt a ma-
gabiztosságot folyamatosan láttatnod kell kifelé, miközben be 
nem vallva a mélyben kételyek gyötörnek, mert nem tudsz min-
dent kézben tartani. Személyiségedet formáló döntés az, hogy 
gondolataid fókuszát magadról Istenre irányítsd, és törékeny 
magabiztosságodat az Úrba vetett bizalomra cseréld. Valójá-
ban ez a hit. Egy életen át tartó folyamat: kiadod kezedből az 
irányítást, ráhagyatkozol, engedsz neki, bízol benne, miközben 
ő munkálkodik azon, ami felett nincs hatalmad.

Hétfő (augusztus 19.) Mert az Emberfia sem azért jött, hogy ne-
ki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért. Mt 20,28 (Zak 9,9b; 1Kir 3,16–28; Mt 10,16–26a) 
Szolgálat. Ki szeretne kiszolgáltatott cseléd, szolga, munkavál-
laló, alávetett csicska lenni? Senki, ha kényszerítik. Jézus szol-
galéte önkéntes. Lehetne fönt, de alászáll. Nézhetne magasból, 
és sajnálhatna, de lehajol, és melléd áll. Meglátja és megérti a 
hiányodat. Együttérez. Megosztja veled a figyelmét. Megaján-
dékoz téged a jelenlétével. Az életét adja érted. Az Életet adja 
neked. Fedezd föl, hogyan szolgál neked Jézus, és tanulj tőle! 
Te is lehetsz ilyen önkéntes szolgáló!

Kedd (augusztus 20.) [Jézus] megkérdezte [tanítványait]: Hát 
ti kinek mondotok engem? Mt 16,15 (Ézs 9,5; Ef 5,15–20; Mt 
10,26b–33) Hitvallás. Ki neked Jézus? Most nem szépen meg-
fogalmazva az Apostoli hitvallás szavaival, hanem személyesen. 
Kicsoda neked Jézus? A legmélyebb hitvallás személyes tapasz-
talatból, a vele való kapcsolat dinamikájából jön. Amikor nem 
róla beszélsz, hanem hagyod, hogy ő mutatkozzon be rajtad 
keresztül, és bizonyságot tegyen életedben.

Szerda (augusztus 21.) Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és 
ő felmagasztal titeket. Jak 4,10 (Mik 7,9a; 1Kor 10,23–31; Mt 
10,34–42) Alázat. Az alázat latinul humilitas, amely a humus (hu-
musz; „termőföld”) szóból ered, ez pedig a homo („ember”) szó 
rokona. Héberül adamah = Ádám = föld. Az alázatos ember tudja, 
hogy miből vétetett. Porból lett. Korlátai vannak. Felemelkedni 
a porból, a matériából, az anyagból csak úgy tud, ha él létének 
spirituális dimenziójával is, azaz kapcsolódik az életet teremtő 
és adó Úrhoz, minden létezés forrásához. Az Isten nélkül nagy-

gyá lenni akaró ember istenné teszi magát, de az anyag nem 
fogja megtartani, és össze fog omlani. Az Istenhez kapcsolódó 
ember nem akar megistenülni, hanem elég neki az, hogy Isten 
igaz emberré formálja őt.

Csütörtök (augusztus 22.) Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen 
szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne 
csüggedjetek. Zsid 12,3 (Ézs 53,8; 1Kor 9,16–23; Mt 11,1–19) 
Csüggedés. Panasz. Keserűség. Csalódottság. Csalódás Isten-
ben. Megannyi érzés, amelyet félünk kimondani, mintha Isten 
megharagudna, ha felemlítjük. De hiszen Jézus is kimondta: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Ő is átélte, meg-
szenvedte, kereste az értelmét az őt ért negatív eseményeknek. 
Gondoljunk rá! Nézzünk fel rá! Hívjuk segítségül őt! „Csüggedt, 
alélt vagyok, / Fáraszt a szó, / Bénultan ér napom, / Ha rossz, 
ha jó. / Űzd el homályomat, / Hozd fel világodat, / Szentlélek, 
drága hű / Vigasztaló.” (EÉ 246,1)

Péntek (augusztus 23.) Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a 
tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a 
földön van! 1Krón 29,11a (Jel 4,11; Jer 1,11–19; Mt 11,20–24) 
Tied. Dávid király adományokat gyűjt a templomnak az építé-
sére, amelyet fia, Salamon fog felépíteni. Az egész folyamatban 
mégsem ők a főszereplők, hanem az Úr! Belefogsz egy építke-
zésbe. Házat, kertet, családot, projektet, közösséget építesz. 
Kinek? Kiről szól? Rólad, a cégedről, a te dicséretedről, vagy oda 
akarod, oda tudod szentelni ezt az Úrnak? Nem emléktáblák, 
újságcikkek, Facebookra kitett posztok, referenciák és a reklám 
fognak boldoggá tenni, ha alkotsz valamit, hanem az, hogy Is-
ten kezébe teszed alkotásodat, és hálát adsz neki azért, hogy 
kreativitást adott, és bevont teremtő munkájába.

Szombat (augusztus 24.) Ha teljes szívből kutattok utánam, meg-
engedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr. Jer 29,13–14 
(Kol 3,2; Lk 12,42–48; Mt 11,25–30) Felfedezés. Az emberiség 
egyik legfontosabb erőforrása az ismeretlen felfedezésének vá-
gya. A legnagyobb akadálya pedig az, hogy feladja a keresést. 
Amikor Edisont, a villanykörte feltalálóját több ezer próbálkozás 
után megkérdezték, hogy nem kellene-e abbahagynia a kutatást 
ennyi kudarc után, akkor azt felelte: „Nem vallottam kudarcot. 
Találtam több ezer módszert, ami nem működik. Nem csüggedek 
el, mert minden hibás próbálkozás egy újabb lépés előre.” Istent 
keresni, őt megérteni, őt megérinteni, őt felfedezni – innen nézve 
lehetetlen. „De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát.” (EÉ 328,2)

 FarKas sándor
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