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Fél évszázad költészettel, zenével
Ötven éve alakult az országos szeretetnek és tiszteletnek 
örvendő, Kossuth-, Magyar Örökség és Prima Primissima díjas 
Kaláka együttes. Ebből az ünnepi alkalomból beszélgettünk 
két elkötelezett evangélikus zenészével az október 31-én a 
Deák téri evangélikus templomban tartandó koncertjükről, a 
töretlen alkotói lendületről, a hit ökumenikus dimenzióiról, egy 
titkos emléktábláról, és azt is megtudtuk, mi köze a Kalákának 
egy tokiói étteremhez. A Gryllus Dániellel és Gryllus Vilmossal 
készült születésnapi, egyben reformációi interjú után javasolt 
egy kis zenehallgatás…

19. oldal

Isten közelében van harmónia 
Immár harmadik alkalommal hirdették meg idén a Magyaror-
szág legszebb birtoka versenyt. Lapunk Krizák Ferenc evangé-
likus gazdálkodót kereste fel – a Pakshoz közeli tanya, amely-

hez halastó és forrás 
is tartozik, a családi 
gazdaság kategóriá-
ban bekerült a verseny 
három döntőse közé. 
Elégedett emberekkel 
találkoztunk…

29. oldal

Mennyire figyelünk a gyermekekre?
Az egyházunk gyermek- és ifjúsági bizottsága elnökének, 
Grendorf-Balogh Melindának a kezdeményezésére készült átfo-
gó ifjúsági kutatás eredményeit és hátterét bemutató cikksoroza-

tunk második részében 
elsősorban arra keressük 
a válaszokat, miként 
lehet a kisiskolás kor-
osztályt bekapcsolni a 
gyülekezeti életbe és ott 
lehetőleg meg is tartani.

25. oldal

Kedves olvasónk a reformációi ünnepi lapszá-
munkat tartja kezében, tehát szokásosan meg-
találja benne az ünnepnap igéjének magyará-

zatát, illetve a nemzetiségi oldalakat. De persze nem 
„tudjuk le” ennyivel a reformációt. Bizonyára napjaink 
némely jelenségével kapcsolatban is feltehető a kér-
dés, hogy nem szorul-e megreformálásra – legyen szó 
a környezettudatosságról vagy akár a gyülekezeteink-
ben végzett ifjúsági munkáról. Ilyen témában íródott 
például Kovács Barbara pécsi lelkésznő jegyzete is, 
amely egy napjainkban sokat emlegetett fiatal svéd 
aktivistát és az ő üzenetét állítja a fókuszba. 

Számunkra, magyarok számára október havának 
egy másik napja is kiemelkedik a többi közül. Őszi 
nemzeti ünnepünk okán e lapszámunkban emléke-
zünk meg arról, hogy 1956-ban evangélikus forra-
dalom is zajlott. Egyházunkban a forradalom nem 
októberben kezdődött, és nem is volt olyan nagy 
hangja, mégis: csendes győzelmét az országos sza-
badságharc kitörése hozta el, s csak 1958-ban sike-
rült „leverni”. Az események középpontjában egyet-
len személy állt, Ordass Lajos püspök. Mindezt Isó 
Gergely világítja meg tartalmas cikkében.

Thesaurus rovatunkban a győri evangélikus dia
kóniai munka kezdeteiről szólunk. Talán kevesen 
tudják, hogy nyugateurópai mintát követve Ma-
gyarországon a 19. század második felében indult a 

modern értelemben vett diakóniai szolgálat. Győr-
ben éppen Luther Márton születésének négyszáza-
dik évfordulója alkalmából javasolták szeretetintéz-
mény felállítását. 

Evangélikus arcképcsarnok rovatunk gazdája, Bo-
da Zsuzsa újabb olyan lutheránus személyiséget mu-
tat be, akinek élete példaként állhat előttünk – nem 
is gondolnánk, mennyi mindent köszönhetünk neki. 
Balassa János, akinek nevét ma a szekszárdi Tolna 
megyei kórház viseli, külföldön is jegyzett orvospro-
fesszor volt, a hazai orvostörténet egyik legkiemel-
kedőbb alakja, aki nemcsak máig alkalmazott műté-
ti újításokat vezetett be, hanem például az orvosi 
szaknyelv gazdagítója is volt. Arról nem is beszélve, 
hogy Erzsébet királyné (Sisi) magyar orvosaként is 
emlékezhetünk rá.

Végezetül: mivel tudom, hogy gyermekrovatunkat 
nemcsak a célközönség és az ő családtagjaik olvassák, 
hanem jó néhány „gyermeklelkű” testvérünk is, ezúttal 
ezt is a figyelmükbe ajánlom. A Tízparancsolaton vé-
gighaladó sorozatnak most az egyik legnehezebben 
megfogható „állomásához” érkeztünk, mégpedig a 
hatodik parancsolathoz. Füller Tímea, a rovat gazdája 
egy gyerekek között végzett rögtönzött közvélemény
kutatás alapján ír rendkívül pontosan és bölcsen a té-
máról – kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 Kézdi Beáta

 evangélikus Élet

Mai reformáció
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FORRÁS I evangélikus Élet

Örökkévaló Istenünk, köszönjük 
az életet, a leheletet és mindent, 
amit tőled kaptunk; hogy tebenned 
élünk, mozgunk és vagyunk, és te 
nem vagy messzire egyikünktől sem. 

Köszönjük, hogy szeretetből sze-
retetre, örök, teljes életre teremtettél 
minket. Köszönjük, hogy a bűneset, 
a szakadás után eljöttél, hogy meg-
keresd az elveszett embert. 

Szerető Istenünk, a te szemed-
ben nincsenek kis- és nagyemberek, 
csak emberek; te nem vagy sze-
mélyválogató. Add nekünk Lelkedet, 
hogy mi is így lássuk egymást! 

Kérünk, segíts minket, hogy a ki-
csinyeket, gyermekeinket, unokáin-
kat a tőled kapott hittel, szeretettel 
neveljük és vezessük a te utadon. 
Őrizd meg őket a gonosztól, adj erőt 
és győzelmet kísértéseikben!  

Újítsd meg, kérünk, házas- és 
családi életünket! Segíts, hogy meg 
tudjunk bocsátani az ellenünk vét-
kezőknek és magunknak is. 

Imádkozunk egyházunkért, gyü-
lekezetünkért, hogy napról napra 
betöltsük a tőled kapott hivatást, 
küldetést. Segíts, hogy kimozduljunk 
a zárt falak közül, és mi is eljussunk 
a távol lévőkhöz, a hinni nem tu-
dókhoz, a szenvedélybetegekhez, a 
magányosokhoz. Add, Urunk, hogy 
a gyülekezet áldás legyen környe-
zete számára a falvakban és a vá-
rosokban.

Kérünk téged az újonnan vá-
lasztott polgármesterekért, kép-
viselő-testületekért; azokért, akik 
hisznek benned, és azokért is, akik 
nem. Segítsd a keresztyéneket, akik 
felelősséget vállaltak a társadalmi 
életben, hogy ne hozzanak szégyent 
a nevedre, hogy igéd szerint végez-
zék munkájukat.

Könyörgünk népünkért, orszá-
gunkért. Ne büntess minket bűne-
ink szerint. Istenünk, áldd meg a 
magyart jókedvvel, bőséggel, meg-
téréssel, újjászületéssel! Könyörülj, 
Urunk, Európán és az egész sérült, 
sebesült, tőled elszakadt világon! 
Ámen.

ORATIO
OECUMENICA

Gauk János gépész – Szekszárd. Jézus időigényes! Minél többet foglalkozom Jézus 
tanításaival, minél több időt töltök vele, annál fontosabbnak érzem azt, hogy megis-
merjem, ki az a személy, akitől valóban létezem. Amennyiben az embernek alázata és 
Istentől kapott bölcsessége van, akkor megérti, hogy miért fontos a jézusi úton járni, 
és hogy mennyire lényeges a megtérés.

1994ben kezdtem el ezen az úton járni, de akkor még nem értettem sok mindent 
Jézus tanításából. Vágytam az örök életre. A Bibliából tudjuk, hogy nemcsak akkor 
érhetjük azt el, ha eltávozunk innen, hanem már itt, a földön is bekövetkezhet. Én 
akartam az örök életet, és mindent megtettem azért, hogy egyre jobban megismerjem 
Jézust, hogy én is az ő közösségében legyek. Azt szeretném, hogy Jézust ne csak a 
barátomnak, hanem a testvéremnek mondhassam.

Az imádságban szól hozzám az Isten. A fohász nem egyirányú, az valódi párbe-
széd tud lenni.

Láthatóan evangélikus
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A Lutheránus Világszövetség minden év-
ben közös felkészülésre, informatív és 
lelki együttlétre invitálja az evangélikus 
egyházak frissen megválasztott vezető-
it. A résztvevők megismerkednek a vi-
lágszövetség genfi központjával, majd a 
reformáció bölcsőjében, Wittenbergben 
mélyednek el a Biblia és Luther Márton 
vezetéssel kapcsolatos gondolataiban.

Fabiny Tamás, egyházunk elnökpüspö-
ke (2010–2017 között a Lutheránus Világ-
szövetség közép- és kelet-európai régióért 
felelős alelnöke) idén második alkalommal 
kapott felkérést a wittenbergi alkalom ve-

zetésére. A vezetői találkozón ezúttal az 
Európán kívüli régiók püspökei osztották 
meg egymással tapasztalataikat. 

Vezetőképző Wittenbergben

A mai evangélikus arcképcsarnok az interneten a Lathatoan.reblog.hu 
és a Facebook.com/lathatoan.evangelikus címen érhető el.
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evangélikus Élet I A VASÁRNAP IGÉJE‚‚Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap 
Jak 2,1–7

Szent szelekció – választottak 
vagy válogatottak
„…ha belép hozzátok” – talán már régesrég úgy van ezzel a 
nyitógondolattal a mindenkori igehallgató, hogy már ezen a 
ponton elakad. Hisz sokan úgy érezhetjük, ahogy telikmúlik 
az idő, egyre több és több negatívum rakódik a kereszténység 
megítélésére, és egyre nagyobb hátrányból indulunk a hoz-
zánk betérőknél. Aggódunk azon, hogy vane, aki egyáltalán 
belép hozzánk, akár alkalmainkat látogatva, akár manapság 
már virtuálisan, meglátogatva közösségi oldalainkat, böngészve 
hozzászólásainkat, eseménybeszámolóinkat és minden egyéb 
internetes megnyilatkozásunkat. Aggódunk, hogy aki a 
vállaltan és tudatosan szórakoztatásközpontú, sajátosan 
ingergazdag környezetből megérkezik közénk, biztosan ha-
mar elfordul majd, és amilyen lelkesen jött, úgy távozik is, 
mert jóllehet „mást” kap, mint ahonnét jön, de attól tartunk, 
ez mégsem az, amire vágyott.

Ám ha így látjuk, akkor bizony ez a látásmód is csupán 
abba a kategóriába esik, amelyet Jakab apostol helytelenít: 
ez is személyválogatás. Meg sem várjuk, hogy a fogyasz-
tói társadalom gazdagságából, jólétéből kiszakadó érkezők 
egyáltalán számonkérjenek rajtunk valamit, hanem önként 
elfogadjuk önmagunk felett a vélelmezett ítéletet.

Ezért nagyon is aktuális az apostoli felhívás: „Testvéreim, 
amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek 
szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.” Gyülekezeti kö-
zösségeink eleve nem válogatott emberekből állnak – nem 
is állhatnak, hiszen ez ellenkezne az egyház rendeltetésével.

Vajon joggal aggódik Jakab apostol? Megláttatja velünk 
Isten igéje, hogy nem afféle népmesei igazságossággal kell for-
dulnunk sem a másik ember, sem pedig önmagunk felé, fel-
osztva a világot jókra és rosszakra? Felismerjük, hogy csupán 
kedvezményezettjei és ennek folytán továbbadói lehetünk Isten 
Krisztusban adott szeretetének, ám ez soha nem kiváltság, ha-
nem kegyelemből fakad?

Ha valaki belép hozzánk, kétségkívül hozni fog magával va-
lamit. Lehet, hogy egészen sok mindent, ám lehet, hogy csak az 
ürességet, jóllehet az is „valami”. Mert akármilyen jól megrakod-
va, az e világi jólét sok-sok vonását megcsillantva, magabiztosan 
érkezik meg valaki egy keresztény közösségbe, az Örökkéva-
lóval való kapcsolat hiánya miatti űrt bizonyosan hordozza. És 
ezt az űrt senki más nem képes betölteni, csak az, aki a valódi 
meghívást intézi minden emberhez, és aki út az Atyához.

Mert ugyan valóban azt tapasztaljuk, hogy akik világi szem-
pontból gazdagok, azoknak a véleményét kérdezik meg – adott 
esetben a keresztény közösségekről is. Politikusok, tudósok, 

szakértők, művészek, sportolók, „celebek”, „influencerek” – vi-
lági nézőpontból ezek azok a minőségek, amelyek manapság 
érdemessé tesznek rá, hogy valaki szélesebb nyilvánosságot 
kaphasson.

Csakhogy amikor igazi létkérdések merülnek fel, akkor az 
említett minőségek teljességgel háttérbe szorulnak, és rendsze-
rint csak a nyomorultul magányos ember marad hátra a maga 
kérdéseivel, aki gyászban, betegen vagy épp betegágy mellett, 
csapásoktól sújtva meg fogja kérdezni, ha belép közénk: „Erre 

mi a válaszotok? Ilyenkor honnét merítetek erőt?” És talán épp 
a saját életünk alapján tudjuk, hogy a keresztény közösséghez 
való kapcsolódáshoz nincs szükség ezekre a határhelyzetekre 
sem, mert a krisztusi szeretet mindent áthat, a legjelentéktele-
nebbnek tűnő pillanatoktól a legbonyolultabb helyzetekig. „Nem 
ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket…” – 
olvassuk Jézus szavát János evangéliumában (15,16).

Jézus Krisztus az, aki tehát a mindenkori meghívó fél, az 
egyház pedig mindig az ő hívásából él, egyáltalán ezért létezhet, 
és az igazság Lelkének újjáteremtő jelenléte folytán lehetünk 
az a közösség, ahova mások is betérhetnek, kérdezhetnek, és 
megismerhetik Isten nekik szóló, személyes válaszát.

 Pethő AttilA

Imádkozzunk! Urunk, emlékeztess mindenkor bennünket arra, 
hogy te hívtál meg a veled való közösségre, és a dolgunk az, hogy 
ezt a hívást adjuk tovább. Ámen.
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap (október 20.) Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem 
azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Róm 9,16 (Jer 32,40; Mk 
10,17–27; Ef 5,15–20; Zsolt 16) Milyen gyakran kesergünk 
azért, mert nem látjuk nemes elhatározásaink és munkánk ered-
ményeit, s eközben mások minden erőlködéstől mentesen lát-
ványos eredményeket könyvelhetnek el! Pál apostol egyetlen 
mondattal csendesít el bennünket. Arra int: minden kegyelem. 
Hiábavalóvá lesz minden igyekezet, ha nem társul hozzá a fel-
tétel nélküli hit. E hit nélkül félresiklik világlátásunk. Isten szu-
verén Úr, aki a maga belátása szerint ítél és könyörül. Életünk 
egyetlen helyes célja az, amelyik őt kutatva megérti, hogy csak 
az engedelmes szív igazíthat el a világban.

Hétfő (október 21.) Senki se a maga hasznát nézze, hanem min-
deni a másokét is. Fil 2,4 (Ez 34,2; Mt 6,1–4; Jób 1,1–22) Szívet 
melengető érzés arról értesülni, hogy sokak indulnak el segíteni 
a bajban. Így volt ez egy magyar kisfiú esetében is, aki agyhár-
tyagyulladás mellékhatásaként éber kómába került, s arra vár, 
hogy egy rendkívül költséges kezelés nyomán elindulhasson a 
rehabilitációja. Nemrégiben arról szóltak a hírek, hogy széles kö-
rű összefogással összejött az ehhez szükséges sok millió forint. 
Csodás volna, ha nem csupán a kirívó, válságos helyzetekben, 
hanem életünk apró dolgaiban is áthatna bennünket e nemes 
lelkület. Nézzük a mások javát! Legyen ebben példánk, ösztön-
zőnk és segítőnk Krisztus, aki emberi testünkbe alázta magát, 
és az isteni szeretet képviselője lett közöttünk. S úgy szeretett, 
hogy életét is odaáldozta üdvösségünkért.

Kedd (október 22.) Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Gyer-
tek ide hozzám! Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreál-
lította az Úr lerombolt oltárát. 1Kir 18,30 (Róm 14,19; Mk 3,31–
35; Jób 2,1–10) Tetszetős divatirányzatok formálják a közízlést 
zenében, életmódban. Hasonlók a szellemilelki területeken is 
feltűnnek. A divat lényege, hogy valami újat, izgalmasat hozzon. 
Illés kortársai is „nagy véleményvezérek” csapdájába estek. Is-
ten imádata helyett élményeket kerestek más isteneknél. Pont 
úgy, mint korunk wellnesskeresztényei. Az üzenet világos: nem 
sántikálhatunk kétfelé. Ha elég Krisztus megváltó szeretete, ne 
engedjük sodortatni magunkat az árral bálványaink felé! Olykor 
radikális tettekre van szükség, hogy leromboljuk a lelkünkben 
felépített bálványokat, és visszatérjünk a szeretet Krisztusához, 
aki meg tudja tartani lelkünket, életünket.

Szerda (október 23.) Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irga-
lomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben! 

Hós 12,7 (Jak 1,21; Énekek 8,4–7; Jób 2,11–3,26) A megtérés 
szükségessége nem üres frázis, nem is a kegyesek által kitalált 
fegyelmező gondolat. A megtérés olyan fordulat, amelyben fel-
ismerem: csak tudatosan megélt intenzív kapcsolat teljesíti ki az 
életem. Ahogy egykor Józsué fogalmazott: „De én és az én házam 
népe az Urat szolgáljuk!” (Józs 24,15b) Ez számít egyedül. Ennek 
a felismerésnek a világos tudata és az ebből fakadó életváltozás. 
Az teljesen másodlagos, hogy erre a látásra hosszú út vezetett 
el, vagy egy villámcsapásszerű változás, amint Pál apostolnál. 
A lényeg, hogy a keskeny út vándoraként naponta éljem meg a 
hit örömét, folytassam a hit harcát. E harcban iránytűm a tör-
vény, bátorítóm a kegyelem örömhíre.

Csütörtök (október 24.) Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, 
hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Zsolt 66,12 (1Jn 
5,4; Gal 5,13–18; Jób 4,1–21) A választott nép egész történel-
me Mózestől a Bírákon át egészen Krisztusig hatalmas tanulság 
számunkra, hogy az ellenkező látszat alatt cselekvő Isten akkor 
is javunkat szolgálja, sőt akkor leginkább, ha büntet.

Péntek (október 25.) Bizony őtőle, őáltala és őreá nézve van min-
den: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Róm 11,36 (Jób 37,5; 
Róm [14,20b–15,1]15,2–6; Jób 5,1–27) Pál csodálatos him-
nuszának zárómondata fölött meditálunk ma. Pál rámondja az 
áment, amely számára gondolatainak méltó befejezése. Az ő 
végszava viszont számunkra egy nagyszerű kezdet lehetőségét 
kínálja. A folytatás lehetőségét, hogy Pál apostol nyomán mi is 
elkezdjük az Istendicséret mármár feledésbe merült módját, 
a dicsőítést. Dicsőíteni annyit tesz: szerfelett módon örvende-
zünk, imádjuk Istent. Nem csupán őmiatta, hanem önmagunkért 
is. Dicsérjük, dicsőítsük Istent Krisztusért s azért, amit általa 
bennünk is elvégzett, és elvégezhet még.

Szombat (október 26.) Mert egy az Isten, aki megigazítja a kö-
rülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Róm 3,30 
(5Móz 14,2; Mt 5,17–24; Jób 6,1–30) Isten Jézus Krisztusban 
egyesítette a népeket. Ez akkor is befejezett tény, ha még nem 
ment végbe e világban. Zsidót és pogányt, kitkit a maga kul-
turális környezetén keresztül ragadott meg, és tette számára 
elérhetővé a felszabadító erejű evangéliumot. Isten egy, szent 
és egyetemes szándéka az, hogy Krisztus nevére minden térd 
meghajoljék. Nem külső hatalom által, hanem önként, belső 
késztetés által. Mert az ő szeretete az egyedüli orvosság vilá-
gunk minden bajára.

 SzarKa iStván

FORRÁS I evangélikus Élet
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A nyitó istentisztelet előtt az evangélikus 
templom előtti téren a Bocskai István Re-
formátus Oktatási Központ Egressy Béni 
Művészeti Középiskolájának fúvószene-
kara játszott Tóth Tamás vezényletével. 
Nagyszerűen bevonták a tér nem csekély 
számú érdeklődőjét is hangulatos zenei 
játékukba, majd az „Áldjad, én lelkem, a 
dicsőség örök Királyát…” kezdetű énekkel 
is invitálták őket a templomba. (Oda már 
sajnos kevesen követték őket.)

Isten házában a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) fő-

titkára, Fischl Vilmos evangélikus lelkész 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd a 
házigazdák nevében Kondor Péter, a Déli 
Evangélikus Egyházkerület püspöke szólt, 
Luther Márton hitét és reménységét állítva 
a középpontba.

Az összkar szolgálata következett ez-
után Kovács István baptista karnagy ve-
zényletével: Beharka Pál énekfeldolgozá-
sát a Cantores Ecclesiae rézfúvósegyüttes 
és Finta Gergely orgonaművész kísérte. 
A Rákoscsabai baptista énekkart Kertész 
Péter, Szabóné Hricsovinyi Renáta és Cse-

ri Zsolt vezette, majd Berkesi Boglárka és 
Hargita Péter dirigálta a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Tanítóképző Főiskolai 
Karának női kórusát.

A hitben, igében, ismeretben és igye-
kezetben való bővelkedés fontosságát 
emelte ki 2Kor 8,7 alapján tartott prédi-
kációjában Steinbach József református 
püspök, a MEÖT elnöke. Igehirdetését 
követően a Pünkösdi Zenei Misszió Égi 
Szólamok kórusának zenei szolgálatát ve-
zette Schmélné Papp Ágnes, majd a Deák 
Téri Evangélikus Gimnázium ifjúsági kóru-
sát hallgathatták meg a résztvevők Kardos 
Anna vezényletével. 

A tagegyházak vezető képviselői – 
Kondor Péter evangélikus püspök, Pataky 
Albert pünkösdi, Papp János baptista egy-
házelnök, Khaled A. László metodista szu-
perintendens, Steinbach József reformá-
tus püspök és Fischl Vilmos evangélikus 
lelkész – egyenként imát mondtak, majd 
az áldás után az összkar és a gyülekezet 
közösen énekelte a záróéneket.

A reformáció hónapjának mottója idén 
Róm 15,5: „…egyetértés legyen közöttetek 
Jézus Krisztus akarata szerint… ” Az egész 
októberben tartó rendezvénysorozat 
ugyanis a keresztények közötti egyetér-
tés szükségességére is rá kívánja irányítani 
a figyelmet. 

 horváth-BollA ZsuZsAnnA 

Egyetértésben Jézus 
akarata szerint
A Deák téren nyitották meg a reformáció hónapját
Idén a budapesti Deák téri evangélikus templom adott otthont október 
1-jén a reformáció hónapja országos nyitórendezvényének, amelyen a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Steinbach Jó-
zsef református püspök hirdette az igét, a liturgiában pedig – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – a szervezet tagegyházainak vezetői segédkeztek.

A reformáció hónapjának hátralevő részében a programsorozat kiemelt rendezvé-
nye lesz a reformációi gálaest október 20-án 17 órakor a budapesti Uránia Nem-
zeti Filmszínházban. Az esten a tervek szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter tart előadást A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra 
egységében címmel. Október 27-én, vasárnap 17 órakor, ugyancsak Budapesten, 
a Wesselényi utcai baptista gyülekezetben tartják a MEÖT tagegyházainak közös 
reformációi istentiszteletét, a programsorozatot lezáró hagyományos fővárosi meg-
emlékezést pedig október 31-én 17 órakor a Reformációi emlékparkban, a Bajza 
utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg.  MTI
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A teremtett világ megőrzésében 
nagy szerepük van a helyi közös-
ségeknek. Az egyházak gyüle-
kezetei mintaadóként és érték-
közvetítőként különösen fontos 

szerepet játszanak ebben a folyamatban. 
Az Oikosz – Közös házban élünk projekt part-
nerei (a Tanácsadók a Fenntartható Fejlő-
désért, a Csalán Egyesület, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Ökogyülekezeti Mű-
helye, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Ararát Munkacsoportja és a Naphimnusz 
Teremtésvédelmi Egyesület) felhívására a 
teremtés hete alkalmából számos egyházi 
közösség szervezett helyi teremtésvédelmi 
megmozdulást. Szeptember 29. és október 
6. között hét budapesti és tizenkilenc vidéki 
helyszínen összesen negyven rendezvényt 
tartottak, mintegy kétezer résztvevővel. Az 
egyházi közösségek, iskolák, civil szerveze-
tek összefogásával megvalósult események 
között voltak előadások, kirándulások, kiál-
lítások, filmvetítések, gyermekprogramok, 
bibliaórák, áhítatok és egyéb, a természet-
védelemmel kapcsolatos alkalmak.  

„Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett 
fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs 
mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde 
zöld marad” (Jer 17,8) – hangzott az ün-
nepi hét vasárnapjának igehirdetési alap-
igéjében.

Hála és felelősség – ez adta a teremtés 
hetének idei témáját, amelyből kiindulva 
az Isten kezében való lét gondolata adott 
keretet az igehirdetésnek. A teremtés heti 
füzet borítóképét, az emberi kézre biza-
lommal szállt kismadarat vetítette Fabiny 
Tamás püspök a templom falára, és he-
lyezte példaként az egybegyűltek szeme 
elé: ezzel a bizalommal és hálával élhetünk 

mi is Isten kezében. Rámutatott: ebből az 
alaphelyzetből kiindulva nem egyszerű-
en természet vagy környezetvédelemről 
beszélünk, hanem teremtésvédelemről, 
mert Isten az, aki ránk bízta a földet, és 
teológiai alapja van annak (kultúrparancs), 
hogy gondos vigyázással viszonyuljunk a 
világhoz. 

Emellett hangsúlyos, hogy felelőssé-
günk is van: a világhoz való viszonyulá-
sunk választás. Isten az ember elé adta 
az áldást és az átkot, a halált és az életet 
(5Móz 30,19), amelyet a jeremiási alapige 
kifejező képei – a pusztában, szikes, la-
katlan földön tengődő bokor és a folyóvíz 

mellé ültetett, üde zöld, gyümölcsöt hozó 
fa összehasonlítása (Jer 17,6–8) – tettek 
plasztikussá. Az áldás, a folyóig eresz-
tett gyökér és a gyümölcsötermés alapja 
mind: a forrás. Jeremiás próféta – akiről 
a püspök megemlítette, hogy a nem új 
keletű, Bibliában gyökerező ökoteológiai 
gondolkodás művelője volt – könyvének 
korábbi szakaszában hangsúlyozza: Isten 
az igazi forrás, és a világot sújtó prob-
lémák alapja, hogy „engem, a friss víznek 
forrását elhagytak – mondja az Úr –, és 
víztárolókat vájnak, repedt falú víztároló-
kat, amelyek nem tartják a vizet”. (Jer 2,13)

Fabiny püspök Ferenc pápának a 
Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű encikliká-
jára való hivatkozással tárta a gyülekezet 
elé, hogy ma „ökológiai megtérésre van 
szükség”. Ebben példaként áll előttünk As-
sisi Szent Ferenc, aki a természettel ápolt 
egészséges kapcsolatán keresztül a teljes 
értékű megtérés dimenzióját, a belső és 
mély megtérést tudta képviselni.

A megnyitó istentisztelet az igehirde-
tés mellett a liturgia változó részeiben is 
a teremtés hetének szellemiségét szólal-
tatta meg. 

 KoltAi ZsuZsA

A szerző a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Ararát Teremtésvédelmi Munkaágának 
koordinátora

A magyarországi egyházak idén szeptember 29. és október 6. között ünne-
pelték a teremtés hetét. Evangélikus megnyitójának a budavári gyüleke-
zet adott otthont a vasárnapi, 11 órai istentiszteleten, amelyen dr. Fabiny 
Tamás, az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág püspök felelőse hirdetett 
igét. Az istentisztelet liturgiájában e sorok írója szolgált.

„Mint a folyóvíz mellé 
ültetett fa”
A teremtés hetét nyitó evangélikus 
istentisztelet Budavárban

KRÓNIKA I evangélikus Élet
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Igei intonációjában Csepregi Zoltán, az 
egyetem rektora a 139. zsoltár verseit 
idézte, és Isten szándékainak rendezett 
sokféleségéről szólt: „Bárhonnan vesszük 
sorba Isten szándékainak megmérhetet-
len tömegét, végül mindig kilyukadunk 
Istennél, a Teremtőnél, aki a sokféleséget 
létrehozta.” 

Gál Dávid, a rendezvény fő támoga-
tójának, a Baptista Szeretetszolgálatnak 
az ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 
bár szervezetük embereknek nyújt hu-
manitárius segítséget, az ezredfordulón 
megjelent az a gondolat is, hogy a fenn-
tartható fejlődés jegyében kell fejleszte-
niük. Mivel intézményeikben is megjelen-
tek környezeti és ökológiai problémák, 
úgy döntöttek, hogy tapasztalataikat 
képzések formájában igyekeznek átadni 
a következő generációnak. Ennek jegyé-
ben támogatják az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemen megrendezett konfe-
renciát, amely tudományos és egyben 
hitalapú rendezvény is.

A teremtés hete koncepciójának lé-
nyegét Koltai Zsuzsa, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Ararát Teremtés-
védelmi Munkaágának koordinátora is-
mertette. Az egyházak országhatárokat 

és felekezeti különbségeket leküzdve, 
együtt hívják fel a figyelmet a teremtett 
világ értékeire és megőrzésüknek a fon-
tosságára. A mozgalom 1989ben indult: 
az akkori konstantinápolyi pátriárka kez-
deményezésére kezdtek el imádkozni a 
teremtett világért; ehhez később az Euró
pai Egyházak Konferenciájának tagegy-
házai is csatlakoztak a szeptember 1. és 
október 4. közötti időszakban. 2007től 
Magyarország is részt vesz ebben, Gáncs 
Péter, a Déli Egyházkerület akkori püspö-
ke fogott bele a helyi szervezésbe.

Az Ararát munkacsoport első felada-
ta a teremtés hetének magyarországi 
meghonosítása volt. A programsorozat 
ma már ökumenikus a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának tag-
egyházainak, valamint a katolikus egy-
háznak a bevonásával. Minden évben 
kiad a munkacsoport egy teremtésvé-
delmi segédanyagot, amelyben meditá-
ció, imádság, szemléltető és gyakorlati 
anyag is található a hét gyülekezetekben 
való megünnepléséhez. Ennek az évnek 
a témája a hála és felelősség.

A Tanácsadók a Fenntartható Fej-
lődésért Oikosz projektjének vezetője, 
Farkas István az egyházak és a civilek 

összefogásáról értekezett. Szervezetük – 
az Ararát munkacsoport, a Csalán Egye-
sület, a Károli Gáspár Református Egye-
tem Ökogyülekezeti Kutatóműhelye és a 
Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 
mellett – szintén egyik rendezője az idei 
konferenciának. „Az ökológiai válság túl-
élésére mélyreható társadalmi változásra, 
szemléletváltásra van szükség” – hangsú-
lyozta Farkas István. Ennek stratégiáját 
ekképp határozta meg: „Szükség van a 
magyarországi egyházközségek tagjainak 
szemléletformálására előadások, kiállítá-
sok, fesztiválok, rajzpályázat szervezésé-
vel, megfelelő kommunikációs csatornák 
bevetésével. Erősíteni kell az együttmű-
ködést találkozók, teremtésvédelmi tú-
rák, konferenciák szervezésével; s létre 
kell hozni egy képzésért felelős csapatot.” 

A következő előadásblokkban a ter-
mészet sokféleségének nagyszerűsége 
került a középpontba. Várkonyi Péter, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Szilárdságtani és Tartószer-
kezeti Tanszékének docense az egye-
temen végzett egyik kutatását tárta a 
hallgatóság elé. Beszámolt arról, hogyan 
fejlesztette ki munkatársával, Domokos 
Gábor egyetemi tanárral az úgynevezett 
Gömböcöt. (Olyan test, amelynek egy sta-
bil és egy instabil, azaz összesen két egyen-
súlyi pontja van. – A szerk.) Képlettel, majd 
tárgyak osztályozásával, a természetből 
vett példákkal jutottak el végül a Göm-
böc kifejlesztéséhez.

Növényi szimbiózisok diverzitása cím-
mel Parádi István, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) Növényélettani 
és Molekuláris Növénybiológiai Tanszé-
kének adjunktusa tartott előadást, majd 
Csermely Péter hálózatkutató, a Semmel-
weis Egyetem Orvosi Vegytani, Moleku-
láris Biológiai és Patobiokémiai Intézeté-
nek professzora tette fel a kérdést: Mit 
tudunk tanulni a természet döntéshozatali 
mechanizmusaiból? Bizonyságtételnek is 
felfogható előadásában ismertette a há-
lózattudomány helyét a megismerésben, 
szólt a periféria szerepéről, a gyors vagy 
lassú reagálás fontosságáról, a közösség 
mobilizálásának lehetőségéről, a plaszti-
kus és merev állapotok, valamint a sike-
res döntés jó példájáról. u

Hála és felelősség a sokféleségért
Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A teremtés hetének kiemelt eseménye volt október 3-án a Hála és fele-
lősség a sokféleségért című konferencia az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen. A rendezvény a „különböző másik” létezését értéknek te-
kintő és annak megőrzését aktívan támogató magatartásra fókuszált az 
ökológiai, társadalmi és vallási térben.
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Az inváziós fajok elterjedésének veszélye-
iről szólt Kézdy Pál, a Duna–Ipoly Nemze-
ti Park Igazgatóság szakmai igazgatóhe-
lyettese. Elmondta, hogy Magyarország 
nemzeti parkjaiban legnagyobb veszély-
nek az invazív fajok elterjedését tartják, 
azaz olyan fajok megjelenését, amelyeket 
természetes előfordulási területükről hur-
coltak be, s amelyek az őshonos fajokra 
veszélyt jelentenek. Negyvenhétnegy-
venkilenc olyan fajt tart nyilván az Euró-
pai Unió, amelyekkel szemben zéró tole-
ranciát hirdettek meg. Korai észleléssel, 
állományszabályozással, elszigeteléssel, 
irtással, kémiai, biológiai, mechanikus és 
kombinált védekezési eljárásokkal szab-
hatunk csak gátat terjedésüknek. 

Csak a növény a tiszta egyedül – Teo-
lógiai közelítések a növényi létformához 
címmel Szűcs Kinga, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem Vallás és Társada-
lomtudományi Tanszékének tanársegédje 
elemezte a növények megítélését a kü-
lönböző korokban és filozófiai irányza-
tokban.

Ebédszünet után a társadalmi diverzi-
tás értékei kerültek terítékre. A társadalmi 
összetartozás egyéni jelentősége – A keresz-
tény roma szakkollégiumok szerepe a társa-
dalmi diverzitásban címmel Dávid Beáta 
egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem 

Mentálhigiéné Intézetének igazgatója tar-
tott előadást, majd Felszabadító kapcsola-
tok – A társadalmi atomizáció meghaladá-
sa mint kiút az ökológiai válságból címmel 
TakácsSánta András, az ELTE Társada-
lomkutatások Módszertana Tanszékének 
docense, humánökológiai szakigazgató 
szólt. KanizsaiNagy Dóra, a Magyaror-
szági Református Egyház Szeretetszolgá-
lati Irodájának menekültintegrációs re-

ferense a sokféleségben rejlő szépséget 
elemezte. Ha az egész test hallás, hol lenne 
a szaglás? (1Kor 12,17) címmel Kodácsy 
Tamás, a Károli Gáspár Református Egye-
tem Egyház és Társadalom Kutatóintéze-
te Ökogyülekezeti Műhelyének vezetője 
adott elő.

A konferencia két nagyívű blokkját 
egyegy kerekasztalbeszélgetés zárta.

 horváth-BollA ZsuZsAnnA 

A rendezvényre a miskolci metodista Es-
terházy kórus segített ráhangolódni, majd 
B. Pintér Márta evangélikus lelkész, a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsa (MEÖT) Női Bizottságának elnöke 
szolgált igehirdetéssel. Prédikációjában 
hangsúlyozta, hogy „Krisztus jó illatát” 
kell terjeszteni ebben a világban. Mint fo-
galmazott, „küldetésünk nem ott kezdő-
dik, hogy beszélünk az Isten szeretetéről, 
hanem hogy tudunk-e nyugtalanok lenni 
mások hitetlensége miatt”. A bizottság 
utoljára évtizedekkel ezelőtt ülésezett a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület-
ben. „Örülök, hogy ismét együtt lehetünk, 
s hogy egy szívvel és egy szájjal tudjuk 
szólni és hallgatni Isten igéjét, tanulni 
és töltekezni” – mondta köszöntőjében 
Domokosné Fazekas Hajnalka, az öku-
menikus női bizottság elnökhelyettese, 
az együttlét házigazdája.

A MEÖT főtitkára, Fischl Vilmos evan-
gélikus lelkész a tanács októberre kijelölt 
igéjével – „…egyetértés legyen közöttetek 
Krisztus akarata szerint…” (Róm 15,5) – kö-
szöntötte a résztvevőket.

Baksy Mária református esperes ar-
ról beszélt, hogy mindenkinek egyénileg 
kell eldöntenie, vállaljae Krisztus útját. 
„Ha Krisztust akarjuk követni, akkor min-
den más utat ott kell hagyni, és nemet kell 
mondani mindarra, amire ő is nemet mond.”

A köszöntések után Egyházi közösség 
– Krisztus népe közösségben él-e? címmel 
Laczkó Gabriella, a Sárospataki Reformá-
tus Teológiai Akadémia gyakorlatvezető 
tanára, adattári igazgató tartott előadást. 

A rendezvény részeként Civil közös-
ségeink címmel kerekasztalbeszélgetést 
is szerveztek, amelyet P. Tóthné Szakács 
Zita, a Magyarországi Református Nő-
szövetség elnöke moderált. A találkozó 
úrvacsorás istentisztelettel és a Cantus 
Firmus református egyházkerületi ének-
kar szolgálatával zárult.

 KojSza Péter 

A reformáció hónapjának programsorozatához kapcsolódva rendezte meg 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Női Bizottsága szep-
tember 28-án a Tiszáninneni Református Egyházkerület miskolci székhá-
zában a regionális felekezetközi női találkozót. Az alkalom hagyományos 
lehetőség arra is, hogy az ország különböző pontjain élő női szolgálók 
megismerjék egymást és a bizottság munkáját.

Egy szívvel, egy szájjal
Regionális felekezetközi női találkozó

A 
SZ

ER
ZŐ

 F
EL

VÉ
TE

LE
I



84. ÉVFOLYAM, 41–42. SZÁM I 2019. OKTÓBER 20–27. I 11

A viharkárt szenvedett toronysisakra 
gyűjtöttek a hálaadó istentiszteleten

evangélikus Élet I KRÓNIKA

A patinás istenháza – amelyet a püspök 
az igehirdetésében különleges ékszerdo-
boznak, a magyar evangélikusság hatal-
mas kincsének nevezett, s teljes körű fel-
újítása után benne eredeti szépségében 
gyönyörködhetünk – szépen megtelt az 
ünnepi alkalomra. Eljöttek a település má-
sik, szlovák gyökerű egyházközségének és 
a többi keresztény felekezetnek a tagjai, 
valamint olyan vendégek is, akik egykor 
kötődtek ehhez a közösséghez. 

A sok viszontagságot megélt Békés 
megyei gyülekezet lelkésze, Lázárné Skorka 
Katalin emlékeztette a megjelenteket, hogy 
van miért hálát adniuk ezen a különleges 
alkalmon: Isten segítségéért, kegyelméért, 
áldásaiért, életünk minden napján kapott 
testilelki ajándékaiért. A lelkésznő felidéz-
te július 29ét, amikor egy hatalmas vihar 
kárt tett a toronysisakban. A szél eltörte a 

császárfát, amely a réz 
csúcsdíszt tartot-

ta, így le szakadt 
az alatta lévő 

zsindelyszoknya és a ráillesztett villámvé-
delem is. Átmenetileg a fóliafedés jelent 
megoldást, de a teljes helyreállítás komoly 
anyagi terhet jelent, és nagy szakértelmet 
kíván, hiszen több héten át kell majd hu-
szonhárom méter magasban dolgozni, és a 
műemléki kívánalmakat is mindvégig szem 
előtt kell tartani. 

A hálaadó, úrvacsorai istentiszteleten 
a toronynak és eszközeinek a felújítása 
mellett szintén adománygyűjtést hirdet-
tek a harangok és az óraszerkezet felújí-
tására. 

Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egy-
házkerület püspöke Máté evangéliumának 
6,34 verse – „Ne aggódjatok tehát a holna-
pért, mert a holnap majd aggódik magáért: 
elég minden napnak a maga baja” – alapján 
hirdetett igét. A püspök felidézte Oertel 
Zakariás lelkész alakját, akinek szolgálata 
alatt 1788ben felépült a mezőberényi I. 
kerületi evangélikus templom, és 1789 
adventjén sor került a belső berendezé-
sek használatba vételére. Oertel lelkész 

ötven esztendőn át szolgált ebben a kö-
zösségben, hűsége példa. 

Kondor Péter arról beszélt, hogy örök 
emberi, de valójában pogány szokás a 
holnap bizonytalansága miatt aggodal-
maskodni, állandó félelemben élni. Maga 
Jézus tanít arra minden keresztényt, őt 
követőt, hogy a mai nap legyen az első a 
számunkra. Végtelen szeretetét és jóságát 
mutatja, hogy az élet legapróbb részletei-
re is gondja van. Gondoskodó figyelme a 
kenyérkérdést is szem előtt tartja. Ő min-
dent akar adni az életben, mindent, ami 
a ma valósága. Nem akarja, hogy a ma 
terhei mellé hozzávegyük a holnapét, ami 
bizonytalan. Egynapi erőnk egy nap terhe-
ire elég, és Isten – bölcsen – részleteiben 
akarja elhordoztatni velünk. 

„Az idő az örök most. Ez jelenti a kap-
csolódási pontot Istennel. Ez van legköze-
lebb az örökkévalósághoz” – fogalmazott 
a Déli Egyházkerület püspöke, óva intve 
hallgatóságát a múltban ragadástól és a 
jövő bizonytalanságától való félelemtől.

A hálaadó alkalmon a Mezőberényi 
Petőfi Sándor Evangélikus Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium kisdiákjai, a 
gyülekezet rézfúvósköre, valamint a Mind 
zenekar működött közre. 

 sZegfű KAtAlin 

Templomuk felépítésének kétszázharmincadik évfordulójáról emlékeztek 
meg szeptember 29-én a mezőberényi német evangélikus egyházközség 
tagjai. A hálaadó istentiszteleten igehirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke szolgált. Az összegyűlt adományokat a nyári 
viharokban kárt szenvedett toronysisak felújítására fordítják.
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Szigetvárról érkezett a hír, hogy egy hol-
land hangszerszalonban bemutató céljá-
ból tartott és a kántori munka szolgálatára 
igen alkalmas orgona eladósorba került. Az 
ajánlat ellenállhatatlan volt: csak szállítsák 
vissza, ha mégsem volna megfelelő, ha pe-
dig megtartanák, részletekben is kifizethe-
tő. A hozomra kapott orgona karácsonykor 
zendült fel Demen Szabolcs kántor ujjai 
alatt, oly meggyőzően, hogy a gyüleke-
zetben máris indult a gyűjtés. A négyezer 
euró utolsó részletét márciusban utalták 
át, s ezt követően sajátjuknak tekinthet-
ték a hangszert. A Viscount Domus 1332 
olasz gyártmányú, megbízható elektroni-
kával felszerelt digitális orgona tiszta, szép 

hangjával betölti a Bolyai téri gyülekezeti 
termet a testvérek gyönyörűségére, az Úr 
dicséretére.

„…szépen zengjenek hangszereitek!” 
– idézte Zsolt 33,3at Fabiny Tamás elnök
püspök, amikor arra hívta fel az ünneplő 
kertvárosiak figyelmét, hogy mi mindennel 
lehet dicsérni az Urat. A kegyességben já-
rás és a művészet jól megférnek egymás 
mellett – utalt Luther és Bach példájára. 
De nemcsak a hangszer megszólaltatása 
fontos, hanem az egész gyülekezeté: le-
gyenek olyan lelkészek a gyülekezet szol-
gálatában, akik tiszta hangon hívják a test-
véreket, és képesek arra az összhangzatra, 
amely az orgona által keltett harmóniát 

visszhangozza. Legyen kotta a Szentírás, 
de tudni kell improvizálni is, ha szükséges 
– mutatott rá Fabiny Tamás. „Szenthárom-
ság egy igaz Isten” – hangzott fel ezután, 
immár püspöki áldással az új orgonán.  

Az együttlét könyvbemutatóval folyta-
tódott: Testvéreim és a nyáj című, a közel
múltban trilógiává bűvült „útinaplóiról” 
kérdezte az evangélikus egyház elnök-
püspökét Laborczi Géza igazgató lelkész. 
Fabiny Tamás a határokon átívelő lelki-
pásztori szolgálatának lenyomataként ren-
dezte sajtó alá az elmúlt mintegy negyven 
év cikkeit, beszámolóit. A könyvről könyv-
re haladó beszélgetést a kertvárosi gyüle-
kezet énekkarának szolgálata színesítette, 
illetve részletek hangoztak fel az írásokból. 
Az estét záró szeretetvendégség közben a 
szerző fáradhatatlanul dedikált, és beszél-
getett az érdeklődőkkel.

 veSzPrémi erzSéBet

Fabiny Tamás az igehirdetésben a hívek 
szívére helyezte, hogy amikor a rozsréti 
gyülekezeti házba érkeznek, adjanak há-
lát azért, hogy Jézus megszületett Betle-
hemben a mi üdvösségünkért. 

A nyíregyházi Nagytemplom ének-
kara két darabot adott elő a prédikáció 
után: J. S. Bach Áldjad, én lelkem, a dicső-
ség örök Királyát című művének feldolgo-
zását Túrmezei Erzsébet templomszente-

lési szövegével és dr. Kovács László Attila 
Erős vár a mi Istenünk feldolgozását, majd 
a püspök – a környékbeli evangélikus 
gyülekezetek lelkészeivel közösen – fel-
szentelte, illetőleg megáldotta az új oltárt 
és a gyülekezeti termet. 

Az istentiszteletet követő közgyű-
lésen bemutatták Csoma József fes-
tőművészt, akinek kiállítása emelte az 
ünnep fényét. A Jávori család kamara-
kórusa Jávori Pál Csillagoknak alkotója 
korálfeldolgozását énekelte el.

A gyülekezeti ház történetére Sztankó 
Gyöngyi lelkésznő tekintett röviden visz-
sza, a köszöntések sorában pedig dr. Gaál 
Sándor református esperes köszöntése is 
elhangzott, akinek a gyülekezete szintén 
ebben a lelki otthonban tartja istentisz-
teleti alkalmait.

Köszöntésében Fabiny Tamás rámu-
tatott a Nagybányáról ajándékba kapott 
oltár keresztjének különlegességére: 
ugyanis felül nyitott, tekintetünket az ég 
felé emeli, a feltámadott Úrra. Az oltár 
két ívelt formában ér össze, amely azt 
szimbolizálja, ahogyan a mennyország 
és a föld eggyé lesz.  

 Jávori fülöP

Püspöki áldás az új orgonán
Ritka öröm érte a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyház közösségét: az istentiszteleteknek helyet adó Bolyai téri gyüleke-
zeti központban új orgona szolgál, amelyet szeptember utolsó péntekén 
Fabiny Tamás elnök-püspök is megáldott. 

A Betlehem név jelentése „a kenyér háza”, éppen ezért beszédes, hogy 
pont így és pont Rozsrétszőlőn nevezték el ekképpen a gyülekezeti házat, 
amelyet 1994. október 2-án szentelt fel D. Szebik Imre püspök. A negyed 
évszázados jubileum alkalmából ez év szeptember 28-án viszont már a 
megújult gyülekezeti terem szentelésére szólt a meghívó a Nyíregyhá-
zához tartozó bokortanyába. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás 
elnök-püspök, Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese 
és Sztankó Gyöngyi, a gyülekezeti ház lelkésze szolgált.

Huszonöt éves a rozsréti Betlehem
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A nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangéli-
kus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola óvodai intéz-
ményegysége megalakulásának tizedik 
évfordulója alkalmából ünnepi istentisz-
teletet tartottak szeptember 27én a nyír-
egyházi evangélikus Nagytemplomban. 
Igét hirdetett dr. Fabiny Tamás elnökpüs-
pök, a liturgiában az intézmény lelkésze, 
Zsarnainé Urbán Nóra szolgált. 

Az óvoda a Nyíregyházi Evangélikus 
Egyházközség épületében kezdte meg 
működését, s a tíz év alatt kétszázhat-
van gyermek népesítette be. Ez év nya-
rán újabb átalakítások kezdődtek annak 
érdekében, hogy a negyedik, Mustármag 
csoport is az óvoda főépületébe kerül-
hessen. Ez elsősorban a Magyarországi 
Evangélikus Egyházhoz benyújtott beru-
házási pályázat révén valósulhatott meg.

 e. é.

„A Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvo-
da Bacsó utcai, hetvenöt férőhelyes, há-
rom csoportszobás óvodaépületére még 
2017. augusztus 15én adott be pályá-
zatot a fenntartó Magyarországi Evan-
gélikus Egyház” – mondta el Molnár Ist-
vánné intézményvezető. A TOP1.4.1
16 pályázati kódszámú, A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével elnevezésű 
pályázat keretében bruttó hetvenmillió 
forint támogatást kapott az óvoda, ebből 

az építésre jutó rész bruttó 63 278 500 
forint volt. 

A támogatói döntést 2017. december 
20án küldte meg a Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Igazgatósága, ám a projekt 
előkészítése hosszabb időt vett igénybe. 
Többszöri áttervezés után 2018. június 
23án vált jogerőssé az építési engedély. 
Az építéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás 2018 júliusában indult. Az aján-
lattételre felkért hat cég közül a nyertes 
egy helyi vállalkozás, a MagÉp Szarvas 
Építőipari Kft. lett. A szerződést 2018. 
november 9én írták alá a kivitelezővel. 

A munkálatok megkezdése után további 
problémákat találtak az épületen, ezért 
pótmunkákra volt szükség, de ezekkel is 
végeztek ez év május 31ével. A fejlesztés 
összes költsége több mint kilencvenegy-
millió forintot tett ki.

A közösség a szeptember végi alkal-
mon adott hálát az elért eredményért. Az 
épületet Kondor Péter püspök szentelte 
fel, aki egykor maga is az óvoda alapítója 
volt, hiszen 1997ben, amikor az intéz-
mény evangélikus keretek között meg-
kezdte a működését, a SzarvasÓtemplomi 
Evangélikus Egyházközségben szolgált 
parókus lelkészként. A liturgiában Lázár 
Zsolt esperes és Horváth Z. Olivér lelkész 
működött közre. Az ünnepi alkalmat az 
óvodások műsora színesítette.

 Forrás: Evangélikus.hu

Nyíregyházi „apróságok”

Megújult óvoda Szarvason
Pályázati támogatásból nyílt mód a szarvasi Bacsó utcai óvoda infrastruk-
turális fejlesztésére. A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda intézményét szeptember 27-én Kondor Péter, 
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke áldotta meg.

FO
TÓ

: S
AL

LA
I G

ÁB
O

R

FO
TÓ

K:
 S

ZE
M

EN
YE

I C
SA

BA



14 I 2019. OKTÓBER 20–27. I 84. ÉVFOLYAM, 41–42. SZÁM

KRÓNIKA I evangélikus Élet

Lázasan folyt a készülődés a rendezvény 
előtti héten a mintegy kétszáz lelkes Ne-
meskéren; valamilyen módon a falu szin-
te minden lakója kivette belőle a részét. 
Volt, aki füvet nyírt, volt, aki a helyszínül 
szolgáló helyiségeket takarította, volt, aki 
süteményt sütött. Sőt szombaton dél-
után az asszonyok kalákában feliratozták 
a vendégek kalapjára kerülő szalagokat… 
Közben mindenki aggódva leste az időjá-
ráselőrejelzést, remélve, hogy másnapra 
eláll az eső. 

Joóné Nagy Csilla helyi polgármes-
ter és Horváth Ilona, az evangélikus egy-
házközség felügyelője koordinálta a helyi 
és környékbeli önkéntesek ökumenikus 
csapatát. Hozzájuk csatlakoztak még va-
sárnap segítőkként a soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázi-
um, illetve az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti 
Szakgimnázium diákjai.

Evangélikus 
zarándokhagyomány  
A 2015ben Nemescsóban tartott el-
ső emléktúra mintáját követve ezúttal 
is gyalogosan, lovas kocsik kíséretében 
tették meg a hívek az út hosszabbrö-
videbb szakaszát. Ezzel is visszaidézve 
őseik önkéntes zarándoklatát, akik 1681 
és 1781 között minden vasárnap így jár-
tak istentiszteletre, hogy anyanyelvükön 
hallgathassák Isten igéjét.

A bükiek csapata már reggel fél hat-
kor útra kelt, hogy időben megérkezze-
nek. Hozzájuk csatlakoztak azután a kö-
zelebb fekvő Szakonyból, Lövőről, illetve 
Újkérről induló csoportok. Szemerei Já-
nos püspök az őseinek származási helyé-

ről, Répceszemeréről indulva kerékpárral 
teljesítette a távot, Mészáros Tamás ke-
rületi felügyelő és Ihász Beatrix, a Sop-
roni Egyházmegye esperese kíséretében.

Egy falu, két artikuláris 
templom  
Sokan meglepődtek, hogy a nap a Szent 
Mihálytemplom előtt tartott megem-
lékezéssel és koszorúzással kezdődött. 
Egyszerű a magyarázat: a jelenleg római 

katolikus fenntartásban lévő épület a 
reformáció itteni beköszöntétől, 1535
től egészen 1732ig (a gyászévtizedet 
leszámítva) evangélikus használatban 
volt. Sőt altemplomában nyugszik egyik 
püspökünk, Musay Gergely. 

Nemeskér egyháztörténeti jelentősé-
gű hely tehát abból a szempontból, hogy 
Magyarországon csak itt maradt meg 

eredeti állapotában az artikuláris korban 
épült templom – sőt itt nemcsak egy van, 
hanem mindjárt kettő is. 1681 és 1781 
között harminckét községből jártak ide 
elődeink istentiszteletre.

Szemerei János püspök a köszöntő-
jében így fogalmazott: „Áldja meg az Úr 
ezt a szent helyet, amely római katoli-
kusoknak és evangélikusoknak egyaránt 
fontos és kedves, hogy összekötő kapocs 
lehessen közöttünk. Krisztus békessége 
legyen velünk, hogy épüljön közöttünk itt 
is az igazi testvériség!”

A kimozdulás 
és a reménység napja 
Az evangélikus templom zsúfolásig meg-
telt az úrvacsorás istentiszteletre, ame-
lyen Gáncs Péter nyugalmazott püspök 
hirdette Isten igéjét. Az énekek kísérésé-
ben a harkai fúvósegyüttes és a kőszegi 

gyülekezet kamarazenekara működött 
közre. Akinek már nem jutott bent hely, 
a gyülekezeti ház udvarán felállított sá-
torban kivetítő segítségével követhette 
nyomon az eseményeket.

Gáncs Péter a remény fontosságáról 
beszélt 1Pt 3,8–15 alapján tartott pré-
dikációjában. A mai napot bátran ne-
vezhetjük akár a kimozdulás, a kihívás 

Örökség és áldás
Artikuláris nap a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben

Lábbal is valljuk meg hitünket! – hangzott a hívás a Nyugati (Dunántú-
li) Egyházkerület gyülekezetei számára, hogy az egy évszázadig tartó 
artikuláris időszakra való emlékezésül felkerekedjenek, és együtt ad-
janak hálát Isten megtartó kegyelméért a Győr-Moson-Sopron megyei 
Nemeskéren. Az egyházunkban egyedülálló történelmi örökségre utalva 
a szervezők a következő igeverset választották a nap mottójául: „…arra 
hívattatok el, hogy áldást örököljetek.” (1Pt 3,9b) E kettősség, az örökség 
és az áldás jegyében zajlottak szeptember 29-én az istentiszteletek és a 
gazdag kulturális programok, közel ezer résztvevővel.
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napjának is, amikor mindannyiunknak ki 
kellett mozdulnunk megszokott komfort-
zónánkból – mondta –, hogy útra keljünk, 
és együtt keressük reménységünk közös 
forrását – mondta, majd hozzátette: „Ma-
napság reálisabbnak tűnik a reményvesz-
tett borúlátás, akár a teremtett világ, akár 
a kereszténység és benne evangélikus 
egyházunk jövőjére nézünk. De mi nem 
vagyunk se borúlátók, se derűlátók, ha-
nem Krisztuslátók szeretnénk lenni: őrá 
figyelünk, őt akarjuk követni.”

Az alkalom végén Baranyay Csaba 
kerületi missziói lelkész köszöntötte az 
egybegyűlteket, Joóné Nagy Csilla pol-
gármester pedig a házigazda település 
nevében üdvözölte a vendégeket. Meg-
hatottan úgy fogalmazott: a szenteste 
emelkedett hangulatához hasonló érzé-
sek ébredtek benne, amikor hosszú idő 
után újra látta teljesen megtelni a temp-
lomot.

Programok 
minden korosztálynak  
A nyitó istentisztelettel párhuzamosan 
a legkisebbeket az úgynevezett Mocor-
gó alkalom várta, amelyen Varga Tamás 
rábaszentandrási lelkész egy báb segítsé-
gével tanította Istenről a gyerekeket. Az 
ifjúság számára Simon Attila, a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, 
illetve Hegedűs Attila, az Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és 
Művészeti Szakgimnázium iskolalelkésze 
tartott könnyűzenés istentiszteletet a Ta-
másmise mintájára.

A művelődési ház udvarán álló nagy-
sátorban elfogyasztott ebéd után gazdag 

programkínálatból választhattak a részt-
vevők, érdeklődésüknek megfelelően. 
A gyerekek kipróbálhatták a Váraljai Péter 
sárbogárdi gondnok, fafaragó által hozott 
népi fajátékokat, a kosár- és hajóhintát 
vagy éppen a csigafutamot. HarisPayer 
Ilona harkai presbiter vezetésével pedig 
kézműveskedhettek, például Lutherrózsát 
készíthettek vagy fejkendőt díszíthettek.

Múltidézés és bibliai 
kémia 
Egész nap megtekinthető volt a gyüle-
kezeti házban az artikuláris kort bemu-
tató kiállítás, amelyet dr. Krisch András, 
a Soproni Evangélikus Gyűjtemények 
vezetője kiegészített a Soproni Egy-
házmegye egyháztörténeti jelentőségű 
műalkotásait és tárgyi emlékeit ábrázoló 

fotókkal. Szintén sok érdeklődőt vonzott 
az „életútlabirintus”, amelyet egyházunk 
országos irodája gyülekezeti és missziói 
osztályának munkatársai állítottak össze.

A régió sokszínű értékeit mutatta be 
a környékbeli kézművesek és termelők 
vására. Itt az alkotások megcsodálásán 
túl lehetett bort vagy sajtot kóstolni és 
mézeskalácsot díszíteni is. 

A nagysátor színpadán zajlott mű-
sorban fellépett a nemeskéri népdalkör, 
a sopronkövesdi Cifraszűr néptáncegyüt-
tes, a völcseji népdalkör és az undi hor-
vát tánccsoport. Ezzel párhuzamosan az 
evangélikus templomban lelkészek vár-
ták mindazokat, akik életükre, házassá-
gukra, családjukra személyes áldást sze-
rettek volna kérni.

Megtelt a művelődési ház nagyterme 
Raffai Balázs BibLab címet viselő bemu-
tatójára. A soproni líceum kémiatanára 
bibliai történeteket szemléltetett kémiai 
kísérletekkel, nagy sikert aratva a fiatal és 
az idősebb nézők körében is. Ugyancsak 
telt házzal zajlott Tóth Károly soproni lel-
késznek az artikuláris időkről szóló elő-
adása, amelynek a római katolikus temp-
lom adott helyet. A programot az oroszlá-
nyi énekkar koncertje, Johann Sebastian 
Bach 79. kantátája zárta az evangélikus 
templomban. Ehhez kapcsolódott az úti 
áldás, amelyet Szemerei János püspök 
mondott el.

Akik ezen a különleges eseményen 
a lábukkal is megvallották hitüket, talán 
elfáradtak a nap végére, de azt is megta-
pasztalhatták, hogy az igéből és a közös-
ségből erőt és áldást meríthetnek.

 adámi mária 
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Az egykori Curon (Graun) falu templomának tornya a település helyén létesített Lago di Resia (Reschensee) mesterséges tóban
– Dél-Tirol, Olaszország
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Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy nekünk, magyaror-
szági evangélikusoknak miért lettek olyan fontossá 
a templomtornyok. Mostoha történelmünk megta-

níthatott volna bennünket akár arra is, hogy a templomok 
torony nélkül is be tudják tölteni legfontosabb funkció-
jukat. 

Az ellenreformáció idején soksok évtizeden keresztül 
annak a néhány evangélikus templomnak, amely egyáltalán 
megépülhetett, és ahol eleink összejöhettek azért, hogy 
hitük szerint dicsérjék az Istent, hallgassák az igehirdetést, 
és részesüljenek a szentségek ajándékaiban, nem lehetett 
tornya. Szigorú megkötések tiltották, hogy a protestáns 
templomoknak tornyuk legyen.

Azt viszont mégsem lehet mondani, hogy a torony hiá-
nya bármiben is akadályozta volna a Szentlélek áradását, az 
Isten munkáját. A II. József által 1781ben kiadott türelmi 
rendelet a protestánsok számára szabadabb vallásgyakor-
lati lehetőséget engedélyezett, de a toronyépítési korlátot 
még nem oldotta fel. 

Amikor a hosszú elnyomatás után megnyílt a lehető-
ség a templomépítésekre, euforikus öröm és tettrekész
ség töltötte el őseinket. Hihetetlen összefogással és óriási 
anyagi áldozatokkal építkezésekbe fogtak. Gomba módjára 
kezdtek kinőni a földből a protestáns templomok – ter-
mészetesen torony nélkül. Aztán amikor a toronyépítési 
tiltás is megszűnt, akkor jött egy újabb építkezési hullám, 
mert a legtöbb türelmi rendeletes templomunkhoz utólag 
tornyot is építettek. 

Mára csak néhány olyan templomunk maradt mutató-
ba, amelyek megőrizték egykori, torony nélküli formájukat, 
mint például a kőszegi evangélikus templom vagy a győri 
Öregtemplom. Ezeknek az esetében is csak azért maradt 
meg ez az állapot, mert az egyébként kitűzött „tornyos 
B terv” valamiért nem valósult meg. Kőszegen a megépült 
különálló toronyhoz új templomhajót is terveztek, amely 
kiválthatta volna az addigi épületet. Győrben pedig a to-
ronyépítési kezdeményezés annyira jól sikerült, hogy a 
vártnál is több adomány jött össze. Torony azért nem lett 

belőle mégsem, mert a gyülekezet vezetői módosították az 
eredeti célt, és a pénzt egy bölcs fordulattal nem a terve-
zett torony megépítésére, hanem egy teljesen új templom 
felépítésére fordították. Ráadásul éppen a második világ-
háború rettenetes pusztításainak idején. Ilyen értelemben 
az Öregtemplomnak van tornya, csak néhány kilométerrel 
arrébb épült fel, a nádorvárosi lakótelep közepén áll, és 
templom formájú. 

A templomtornyokat elsősorban égre mutató jelnek 
szokták nevezni azért, hogy az emberek is nézzenek fel az 
életüket ajándékozó és a gondjukat viselő szerető mennyei 
Atyára. A tornyok persze sajátos formájukkal ezentúl az 
egész templom szakrális rendeltetését is tudatosítják az 
arra járókban. 

A tornyoknak emellett van egy praktikus funkciójuk is: 
itt kapnak helyet a harangok, amelyek hangjukkal üzennek. 
Imádságra és az istentiszteleti közösségbe hívnak, a halot-
takat kísérik el utolsó útjukon, és vészhelyzetben a bajra 
is figyelmeztetnek. 

Persze a tornyok néha olyasmiről is beszélnek, ami nem 
a templom hitéleti feladatához kapcsolódik, hanem sok-
kal inkább a mögötte álló emberek lelkét tükrözi vissza. 
A protestáns egyháztörténet sok évtizedes toronyépítési 
tilalma után nem lehet csodálkozni azon, hogy az evangé-
likus toronyépítési lázban a felekezeti öntudat is szerepet 
játszott. Fontosnak tartották jelezni, hogy nem vagyunk mi 
sem kevesebbek a tornyos templomot használó katoliku-
soknál… Az persze már komikus, hogy egyegy települé-
sen a tornyaik magasságával is rivalizáltak a szomszédos 
felekezetek. 

Ha már torony, akkor legyen felfelé mutató jel. Jó, ha 
nem rólunk, a mi személyes vagy felekezeti komplexusa-
inkról beszél, hanem valóban égi Atyánkról, aki a tényleg 
rászorulók, az erőtlenek, a gyengék, a kiszolgáltatottak re-
ménysége, egyszóval a mi reménységünk. Arra irányítsa a 
figyelmünket, akiről a bölcs Salamon király így tesz bizony-
ságot: „Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet 
talál.” (Péld 18,10) 

‚‚evangélikus Élet I ÉGTÁJOLÓ

Torony, 
te drága 

Szemerei János püspök 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
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Nemcsak az Örömódára és a hang-
verseny végén felhangzott német 
himnuszra (Egység, jog és szabadság 

a német hazának!) utalt a koncert címe, ha-
nem arra az életérzésre is, amely harminc 
esztendővel ezelőtt az akkori Német De-
mokratikus Köztársasághoz tartozó Pots-
dam lakóit eltöltötte: euforikus öröm a vá-
ratlanul rájuk köszöntött szabadság miatt, 
amely nemcsak az utazás, de a politika, a 
gondolkodás, a kapcsolatok, a mindennapi 
élet szabadságát is jelentette.

Potsdam ma vonzó, gyönyörű, szabad 
város. Hogy maradte valami a három évti-
zeddel ezelőtti örömből, két nap alatt nehéz 
megállapítani. Michael Roth európai ügye-
kért felelős német külügyi államminiszter 
beszédéből sem derült ki, jelente még 
bármit is a mai Németországnak a harminc 
évvel ezelőtti újraegyesülés. Egy politikus 
természetesen minden adódó alkalommal 
politikai beszédet tart, hiszen ez a dolga. 
Már a megszólítás („Kedves potsdamiak, 

kedves európaiak!”) is megpróbálta kikerül-
ni azt a valamiért kínosnak tűnő tényt, hogy 
mégiscsak Németországról és a németekről 
van szó. Annál többet hallottunk Európáról, 
amelynek még nagyobb egysége, kitelje-
sedő toleranciája gyógyír lehet a jelen és a 
jövő valamennyi problémájára. 

A németekről – a volt „keletnémetek-
ről” – Prőhle Gergely, egyházunk országos 
felügyelője emlékezett meg ünnepi beszé-
dében. Taps jelezte, hogy jólesett a jelen-
levőknek, amikor Prőhle Gergely Potsdam 
megújulásában lakóinak a teljesítményét 
is észrevette. Beszélt Európáról is, amely 
akkor működhet jól, ha olyan lesz, mint egy 
zenekar: ki-ki a maga helyén a maga szóla-
mát becsülettel eljátszva találhatjuk meg 
az összhangot.

Egy műszaki hiba miatt huszonegy 
óráig tartó buszutazást és az ennek kö-
vetkeztében elmaradt próbát követő es-
tén valódi ugrás volt a sötétbe elénekelni 
a Lutherániának az Örömódát a templom 

kórusával közösen. A tisztes helytállást a 
zsúfolásig telt Nikolaikirche közönségének 
hálás tapsa jutalmazta. 

Másnap ugyanebben a templomban 
a mintegy kétszáz fős közönség előtt a 
Lutheránia magyar műsort adott elő Krum 
Enikő (szoprán), Mekis Péter (orgona) és 
egy kis kamarazenekar közreműködésével. 
A hangversenyt a Lutheránia karnagya, a 
Zeneakadémia professzora, dr. Kamp Sa-
lamon vezényelte. Irányításával a „sok kis 
műből” megszületett a Nikolaikirchében 
a „nagy mű”, a musica sacra, a szent zene.

A Lutheránia potsdami útja kicsit dip-
lomáciai küldetés is volt. Segíteni megta-
lálni az elvesztett közös hangot, az örömöt, 
a szabadságot, amelyről időnként nagyon 
mást gondolunk. A muzsika – amely Luther 
szerint Isten egyik legnagyobb ajándéka 
– ezúttal is elvégezte a feladatát. Fel és 
kiemelt a mindennapokból, ahhoz a „csil-
lagsátoron túl lakozó jó atyához”, akiről 
az Örömódában is énekelt a két kórus. Túl 
az anyagi valóságon, a mindennapokhoz 
szükséges emberi megfontolásokon, a 
zene közvetítésével egyegy ihletett pil-
lanatban megtalálhattuk az örömöt és a 
szabadságot is. 

 KertéSz Botond

KULTÚRKÖRÖK I evangélikus Élet

Öröm, öröm, szabadság
A Lutheránia Potsdamban

Ünnepi koncertet rendeztek a német egység napjának előestéjén, október 
2-án Potsdamban Öröm, öröm, szabadság címmel. Beethoven IX. szim-
fóniája hangzott el, benne a közismert Örömódával. Az ódát a potsdami 
Nikolaikirche kórusa együtt énekelte a budapesti Lutheránia énekkarral 
a brandenburgi tartományi zenekar kíséretével. 
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– Vajon más lesz-e ez a Deák téri kon-
cert, mint az év többi előadása?

Gryllus Vilmos: A Kaláka 50 – Hét 
határon át című koncerttel járjuk idén az 
országot, sőt a határokat is átlépjük. Az 
eredeti koncepció az volt, hogy a hatá-
ron túli nagyvárosokban, ahol magyarok 
laknak – hét szomszédos országunk van, 
és mindben élnek magyarok –, ott lehes-

sünk. Mellé párban pedig muzsikálunk a 
határ innenső oldalán is. A fővárosban is 
több előadásunk volt. A Deák téri evan-
gélikus templom különleges helyet foglal 
el a szívünkben. A szüleink énekeltek a 
Lutherániában, édesapánk a presbitere, 
később a felügyelője is volt a gyülekezet-
nek. Kicsi gyerekkorunk óta járunk oda. 
Valószínűleg nagyon elfogódott leszek, 

bár sokat énekeltem ott, amikor Weltler 
Jenő bácsi volt a kórusvezető, csellóztam 
is, ha arra volt szükség. Évekig voltam 
basszusszólista, de mégiscsak más volt a 
János-passió áriáját énekelni, mint most a 
magunk által írt dalokat. A Kaláka 50-nek 
van egy stabil magja, válogatás a dalaink-
ból, amelyek a magyar költészetnek mint-
egy százötven évét ölelik föl. Bővelkedik 
a magyar líra istenes versekben, ezekből 
is biztosan merítünk majd. Vannak dala-
ink a zsoltárokból, Pál apostol leveleiből 
is készítettünk lemezt – a családias közeg 
hatására bizonyára „engedünk a pillanatnyi 
hangulatnak” a dalválasztáskor.

Gryllus Dániel: Valóban, mi a De-
ák téren otthon vagyunk. Mutálás előtt 
kezdtünk énekelni a Lutherániában. Apu-
tól tudjuk, hogy már az ötvenes években 
nagy volt a Bachkultusz, és rendeztek 
egyházzenei áhítatokat. Mikor koncerten 
vagyunk ott, vagy a Szabad-e bejönni ide 
betlehemmel?-t visszük, még tapsolnak is. 
Remélem, most is jól fogják érezni magu-
kat a jelenlévők.

– A reformáció hazájában tett uta-
zásuk, mi több: muzsikálásuk bizonyára 
máig emlékezetes…

G. V.: Feltétlenül! Fabiny Tamás még 
nem püspökként, hanem lelkészként és 
Duna tévés szerkesztőként forgatott ve-
lünk. Szép emlék, jó volt ott járni, ahol 
ezek a jeles események ötszáz évvel ez-
előtt megtörténtek. Hallgattuk például 
az „Erős vár a mi Istenünk…” felvételeit, 
s nem is hasonlítottak arra, amit mi isme-
rünk. Nekünk is van egy, ami 16. századi 
magyar fordítás. Kicsit máshogy értelmez-
te a dallamot a fordító: minden díszítésre 
külön szótagot írt. Lehet, hogy ezt is el-
játsszuk majd. 

– Vannak legjeik szép számmal. Öt-
ven év alatt hozzávetőlegesen hány kon-
certet adhattak? u

Az Andrássy úttól a tokiói étteremig 

Fél évszázad költészettel, 
zenével
Ünnepi beszélgetés Gryllus Dániellel és Gryllus Vilmossal 

Kaláka: erdélyi népszokás; közös munka, eredetileg házépítés. A szó ha-
zánkban, a Kárpát-medencében, de nem túlzás: a világ számos pontján 
már rég fogalommá lett. Pontosan fél évszázada! A Kossuth-, Magyar 
Örökség és Prima Primissima díjas együttes ugyanis 1969. november 26-
án alakult meg Budapesten, egy Andrássy úti bérházban. Születésnapi 
és reformációi interjúnkban az együttes két alapító tagjával, a Gryllus 
testvérekkel – nem mellesleg: elkötelezett evangélikusokkal – beszélget-
tünk budai otthonukban október 31-i, Deák téri koncertjükről, az ötven 
éve töretlen alkotói lendületről, a hit ökumenikus dimenzióiról, egy titkos 
emléktábláról, no meg egy tokiói étteremről.
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G. V.: Ez nagyon nehéz kérdés! Nem csak 
a Kalákával játszottunk és játszunk: volt, 
hogy ketten Danival, volt, hogy valame-
lyikünk egyedül lépett fel, előfordul, hogy 
a Kaláka nélkülem játszik, mert én épp 
gyerekműsort tartok. Minimum ötezer 
koncert… 
G. D.: Inkább tízezer! Volt idő az elején, 
amikor négyszázat játszottunk évente! 
Most is úgy kétszáz fellépésünk van egy 
évben.

– Melyik volt az önök számára a 
legemlékezetesebb, melyik a legsikere-
sebb?

G. V.: A legemlékezetesebb? Mindjárt 
az első, ami a maga nemében a legjobb 
volt: a Tolcsvayklubban, a Bem rakpar-
ton. Hat dalt játszhattunk a Tolcsvay 
testvérek fellépése közben. Vagy ami-
kor meghívtak minket az Egyetemi Szín-
padra. Én akkor ráadásul még gimnazis-
ta voltam. Emlékezetes, amikor először 
mehettünk Nyugatra. Finnország volt az 
első, persze Moszkva után. Hogy melyik 
volt a legsikeresebb? Erre nem is tudnék 
válaszolni. Hála Istennek, elég sok jó kon-
certünk volt.

– Tehát, mondjuk, körülbelül tízezer 
koncert. Mindezek után mi ad ma is len-
dületet a dalíráshoz, a próbákhoz, a szín-
padra lépéshez, a stúdióba vonuláshoz, 
végtelen hosszú kilométerek megtéte-
léhez?

G. V.: Ahhoz már semmi. [Nevet.]
G. D.: A múltunk, a hívások, hogy már 

telik a naptárunk 2022re. 

G. V.: Az, hogy ez a dolgunk min-
denféle értelemben. Pontosabban: ami 
a földön dolgunk van, itt – és persze a 
családban – teljesedik ki. Ez az, amiben 
hozzá tudunk tenni a világ folyásához, 
így tudunk hatást kifejteni, ehhez kap-
tunk talentumot, amit kamatoztatni sze-
retnénk. Az ember nem is gondolkozik: 
hívják, és megy.

G. D.: S az a szeretet, amivel fogad-
nak! Kérdezik, hogy „miért nem jönnek 
hozzánk”, ide meg ide is… És mondják 
sokan, hogy „az anyukám is a Kalákát 
hallgatta”. 

– Fél évszázad nagy találkozásokat 
is ajándékozott?

G. V.: Óriási szerencse, hogy talál-
koztunk a pályánkon Kányádi Sándorral. 
Sokat kaptunk tőle, a verseiből, a közös 
fellépésekből. Tartása, embersége, sze-
retete egy életre elkísér minket. Aki még 
nagyon meghatározó volt: Latinovits 
Zoltán. Ezzel a végtelenül érzékeny mű-
vésszel másfél évig dolgoztunk együtt. 
Nemrég mutattunk be egy műsort a Vi-
gadóban, ahol ő szerepel archív felvéte-
leken, mi pedig játsszuk az Adymegze-
nésítéseinket. A műsor terve Dani fejéből 
pattant ki – mint sok más ötlet is, ami 
a Kalákával kapcsolatos. Még 1975ben 
felléptünk valahol, ahol Latinovits is ott 
volt. Együttműködést ajánlott, mondván: 
mostantól lépjünk fel együtt. Eljött, ahol 
mi játszottunk, ahova pedig neki szer-
veztek előadást, oda mi mentünk. Ez így 
zajlott másfél évig. Nagyon sűrű időszak 
volt. Hihetetlenül nagy hatással volt ránk 
a színpadi versmondása, a kivételes tar-
tása, az, ahogyan gondolkozott hivatás-
ról, költészetről. Tervbe vett egy műsort 
1977re, Ady születésének századik év-
fordulójára. Ezt azonban már nem tudtuk 
megcsinálni: addigra meghalt. 

G. D.: A Latinovitscsal való együttmű-
ködés hívta elő azt a szériát, amelyben a 
Kaláka egyegy színésszel lépett fel. Így 
lett közös estünk Máté Gáborral, Kozák 
Andrással, Tordy Gézával, Rátóti Zoltán-
nal. Akinek nagyon sokat köszönhet-
tünk megalakulásunkkor, az Mikó István. 
Ő találta ki ezt a műfajt, a verséneklést. 
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„A Kaláka csinál egy dalt, de a vers meg-
marad” – írta most a jubileumi CDnk bo-
rítójára Steinbach József püspök. Nem a 
vers ürügyén akarunk dalolni. 

– Szeretett mentoruk, atyai jó ba-
rátjuk, Kányádi Sándor ezt írta önökről: 
„A Kaláka együttes elegáns, más muzsi-
kusokkal össze nem téveszthető zenei 
tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. 
Nem ráerőszakolják a maguk szerzemé-
nyeit, hanem kimuzsikálják […] a versek-
ből […] az eredeti dallamot.”

G. D.: A szándék ez, igen: a verset 
nyújtsuk át. Abban, hogy ezt jól tegyük, 
szintén nagy segítséget kaptunk: máso-
dik évünkben összehozott a sors Kőváry 
Katalin színházi rendezővel. Az Irodal-
mi Színpadon ő rendezte egy estünket. 
Ebből lett a házasságom negyvennyolc 
évvel ezelőtt… Úgy szerkesztésről, mint 
színpadi jelenlétről, kiejtésről rengeteget 
tanultunk tőle. A mai napig élünk belőle. 
Fontos még Weöres Sándor, Tamkó Sira-
tó Károly s mások is.

G. V.: Külön említést érdemel Levente 
Péter és Döbrentey Ildikó, akikkel 1976 
körül találkoztunk. Gyerekszínházukhoz 
kerestek partnert. Addig a Kaláka gyere-
keknek nem muzsikált. Akkor lett viszont 
egy Mókaláka című műsorunk, jó darabig 
Péterrel. Szájtátva néztük, hogy milyen 
képesség birtokában van. Később jó né-
hány évet töltöttem vele, amiből szintén 
nagyon sokat tanultam, de a zenekar is 
profitált. 

G. D.: Öt-hat évvel a kezdet után 
kaptunk először felkérést gyerekműso-
rokra, és a Péterrel való munkálkodás 
fordított minket célirányosan a gyerekek 
felé. Így tanultuk meg, hogyan kell velük 
beszélni, viselkedni a színpadon.

– Beszéljünk a mélyen gyökerező 
evangélikusságukról is.

G. D.: Úgy nőttünk bele, olyan lét-
elemünk ez, mint halnak a víz. Nem is 
tudnánk máshogy elképzelni. Akinek 
szilárd az identitása a hitben, az sokkal 
könnyebben elfogadja a másikat is. Mert 
nem lesz ettől ingatag a sajátja. A tánc-
házban is azt látom, hogy aki a magyar 
népzenét szereti, az szereti a szlovákot, 
a cigányt is.

G. V.: Egyetértek. Aki biztos lábakon 
áll, az nyugodtan nyithat ablakot: az így 
érez a másik hite, kultúrája, népszokása, 
zenéje iránt. Az én evangélikusságom is, 
ahogy Dani mondja, magától értetődő, 
hiszen mindig is így volt, nem is tudnám 
máshogy elképzelni. Tartozom valahova. 

Amikor alkalom adódik arra, hogy az em-
ber erre büszke legyen, akkor azt mondja: 
„Jaj, de jó!”

G. D.: Ökumenikus együttes vagyunk: 
ketten katolikusok, ketten evangélikusok; 
hármunk mamája pedig református. Ami-
kor első bibliai lemezemet, a Pál apostol 
leveleit készítettem 1991ben, akkor is-
mertem meg a többi felekezetet a sek-
restye oldaláról. Mindenhol nagyon sok 
szeretetet kapok! És nem érzem ide-
gennek magam egyik templomban sem: 
mind Isten háza, ahol én otthon vagyok. 

– Miként látják a reformáció, Luther 
jelentőségét?

G. V.: Ahogy Jézus a saját vallását jött 
betölteni, s nem eltörölni kívánta, úgy Lu-
ther Márton is a katolikus vallást akarta 
megtisztítani az általa fellelt hibáktól, 
torzulásoktól. Hogy ebből reformáció 
lett, az a közegen is múlott, amelyben ezt 
végigvitte. Hihetetlenül bátor cselekedet 
volt! Ha belegondolunk, ilyet megtenni: 
szembemenni pápával, császárral… Min-
dent kockára tett, az életét is! Mélyen 
tisztelem őt ezért a tettéért, és megeme-
lem a kalapomat előtte ötszáz év után is. 
Luther az egyetemes kereszténységnek 
tett igen nagy szolgálatot. 

– Mi az, ami a szívüket leginkább 
melengeti? Az állami kitüntetés? Az em-
léktábla? A tokiói étterem? 

G. D.: Valóban, egy ismeretlen táblát 
helyezett a házra az Andrássy úton, ahol 
megalakultunk. És Tokióban, ahol több-
ször felléptünk, egy étterem a nevünket 
viseli. S mi még? A közönség szeretete 
minden egyes alkalommal! Egy erdélyi 

színész barátunk, Varga Vili, akivel sokat 
játszottunk, mondta a vastaps után: „Na 
látod, ők is odaadták a Kossuthdíjat.” 
Sok embernek lehetnek díjai, és nincs kö-
rülöttük ez a miliő, amit mi, hála Istennek, 
megtapasztalunk. 

G. V.: És a gyerekek…! Odajön hoz-
zám egy ötéves ovis, és azt mondja: „Ma 
szépen énekeltél.” Akkor olyan büszke va-
gyok! [A gyerekkoncerteket Gryllus Vilmos 
egyedül adja. – A szerk.] De persze a felnőt-
tek is jönnek, úgy érzik, hogy mondaniuk 
kell valamit. Megszólítanak, kikívánkozik 
belőlük, hogy elmondjanak valamit az éle-
tükből. Ezek a személyes találkozások a 
legszebb pillanatok. Mert teljesen önkén-
tes, szívből jövő megnyilvánulások. 

– Milyen lesz a Kaláka ötvenegyedik 
éve és a Gryllus testvérek 2020-a?

G. D.: Egy kis szusszanást beiktatunk 
mindenképpen. Kész a jubileumi lemez, 
s van már sok meghívásunk. Folytatjuk a 
Kányádiestünket. Jómagam hetvenéves 
leszek áprilisban; a hatvanadik születés-
napomra Samu fiam által meghangsze-
relt, A teljesség felé című, Weöres Sándor 
szövegére készült lemezemet újra elő fo-
gom adni. De ez még a jövő zenéje, a szó 
szoros értelmében.

G. V.: Továbbgördülnek az idei dolga-
ink, de soha nem lehet tudni, hogy Da-
ninak mi jut eszébe éppen. Azt hiszem, 
most ő is pihen, és kicsit lazább lesz a 
tempó.

G. D.: Van már pár ötletcsíra – ígé-
rem: ha a megvalósuláshoz értünk, hírt 
adunk róluk. 

 stifner-Kőháti DorottyA
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Bizonyára mindannyian hallottuk 
már Ordass püspök hitvallói helyt-
állásának történetét, mégis érde-

mes pár szóban fölidéznünk. A kommu-
nisták 1948-ban pénzügyi machinációk 
hamis vádjával letartóztatták, becsület-
sértő sajtóhadjáratot indítottak ellene, 
majd rövidesen kétéves fegyházbünte-
tésre ítélték. 1950ben Ordass ugyan ki-
szabadult, addigra azonban saját egyhá-
zának kollaboráns vezetői törvénytelenül 
megfosztották nemcsak püspöki tisztsé-
gétől, hanem lelkészi állásától is.

Forradalmi változások
1956ra megváltozott a Szovjetunió kül-
politikai stratégiája. Már nem a helyzetek 
kiélezése és az állandó konfrontáció volt 
az elsődleges cél. Az új stratégia lényege 

ennél körmönfontabb volt: ahol nem le-
hetett hódítani, ott megelégedtek a má-
sik fél semlegességével. Lényeg, hogy ne 
váljon ellenséggé. Mert aki nem az ellen-
ségem, azzal kapcsolatokat építhetek. Ha 
kapcsolatokat építhetek, lehetőségem 
van beépülni s így a másik álláspontját a 
magam érdekében befolyásolni, ideális 
esetben pedig a másikat előbbutóbb irá-
nyítani. Ez az új stratégia vált irányadó-
vá a vasfüggönyön inneni külpolitikában, 
ezt kezdték el alkalmazni a nemzetközi 
– politikai, kulturális, karitatív vagy akár 
egyházi – szervezetekkel szemben is. 

Az egyházunkban bekövetkezett for-
radalmi változások közvetlen kiváltója 
az volt, hogy az Egyházak Világtanácsa 
1956 nyarán hazánkban, Galyatetőn ren-
dezett konferenciát (ez jórészt a magyar 
református egyház külpolitikai sikerének 

tudható be). Világos volt, hogy a Nyugat-
ról ideérkező egyházi vezetők (köztük 
annak a Lutheránus Világszövetségnek 
a vezetői is, amelynek Ordass püspök 
1947 után alelnöke volt) elő fognak ho-
zakodni az Ordassüggyel. Ezt persze az 
Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) veze-
tői is megneszelték, s utánajártak, hogy 
vajon ki lehet az a személy, aki ilyen iz-
galmat tud kiváltani a külföldiekből. Ma-
ga az ÁEH elnöke, Horváth János pedig 
személyesen több ízben is meglátogat-
ta a püspököt, hogy kipuhatolja Ordass 
politikai nézeteit, egyházpolitikai hoz-
záállását, illetve hogy megtudja, ő maga 
hogyan viszonyul a saját helyzetéhez és 
a vele történtekhez.

Keresztülhúzott 
számítás
A benyomások pozitívak lehettek, mert 
mire megérkeztek a külföldiek, az állam-
hatalom már elhatározta, hogy rehabili-
tálja a püspököt. Így amikor a vendégek 
tényleg fölhozták az Ordass-ügyet, az ál-

Evangélikus forradalom 
1956-ban
Az evangélikus egyházban az 1956-os forradalom nem októberben kez-
dődött. Nem volt persze olyan nagy hangja, nem figyelt föl rá, és nem 
szurkolt neki együtt az egész világ, csak annak az evangélikus része. Még-
is – csöndesen, békésen ugyan, de – az evangélikus egyházban 1956-ban 
forradalom zajlott le, amelynek győzelmét az országos szabadságharc 
kitörése hozta el, s amelyet csak 1958-ban sikerült „leverni”. Ennek a 
forradalomnak a középpontjában egyetlen ember állt, akinek erről sokáig 
talán sejtelme sem volt. Ez a személy – az olvasók talán már ki is találták 
– Ordass Lajos püspök. 

Forradalmi utcakép 1956-ból

Ordass Lajos püspök 
a fasori evangélikus templomban                   
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lamiak könnyedén eljátszhatták a nyitott, 
rugalmas tárgyalópartner szerepét, hogy 
a külföldiek azt higgyék, az ő érdemük, 
hogy a magyar állam nyíltan megígéri ne-
kik a rehabilitációt. 

Tartották is a szavukat: október 5én 
államilag, október 8-án pedig egyházilag 
rehabilitálták Ordass Lajos püspököt. Arra 
azonban gondosan ügyeltek, hogy püs-
pöki tisztségébe egyelőre még ne en-
gedjék vissza, majd csak valamikor 1957 
elején (egyes források szerint 1957 ja-
nuárjában). Időre volt szükségük, hogy 
aktív egyházi szolgálatban – teológiai ta-
nárként – is kiismerhessék őt. Ez persze 
csak spekuláció, de talán állambiztonsági 
beszervezését is tervezték. Beleillene a 
képbe. Mindenesetre meg akartak bizo-
nyosodni afelől, hogy vajon alkalmase 
arra a szerepre, amelyet kiszemeltek 
számára: hogy nemzetközi elismertsé-
gét és megbecsültségét kihasználva be-
építsék olyan egyházi szervezetek vezető 
pozíció iba, mint a Lutheránus Világszö-
vetség, ahonnan aztán a politikai hata-
lom szája íze szerint befolyásolhatná a 
szervezetek működését. 

Valószínű: ha sor kerül arra, hogy 
Ordasst aktív teológiai tanárként az ál-
lam megfigyelje, soha nem térhetett vol-
na vissza püspökként az egyház élére. Az 
elvtársak számítását azonban keresztül-
húzta az október 23án kirobbant forra-
dalomban megnyilvánuló isteni gondvi-
selés. Hirtelen sürgőssé vált számukra 
Ordass visszatérése. Az addigi, kollabo-
ráló püspökök, Dezséry László és Vető 
Lajos lemondtak, Ordass püspök pedig 
a reformáció ünnepén, október 31én 
megtartotta első püspöki istentisztele-
tét a Deák téri templomban.

Püspöki kegyelmi 
időszak
A szabadságharc tehát elsöpörte az ad-
digi egyházvezetést, Ordass püspök ve-
zetésével pedig elindult az egyház er-
kölcsi megtisztulása. November 3ára a 
püspök informális programadó gyűlést 
hívott össze, amelyen megfogalmazták a 
közel jövő legfontosabb teendőit, köztük 
általános, egyházmegyei szintű tisztújí-
tást és az elmúlt évek törvénytelensé-
geinek felülvizsgálatát.

Másnap, november 4én a szovjet 
csapatok ismét bevonultak Budapestre, s 
vérbe fojtották a szabadságharcot. A visz-
szarendeződő hatalom mindent elköve-

tett, hogy a forradalom és szabadságharc 
alig több mint tíz napjának eredményeit, 
vívmányait eltörölje. S ebben a bosszú-
álló terrorban az evangélikus egyház a 
szabadság kis szigeteként példátlan mó-
don kitartott. Persze nem fegyverekkel. 

Ordass Lajos püspök személyében az 
államhatalom sokáig garanciát látott arra, 
hogy az evangélikus egyházban, legalább 
vezetői szinten, a hatalom szempontjából 
is rendben állnak a dolgok. Tévedésükre a 
kommunisták csak 1957 őszén ébredtek 
rá. Addig azonban a püspöknek lehetősé-
ge volt megvalósítani azt a belső egyházi 
megújulást, amelynek alapjait november 
3án lefektették. 1957 őszén viszont a 
hatalom megpróbálta Ordass püspökön 
keresztül az állami irányítást egyházunk-
ban is visszaállítani. Olyan változásokat, 
személycseréket követelt az államhata-
lom, amelyeket Ordass az egyház érde-

keivel, törvényeivel és autonómiájával 
szemben állónak tartott, s lelkiismeretére 
hallgatva visszautasított.

Jóllehet az államhatalom és Ordass 
között meginduló hosszas küzdelem vé-
gén a püspököt 1958 júniusában kény-
szernyugdíjazták, második püspöksé-
gének másfél évét mégsem lehetett 
eltörölni. A kommunisták Ordasssal 
kapcsolatos tévedésével az Isten pél-
dátlan kegyelmi idővel és szabadsággal 
ajándékozta meg egyházunkat, amely az 
embertelen terror tombolásának idején 
is Krisztusra mutatva tölthette be hivatá-
sát, s amely időszak mai egyházunk szá-
mára is erkölcsi iránytűként szolgálhat.

 isó gergely

A szerző az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Történelemtudományi Doktori Iskolá-
jának hallgatója

Dezséry László, Zalánffy Aladár, Vető Lajos, Paul Gennrich (Mátra, 1953. május 1.) 

Ordass Lajos püspök a Deák téri evangélikus templomban 
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Isten tiszteletének a tévútjai. „…mivel 
lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivet-
lek téged az én számból.” (Jel 3,16; Károli
fordítás) Sokan azt gondolják, hogy igen 
könnyű betartani a második és a harma-
dik parancsolatot. „Isten nevét nem ká-
romoljuk, és vasárnaponként eljárunk a 
templomba. Na jó, az egyházi ünnepeken 
is. Oké, még azokon a kevéssé látogatott 
ünnepeken is (vízkereszt, Jézus menny-
bemenetele stb.), amelyek hétköznapra 
esnek.” Ellent kell, hogy mondjak ezen 
testvéreimnek. Isten tisztelete nem né-
hány szabály betartása vagy magatar-
tásforma. Nem lehet szerződést kötni 
Istennel: „Én betartom a keresztény 
szokásrendet, te meg nézd el nekem, 
hogy többre nem futja.” Nem működik 
az „ószövetségi logika”: hogyha engem, 
bűnöst most megölsz, Istenem, akkor ki 
fog imádni és dicsőíteni téged?

Isten nem azért nem öl meg minket 
most azonnal, mert nem érdemeltük meg 
a halált (csak nézzünk körbe, hogy mit 
tettünk a Földdel, amelyet ránk bízott…), 
hanem azért, mert egyszülött Fia megvál-
tott minket a kereszten, és a halálunk pil-
lanatáig esélyt ad a megtérésünkre. Azaz 
féligmeddig nem lehet Istent tisztelni. 
„Nem szidom Istent, de szidom a házas-

társam anyját. Azt csak lehet? Megszen-
telem az ünnepnapot, de a hétköznap, az 
már hadd legyen az enyém!”

A megosztott szívű emberekben nin-
csen erő. Azért nincsen, mert nem őrzik 
a Jézust magukban. Azért nem őrizhetik 
a Jézust magukban, mert fél Jézust nem 
lehet befogadni. A szeretetJézus jöhet, 
de az ítéletJézust, azt köszönöm szépen, 
nem kérem. Ez kevés. És ami kevés, az 
nem elég.

Hogyan tiszteljük meg az ünnepnapot? 
„Mert az Úr szemei forognak az egész földön, 
hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik 
őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak…” (2Krón 
16,9; Károlifordítás) Sokan nincsenek 
tisztában azzal, hogy mit is ünneplünk 
minden vasárnap. „A vásár napját. A he-
tedik napot, amikor az Isten megpihent.” 
(Igaz, hogy az a szombat, és a hét nem a 

hétfővel, hanem a vasárnappal kezdődik, 
de ilyen apróságokon egy igazi keresztény 
nem akadhat fenn…) Húsvétot ünneplünk 
minden áldott vasárnap. Krisztus feltáma-
dását és az örök életet ünnepeljük minden 
héten, minden úrvacsorában. Az ünnepek 
jelek. Olyan jelek, amelyeket a Szenthá-
romság adott nekünk, embereknek, sze-
retete és eltörölhetetlen szövetsége em-

lékeként. Nem szoktuk kidobni a karika-
gyűrűt. Nem lehet nem megbecsülni Isten 
szövetségének a jeleit.

Isten jelei azonban csak Isten igéjével 
együtt lesznek értelmezhetők és telje-
sek. Ha a hívő ember a jeleket elfogadja, 
de az ige nem kell neki, akkor pontosan 
olyan langymeleg félkeresztény lesz, mint 
amilyenről a Jel 3,16 szól. Só nélkül hiába 
keressük a só ízét…

Garádi Péter [az Evangélikus Belmissziói 
Baráti Egyesület elnöke – a szerk.] azt írta 
a Híd magazinban az ilyen keresztényről 
igen találóan, hogy élménykeresztény. 
„Ha nem a templomban van tartva az is-
tentisztelet, hanem a fűthető gyülekezeti 
teremben, akkor nem megyünk, mert az 
nem az igazi. Ha nem az ihletett X. tartja 
az igehirdetést, akkor nem megyünk, mert 
Y. nem az igazi.” A sor hosszan folytatható 
lenne.

Az egyháztól ma sokak nem azt vár-
ják el, hogy Isten igéjét hirdesse, hanem 
azt, hogy szolgáltasson. Élményt szolgál-
tasson. „Ha nem azt az élményt kapom, 
amit én elvárok, akkor nem megyek.” Az 
ilyen gondolkodás nem azért veszélyes, 
mert így kiürül a templom. Az ilyen gon-
dolkodás azért veszélyes, mert így kiürül 
a templom (akkor is, ha tele van…). Mert 
performance van benne Isten jelenléte 
helyett. Isten nem vándorcirkusz – mu-
tatványokkal. Isten nem akkor ad jelet, 
amikor mi azt úgy gondoljuk. Általában 
akkor éppen nem ad. Isten pontosan ak-
kor szokott jelet adni, amikor a legkevés-
bé számítunk rá. Ezért kell életünk min-
den meglepő pillanatán alaposan elgon-
dolkodni, hogy nem üzente Isten nekünk 
valamit általa.

A Jézusban élő ember számára min-
den nap minden perce jellé változik. Isten 
közelségének a jelévé. Ha jelnek tekint-
jük minden napunkat, akkor Isten jele 
ránk lesz vésve. Sugározni fog az arcunk, 
miként Mózesé [2Móz 34,29]. Szeretet 
sugárzik ki belőlünk, a Jézus szeretete.

 Forrás: Csermely Péter blogja 2.0 – 
Csermelyblog.hu

Hogyan szenteljük meg Isten nevét 
és az ünnepnapot?
Gondolatok a második és a harmadik parancsolatról

TALLÓZÓ I evangélikus Élet
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Száznegyvenkét gyülekezet kö-
zül – ennyiből érkezett válasz a 
megkeresésre – hatvankettőben 

működik rendszeres gyermekalkalom 
(gyermekbibliakör, vasárnapi iskola), és 
hatvannyolcban van heti vagy kétheti 
rendszerességgel ifjúsági óra. Egyik sem 
éri el az ötven százalékot. Furcsa tenden-
cia még – hívja fel a figyelmet Grendorf
Balogh Melinda –, hogy míg gyermektá-
bort nyolcvannégy helyen szerveznek, 
addig ifjúsági tábort már csak negyven-
egy, illetve a külön műfajként kezelendő 
ifjúsági istentiszteletet csupán huszon-
négy gyülekezetben – ez utóbbi adat egy 
korjelenségre mutat rá. (Erre a későbbi-
ekben még visszatérünk.)

Félsikerek, 
félmegoldások 
A gyermekbibliaórák alkalmaira általában 
az óvodás korosztálytól – amely már ké-
pes elfogadni a közösségi alapszabályo-
kat – a tizenkét évesekig, a konfirmandus 
korosztályba lépőkig járnak gyerekek. 
Ezen belül „kicsikre” és „nagyokra” szok-
ták őket bontani a gyülekezetekben. Az 
írásolvasás elsajátításával kerülhetnek a 
nagyobbakhoz. Ez a készség eddig általá-
ban már első osztályban megvolt, de szá-
mítani lehet arra, hogy az új köznevelési 
törvénnyel a gyakorlatban ez megváltozik 
– állítja a gyermek és ifjúsági bizottság el-
nöke. A kicsiknek szóló alkalom (az esetek 
többségében vasárnapi gyermekbibliakör 
vagy gyermekistentisztelet) sem gyer-
mekmegőrzőként funkcionál azonban 

– teszi hozzá hangsúlyosan –, hanem te-
matikus igei alkalom, párhuzamosan az 
istentisztelettel.

A rendszerváltás után tapasztalható, 
a történelmi egyházak felé megnyilvánu-
ló általános bizalom és kapcsolódni vá-
gyás mára a visszájára fordult, és ezen a 
tendencián a legtöbb gyülekezet tapasz-
talata szerint nem segített a 2013ban 
bevezetett, kötelezően választható hit 
és erkölcstanoktatás sem. „Ebben a fel-
mérésben szándékosan nem fektettünk 
hangsúlyt a hitoktatás felmérésére” – 
hangsúlyozza GrendorfBalogh Melinda. 
Néhányan jelezték, hogy önkormányzati 
óvodában missziói céllal tartanak hittant. 
A kutatásban megadott válaszok alapján 
az évközi gyülekezeti integrációban (az 

iskolás hittanosok gyülekezetbe hívá-
sában) nincs kiugró előrelépés, bár azt, 
hogy szándék volt-e egyáltalán, nem 
vizsgálták. 

„A kötelezően választható hitoktatás 
megerősítette az egzisztenciánkat, de a 
gyülekezeteinket nem” – mondja a lel-
késznő, hangsúlyozva, hogy a kötelező 
hittan sokkal inkább frontális, ismeret-
átadó terep, mint közösségépítési lehe-
tőség, jóllehet nyilván örömteli ellenpél-
dák is akadnak; a téma még célirányos, 

a hitoktató lelkészek körében végzett 
felmérést is igényel. Az ezzel kapcsola-
tos tapasztalatok ebben a munkaévben 
kerülnek fókuszba a lelkészi munkakö-
zösségekben.

A Lelkipásztor evangélikus lelkészi 
szakfolyóirat 2019/8–9. számában meg-
jelent tanulmány (Iskolai hittan és gyüle-
kezeti élet – Az iskolai kötelező hit- és er-
kölcstanórán részt vevő hittanosok gyüle-
kezetbe való bekapcsolásának koncepciója 
és jó gyakorlatai) optimistább képet fest 
az iskolás hittanosok gyülekezetbe voná-
sáról, és egy lehetséges stratégiát kínál a 
gyakorlati megvalósításhoz. u

Előző lapszámunkban beszámoltunk annak a kutatásnak a hátteréről, amely 
a gyülekezeteinkben zajló gyermekfoglalkozások, illetve ifjúsági munka 
országos feltérképezésére vállalkozott Grendorf-Balogh Melinda angyalföldi 
másodlelkésznek, egyházunk gyermek- és ifjúsági bizottsága elnökének a 
kezdeményezésére. Cikksorozatunk második részében elsősorban a kisis-
kolás korosztály gyülekezeti életben betöltött szerepéről, bekapcsolásának 
lehetőségeiről gondolkodunk el a kutatás eredményeinek és néhány ifjúsági 
munkában jártas pedagógus és lelkész tapasztalatainak fényében. 

evangélikus Élet I FÓKUSZ

Gyermekfoglalkozások 
gyülekezeteinkben 2.
Egy átfogó ifjúsági kutatás tanulságai 
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Szerzője, Balog Eszter dabasgyóni lel-
kész a családi istentiszteletet tartja a 
legjobb alkalomnak az intézményi hitta-
nosok bevonására. Emellett kiemelt sze-
repet tulajdonít a gyülekezetükben felál-
lított úgynevezett pedagóguskörnek; ez 
szervezi és hirdeti meg a korosztályi és 
az ünnepekhez kapcsolódó alkalmakat, 
és feladatai közé tartozik például a gyü-
lekezetben lévő gyermekek és fiatalok 
lelkigondozása is.

Dabas kisváros, itt is számolni kell 
azonban a szórványhelyzetben lévő te-
lepülések hittanosaival: „[…] a szórvány-
helyzetben megoldást kell keresni arra, 
hogy a 7. osztályos evangélikus gyermek 
jelen legyen a konfirmációs órán; így a 
fizikai távolság legyőzésében a gyüleke-
zet segítséget nyújt – amennyiben egy 
gyermekért nem tud a lelkész vagy a hit-
oktató elmenni órát tartani az adott in-
tézményben” – írja a dabasgyóni lelkész-
nő. Nagyobb városok esetében ellenben 
azonban, még ha több lelkész és hitokta-
tó dolgozik is, sokszor nem oldható meg 
a szórványhelyzetű iskolások bevonása. 
Az egyik megkérdezett nagyvárosi lelkész 
tíztizenkét iskolában tart hittant, jóllehet 
ötven kilométeres körzetben nagyjából 
huszonöt iskola található. De (érthető 
módon) ennyi a kapacitásuk – mondja –, 
ezért külön nem is hirdetik a gyülekezeti 
alkalmaikat. 

„Church shopping”  
Hogyan lehet a megkeresztelt gyermeke-
ket, majd az „átmeneti korba” lépőket, ké-
sőbb a serdülőket a gyülekezetben tarta-
ni? – ez jelenti ma az egyik legkomolyabb 
kihívást az egyház számára. A keresztelést 
sokan ma már csak egyfajta hagyomány-
őrző rítusnak tekintik, amely nem jár ko-
molyabb elköteleződéssel. A legtöbb he-
lyen a tapasztalatok alapján a megkeresz-
teltek fele jut el a konfirmációig. 

Az általános gyökértelenség és út-
keresés mint az egyházakat érő kihívás 
mellett előző cikkünkben is említettük 
a kisgyermekes családokat célzó gyer-
mek prog ramdömpinget. Ezekkel a ha-
gyományos gyülekezeti alkalmak sokszor 
nem vehetik fel a versenyt, jóllehet sok 
lelkész és gyülekezet egészen modern 
eszközöket vet be, és a kor hangjait és 
kívánalmait meghallva törekszik a meg-
újulásra. Ez, mondhatni, az első rosta, 
ahol el lehet veszíteni a potenciális egy-
háztagokat. 

Ugyanakkor a világi kínálattal va-
ló „versenyhelyzet” GrendorfBalogh 
Melinda szerint valahol megalázó is az 
egyházakra nézve, és egy ponton meg 
kell húznunk a határt. A Lelkipásztor már 
említett, 2019/8–9. számában megje-
lent kapcsolódó cikkében (Az élménytől 
az elköteleződésig – Fiataljaink megszólí-
tása és követése) a „church shopping” és a 
„fesztiválkereszténység” jelenségét járja 
körül az angyalföldi lelkésznő. „Church 

shopping: azt a közösséget választom, 
amely megfelel az elvárásaimnak, kielé-
gíti az igényeimet. […] Fesztiválkeresz-
ténység: csak nagy megmozdulásokra,  
ingergazdag programokra korlátozódik 
hitéletem (?) megélése. Az ingerküszöböt 
a hétköznapi kereszténység nem tudja 
elérni.” Állítja (amint sok szociológus is), 
hogy manapság a fogyasztói szemlélet 
az uralkodó spirituális kérdésekben is. 
A karizmatikus közösségek vonzereje és 
a történelmi felekezetek iránti előítéletek 
pedig az információs társadalomban még 
hangsúlyosabb szerepet kapnak. 

Riportunk egy másik lelkész alanya 
viszont kifejezetten azt vallja, hogy a ka-
rizmatikus gyülekezetektől tanulhatnánk 
ahelyett, hogy azt hangsúlyozzuk, ami 
szerinte egyébként is kevéssé mondha-
tó életszerűnek: hogy „elszívják a gyüle-
kezeteinktől a híveket”. A karizmatikus 
gyülekezetekben magától értetődő ter-
mészetességgel működnek például az 
imaközösségek. Nálunk miért nem? – 
teszi fel a kérdést.

A legnépszerűbb közösségi média-
felületet mint a fiatalok elérését meg-
könnyítő fórumot több megkérdezett is 
említi. Az egyik ifjú lelkész a helyi egy-

házmegyei zenei napok sikeressége után 
nyitott Facebookcsoportot, így „fordí-
tottan”, azaz először virtuálisan próbálja 
elérni a táborban megismert fiatalokat. 
GrendorfBalogh Melinda ezzel szem-
ben a Facebook elkényelmesítő hatásáról 
beszél. Szerinte újra fel kell fedeznünk a 
személyesen ápolt kapcsolatok mélysé-
gét, minőségét: „Az evangéliumokban is 
azoknak az embereknek a megtéréséről, 
hitre jutásáról, Jézuskövetéséről és éle-

tük gyümölcseiről olvasunk, akikhez oda-
lépett Jézus.” 

Arra a kérdésre, hogy vajon mennyire 
kell felvenni a világgal a versenyt „kíná-
lat” tekintetében, a magát „showmannek” 
kevéssé érző egyik alföldi lelkész a kö-
vetkezőképp reagált: „Nem vonzóvá kell 
tenni a gyülekezeti alkalmakat a világhoz 
igazodva, hanem Isten igéjét kell hirdetni, 
az megteszi a maga hatását.”

Szélmalomharc?  
Abban a kutatás során megkérdezett ösz-
szes lelkész egyetért, hogy a már gyer-
mekkorban megkezdett hitépítő munka 
az, amellyel aztán a tamáskodásukról hí-
res kamaszokat meg lehet szólítani. A ta-
pasztalat szerint óvodától alsó tagozatig 
a kisgyermekek játékos hittantanulással 
még jól vezethetők, és többnyire lelkes-
nek mondhatók. Felső tagozatban már 
nehezebb a figyelmüket lekötni és rájuk 
hatni. 

Egyes lelkészek azonban jó érzékkel 
„kicselezik” az életkor adta nehézsége-
ket: az egyik nagy alföldi gyülekezetben 
például a konfirmációs korhatárt az addi-
gi hetedikes–nyolcadikos átlagéletkorról 
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„levitték” a hatodik osztályig, megfigyelé-
sük szerint ugyanis ebben az életkorban 
a gyerekek már elég érettek a hittartal-
mak befogadásához, a tananyag elsajá-
tításához, ugyanakkor nem kamaszod-
nak még annyira, hogy „ne higgyenek 
el semmit”, ne adjanak hitelt a lelkészek 
szavainak. 

Ezen a ponton e sorok írójában fel-
idéződik egykori kamasz ismerőse, aki ha 
nehezen is, de csak eljutott a konfirmá-
cióig, majd utána a jeles ünnepi alkalma-
kon, amikor megjelent a templomban, a 
lelkésszel való kézfogáskor rendre csak 
azt a megjegyzést kapta: „Rég láttunk.” 
Nyilván nehéz ez a lelkész oldaláról is: 
rengeteg energiát fektet az ifjúság meg-
tartásába, és úgy érzi, szélmalomharcot 
vív. Nem könnyű egy olyan korban von-
zó időtöltést kínálni a fiataloknak, amikor 
óriási ingerözön veszi őket körbe, és nem 
magától értetődő, hogy (élő) kapcsolatai
ban gyarapodik a lélek. Ugyanakkor – és 
ezt vallja egy fiatal őrségi lelkész is – a le-
leményt, a fiatalok egyházban maradását 
a kötelességek elvégzése mellett kérni is 
kell, lehet. 

Lassan érik be 
a gyümölcs  
Részletkérdésnek tűnik, sok gyüleke-
zet életében mégis igen meghatározó, 
sőt identitáskérdés a liturgia kerete és 
a zene. Kérdésünkre több fiatal lelkész 
számolt be arról, hogy ő maga szívesen 
tartana dicsőítő énekes, gitáros istentisz-
teletet is a fiatalok megszólítására – egyi-
kük kijelentette, hogy szerinte a hagyo-

mányos liturgia egész egyszerűen távol 
tartja őket az egyháztól –, ugyanakkor 
tisztában van azzal, hogy ez sok, a hagyo-
mányokhoz, megszokásaihoz ragaszkodó 
gyülekezeti tagból ellenérzést, hovato-
vább megbotránkozást váltana ki. Kü-
lönösen igaz ez a falusi gyülekezetekre. 

GrendorfBalogh Melinda egyik – saját 
szavaival élve – „vesszőparipája” a falusi 
ifjúsági koncepció kidolgozásának szük-
ségessége. Lelkészeket szeretnének egy 
olyan közös fórumra hívni, ahol megoszt-
hatják egymással a tapasztalataikat, kiala-
kult, jó koncepcióikat, és inspirációt adhat-
nak egymásnak a közösségépítéshez. 

Egy községben szolgáló lelkész sze-
rint csoportos ifjúsági rétegről sajnos 
egyes településeken nem beszélhetünk. 
Nagy az elvándorlás, és sok fiatal maga 
is küszködik szűkösnek érzett körülmé-

nyeinek alakításával – ilyen esetben a lel-
kész tapasztalatai szerint gyakran nem 
lehetőségnek, hanem újabb „röghöz kö-
tő” kényszernek élik meg a gyülekezet-
be hívogatást. GrendorfBalogh Melinda 
ehhez kapcsolódva azt is problematikus-
nak látja, hogy sok lelkész a kezdeti ne-
hézségek miatt – sok erőfeszítése elle-
nére – falusi szolgálati helyének a korai 
elhagyása mellett dönt, nem várja meg 
munkája gyümölcsének beérését. Holott 
a közösségépítés lassú folyamat. 

Urunk eszközei lehetünk 
„Felépíteni a hitbéli kis téglákat – fogal-
maz egy másik, nagyvárosban szolgá-
ló megkérdezett –, ez a mi feladatunk 
gyermekkortól kezdve. Ez sokkal köny-
nyebb hitben járó szülők segítségével. 
Akad azonban példa arra is, hogy ma-
ga a gyermek hozza el a szüleit a gyü-
lekezetbe valamilyen ide kapcsolódó jó 
élménye kapcsán, az egyik felügyelőnk 
például így került hozzánk.” És még sok 
pozitív példát említ a lelkész: mesél ar-
ról, hogy a fiatalok mennyire igyekeznek 
kapcsolódni a lelkész aktuális élethelyze-
téhez, mennyire érdeklődők az élet nagy 
kérdései iránt. 

Az azonban, hogy a téglákból fel-
épüle a ház, már Isten Szentlelkének 
a dolga – teszi hozzá a pásztor. Hogy 
megnyitja-e az ajtót vagy sem, az már 
nem a mi ügyünk, nekünk ezt alázattal 
el kell fogadnunk. A tudatos jövőterve-
zést és Isten csendes munkáját a szívek-
ben viszont nem játszhatjuk ki egymással 
szemben, hiszen az áldás nem tőlünk ér-
kezik – de Urunk eszközei lehetünk, mert KÉ
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PORTRÉ I evangélikus Élet

– Igazgatóhelyettesként nemcsak az ok-
tatás, hanem a tanári közösség összetar-
tása is a feladata. Hogyan jellemezné a 
tanári kart?

– Tíz éve, amikor a Fasorba kerültem, 
azt éreztem, hogy nagyon erős, összetar-
tó tanári közösség része lettem. Olyan 
kollégáim vannak, akik a mindennapi 
problémákon felülemelkedve próbálnak 
egy közös cél érdekében együtt dolgoz-

ni. Ez a közös cél a gyermekek nevelése, 
a személyiségük formálása. Kollégáim-
mal komolyan gondoljuk, hogy az okta-
tónevelő munkának csak egy része az 
értelmi nevelés, mi az egész személyi-
séget igyekszünk formálni. Ezért külön 
figyelmet fordítunk a hitéleti és a haza-
fias nevelésre, a családi értékek előtérbe 
helyezésére, valamint a teremtett világ 
védelmének figyelembevételére is.

– Az államosítás előtti Fasor híres 
volt tudós tanárairól. Ez a folytonosság 
most is megjelenik, hiszen az oktatás 
mellett irodalomtörténészként komoly 
tudományos munka is kötődik a nevé-
hez. Miért érezte fontosnak, hogy elin-
dítsa az evangélikus iskolák kutató ta ná-
rai nak a konferenciáját?

– A Fasorba kerülve meglepődtem 
azon, hogy mennyi doktori fokozattal 
rendelkező kolléga, illetve doktorandusz 
tanít nálunk. Később örömmel fedeztem 
fel, hogy ez nemcsak a Fasorra, hanem 
más evangélikus köznevelési intézmé-
nyeinkre is igaz. Fabiny Tamás püspök 
úrnál kezdeményeztem, hogy kutató ta-
náraink számára hívjunk életre egy olyan 
konferenciasorozatot, melynek kereté-
ben a kutatómunkát is végző pedagógu-
sok bemutatkozhatnak. Ősszel tartot-
tuk hatodik konferenciánkat, a korábbi 
összejövetelek anyagából eddig három 
kötet jelent meg. Idén harminc előadás 
hangzott el, továbbá a kutató diákok kö-
zül több fiatal tehetséget is meghívtunk, 
hogy kutatási témájukkal bemutatkoz-
zanak. Örülök, hogy a fasori szellemiség 
ilyen módon is tovább él. Bízom benne, 
hogy ezzel a kezdeményezéssel pedagó-
gusaink tudomány iránti elköteleződését 

is tovább tudjuk erősíteni. Azt hiszem, 
hogy a tanárok ezzel példaképpé is vál-
hatnak, hiszen tudományterületükön diá-
kokat is inspiráló munkát végezhetnek.

– Kosztolányi Dezső és a kortárs 
magyar irodalom a fő kutatási területe. 
Miként határozza ez meg a fasori iroda-
lomórákat?

– Gyakran viszek be az órára saját ku-
tatási anyagot, sőt előfordul, hogy klasz-
szikus művek mellett kortárs alkotásokat 
is összehasonlítóan elemzünk. A diákok 
gondolatai, meglátásai, észrevételeik na-
gyon izgalmasak. Gyakori a közös gon-
dolkodás, egymás kölcsönös motiválása. 
Nagy öröm, hogy diákjaim rendkívül érzé-
kenyek és fogékonyak. Egy tanítványom 
egyszer ezt írta nekem: „Tanárnőnek a leg-
szebb hivatás adatott. Csodálatos irodalmi 
műveken keresztül nevelheti a diákokat 
hitre, jóra, szépre, igazra, erkölcsre, szere-
tetre.” Számomra ebben áll a magyartanári 
hivatás lényege.

– Tíz év fasori oktatás alapján ho-
gyan látja, miként változik a fiataloknak 
a világ iránti érdeklődése?

– Mai diákjaink vizuális kultúrája és 
digitális kompetenciája messze megha-
ladja az idősebb korosztályokét. Abból 
adódóan, hogy rengeteg impulzust fel-
mutató közegből érkeznek, nehézség 
számukra a figyelem és a koncentráció. 
Kevésbé tudnak egy konkrét feladat-
ra fókuszálni, valamint a hagyományos 
munkaformával megbirkózni. Tíz éve még 
a diákok számára is elfogadottnak szá-
mított az egyébként sok esetben ma is 
szükséges frontális oktatás. Ma jobban el 
kell varázsolni a gyerekeket, több mód-
szertani eszközt kell a tanórán alkalmaz-
ni ahhoz, hogy a diákok figyelmét fenn 
tudjuk tartani. A tanulók nyelvérzéke és 
nyelvi kreativitása nem változott, az ré-
gen és ma is nagyon erősnek mondható. 
Ennek kiaknázása és fejlesztése fontos 
feladat számomra.

 gAlAmBos áDám

Szépre, jóra inspirálni 
a diákokat 
Érfalvy Lívia a magyartanári hivatásról

Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben szol-
gálatot végző munkatársakat szólaltatjuk meg indíttatásukról, felada-
taikról, céljaikról. Ez alkalommal dr. Érfalvy Líviával, a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettesével, magyar–német szakos 
tanárral, az evangélikus kutató tanári mozgalom életre hívójával beszél-
gettünk tudomány és tanítás, közösség és hivatás kérdéseiről.
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Krizák Ferenc anyai részről sváb, apai 
részről részben felvidéki származású. 
Őseinek a történetét Sólyom Károly 
evangélikus esperes-lelkész gyülekezet-
történeti könyvéből (Egy evangélikus gyü-
lekezet a Duna partján – Egyháztörténelmi 
tanulmány a paksi gyülekezet történetéről) 
ismeri. 

Szülei földművesek voltak, de őt 
fiatalabb korában nem érdekelte külö-
nösebben a mezőgazdaság, sem az ál-
lattenyésztés. Ugyan már a rendszervál-
tás előtt is volt pár hold földje, de nem 
hitt abban, hogy egyszer majd ebből fog 
megélni. Akkor még csak a főállású mun-
kája után foglalkozott a földdel. Aztán 

egyre többet tanult a mezőgazdaság-
ról. Ma már 76,3 hektáron gazdálkodik 
a család, elsősorban gabonát, kukoricát 
termesztenek a birtokon, amelyhez az 
erdő szélén halastó, forrás és legelő is 
tartozik.

Életfordulat
Ferenc egyáltalán nem számított arra, 
hogy jelölik a Magyarország legszebb bir-
toka versenyben. „Telefonon hívtak, hogy 
jelölést kaptam – meséli. – Nagyon meg-
lepődtem, és vissza is kérdeztem, tény-
leg engem akartake felhívni ez ügyben. 
Nem is tudtam, hogy van ilyen verseny. u

Istenhez közel kerülve 
találunk rá a harmóniára
Krizák Ferenc evangélikus gazdálkodónál jártunk

Immár harmadik alkalommal hirdették meg idén a Magyarország leg-
szebb birtoka versenyt. A rendezvény fő szervezője, ötletgazdája Mátrai 
Zoltán, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye felügyelője. Hét kü-
lönböző kategóriában jelöltek birtokokat a díjra az ország minden tájá-
ról, a szakmai zsűri huszonegy birtokon járt. Lapunk pedig Krizák Ferenc 
evangélikus gazdálkodót kereste fel – a Pakshoz közeli tanya a családi 
gazdaság kategóriában bekerült a verseny három döntőse közé.
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Elgondolkodtam: biztos megfelelők va-
gyunke mi ilyen díjra, biztos, hogy ott a 
helyünk a jelöltek között? Az utolsó pil-
lanatban adtuk le a beszámolónkat, majd 
a zsűri elé kerültünk, amely eldöntötte, 
hogy melyik három birtok kerülhet végül 
a döntőbe. Augusztus 31én hirdették 
ki az eredményt egy nagyszabású gálán. 
Nem mi nyertünk, de már az is nyere-
mény volt, hogy jelöltek bennünket.”

Hosszú időbe telt azonban, amíg a gaz-
dálkodó ide eljutott. Krizák Ferenc ugyanis 
egészen másféle életet élt korábban. „Volt 
egy komoly fordulat az életemben. Amikor 
az előző házasságom megromlott, át kel-
lett gondolnom, hogyan folytatom tovább. 
Számomra szent fogalom volt a házassági 
fogadalmam, de sajnos válásra került sor. 
Ekkor csupán két dologhoz ragaszkodtam: 
ehhez a tanyához és a földekhez. És ak-
kor váltottam: a fix munkahely helyett azt 
választottam, hogy a magam ura legyek. 
Ebben az időben lelkileg is igen mélyre 
kerültem, és elgondolkodtam: miért kap-
tam ezt a büntetést a Jóistentől? Amúgy 
is hátrányos helyzetű, szegényebb család-
ból származom; féltem, hogy akkor most 
megint kezdődik minden elölről. De meg-
volt ennek az értelme: ha nem ért volna 
véget az előző házasságom, akkor nem 
kapom meg ezt a másikat. Most az új csa-
ládom nem lenne itt mellettem.” 

Nem divatból 
keresztények 
Krizák Ferenc és felesége, Krizákné 
Prantner Mónika keresztényként élnek, 
és lányukat, Adélt is ebben a szellemben 
igyekeznek nevelni, jóllehet ha baráti 

társaságban vagy akár üzlettársak kö-
zött elhangzik, hogy ők templomba járó 
család, az nem mindig pozitívum. Jönnek 
a megjegyzések. 

„Számunkra a kereszténység nem di-
vat. Az őseink is jártak templomba, ők is 
vállalták a kereszténységet, hittek az evan-
géliumban. Ha a hitünk nem lenne, hová 
is jutna a világ? – teszi fel a kérdést a gaz-
dálkodó. – Mi próbálunk mindenkit úgy 
elfogadni, ahogy van, csak az a baj, hogy 
minket sokan nem tudnak elfogadni azért, 
mert templomba járók vagyunk, étkezés 
előtt imádkozunk, és fontosnak tartjuk, 
hogy a lányunk egyházi iskolába járjon.”

Ferenc a paksi evangélikus gyülekezet 
tagja. De ő sem volt mindig templomba 
járó ember. „Konfirmáltam, aztán később 
elsodort az élet. De amikor édesanyám 

idősebb lett, és nehezen tudott már mo-
zogni, mindig elvittem a templomba, az-
tán én is ott maradtam, közelebb kerül-
tem a Jóistenhez. Most már a feleségem-
mel együtt járunk az istentiszteletekre, 
ez természetes számunkra. Ő katolikus. 
Amikor összeházasodtunk, azt mondtam: 
nem baj, majd az egyik héten az evangéli-
kus, a másik héten a katolikus templomba 
megyünk, de neki annyira megtetszett az 
evangélikus istentisztelet, hogy végül in-
kább ezt választotta.”

A feleség, Mónika azt mondja: az 
evangélikus egyházban sokkal közvetle-
nebb hozzáállást tapasztalt, és ez meg-
lepte. Jól érzi magát az evangélikus kö-
zösségben, tetszik neki, hogy a lelkészek 
az igehirdetés során a bibliai igéket meg-
világítják és megmagyarázzák. „A prédi-
kációk a szívemhez szólnak, és próbálom 
levonni belőlük tanulságul azt, ami rám 
vonatkozik, amiből tanulni tudok – vallja. 
– Elanyagiasodott a világ, a templomban 
lenni pedig oázis, ahol fel lehet töltőd-
ni, meg lehet nyugodni, barátokat lehet 
szerezni. Az istentisztelet végén azonban 
elhangzik az is, hogy hívogassunk máso-
kat, de én sajnos nem tudok kit hívni, 
bárhogy is szeretném. A gyülekezeten 
kívül nem találunk olyanokat, akik szíve-
sen beszélgetnének velünk vallási dol-
gokról. Sokszor megjártuk már, így most 
már óvom azt belül, amit én érzek. Nem 
tudom, hogy a Jóisten milyen feladatot 
szánt nekem, valószínű, nem a meggyő-
zés az én utam. Lehet, hogy a családom 
körüli feladatok elvégzésére rendeltet-
tem, és ez is örömmel tölt el.”

RIPORT I evangélikus Élet
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Ferenc az előző paksi lelkész, Szabó 
Vilmos Béla esperes idején lett presbi-
ter. „Már nem tudom, ki javasolt engem 
a tisztségre, egy biztos, hogy ő kért fel 
– mondja a gazdálkodó. – Új kihívásnak 
tekintettem a feladatot, de nem tudtam, 
mivel jár. Most már a második ciklusomat 
töltöm. Sok feladatot, problémát meg kell 
oldani, sok döntést kell meghozni azért, 
hogy fennmaradjon a gyülekezet. Most 
új vezetőink vannak, új gondnokunk, fel
ügyelőnk és lelkészünk lett. Jó a hangulat, 
jó irányba megyünk. A fiatalokat azonban 
jobban be kellene még vonni a munkába.”

Isten áldásával
A házaspár élete a birtok körül forog. 
A gazdaság kicsi ékszerdoboz, harmóni-
át, kiegyensúlyozottságot, rendet látunk 
mindenhol. Itt boldog emberek élnek – 
ezt üzeni minden, amerre csak nézünk. 
„Nem úgy végzem a munkát, hogy »már 
megint dolgozni kell menni«, hanem 
öröm, hogy látom a munkám gyümöl-
cseit” – erősíti meg Ferenc.

A ház körül szépen gondozott kertek, 
mezők, szántók, gyümölcsösök. Az istál-
lókban mezőgazdasági gépek állnak. Me-
mentóként régi eszközökkel – ekékkel, 
boronákkal, darálókkal, szőlőpréssel – is 
találkozik a látogató. 

Mint megtudjuk, Mónika számára is 
váltás volt ez az életmód. Városi – paksi 
– lányként ugyan ki kellett vennie a ré-
szét a munkákból a gyümölcsösükben, a 
kertjükben, de édesapjának a halála után 
eladták a szőlőt, a traktort, a hordókat. 
Fotóüzletben dolgozott asszisztensként, 
később testépítő szalonban volt edző, ezt 
adta fel azért, hogy férjének segítsen a 
tanyán. „Hálás vagyok azért, hogy itthon 
lehetek, nem kell elmennem munkahely-
re és azon gondolkodnom, hogy milyen 
hangulatban lesz a főnököm vagy a kollé-
gáim. Itthon az időmet is magam osztom 
be, a magam ura vagyok” – mondja.

Mennyiben függ a gazdálkodó élete a 
termés mennyiségétől? – kérdezzük. „Ha 
több van, akkor úgy élünk, ha kevesebb, 
akkor meg azt osztjuk be – magyarázza 
Ferenc. – Próbáljuk olyan harmóniában 
élni az életünket, hogy ne függjünk a pénz-
től, és ne az legyen a fontos, hogy most 
több vagy kevesebb van belőle. A legfon-
tosabb a kiegyensúlyozott családi hangu-
lat, a mosoly. Az a fontos, ki jön hozzánk 
vendégségbe, mit csinálunk a hétvégén, 
hová megyünk templomba… Szeretnénk 

megadni Adélnak az alapokat, hogy le-
gyen mihez nyúlnia. Sokszor azt veszem 
észre, hogy jóindulatú irigységet váltunk 
ki az emberekből, példát mutatunk, hogy 
így élünk, ilyen harmóniában. Ilyenkor min-
dig azt mondjuk: valószínű, hogy jó irány-
ba megyünk, mert ha nem így lenne, nem 
kapnánk ennyi áldást Istentől. Istenhez kö-
zel kell kerülni, és akkor lesz harmóniánk.”

A gazdálkodónak és feleségének sok 
terve van, de lehet, hogy némelyiket a lá-
nyuk fogja megvalósítani. Adél rajong a 
lovakért, és egyszer lovardát is szeretne 
a birtokon. „Akartunk falusi turizmussal 
foglalkozni, de letettünk róla – mondja a 
férfi. – Bár vannak szabályok, mit szabad 
és mit nem, de sokan úgy gondolják, hogy 
nekik mindent szabad. Ha egy gyerek os-

torral ütögeti a rózsabokraimat, az nekem 
rosszulesik. A szülőnek rá kellene szólnia, 
mert így rossz mintát kapnak a gyerekek. 
Ezért aztán abbahagytuk ezt. De úgy ér-
zem, a valóban rászorulókon jó lenne se-
gíteni. Szeretnék nyaralásokat szervezni 
árva gyerekek számára, akiknek példát 
tudnánk mutatni, családmodellt tudnánk 
eléjük adni. Ugyanígy szeretnék megtaní-
tani a gazdálkodásra olyanokat, akik nem 
értenek hozzá, és most nincsen pénzük 
még vetőmagra sem. Ezenkívül össze kel-
lene fogni az evangélikus gazdákat is, hogy 
megismerjük, a máshol élő evangélikusok 
hogyan gondolkodnak a mai világról. Le-
het, hogy ezt majd el is mondom Mátrai 
Zotánnak. Izgalmas vállalkozás lenne ez is.”

 horváth-BollA ZsuZsAnnA
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JEGYZET I evangélikus Élet

Nem kedvelem Greta Thunberget. 
Nyilvánvalóan elhamarkodott 
kijelentés ez, hiszen nem is is-

merem őt – talán ha személyesen talál-
koznánk, más lenne a véleményem erről 
a tizenhat éves svéd lányról, aki felfor-
gatta a világot a klímakatasztrófára fi-
gyelmeztető pénteki iskolasztrájkjaival. 
Mégis, bevallom, hatásvadásznak érzem 
a nyilvános felszólalásait, azt, ahogyan 
elsírja magát beszéd közben, és ahogyan 
a dühtől eltorzul a hangja. Ugyanakkor 
azt is hozzá kell tennem, hogy felnézek 
rá a bátorságáért és az elszántságáért, 
elismerve, hogy amit ő tesz, én annak a 
felére sem lennék képes. 

Nem én vagyok az egyetlen, akiben 
ilyen felemás érzéseket keltenek Greta 
felszólalásai; legutóbbi, az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének szeptemberi New 
Yorki klímacsúcsán mondott beszéde után 
a nemzetközi sajtó is tollára tűzte. Volt, aki 
prófétának kiáltotta ki őt, mások a mélybe 
rántották rágalmazó kijelentéseikkel. 

Greta Thunberg karizmatikus egyé-
niség. Ugyanakkor kevesen válaszolják 
gyerekkorukban a „mi szeretnél lenni, ha 
nagy leszel?” kérdésre azt, hogy „kariz-
matikus egyéniség”. 

Ezeknek az embereknek amennyi 
csodálójuk, annyi ellenségük is van. Kel-
lemetlen hallani a hangjukat: fáj az, amit 
mondanak, hiszen érezzük, hogy nekünk 
címezték. „Önök ellopták az álmaimat, a 
gyerekkoromat az üres szavaikkal…” – rót-
ta fel legutóbb is Greta, és bár szavait az 
ENSZ képviselőinek szánta, mindnyájan 
tudjuk, hogy nemcsak róluk van szó, ha-
nem rólunk is. 

Bármennyire szeretjük is a gyereke-
inket, a szemük előtt éljük fel a jövőjü-
ket azzal, hogy nem változtatunk a ké-
nyelmes életünkön, és másoktól várjuk 
a megoldást a klímaváltozásra. A felelős-
séget a nagyvállalatokra és a politikusok-
ra hárítjuk, mi magunk pedig homokba 
dugjuk a fejünket, hogy ne lássuk, a mi 
életünk, a mi gyerekeink és unokáink éle-
te is veszélyben forog. Lehet, hogy Greta 
ezért nem szimpatikus számomra? Mert 
kellemetlen, mármár zavarba ejtő egy 
dühös gyerek szájából meghallanom az 
igazságot: hogy én magam is vétkes va-
gyok a környezetünk rombolásában? 

Mi köze van mindennek a reformá-
cióhoz? Természetesen nem gondolom, 
hogy bármilyen területen is össze le-
hetne hasonlítani Luther Mártont Gre-
ta Thunbergjel, ugyanakkor nem tartom 
eretnek gondolatnak párhuzamot vonni 
a mai, klímaszorongással küzdő világunk 
és a reformációra megérett kora újkori 
helyzet között. 

Luther Márton is karizmatikus egyé-
niség volt. Éppen ezért rengetegen gyű-
lölték őt. Egyháza iránt kritikus szavai 
nem csupán kellemetlenek voltak, hanem 
a hatalmat birtokló réteg számára egye-
nesen elviselhetetlenek, ezért üldözték, 
és meg akarták ölni. Az Ószövetségből is 
tudjuk, hogy ez a prófétai sors: az igazság 
hirdetői nem népszerűek, sokkal inkább 
megbotránkoztatók. Luther fellépése 
azért volt szálka sokak szemében, mert 
nemcsak karizmatikus személyiség volt, 
hanem a kereszt teológusa is: sokakkal 
ellentétben nem mondta a jót rossznak, 
a rosszat pedig jónak, ahogyan a népsze-
rű, de hamis próféták teszik csak azért, 
hogy megfeleljenek az emberi elvárások-
nak. Inkább rámutatott azokra a vissza-
élésekre, amelyek felett addig csendben 
átsiklottak. 

Híres 95 pontjából a 92. Jeremiás 
próféta szavai nyomán így szól: „Távoz-
zanak azok a próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: »Béke, béke!« – de 
nincs béke!”

Nem kell túlságosan megdolgoztat-
nom a fantáziám, ha a párhuzamot to-
vább szeretném fűzni, hogy néhány le-
hetséges parafrázist megfogalmazzak. 
Távozzanak azok a politikusok, akik azt 
mondják, hogy a klímaváltozás csak ki-
taláció – becsapják az embereket, akik 
így nem tudnak felkészülni a rájuk váró 
jövőre! Távozzanak azok a vezetők, akik 
azt mondják, hogy létezik folyamatosan 
növekvő gazdasági fejlődés – az emberi 
mohóságot táplálják a világban! Távozza-
nak mindazok a véleményvezérek, akik 
elhiszik, és másokat is azzal áltatnak, 
hogy lesz majd, aki helyettünk megoldja 
a klímaváltozás problémáját, mi élhetjük 
tovább a megszokott életünket – pedig 
nekünk magunknak kell megváltoznunk! 
És végül távozzanak azok a mai prófé-
ták, akik azt mondják, hogy a világ gondja 
nem a keresztények gondja – elhárítják 
magukról a felelősséget! 

Az igazság kimondására az 1500as 
évek feszült időszakában is szükség volt. 

Greta és a reformáció

Greta Thunberg az iskolasztrájkra felhívó transzparenssel
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Az emberek könnyebben fordulnak is-
tenpótlékokhoz, ha azok megnyugtatják 
a lelküket. A 15. és a 16. század fordulója 
környékén felfokozott volt a világvége-
várás, félelmet keltett a pestisjárvány és 
az apokaliptikus asztrológiai jóslatok is. 
Ehhez társult mindaz, amit az egyháztól 
a pokollal és a tisztítótűzzel kapcsolatban 
megtudhattak. A félelem pedig arra ösz-
tönözte az embereket, hogy megtegyék 
a tőlük telhetőt, vagyis egyegy búcsúcé-
dula megvásárlásával „biztosítsák” a ma-
guk és szeretteik helyét a mennyország-
ban a világvége bekövetkeztekor. Pedig a 
félelem rossz tanácsadó: hiszékennyé és 
kiszolgáltatottá tesz. Aki telve van féle-
lemmel, az bármit megtenne azért, hogy 
félelmének tárgyát elkerülje, és lelkének 
megnyugvást szerezzen. 

Sokan ma is szorongással tekintenek 
a jövőbe. Pszichológiai szakkifejezés lett 
a klímaszorongás vagy klímagyász, ame-
lyet a bizonytalan jövővel kapcsolatos 
érzéseinkre használunk. Egyre erősöd-
nek azok a hangok, amelyek azt jósolják, 
hogy már ebben az évszázadban eltűn-
het az a fajta civilizáció, amelyet most 
ismerünk magunk körül. Aggaszt a saját 
sorsunk, a szeretteink jövője, nem tudjuk, 
hogy mivel kell majd megküzdenünk – 
éhínséggel, meneküléssel, járványokkal? 

A világvégétől való félelem most nem 
búcsúcédulák formájában manifesztálódik, 
hanem a remény keresésének más alakjait 
ölti. „Nekem nem itt kéne lennem, hanem 
iskolában, az óceán másik oldalán. Önök 
mégis hozzánk, fiatalokhoz jönnek remé-
nyért. Hogy merészelik?” – mondta Gre-

ta Thunberg, a felnőttek szemére vetve, 
hogy bár alig hajlandók változni és a szo-
kásaikon változtatni, a fiatal generációtól 
várják a helyzet megoldását. Számomra 
ebből még az is kihallatszik: nem arra van 
szükség, hogy a lelkünket megnyugtassuk, 
és valahonnan – bárhonnan – reményt 
nyerjünk, hanem arra, hogy a hazudozást 
abbahagyva megismerjük az igazságot, és 
ennek fényében cselekedjünk. 

Az igazság pedig számunkra minden 
esetben Jézus Krisztus. A reformáció leg-
fontosabb üzenete is az volt, hogy sem a 
saját cselekedeteinkben, sem semmi más-
ban nem oldódhatnak fel a félelmeink, 
és nem kaphatunk igazi reményt, csakis 
egyedül Krisztustól. A benne való hit pedig 

erőt ad arra, hogy az ő életét szem előtt 
tartva tegyük meg azt, ami tőlünk telik. 
Nem a félelem által irányítva, hanem Krisz-
tusban bízva éljük az életünket. 

Ez semmiképp sem jelenti azt, hogy 
karba tett kézzel várjuk mindazt, ami ránk 
vár. Jézus élete sem a kényelemről szólt. 
Ő a keskeny úton járt, és a követőit is er-
re hívja. Az igazság megismerése ugyan-
is kényelmetlenségekhez vezet: fel kell 
adnunk a megszokott életünket, rögzült 
szokásainkat, nemet kell mondanunk em-
bereknek, le kell csendesíteni bizonyos 
vágyainkat, és uralkodnunk kell a mohó-
ságunkon. Nem alkudhatunk meg féligaz
ságokkal csak azért, hogy nyugodtabbak 
legyünk. Vállalnunk kell, hogy mindig a 
krisztusi igazsághoz mérjük az életünket, 
akkor is, ha ez bizonyos helyzetekben 
konfrontációhoz és időlegesen lelkünk 
nyugtalanságához vezet. 

A karizmatikus egyéniségeket lehet 
szeretni, lehet gyűlölni. Viszonyuljunk 
hozzájuk akár így, akár úgy, az ilyenek 
megváltoztatják a világot. Ez a változás 
szülte a reformációt, és ilyen változást 
várunk most is. Ugyanis jelen pillanatban 
valóban sötétek a kilátásaink a földi élet 
jövőjével kapcsolatban. Mégis, az ilyen 
sötét időszakokból sarjadnak a leginkább 
vágyott ébredési mozgalmak. 

Istenben bízva és a magunk minden 
erejét és képességeinket latba vetve hisz-
szük, hogy sikerülhet változnunk és változ-
tatnunk. Vagy Greta szavaival élve: „A világ 
kezd felébredni, és a változás már útban 
van, ha tetszik, ha nem.”

 KovácS BarBara

evangélikus Élet I JEGYZET

Luther Márton kiszegezi a 95 tételt
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THESAURUS I evangélikus Élet

Németországon túl elsősorban Hollan
diá ban, Skandinávia államaiban és az 
Egyesült Királyságban tettek szert jelen-
tős népszerűségre a diakóniának ezek az 
új intézményei, emellett az Egyesült Álla-
mokban volt a mozgalomnak számottevő 
követői tábora. 

Hazánkban az első evangélikus anya-
ház Pozsonyban jött létre 1891ben, s ez 
később munkaállomásokat létesített az 
ország számos pontján, így Győrben is.

Indulás gyülekezeti 
adakozásból
A győri evangélikus egyházközség 
tagjai a fennmaradt források alapján 
a legkorábbi időktől szívügyüknek 
tekintették a szegények és elesettek 
támogatását. Tették ezt anyagi segít-
ségnyújtással akár végrendeleti úton, 
akár életükben alapítványokon keresz-
tül, a szegény sorsú, ám rátermett diákok 
felkarolásával, avagy a lelkészek kezelé-
sében álló szegénypénztár gyarapításá-
val. Ugyanakkor sokáig váratott magára, 
hogy mindez komplexebb módon, intéz-
ményi keretek között történjen. 

Végül Karsay Sándor akkori győri lel-
kész, dunántúli szuperintendens Luther 
Márton születésének négyszázadik év-
fordulója alkalmából javasolta, hogy a ju-
bileum tiszteletére állítsanak fel szeretet-
intézményt. E célra a gyülekezet felaján-
lotta a Kálvária utca 25. szám alatti házát, 
majd a hívek adakozásának köszönhetően 
1885-ben sikerült az épületet tatarozni és 
berendezni. A szegény és árvaintézet ün-

nepélyes átadására abban az évben de-
cember 8án került sor; működését négy 
árva gyermek és két idős gyülekezeti tag 
befogadásával kezdhette meg.

Benedek Adolf tanító tevékeny köz-
reműködésével a házhoz tartozó kertben 
megtermelték az ellátáshoz szükséges 
zöldségeket, s ezenfelül még bizonyos 
bevételre is szert tettek. Benedek Adolf 
nyugdíjba vonulását követően a helyé-
re megválasztott Borsody János már az 
intézményben lakott, és mint árvaatyát 
alkalmazták a nyolc árva és a négy idős 
gondozott mellett. 

Ekkorra már mind a rendelkezésre ál-
ló munkaerő – egy fő –, mind maga az 
épület egyre kevésbé mutatkozott elég-
ségesnek a bővülő feladatok ellátására, 
annak ellenére, hogy Borsody Jánosnak 
felváltva besegítettek a gyülekezet hölgy-
tagjai. A város vezetősége is mindinkább 
azt szorgalmazta, hogy a városi gondozás-
ban álló evangélikus árvák nevelésének 
feladatát is vegye át a gyülekezet.

Bővülő létszám, 
sokasodó feladatok
A növekvő igények kielégítése érdekében 
1906-ban a gyülekezet belmissziói egye-
sületének tagjai felvetették: az intézmény 
körüli teendők eredményesebb ellátása 
céljából Pozsonyból kellene diakonissza 
nővéreket hívni. A pozsonyi anyaházzal 
folytatott – elhúzódó – egyeztetések 
eredményeképpen 1910. február 9én 
érkeztek Győrbe az első diakonissza 
nővérek: Huber Etelka és Frühwirt 
Auguszta. Ekkor két öreg és tizenegy 
árva lakott az intézetben, a róluk való 
gondoskodás volt a feladatuk.

A gondozottak egyre bővülő létszá-
ma a személyzet gyarapításán túl szük-

ségessé tette az intézmény elhelyezésé-
nek újragondolását is. Végül a gyülekezet 
teljesen új épület felépítése mellett dön-
tött. Ennek pénzügyi hátterét az időköz-
ben szépen gyarapodó szegény- és árva-
intézet alapja, valamint Bálint Mihálynak, 
a gyülekezet bőkezű mecénásának hat-
vanezer koronás adománya biztosította. 
Megfelelő telket a városvezetés ugyan 
nem tudott adni – noha a gyülekezet kér-
te –, ám ígéretet tett tízezer korona tá-
mogatásra, amelyet évi részletekben, tíz 
esztendő alatt kívánt kifizetni. Az új épü-
letet végül a lelkészek birtokában álló, 
ám a nemes célra egyöntetűen felajánlott 
kertek helyén építették fel Oberländer 
Sándor tervei alapján; a kivitelező Káldy 
Mihály építőmester volt.

Szeretetház Luther 
születésnapjára
Az evangélikus diakóniai munka kezdetei Győrben

A modern értelemben vett diakóniai munka Németországból indult. Az 
első diakonissza-anyaházat Theodor Fliedner evangélikus lelkész (1800–
1864) alapította 1836-ban Kaiserswerthben. Az intézmény és működése 
mintaként szolgált a később alapított anyaházak számára. Az így létrejött 
női közösségekben – szociális feladataik ellátása mellett – nagy figyel-
met fordítottak a lelki élet gyakorlására, és hittérítő tevékenységet is 
kifejtettek. Nyugat-európai mintát követve Magyarországon a 19. század 
második felében jelent meg a mozgalom.

Huber Etelka
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A megújult intézményt 1912. március 
24én Gyurátz Ferenc, a Dunántúli Egy-
házkerület akkori püspöke adta át ren-
deltetésének. Igazgatónak Pálmai Lajos 
lelkészt, vezető nővérnek Huber Etelka 
diakonissza nővért választották meg. Az 
új épület nemcsak a szegények, elaggot-
tak és árvák befogadására és gondozá-
sára volt alkalmas, hanem huszonöt fős 
leányinternátust is kialakítottak benne.

Kórtermek 
a szeretetházban
A két évvel később kitört világháború az 
intézmény mindennapjaiban is változá-
sokat hozott. Győrben vöröskeresztes 
hadikórházat létesítettek a sebesült, be-
teg katonák ellátására. A vasútállomá-
son berendezett központi kórház azon-
ban csakhamar elégtelennek bizonyult. 
A gyülekezet felajánlotta a segítségét, 
s ennek jegyében szeretetházának há-
rom nagytermét kórtermekké alakította, 
ahol huszonnyolc katona elhelyezésére 
és ápolására nyílt lehetőség. 

A kórtermek felszerelését, berende-
zését a belmissziói egyesület vállalta ma-

gára. Az egyesület hölgytagjai a betegek 
ápolásából is kivették részüket, sőt az 
orvosi feladatokat is az egyesület egyik 
orvos tagja, dr. Schrőder Gyula látta el 
önkéntes alapon.

A kórtermek kialakítása mellett 1917
ben az internátus bővítése is szükséges-
sé vált, mivel a győri felsőbb leányiskola 
gimnáziummá fejlesztése nyomán hirtelen 
megugrott a vidékről érkező tanulók lét-
száma. Az ő győri elhelyezésük érdekében 
döntött a fejlesztés mellett a gyülekezet.

A háború vége felé erősen éreztette 
hatását az élelem és a tüzelőanyag hiá-
nya. Volt, hogy egyáltalán nem lehetett 
ezeket kellő mennyiségben beszerezni, 
vagy csak nagyon emelt áron, ezért a 
gyülekezet fenntartásában működő sze-
retetházban is egyre inkább költségvetési 
és beszerzési problémák jelentkeztek. Er-
re tekintettel az 1919. február 3án tar-
tott szeretetházi bizottsági ülés úgy dön-
tött, hogy az épületben működő interná-
tus a második félévben bezárja kapuit.

Ennek nyomán – mivel az épületben 
csupán tíz árva és két idős gondozott 
maradt – a személyzet jelentős részé-
től megváltak, csupán egy diakonissza 

nővért és egy cselédet tartottak meg a 
maradék teendők ellátására. A megürült 
szobákat a gyülekezet kiadta, az épület 
egy részét pedig a katonai dandárbíróság 
vette használatba.

Néhány hónappal később, a Tanács-
köztársaság időszakában az épületet álla-
mosították. Bár az eredeti tervek szerint 
továbbra is árvaházként működött volna, 
ehhez az állam sem anyagi eszközökkel, 
sem megfelelően képzett szakemberek-
kel nem rendelkezett. 

A Tanácsköztársaság bukása után 
ugyan felmerült az intézmény újbóli 
megnyitásának gondolata, végül anyagi 
megfontolásokból más döntés született. 
Szeptemberben a szeretetházi munka 
teljes leállása miatt az addig Győrben 
maradt egyetlen diakonissza is vissza-
tért Pozsonyba, ennek következtében 
az evangélikus diakóniai munka éveken 
keresztül szünetelt a városban. Újbóli 
megindulására csupán 1925-ben kerül-
hetett sor.

 világi DáviD

A szerző történész, levéltáros, a győri Ráth 
Mátyás Evangélikus Gyűjtemény vezetője

Árva gyermekek, internátusi lakók és diakonisszák a győri szeretetházban
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Zwei Jahre sind schon vergangen, 
seit 2017 das 500jährige Jubiläum 
der Reformation gefeiert wurde. 

Seit zwei Jahren kämpfen wir nun mit der 
Herausforderung, die Botschaft von der 
Erneuerung der Kirche aufgrund der Hei-
ligen Schrift nicht verblassen zu lassen – 
und dies in Jahren, in denen der Aufwand 
für Vorbereitung und Durchführung bei 
weitem nicht so groß ist wie z. B. zwei 
Jahre zuvor. Wie können wir dem an-
fänglichen Enthusiasmus gerecht wer-
den, der unseren Vorfahren unter unter-
schiedlichen historischen Bedingungen 
dazu bewegte, ihre Glaubenserkenntnis-
se und ihr Zeugnis als reformatorische 
Christen zu leben und in die kirchliche 
und weltliche Öffentlichkeit zu tragen?

Freilich bietet sich das Festhalten 
an der Erinnerung an verschiedene Er-
eignisse oder entstandene Werke der 

bedeutendsten Vertreter des „neuen 
Glaubens“ an. 2019 jährt sich beispiels-
weise der Anfang der Zürcher Reforma-
tion oder Luthers Leipziger Disputation 
zum 500. Mal – beide verbinden sich 
mit dem Jahr 1519, das strenggenom-
men als das letzte Jahr der eigentlichen 
Reformation gilt. Uns Lutheraner weist 
sowohl die Disputation als auch die „re-
formierte“ Reformation wieder einmal 
darauf hin, wie wichtig die theologische 
Auseinandersetzung zwischen verschie-
denen Glaubensüberzeugungen und auf 
der gesellschaftlichen Ebene ist. Sie hat 
nämlich Folgen für die Gestaltung des 
persönlichen und des gesellschaftlichen 
Lebens. Gerade in Zeiten, in denen oft 
auf den christlichen Ursprung der euro-
päischen Lebensweise – so unterschied-
lich diese auch verstanden werden mag 
– hingewiesen wird, ist es hilfreich, sich 

daran zu erinnern, dass die Intention der 
Reformation nicht nur den Ursprung und 
die Grundlage für diese Sicht der Gesell-
schaft bietet, sondern Elemente dieser 
Sicht auch zurechtrücken oder gar kor-
rigieren kann.

Genauso wichtig wie die historische 
Betrachtung der Reformationszeit ist 
aber die Tatsache, dass der eigentliche 
Ursprung der Reformationsbewegung 
persönlicher Natur ist, d.h. mit der Glau-
bensüberzeugung einzelner Menschen 
und mit der Gemeinschaft solcher Men-
schen zu tun hat. Dieser Hinweis lie-
fert einen sicherlich noch wichtigeren 
Anhaltspunkt für Reformationsfeste in 
NichtJubiläumsjahren. Nicht nur, weil er 
das Prinzip einer von unten aufgebauten 
Kirchenstruktur in Erinnerung ruft, die 
den Kirchen der Reformation eigen ist, 
sondern auch weil er unmissverständlich 

Kein Jubiläumsjahr 
– schon zum zweiten Mal…

DEUTSCHE ANLAGE I evangélikus Élet Redakteur: Szilárd Wagner
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zum Ausdruck bringt, dass das Denken 
über die Kirche nicht bei Gestaltungsvor-
stellungen anfängt, sondern beim durch 
den Geist Gottes ergriffenen und zur 
Glaubensüberzeugung geführten Men-
schen. Bei uns also…

Beide Aspekte, der historische und 
der persönliche gleichermaßen sind ent-
schieden zukunftsorientiert. Martin Lu-
ther formuliert diese Haltung verblüffend 
einfach: „Selbst wenn ich wüsste, dass die 
Welt morgen in Stücke zerfällt, würde ich 
immer noch meinen Apfelbaum einpflan-
zen.“ Es ist kein Wunder, dass dieser seit 
seiner Entstehung wahrscheinlich der 
bekannteste Satz von ihm ist, vermutlich 
deswegen, weil er so optimistisch ist. Für 
Luther steht die Zukunft der Welt und 
die des christlichen Glaubens in engem 
Zusammenhang und die beiden lassen 
sich in keiner Weise auseinanderreißen. 
Am besten bringt dies seine Liedzeile 
zum Ausdruck, die wir in dem damali-
gen historischen Zusammenhang zwar 
gut verstehen und nachvollziehen, dem 
wir aber aus heutiger Sicht nicht mehr 
so richtig zustimmen können: „Erhalt 
uns, Herr, bei deinem Wort, Und steur’ des 
Papsts und Türken Mord.“ Vielmehr hören 
wir weltweit von „ökumenischen Refor-
mationsgottesdiensten“, die nicht mehr 
die historischen Auseinandersetzungen 
und die entstandenen theologischen und 

gestaltungsmäßigen Unterschiede in den 
Mittelpunkt stellen, sondern die Sehn-
sucht nach Erneuerung des Glaubens 
und der Kirche.

Spätestens mit diesem Gedanken 
sind wir in der Gegenwart angekommen. 
Denn die Sehnsucht nach Erneuerung 
entspricht dem Gedanken, der aus der 
Reformationszeit stammt: „Ecclesia semper 
reformanda est.“ Anders als im konkreten 
Kontext der jeweiligen Kirchen konnte 
dieser Satz nach reformatorischem Ver-
ständnis gar nicht gemeint sein. Es ist also 
unsere Aufgabe, auch heute nach Formen, 
Arbeitsweisen und Lösungen zu suchen, 
die eine Kirche in der Art und Weise wei-
terentwickeln oder erst entstehen lassen, 
dass diese einerseits den Intentionen der 
Reformatoren entspricht, d.h. nach wie 
vor eine reformatorische Kirche bleibt, 
und in der uns glaubenden Menschen 
andererseits wirklich gut geht. Denn nur 
da, wo es uns gut geht, kann es denen 
gut gehen, denen wir das Evangelium, 
das im Mittelpunkt der reformatorischen 
Verkündigung steht, weitergeben wollen. 
Gottes Segen möge dieses Anliegen be-
gleiten, in den Gemeinden in Ungarn und 
in der ganzen Welt!

Ein fröhliches Reformationsfest 
wünscht Ihnen

 PfArrer sZilárD WAgner 
(Wien)

Das Wort Gottes ist eine Speise, 
wer sie isst, den hungert immer 
mehr danach. 

(Martin Luther)

í

Ich lebe, weiß nicht, wie lang.
Ich sterbe, weiß nicht wann,
Ich fahre, weiß nicht wohin,
Mich wundert, 
dass ich noch fröhlich bin

Luthers Kommentar dazu:
Der Christ kann diesen Reim getrost 
 umkehren und also sagen: 
Ich lebe, und weiß wohl wie lange, 
Ich sterbe, und weiß wohl, wie und  
 wanne;
Ich fahr, und weiß, Gottlob! wohin,
mich wundert, dass ich noch traurig 
 bin.

í

„Die Freiheit eines Christenmen-
schen immer wieder neu zu leben: 
Mich nicht einfach anderen Mei-
nungen hinzugeben, sondern selbst 
einen kritischen Geist wachzuhal-
ten. Ich mache den Mund auf, wenn 
ich es für richtig halte, das ist für 
mich reformatorisch.

Luthers Auftritt vor dem Reichs-
tag zu Worms ist auch für mich ein 
protestantisches Sinnbild: Er stand 
dort zu seinen Überzeugungen, 
selbst wenn es einen, modern ge-
sagt, Shitstorm gab. Eine Grund-
lage meines Glaubens ist zudem, 
immer wieder die Bibel zu lesen. 
Dabei entdecke ich stetig Neues, 
das ich vorher so nicht gesehen 
hatte.“

 (Margot Käßmann)

evangélikus Élet I DEUTSCHE ANLAGE
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„Spravodlivý zo svojej 
viery bude žiť!“ (Abakuk 2:4.b)

Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj 
s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 
Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup 
k milosti, v ktorej stojíme.“

(List Rímskym 5:1–2) 

Ak budeš prosiť o milosť – Boh dá 
novú možnosť. Je užitočné, posta-
viť si kritické otázky práve dnes, 

na pamiatku reformácie. Mali by sme sa 
úprimne pred Bohom pýtať na dôvody 
svojich neúspechov. Máme cirkev oslobo-
deného evanjelia. Vieme, že zásady viery 
a života boli reformáciou postavené dob-
re. Predsa sa nám však v našich rodinách 
nedarí tak, ako by sme si priali.

Naše kostoly navštevujú najmä starší 
ľudia. Hoci máme všetky možnosti, prá-
ce s mládežou v mnohých zboroch zly-
háva. Oslobodené evanjelium má byť 
darom pre mnohých… Ostáva však skôr 
za múrmi kostolov. Sú za tým naše zlyha-
nia? Prehrešili sme sa proti Hospodinovi 
ako Jóbovi synovia, a tak nás Boh „vydal 
do moci vlastnej viny“? V čom je naša 
vina? Málo lásky? Obviňovanie iných 
za svoje zlyhania, vyhováranie sa na ne-

priaznivé spoločenské podmienky? Strach 
z hľadania nových ciest odovzdávania 
evanjelia novým ľuďom? – „Ak budeš hľa-
dať Boha a Všemohúceho budeš prosiť 
o milosť, ak si čistý a úprimný, tak teraz 
povstane kvôli tebe a znovu zriadi príby-

tok tvojej spravodlivosti.“ Čistota a úprim-
nosť znamená záujem o to, aby som sa vi-
del tak, ako ma vidí Boh. Prosme o milosť! 
Boh nás nezavrhol! Boh nám ešte naplní 
ústa smiechom! 

 B. m.

Ecclesia semper reformanda je jed-
nou zo zásad, ktoré sa dostali v re-
formačných časoch do popredia. 

Hlása pravdu, na ktorú radi zabúdame: Je 
potrebné, aby sa cirkev, teda každý kresťan 
vždy nanovo reformoval. Už Stará zmluva 
nám v príbehu o potope sveta ukazuje, že 
Boh si želá aby sme sa nanovo formovali 
(reformovali) vo vzťahu k Nemu.

Za Noachových čias urobil reformu 
Boh. Urobil ju vtedy jediným možným 
spôsobom – okrem Noachovej rodiny ná-
silne zničil životy všetkých, ktorých stvoril, 
hoci Ho pritom „zabolelo srdce“. Bolo to 
prvý a podľa Jeho slov i posledný raz, keď 
takto zasiahol. Odvtedy Boh prenecháva 

ľudské obnovovanie sa našej vôli. Lenže 
aké sklamanie! Po nádhernom uzatvorení 
zmluvy medzi Bohom a Noachom, Noa-
chovo potomstvo stavia babylonskú vežu. 
To nie je len historický fakt, je to i dnešný 
stav. Boh poslal Svojho Syna, aby s nami 
urobil zmuvu o spasení. Hoci sme ju s ra-
dosťou „podpísali“, predsa len potichučky 
ďalej staviame babylonskú vežu.

Pamiatka reformácie nám nepripo-
mína iba Luthera zverejňujúceho svoje 
výpovede proti odpustkom. Pripomína 
nám, že by sme mali čítať i Božie výpove-
de proti nám. Boh nás, teraz už cez Pána 
Ježiša volá: Vyjdi z korábu svojho starého 
ja. Vyveď z tade i celú svoju rodinu.

Nezostávajme zadebnení a izolova-
ní vo svojej arche. Vyjdime a s Božou 
pomocou sa pustime do reformácie sa-
mých seba. Nechceme zreformovať všet-
ko hned a za každú cenu. Sústreďme sa  
na to, aby sme zreformovali samých seba. 
Byť veriaci predsa neznamená stáť v bez-
prostrednej blízkosti Boha.

Byť veriaci znamená kráčať so svo-
jím Bohom. Je to náročná túra. Ozajstný 
beh na dlhú trať. Ale nie je to nič, čo by 
sme s Božou pomocou nedokázali. Než 
teda – reformácii zdar! Pusťme sa do nej! 
Ale pamätajme, že nie všetko okolo nás, 
predovšetkým MY sa máme reformovať.

 janKa StraKová

Reformujme vežu
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Pred pármi rokmi sme si založili peknú 
tradíciu: Občas si pozývame z vidiec-
kych cirkevných zborov so slovenskými 
koreňmi do Budapešti na spoločné služ-
by Božie.

Tak už navštívili nás z Jači, z Kirťu, 
z Maglódu, z Veľkej Tarči, z Čomádu a zo 
Černi a z Čemeru.

Pred pármi rokmi na druhú októbro-
vú nedeľu prijali naše pozvanie nasi bra-
tia a naše sestry zo Čemeru.

Prichádzali k nám s jedným plným 
autobusom s vedením Juraja Johanna. 
– Ako to pán farár vo svojom pozdrave 
vysvetlil, na Čemeri ešte žijú živé tradíciá: 
staršie ženy ešte nosievajú tieto krásne 
kroje, čo zdedili od svojich rodičov. Ony 
ešte počúvali doma kedysi slovenský 
jazyk. – Ich vnuky a vnučky sa učia slo-
venčinu v škole. – Dobre bolo v bratskom 
a sesterskom spoločenstve spolu spievať, 
modliť sa a počúvať Božie Slová na jazy-
ku našich predkov. Slovo Božie na túto 
nedeľu nám mal odkaz, že Náš Pán chce 
nás posilniť: náš vnútorný človek – aby 

zo svojho úprimného srdca sme spravili 
všetko: sme sa modlili a dali ďalej z tých 
darov, čo sme dostali od Neho. – Dob-
re bolo počuť ako krásne znejú zo srdca 
spievajúce piesne z Tranosciusa a pamä-
tať sa na dávne časy: ako mohli spievať 
a modliť sa naši predkovia. – Dobre bolo 
cítiť, že spája nás nielen spoločná minú-
losť, spolupatričnosť, ale náš Kristus, Je-
ho láska. 

Po priateľskom rozhovore pri kávičku 
sme sa dohodli, že sa stretneme druhý 
krát na Čemeri: na nasledujúcom podu
jatí. – Keď sme sa pozreli náš Lutherov 
dvor a Lutherovu sochu, naši bratia a na-
še sestry odchádzali ešte na výlet v Bu-
dapešti.

Tieto stretnutia nás posilňujú nielen 
v spolupatričnosti, ale aj v Kristovej láske 
nás obnovia a upevňujú. Dostaneme sa 
bližšie k nášmu Pánovi a aj našim bra-
tiam a sestrám. Pomáhajú nám dosiah-
núť sa, po čom túžime: obnoviť náš život 
v Kristovi.

 hilDA guláčiová-fABuľová

Martin luther:
Výpovede 
proti odpustkom  
– Výbery

Keď náš Pán a Majster 
hovorí: Pokánie čiňte, tak 
chce, aby celý život Jeho
veriacich na zemi bol 
ustavičným pokáním.

Nedokonalá pobožnosť 
Alebo nedokonalá láska
Umierajúceho nutne pri –
náša so sebou veľké oba –
vy, áno, o čo je láska men –
šia, o to väčší je strach.

Každý kresťan, ktorý
pociťuje pravú ľútosť nad
svojimi hriechmi, má úplné
odpustenie trestu aj viny,
ktoré mu patrí aj bez 
odpustkov.

Opravdivým pokladom
Cirkvi je však sväté evan –
jelium o Božej sláve a
milosti. Tento poklad je 
však, prirodzene, vo veľkej
nenávisti, lebo pôsobí, že
prví budú poslednými.

Preto sú poklady evan –
jelia sieťou, ktorou kedysi
lovili bohatých ľudí.
Avšak poklady odpustkov
Sú sieťou, ktorou v dnešnej dobe
lovia bohatstvo ľudí.

Kresťanov treba poučovať,
že ten, kto chudobnému dáva,
núdznemu požičiava, lepšie
robí, ako keby si kúpil 
odpustky.

Túžba 
po obnovení
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Műanyagmentes július, klímasztrájk, 
csomagolásmentes árukat kíná-
ló üzletek és fém vizes palackok. 

A környezettudatosság trendibb, mint va-
laha. Számos cég ki is használja a piaci rést, 
és gyorsan reagál a növekvő igényekre: 
sorra jelennek meg a többször használa-
tos fültisztítók, komposztálható szivacsok 
és bambusz fogkefék. 

Az erőteljes környezetszennyezésből 
származó problémákat már közel ötven 
éve felismerték. Az első tudományos 
összefoglaló munka, D. H. Meadows  
– D. L. Mea dows – J. Randers – W. W. 

Beh rens A növekedés határai című köny-
ve 1972ben jelent meg, és kutatások, 
klímakonferenciák sorát indította el, 
amelyek rendre komolyabb eredmények 
nélkül fejeződtek be. Az egy helyben to-
porgást jól mutatja, hogy D. H. Meadows, 
D. L. Meadows és J. Randers, A növekedés 
határai – Harminc év múltán című, 2002
ben megjelent kiadvány szerzői arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az eredeti 
kutatáshoz képest nem történtek érde-
mi változások (az idén szeptember 23i 
New Yorki klímacsúcs is összességében 
elégtelen vállalásokkal zárult). Az azóta 

megjelent vizsgálatok is alátámasztják az 
1972ben kiadott jelentésben foglalta-
kat, sőt úgy tűnik, a folyamatok a koráb-
ban jelzettnél gyorsabban zajlanak.

Az egyetlen újdonság a tárgykörrel 
kapcsolatban talán csak annyi, hogy el-
kezdtünk róla beszélni. Végeláthatatlanul 
lehetne sorolni a hőhullámok és a helyi 
katasztrófák előfordulását. S mivel az 
érezhető negatív hatások miatt elkezd-
tünk félni, valamiféle látszólagos érdek-
lődést tanúsítunk a téma iránt. Úgy tűnik, 
egyre többen vagyunk a Damaszkuszba 
vezető úton: megvan a felismerés és a 
szándék, de azért teljes hátraarcot venni 
valahogy még sincs kedvünk. Helyette 
szorongunk, és idegesen nyomogatjuk a 
pánikgombot, félmegoldásokat szajkó-
zunk, és egyéni felelősségünket firtatjuk.

A keresztény ember 
felelőssége
Pál apostol megtérésének története a 
legtöbbünk számára ismert: a keresz-
tényeket üldöző farizeus találkozott Jé-
zussal a damaszkuszi úton, s ettől fogva 
teljes fordulatot vett az élete. Pál nem 
azt válaszolta Jézus hívására, hogy neki 
ez kellemetlen lenne, és ha lehet, inkább 
valami köztes megoldást választana, vagy 
hogy keressenek mást a feladatra. Pál 
nem ásta el a talentumait, és nem tar-
totta meg magának a Jézussal való talál-
kozásból született felismerést. Vállalta a 
kihívást, a szenvedést, mert miután talál-
kozott Jézussal, már nem tudott ugyanaz 
az ember lenni, aki azelőtt volt. Korábbi 
küldetését félredobva az egyik legjelen-
tősebb hatású apostol vált belőle.

Ha megvizsgáljuk a hozzáállásunkat a 
klímaváltozáshoz, ráébredhetünk, hogy ez 
a radikális szemléletváltás a mi életünk-
ben talán még nem következett be. Bár 
felismerésre jutottunk, mégsem vagyunk 
hajlandók vállalni a megoldások felé való 
elmozdulással járó kellemetlenségeket, 
nehézségeket. Nem elég csak részprob-
lémákat kiemelni és azokra koncentrálni 
(mondjuk, a műanyagmentességre), mert 
bár születhetnek részleges megoldások – 

Damaszkuszi félfordulat
Lesz-e igazi változás a környezettudatosságban?

A teremtés hetének idei témája a hála és a felelősség, valamint a biológiai 
és ökológiai sokféleség védelme. A probléma aktuálisabb, mint valaha; az 
utóbbi időben nem véletlenül fokozódott világszerte a környezettudatosság 
iránti érdeklődés. Azonban ez sokaknál inkább pánikérzettel társul, mint-
sem tenni akarással. Vajon hagyjuk-e, hogy a félelmeink megbénítsanak, 
vagy belátva a saját felelősségünket, a tettek mezejére lépünk? Képesek 
vagyunk-e teljes fordulatot venni, ami kényelmetlenséggel és lemondások-
kal is jár? Vagy elengedjük a fülünk mellett a sürgető üzenetet?

„Mentsd meg a bolygónkat”
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például az ózonlyuk növekedését sikerült 
megállítani –, amíg az üvegházhatású gá-
zok (elsősorban a széndioxid) kibocsátását 
érdemben nem tudjuk csökkenteni, addig 
szinte semmit sem tettünk… Szükségünk 
van rá, hogy átfogóan, rendszerben gon-
dolkozzunk, és teljes fordulatot vegyünk.

Nem szolgálhatsz 
két úrnak
„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert 
vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat 
pedig szeretni, vagy az egyikhez ragasz-
kodik majd, a másikat pedig megveti. Nem 
szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” 
(Mt 6,24)

Ingoványos talajon járunk. Különfé-
le érdekek feszülnek egymásnak a glo-
bális harctéren, sorozatosan születnek 
ellentmondásos intézkedések, radikális 
változtatásra azonban kevesen képesek. 
A pozitív lépések – például a klímaalap 
támogatása – hamar értelmüket vesztik, 
ha mellettük más állami támogatások, 
beruházások épp ellenkező irányban 
hatnak. Egyéni szinten pedig hiába nem 
kérünk szatyrot a boltban, és zárjuk el 
a csapot fogmosás közben, ha egyúttal 
tragédiának éljük meg az üzemanyagár-
emelkedést.

A többség valószínűleg azzal sem ér-
tene egyet, hogy az állam extra adókat 
vessen ki a repülőutakra. Hiába adako-
zunk az égő esőerdők megmentésére, 
ha közben Kínából internetes áruháza-

kon keresztül pár száz forintos felesle-
ges tárgyakat rendelünk, melyek hosszú 
repülőút után jutnak el hozzánk, ráadásul 
méltatlan körülmények között készítették 
őket alacsony bérért dolgoztatott gye-
rekmunkások.

Nem élhetjük ellentmondásosan az 
életet, bizonyos mértékben fel kell ad-
nunk a kényelmünket. Áldozatot kell hoz-
nunk a jelenben, amely nem most, nem 
holnap, de hosszú távon megtérülhet, 
mert megelőzhetünk egy sokkal nagyobb 
katasztrófát. És ha az emberiség így sem 
fogja tudni elkerülni a legrosszabb for-

gatókönyvet, akkor is jó lenne tiszta lel-
kiismerettel azt mondani, hogy miután 
felismertük a problémát, még ha későn is, 
de próbáltunk ténylegesen tenni ellene.

 
Ne féljünk, 
cselekedjünk!
Peregnek a percek, telnek a napok, a he-
tek, a hónapok, az évek és az évtizedek, 
és mi mégsem tudunk kilépni a fogyasz-
tói társadalom bódulatából. Ugyanakkor 
egyre többen ismerik fel a veszélyt, egyre 
többen vannak, akik változtatni szeretné-
nek – és ennek örülni kell. De ne álljunk 
meg a félfordulatnál, még ha kisebbség-
ben vagyunk is. A tizenkét dühös ember 
története 11 : 1 elleni szituációból indul, 
és a végén 0 : 12vel zárul…

Vane bennünk annyi erő, szeretet 
és józanság, hogy mi legyünk az az egy, 
akinek a példája másokra is hat? Vagy fé-
lelmek és szorongások között hagyjuk, 
hogy sodorjanak az események? Jézus-
nak a felelősségről és a tenni akarásról 
is határozott üzenete van (lásd a talentu-
mokról szóló példázatot [Mt 25,14–30]). 
Nem fogadható el számára, ha valaki az 
ismeretek dacára hárít, és elmulasztja, 
elkeni a valódi cselekvést. Ugyanilyen 
világos az üzenete a félelemről és a hol-
naptól való szorongásról is. Ezeket sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül.

 hArmAti DórA, AntAl Bálint

Az eredeti, teljes írás október 1-jén jelent 
meg a Kötőszó evangélikus közéleti blogon
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Aszéles látókörű sebészorvos 1814
ben született Sárszentlőrincen 
Balassa János evangélikus lelkész 

második gyermekeként. Tanulmányait a 
sárszentlőrinci algimnáziumban kezdte 
meg, a középiskolát pedig Sopronban és 
Pozsonyban végezte. Orvosi oklevelet 
1838ban Bécsben szerzett. Tanulmá-
nyainak végeztével a császárvárosban 
maradt, ahol kora híres sebészprofesszo-
rának, Joseph Wattmannnak lett műtős-
növendéke. 

Hűség a hazához
Balassa a bécsi évei alatt ismerkedett 
meg az akkor kialakulófélben levő új 
orvosi irányzattal. Ennek követői a 
betegségek okait kórbonctani ellen-
őrzéssel kutatták, miközben kidol-
gozták a belgyógyászati diagnosztika 
módszereit. Balassa János nyitottan 
szívta magába ezeket a reformismere-
teket. 1842ben kinevezték őt a bécsi 
klinika tanársegédjévé, ám fél év múlva 
már Pesten találta magát, ahol a Pesti 
Királyi Tudományegyetem Orvosi Kará-
nak sebészprofesszora lett. Ezt a posztot 
haláláig töltötte be. Élete során többször 
hívták külföldi egyetemek és kórházak 
élére, azonban ő hűségesen kitartott sze-
retett hazája és egyeteme mellett.

A huszonkilenc éves fiatalember a ki-
nevezéssel együtt egy tizennégy beteg-
ággyal felszerelt „kórodát” is átvehetett. 
Ez a klinika rendkívül korszerűtlenül, a 
betegek fogadására és kezelésére alkal-
mas külön helyiség nélkül működött, és 
neki sem volt külön tanári szobája. Rá-
adásul az oktatásra szolgáló tantermet 

is meg kellett osztania más tanárral. Ám 
a világot járt Balassát ez nem keserítette 
el. Életcéljául tűzte ki a hazánkban ak-
kor még alacsony színvonalú sebészet 
megreformálását, ezért még kinevezése 
előtt – saját költségén – európai tanul-

mányutat tett, sok értékes újítást hozva 
onnan magával. 

Következetesen vallotta: sebészeti 
beavatkozást csak a végső esetben kell al-
kalmazni. Kerülte a felesleges csonkolást. 
Egy 1851ben írt tanulmányában így vall 
erről: „Mi pedig a műtétellenes kardos-
kodást illeti, nyíltan bevallom, hogy abban 
a sebészet újabb szellemére nézve a leg-
reálisabb haladást látom, mennyiben arra 

törekszik, hogy élet- s kórtani folyamatok 
helyesebb felfogása s kellő méltánylása 
alapján a szükségtelen és czélellenes vagy 
éppen káros műtétek halmazát a sebészet 
teréről leszorítsa.” Épp ezért előszeretettel 
alkalmazta például tuberkulózisos csont- 
és ízületi megbetegedések esetén a hűtési 
technikát.

Újítások és rehabilitáció
Nagy jelentőséget tulajdonított a fáj-
dalomcsillapításnak és a sebfertőzések 
elkerülésének. Hazánkban elsőként al-
kalmazta a műtét előtti éterbódítást, a 
fecskendőt és sebészeti kötözéseknél a 
vattát. Fontosnak tartotta a betegségek 
és műtétek után a minél pontosabb hely-
reállítást – ő alkalmazott hazánkban elő-
ször gipszkötést – és a plasztikai megol-
dásokat. Ez utóbbi területen Európa
szerte elismert és használt újításokat 
vezetett be.

Szakmai körökben alapműnek te-
kintették például a plasztikai műtétek-
ről, a vesebetegségekről, illetve a hasi 
sérvekről írt tanulmányait. Nemcsak a 
mikroszkópot használta rendszeresen 

a sebészeti metszetek vizsgálatánál, de 
Magyarországon elsőként alkalmazta az 
akkoriban megalkotott gégetükröt is. Az 
orvosi műnyelv fejlesztésének terén szin-
tén maradandót alkotott – neki köszön-
hetjük például a „nyílt törés” kifejezést.

1848-ban több orvostársával hon-
védorvosnak jelentkezett. A honvédkór-
ház igazgatója, miniszteri tanácsos lett, 
a harcok idején pedig táborisebész-tan-
folyamot szervezett. A világosi fegyver-
letétel után azonban ő sem kerülhette el 
a sorsát: rá is börtön várt. Fogságát egy 
szomorú esemény súlyosbította. A szom-
szédos cellában raboskodott Batthyány 
Lajos, aki a kivégzése előtt a felesége ál-
tal becsempészett tőrrel súlyos sebet ej-
tett a nyakán. A megijedt börtönigazgató 
Balassát vitte hozzá, hogy lássa el a volt 

EVANGÉLIKUS ARCKÉPCSARNOK I evangélikus Élet

Erzsébet királyné 
magyar orvosa
Balassa János emlékezete

Talán sokan nem is tudják, hogy a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kór-
ház névadója evangélikus orvosprofesszor volt. A hazai orvostörténet egyik 
legkiemelkedőbb alakja nemcsak napjainkig alkalmazott műtéti újításokkal 
modernizálta a gyógyítás módszereit, de a fecskendő vagy a gipszkötés hasz-
nálata, a rendszeres vizeletvizsgálatok bevezetése vagy a nyílt törés mint 
orvosi szakkifejezés is az ő nevéhez fűződik.

Balassa János
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miniszterelnök sérülését. Az orvos, mi
után bekötözte a sebet, írásba adta, hogy 
az elítélt a nagy vérveszteség miatt any-
nyira legyengült, hogy kivégzése lehetet-
len. Másnap azonban rabtársaival együtt 
tehetetlenül vették tudomásul, hogy a 
halálos ítéletet végrehajtották: Batthyány 
Lajost – a nyaki sérülése miatt – akasztás 
helyett golyó által végezték ki.

Balassa János szakmai tudását szé-
les körben elismerték, így a császár ha-
marosan aláírta a szabadonengedési pa-
rancsot, és kis idő múlva, 1851ben újra 
elfoglalhatta a tanszékét is. Pozíció ját 
kihasználva munkalehetőséget bizto-
sított számos orvos barátjának, akik a 
szabadságharcban vállalt tevékenysé-
gük miatt a hatóságok szemében nem-
kívánatos személyeknek bizonyultak. Az 
úgynevezett Balassakör tagjai – példá-
ul Markusovszky Lajos, Lumniczer Sán-
dor, Korányi Frigyes, Semmelweis Ignác, 
Hirschler Ignác – a kor kiváló orvosainak 
számítottak, és sokat tettek a hazai or-
vostudomány fejlesztéséért. Cikkeik a 
későbbiekben rendszeresen megjelentek 
az Orvosi Hetilapban.

Gyémántgyűrű 
a királynétól
Az időközben egyre népszerűbb és elis-
mertebb Balassa professzort 1863ban 
kinevezték az akkor alakult császári és 
királyi közoktatásügyi tanácsba. Később 
királyi tanácsosi rangot kapott, és átve-
hette a Lipótrendet. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia mellett több külföldi tu-
dós társaság is tiszteletbeli, illetve rendes 
tagjai közé hívta.

A legnagyobb kitüntetés számára talán 
mégis az volt, amikor Erzsébet királyné őt 
választotta magyar orvosául. A budai Vár-
ban Balassa János volt Sisi szülészorvosa, 
amikor 1868. április 22én Mária Valéria 
hercegnő megszületett. Hálája jeléül a ki-
rályné a nevének kezdőbetűivel díszített 
gyémántgyűrűt ajándékozott orvosának.

A kiegyezést követően újból Eötvös 
József lett a vallás és közoktatásügyi mi-
niszter. Ő Balassát nevezte ki az Orszá-
gos Közegészségügyi Tanács elnökének. 
Ám az új elnök nem sokáig tehetett ha-
zájáért e poszton, mert 1868. december 
9én szövődményes vakbélgyulladásban 
elhunyt. Halála nagy veszteség volt, és 
sokakat lesújtott. 

A temetési szertartást Székács József 
püspök vezette a Deák téri evangélikus 

templomban. A világhírű orvosprofesszort 
több ezer ember kísérte utolsó földi útján 
a mai Fiumei úti sírkertig. A menet a klinika 
előtt is megállt, ahol a fiatalság nevében 
Osváth Albert orvostanhallgató búcsúztat-
ta szeretett tanárukat. A gyászszertartás 
délután két órakor kezdődött, a koporsót 
pedig hét órakor, esti sötétségben he-
lyezték a kriptába. Balassa János életében 
nemcsak hazaszeretetéről tett tanúbizony-
ságot, de hitéről is. Kezdő orvosként dok-
tori értekezésében is leírta: „Isten bennünk 
van, buzgalmunk az ő műve.” 

A Budapesti Királyi Orvosegylet az 
1876. december 2i rendkívüli ülésén 
megalapította a kutatók számára adható 
úgynevezett „orvosegyleti Balassadí-
jat”. 1905ben egy átszervezést követő-
en Balassaérmet hoztak létre, amely az 
egyesület legnagyobb kitüntetéseként 
„magyar orvos kutató vagy gyógyító te-
vékenységét koszorúzhatja”. 1960tól a 
Magyar Sebésztársaság adja át a Balassa 
Jánosemlékérmet a kiemelkedő sebészi 
pályafutás elismeréseként.

 BoDA ZsuZsA

Balassa János síremléke a Fiumei úti sírkertben
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Fabiny Tamás a rendezvényen há-
rom, a befogadással, beengedéssel 
kapcsolatos történetet említett a 

Szentírásból. Az első Zákeus története 
(Lk 19,1–10) volt. A kis termetű fővám-
szedő szerette volna látni Jézust, de a tö-
megben ez nem sikerült neki, ezért föl-
mászott egy fügefára. Jézus észrevette, 
és szólt neki, hogy jöjjön le, mert ma az 
ő házában kell vacsoráznia. Zákeus nem 
gondolt ilyesmire, csak kíváncsiskodott, 
de megtörtént a csoda: beengedte Jé-
zust, először az otthonába, majd pedig a 
szívébe. Ezután pedig elhatározta, hogy 
mindazt, amit másoktól tisztességtelenül 
szedett be, kétszeresen adja vissza.

A másik történet helyszíne Mamré 
tölgyese (1Móz 18,1–15). Ábrahám, 

amint a sátra bejáratában üldögél, egy-
szer csak három idegent pillant meg. Ke-
leti szokás szerint vendégül látja őket. Itt 
is asztalközösséggel kezdődik a beszélge-
tés, a három idegen elmondja Ábrahám-
nak, hogy idős kora ellenére egy év múlva 
gyermeke lesz. Később valóban megtör-
ténik a csoda, megszületik Izsák. Ehhez 

azonban az kellett, hogy Ábrahámék be-
fogadják az idegeneket, az idegenekben 
pedig az angyalokat. Ennek a befogadás-
nak is áldott következménye lett.

A harmadik történet is az Újszövet-
ségből való (ApCsel 16,16–34). Filippiben 
Pál és Szilász a börtönben raboskodnak, 
s felemelt kézzel énekelnek és imádkoz-
nak. Ekkor egy nagy földrengés hatására 
csodálatos módon leesnek a zárak és a 
bilincsek. A börtönőr derék rómaiként a 
kardjába akar dőlni, mert azt gondolja, a 
rabok megszöknek. De Pál rákiált, hogy 
ne tegyen kárt magában, nem szöknek 
meg. A börtönőr nem hisz a szemének, 
és megkérdezi, mit cselekedjen, hogy üd-
vösséget nyerjen. Pál azt válaszolja, hogy 
ő és háza népe higgyen az Úr Jézus ne-

vében, és üdvözülni fognak. A börtönőr 
elhívja az otthonába Pált és Szilászt, ki-
mossa a sebeiket, megvendégeli őket, és 
háza népével együtt megkeresztelkedik.

Mindhárom történetben lejátszódik 
az, ami az előadás címében szerepel. 
Zákeus, Ábrahám és a börtönőr been-
gedte Jézust az életébe, és ennek áldott 

következménye lett. A kérdés már csak 
az, hogy mi be tudjuke engedni Istent 
az életünkbe – összegzett Fabiny Tamás. 
Hogy ez miképpen valósulhat meg ma, 
arról Lackfi János szólt.

Az előadás elején az író, költő, mű-
fordító a tisztaságról és a tisztátalanság-
ról beszélt. Ma talán megmosolyogjuk a 
részletes és pontos ószövetségi leíráso-
kat és gyakorlatokat, amelyeket a tisz-
taság megőrzésére alkalmaztak, s mind-
ez jól mutatja, hogy a tisztaság fogalma 
az idők folyamán nagy változáson ment 
keresztül. Ha a szomszéd lány kikapós, 
akkor megszóljuk; ha az illető sztár, ak-
kor szelfizni szeretnénk vele. Ha vegetá-
riánussá leszünk, akkor elítéljük azokat, 
akik gyilkolják az állatokat, de az avokádó 
kedvenc csemege, pedig ahhoz többnyi-
re embervér tapad. Kórházban magzat-
elhajtással elvenni egy életet tiszta sor; 
strandon ölni országos botrány. Tudunk 
nagyon tiszta köntösbe öltöztetni tisztá-
talan cselekedeteket és embereket. Jézus 
az életünkbe engedve átírja a tisztaság és 
a tisztátalanság fogalmát.

Lackfi János ezután az ima erejéről 
beszélt, és kitért a házasságkötésére is. 
Mindketten nagyon fiatalok voltak, ami-
kor egybekeltek, a felesége, Júlia tizen-
hét, ő tizenkilenc éves volt akkor – hang-
zott el. Felesége az első gyermekükkel 

Nyissunk kaput Istennek
Költő vendég az evangélikus szabadegyetemen

Lackfi János Prima Primissima és József Attila-díjas költő, író, műfordító 
Engedd be Istent az életedbe (Hűha, és ha tényleg bejön?) című előadása 
indította a budavári evangélikus szabadegyetem hetedik évadát szeptem-
ber 9-én a budavári evangélikus kápolnában. Az este a megszokott rend 
szerint Fabiny Tamás püspök áhítatával vette kezdetét.

KRÓNIKA I evangélikus Élet
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„Inspirálni, közösséggé formálni a fiatalokat” 
– így foglalta össze a Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium célját Gadóné Kézdy Edit, az in-
tézmény igazgatója a vele készült, az Evan-
gélikus Élet hasábjain megjelent interjúban 
(2019/35–36. szám). Ehhez pedig elenged-
hetetlenül hozzátartozik, hogy megismerjük 
a fogyatékkal közöttünk élők mindennap-
jait. Rájöhetünk, hogy ugyanúgy szeretnek 
nevetni és beszélgetni, sírni és bánkódni, 
mint bárki más. A találkozás és a párbeszéd 
hozzásegít bennünket, hogy ezután bátrab-
ban odalépjünk a villamosra fehér bottal vá-
rakozóhoz, és segítsünk neki. 

A kiállításmegnyitón döbbent csend-
ben hallgatták a jelenlévők a vak Klabacsek 
Dániel versmondását, aki átéléssel szaval-
ta Keresztury Dezső és Ady Endre verseit. 
Ugyanazokat a verseket, amelyeket ők is 
tanultaktanulnak az iskolában! 

Amíg négyen a kiállított tárgyakat ta-
pogatták végig vezetőik kíséretével, addig 
a múzeum földszintjén a vakvezető ku-
tyával, Nelsonnal érkező Dorka beszélge-
tett életéről, munkájáról, hétköznapjairól 
a Deák Téri és a BudapestFasori Evangé-
likus Gimnázium tanulóival. A beszélgetés 
egyre oldottabbá vált, a kérdések egyre 
csak szaporodtak, és jóízű eszmecsere 
alakult ki a látogatók és a tárlatvezetők 
között. 

Bár a kiállítás csak egy hétig vendéges-
kedett az Evangélikus Országos Múzeum-
ban, a közel háromszáz diák, aki látta, fe-
ledhetetlen élménnyel gazdagodhatott. Az 
információáradattól egyre érzéketlenebbé 
váló mindennapjainkban igenis szükség van 
ilyen érzékenyítésre. Nagy köszönet azok-
nak a tanároknak, akik fontosnak tartották 
ezt a programot, és elhozták rá a diákjaikat. 

 – hBl – 

a szíve alatt kezdte az egyetemet, és az 
ötödik baba érkezése előtt végezte el. 
Összesen hat gyermekkel áldotta meg 
őket a Teremtő. A munka, a tanulás, a 
gyermeknevelés és a kezdeti lakhatási 
körülmények számos kihívást tartogattak 
a család számára, de mindvégig derűsen 
és bizalommal tekintettek az életükre.

Lackfi János megosztotta a hallga-
tósággal Johanna lánya születésének 
körülményeit is. Amikor Júliánál jöttek 
a fájások, hazaküldték őt a kórházból. 
Este, lefekvés után indult be a szülés. 
János taxit hívott, és már úton is vol-
tak a kórház felé, közben a rózsafüzért 
imádkozták. Megérkeztek az épület elé, 
s míg a felesége kiszállt, János fizette ki a 
taxit, közben megkérdezte Júliától, hogy 
mit segítsen. Ő azt válaszolta: „Kapd el!” 
És a kislány popsija már a kezében volt. 
Gyorsan levette az ingét, belecsavar-
ta Johannát, véresen, a köldökzsinórral 
sétáltak be a szülészeti osztályra. Szép 
jelzés, hogy Johanna esküvőjén édesapja 
ezt az inget viselte.

A költő a katolikus karizmatikus moz-
galomban tapasztalta meg Isten intenzív 
erejét. Aki beengedi Istent az életébe, 
annak az életében egészen elképesztő 
dolgok történnek – mondta, majd két kis 
történetet említett ezzel kapcsolatban. 
Egy írókollégája napi szinten osztott meg 
a Facebookon negatív, gyűlölködő bejegy-
zéseket. Lackfi János már arra gondolt, 
hogy törölni fogja őt az ismerősei közül, 
de akkor jött a gondolat, hogy inkább  
intenzíven imádkozik érte egy órát. Há-
romnégy nappal később meglátta kollé-
gájának az újabb bejegyzését, amelyben 
az leírta, hogy úgy érzi, úszik a szeretet-
ben, és legszívesebben az egész világot 
megölelné. 

A második epizód a fiával kapcsola-
tos. Egyszer azt álmodta, hogy a fiának 
szemműtétje van. Mivel építkezés előtt 
álltak, és épp a telket alakították, felhívta 
őt, hogy vegyen a fűrészeléshez arcvédő 
maszkot. Így is történt. Két héttel később 
fia elmesélte, hogy kimentek az apósával 
a telekre, és munka közben a láncfűrész 
lánca az arcába csapódott. De mivel raj-
ta volt a maszk, nem történt semmi baj.

A vendég ezután az édesapjával való 
személyes kapcsolatáról beszélt, vala-
mint a Luther című animációs film szö-
vegének megírásáról is kérdezték őt. 
Szavaiból mély hit és az Isten iránti elkö-
teleződés sugárzott. 

 Csűry CsABA

Múzeumlátogatás 
bekötött szemmel
Lekapcsolt világítás, félhomály, megilletődve suttogó gimnazisták. Rend-
hagyó kiállításmegnyitó zajlott szeptember 20-án a budapesti Evangélikus 
Országos Múzeumban. A Kézzelfogható Alapítvány Szabadon szárnyalj! 
című tapintható kiállítása kortárs képző- és iparművészek, valamint fo-
gyatékkal élő alkotók munkáiból készült. Az érdeklődőket – a szemüket 
bekötve – párosával vezették körbe a kiállításon látássérült tárlatvezetők. 
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Készítettem egy kis felmérést a gyere-
kek körében, ki mit ért a Tízparancsolat 
szövegéből. Sok aranyos választ kaptam; 
némelyik félrement, de a legtöbb helyt-
álló volt. Kivéve egy parancsolatot, a ha-
todikat. A lurkók közül senki nem tudta, 
miről van itt szó. Volt, aki arra tippelt, 
hogy „ne pajzánkodj”. Visszakérdeztem, 
mit ért ezen. A válasz: „Ne mesélj disznó 
vicceket!” Más úgy vélte, azt jelenti, „ne 
garázdálkodj”. A szó magyarázata a gye-

rek szerint: „Ne tegyél tönkre játszóteret 
meg ilyen közös jó dolgokat!” A kedven-
cem azonban a „ne pazarolj” volt. Tehát: 
gazdálkodj okosan.

De bizony ez a játék is úgy sült el, mint 
a Ki nevet a végén?, mert mindaddig, míg én 
kérdeztem a gyerekeket, jól szórakoztam 
a válaszokon, de amikor visszakérdeztek, 
és nekem kellett elmagyarázni, miről is 
van szó, már kevésbé. Ez ugyanis eléggé 
felnőttkifejezés. Igaz, a felnőtt úgy „ke-

letkezik”, hogy a gyerek felnő, tehát van 
közük egymáshoz, mégis van, amitől a ki-
sebbeket sokáig megpróbáljuk megóvni. 
Ilyen ez a téma is. De ha már egyszer bele-
vágtam, itt az idő, hogy megpróbálkozzak 
egy érthető magyarázattal. 

A különböző bibliafordításokban 
ilyen kifejezéseket olvashatunk ebben 
a parancsolatban: „Ne törj házasságot!” 
„Ne kövess el házasságtörést!” „Légy hű-
séges!” Ha azzal kezdjük, hogy „ne törj”, 

Valaki mondja meg! 
GYERMEKEKNEK I evangélikus Élet
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már világosabban fogunk látni. Azt, hogy 
valami törékeny, már értitek. Biztosan 
mindannyian jártatok úgy, hogy egy szép 
bögre vagy tányér a földre pottyant, és 
darabokra törött. Ilyen kényes jószág a 
szeretet is. Kapcsolatainkat éppen úgy 
gondosan őrizni kell, mint egy különlege-
sen szép és szívünknek kedves, törékeny 
tárgyat, ha szeretnénk sokáig örülni neki. 
Nem szabad durván bánni vele, óvni kell, 
nehogy tönkretegyük. 

A hűség is nagyon fontos része en-
nek a parancsolatnak. Amikor egy fiatal 
pár összeköti az életét, megesküsznek, 
hogy szeretik egymást, és Isten segít-
ségét kérik, hogy az összetartozásuk ne 
múljon el sem egészségben, sem beteg-
ségben, sem jóban, sem rosszban, sem 
boldogságban, sem boldogtalanságban. 
Kitartani egymás mellett akkor is, amikor 
a másik nincs jól; akkor is, ha éppen ne-
héz; ragaszkodni egymáshoz: ez a hűség. 
Őrizni a kapcsolatot úgy, ahogyan a tüzet 
óvták őseink. 

Amikor még nem ismerték az em-
berek a gyufát, nagyon nehéz volt tüzet 
gyújtani, ezért mindig óvni kellett az égő 
lángot. Mellette kellett maradni, táplál-
ni: újra meg újra éghető anyag és levegő 
kellett neki, hogy tovább lobogjon. Nagy 
szükség volt erre, mert a tűz a meleget 
és a fényt jelentette a család számára. 
A tűzön is főztek, vagyis szinte az életük 
függött tőle. Ha kialudt, nem volt könnyű 
újat gyújtani, kérni kellett valakitől egy 
apró kis parazsat, amelyről aztán újra fel-
lobbanhatott a láng. Ezért is vigyáztak rá. 
Nem azért, mert éppen nagy kedvük volt 
a tűzzel foglalkozni, hanem mert tudták, 
hogy mindent meg kell tenniük érte. Ha 
így nézzük, már nem is vagyunk olyan 
messze a fogalomtól. 

Paráználkodni azt jelenti: gondatlanul 
bánni a kapcsolatainkkal. Nem vigyázni 
rájuk. És ilyen szempontból tényleg ha-
sonlít ez a garázdálkodásra is, ami anyagi 
javak oktalan tönkretételét jelenti. Csak 
éppen itt szerelemről, barátságról, csa-
ládról van szó. Ezek is sérülékenyek. El 
tudnak törni, és sebet tudnak ejteni a 
fájdalmasan alakult kapcsolatok is. 

A gyerekek pontosan értik, milyen 
fontos ez. Ha haragszanak, már az oviban 
azzal fenyegetőznek, hogy „nem leszek a 
barátod”. De azért elég hamar ki is békül-
nek, hiszen a kapcsolatok mindenkinek 
hatalmas kincset jelentenek. Hűséges ba-
rátok is összeveszhetnek, lehet közöttük 
nézeteltérés. Ez nem baj, sőt sokszor jót 

is tesz megbeszélni, elegyengetni a közös 
dolgainkat. Csak hajthatatlanul haragot 
tartani, őrizgetni a rosszat magunkban 
és nem továbblépni: az butaság. Az el-
ronthat, tönkretehet kapcsolatokat. Te-
hát igaz az is, hogy „gazdálkodj okosan”, 
vagyis ne pazarold el a barátságokat, ha-
nem becsüld meg őket. 

A paráználkodás a disznó viccek me-
sélésénél kicsit többet is jelent, de ha 
csak ennél maradunk, az is jó tanács. 
A számunkra kedves emberekről undok 
dolgokat mondani azért, hogy egy kicsit 
a figyelem középpontjába kerüljünk, nagy 
fájdalmat tud okozni annak, akit szere-
tünk. Nem éri meg. 

A felnőttvilágban már nemcsak a 
barátságokat, hanem a szerelmet is 
őriznünk kell. Két ember szeretetének 
védőburkába érkezik meg jó esetben 
egy gyermek, akinek mindvégig – még 
felnőttkorában is – oltalmat és bizton-
ságérzetet ad, hogy a szülei szeretik, 
megbecsülik egymást. Fontos érték a 
házasság. Benne megélhetjük, hogy 
valaki nemcsak felszínesen, hanem ala-
posan megismer, mégis szeret bennün-
ket. Nagyon jó útravaló ez az élethez. 

Mi több, a Biblia azt mondja, az ilyen 
kapcsolat Istenre mutat, aki éppígy van 
velünk. Ő pontosan tudja, milyenek va-
gyunk: ismeri a hibáinkat, tévedésein-
ket, a szívünk legmélyebb gondolatait is, 
és határtalanul szeret minket. Kitartóan 
és hűségesen mindörökké. 

Mivel pedig a Tízparancsolat nemcsak 
a nagyoknak, hanem már a kicsiknek is 
utat mutat, egy kis tanítványom üzene-
tét teszem ide nektek írásom végére. 
Ő csonka családban él már elég régen. 
Máig visszavárja azt az időt, amelyet a 
szülei házasságban együtt töltöttek. Re-
méli, hogy még éppé lehet, ami egykor 
eltörött. Elsős korában kezdett el azért 
imádkozni, hogy majd jó feleség lehes-
sen, és ne kelljen elválnia soha. Azt is kéri 
Istentől, hogy a férje is hűséges legyen 
majd, és a gyerekeinek a szíve ne fájjon, 
hogy apa és anya rosszul bánik egymás-
sal, hanem legyen öröm az életükben, a 
családjukban. Addig pedig a barátain edz: 
sokat beszélget velük, kifejezi a szerete-
tét feléjük. Ha összevesztek, keresi a bé-
külés útját. Kitartó és hűséges. 

Ezt tanácsolja nektek is. Szerintem 
Isten is gyönyörködik benne. 

Ha a szív, a nap, a tulipán és a felhő sorok megadott számú betűit a helyükre írod, 
akkor megkapod Isten ígéretét arról, milyen az ő hűsége
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HIRDETÉS I evangélikus Élet

Ökumenikus találkozó. Minden hónap harmadik vasárnap-
ján 16 órakor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és 
előadásra várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsának székházába (1117 Budapest, 
Magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsterembe Az 
egyház egységéért – az év egészében gondolat jegyében. 

Az október 20i találkozó témája a teremtésvédelem 
hetének szatellitjeként az Életes csend. Szolgálattevők
előadók: Biczó Dénes, Berndt Mihály, Széchey Béla és 
Muntag András. A teljes liturgiájú, eucharisztikus (úrva-
csorai) istentisztelet igehirdetésének fő üzenete: A refor-
máció 500 + 2 felelősségével. A szolgálatot Hokker Zsolt 
lelkész végzi. Liturgus: prof. Széchey Béla József apát. Sze-
retettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus Közösség, 
a volt KÖT, a Fokoláre, az Ökumenikus Lelkészkonferen-
cia, a hittudományi egyetemek, valamint az International 
Ecumenical Fellowship magyar régiójának tagjait, régi és 
új érdeklődőit, barátait is. 

Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend

Beszélgetés a művészetről. Az Asztali Beszélgetések Kul-
turális Alapítvány szeretettel várja az érdeklődőket követ-
kező disputájára. Időpontja: november 7. (csütörtök), 18 
óra. Helyszíne: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, 
Templom utca 2–10.).

Matzon Ákos Munkácsydíjas festőművésszel Galam-
bos Ádám evangélikus teológus beszélget. Matzon Ákos 
pályaívén túl kitérünk a művészet mint filozófia kérdésére, 
beszélgetünk a kiállított alkotásokról, azok keletkezéséről, 
rákérdezünk a matzoni ars poeticára, és azon is gondolko-
dunk, hogy ábrázolhatóke objektíven a tér dimenziói a sík 
felületen. A disputa Matzon Ákos Fedő és fedett című önálló 
kiállításának kísérőrendezvénye. A rendezvény védnöke dr. 
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök
püspöke. A beszélgetésre a belépés díjtalan. 

Felelősség-öntevékenység-önazonosság – felügyelők or-
szágos konferenciája, november 8–10., Révfülöp. Az „egye-
temes papság” fogalma gyakran kerül szóba egyházunkban 
a világiak szolgálatával kapcsolatban anélkül, hogy e jelzős 
szerkezet valódi teológiai alapját felidéznénk. Vajon hogyan 
lehetünk alkalmasak e „papi szolgálatra” teológiai képzettség 
nélkül? Vagy ha így is képesek vagyunk rá, akkor honnan jön 
az elhívás, és a hivatás vajon miképpen segítheti a hivatalt, 
amely az egyház oly sok szervezeti formájában jelenik meg? 
Ezekre a kérdésekre keresi a választ az idei tanácskozás, 
amely az egyházi választási ciklus elején, a magyar állammal 
kötendő megállapodás tárgyalásának folyamatában, a kö-
zelgő népszámlálás előtt alig két évvel, az úrvacsora évének 
küszöbén útravalót kíván adni mindazoknak, akik felügye-
lőként, presbiterként az előttünk álló időszakban igyekez-
nek jól ellátni az egyetemes papság szolgálatát. Püspökeink 
és zsinati elnökünk igehirdetései, egyházvezetői fórum, a 
rendszerváltás időszakát megidéző filmvetítés, valamint a 
kenyérsütés teológiai hátterét és gyakorlati vonatkozásait 
feltáró műhelyfoglalkozás színesíti a programot – az infor-
mális beszélgetések hagyományos örömével megfejelve. Je-
lentkezni október 25ig lehet a revfulop@lutheran.hu címen. 
Szeretettel várunk mindenkit!

PrőHle GerGely országos felügyelő

Apróhirdetés. Gyűjtő venne bélyeggyűjteményt, postai képes 
levelezőlapot. Tel.: 1/3228439, 20/5225690. 

50 ÉVE HARANGÖNTÉS
ŐRBOTTYÁNBAN

GOMBOS MIKLÓS
aranykoszorús

harangöntőmester

Kiváló magyar szakemberek által készített, külföldön is elismert 
magyar termékeket gyártunk (harangjátékokat is) a harangokkal 

kapcsolatos bármely munkához. 

harangontes.hu – harangontode.hu
Levélcím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 134. Pf. 10. 
Telefon: 28/360-170, 30/948-9575, 30/728-8161.

E-mail: gombosmi@harangontes.hu, info@harangontode.hu.

Meghívó közgyűlésre. A Déli Evangélikus Egyházkerület 
Közgyűlése november 15én 10 órai kezdettel ülést tart a 
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség templomában 
(1173 Budapest, Pesti út 111.; parkolni a művelődési ház 
parkolójában lehet). Erre az alkalomra a közgyűlési tagokat 
és minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Erős vár 
a mi Istenünk! 

Font Sándor egyházkerületi felügyelő 
Kondor Péter püspök

2014ben megjelent Tóth Csaba A nemeskéri evangélikus 
egyházközség története című könyve. Most újra kapható. 
Érdeklődni a szerzőnél: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 8/B. 
Telefon: +3630/5591512.

Nagyváradi óvoda-évforduló. Húsz éve tárta ki kapuit a Nagyvára-
di Evangélikus-Lutheránus Óvoda. A gyülekezet tagjai, az intézmény 
dolgozói, jelenlegi és volt óvodások szeptember 13-án ünnepi isten-
tiszteleten adtak hálát az elmúlt két évtizedért. Örömükben osz-
toztak a penzlini (Németország) testvérgyülekezet és a nagytarcsai 
Szivárvány Evangélikus Óvoda képviselői is.   
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OP-döntések
Egyházunk országos presbitériuma szep
tember 26i ülésének kiemelt döntéseiről 
Fabiny Tamás elnökpüspök, az ülés leve-
zető elnöke adott tájékoztatást. A tárgyalás 
Laborczi Géza nyíregyházi lelkész áhítatával 
vette kezdetét.

A gazdasági bizottság támogatása nyo-
mán döntés született a Luther Kiadó koráb-
bi, visszatérítendő támogatásának kiegészí-
téséről. Fontosnak tartja a bizottság továb-
bá annak a szempontnak az érvényesítését, 
hogy a diakóniai és az oktatási intézmények 
miként tudnak együttműködni a kiadóval.

Az országos presbitérium nagyra ér-
tékelte a kicsiny budakeszi gyülekezet 
áldozatkészségét, amellyel hozzájárult 
templomának tervezéséhez és építésé-
hez. Az időközben megemelkedett kivi-
telezési költségek támogatására tizen-
kétmillió forint kiegészítő önrészforrást 
szavazott meg a testület – ugyanannyit, 
mint amennyit a gyülekezet tagjai önerő-
ből összegyűjtöttek.

Örömmel nyugtázta az országos presbi-
térium, hogy az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem külső olvasók számára is hozzá-
férhetővé teszi könyvtárának digitális tar-
talmát. Az ehhez szükséges regisztrációs 
díjat egyházunk átvállalja.

Tájékoztatást hallgatott meg a testület 
az evangélikus köznevelési intézmények-
ben bevezetendő egyházzenei tartalombő-
vítésről a korábbi zsinati döntés nyomán. 
Az értékes zenei anyag gyakorlásával a diá-
koknak az evangélikus tanításról való isme-
retei is gazdagodnak iskoláinkban. Prőhle 
Gergely országos felügyelő javaslatára kor-
társ képző és iparművészeti pályázat kiírá-
sáról született döntés a 2020as úrvacsora 
évéhez kapcsolódóan.

Az elmúlt hetekben egyházunk vezetői 
intenzív kapcsolatban voltak a Belügymi-
nisztérium Felzárkózó települések program-
jának vezetőivel. Az államtitkárság, illetve 
Vecsei Miklós miniszteri biztos kérésére 
egyházunk munkabizottságot állít fel a 
feladat koordinálására. Ennek vezetője 
Laborczi Géza.

Az országos presbitérium döntött a fóti 
Evangélikus Kántorképző Intézetet eddig 
részállásban vezető Bence Gábor teljes állá-
sú igazgatóvá választásáról és feladatainak 
kiterjesztéséről, amelyek immár hivatalosan 
is országos távlatúak. Az országos presbité-
rium legközelebb november 7én ülésezik.

 PaP Kinga marjatta

Habár három évtizede évről évre meg-
rendezik az egyházmegyei csendesnapot 
Tállyán, egyre változatosabb programok-
kal várják az ideérkezőket. Idén a Borsod–
Hevesi Egyházmegye esperesének, Buday 
Barnabásnak a nyitóáhítata után a gyüle-
kezet lelkészével korábban együtt szolgáló 
Lóczy Tibor evangelizációját hallgathatták 
meg a megye egészéből érkező érdeklő-
dők. A Sajógömörről és környékéről idelá-
togató felvidéki lutheránusok a magyaror-
szági evangélikus kapcsolatnak és az általa 
folyamatosan zajló evangelizációs munká-
nak köszönhető épülésről számoltak be.

Ezután a pesthidegkúti evangéliku-
sok – akik komoly küldöttséggel érkeztek 
– az egyházközségben folyó munkaágakat 
mutatták be Fodor Viktor lelkész, Békés 
Tamás felügyelő és Dobó György egyház-
megyei felügyelő vezetésével, de az összes 
többi fontos munkaágat is képviselték a 
pesthidegkútiak, jó példát mutatva a többi 
gyülekezetnek. 

Az ebédet a BorsodHevesi Egyház-
megye támogatta ebben az évben is, a 
Borsodból, Abaújból és Zemplénből érke-
ző gyülekezeti tagok süteményadományai
nak köszönhetően pedig az egybegyűltek-

nek idén sem kellett mellőzniük  a finom 
ízeket.

A délutáni programokat a miskolci 
Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szak-
gimnázium diákjainak szolgálata indította. 
Kormány Attila karvezetésével egyházi 
énekeket, kánonokat szólaltattak meg az 
iskolások, illetve az Üveges Tamás magyar-
tanár által írt, tanított elgondolkodtató, 
hitébresztő verseket és prózai szövege-
ket adták elő. Az iskola bemutatta frissen 
elkészült imázsfilmjét is.

A záró úrvacsorai istentisztelet egyben 
zenés áhítat is volt, amelynek keretében 
a Mandák kórus a harmincéves egyház-
zenei repertoárjából válogatva helyezte 
a hallgatóság szívére azt a zsoltárverset, 
amely a csendesnap igei mottója is volt: 
„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” 
(Zsolt 55,23), valamint a soron következő 
vasárnap egyik igéjét: „Mert ahol a te kin-
csed van, ott lesz a te szíved is.” (Mt 6,21) 
Kretz István és Kertész Péter, a Mandák 
kórus karvezetői nagy örökséget visznek 
tovább, megtartva, megerősítve egy nagy 
múltú egyházi énekkart.

 Forrás: Gerlai Pál 

„Harmincasok”
Tállyai csendesnap
Az immár harminc éve megszokott augusztus végi időponttól eltérve idén 
szeptember 28-án, szombaton találkoztak az északkelet-magyarországi 
evangélikusok Zemplén legnagyobb evangélikus templomában, Tállyán, 
ahol Kossuthot megkeresztelték, hogy együtt ünnepelhessenek a har-
mincadik születésnapját ünneplő Mandák kórussal, a fóti Evangélikus 
Kántorképző Intézet énekkarával.

Kihelyezett parókusi alkalmassági vizsgálatot tartottak október 7-én Balatonbogláron. 
A Somogy-Zalai Egyházmegye esperesi hivatalában zajlott megmérettetésen Hegedüs 
Gábor csurgói beosztott lelkész adott számot elméleti és gyakorlati ismereteiről a Sze-
merei János püspökből, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperesből és Papp Istvánné egy-
házközségi felügyelőből álló bizottság előtt. A lelkész megfelelt a vizsgán, így mostantól 
megválasztható, meghívható parókus lelkészi állásra.  adámi mária felvétele
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Az idei konferencia és közgyűlés fő témá-
ja az állam-egyház-diaszpóra kérdésköre 
volt. A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház képviseletében Cselovszkyné dr. Tarr 
Klára, az országos iroda ökumenikus és 
külügyi osztályának vezetője és a Magyar 
Evangélikus Tanácskozó Testület ügyveze-
tője, a Magyarországi Református Egyház 
képviseletében Répás Zsuzsanna, a zsinat 
külügyi bizottságának tagja tartott elő-
adást. Dr. Kocsis Márta, a Magyarországi 
Református Egyház Generális Konventje 
egyházalkotmányi bizottságának vezetője 
meghívottként betekintést nyert a szövet-
ség taggyülekezeteinek életébe és szol-
gálatába. 

Balog Zoltán rendkívüli és meghatal-
mazott utazó nagykövet A külhoni magyar 
nyelvű szórványgyülekezetek jelentősége és 
feladata a 21. században Nyugat-Európában 
címmel tartott előadást. Juhász Márton, a 

Magyar Református Szeretetszolgálat ügy-
vezető igazgatója pedig A szeretetszolgálat 
jelentősége a diaszpórában címmel szólt az 
egybegyűltekhez. 

A közgyűlés keretében a követke-
ző beszámolók hangzottak el: elnöki és 
pénztári jelentés, beszámoló a presbi-
teri és az ifjúsági konferenciáról. A gyü-
lekezeti beszámolók előtt Lázárné Zahn 
Dalma Enikő a Nyugateurópai Magyar 
Református Lelkigondozó Szolgálat nevé-
ben köszöntötte a közgyűlést. A tizenegy 
nyugateurópai szolgálati terület képvise-
lői beszámoltak az elmúlt év gyülekezeti 
tevékenységeiről. A nürnbergi St. Martha 
magyar református gyülekezet a felvételét 
kérte a szövetségbe, amelyet a közgyűlés 
örömmel megszavazott.

Szeptember 8án délelőtt a visegrá-
di református templomban úrvacsorával 
egybekötött istentiszteletet tartottunk, 

amelyen a helyi gyülekezet tagjai közül is 
többen részt vettek. 

Konferenciánk előadásai és beszá-
molói által újra tudatosult bennünk a di-
aszpórában végzett szolgálat sajátossága, 
fontossága és nehézsége. A NyugatEuró
pába került nagyszámú magyar munkavál-
laló által feladatunk jelentősen kibővült, 
újabb kihívásokkal állunk szemben. Ezért 
is tartjuk fontosnak az évenkénti találko-
zókat, amelyeken örömeinket és gondjain-
kat megoszthatjuk egymással, és szolgála-
tunkhoz újabb indíttatást kaphatunk. Hálá-
sak vagyunk azért, hogy a hazai egyházak 
szolgálatunk iránti érdeklődését és támo-
gatását is tapasztalhatjuk. Reménységünk, 
hogy a hazai egyházakkal folytatott tár-
gyalások további konkrét eredményekhez 
vezetnek anyagi támogatás formájában is.

Mindezekre nézve kérjük Isten áldását, 
hogy az elkövetkező időben eredménye-
sen végezhessük szolgálatunkat a nyugat-
európai szórványmagyarság körében. Eb-
ben is Isten igéjét követjük: „Egymás terhét 
hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus tör-
vényét.” (Gal 6,2)

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében:
Molnár-vereSS Pál elnök,  

KarvanSKy MóniKa társelnök
JaSKó irén titkár

Nyugat-európai gyülekezetek 
képviselőinek konferenciája
Magyarországon, Visegrádon tartotta 2019. évi közgyűlését és konferen-
ciáját szeptember 6–9. között a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyü-
lekezetek Szövetsége. A kilenc országból összegyűlt negyvenöt résztvevő 
harmincöt diaszpóragyülekezetet képviselt. A konferencia megnyitóján 
a helyiek képviseletében Cseke László, Vörös Ákos, valamint Zeller Tibor, 
a Hotel Visegrád igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Örömteli élmény 
volt számunkra, hogy e történelmi helyszín nevezetességeit és hagyo-
mányait Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja mutatta be. 

Békéscsabán folytatta jótékonysági kon-
certsorozatát Mága Zoltán hegedűművész. 
Szeptember 28-án a békéscsabaiakat és a 
környékbelieket várták a város evangélikus 
Nagytemplomába. A koncert előtt Kutyej 
Pál evangélikus lelkész köszöntötte a ven-
dégeket, majd Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő méltatta Mága Zoltánt. A Liszt 
Ferencdíjas hegedűművész ökumenikus 
jótékonysági akciója főként hátrányos hely-
zetben élőknek, tehetséges fiataloknak és 
kórházaknak nyújt segítséget.

„Igazán boldog vagyok, hogy Európa 
egyik legnagyobb evangélikus temploma 
zsúfolásig megtelt. Nagyon nemes cél ér-
dekében játszunk, hiszen ez alkalommal 
a Dr. Réthy Pál Kórház gyermekosztályát 
fogjuk támogatni a közönség segítségével” 
– fogalmazott szombaton a hegedűművész.

 Forrás: Behir.hu 

Jótékony koncertsorozat
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Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1944. feb-
ruár 6án határozta el a presbiteri gyűlés, 
hogy templomot építenek Kézdivásár-
helyen. Az akkor hatvan lelket számláló 
kis evangélikus közösség lelkesen állt a 
kezdeményezés mellé. Az ötlet Bothár 
L. Vilmostól (1896–1951), a Kézdivásár-
helyi Takarékpénztár vezérigazgatójától, 
a Székelyföldi Evangélikus Missziói Egy-
házközség felügyelőjétől származott, aki 
bejelentette, hogy nemrég elhunyt fele-
sége, Dimény Margit emlékére három-
ezer pengő értékben harminchatezer 
tégla árát ajánlja fel egy megépítendő 
evangélikus templom céljára. K. Kovács 
István (1884–1961) akkori polgármester 
– akinek a felesége evangélikus volt –  
a város részéről egy üres telket ajánlott 
fel erre a célra. 

Erdély határán túl is felfigyelt a ma-
gyar evangélikusság a kezdeményezésre: 
az építkezéshez hozzájárult a magyaror-
szági Országos Luther Szövetség, a Gusz-
táv Adolf Gyámintézet és a Budapest
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 
is. Sándy Gyula nyugalmazott budapesti 

műegyetemi tanár pedig díjmentesen ké-
szítette el a templom tervét. 

Az építkezést 1944. május 22én 
kezdték meg, június 11én Járosi Andor 
esperes ünnepség keretében megáldot-
ta a templom alapkövét. A világháború 
alatt a templomépítés félbeszakadt, de a 
háború utáni nehéz időkben folytatta a 
kis közösség. Az akkori püspök – Argay 
György – 1947ben kerületszerte gyűj-
tést hirdetett, így még abban az évben 
sikerült befejezni a munkálatokat. A püs-
pök novem ber 2-án szentelte fel a temp-
lomot a Brassói Egyházmegye több lelké-
szének és a városi híveknek a jelenlété-
ben. Az ökumenikus alkalmon jelen volt 
a református egyház esperese és helyi 
lelkésze, és részt vettek rajta a többi egy-
háznak, valamint a város vezetőségének 
a képviselői is. 

A jubileum alkalmából ez év szep
tem ber 29én, vasárnap tartott ünnepi 
istentiszteleten az oltári szolgálatot, Isten 
igéjének hirdetését Zelenák József evan-
gélikus püspökhelyettes és Végh Nimród 
lelkészjelölt végezte. A gyülekezetet Bo-

kor Tibor polgármester köszöntötte, majd 
áldást mondott Buzogány Csoma István 
unitárius lelkész, a végső áldást és a Mi-
atyánkot pedig Beder Imre református lel-
kipásztor mondotta el. Az istentisztelet 
végén fellépett a sepsiszentgyörgyi evan-
gélikus-lutheránus gyülekezet Cantate 
gyermekkórusa Domokos Izabella taní-
tónő vezetésével.

A mintegy százötven evangélikus, a 
környéken lakó idős reformátusok és har-
minc unitárius hívő felváltva használja az 
immár felújított templomot. Vasárnapon-
ként 9 órától evangélikus, 10 órától refor-
mátus, 11 órától pedig unitárius istentisz-
teletet tartanak, minden hónap negyedik 
vasárnapján 11 órai kezdettel pedig öku-
menikus istentiszteletre kerül sor. 

 Forrás: 3szek.ro

Hosszas szervezés után tizenhat „fóti fia
tal” indult útnak, hogy felkészüljenek a kö-
zös szolgálatra. Szombat délután Galántán 
és Tallóson tettek kirándulást; megtekin-
tették azt a vasútállomásépületet, ahol 
Kodály Zoltán is lakott, az Esterházykas-
télyt, illetve a tallósi vízimalmot.

Németh Sándor tanfolyamvezető 
gyűjtötte össze és tanította be Hein-
rich Schütznek és Felix Mendelssohn
Bartholdynak az Adj békét a mi időnk-
ben… korálszövegre írt műveit, valamint 
Johann Sebastian Bach és Johann Crüger 
korálletéteit. Ez adta a szombati műsor 

gerincét. A koncertet követő úrvacso-
rás istentiszteleten Bándy György, a po-
zsonyi Comenius Egyetem Evangélikus 
Teológiai Karának professzora szolgált 
igehirdetéssel.

A vasárnapi magyar–szlovák közös 
istentiszteleten is közreműködött a kis 
fóti kamarakórus, amely – ráadásként 
– előadta Samuel Scheidt Christ, der du 
bist der helle Tag című korálfeldolgozását 
is. Zuzana Slížiková felsőszeli evangéli-
kus lelkész kérésére ezen az alkalmon e 
sorok írója, harmadéves teológus, a kán-
torképző tanára hirdette Isten igéjét a 
tíz leprás meggyógyításának története 
alapján.

 BányAi tAmás 

Hálaadó ökumenikus istentisztelet 
Kézdivásárhelyen
Hetvenöt éve tették le a kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus templom 
alapkövét. Az évfordulóra Magyarország kormányának és a Kovászna Megyei 
Tanácsnak, valamint a gyülekezeti tagoknak a támogatásával felújították a 
kis evangélikus szórvány templomát: szeptember 29-én ökumenikus isten-
tisztelet keretében adtak hálát Istennek a felújított épületért, amelynek 
homlokzatán az „Erős vár a mi Istenünk…” Luther-ének első sora olvasható.

„Fótiak” felsőszeli szolgálata
„Kövess engem!” – a jézusi felszólítás nyomán rendezték meg immár 
tizennegyedszer a felvidéki magyarok evangelizációs alkalmát, ezúttal 
Felsőszeliben. A rengeteg igei-lelki tartalom mellett szeptember 21-én a 
helyi gyülekezet is bemutatkozott, a fóti Evangélikus Kántorképző Intézet 
júliusi kántorképző tanfolyamának oktatói és hallgatói pedig kórusmű-
vekkel örvendeztették meg a helyi és a máshonnan érkezett testvéreket.
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– Anya, nézd meg velem a Lego-kalandot! 
– nyúzhúz a lányom.

– Ne most, kicsim! – hárítok. – Cik-
ket kell írnom. (Meg már nagyon uncsi is 
ez a sok animáció nekem, teszem hozzá 
magamban.)

– De ez nagyon jó! Olvasd csak el a 
kritikáját! – érvel. (Igen, tőlem tanulta a 
szót. Így spórolok az idővel. Ha valaminek 
nincs jó kritikája, akkor bele se nézek. Ha 
illene látni, várólistára kerül.) 

Jó, megnézem a kritikát. És megdöb-
benek. Lelki szemeim előtt megjelenik a 
balatonszárszói oltár Legokeresztje. 
(A kereszt ötlete Völgyessy Szomor Fan-
nitól, a találkozó állandó segítőjétől szár-
mazik.) 

Semmi kétség, valaki megírta he-
lyettem a tizenharmadik papnétalálkozó 
alapsztoriját. Idézem: „Emmet a Legovilág 
átlagembere. […] Egy félreértés folytán 
azonban mindenki más azt hiszi: ő a Kivá-
lasztott, a világ megmentésének kulcsfi-
gurája. Különleges kis csapatával kell neki-
vágnia a nagy feladatnak, amely meghök-
kentő kalandokon és váratlan fordulatokon 
keresztül eljuttathatja hőseinket – majd 
meglátjuk, hova. Emmet pedig Vitruvius, 
a bölcs öreg, egy vad Legolány, Batman és 
még néhány furcsa figura oldalán, gyorsan 
alakuló járgányok és könnyen átépíthető 
világok között harcol, de alig érti, mi zajlik 
körülötte.”

Na, ezt lekéstem. A sztori már létezik, 
és teljesen megfelel a tapasztalt valóság-
nak. Éppen mint egy papné élete. Egy nő, 
aki ugyanolyan normális, mint mindazok, 
akik között él. Mindössze házastársa mi-
att, aki lelkész, hirtelen a világ megmen-
tésének kulcsfigurájává válik – látszólag. 
Segítői elég furcsák (legalábbis ő annak 
látja őket olykor), kalandjai pedig csak 
Isten tudja, hova vezetnek, mert ő leg-
többször nem is érti pontosan, mi zajlik 
körülötte. Nem azért, mert buta, hanem 
mert éppannyira ember, mint bármelyik 
gyülekezeti tag. 

Nos, ebből az alaphelyzetből a leg-
jobb megpihenés és töltekezés elérésé-
hez optimális alkalom egy papnétalálko-
zó. Mint tizenhárom éve, idén is Szárszón, 

most éppen Szemereiné Szigethy Enikő 
szervezésében. Így telt el a péntek dél-
utántól vasárnap délig terjedő közös idő 
soksok játékkal, Legokereszttel, színnel
fénnyel, nevetéssel és meghatódással, egy 
kis énekléssel, rengeteg spontán és szerve-
zett beszélgetéssel, egészséges és finom 
ételekkel, egymás hite általi épüléssel.

A segítők hosszú sorából Szigethy-
né Szenteczki Katalin áhítatát, Farkas-
né Gombár Ildikó élménygazdag, Kett
pedagógia alapú [Franz Kett német peda-
gógus által kidolgozott módszer – a szerk.] 
elmélkedését és Zsugyel-Klenovics Kata-
lin záró istentiszteleten való szolgálatát 
emelném ki. Közös játékunk végén nagy 
hálával utaztunk mindnyájan haza, ahol 
Isten nagy játéktábláján igyekszünk a he-
lyünkön lenni és áldássá válni. 

 füller tímeA 

Lego-kalandos papnétalálkozó
Idén is Balatonszárszó, az Andorka 
Rudolf Evangélikus Konferencia- és 
Missziói Otthon volt a helyszíne az 
egyházunkban szolgáló lelkészfe-
leségek szokásos találkozójának. 
A szeptember 27–29. közötti együtt-
létről históriás ének is született.

Vélhetően Tinódi Lantos Sebestyén tollából újabb historikus költemény került napvi-
lágra szeptember utolsó hétvégéjén Balatonszárszó közelében. A szöveg hitelességét 
szakértők még vizsgálják. (A karmesternek: „Summáját írom Egör várának…” dallamára.)

í
Summáját írom találkozónak, e sorok most épp Szárszóról szólnak. 
Tizenharmadszor esett meg éppen, hogy papnék békét találhattak itten. 
A főszervező Enikő vala, őt segíteni Fanni ott vala. 
A zenészcsapat muzsikált vala, bár e szemtanú nem hallotta vala. 
Az ismerkedést Orsi vezette. Nevettük sokat egymást keresve. 
Az álnevek közt kettő is vala, ki magát Micimackónak szólítja. 
Kistányér röpül, tyúk kotkodácsol, a vécén olvasott könyv kitárul. 
Letépett ujjú ruhán kivillan, amitől szívünk a helyére bill(a)en. 
Itt a sok érték, indul a licit, húsz tálentum van, kevés egy picit. 
De aki figyel, hamar megérti, hogy lehetőség sok adatott néki. 
Ha azzal élünk mind, amit kaptunk, lelkünkben békére csak úgy jutunk. 
Urunk ha eljön, örömmel mondja: ünnepelj vele, hű és igaz szolga. 
Színészek jönnek előadásra. Ady s Petőfi megformálására. 
Meghatva olykor, máskor nevetve töltekezett a sok papné e délbe’.
Volt persze ebéd, reggeli, vacsi, sok egészséges és finom nasi. 
Beszélgetés is jóízű, hasznos, s láttunk pelenkát, ami újra hasznos. 
Szép színes kendők, üvegcserepek – építsünk padlóképet, gyerekek. 
Lesz csiga héja és kagyló benne, csak valamelyik pici le ne nyelje. 
A gyertya égjen, meleget adjon, szívünkben a tűz újra lobogjon. 
Ami elég is, azt elengedjétek, ami marad, azt hálával vegyétek. 
A szaunában, a nagyteremben és a biciklitároló részben
Megvitattunk sok gondotörömöt, megértő szívek vettek körül minköt. 
Táncoltunk körbe, röppent a szoknya, a sok kis apró pörgött forogva.
A zene, játék épített minket, a pihenés meg szolgálta testönket. 
Istentisztelet, közös imádság, gyönyörű kánon, örök igazság, kegyelem szólít: 
erőt vegyetek, kitöltöm rátok az én Szentlelkemet. 
És hazatérve ők mind hálával, megújult szívvel fogtak imába. 
A Legokereszt elemei Isten kezében mind helyüket betöltik.
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Ajka a Bakony déli részén, Veszprémtől 
nyugatra harminc, a Balatontól északra 
mintegy negyven kilométerre elhelyezke-
dő, közel harmincezres város. A település 
már a kőkorszaktól lakott volt. Krisztus 
előtt 1000től kelták, majd a rómaiak te-
lepedtek meg a területén. Gótok, longo-
bárdok, frankok és szlávok után Árpád 
fejedelem foglalta el a települést.

A reformáció tanai hamar eljutottak 
ide is: egy 1661ből való feljegyzés emlí-
ti, hogy Ajka már 1600ban önálló anya-
gyülekezet volt. A történetét igen nehéz 
rekonstruálni, mert sajnálatos módon a 
megalakulásától 1843ig terjedő idő-
szakból szinte minden egyházközségi 
irat eltűnt. Az 1948as államosításig a 
gyülekezetnek saját elemi iskolája volt, 
amely minden bizonnyal a kezdetektől 
működött. 1974ben a parókiát is elvet-
ték az egyházközségtől; az egykori pap-
lak a mai napig a városi múzeumnak ad 
otthont. Helyette kapta a közösség azt 
az épületet, amely – sok átépítés után – 
máig parókiaként funkcionál.

Ajka templomának első ismert em-
lítése 1228ból származik. A középko-
ri, katolikus szerzetesrendi fatemplom 
1725ben leégett. Az evangélikus temp-
lomban ma is őriznek egy fából készült 
tabernákulumot (szentségház, az oltári-
szentség őrzési helye – a szerk.), amely a 
leégett templom egyetlen valószínűsít-
hető maradványa. 

A gyülekezetnek az 1781es türel-
mi rendelet nyomán nyílt lehetősége 

kőtemplom építésére. 1787ben a még 
nem teljesen kész épületet már használ-
ta a közösség. A források szerint 1789re 
biztosan állt már a templom a tornyával 
együtt, ezért ezt az esztendőt tekintik a 
„születési évének”.

Az épület belső tere különleges: 
mennyezete fakazettás, ez az Észak
Dunántúlon nagy ritkaság (és általában 
evangélikus templomokban is); a 20. 
század eleje óta kék, piros és sárga szí-
nű. Közepén két kazettán egyegy felirat 
található: az egyik az építés (1786) és a 
festés (1800) évét örökíti meg, a másik 
pedig annak az emlékét őrzi, hogy a nő-
egylet 1937ben renováltatta és festet-
te a templombelsőt. A karzat három fal 
mentén húzódik, az oltár felőli falat nem 
éri el. 1978óta az addigi vastagabb be-
tonoszlopok helyett karcsúbb vasoszlo-
pok tartják.

Maga a gyülekezet nagyon vegyes 
összetételű. Ennek oka az iparosodás, 
amely már a 19. század végén elkezdő-
dött – sokakat idevonzva –, a múlt szá-
zad hatvanas éveitől kezdve pedig döb-
benetes méreteket öntött. A település 
lakossága tíz év alatt a többszörösére 
növekedett, az ország szinte minden ré-
széből érkeztek munkavállalók. A gyüle-
kezet ma (filiáival együtt) nagyjából hat-
száz tagot számlál.  

BEMUTATKOZIK AZ AJKAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kazettás mennyezet 
és tabernákulum 

Evangélikus istentisztelet
a Magyar Rádióban

Október 27-én, 
a Szentháromság 
ünnepe utáni 19. 
(Biblia-) vasárnapon 
10.04-től istentisz-
teletet közvetít a 
Kossuth rádió az 

ajkai evangélikus templomból. Igét 
hirdet Kovács Viktor lelkész.
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Drága mennyei Atyánk! Köszönjük 
neked, amiért ma is részesei lehet-
tünk annak a csodának, hogy igéd 
életre kel a Biblia lapjain, az ének-
szóban, a csendben, az igehirdetés-
ben. Hálásak vagyunk, amiért ilyen 
sokféleképpen szólsz hozzánk, hogy 
megismertesd magad, és elvezess 
életünk végső céljához, az üdvös-
séghez. Lelkesíts minket, hogy a 
hétköznapokban is keressük a veled 
való találkozás lehetőségét. Indíts 
arra, hogy otthon is figyelmesen ol-
vassuk a Szentírást, és nyitott szív-
vel fogadjuk útmutatásodat. 

Úr Jézus! Könyörgünk azokért, 
akik a bibliafordítás szolgálatában 
vesznek részt, és azon fáradoznak, 
hogy szerte a világon megismer-
hessék megváltó művedet. Te áldd 
meg azokat, akik a látás- és hallás-
sérültek között szolgálnak, és élet-
adó szavadat Braille-írással vagy 
jelnyelven adják tovább. 

Kérünk, erősítsd meg hitük-
ben a lelkészeket, hitoktatókat, 
lelkigondozókat. Add nekik Szent-
lelkedet, hogy Pál apostolhoz ha-
sonlóan ők is túl tudjanak lendülni 
a sikertelenségen, és az alkalmat-
lannak tűnő időkben is készek le-
gyenek bizonyságot tenni rólad. 
Hívd őket követésre, és mutass 
nekik új utakat a rájuk bízottak szí-
véhez. 

Drága Szentlélek! Ajándékozd 
meg gyülekezeti tagjainkat bölcs 
szívvel, hogy akaratod szerint él-
hessenek. Vezesd fiataljainkat, hogy 
megtalálhassák hivatásukat. Erő-
sítsd a szeretet kötelékét a házas-
párok, családok életében. Töltsd el 
reménységgel a betegeket: adj biza-
kodó szívet azoknak, akik vizsgálati 
eredményre vagy műtétre várnak. 
Vigasztald a gyászolókat és a ma-
gánnyal küzdő idős testvéreinket. 

Végezetül nemcsak magun-
kért, hanem a teremtett világért is 
könyörgünk. Add, hogy ne ártsunk, 
hanem megbecsüljük mindazt, amit 
ajándékba kaptunk tőled, és vigyáz-
zunk rá. Ámen. 

ORATIO
OECUMENICA

Asvájci reformátor, Ulrich Zwingli 
(1484–1531) néhány év alatt a 
feje tetejére állította egész Züri

chet és a régóta rögzült értékeket. Metsző 
okossággal elemezte a vallási és társadalmi 
rendszert, ostorozta a visszásságokat, és 
nem félt ujjat húzni a hatalmasokkal. A há-
borúk ellenzője végül egy olyan háború-
ban halt meg, amelyet maga is támogatott. 

Hazánkban a Szemrevaló filmfeszti-
vál programjában mutatták be a Zwingli 
zürichi éveiről szóló életrajzi filmet szep
tember 30án a budapesti Művész mo-

ziban. A premiervetítés után Svájc ma-
gyarországi nagykövete, Peter Burkhard 
beszélgetett Stefan Haupt rendezővel. 
Azt hivatalosan még nem közölték, hogy 
a német–svájci koprodukcióban készült 
idei alkotást hazánkban mikor s mely 
forgalmazó jóvoltából vetítik újra a mo-
zik (avagy valamely televíziós csatorna), 
a fesztivál filmjeivel azonban – október 
első felében – nemcsak a fővárosban, ha-
nem Pécsett, Szegeden és Debrecenben 
is találkozhattak az érdeklődők.

 Forrás: Művész mozi 
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S zámunkra természetes, hogy a prédikáció tartalma a Jézus 
Krisztusról szóló bizonyságtétel, ezért jövünk el a temp-
lomba. Pál apostolt azonban a korinthusi zsinagógában 

nem látták szívesen. Lukács feljegyzi, hogy ellene szegültek és 
szidalmazták. Isten különös jó-
kedvét látom tükröződni abban 
a drámai jelenetben, ahogy Pál 
apostol lerázta még a port is a 
ruhájáról, majd elhagyva a zsi-
nagóga épületét, a szomszédos 
házba költözött. Ott pedig olyan 
természetességgel folytatta az 
evangélium hirdetését, mintha 
csak azt kérdezte volna: „Hol is 
hagytam abba?” Így fordult ha-
tározottan a pogányok felé. Is-
ten Lelke pedig hitet támasztott 
ott, ahol neki tetszett: pogányok 
szívében, de a zsinagógai elöljá-
ró szívében is. 

Ezután meg sem lepődünk 
azon, hogy az Úr Pálnak újra 
látomásban jelenik meg, és biz-
tatja, hogy ne hagyja magát sem 
megrettenteni, sem elhallgattat-
ni. Bár látomásban részesülni 
ma talán ritkaságszámba megy, 
hívő emberként mégis számta-
lan módon átélhetjük az Úrnak 
az életünket formáló munkáját. 

Egy kedves presbiterünknél néhány hónappal ezelőtt fájdal-
mas betegség tünetei jelentek meg. Orvosai nem találták a meg-
oldást. Teltek a hetek egymás után, és szomorúan láttuk, hogy 
állapota nemhogy javulna, egyre rosszabbodik. Úgy tűnt, mintha 
Isten valamiért nem akarta volna megadni neki a megkönnyeb-
bülést, könyörgő imáinkra nem következett gyógyulás. Legalább-
is nem rögtön. Egyik vasárnap ugyanis örömmel mutatta, hogy 
tünetei megszűntek. Lepihent délután, és az ő szavaival élve: 
úgy ébredt, mintha a betegségét elfújták volna. Arra gondoltam: 
milyen igaz, a Lélek gyógyító szele fújt arra. Testvérünk pedig 
örömmel tesz bizonyságot Isten megsegítő jóságáról.   

A hit, amely a miénk lehet. Ezek a mai bizonyságtételek is ige-
hirdetések, mint az apostoli korban elhangzottak. Krisztus mai 

népe újra és újra átéli Isten útmutatását, vigasztalását és olykor 
csodálatos közbeavatkozását életében. Az Apostolok cselekede-
teit olvasva támaszkodhatunk az óegyház hittapasztalataira, de 
szükségünk van a saját narratívánkra, személyes megtapasz-

talásainkra is. Az a hit, amely a 
miénk lehet, még értékesebbé 
lesz azáltal, hogy tudjuk: a ke-
reszténység majd kétezer éves 
történetében sokan hoztak ál-
dozatot, hogy ma is felcsendül-
hessen az evangélium. Egyik el-
ső magvetője éppen Pál apostol 
volt, aki fáradhatatlanul vetette 
az ige magvát a jó föld mellett 
a kövek közé, útfélre és tövisek 
közé is. 

Az öröm továbbadói lehetünk. 
Tapasztaljuk, bőrünkön érezzük: 
a fogadtatás ma sem sokkal kü-
lönb, az emberi szív nehezen 
fogadja magába az igét. Bár azt 
sokan érzik, hogy valami válto-
zás kellene életükbe, valahogy 
másképp kellene élniük, a krisz-
tusi igát, krisztusi terhet még-
sem akarják felvenni. Azt pedig 
nekünk, Krisztus népének kell 
megmutatnia, hogy ez a teher, 
ez az élet örömteli. Bár nem 

könnyű, de kapunk erőt elhordozni, és társakat, igaz barátokat 
is magunk mellé. Mert közösségben még az étel is jobban esik. 
Az Úr gondoskodik az övéiről. Akkor is, most is. Róla, rólad, 
rólam – rólunk. 

 sChAller BernADett

Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Hálát adunk megszólító sze-
retetedért. Megköszönjük azokat az igehirdetőket és bizonyságte-
vőket, akiket azért indítottál munkára, hogy tiéd legyen a szívünk. 
Áldott légy, hogy annyi elutasítás és elszalasztott alkalom után is 
kerestél minket, hogy nem mondtál le rólunk. Add, Urunk, hogy 
szívünk ellazított, porhanyós és gazdagon tápláló föld lehessen 
igéd és a körülöttünk élők számára. Tégy minket alkalmassá a gyü-
mölcstermésre megszentelő Lelked által. Ámen.

‚‚Szentháromság ünnepe után  
19. (Biblia-) vasárnap – ApCsel 18,5–11

Bizonyságtévő 
egykor és ma
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Erős(en) vár a mi Istenünk! – evangélikus 
köszönésünk átirata fogadja a templom-
kertbe belépőket a budafoki evangé-
likus gyülekezetben, utalva Jézusnak a 
templom oltárán is olvasható hívására: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

A valóban várszerű, Sándy Gyula 
tervei alapján nyolcvannégy éve készült 
templom épületébe vár a gyülekezet 
mindenkit, aki szeretne kilépni a hét-
köznapok rohanásából. A Budafok cent-
rumában található gyülekezeti központ 
nyitva áll a piaci vásárlásból, a játszótéri 
kalandokból, a rendelőintézetből érkezők 
előtt is, akik lelki csendességre, Istennel 
töltött időre vágynak. Az istentisztelete-
ken túl többek között bibliaórákat, az if-
júságnak és a gyermekeknek szóló alkal-
makat, babamama kört, női és férfikört 
tartanak. Szeretnek itt lenni, mert érzik, 
hogy Isten közelében lehetnek. 

Isten vár bennünket! – tudják és 
hirdetik. Ugyanakkor a budafoki evan-
gélikusok nemcsak várják, hogy hozzá-

juk jöjjenek, hanem igyekeznek kilépni 
is a templomkapun és elvinni a Jézus 
Krisztusról szóló örömhírt mindenkihez. 
1928ban a Budafoki Missziói Egyház-
község elnevezést kapta a gyülekezet. 
Bár a név módosult, de a misszió tovább-
ra is központi helyet foglal el a közösség 
életében. Igyekeznek aktívan jelen lenni 
az egyházközséghez tartozó Budafok, 
Budatétény, Nagytétény, Albertfalva és 
Kelenvölgy életében. Ott vannak az is-
kolákban, a budafoki pezsgő és borfesz-
tiválon, a kerületrész rendezvényein, és 

immár huszonöt éve szervezik a magyar 
istenes versek szavalóversenyét az álta-
lános iskolásoknak. 

Nyitottak az ökumenikus kapcsola-
tokra, az ökumenikus imahéten túl is oda-
figyelnek egymásra a keresztény testvér-
egyházakkal, vannak közös szolgálatok, 
látogatják egymás alkalmait. A budafoki 
református gyülekezettel való különle-
ges kapcsolatnak történelmi okai vannak: 
1899 áldozócsütörtökén volt először pro-
testáns istentisztelet Budafokon, ezután 
huszonnyolc évig evangélikusok és refor-
mátusok egy közösséget alkottak. A két 
gyülekezet azóta is közösen ünnepli a 
reformáció ünnepét, hol az egyik, hol a 
másik templomban, éppen ezért termé-
szetes, hogy meghívták testvéreiket erre 
a televíziós alkalomra is. 

A közösség egyik különlegessége a 
testvérgyülekezeti kapcsolata: Petrovics 
Pál templomépítő lelkész 1925ben Er-
délyből, HosszúfaluFűrészmezőről ér-
kezett, ahol szintén templomot épített. 
Nyolc éve a budafoki lutheránusok fel-
vették a kapcsolatot az ottani magyar 
evangélikus hívekkel, azóta testvérek-
ként hordozzák egymást. 

A budafoki evangélikusok büszkén 
hirdetik: „Erős(en) vár a mi Istenünk!” 

 BEMUTATKOZIK A BUDAFOKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Nyitva áll a vár 
Evangélikus istentisztelet 
 a Duna Televízióban

Október 31-én, a 
reformáció ünnepén 
11 órától istentisz-
teletet közvetít a 
Duna Televízió a bu-
dafoki evangélikus 
templomból. Igét 

hirdet Hokker Zsolt lelkész.

KRÓNIKA I evangélikus Élet
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A visszavezetés szolgálata. Azok a Galáciában élő pogányokból 
lett keresztyének, akik elsőként olvashatták Pál nekik címzett so-
rait, sajátos helyzetű gyülekezeteket alkottak. A köztük misszionáló 
apostol távozása után – úgy tűnik – szélsőséges, törvénykegyes-
séget hirdető tanítók érkeztek hozzájuk. Minden bizonnyal ők hi-
tették el a galatákkal, hogy keresztyénségük egészen addig csak 
másodrendű marad, amíg alá nem vetik magukat a zsidó törvé-
nyek előírásainak. Úgy gondolták 
most már, hogy üdvösségükhöz, Is-
ten előtt való megállásukhoz nem 
elegendő Krisztushoz tartozniuk, 
hanem saját kezükbe kell venniük 
végső sorsuk rendezését. 

Pál apostol ebben a helyzet-
ben – túllépve a puszta sajnálko-
záson – hol gyengéd hangon, hol 
pásztori indulattal, de mindvégig 
kitartó szeretettel és aggódó tü-
relemmel próbálja visszavezetni 
gyülekezeteit Jézus Krisztushoz.

A reformáció alapmotívumai 
között ugyanezt a pásztori lelküle-
tet fedezhetjük fel. Az evangéliu
mért öt évszázaddal ezelőtt küz-
dő hitelődöket nem hitújítási és 
nem is egyházszakítási szándék 
vezette. Felfedezve a középkori 
keresztyénség Szentírással össze 
nem egyeztethető visszásságait, 
Luther és társai nyíltan és fele-
lősen vállalták fel az evangélium 
kockázatát: visszavezetni Isten megváltott, ám tőle eltávolodott 
népét, eltévedt egyházát Jézus Krisztushoz.

Zsákutcában. Zsákutcába jutni bosszantó, csalódással teli hely-
zet. Talán csak le akartuk rövidíteni az utat, vagy nem vettük 
észre a közlekedési táblát, most mindenesetre becsapva érez-
zük magunkat. Megfordulni sem egyszerű, mivel a kezdetben 
még tágasnak és kényelmesnek tűnő út ijesztően leszűkült; ami 
pedig a legrosszabb, nem vezet sehová.

Ezen az ünnepen a keresztyén önmegvalósítás zsákutcájá-
ra figyelmeztet Isten igéje. Amikor mi akarjuk kézbe venni és 
rendbe hozni a dolgokat, és úgy gondoljuk, nem is szükséges 
ehhez más, mint hogy megtegyük a szükséges intézkedéseket, 
biztosítsuk a feltételeket, és kedvezővé alakítsuk a körülmé-
nyeket. Elhisszük, hogy csak rajtunk múlik az eredmény, mert 
teljesítményeink alapján ítélnek meg minket. 

Milyen könnyen belecsúszunk ebbe a szemléletbe családi, kö-
zösségi, egyházi életünkben, de még Istennel való kapcsolatunk-
ban is! Anélkül, hogy a jó rend és a hit gyümölcseinek fontosságát 
vitatná, az apostoli szó önvizsgálatra hív, amikor megkérdezi: ügy-
buzgóságunk, cselekvési terveink és válságkezelő programjaink 
közepette vajon jó utcában vagyunke még? Vajon a Krisztusba 
vetett feltétlen bizalmat nem írtae fölül önigazságunk délibáb-

ja? Számolunke azzal a szomorú 
ténnyel, hogy a mi megoldásaink 
mindig hiányosak maradnak, és 
soha nem fogjuk tudni maradék-
talanul rendezni dolgainkat? Fő-
ként pedig valljuke még Pállal és 
Lutherral: „…a törvény által senki 
sem igazul meg Isten előtt…”

Ábrahám áldása. A magyar nyelv-
ben sok szép kifejezés őrzi az áldás 
motívumát: „házi áldás”, „gyermek-
áldás”, „égi áldás”. Családok, népek, 
hívő közösségek életében tölt be 
rendkívül fontos szerepet az Is-
tentől várt és a tőle kapott áldott 
lét megtapasztalása. Hosszabb
rövidebb áldásokkal találkozunk 
a Bibliában, ezek közül néhány 
elhangzik istentiszteleteinken is. 
Idei munkaprogramunk szintén 
ezt a témát járja körül.

Pál apostol a kijelölt igesza-
kasz mondataiban Isten Ábrahám-

nak adott ígéretére utal: „Általad nyer áldást a föld minden nemzet-
sége.” (1Móz 12,3) Ábrahám áldása nem a származás és nem is a 
törvénykegyesség útján ragadható meg, hanem Jézus Krisztus 
személyében áradt és árad ma is minden ember felé. Benne Isten 
bűnbocsátó kegyelme, bűn és halál hatalmából szabadító szere-
tete jelent meg világunkban. Az a kegyelem és szeretet, amely 
még önigazolásaink és önmegvalósítási szándékaink zsákutcáiból 
is képes és kész kivezetni minket. 

Mindehhez pedig egyedül az Isten ígéreteibe kapaszkodó, 
tettre kész hittel kapcsolódhatunk, ahogyan arra Ábrahám pél-
dája és a reformáció felismerése is rávilágít.

 smiDéliusZ AnDrás

Imádkozzunk! Kérünk, Urunk, szabadíts ki minket testi és lelki 
zsákutcáinkból, tisztíts meg bennünket, és vezess ígéreteidben bízó 
hitre. Ámen.

‚‚Reformáció ünnepe – Gal 3,7–14

Nem a törvény, hanem 
a Krisztusba vetett hit
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap (október 27.) Jézus halálát mindenkor testünkben hor-
dozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 2Kor 4,10 
(1Sám 2,7; Mk 2,1–12; Jak 5,13–16; Zsolt 22,1–22) A haláltól 
való félelem és az elmúlás gondolata mindannyiunkat megérint. 
Különösen akkor, ha nemrég közelről is átéltük és megtapasz-
taltuk a szeretteinktől való búcsúzást. Jézus halálakor a tanítvá-
nyok elcsüggedtek, és szomorúak voltak, de a harmadik napon 
megváltozott minden, mert szívükben remény éledt. Él az Úr! 
Jézus feltámadt a halálból. Hitünknek ez a bizonyossága újult 
erőforrás lehet az élet nehézségeiben, betegségekkel való küz-
delmeiben. Jézus élete úgy válhat láthatóvá bennünk, ha bízunk 
benne, és követjük az ő útmutatásait. A tőle áradó szeretet túl-
mutat a síron is.

Hétfő (október 28.) Jézus mondja: Úgy ragyogjon a ti világos-
ságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és di-
csőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mt 5,16 (Dán 11,32b; 2Móz 
15,22–27; Jób 8,1–22) Tőlünk, mai Krisztuskövetőktől azt kéri 
Jézus, hogy világító lámpásként legyünk jelen az emberek kö-
zött. Cselekedeteink tanúskodjanak arról, hogy ismerjük Jézust, 
az ő szelídségét és szeretetét. Ezzel a lelkülettel békítsük a 
családi viszályokat, segítsünk másokon, és beszéljünk Jézusról, 
akitől minderre az erőt és a bátorságot kaptuk. Vajon elég bát-
rak vagyunke ahhoz, hogy mindezeket megtegyük? Túl sokszor 
hallunk Isten ellen lázadó beszédet, és kevés a hálaadás és az 
Istennek szóló dicséret. Kérjünk erőt és bátorságot az Úrtól, 
hogy fényhordozók lehessünk!

Kedd (október 29.) Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, 
azok elhagyják jótevőjüket. Jón 2,9 (Mt 6,24; Lk 5,12–16; Jób 
9,1–35) Jónás nagyon mélyre süllyedt. A cethal gyomrában 
mondja ezt a mondatot imádságában. Homlokegyenest az el-
lenkezőjét tette annak, mint amit az Úr kért tőle. Ó, hányszor 
menekülünk mi is Isten elől! A magunk által helyesnek tartott 
utat választva Isten útmutatása helyett. Hányszor keresünk ki-
búvót, érvelünk a magunk igazában bízva, és istenítünk máso-
kat! Milyen jó tudnunk azt, hogy a legnehezebb helyzetben is 
odafordulhatunk Istenhez, s ha mi hátat fordítunk is olykor neki, 
ő sosem veszi le a kezét rólunk!

Szerda (október 30.) [Jézus] vette az öt kenyeret és a két halat, 
feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a ta-
nítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Valameny-
nyien ettek és jóllaktak. Mt 14,19–20 (Zsolt 105,5; Lk 13,10–17; 
Jób 11,1–20) Amikor az ember szükséget szenved valamiben, 

gyakran elcsügged. Ha azt érezzük, kevés az erőnk, és jó lenne, 
ha lenne belőlünk legalább öt, hogy végezni tudjunk feladata-
inkkal, akkor gondoljunk Jézusra és az ő csodálatos isteni ere-
jére. Jóllakatta a sokaságot, megelégítette az embereket. Jézus 
bízott Isten erejében, rajta volt az Úr áldása, és ez az áldás és 
erő kiáradt az emberi szívekbe. Ma sem működik ez másképp. 
Ő az, aki megelégedettséget adhat nekünk.

Csütörtök (október 31.) És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, 
hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 1Jn 4,14 (Zsolt 
105,1; Mt 5,1–10[11–12]; Róm 3,21–28; Jób 12,1–25) Az Isten 
iránti szeretet sarkallta Jánost, hogy tanúskodjon Jézusról úgy, 
mint az Isten Fiáról, aki a világ üdvözítője. Luther Márton szeme 
előtt is ez volt 1517 októberében. Nekünk, mai keresztényeknek 
újra kell tanulnunk a hitünk melletti kiállást, mert ezen a téren 
bizony nagyon gyengék vagyunk. Nemcsak a templomban és a 
keresztény testvéreink között kell a tanúságtételt gyakorolnunk, 
hanem kint, a „nagybetűs életben” is. Miért fordulok szeretettel 
az embertársam felé? Nemcsak azért, mert ez a humánus, és 
ez a társadalmilag elvárt, hanem mert erre tanít Krisztus, mert 
keresztény vagyok.

Péntek (november 1.) A te nevedért, ó, Uram, bocsásd meg bűne-
imet, mert sok van! Zsolt 25,11 (Ef 1,7; Jer 17,13–17; Jób 14,1–
22) Az elveszettség érzése és tudata nehezül Dávidra ebben a 
zsoltárban. Életünkben mi is megtorpanunk időnként, és bű-
neink ólomsúlyú teherként nehezednek ránk. Az már jó kezdet 
az ember életében, ha belátjuk hibáinkat, és rádöbbenünk, hol 
rontottuk el, min kellene változtatnunk. Milyen jó, ha azt is belát-
juk, hogy Isten adhat lelkünknek feloldozást, ő adhat bűneinkre 
bocsánatot! Amikor ezt felismerjük, felszabadul a lelkünk. Isten 
Jézus áldozata révén szerez számunkra engesztelést bűneinkből.

Szombat (november 2.) Fordulj el a hazug módon ismeretnek neve-
zett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől. 1Tim 6,20b 
(Péld 11,13; ApCsel 14,8–18; Jób 19,1–29) Modern világunk 
egyik nagy veszélye a felületes ismeret és tudás. Különösen is 
tapasztalható ez a hit kérdésében. Hajlamosak vagyunk tényként 
állítani féligazságokat, oly könnyen befolyásolnak tőlünk távol 
álló ideológiák. Gyakran előfordul, hogy saját magunk alakítjuk ki 
elképzeléseinket Istenről és Jézusról. Maradjunk meg és tartsunk 
ki szilárdan amellett, amit Jézus Krisztusról mint a megfeszített 
és értünk feltámadt Úrról megismerhetünk! Vegyük észre benne 
azt a kincset, amelyet általa kaptunk Istentől!

 SzarKa éva
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KönyvesboltunKban és webáruházunKban további KedvezményeKKel várjuK olvasóinKat.

AKCIÓS KÖNYVEK
A lutheri reformáció 500 éves öröksége (szerk. Fabiny Tibor) 4990 Ft 2500 Ft

A tekercsek színe – Ószövetségi kifestő 670 Ft 500 Ft

Eric Heuvel – Ruud van der Rol – Lies Schippers: 
Az igazság nyomában

890 Ft 300 Ft

Benczúr László építészete (szerk. Benczúr Emese – 
ifj. Benczúr László)

3900 Ft 3000 Ft

Eric Heuvel: Családi titok 890 Ft 500 Ft

Énekkincstár (szerk. Ecsedi Zsuzsa) 4500 Ft 2900 Ft

Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban 3900 Ft 3000 Ft

Kamarás István OJD: Ferenc pápa-legendárium 2190 Ft 1200 Ft

Gáncs Péter: Forrásközelben 3500 Ft 3000 Ft 

Ízlelő – (Egy)háztáji ízeink (szerk. Buday-Malik Adrienn) 3990 Ft 2000 Ft

Ittzés János: Hacsak 700 Ft 300 Ft

Luther Márton végrendelete (szerk. Fabiny Tibor) 3900 Ft 2000 Ft

Garádi Péter: Hogyan tovább, egyház? 1300 Ft 1000 Ft

Isten palota (szerk. Kertész Eszter) 1490 Ft 850 Ft

Kezek evangéliuma (szerk. Hafenscher Károly) 890 Ft 500 Ft

Színek harmóniája (szerk. Szabó Lajos) 2100 Ft 1500 Ft

Fabiny Tibor: Szótörténések 2990 Ft 1500 Ft

Luther Márton élete (pendrive) – digitális oktatási segédanyag 5000 Ft 3000 Ft

Új evangélikus templomok (szerk. Krähling János – Vukoszávlyev Zorán) 3500 Ft 2500 Ft

NEMek között (szerk.  Jutta Hausmann – Móricz Nikolett – Szent-Iványi 
Ilona – Verebics Éva Petra)

2200 Ft 1500 Ft

Evangélikus könyvesbolt: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óra között.

www.lutherkiado.hu/bolt • kiado@lutheran.hu • +36 1 411 0385 • +36 20 824 5518
Levelezési címünk: Luther Kiadó, 1085 Budapest, Üllői út 24.


