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„Manemegygyökérnélküliújravan
szükségünk,hanemameglévőistentiszteleti
rendtartalommal(hittel,Lélekkel)való
megtöltésére.Aformacsakmásodlagos,
eszközarra,hogyazÚrratudjunkfigyelni.”

Egyszerűen a lényeg f 13. oldal

„Atöbbségitársadalomszeméreveti
acigányoknak,hogyképtelenekbeosztással
élniéstakarékoskodni,miközbenmagais
habozásnélkülmeneteltbeleahitelcsapdába,
hiszmindenkirehataszirénének:fogyassz!”
Szakkollégisták önkéntes munkán f 8–9. oldal

„Azalapazlenne,hakomolyanvennénk,amit
Pálapostolaszeretethimnuszbanírt:
töredékesazismeretünk.Senkisegondolja
magáról,hogyateljesigazságbirtokábanvan.”

Beszélgetés Gáncs Péterrel, 
egyházunk elnök-püspökével f 7. oldal

g KorányiAndrás

Azújesztendőkezdeténamégésa
márközöttélünk.Nyitottmégaka-
rácsonyiBiblia:azemberitestetöltött
Üdvözítő megszületése által kivál-
tottfelbolydulás,azégiseregekem-
bertébresztőéjjeliénekeéskiáltása,
apásztoroksietősbetlehemilátoga-
tásautánanapkeletrőlútnakindult
bölcsek vízkereszti megérkezésére
várunk.Ugyanakkoramegrövidített
–újévigvisszanyesett–karácsonyi
szabadságlejártávalmárakonkrétjö-
vőfeléfordulunk,visszatérveamin-
dennapokmegszokottmenetéhez.
Az egyházban, a gyülekezetek-

benisújraindulatervezés:melyekaz
elvégzendő és elvégezhető felada-
tok,célok,programok?Azáltalános
bizonytalanságbanésazállandóan
csökkenőpénzforrásokrealitásában
mirevállalkozhatunkmég?Azegy-
rejobbankimerülőemberektőlmi-
lyenmértékbenkérhetünkésvárha-
tunkelnagyobbéselkötelezettebb
részvételtmégegyháziközösségeink
életébenis?Svajonelőkerül-e,ráve-
tül-eminderreakeletrőlérkezőbib-
liaibölcsektörténete?
Hiszenőkhozzákmagukkal,rög-

tön az evangélium első lapjain, a
messzireeljutó,sokakatelérőéskö-
zelebb vonzó misszió kiemelkedő
szempontját.Vízkereszt,amelyegyi-
kealegősibbkeresztényünnepeink-
nek,éppenazőbetlehemiutazásuk
általlettamisszióünnepévéis.Ez-
zelszületettmegafelismerés,hogy
akeresztyénegyházbanésgyüleke-
zetekbensemmiféletervezésésfel-
adatvégzés sem képzelhető el úgy,
hogyannaknelegyenmisszióihatá-
sa.Ahogyanamodernkorimisszi-
óimozgalombansarkosanmegisfo-
galmazták:azegyházvagymissziói
közösség,vagyhalott.
Ezamisszióiújratervezésésgon-

dolkodásmódpróbáratesziazerőn-
ket,azelszántságunkatésazelképze-
léseinket.Súlyosműködésizavarokés
rengetegeredménytelenségisegyütt
jár azzal, amikor hatalmas akadá-
lyokba ütközünk. Mit kezdhetünk
azzalafolyamattal,hogyaMagyaror-
szágonélőkévszázadosegyensúlyaa
városokésavidék,afalvakközöttvég-
legésdrámaianfelborult:acsaládo-
sok,afiataloktömegeihoztákmegaz
elköltözéssezzelegyüttazelszakadás
döntését?Mikéntdolgozzukfelazta
sokkot,hogyazígygyökereiketvesz-
tőemberekresokkalmélyebb,aval-
lástéshitetishelyettesítőbefolyással
vanakárapolitika,akáramédia?
Hogyanhívjukmegküldetésrema-

napságazembereket,akikbenmost
mártörténelmitávlatokbanismérhe-
tőenromboltákleabizalmatazem-
berikisközösségekerejébenésfontos-
ságábanacsaládtólabarátságokonát
agyülekezetekig?Ahasonlójelentő-
ségű,megoldhatatlannaklátszógon-

dokmellé–vagyéppenezekbőliskö-
vetkezően?–sorolhatjukagazdasá-
giésanyagikimerülést,leszakadástés
kétségbeesést:a„tervezzünkéséljünk,
demiből?”kérdését.
Nehézidőkbenezértegyreerőseb-

benvárjukabiztatójelekéskiutathir-
detőprófétákfeltűnését.Egyjózanbe-
látássalésbiztonsággaltervezhetetlen
új év kezdetén végtelenül hálásak
lennénkazért,havalakifelvázolnane-
künkegyújkoncepciót,valamiálom-
szerűmegoldást,elénkrajzolnáegy-
fajta „menő jövő” messianisztikus
képétországnak,világnak,egyháznak.
Séppenebbenahelyzetbenésvá-

rakozásbanérkeznekmegidénisa
bölcseknapkeletről,hogymindezt
személyespéldájukkalállítsákbea
misszióösszefüggésébe.
Amikorértékesajándékaikkalfel-

tűnnekaláthatáron,nemcsakaztte-
sziknyilvánvalóvá,hogymibeniskü-
lönböznekamaiglobálispénzvilágot
irányítószervezetekképviselőitől,akik
ugyancsak hatalmas összegekkel és
lehetőségekkelérkeznek,csaképpen
eszükágábansincsmindeztátadni,fel-
ajánlania„kisJézus”ésazáltalahirde-
tett,embereknekszólóevangéliumi,
emberbaráticélokszolgálatára.
Akülönbségabbanisvilágoslesz,

hogy–ellentétbenamainapkeletiés
napnyugatibölcsekkel,akikvalószí-
nűlegabölcsességüketösszefoglaló
sikerkönyvekegy-egydedikáltpéldá-
nyátküldenékmagukhelyettaján-
dékba–személyesenjönnekelhó-
dolniésmegérteniazIstenember-
mentő szándékát. És nem a világ
sztárjainak,csillagainakanyomába
erednek, hátha így könnyebben és
hatásosabbanhívhatjákfelmagukra
és ügyükre a közvélemény figyel-
mét, hanem egyszerűen követik a
bibliai igék és isteni útmutatások
útját,mégakáranagyhatalmúHe-
ródeskirályparancsaivalszembenis.
A „menő jövőtervezés” fényében

mindezinkábbtűnhetszürkejövés-
menésnek,mégisezekalépésekvol-
tak az első jelei annak, hogy Jézus
Krisztusazegészemberiségörömé-
nek,boldogulásánakaforrásalehet.
Elindultunka2013.évbe.Hatény-

legesen jövőt akarunk keresni az
evangélikuskeresztyénségnekésegy-
háznak Magyarországon, nincsen
más lehetőségünk, mint minden
erőnkkelgyülekezeteinkmegújulásá-
értdolgozni,bízvamaisJézusKrisz-
tusvonzerejében.Azőjeladásaitkell
felerősíteniegyrenagyobbjövés-me-
nésselamisszió–asokaknakszóló
meghívásátadása–ügyében.Svajon
haszemélyesenrajtunkáll,eljutnak-
e karácsonyról karácsonyra évente
legalábbhármanaJézushozvezető
útra?Vajonelérhetünk-emindannyi-
anlegalábbennyitazindulóévben
2013karácsonyáig?

A szer ző evan gé li kus lel kész, teo ló gus

Menőjövő
vagyjövés-menés?

g SzeverényiJános

Azújesztendőkijelöltigéjeszokatlan
módon „mert”-tel kezdődik. Teljes
összefüggésükbenszabadcsakolvas-
nunkabibliaiszövegeketaszentírókat
ihletőLéleksegítségével.Esetünkben
különösenisfontosaszövegkörnyezet,
mivelerőteljesatartalom:azegyház-
nak, a gyülekezetnek nem otthona,
véglegeshelyeavilág,hanemegy„el-
jövendő”országacélja.
Lássukakételőzőverset:„Ezért Jé -

zus is, hogy meg szen tel je a né pet tu laj -
don vé re ál tal, a ka pun kí vül szen ve -
dett. Men jünk ki te hát őhoz zá a tá bo -
ron kí vül re, az ő gya lá za tát hor doz va.”
Jézuséskövetői„táboronkívüliek”,sor-
sukakirekesztésésagyalázat.
Jézustnemlehetbársonyszékekben,

végnélküliértekezleteken,konferen-
ciákon,passzívan,csupántemplomban
ülve,komfortosankövetni.AMegvál-
tómindigmozgásbanvan.
Bementatemplomba,tanított,cso-

dákattett.Egyházaarculcsapta,elné-
mította,kidobtaésmegölte.Korábban
faluja,Názáretisígyviszonyulthozzá.
Ezttesszükvelemiis,hanemengedel-
meskedünkneki,ésnemkövetjükőt.
Krisztusegyházaavilágbanésavi-

lágértél,denemavilágszerint.Nagy
akísértésennekellenkezőjére:hogyaz
egyház elvilágiasodjon, ugyanakkor
megjelenésében érthetetlenül, „fo-
gyaszthatatlanul”vallásoslegyen.
Azegyházforrása,ereje,lényegelel-

kiésszellemivalóság.Ezértvallkudar-
cotmindenpróbálkozás,szervezés,re-
formkísérlet,amelyemberiötletekre,
tervekre,elképzelésekre,épületekre,
szervezetekre,pénzreépítmegtérés

nélkül.Azélőegyházmozog,szabad,
éskonfrontálódikis.Nemnyugszik,
amígmindenkithazanemhívott,se-
gített,akára„sövényekmellől”is.
Sokanbeszélnekvalaminagykon-

szenzusról,azirányzatokbékésegy-
másmellettiségéről.Érthető,hogyné-
melyeknehezenviselikakonfliktuso-
kat,belefáradtakaküzdelembe.
Akorszellemisaztsulykolja,hogy

amagaszempontjábólmindenkinek
igazavan.Mindennekésmindenki-
nekjoga,jogosultságavananekitet-
szőelvekszerintélni.
Ennekakérdésnekkétoldalavan.
Ahitvallókeresztyénségtürelmet-

lenné, irgalmatlanná és ítélkezővé
válhat.Magamisvégigharcoltamegy-
házunkbannéhánycsatát.AzÍráshoz
valóragaszkodásközbenbizonyáravé-
tettemaszeretetellen.
Ugyanakkoraztistudomásulkell

vennieaharcosnak(sokigeszólerről),
hogyezenaföldönküldetésünkelvég-
zéseközbennemadhatjukfelazigaz-
ságot.NincsbékeaföldiJeruzsálem-
ben,nemlehetnyugalomazegyház-
ban,mertazharctéris.Ittütközika
fényasötéttel,ahazugságazigazság-
gal,abűnaszentséggel,agyűlöletasze-
retettel.Eztnemlehetmegúsznigya-
lázatés„kapunkívüliség”nélkül.

Nincs nyu ga lom, nincs nyu ga lom, 
– a szív,

Amíg ver, mind örök re nyug ta lan.
De mind örök ké nyug ha tat la nul,
Is ten től még is Bé kes sé ge van.
Nyu gal ma nincs, de Bé kes sé ge van.
(Re mé nyik Sán dor: Bé kes ség Is ten től)

Megkellvallanunk,sokszoreszünk-
bensincsazeljövendőtkeresveidege-

nülélniavilágban.Szeretünkélni,sze-
retjük a teremtett világot. Talán az
örökéletbevetetthitünkismeginog
ahalálerejéttapasztalva.
Jézusisszeretteatermészetet,azál-

latokat, a csodás Galileát. Fiatalon,
testierejeteljébenmégisrálépettaszen-
vedésekútjára.Pétereléállt,visszaakar-
tatartani:„Is ten ment sen, Uram, ez nem
tör tén het meg ve led!” Jézusválaszake-
ményéskijózanító:„Tá vozz tő lem, Sá -
tán, bot rán koz tatsz en gem, mert nem
az Is ten sze rint gon dol ko zol, ha nem az
em be rek sze rint.” (Mt16,22–23)
Azazegyház,amelynemvállaljaa

szenvedéstazevangéliumért,asátán
befolyásaalattáll,ezértmanipulálha-
tó;ésezértnemterem„sokésjógyü-
mölcsöt”.
Világotmegmozgató,mindentbi-

zonytalannátevőkorszakváltásköze-
pénélünk.Évtizedekkelezelőttmég
csakazérzékenyantennájúaktapasz-
talták,demamárszintemindenkifi-
gyel,töpreng,fél:mileszebből?Nem
tudjuk.Egyetviszonttudhatunk:élaz
Úr,ésakiövételjesszívvel,azéajövő.
Szeretjükaszíneket,fényeket,íze-

ket,azegészteremtéstmégígy,össze-
törtállapotábanis,deméginkábbsze-
retjükmindezekalkotóját,akiAlfaés
Ómega,aKezdetésaVég.
Azegészségesgyülekezetetajövő

reménységeéltetiésmozgatja.Hala-
dunkaTeljességfelé,amennyeiotthon
fényeivisszahatnakajelenbe,ahalálár-
nyékánakvölgyébe.Nemfélünk,mert
ővelünkvan.„Úgyhív,úgyváraszent
atyaiház.”(Túr me zei Er zsé bet)

A szerző egyházunk országos misszi -
ói lelkésze

Maradjunkvagymenjünk?

Azévigéje: „Mert nin csen ma ra dan dó vá ro sunk,
hanem az el jö ven dőt ke res sük.” (Zsid 13,14)
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For dul jon fe léd Is ten sze re tő te kin te te
ve gyen szál lást szí ved ben új öröm
in nen és túl a ha tá ron, a ha tá ra i don
erő sít sen a bi zo nyos ság:
Is ten, a ha tár ta lan Jó ság mel let ted áll

for dul jon fe léd Is ten ir gal mas te kin te te
őriz ze meg szí ve det bá tor bi za lom ban
hisz nem kell fél ned már so ha töb bé
tet te id nek ő ad jon igaz utat s alá za tot
gon do la ta id nak nyílt sá got és tisz ta sá got

for dul jon fe léd Is ten 
ke gyel mes te kin te te

ta láld meg he lye det 
a Sze re tet vi lá got át fo gó

nagy Össze füg gé sé ben
légy jó aka rat, tá masz
mo soly és kö szö net
az Ő sze re te té ből élő em ber sé ges em ber

Is ten mély bé kes sé ge jár jon át
a meg fe szí tett és fel tá ma dott 

Krisz tus ve zes sen
min den na pod, tel jes éle ted
a Lé lek ál dá sa i val le gyen gaz dag

g VargaGyöngyi

Nők a lelkészi szolgálatban f 7. oldal
„…két jó barát” f 5. oldal
Krisztus a hetek ünnepében f 4. oldal
A helyi közösségek túléléséért f 4. oldal
Női dolgok f 10. oldal
Versíró cigánymisszionárius f 6. oldal
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JézuselsőszavánakjelentőségeKe-
resztelőJánosigehirdetésénekössze-
függésébentűnikki.Jánoseztmond-
ja:„Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett a
mennyek or szá ga.” Aztánbörtönbe
vetik,ésezenapontonúgytűnhet,
minthaJézusaszolgálatbólkihulló
KeresztelőJánoshelyébelépne,mint-
egyazőmunkájátfolytatná,hiszen
az ő szavai is ugyanezek: „Tér je tek
meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or -
szá ga.”
A két mondat azonban teljesen

mástjelent.Éseznemcsakszemélyi-
ségükeltérésébőlfakad,hanemegytel-
jesenújkorszakmegjelenésétjelzi.

* * * 

Ahogyvisszagondoltazelsőnapok-
ra,olybátűnt,minthaazéleteakkor
kezdődöttvolna.Számáraolyanvolt,
mintahogyabölcsekavilágterem-
tésétmeséltékel.Nememlékezettaz
azelőttre. Így is kezdett tehát írni:
„Kez det ben…” –minthacsakaBiblia
elejétírnámegint.„Kez det ben volt az
Ige…” Aztánjöttekanapoksorban.
AhogyegykorIstenkezébőlkihull-
takteremtményei,úgyhullottakki
emlékezőtollábólréginapokemlé-
kei,életénekformálódása.
Andrással,barátjávalelsőkéntKe-

resztelő Jánost hallgatták a Jordán
mellett.Fiatalságukmindenlelkese-
désévelrajongtakérte.Amikormeg-
jelentekatemplomiszakértők,hogy
megtudják,nemJános-eaMessiás,
lélegzet-visszafojtvavártákőkisavá-
laszokat.Aztánminthaa teremtés
egyújabbnapjajöttvolnael,másnap
megjelentJézus.
Ezért a szövegben új bekezdést

nyitott,ésodaírta:„Más nap…”

* * * 

KeresztelőJánoskönyörtelenülke-
ményember.Aztmondja:Változza-
tokmeg,mertjönazÚrnapjaharag-
gal,afejszemárafákgyökerénvan,
ésakinincskészen,aztbajéri!

Ezafenyegetéshat.Mindenkirehat
mais.Olykorkészekvagyunkmiisfe-
nyegetőzniegyolyanIstenországával,
amelyrendetteszapogányokközött,
kiválasztja,kiigaz,éskihamis.Meg
lehetugyanmenekülniettőlariasz-
tóIstenországától,denemkönnyű.

* * * 

Aharmadiknapszámáralegalábbak-
korafordulatvolt,mintateremtés
harmadiknapja.Ahogyakiemelke-
dőszárazföldetcsodálatosnövény-
zetfonjaát,úgynőttfelbennükisaz
egyértelműség,hogyelkellszakad-
niukJánostól.Érezték,hogyezvízés
part,kétegészenmásmondanivaló.
Összetartozásukköztéleshatárhú-
zódik;nemkeveredhetazüzenet,vá-
lasztaniuk kell: part vagy tenger.
MinthaIstenkezétláttákvolnamoz-
dulnikétszövetséghatárán.
ŐkpedigelindultakJézusután.Já-

nosmég sokáig nézett utánuk, de
nagyszerű ember volt, aki tudta,
hogyakkorérielvalódicélját,hata-
nítványai elhagyják őt a nála na-
gyobbért, akinekmég saruja szíját
semvoltméltómegoldani.
Mégazonanapontörtént,hogy

találkoztakbarátjánaktestvérével,a
halászSimonnal.Mégazonanapon
történt,hogySimonújnevetkapott.
Kéfáslettaneve,amelyaztjelenti:
kőszikla.

* * * 

A vízkereszt, az epifánia Krisztus
megjelenésénekünnepe.Ezamegje-
lenés azonban sokakban csalódást
okozott.KözéjüktartozottKereszte-
lőJánosis.Márabörtönbőlküldielta-
nítványait,hogymegkérdeztesseJézus-
tól, nem tévedett-e, amikor benne

láttaaMessiást.Havalaki,őaztániga-
zántudta,hogyaJézusáltalmondott,
azonosalakúmondategészenmásról
szólt.Elsősorbanörömről.Arról,hogy
azIstenországaolyankedvesen,sze-
retetteljönel,hogyazalegkeményebb
szívetismegtudjalágyítani,alegtávo-
labbiakatisközeltudjahozni,alegpo-
gányabbakat is Isten népévé tudja
tenni.Nemfenyegetéssel,hanemava-
lódiörömmegteremtésével.

* * * 

Másnap,amikorateremtésszerintIs-
ten az égitesteket teremtette, szá-
mukraissokmindenmegvilágosodott.
Hamarosancsatlakozotthozzájukegy
földijük,Fülöp.AzőjóbarátjavoltNá-
tánaél,akiéppenazírásokattanulmá-
nyozta,amikorarrajártak.
Atalálkozásuknakvoltvalamibel-

sőereje,minthamindigisközöslettvol-
naasorsuk.AhogykésőbbírtaJános
asorokat,felidéztemindegyikükem-
lékét.Máregyseméltközülük.Ahogy
ottkülönállósorsukeggyéforrt,soha
szétnemszakíthatóanegyismaradaz
örökkévalóságban.Demintahogyate-
remtésbenisabeteljesedéstazutolsó
napadtameg,amikorIstenáldásával
mintegyvalódiéletrekeltettemindazt,
amitalkotott,éslétrejöttazanyuga-
lom,amelyennekavilágnakszépséget
adott,úgyösszegyülekezésüktörténe-
ténekisvoltegyilyenszombatja,he-
tediknapja,amikorértelmetnyertta-
lálkozásuk,Krisztus-követésük.
Ahetediknaponmenyegzővolta

galileaiKánában.

* * * 

Krisztuselsőmondatának–„Tér je tek
meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or szá -
ga”–szinonimájaaJá nos evan gé li u má -

ban levő,kánaimenyegzőrőlszólótör-
ténet.Őegyenesenateremtésnapja-
inakfelidézésévelfordítjaodafigyel-
münketazelsőjelfelé,amelybenJé-
zusIstenszándékárólszól.
Ezaszándékfordulazótaisfelénk.

Ezaszándékképeskimozdítaniöröm-
vesztettéletünket,sőtezaszándékké-
pesbármilyenéletetmegmozdítani.Mi
magunk,örömtelenemberekjobban
tudnánktalánJánoshozkapcsolódni–
azegyházgyakranmegistesziezt–,
deKrisztuskövetésébenkénytelenek
vagyunkazörömembereilenni.Így
teszvelünkcsodátjelenléte.

* * * 

Ezahetediknapazértvoltérdekes,
mertJézusmegszólalt.Perszebeszélt
addigis,sőtfontosdolgokatismon-
dott,deazelsőigaziszavaIstenrőlez
volt.Nemszóformájavolt,sokkalin-
kábbaprómozdulatok,ahogykezé-
velútnakindítottaakorsókatvivő
szolgákat,ahogyszinteészrevétlenül
felemeltekarját,mintegymegáldva
azt,amitörténik.
Azöröm,melyakkormárveszni

látszottafiaskómiatt,hogyelfogyott
abor,mostnempusztánújerőreka-
pott,hanemújtartalmatnyert.Ame-
nyegzőnIstenközelségetapintható-
vávált.Eztérezhettehajdanavilág,
amikormindensejtjén,hullámán,fel-
hőinéspusztaságain,élőlényeinés
törvényeinátsuhantIstenáldása.
Ott,Kánábanújraátéltékaterem-

téshetediknapját,Jézuselsőmonda-
tát.Ezamondatpedigarrólszólt,hogy
Istenmegakarjaőrizniazemberek
örömét,amelyetpedigolykönnyenké-
szekelveszíteni.

g KoczorTamás
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Azelsőszó
a va Sárnap ig éje

b Vízkeresztiírásunkbanazegy-
házzenével,énekekkelkapcso-
latbanpróbálunkötleteketadni:
mit,holéshogyanlehetvagyér-
demes tanítani a gyülekezet-
ben,egyháziközösségekben.

Sorozatunkelsőcikkérevisszautalvais-
mét leszögezhetjük: igenkülönböző
gyülekezeteinkhelyzeteazegyházze-
neiéletet,azenéhezvalóviszonyulást
tekintveis.Atémávalvalófoglalkozás
módja,iránya,intenzitásaelsősorban
attólfügg,van-eolyankántor,zenei
munkatárs,akieztnemcsupánfontos-
naktartja,deszakmailagisfelkészült.
Egyértelműviszont,hogyasikernagy-
banfüggalelkészekhozzáállásától–és
ezzelnemarájuknehezedőterheket
akarjuknövelni,hanemahatalmasle-
hetőségrehívjukfelafigyelmet!
Maivilágunkbannaprólnapraúj

információk,hatások,kihívásokérnek
bennünket.Erreahelyzetrekétfélevá-
laszadható:vagynyitottan,érdeklőd-
vefordulunkazújdonságokfelé,vagy
–önvédelemből,esetlegbizalmatlan-
ságból–bezárkózunk.Előfordulhat
azis,hogyönkéntelenülazegyházi
közösségekbenkeressükabiztonsá-
gotésazállandóságot,emiattittjob-
ban ragaszkodunk bevett szokása-
inkhoz,mintazéletmásterületein.
Hogyanoldjukfeleztazellentmon-

dást?Csakisnagyfelkészültséggelés
tapintattal.Ésmikortanítsunkéneket?
Kisfantáziávalagyülekezetbármilyen
együttlétealkalmasleheterre.
Agyülekezetibibliaóránaközös-

ségmagjaveszrészt.Ezazahely,ahol

aBibliatanulmányozása,fontostémák
megbeszélése mellett természetes
módon,rendszeresidőközönkénthe-
lyetkellkapniaazegyházzenénekis.
Egészenbiztosanvannakolyan,még
nem vagy kevéssé ismert énekek,
amelyekgazdagíthatjákegy-együn-
nepünket. És mivel nem egyszerű
átlátni a harmincéves Evan gé li kus
éne kes könyv vagyazötévesGyü le ke -
ze ti li tur gi kus könyv anyagát,javasla-
tokat is teszünk (a graduál- és heti
énekeketisfigyelembevéve).
Anagyünnepivagyegyvasárnap-

hozkötődő,többnyirekicsitnehezebb
dallamú énekek megtanítására az
egyháziévnekazadottünnepetmeg-
előzőszakaszábankellsortkeríteni,
ami nem egyszerű: Jé zus, Meg vál -
tónk sír ba szállt (EÉ215),Fel tá madt
Is ten szent Fia (EÉ218),Krisz tus Jé zus,
ím, fel tá madt (EÉ224),Mind jöj je tek,
ör vend je tek! (GyLK814),Jö vel, Szent -
lé lek Úr is ten, lel künk nek vi gas sá ga (EÉ
234),Éle tünk ben szün te len (EÉ499),
Kik Jé zus hoz ha za tér tek (EÉ 526),
Hány hí vő ér te el az égi célt (EÉ454).
Defeltétlenülmegériaszervezésésaz
erőfeszítés!
Ahosszabbünnepiidőszakokön-

magukbanlehetőségetadnakataní-
tásra:Szent Ézsa i ás így ír Krisz tus nak
szent szü le té sé ről (GyLK802),Mint
fo gad ja lak té ged (GyLK805),Em ber,
si rasd nagy vét ke det (GyLK 812),
Adj, Úr is ten, né künk Szent lel ket!
(GyLK816),Szent vagy örök ké, Atya
Úr is ten (GyLK817).
Ímenéhányjavaslatazáltalánosan

használhatóénekekközül:El múlt az
éj, fel kelt a nap (EÉ105),Há lát adok

né ked, menny bé li Is ten (GyLK791),
Jön bí bor fé nyű pir ka dat (GyLK793),
Már ki hunyt a szép nap fé nye (GyLK
794),Fel jött már a csil lag, le szál lott
az est (EÉ127),Ne hagyj el es nem, fel -
sé ges Is ten (EÉ79),Jé zus a jó Pász tor,
ve le me gyünk (EÉ401),Ke gye lem nek
szép ró zsá ja (EÉ456),Jé zus, áldd meg
né pe det (EÉ464),Urunk, há la, hogy
te táp lálsz (EÉ71),Az Is ten szent és
fel sé ges (EÉ330),Ál dó ha tal mak ol -
tal má ba rejt ve (EÉ355).
Jöjjenekismertdallamraalkalma-

zottújszövegekis:Mind el vé gez ted, Jé -
zu sunk (EÉ478),Zeng jen a há la, di -
csé ret! (EÉ399),A bűn, Is ten nek há la,
nem úr az él te men (GyLK820).
Fokozatosanépítkezzünk.Abiblia-

óránszánjunkkellő időtazaktuális
énekbemutatására:aszépenmegfor-
máltelőéneklésre,azénekszövegéről
és dallamáról szóló, jól átgondolt
mondatokra,aszemélyesélmények-
re,azalapostanulásra.Ekkorvanrá
esély,hogyarésztvevőkvalóbankap-
csolatba kerülnek az énekkel, hogy
megőrzikszívükben-lelkükben.
Ilyenalapozásutánsorkerülhetar-

ra,hogyistentiszteletenisénekeljükaz
éneket;lehetőségszerinttöbbvasárnap
egymásután,hogyrögzüljönagyüle-
kezetitagokban.Kétfélemódongya-
koroltathatjuk:vagyazalkalomelőtti
nyolc-tízpercben(hamódvanrá,akár

hosszabbanis),vagyazistentisztelet
kezdetén,abevonulásésaköszöntés
után,demégazAtya, Fiú… előtt.
Természetesenmásokalehetőségek

egycsaládiasszórványgyülekezetben,
mintegynagytemplomkiemeltün-
nepialkalmán(hogycsakakétvégle-
tetemlítsük).Erősíthetjükaközösség
biztonságérzetét,haazénekkar,egy
néhány tagból álló kis kórus vagy
egy-kételőrefelkészítettgyülekezeti
tagsegíti,vezetiazéneklést.Hangsze-
rekkel is támogathatjukadallamot.
Azéneklésújerőt,lendületetad-

hategytanácskozás,presbiteriülés
közben,vendéglátásrakészüléskor,
gyerekekre való várakozáskor, ol-
dottabbközösségiegyüttléteken.
Haazénektanulás,éneklésélményt

jelentabennerésztvevőnek,arrais
vanesély,hogyegy-egyének–hason-
lóanabibliaimondatokhoz–segítsé-
get,támpontotnyújtsonnekinehéz
helyzetekben.Ezértfontos,hogymin-
denki,akiénekettanít,eztalaposfel-
készülésután,személyesmeggyőző-
déssel,őszinténésszeretetteltegye.Kí-
vánjuk, hogyminél többen érezzék
megennekfelemelőörömét!
Végülkövetkezzéka72.zsoltáran-

tifónája,egyolyanliturgikusszöveg,
amelybemutatjavízkeresztünnepé-
nekgazdagtartalmát:„Háromcso-
dávalmegékesített,szentnapottisz-
telünk:/Enaponacsillagvezérléa
bölcseketJézushoz;/Enaponavíz
borráváltozékamenyegzőben;/E
naponKrisztusJánostólmegkeresz-
telkedék,/hogyminketüdvözítsen,
alleluja.”(GyLK390.oldal)

g Dr.EcsediZsuzsa

Azismeretátadásésélményszerzésterei
Ta nul junk együtt!

[Lelkész:]MennyeiAtyánk,tevilá-
gosságotadtálennekasötétségben
élővilágnakFiad,JézusKrisztusál-
tal,hallgassmegminket,amikoraz
őnevébenfordulunkhozzádimád-
ságunkkal.
[Lektor:] Istenünk, segítsd meg

egyházadat,hogyatőledkapottvi-
lágosságottükrözzevisszaebbenavi-
lágban.Neengedd,hogyaszeretet-
lenség,ahitetlenségsötétségeural-
kodjonelrajta.Tetisztítsdéserősítsd
megigéddelésszentségeiddelegyhá-
zadban élő gyermekeidet. Jézus
Krisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Istenünk, könyörgünk

azokért az embertársainkért, akik
még nem láthattákmeg irgalmad,
szeretetedésigazságodvilágosságát.
Tördátalelkiközöny,aszűklátókö-
rűségsötétségét.JézusKrisztusértké-
rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Mennyei Atyánk, kö-

nyörgünkazokértazembertársain-
kért,akikéletéreareménytelenség,
aboldogtalanság,abetegség,agyász
sötétségeborult.Atefényedminden
sötétségetbevilágít,addmegeztaz
ajándékodatmindenszenvedőnek.
JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lektor:] Istenünk, könyörgünk

ezért a világért, amelyet oly sok-
szorborítelazemberifelelőtlenség,
önzés,hatalomvágyésközönysötét-
sége.Tesegítsmindenjószándékot,
amelymegőrizniigyekszikteremtett
világodat, és amely arra törekszik,
hogybékésebb,otthonosabb,tisztább
ésigazabblegyenéletterünk.Jézus
Krisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lelkész:]Légyvelünkvilágossá-

goddal,Urunk,ateFiad,JézusKrisz-
tusáltal.

[Gyü le ke zet:] Ámen!

Oratio
œcumenica

C antate

„Nos,akadember,akiIstennekszin-
te előírja a segítség célját,módját,
rendjét,idejétésmértékét;akadnak
emberek, akik előterjesztik, hogy
sajátakaratukszerinthogyansegít-
senrajtuk;shanemilyenformánse-
gítrajtuk,akkorkétségbeesnek,sha
találnakvalahol,akkormásuttkeres-
neksegítséget.Ezeknembizakodnak
Istenben,nemvárnakőrá.InkábbIs-
ten igazodjék hozzájuk, azonnal
ugorjon,hogysegítsen,mégpedigép-
pen úgy, ahogy ők akarják. Akik
azonbanIstentvárják(ráhagyatkoz-
nak),azokugyankérikkegyelmét,de
rábízzákIstenakaratára,mikor,ho-
gyan, hol s miáltal akar segíteni.
Nemkételkednekasegítségben,de
nem is adnak neki nevet. Istenre
hagyatkoznak,hogymegkeresztelje,
nevénnevezzeazt,mégakkoris,ha
eznagyonkésik.Akiasegítségnek
nevetad,aznemkapjaaztmeg,mi-
velnemvár,snemtűrielIstentaná-
csát,akaratátéskérését.”

d Lu ther Már ton:
Ahatodikbűnbánatizsoltár

(Zsolt130)
(Welt ler Ödön for dí tá sa)
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– Át lép ve az óév kü szö bét az em ber
össze gez, és ér té ke li a ma ga mö gött ha -
gyott utat. 2012 él mé nyek ben és ered -
mé nyek ben gaz dag év nek bi zo nyult az
egy há zi mun ka te kin te té ben. Vissza -
te kint ve az el múlt év re azon ban sok -
kal „iz gal ma sab bak” a köz élet és a po -
li ti kai élet tör té né sei, me lyek erős ha -
tás sal vol tak mind egy há zunk, mind
pe dig az er dé lyi ma gyar nem zet kö zös -
ség éle té re. Hol és mi vel kez dő dött az
egy há zun kat és köz éle tün ket be fo lyá -
so ló tör té né sek so ro za ta?
–A történetmájus7-énkezdő-

dött,amikorkormányváltáskövetke-
zett beRomániában.A jobboldali,
Mi hai Răzvan Un gu re a numiniszter-
elnökvezettekormányáprilis27-én
megbukott,ésmájus7-énazállam-
elnök,Tra i an Băses cu Vic tor Pon tát,
abaloldaliSzociálliberálisSzövetség
(USL)elnökétbíztamegkormányala-
kítással.Ezzelatavaszikormányvál-
tássalúgynevezett„balliberális”for-
dulatkövetkezettbeazországban.
Decsakúgy ne ve zett fordulat,mert

aromániaipártokideológiaiéspo-
litikaialapjateljesenképlékenyéskér-
déses,azidőjárásiviszonyokhozha-
sonlóanroppantváltozékony.Akor-
mányzássalmegbízottSzociálliberá-
lisUniótolyanpártokésplatformok
alkotják, melyek között eredetileg
fényévnyiideológiaitávolságokvan-
nak. Fő a hazafias érdekszövetség,
megférittkonzervatív,szocialista,li-
berális,keresztyén,fajvédő,jogvédő,
mertafőszempontahatalom.
Akormányváltássalnemcsakpo-

litikai,hanemradikálisszemlélet-és
irányváltásisbekövetkezett.Ezpe-
digsajnosnegatívhatássalvoltaki-
sebbségiegyházakra,közöttükama-

gyartörténelmiegyházakra,ígyegy-
házunkrais,hiszenszámosfolyamat-
banlevőtervünketfelszámolta,meg-
hiúsította.
Azelsőmegrázkódtatásbanrögtön

akormányváltásutánrészünklehetett.
Történelmi,műemléktemplomaink
restaurálásaérdekébenévekótafolya-
matosanpályáztunk.Egyilyenpályá-
zatnak a megírása körülményes és
költséges, rengeteg erőt, energiát,
szaktudástigényel.Akormányváltást
követőenazonbansajátosmódontu-
dattákvelünk,hogyazelfogadottés
jóútonjárópályázatainkranemlesz
támogatásikeret,ugyanisilyen„dol-
gokra”,mint a kisebbségi egyházak
templomainakrestaurálása,bizonnyal
nemleszpénz.
Úgytűnik,Romániábanislistázás

indult,csakhogyfordítottelőjellel,az-
az mi nem felkerültünk a listára,
hanemlekerültünkróla.Ezzelmeg-
hiúsultaz1160-banépülthalmágyi
templomunknakésaközponti,ko-
lozsvári barokk templomunknak a
restaurálása, illetve számos törté-
nelmiépületünkrestaurálásánakel-
fogadottterve.Lekerültünkalistáról,
éseznagyonérzékenyenfogjaérin-
teniegyházunk,gyülekezeteinkto-
vábbimunkáját,hiszennagyonérté-
kesingatlanokrólvanszó,amelyek
sürgősbeavatkozástigényelnek.
Azévmásikfájdalmaseseménye

voltarestitúciósbotrány.
Nagyonnehezen,döcögősenhalad

Romániábanaz egyházi tulajdonok
visszaszolgáltatása,magánakakárté-
rítésnekazegészfolyamata.Jelenleg
úgynézki,hogyezafolyamatmeg-
rekedt, Csipkerózsika-álmát fogja
aludni,ameddigmegnemérkezika

királyfi,hogyfelébressze.Attólfélek,
hogyerreévtizedeketkellmajdvár-
ni,mertszinténennekaneodemok-
ratikuspolitikaitendenciánakakövet-
kezményekéntfurcsaésfonáklistázás
zajlik: a magyar nemzetközösség,
egyházakvisszakapottingatlanainak
listáravétele,amelyeketcsavarosjo-
giútonszeretnénekvisszaállamosíta-
ni.Errenagyonszomorúprecedensa
sepsiszentgyörgyiSzékelyMikóRefor-
mátusKollégiumesete.
Egy harmadik nagyon komoly

problémánka„kétválasztás”Erdély-
ben–kicsitmikszáthiasanfogalmaz-
va.Aromániaihelyhatóságiésazor-
szágosparlamentiválasztásokragon-
dolok,melyeket–mintlelkészésakö-
zösségvezetője–kudarckéntéltem
meg.Szomorúankellkonstatáljama
kétválasztáskapcsán,hogyalezajlott
magyar–magyarversenyapolitikai
propagandaellenéresemmobilizált,
nemmotiváltaszavazásraazembere-
ket, hanem éppen az ellenkezőjét
váltottaki.Erdélybendemoralizált,so-
kakateltérítettaszavazásszándéká-
tól,lehangolta,pesszimizmusrasar-
kalltaazembereket.Egyfajtaletargia
vetterőtamagyarközösségen,míg
máskoraromántöbbséghezképest
nagyonszépszámbanszavaztunk.
Mígaparlamentbekéshegyentán-

colvajutottbeazRMDSZ(Románi-
aiMagyarDemokrataSzövetség),a
másikrivális,azúgynevezettjobbol-
dalinéppárt (ErdélyiMagyarNép-
párt)aparlamentiküszöbötsemér-
te el. A versengés következtében
nemmegfelelőaránybanjutottakbe
képviselőinkaparlamentbe, ennek
pedigamagyarérdekképviseletfog-
jaakárátlátni.Arománpolitikaire-

torikábanésmédiábanpedigmárfi-
noman jelentkeztek a magyarelle-
nesmegnyilvánulások,mintegyelő-
szelekéntazelkövetkezőnégyévnek.
Azonbanmindamellett,hogypo-

litikailag kudarcot vallottunk, ma-
gyar érdekképviseletünk megtépá-
zódott,tapasztalhatóegymásik,mo-
ráliskudarcis.Ugyanisaválasztások
utánamagyarpártokmegnyilatkozá-
saibansemmifélealázatot,reálishely-
zetfelmérést,önkritikátnemláttam,
csaktovábbraisostobadicsekvést.A
vesztes a veszteséget győzelemként
könyveliel,amegtépázottgyőztespe-
digdicsfénybeállítjamagát,akudar-
cotúgytüntetifel,mintalehetőleg-
nagyobbelérteredményt.
Amithiányolok,azajózanhelyzet-

felmérés,asikertelenségnekazelisme-
rése.Azaminimálisalázat,amelyet
egy21.századiműveltképviselőtőlaz
emberelvártvolna:nepolitikaikli-
séket,üresfrázisokatpufogtassanak,
hanemigenismérjükfelalehetősége-
inket,helyzetünket,ésinduljonmeg
egypozitívfolyamat,építés.

– So ro za tos ne héz sé ge ket, ku dar co -
kat élt meg az er dé lyi ma gyar ság, és él -
tek meg egy há za ink az el múlt év ben,
mind ez pe dig elő re lát ha tó an foly ta tó -
dik. Mi le het eb ben a hely zet ben az
egy ház üze ne te, il let ve mi volt az el -
múlt év ben az egy ház jó zan, tisz tes sé -
ges sze re pe a köz élet ala kí tá sá ban?
–Aváltozásokközepettevégigazt

azálláspontunkatközöltükazanyaor-
szágiéserdélyipolitikaiszereplőkkel,
hogyazösszefogáselőrevisz,aszéthú-
záspedigkáros.Kisebbségihelyzetben
morális kötelességünk egy sajátos,
közöspolitikátkialakítani.Erdélyben
nemengedhetjükmegmagunknakazt

aluxust,hogyönzőérdekekfelülírják
anemzetközösségközösérdekeit.És
énpontosanennekazálláspontnaka
következeteséskitartókommuniká-
ciójábanlátomazegyházjózanéstisz-
tességesszerepvállalását.
Keresztyén emberekként pedig

valljukéshisszük,hogyajövőIsten
kezébenvan.Anehézségek,kudarcok
ellenéremégiscsaktekintsünkazok-
raasikerekre,amelyeketazegyháza
magamissziójábanelért,amelyeket
közösségünképítésébenpozitívum-
kénttudunkelkönyvelni,hiszenIsten
kegyelme sokszor rejtetten, mégis
érezhetőenésrendkívülhatékonyan
működik.
Eztakegyelmettapasztaltukmeg

azelmúltévbenis,ésezakegyelem
sokkaltöbb,mintazakudarc,ame-
lyetazemberiostobaság,vakság,kis-
hitűségokoz.Bármilyenekaviszonyok
körülöttünk,Istenkezébenvagyunk,
ésottvagyunkalegjobbhelyen!

g KalitEszter

Józanhelyzetfelmérésrevanszükség
Be szél ge tés Ador já ni De zső Zol tán nal, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ké vel

é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

b AzOrszágosProtestánsÁrvaház
egykori igazgatójának,Brocskó
Lajosnak a tiszteletére avattak
emléktáblát december 18-án a
MagyarországiEvangélikusEgy-
házBudapestiKollégiumakará-
csonyiünnepségénekkeretében.

Az emléktáblát Les tyán-Go da Já -
nos szobrász,aképzőművészetiegye-
temtanára–akinemmelleslegaVá-
rosligetifasorbantalálhatóReformá-
cióiemlékparktervezőjeis–készí-
tette,ésaBrocskóLajosKözhasznú
Alapítványállította.
BrocskóLajos(1851–1932)ötven-

nyolcévenát,1874-től1932-igvoltaz

árvaházvezetője.Afővároslegrégeb-
bi felekezeti alapítású árvaházából
többmintkétezerárvát indítottel
gondosanelőkészítettéletútra.Úttö-
rővoltakoedukáció,atechnikataní-
tás(szlöjd),azéletkezdésigtartófo-
lyamatosnevelésterén.Munkásságát
életébeniselismerték:királyitaná-
csos,aMagyarÉrdemrendésaFe-
renc JózsefLovagrend tulajdonosa
volt.Egészéletébenpuritánmódon
éltcsaládjával.
AzegykoriOrszágosProtestáns

Árvaházépületébenmaabudapesti
evangélikuskollégiumműködik.Az
emléktábla-avatónazittlakódiákok
műsorralszolgáltak,Fa bi ny Ta más
püspökpedigáhítatottartott.

g KissTamásfel vé te le

Előkarácsonyi koncertet adott de-
cember23-ánajózsefvárosievangé-
likustemplombanaBoyz less Vo i ce ka-
mara-énekegyüttes. Az egyházunk
nőimissziói szolgálata és aKÖSZI
(KeresztényÖnkéntesekSzövetsége
azIfjúságért)általmeghirdetettalkal-
monazelhangzottgospelek,szving-
dalokmintegykeretetadtakSze ve ré -
nyi Já nos igehirdetésének.Azorszá-
gosmisszióilelkészZakariástörténe-
tétidéztefelatemplomotmegtöltő
népeshallgatóságelőtt.

g SzilvásiZsófiafel vé te le

Józsefvárosielőkarácsony

Bajorevangélikusegyházidelegáció
járthazánkbandecember19.és21.kö-
zött. A küldöttségnek tagja voltdr.
Hein rich Be dford-Strohm, abajortar-
tományievangélikusegyházpüspöke
(ké pün kön ko szo rú val a ke zé ben), illet-
veMic ha el Mar tin egyházfőtanácsos

ésUl rich Zen ker egyháztanácsosis.A
vendégektöbbekközöttazoktatásés
adiakóniakérdéseiről,valamintato-
vábbi együttműködésről tárgyaltak
egyházunkvezetőivel,ésfelkerestéka
Deáktérigimnáziumotis.Bedford-
Strohmpüspökdecember19-éndél-

után az Evangélikus Hittudományi
Egyetemszimpóziumántartottelő-
adástanyilvánosteológiatémájáról,
másnappedigaParlamentbenBa log
Zol tán nal, azemberierőforrásokmi-
niszterével folytatott megbeszélést.

g AdámiMáriafel vé te le

Bajorpüspökegyházunkban Emléktábla
BrocskóLajostiszteletére
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A bevezető áhítat és imaközösség
után megkezdődött az „utazás” a
Biblia Ó- és Új szö vet sé gé nek egy-
azonünnepéhez.Az„idegenvezető”,
SnyderszavaitTar Ka ta tolmácsol-
ta.Azelőadófeltártaasavuotésa

pünkösd összefüggéseit, kifejtette,
hogyanmutatJézusraazsidóünnep.
Mózestörvénybefoglaltaahetek

ünnepét is – kezdtemondandóját
Snyder.Asavuotazaratásiünnepek
kezdete,ésasátrakünnepe(szuk kot)
zárjale.Avelekapcsolatosrendelke-
zéseka3Móz23,15–21.részbenolvas-
hatók. A sa vu ot jelentése „hetek”,
mertahúsvét(pészah)másnapjától,
az első zsenge bemutatása (3Móz
23,9–14)utánhéthétnekkelleltelnie
eddigazünnepig.
A pünkösd görög megfelelője a

pen te kosz té, a szó ötvenet jelent,
amely szintén az ünnep húsvéttól
számított időpontját jelzi.Ahetek
ünnepeegybenatavasziaratáselső
kévéjebemutatásánakanapja(jom
ha bi ku rim) ésaTó ra adásánakidő-
pontjais.
Savuotkor két kenyeret kellett

vinni felmutatási áldozatul, vala-
mintégő-,vétek-ésbékeáldozatot
kellett bemutatni. A kenyérnek a
legfinomabb lisztből és kovászból
kellettkészülnie.Akovászabűnnel
állösszefüggésben.
A finomliszt azt fejezi ki, hogy

munkánklegjaváthozzukazÖrök-
kévalóelé–magyaráztaSnyder–,ám
életünknemmentesabűntől.AzÚr
nemaztvárja,hogybűntelenül,ha-
nemhogyőszinténközeledjünkhoz-
zá–eztfejezikiakovásszalkészült
kenyér.
A kenyerek száma is beszédes.

Istenmeghívásaazsidókhozésnem
zsidókhozegyarántszól.Savuotkor
Ruth köny vé ből olvasunkfel,akimo-
ábitaszármazásúvolt,Dávidősany-
ja,JézuspedigDávidleszármazott-
javolt.Azelsősavuotnálzsidókés
nemzsidókvoltakjelen(2Móz12,38).
Ahagyományszerintazelsőpün-

kösdötvennappalazEgyiptomból
valókivonulástkövetőentörténtaSí-
nai-hegyen(2Móz19,16–18).Ahar-
madiknaponleszálltazÚr,menny-
dörgés,szél,füstéstűzkíséretében.

A zsidók és az Egyiptomból velük
együttkivonultmásnépekhallották
azÚrhangját,ésmegisértettéksza-
vát. Szövetséget kaptak, ésMózes
közvetítéséveltörvényt,aTíz pa ran -
cso la tot.AzÖrökkévalómeghatároz-

taküldetésüketis:„Pa pok ki rály sá -
ga és szent nép lesz tek.”(2Móz19,6)
A Jézus feltámadása utáni első

pünkösdisapészahmásnapját(azel-
sőzsengebemutatását)héthéttelkö-
vetőszombaton,vagyispészahután
ötvennappal történt.Ahelyszína
templomhegye,aMórijjávolt.Az
apostolok,tanítványok,aRómaiésa
PárthusBirodalomkülönbözőrésze-
ibőlJeruzsálembe,azünnepreérke-
zetthithűzsidókésnemzsidószár-
mazású,úgynevezettbetértek(pro-
zeliták)voltakott (ApCsel2,1–12).
A láthatóéshallható történések

feltűnőenhasonlítottakazelsősavu-
otra. Szélzúgás támadt az égből,
lángnyelvekszálltaklerájuk,ésmin-
denkiamaganyelvénhallotta,ésmeg
isértetteazörömhírt.Amegtérők
számaháromezervolt.Őkmegke-
resztelkedtekJézusKrisztusnevében,
ésmegkaptákaSzentlélekajándékát.
AzújszövetségetazÚraszívekbe

írtabele.Istenazaratástazelsőpün-
kösdönmegkezdte,amelykétezeréve
tartmár.Báraztszokásmondani,hogy
pünkösdazegyházszületésénekün-
nepe,pontosabblenneígyfogalmaz-
ni:azegyházimissziószületésénekaz
ünnepe–fejtettekiazelőadó.
Pünkösdkorazokazsidókésnem

zsidóklehettekjelen,akikPilátusud-
varánkiáltották:„Feszítsdmeg!”Őklet-
tek Krisztus első misszionáriusai.
Krisztusvérerajtukvolt,aznemakár-
hoztatáspecsétjévélettéletükön,ha-
nemabűnbocsánatnak,amegtisztítás-
nak,abűnelfedezésénekvérévévált.
PálapostolaKo rinthu si ak hoz írt

el ső le ve lé ben úgy szól a feltámadt
Krisztusról, mint első zsengéről
(1Kor15,20).AzElsőZsengemegbo-
csátottazőtmegfeszítőknek,aköve-
tőit üldöző Saulból lett Pálnak is.
Ezekutánlehet-eokabárkinekkétel-
kedni abban, hogy megbocsátja a
bűntazÚristen?–szegezteakérdést
ajelenlevőkhözAviSnyder.

g BallaMária

Krisztus
ahetekünnepében

Az EB BE tavalyi utol só elő adá sa

b Megtelt egyházunk országos irodájának utcáról nyíló terme az
EvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)2012.éviutolsóal-
kalmáraérkezettérdeklődőkkel.AJewsforJesus(ZsidókJézusért) szer-
vezeteurópaiésmagyarországivezetője,AviSnyder december13-án,
csütörtökönKrisztusahetek(pünkösd)ünnepében(savuot) címmel
tartottérdekfeszítőismeretterjesztőelőadást.

Azintézményeibeneddigissokféle
szociálisszolgáltatástnyújtóNyíregy-
háza-KertvárosiÁgostaiHitvallású
EvangélikusEgyházközségazértin-
dultazÚj Szé che nyi terv pályázatán,
hogymuníciótkapjonahelyiközös-
ségmegerősítéséhez.
–Agyülekezetbentám o pos pályá-

zatkéntszoktákemlegetniahivatalo-
sanCsa lá di, kö zös sé gi kez de mé nye zé -
sek és prog ra mok meg va ló sí tá sa Nyír -
egy há zán és Nagy cser ke szen című
projektet–mosolyogLa borczi Gé za
lelkész,akipedigmárhozzászokotta
kacifántoselnevezésekhez,megszá-
molnisegyőzzük,hányilyetvezényelt
márleazelmúltesztendőkben.
– Nem magától értetődő, nem

szokványos,haegygyülekezetpályá-
zikilyesmire–ismerielaKassakö-
zigyülekezetihivatalapróirodájában.
–Ahelyiközösségmegerősítéseacé-
lunk, a gyülekezet környezetében
élőcsaládokatszeretnénkilyenmó-
donmegszólítani.
Szokatlaneszközeiksorábantart-

hatjukszámon,amikorazifjúságotúgy
vittékeltáborozni,hogyahétvégére
időzítettkezdésreacsaládokatismeg-
hívták.Nemmindenkimozdult,dear-
raisvoltpélda,hogynemcsakaszü-
lők,deanagyszülőkisfelkerekedtek
akerecsendiegyüttlétre.Agyülekezet-
neksajáterejébőlamásikformabon-
tókezdeményezésresefutottavolna:
kétnaposprogramotszerveztekagyü-
lekezetitagoknak,avezetőségnekésaz
általuk fenntartott szeretetintézmé-
nyekmunkatársainakazösszetartozás
erősítéseérdekében.
Hogymanapságmicsodaélmény

kimozdulni, meghívással elutazni
egycsaládnak,nemigenszorulma-
gyarázatra,deazötvenmillióforin-
tospályázatiprogrambanisezekaki-
vételesalkalmak.Ahétköznapiapró-
munkábóltöbbvan.Akülönbözőkö-
rök,foglalkozások,tréningek,össze-
jövetelekmindennaposak,elérikál-
talukadiákokat,anőket,aházasod-
nikészülőket,afogyatékosokat,aző
szüleiket,akisgyermekeseket,atöbb-
generációscsaládokat.

* * *

Smertakertvárosigyülekezetműkö-
désiterületenemcsakamegyeszékhely
nyugatirészéreterjedki,demelletteti-
zenhatbokortanyáraésszórványairais,
ahelyszínekisváltozatosak.Konflik-

tuskezelő,önismeretifoglalkozásttar-
tanak a területükön található Bencs
Kálmán-iskolában, ahol jellemzően
hátrányoshelyzetűfiataloktanulnak,
deazevangélikusintézményekben–az
általánosiskolában,agimnáziumban,
avároskörnyékigyülekezetitermekben,
agyülekezetBolyaitériközösségiköz-
pontjában–isahétszintemindennap-
járajutvalamilyenfoglalkozás.
–ATúróczyZoltánEvangélikusKét

TanításiNyelvűÁltalános Iskola és
Óvodahatodik-hetedikosztályosainak
önismeretifoglalkozásokattartunk–
említ példát dr. Ko vács né De me ter
Már ta szociálpedagógus.–Nagyon
szeretik agyerekek,úgygondolom,
azért,mertamatematika,abiológia,
asoktudományutánvégrerólukvan
szó!Olyansokfájdalom,feszültségdol-
gozikezekbenagyerekekben,ésna-
gyonhálásakameghallgatásért.Egyéb-
kéntazértolyanhangosak,mertmind
aztakarja,hogyráfigyeljenek.
DeugyaneztelmondhatomazAn-

naSzeretetotthonbanélőértelmisérült
fiatalokrólis.Rájukazértjutmáskorke-
vesebbfigyelem,mertőknemproblé-
másak,súlyosabbállapotútársaikkö-
tiklejobbanagondozóikfigyelmét.
Magunknak „lelki karbantartás-

ként”fordíthatjukezt,báraszakem-
bersetiltakozikamegnevezésellen,
hanem tovább sorolja,mi tartozik
mégaFe hér Krisz ti na általvezetett
szakmaiprogramba:
–Megszerveztükaromanőkklub-

játkéthelyszínenis,Vajdabokorban
ésNagycserkeszen.Utóbbihelyszínen
éppakarácsonyiösszejövetelrekészü-
lünk,megelőzőlegpedigadventiko-
szorút, ablakdíszeket készítettünk.
Hamierrenemtanítanánkmegőket,
nemigen lennemódjuk beszerezni.
Közben alakul az ízlésük, megbe-
széljükamindennapjaikat,ésszinte
egymástlátjákeléletvezetésitanácsok-
kal.Vajdabokorbannehezebbadol-
gunk,bármitcsinálunk,csakanega-
tívdolgokatlátjákmeg.

* * *

Azértmindkétközösségbőllesznek
jelentkezőkahamarosanindulódaj-
kaképzésre,amelyenhúszanvehet-
nek részt, olyanok, akiknek meg-
vanazáltalánosiskolaivégzettségük.
–Tudják,hogyállástnemtudunkkí-

nálni, azért szervezzük meg mégis,
mertolyanismereteketszerezhetnek,

amelyeketbizonyosantudnakhaszno-
sítani.Ugyanakkorkizökkenti,felráz-
zaőket,alátókörükmindenképpszé-
lesedik,ésottaremény,hogyhátha
egyszermégissikerülállástistalálni.
Munkahelyettalálnierrenemköny-

nyű,seférfinak,senőnek,mégjóvég-
zettséggel sem. A munkaerő-piaci
tréningetezértszerveztékmeghárom
helyszínenis,NagycserkeszésVajda-
bokorutándecemberelejénaBolyai
térigyülekezetiközpontban.
Azötnapos tréningen részt vett

Be re i né Ádám Er zsé bet is,akimás-
félévenemtalálmunkátmagának.
Pedigkeres.
–Tavalyösszebarátkoztamvalaki-

vel,akibiztatott,adjambehozzájukaz
önéletrajzomat.Nemlettmunkahely
belőle,demostmárértemis:atrénin-
genjöttemrá,hogynemjólcsináltam.
Ottmegtanultam,hogyankellmegír-
ni.Denemcsakezértvoltjó,például
apszichológusönismeretetadott.
Felszabadultanmeséli,milyenmó-

kásdolgoktörténtekegy-egy ilyen
foglalkozáson.Mindenkikapottegy
marék ruhacsipeszt például, hogy
akasztgassamásokra,deúgy,hogy
őránetudjonsenkicsíptetni.
–Avégénrajtamvoltalegtöbb!

Deénmárrégebbenisgondolkod-
tamezen,nemjólvan,hogyvelem
mindenki azt csinál, amit akar –
vonjaleatanulságotkérdezésnélkül.
–Engedékenyvagyok.

– Az óta küzd el le ne?
–Hogyazegyszemgyerekemel-

lennemküzdök,aztermészetes–ne-
vetielmagát–,ésazótanemvoltam
olyanszituációban,hogykipróbálhat-
tamvolna.Csapatbanjólműködök,
viszontkevésönbizalmamvan,ezle-
hetasúlyommiattis,megazért,tud-
ja,merténromavagyok.Dolgoztam
isaromaönkormányzatbanazelőtt
Görögszálláson,csakhogyottleégett
aházam,aSalamonbokorbaköltöz-
tem.Nagyonjóvoltezazötnap,jól-
esett,felszabadultabblettem.Keresem
továbbamunkahelyet.

* * *

Épp csak ennyit akartak elérni a
programszervezésévelakertvárosi
gyülekezetuniósprogramjában.
–Agazdaságiválságotnemtudjuk

kezelni,legfeljebbatúlélésbentudunk
segíteni;túlélniviszontcsakazérték-
alapúhelyiközösségektudják–indo-
kolja tovább vállalásuk értelmét a
gyülekezetlelkésze,LaborcziGéza.–
Szükségvanegyolyanújtípusúgyü-
lekezetirétegre,amelynem„fogyasz-
tója”akarlenniaközösségnek.Azel-
szigetelődésnagyonerősenjelenvan,
deszeretnénkmegmutatni,hogyvan
egyolyanközösség,amelyiksegíteni
ésnemregulázniakar.

g –Veszprémi–

Ahelyiközösségektúléléséért
Pá lyá za ti pro jek tek Nyír egy há za-Kert vá ros ban

AsoproniFabriciusEndreEvangé-
likusSzeretetotthon42888239fo-
rintvisszanemtérítendőtámogatást
nyertaKE OP-4.9.0/11-2011-0113 azo-
nosító számú, A Fabri ci us End re
Evan gé li kus Sze re tet ott hon épü let -
ener ge ti kai fej lesz té se meg úju ló ener -
gia for rás hasz no sí tás sal kom bi nál -
va címűpályázatávalaKör nye zet és
ener gia ope ra tív prog ram ban (KEOP)
azÚj Szé che nyi terv keretében.
A támogatás teljes összegéből a

szeretetotthonépületénekmegújuló
energiaforrásfelhasználásávalkom-
bináltenergetikaikorszerűsítéseva-
lósult meg 2012-ben. A projekt a
szeretetotthonutólagoshőszigetelé-
sére,fűtéskorszerűsítésére,világítás-

korszerűsítésére,napkollektorosme-
legvíz-előállítására és napelemmel
történővillamosenergia-termelésére
irányult,ésaköltségestávhőellátás-
rólvalóleválástismagábanfoglalta.
Az új, 2 darab Bosch Condens

5000típusú,65kW-oskondenzációs
gázkazánajelenlegi,18m2-estávhő-
fogadóhelyiségbennyertelhelyezést.
Akazánokvezérlésekülsőidőjárás-kö-
vetőmodullalegészültki,amitováb-
bienergiamegtakarításteredményez.
Amelegvíz-ellátáshozazépület

déli fekvésű, 30 fokos dőlésszögű
tetőszerkezetének nyugati végére
összesen20darabCalpakGigaSelec-
tive2.0típusúnapkollektortszerel-
tekfel.Anapelemek–összesen60

darabHanwha 240W típusú – a
napkollektorokhozhasonlóanadéli
tájolású,30fokostetőrekerültek.
Azutólagoshőszigeteléskeretében

akülsőhomlokzatra12cmvastagság-
banspeciálispolisztirollapok,alá-
bazatra5cmvastagXPShőszigete-
lőlemezek,apadlástérre10cmvas-
tagRockwollkőzetgyapotszigetelők
kerültek.
Avilágításirendszerkorszerűsíté-

seérdekébenelektronikusfénycső-
előtéteketésenergiatakarékoskom-
paktfénycsöveketépítettekbe.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo -
ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis
Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá -
val va ló sult meg.

b Munkahelyéscsalád–ingajáratbanvagyunkakettőközött,eztöltikiso-
kunkéletét.Anapirutintmegzavarókitérőtcsakakkorengedünkma-
gunknak,hafeltétlenülszükséges.Atempófeszített,kikapcsolódásnak
azszámít,haotthonnemkellvégrecsinálnunksemmit.Hogyveszélyes
ígyélni,csakakkortapasztaljamegazember,amikorakétvégpontva-
lamelyikévelbajtörténik.Haegyszercsaknincsmunkahely,vagyegyen-
súlyátvesztiacsalád,hirtelenúgytűnik,nincssenki,akisegíthetne…

épü let ener ge ti kai fej lesz tés a sop ro ni fabri ci us-sze re tet ott hon ban
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–Természetesenjólesettakitün-
tetés.Adíjnemcsaknekem,hanem
azegészmagyartanszéknekszólt,hi-
szenkollégám,Jerzy Bańcze rows ki, a
magyartanszékalapítójaéskorábbi
vezetőjeisugyaneztajutalmat
vehetteát.Szimbolikusegesz-
tus,hiszen testvére, Ja nusz a
budapestiEötvösLorándTu-
dományegyetemprofesszora,
így a két tudós életpályája
összefűzteakétnemzetet.

– Gon do lom, mun ká ját az
ér dek lő dé si kö re, ol va sá si szo -
ká sai is be fo lyá sol ják. Mi az,
amit szí ve sen for dít?
–Akortársdrámafordításá-

banérzemigazánotthonma-
gam.Jobbanmegfogapárbe-
szédek hangulata, és korábbi
munkáim tapasztalataiból is
tudok meríteni. Sok magyar
íróvalvoltam,vagyokkapcso-
latban,közöttükSpi ró György-
gyel, Bé kés Pál lal, For gách And -
rás sal, Háy Já nos sal, Kár páti
Pé ter rel, Né meth Ákos sal.
Azélőszálnagyonfontos,hi-

szencélom,hogyminélponto-
sabbanadjamvisszaazalkotó
gondolatait.Lassanfordítok,sha
elakadok,Skype-onkonzultálok
azíróval.Errevéleményemsze-
rintnagyszükségismutatkozik,
mivelazalkotókivanszolgáltat-
vaafordítónak.Aműfordítást
oktatom is, és tanítványaim-
malrendszeresenelemezzüka
különbözőfordításokat.

– A len gyel át lag pol gár ol -
vas má nyai kö zött van nak ma -
gyar mű vek is?
–Lengyelországbannagyon

sokmagyarkönyvjelenikmeg.
Természetesenazolvasáskultúrában
ismegvannakagenerációskülönbsé-
gek. Az idősebbek könyvespolcán
Sza bó Mag da, Jó kai Mór, Dé ry Ti bor,
Né meth Lász lóműveitalálhatók,Ma -
dách tól Az em ber tra gé di á ja ésMol -
nár Fe renc Pál ut cai fi úk címűregé-
nyeisközismert,sazutcaembereszá-
máraJó zsef At ti la nevesemidegen.
AfiataloknagyonszeretikBo dor

Ádá mot, jólismerikéstisztelikSpi-
róGyörgyöt.Azutóbbi egyébként
2010-benelnyerteazelőzőévbenlen-
gyel nyelven kiadott, a legjobbnak
tartottközép-európai irodalmimű
szerzőjénekjárólengyelirodalmiel-
ismerést,azAngelus-díjat.Természe-
tesenműveltebbkörökbenKer tész
Im re, Es ter há zy Pé ter ésKrasz na hor -
kai Lász ló isközismert.

– Ma gyar or szá gon so kan a te le ví -
zi ót vá dol ják az zal, hogy el von ja a fi -
a ta lo kat az ol va sás tól. Gon do lom, a
te le ví zi ó zá si szo ká sok ha son lók a két
or szág ban.
–Csakjókattudokmondanialen-

gyelközszolgálatitelevízióról,komo-
lyanveszioktatóifeladatát.Nagyon
szélesakulturálisműsorokválaszté-
ka,aKultúranevűcsatornakínála-
tátkülönösenjónaktartom,mivela
világfilmtermésénekakrémjétmu-
tatjabe,sgyakoriakaszínháziköz-
vetítésekésaművészetiéletrőlszó-
lóháttérbeszélgetésekis.Akereske-
delmicsatornákműsoránistalálkoz-
hatunk színvonalas programokkal.

Akérdéséreválaszolva:azolvasá-
siszokásoknálunkismegváltoztak.
EgyszerSpiróGyörggyelbeszélget-
tünkekérdésről, savéleményünk
megegyezettabban,hogyamagya-

rokmégmindigtöbbetolvasnaka
lengyeleknél. A családom példáját
hozhatomfel,huszonhatévesfiam
példáulnagyonsokatolvas,detöbb-
nyirecsakszakirodalmat.

– Egy kor a ma gyar–len gyel ba rát -
ság szív me len ge tő ha gyo mány volt.
Mint em lí tet te, Ön nek na gyon sok
ma gyar ba rát ja van, s min den bi -
zonnyal ja va részt olyan kö rök kel van
kap cso la ta, ame lyek ben a ma gyar–
len gyel ba rát ság még so kat je lent. Ho -
gyan érez az át lag em ber?
–Aközöstörténelemnemmúltel

nyomtalanul. Az olyan szimbólu-
mokpéldául,mintBem apószemé-
lye,mindenkielőttismertek.Ahíres
muzsikus,Paderews ki emléktáblája
előttbeszélgetünk,ígyazeneössze-
kötőhatásárólisszótkellejtenünk.
Liszt Fe renc vagyBar tók Bé la nevét
nagyonsokanismerik.Denézzükaz
ifjabbgenerációt.AzOmega együt-
tes slágerét, a Gyöngy ha jú lányt
mostisfütyülikazutcán,smégso-
rolhatnám a pozitív példákat. A
sportújabbkapcsotjelentakétnép
között,azaranycsapattagjairaisso-
kanemlékeznekmég.Természetesen
amidolgunkis,hogyekapcsolatot
erősítsük.

– Több ször járt ha zánk ban, mű for -
dí tó ként is jó is me rő je a ma gyar va -
ló ság nak. Ho gyan jel le mez né a len gyel
és a ma gyar gon dol ko dás mód ha son -
ló sá ga it és kü lönb sé ge it?
–Mi,lengyelek–elnézéstakife-

jezésért–egykicsitfelületesekva-
gyunk.Alengyelromantikahagyo-
mányai mindmáig markánsan él-
nek:majdmegoldódikminden,rá-
érünkmégmegcsinálniadolgokat.
Amagyarokjóvalcéltudatosabbak,
segybenalaposabbakisatanulásban
ésakutatásban.Anyelvtanulásek-
latánspélda:jóvaltöbbmagyartis-
merek,akitökéletesenelsajátítottaa
lengyelnyelvet,mintfordítva.
Avallástislehetilyenszemüvegen

keresztül vizsgálni. A statisztikák
szerintalengyelhívőkarányamaga-
sabbugyanamagyarátlagnál,dea
magyarokhitelényegesenmegalapo-

zottabb, nem a „hagyomá-
nyonalapulóvallás”.
Ugyanakkor a lengyelek

lényegesen optimistábbak,
könnyebbenveszikazéletet.
Amagyarokszeretneknosz-
talgiázni, búsongani az élet
dolgain.Talánellentmondás-
naktűnik,deamagyarviccek
viszontmindigjobbakvoltak,
nálunk nincsenek hasonló
poénok.Ahetvenes,nyolcva-
nasévekbenszámosanekdo-
taszóltakisPolskiról,rend-
őrökről,mosolytfakasztvaa
hallgatóban.Márrégennem
hallottamegyjóviccet.Lehet,
hogytúljólmegyadolgunk?

– A hi tet em lí tet te. A ha -
gyo má nyos hit vi lá gon a fi a ta -
lok sem akar nak vál toz tat ni?
–Őkmárvalóbanmásként

gondolkodnak,söntudatosan
alakítjákéletüket.Haegypré-
dikációnemtetsziknekik,a
következőhétenmáregymá-
siktemplomotkeresnekfel,s
addig járjákútjukat,amíga
számukramegfelelőközössé-
get,lelkiségimozgalmat,lel-
kiatyátmegnemtalálják.
Megható, amikor az ad-

ventiidőszakbanaroráténte-
le van a templom, s húsvét
előtt is hosszú sorban kí-
gyóznakafiatalokagyónta-
tószékek előtt. Tömegesen
mennekáldozniis.Poznań-
banmindadomonkos,mind

aszaléziszerzetesekkomolyanfog-
lalkoznakafiatalokkal,sennekmeg
isvanaláthatóeredménye.Azöku-
menéissokatjelentszámukra,Poz-
nańbanakatolikusokmellett több
protestáns, evangélikus közösség
dolgozik,aTa izé mozgalomisna-
gyonnépszerűafiatalokkörében.

– A gon dol ko dás mód kü lönb sé ge
az élet vi tel re is jel lem ző?
– Nem biztos, hogy jellegzetes

példákattudok,mivelamagyarvá-
rosokközüllegjobbanBudapestetis-
merem,sjelenlegilakhelyem,Poznań
amagyarfővárosnállényegesenki-
sebb.Egydolgotmégisemlítenék:a
poznańiak sokkal családcentriku-
sabbak, a város lakói lényegesen
több időt töltenek családi körben,
mintapestiek.Amagyarokalegna-
gyobbünnepekalattiselutaznak.Ha
egy poznańi karácsonykor síelni
megy, vagy a húsvétot idegenben
tölti,azakülvilágszámáraaztjelen-
ti,hogymagányos,vagycsaládiprob-
lémáivannak.
Ugyanakkor a magyarok sokkal

aktívabbakakulturáliséletben,pél-
dául magyar barátaim lényegesen
többet járnak színházba, hangver-
senyre,minthonfitársaim,smintem-
lítettem,talántöbbetisolvasnak.Az
én feladatom is, hogy az olvasás
örömétalengyelfiataloknakátadjam,
saműfordításaimonkeresztültalán
amagyarkultúraisgazdagodik.

g Dr.CsermákZoltán

„…kétjóbarát”
Be szél ge tés Jo lan ta Jarmołowicz mű for dí tó val

A nagybányai, szolnoki, gödöllői
művésztelepközöscélokmegvalósí-
tásárajöttlétre.Főlegazadotttájins-
piráltafestőiket,avárosésazottélő
emberekmindennapjai.Aszentend-
reicsoportaz1930-asévekbenszer-
veződött.„Nemfűziösszeőketprog-
ram–írtaKör ner Évaművészettör-
ténész –, mégis közös vonásuk a
konstruktív szerkezetes kompozí-
ció,amelyetahegyreépültvárosvi-
zuálisélményetáplál.”
Azalapítókhoz–közöttükPaizs

Go e bel Je nő, Roz go nyi Lász ló – ké-
sőbbcsatlakozottCzó bel Bé la, Bar -
csay Je nő, Ilos vai Var ga Ist ván,
Kmetty Já nos…
Nem akármilyen névsor. Azóta

legtöbbjükfestészetünkélvonalába
tartozik, sőt külföldön is jelentős
sikereketértekel.Viszonylagkeveset
hallunkatragikussorsúÁmos Im ré -
ről (1907–1944).Feleségével,An na
Mar git tal 1935-benmutatkozottbe.
Cha gall hatására szürrealista ele-
mekkelbővültfestészete.A2.világ-
háború pokláról – melyet zsidó
munkaszolgálatoskéntéltvégig(ott
ishaltmeg)–megrázólátomásokban
számoltbe.Némakiáltásokezeka
grafikák,sötétidőkjóslatai.
Szentendrén,aRégiMűvésztelepi

Galériábanfájó-szépkiállítássalem-
lékeznekÁmosImrére.Bőválogatást
láthatunktus-ésdiófapácképeiből,
finomakvarelljeiből.Rögtönazelső
terembenegyzsoltáridézetolvasha-
tó: „El fe lej tet tek, mint ha meg hal -
tam vol na, olyan let tem, mint egy
kal ló dó tárgy.” Pontoséstalálósorok,
deafeledéstmegcáfolja,hiszenma
élőköltők,írók,festőktisztelegnek
amesterelőtt.Ha raszty Ist ván szív-
verésütemű harangjai ébresztik a

fiatalhalottat,sötéthömpölygésűze-
ne árad a falak közt: Dés Lász ló,
Fassang Lász ló és Vu kán György
vallomása.
Az írók is egymástmúlják felül,

versre,prózárapróbálják„lefordíta-
ni”avérzővonalaküzenetét.Pod ma -
nicz ky Szi lárd kinemmondottimák-
nak nevezi Ámos Imre munkáit,
Dar va si Lász ló ésPe tőcz And rás re-
gényrészleteketkeresalegfájóbbtör-
ténetekre… Ju hász Fe renc Gyász -

hím zés-ken dő Rad nó ti Mik lós ko po -
nyá ján címűszonettjétillesztiarajz-
hoz:„Mittegyek,mertmindeztlát-
tam?/Dideregve,kiskabátban./Vá-
lyogfalmellettlapulva./Pálmaként
elétekhullva.//Pedigtinemszamár-
háton/mentetekdiadal-úton/Jeru-
zsálembe,ragyogva!/Halál-útgyász-
pálmámtolla.//Mintős-kínősboros-
tyánban,/dermedekidőmbezártan:
/szivárványhídzöldlégyszemben./
Sorsom:kozmosz-súlyakönnycsepp,
/ég,mintkézben,lábbanszög-seb,/
Isten-súlykönnyKrisztus-szemben.”
Ésvégülegyfelfedezés.Eddigel-

szórvakét-háromÁmos-képet lát-
tam. Így, együtt, bő válogatásban
kiteljesedett azegész; egyik súlyos
gondolatfölerősítetteamásikat.És
améretek:nememlékeztem,hogya
legtöbbnagyméretű,tömörmegfo-
galmazás.„AhogyésahonnanÁmos
láttaavilágot,azembert–írtaegyik
kritikusa–,azinkábbazáltalameg-
idézett angyalok látásmódjával,
szemszögévelazonos,akikföldéség
között lebegnek,mint a két szféra
összekötői.”
ÁmosImreisfeljutottamalajtor-

jára,amelyJákóbangyalaitésJézust
viszifölakövesedőégbevagyaszál-
káskeresztfára.Festőnketazutóbbi-
rafeszítettetragikussorsa!AChagall
általteremtettvilágbólsikerültmeg-
mentenieaBibliaapokaliptikusüze-
neteit.Voltmégannyiereje,hogyje-
lenéseit, izzó látomásait láthatóvá
tegye.1936és’43közöttírtverseimel-
lé,naplójábajegyezteszálkásbetűit
(1944.március21-én):„Súlyosnapok,
nehézmegpróbáltatásokvárnakránk,
aháborúelérteamagyarföldet:nem
tudjuk,hogymilesz.BízunkIstenben,
éserőslélekkel,tisztalelkiismerettel

nézünkadolgokelébe.Hiszem,hogy
amegpróbáltatásokmegtisztítjáka
lelkünket,ésbármitörténikisvelünk,
állítom,hogybecsületes,őszinteéle-
tetéltünk,úgyis,mintművész,úgy
is,mintember.”

g FenyvesiFélixLajos

A ki ál lí tás Szent end rén, a Ré gi Mű -
vész te le pi Ga lé ri á ban (Bog dá nyi ut -
ca 51.) te kint he tő meg ja nu ár 15-éig.

Sötétlátomások
Ámos Im re ki ál lí tá sa a szent end rei 

Ré gi Mű vész te le pi Ga lé ri á ban

b „Hiszem,hogyezakiállításishozzájárulhatahhoz,hogyamásikat
isméttestvérnektudjuknevezni.TestvéremÁbel,testvéremÁmosIm-
re,testvéremRadnóti…”–mondtadr.FabinyTamás, azÉszakiEvan-
gélikusEgyházkerületpüspökeazÁmosImreésaXX.század című
tárlatotmegnyitóbeszédében.AszentendreiRégiMűvésztelepiGa-
lériábandecember9.ótaláthatókiállításonkortársművészek–írók,
költők,képzőművészek,zenészek–segítikalkotásaikkalértelmezni
az1944-benmunkaszolgálatoskéntmeghaltÁmosImre festőművé-
szetét.AzösszművészetikiállításaMagyarországiEvangélikusEgy-
ház,azAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványésaMagyarAl-
kotóművészetiKözhasznúNonprofitKft.együttműködésébenjöttlét-
re,fővédnökeSchweitzerJózsef nyugalmazottországosfőrabbi,véd-
nökeiFabinyTamásésVárszegiAsztrik pannonhalmifőapát.

b JolantaJarmołowicz amagyarirodalomelkötelezetthíveésjóisme-
rője,számosmagyardrámaíróműveinekszakavatotttolmácsolója.A
poznańiAdamMickiewiczEgyetemmagyarszakánműfordításraok-
tatjatanítványait.Amagyar–lengyelirodalmikapcsolatokerősítésé-
értésamagyardrámairodalomlengyelországinépszerűsítéséért2011-
benaMagyarKöztársaságiÉrdemrendlovagkeresztjekitüntetésben
részesült.Azirodalmárralmunkájáról,alengyel–magyarbarátság-
rólésahitrőlbeszélgettünk.
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– Mi lyen csa lád ból szár ma zik?
–Békésenszülettem,ésacigány-

teleputolsóutcájánakutolsósarkihá-
zábannevelkedtem.Koraiemlékeim
acigányságkulturálisszokásaitidézik
vissza. Négyen vagyunk testvérek.
Édesapámtólakitartástésaszervező-
készségetörököltem.Ővoltazelső
szabadválasztásutánielsőszószóló-
jaahelyicigányságnak,sokansokat
köszönhetnekneki.Akkormégnem
szabdaltákszakadékokacigányságot,
azegyüttműködéstermészetesvolt.
Sajnosédesapámatkoránelveszítet-
tem,autóbalesetbenhaltmeg.Édes-
anyámaz1980-asévekbenmegtért.
Azistentiszteletekreminket,gyereke-
ketiselvitt,éneztszerettem,deazel-
sőhitbélimegtapasztalásomkor,meg-
térésemkormártizenhatévesvoltam.

– In nen egye nes út ve ze tett a pré -
di ká to ri, gyü le ke zet épí tői szol gá la tig?
– Egyáltalán nem. A hit akkor

mintegy három évig erősen jelen
voltazéletemben,deavilágmagá-
valragadott,kezdveakatonasággal.
Aleszerelésutánfegyveresszemély-
ésvagyonbiztonságiszolgálatotlát-
tamel,pénzszállítássalisfoglalkoz-
tam,nagyonszerettemafegyvereket.
Későbbcigányfoglalkoztatásiszer-

vezőkénthelyezkedtemelamunka-
ügynél,ésmégapolitikábaisbele-
kóstoltam, mert úgy gondoltam,
hogyvalamittennemkellacigány-
ságért.Azért,hogyszemléletükmeg-
változzon,atársadalomhasznostag-
jaiváváljanak.Deéreztem:nyitnikell
amagyarságnakisfeléjük,hogyjob-
ban megértsék a romákat. Mivel
egyiksemvalósultmeg,mélyencsa-
lódtamapolitikában.Rákellettéb-
rednem,hogyaciviltársadalomésa
politikanagyonnehezenképesegy-
ségetfelmutatnivagyképviselni,kö-
zösséget alkotni. Errenapjainkban
szintekizárólagazegyházakképesek.
Végül is arra jutottam, hogy az

emberekgondolkodásmódjátcsaka

hitalapjánlehetmegváltoztatni,erre
pedigIstenképes.AkimegismeriIs-
tent Megváltóként, Úrként, annak
megváltozikagondolkodása,életvite-
le.Politika,ideológiaerrenemképes.

– Ti zen két év „té koz lá sa” után ta -
lált vissza a ke resz tény ség hez, Is ten hez.
–Nyolcévvelezelőtttaláltrámis-

métIsten,hitébredtbennem,ésúj-
radöntöttemakövetéséről.Pakson
bibliaiskolátvégeztem,ésmárévek
ótaaMagyarPünkösdiEgyházci-
gánymissziójábandolgozom,amely-
nek Békésen van a központja. A
misszióegyikhelyettesvezetőjeva-
gyok,feladatomagyülekezetplántá-
lásésevangélizációkcéljábóléletre
hívottmunkacsoportvezetése.Na-
gyon fontos, hogy nemcsak a ci-

gányemberekfelészolgálunk,hanem
erős elhívásunk van a határon túli
magyarközösségekfeléis.Elsősor-
banszerbiaiésromániaitelepülések
magyar közösségeivel állunk kap-
csolatban,éssegítjükőket.

– Ho gyan kell a gya kor lat ban el -
kép zel ni a mun ká ját?
–Példáulgyakranlátogatunkcsa-

ládokat, mert az a tapasztalatunk,
hogy amint a magyar társadalom
egészében,úgyaromacsaládokban
is az asszonyok viselnek nagyobb
terhet,ésbizonyőkkezdikelhama-
rabbkeresniIstent,őkkiáltanakhoz-
záelőször.Megtérésükésgyülekezet-
bejárásuksokszorproblémátokoza
férjeknek,annakellenére,hogyőkis
érzik:ezaváltozáskedvezőenhata
családegészére.Jóesetbenidővela
férfiiskövetifeleségétahitben,devan
olyanis,hogyeltiltjákahitélettőlaz
asszonyt,akártettlegisbántalmazva.
Ilyenesetekbencsaládlátogatássorán
találkozunkaférjjel.Azőszintebe-
szélgetéssokszorigeneredményes.
Elmondjuk, hogy Jézus befogadása
nélkül sokkal rosszabb az ember-
nek,úgyismondhatnám–bibliku-
san–:Krisztusnélkülnincsisélet.
Feladatomnaktekintem,hogyaci-

gány férfiakat megtanítsam arra,
hogy a bibliai értelmezés szerint
tudjanakélniférfiként:azaztudjanak
bocsánatotkérni,legyenekafelesé-
güksegítői,családjukpapjai,akikbe-
mutatjákIstenszeretetét,azt,hogy
mikéntfigyelazemberre,éshogymi
ahelyesútjaazistentiszteletnek.

– Ré gebb óta fog lal ko zik köl té -
szet tel. Ma is van ide je ír ni?
–Sajnosmárnagyonkevés.Koráb-

ban írtam dalszövegeket, amelyek
idővelversséformálódtak.1998-banje-
lentmegelsőkötetemSó ha jok címmel.
Abban az esztendőben veszítettem
elédesapámat.Deírásaimatkorábban
isapesszimizmusjellemezte,valahogy
mindigaszomorúságrólszóltak,ilyen
felfokozottlelkiállapotbanisszülettek.
Mostmárlefoglalaszolgálatom,ésha
írok,akkorleginkábbahazaszeretet-
rőlszólnakaversek.Magyarságtuda-
tomnagyonerős,erősebbtaláncigány-
ságtudatomnál is. Szeretném,ha az
Evan gé li kus Életolvasóimegismernék
egykétévvelezelőttírottkölteménye-
met,amelyetMar tin Lu ther King ih-
letett.Azőküzdelme,eltökéltségeés
szeretetepéldaaszámomra.

g SzegfűKatalin

Hazafiasverseketír
acigánymisszionárius

SurmanLászló

„Vanegyálmom”
AhogyMartinLutherKingnek,úgynekemisvanegyálmom.
Egyálom,melybenhazámratalálok,
Hogylelkemmunkátólnemes,kötelességemmegedz,

sjogom,hogylegyek.
Vanegyálmom,
HogyaKárpát-medencebüszkebérceinvirágoknyillanak,
Madarakröpködnek,
Sanapsugaramindenkitegyformánátölel.
Vanegyálmom,
Hogyegygyönyörűországotépítünk,
Egyszenthazát,
Melynekföldjétnemmérgezitöbbé„bűnbakoknakkikiáltottak”vére,
Egyszenthazát,
MelyegyIstentismersimád,
Melynemtűridegenisteneket,
Nemtűrelgyűlöletet,zsarnokot,hitetlenebet,istentelenlázítót,
Semahalotttetemkörülgyülekezőhiénákhadát!
Vanegyálmom,
HogySzülőhazánkgyermekétkarjaibazárja,
Sálmátéberenvigyázza,
Hogy„ápolseltakar”.
Vanegyálmom,
Hogyhazámbanhazáratalálvaszeretemszépmagyarhazámat!

Szeretteafátyoloseget,afénymosott
szemeket–kiváltképp,haszépleány-
hoz tartoztak. Szerette az életet, a
lüktetőt,lélegzőt.Élteis,sőtdicsér-
tefutva,úszva,lóháton,magyarvir-
tussalvívva,lődözve,akedvestölel-
ve,aztánabörtönbenverseketkör-
mölve.Hazájátisszerette:értehalt
hősi halált 1956. november 4-én,
huszonhatévesen.
GéreczAttilát lehetsiratni, lehet

szomorkodni tragikus sorsa felett,
deverseitolvasvafelismerhetjükema-
gatartáshamisságát.Egyéletvidám,
börtönbenisszabad,testében-lelké-
ben erős fiatalemberről beszélünk
ugyanis,akiképesvolt–víz(ésfű)
alatt!–VácrólPestreszökni,akiélet-
szeretetébőlafogházak,siralomházak
valóságátátélvesemveszített.
Hátátahidegfalnakvetve,mocs-

kospadlónülveisbocskorosbetyár-
ságrólírt,melysosemalkuszik:„A
számonpimaszmosolygásajelszó,
/füttyömcsibészes:énisfeljutok!”
(AzidézetÍgy bocs ko ro san címűel-
sőkölteményébőlvaló.Azonoscím-
meljelentmegverseineklegteljesebb
válogatásaaKráterKiadógondozá-
sában–legutoljára2006-ban.)
Ez a pimasz-mosolygós ábrázat

otthonosanilleszkedikarackákze-
neivilágához,FerencziGyörgylezser
hangképzéséhez,avirtuózszájhar-
monikáhozés izzógitárszólókhoz.
Alázadóhangvételűnótáküzene-

tétfölerősítiabluesoshangzás.Igen

találópárosításpéldáulajátékos,ám
mélymondanivalóvalbíróVan így
né ha címűverssel,melyabörtönsi-
várságaellenében„nyüzsgőkarne-
vált”jelenítmeg,álmodozik,bohó-
kásképeketfest–ahogyanaposol-
dalthirdetőherfliis.
Aversvégénmintegymaganyug-

tatvaszólalíraibeszélő:„Tesezokogj,
kedves,/lásd,átszövikakínt/min-

denvalóságnál/igazabbálmaink!”Ez
azutolsóversszakzenenélkülazem-
berre rászakad. A blues jótékony
hatása,hogyritmusosságával,folyto-
noskacsintásávalnemengedelszo-
morodni,dübörögtovább,hirdetve,
hogyazéletismegytovább–amita
magaéletéveléshátrahagyottverse-
ivelamegidézettköltőishirdet.
Hasonlóképpnagyonfrappánsvers

észeneegyüttjátszásaA bör tön epo -
szá ból vettrészletrackásítottváltoza-
tában.AVácrólvalószökésizgalmait
éneklimegGéreczAttilalíraialteregó-
ja,illetveFerencziGyurka.Afelfoko-
zottlelkiállapotot,abujkálást,azaka-
toló szívdobogás ellenében aDuna
lágyhullámzásátaRac ka jam játéka
hívenadjavissza.
Kevéssémondhatóelugyanezafi-

nomanszőtt,holforróölelésbe,hol
imaszőnyegre omló, Al kony című
versmegzenésítéséről.Arackákra-
dikalizmusa– amely példáulPe tő fi
szabadság-szerelmesverseirerímel–
ezesetbencsődötmond.Azemlített
ódaakibontakozáshozcsöndet,fi-
gyelmet,teretigényel,alemezenfel-
hangzóférfiasfutamokviszontelle-
hetetlenítikaholdfénybenfürdő„ár-
nyéköl”feltárulását.Aruhák„nász-
ra oldozása” lassú, lágy neszezés,
nempedigszarvasmarha-dübörgés.
Deigazságtalanvolnarészünkről

azesetlegesmelléfogásokvagytúlját-
szások miatt félretenni a lemezt,
hisz a hozzá tartozó–Sze ma dám

György fotógrafikáival illusztrált –
könyvbenéppegy„szabadkozó”val-
lomástolvashatunkFerencziGyörgy
tollából:„…egyújvilágelőszobájában
állunkegykicsitmegilletődveakor
ésGéreczAttilaerejétől.”
Szóljon hát a fütty sötét zárkák

mélyéből,szálljona„Füveskerten”,a
Dunánát,ésjussonfelazégig!

g KinyikAnita

„Énisfeljutok!”
Gé recz At ti la ver se i nek meg ze né sí té sé hez

b Lánglelkűifjú.Születettrendszerellenes.Igaziforradalmár.Vérbeliho-
bó.ValószínűlegezérttaláltráFerencziGyörgy ésbandája,aRacka-
jam GéreczAttilára –vagymondhatjuk:aversektaláltakarackák-
ra–,éslettrácsokmögöttisfüttyöskedélyből,„meghempergősjó-
kedvből”herflis-bluesosHangzóHelikon-oslemez.

b Cigánykeresztényközösségekszervezésével,továbbáahatárokonbe-
lüliéstúlimagyarságközöttgyülekezetekplántálásávalfoglalkozik
SurmanLászló, akiköltőkéntisismert.Hitvallásaszerintazembe-
rek,közöttükacigányemberekgondolkodásátéséletvitelétkizáró-
lagahittudjamegváltoztatni.

a
 s

z
e

r
z

ő
 F

e
LV

é
t

e
Le

Ki ál lí tás meg nyi tó
Bu dai Ti bor grafikusművésznekaSze mel vé nyek a ma gyar iro da lom ból
címűönállókiállításajanuár19-én15órakornyílikmegaVigyázóFerenc
MűvelődésiKözpontban(BudapestXVII.,Pestiút113.).Ünnepiköszön-
tőtmondRiz Le ven te polgármester,akiállítástmegnyitjaM. Nagy Pé -
ter újságíró.Amegnyitórésztvevőiajándéktombolajegyetkapnak;atom-
bolánaművészháromgrafikájátsorsoljákki.
AmegnyitóvégénBudaiTiborésSch midt Egon dedikáljaközöskö-

teteiket.



EvangélikusÉlet 2013.január6. f fókusz

b Évelejénatavalyiesztendőérté-
kelésére,egyfajtaszámadásra,il-
letveideielőretekintésrekértük
egyházunkelnök-püspökét,aDé-
liEvangélikusEgyházkerületlel-
készivezetőjét,GáncsPétert.

– Ja nu ár el ső nap ja i ban még sok -
szor vét jük el a dá tum írást, így ta lán
nem tű nik olyan tá vo li nak a 2012-es
év, hogy ne egy kis vissza te kin tés sel
kezd jük a be szél ge té sün ket. A ta va lyi
esz ten dő egyik ki emel ke dő fel ada ta
egy há zunk ban az ál ta lá nos tiszt újí -
tás le bo nyo lí tá sa volt. A zsi na ti vá -
lasz tá sok utá ni, de cem ber 9-ei EvÉlet
Égtájolóro va tá ban is ol vas hat tunk
ar ról, hogy nem min den eset ben zaj -
lot tak min ta sze rű en az ese mé nyek.
–Aprotestánsegyházakjellemző-

jekéntakülönfélegrémiumokjogaaje-
löltekrőldönteni.Ademokratikusvá-
lasztáspedig–apolitikaiélethezha-
sonlóan–magávalhozzaakampány
lehetőségétisannakmindenpozitívu-
mávalésnegatívumávalegyütt.Azsem
meglepő,hogyajelöltállítóközösségek
megpróbálnakminéltöbbszavazatot
gyűjteniasajátemberüknek.Sajnosa
különbözőszintűválasztásoksoránaz
ügyhözolykorméltatlanharcokfoly-
takegy-egypozícióért.Ezazértszomo-
rú,mertazegyháziválasztásokeseté-
ben nem a hatalom megtartásáról
vagymegszerzésérőlvanszó,hanem
áldozatokkaléslemondássaljárószol-
gálatról.Példáulegy-egybizottságiel-
nöknek a szabad ideje terhére kell
minden ülésen jelen lennie, azokat
előkészítenie, minden különösebb
anyagielismerésnélkül…

– Ez ak kor azt jel zi, hogy egy há -
zunk bő vel ke dik az ügyért lel ke se dő,
al kal mas em be rek ben!
–Szeretnéméniseztgondolni.Ata-

pasztalatazonbannéhaaztmutatja,
hogymivelgyarlóemberekvagyunk,
nemmindigsikerülahatalomiránti
vágykísértésétlegyőznünk.Ezértte-
kintem igei alapnak az egyházban,
hogymindenhatalomJézusKrisztus-
nakadatott.AMi atyán kotpedignem
szabad végigimádkoznunk, ha nem
tudjukteljesszívvelkimondani:„ti ed
az or szág, a ha ta lom és a di cső ség”.

– Az utób bi évek EvÉ let-cik ke it ol -
vas va né ha az az ér zé sem, az ol va sók
tá bo rá ban nem min dig arat osz tat -
lan si kert, ha va la ki bát ran le me ri ír -

ni bi zo nyos kér dé sek ről a vé le mé -
nyét. Püs pök úr mit gon dol er ről?
–Etekintetbenkétféleszemléletvan

hetilapunkkalkapcsolatban.Egyfelől
szeretikolyan„reklámújságnak”gon-
dolni,amelyközösségünketcsakajóol-
dalárólmutatjabe,aztaképetsugall-
va, hogy nincsenek problémák és
konfliktusok.Vannak,akikalapban
megjelenő,viszonylagcsekélyszá-
múkritikaiírástisnehezenviselik
el. Másfelől az Evan gé li kus Élet
egyházunkolyanfóruma,amelyben
akülönbözővéleményekütközhet-
nek.Jólenne,haezminéltöbbször
higgadtanmegtörténne,mert az
építő jellegű vitákra nagyon is
szükségünkvan.

– Hadd ka pasz kod jam be le az
„épí tő jel le gű” mi nő sí tés be. Egy há -
zi ber kek ben, a kü lön bö ző fó ru -
mo kon is el ha ra pódz ni lát sza -
nak oly kor a sze mé lyes ke dő, sze -
re tet len meg nyil vá nu lá sok…
–Avitakultúránk sajnosmég

tényleggyerekcipőbenjár.
– Ho gyan le het ne ezen vál toz -

tat ni?
–Azalapazlenne,hakomolyan

vennénk,amitPálapostolaszere-
tethimnuszbanírt:töredékesazis-
meretünk.Senkisegondoljama-
gáról,hogyateljesigazságbirtoká-
banvan.Sokszínűekvagyunk,sok-
féleképplátjukadolgokat–pont
eztasokszínűségettartomaprotestáns
egyházakegyikpozitívumának.Akü-
lönféletémákróligenislegyenmegki-
nek-kinekasajátvéleménye,dehall-
gassukmegéstartsuktiszteletbena
másikétis.

– A pro tes tán sok má sik fon tos jel -
lem ző je a de mok rá cia. Ha ez sok szí -
nű ség gel és sza bad vé le mény nyil vá -
ní tás sal jár, ak kor ala kul hat nak ki
azok az egy há zi „lö vész ár kok”, ame -
lyek ről a zsi nat meg vá lasz tott lel ké -
szi el nö ke, ifj.HafenscherKárolyírt
a de cem ber 9-ei EvÉlet ve zér cik ké ben?
–Reménységemszerintezekenaz

„árkokon”átlehetlépni.Óvatosan
kell kezelni az idézett cikkben is
szereplőzsinativáltóállításképét.Ta-
lánszerencsésebblenneahajószim-
bolikáját használni, amelynél csak

pontosítanikellazirányt,hiszenaz
eddigi vezetési koncepcióval sem
akartunkrossziránybahaladni…

– Mi ben kel le ne új ra tá jol ni egy há -
zunk leg ma ga sabb szin tű tes tü le té nek
mun ká ját?
–Hogyegyetemlítsek:korábban

azsinatfőlegtörvényhozófunkciót

töltöttbe.Hatévvelezelőttaközgyű-
lésmegszüntetésévelolyanfeladato-
katisfelvállalt–példáulnémelybi-
zottsági elnök megválasztását –,
amelyeketnemfeltétlenülenneka
testületnekkellelvégeznie.Akeve-
sebb,dehatékonyabbzsinatiülése-
zéserősítenéazsinattekintélyét.

– Az új zsi na ti lel ké szi el nök há rom
„b” be tűs szó val – bi za lom, bé kes ség,
bá tor ság – fog lal ta össze az el kö vet ke -
zen dő cik lus ve ze tői jel sza vát a zsi nat
no vem ber vé gi ülé sén. Püs pök úr az ok -
ta tá si in téz mény-ve ze tők és is ko la lel -
ké szek de cem ber ele jén ren de zett rév -
fü lö pi ta lál ko zó ján „e” be tűs fő ne vek
kö ré cso por to sí tot ta gon do la ta it.
–Egy ség, együtt mű kö dés, egyen súly

voltaháromszó.Egyházunklogójának
„e” betűjéből indultam ki, amely az

evangéliumraisutal.Haugyanabbóla
forrásból,azevangéliumbólmerítünk,
akkoregységbenlátjukazegyházat,tu-
dunk együttműködni, egyensúlyban
tudjuktartaniazegyházhajóját.

– Idén ősz től ese dé kes a hit tan ok -
ta tás fel me nő rend sze rű kö te le ző be -
ve ze té se. Hol tart most az elő ké szí tés?

–Nagylehetőség,demégna-
gyobbfelelősségésfeladatezaz
egyházak számára, hiszen im-
márkétgenerációnőttfeliskolai
vallásoktatásnélkül.Számoste-
lepülésen az egyházaknak nin-
csen más esélyük a fiatalokat
utolérni,mintaziskola.
Areménységmellettazonban

sokmegoldandólogisztikaiéssze-
mélyikérdésakadmég.Megtud-
ják-eoldaniaziskolákazóraren-
diéstantermiegyeztetéseket,az
egyházak pedig tudnak-e kellő
számúésfelkészültségűhitoktatót
biztosítani?Fontostisztázni,hogy
ebbenazújhelyzetbenmilesza
sorsaatovábbraisnagyonfontos
gyülekezetihitoktatásnak…

– A ta valy szep tem ber 9-ei Ég-
tájolóból idé zek: „Ed di gi püs pö ki
szol gá la tom leg na gyobb él mé nye
volt ez a pár nap.” Vagy is az a szep -
tem ber 1-jei hét vé ge, ami kor há rom
na pon be lül egy óvo da, há rom ál -
ta lá nos is ko la, há rom gim ná zi um
és egy kol lé gi um evan gé li kus egy -

há zi át vé te lé re kér het te Is ten ál dá sát.
Víz ke reszt kor, Jé zus meg ke resz te lé sé nek
ün ne pén ta lán nem fö lös le ges ima té -
ma ként fel vet ni ezek nek az ok ta tá si in -
téz mé nyek nek a még meg nem ke -
resz telt ta nu ló it és pe da gó gu sa it…
– Főleg, hogy a vízkereszt a

misszióünnepeis!Azünnepitanév-
kezdés után igyekszünk segíteni a
hétköznapokbanismegtalálniújok-
tatásiintézményeinkbenamissziói
szolgálathelyestartalmátésformá-
ját.Szeretnénkjézusifényt,ízt,zama-
totadniazeddigiértékekmellé,illet-
veolykorakorábbiértékekhelyett.
Asóbibliaiképétvéve:fontosmeg-
találniabölcsmértéket,mertnem-
csakasótlanság,hanematúlsózásis
veszélyeslehet,ésehetetlennéteheti
azételt.Sokidőre,türelemre,felül-

rőlkértéselfogadottbölcsességrevan
szükségükiskoláinkvezetőinek,pe-
dagógusainak,lelkészeinek.Rajongás
lennegyors,látványoseredményeket
elvárni.Mivetjükamagot,plántá-
lunk,öntözünk,olykorgyomlálnunk
iskell,deanövekedéstegyedülaz
egyházUraadhatjameg.

– A re for má ció kez de té nek öt szá za -
dik év for du ló já ra ké szü lőd ve a 2013.
esz ten dő a Reformációéstolerancia
mot tó je gyé ben zaj lik majd egy há -
zunk ban. Ki hí vá sok kal te li a té ma…
– Izgalmas, de ugyanakkor ve-

szélyesen félre is érthető az idei
mottó.Túlpolitizáltnapjainkbankí-
vánatos, hogy ne legyen politikai
mellékízeatémafeldolgozásának.Az
lenne szerencsés, ha arra indítana
minketacím,hogyelsősorbanön-
magunkkalkerüljünktisztába,majd
azt keressük,mi az, ami összeköt,
vagyéppelválasztmásoktól.Atole-
ranciaegészségesmegéléséreannak
nyílikesélye,akinektisztánmegfo-
galmazottidentitásavan.

– Mit emel ne ki egy há zunk 2013-
as ter vei kö zül?
–Becsüljükmegamárkissémeg-

szokott rendezvényeinket is, mint
példáulazegyretöbbeketvonzóegy-
házkerületimisszióinapokat,azorszá-
gosevangélizációt,valamintakülön-
bözőrétegeketmegszólítókonferen-
ciákat.Különlegeseseményleszazel-
sőerdélyiSzélrózsaifjúságitalálkozó,
amelyreaugusztuselsőnapjaibanke-
rülsorSepsiszentgyörgyön.Kiemel-
ném még, hogy szeptember 14-én
Székesfehérváradotthontazevangé-
likuspresbiterekmásodikországosta-
lálkozójának,amelykomolyesélytkí-
nálaközösútkeresésreéserőgyűjtés-
reazújhatévesszolgálaticikluselején.
–„Mertnincsenittmaradandóvá-

rosunk,hanemazeljövendőtkeres-
sük”– szól az év igé je. Mi ben lát ja
Püs pök úr en nek üze ne tét?
–Adélikerületfalinaptárán,kicsit

szabadonértelmezveazapostoliigét,
tudatosannagybetűvelírtuk:azEljö-
vendőtkeressük.Nemvalamitkere-
sünk2013-ban,hanemValakit!Aztaz
élőJézusKrisztust,akihitünkésre-
ménységünk szerint szintén keres
minket,hogyegészéletünkésszolgá-
latunkura,mozgatójaésmegtartójale-
gyenazindulóesztendőmindennap-
ján.Ennekboldogmegtapasztalásátkí-
vánommindenkedvesOlvasónknak!

g BodaZsuzsa

Egység,együttműködés,egyensúly
Be szél ge tés Gáncs Pé ter rel, egy há zunk el nök-püs pö ké vel

b Tavalyévvégefelészelídfigyel-
meztetés érkezett szerkesztősé-
günkhöz,mertlapunknememlé-
kezettmegegyévfordulóról.Az
eseményről, amelynek negyed-
századosjubileumavolt2012-ben,
azEvangélikusÉlet 1987.július5-
eiszámaEgyháztörténetiesemény
címmelközölttudósítást.Egyhá-
zunkbanugyanisabbanazévben
június20-ánaDeáktéritemplom-
banteljesjogúlelkésziszolgálat-
ra ordináltak teológiát végzett
(márévekótaszolgáló)nőket–
méghozzáegyszerretizenhármat.

Bizonyostekintetbenezvoltazelső
ilyenjellegűavatás,nohaszigorúanvé-
venemőkvoltakazelsőmagyarevan-
gélikus lelkésznők. Az alábbiakban
rövidenáttekintjük,mikéntváltegy-
házunkbankivételbőltermészetesséa
nőkordinálása.(ALel ki pász tor című
evangélikus lelkészi szakfolyóirat
2004/5.számaanőkordinációjának
kérdéskörévelfoglalkozott,összeállítá-
sunk az ottmegjelent tanulmányok
alapjánkészült.)
Azelsőnőihallgató,aki1920-ban

evangélikus teológiai fakultásra je-
lentkezett,Aczél An na tanítónővolt.
Miutánvégzett,„csak”hitoktatólehe-
tett,ámpéldáulamásodikteológának,
Prőh le Irén nek–id. Prőh le Ká roly teo-

lógusprofesszorlányának–azáróvizs-
gautánezsemadatottmeg.1930-ban
anekiígérthitoktatóiállástegyférfi-
társakaptameg.
Azegyetemsemvoltfelkészülvenői

hallgatók fogadására – csak a pro-
fesszorralegyüttmehettekbeazelő-
adásokra,sveleiskellettkimenniük;
aszünetekbenkülönhelyiségbentar-
tózkodhattak,ésmivelmosdósemvolt
számukra,aszomszédoscukrászdába
jártakát,aholtermészetesenfogyasz-
taniukiskellettvalamit…Deazakkori
társadalom sem volt még annyira
nyitott,hogyegyasszonytaháztartás
vezetésénésazanyaságonkívülönál-
lóhivatásbanisszívesenlátottvolna.
Anegyvenesévekébredésihullámá-

nakköszönhetőenazonbanegyretöbb
leányjelentkezettafakultásra.Azegy-
háziközvéleményt,majdazegyházive-
zetéstisegyreinkábbfoglalkoztattaa
teológusnőkhelyzete.1964-igváltozat-
lanformábanéltazaddigigyakorlat:a
férfiakatünnepélyeskeretekközött,or-
dinációs istentiszteletenküldtékkia
szolgálatba,anőketazonban„szélnek
eresztették”,mégáldásbansemrésze-
sítették.’64-benakétvégzősteológaa
szolgálatbaállításkormárazoltáreléáll-
hatottférfiévfolyamtársukmellé,dea
szentelésiliturgiaalattlekellettülniük.

Az1966-osegyházitörvényszigo-
rúanrendelkezett:anőimunkatársak
szolgálatukatcsaklelkészhez(férfi!)
beosztvavégezhették:„Alelkésziké-
pesítésűnőalelkészmellérendeltlel-
készi munkatárs, akit a püspök a
szolgálatra ünnepélyesen kibocsát.
A szentségek kiszolgáltatásán kívül
mindenlelkészifunkciótvégezhet.A
püspökkivételesesetbenaszentségek
kiszolgáltatásátisengedélyezheti,el-
sősorbanszórványhelyzetekben.”
1972-benújabbfordulatkövetke-

zett.Acsögleigyülekezetbenszükség-
helyzetálltelő:hosszúidejebetöltet-
lenvoltalelkésziállás.ÍgyKál dy Zol -
tán püspök javaslatára az országos
presbitérium nyílt szavazással úgy
döntött,Ko vács Etel ka lelkészimun-
katársat november 19-én lelkésszé
avatják.Ottlyk Er nő északi kerületi
püspökvégezteeztazelsőordináci-
ót.KovácsEtelkadíjleveletiskapott,
valamintválaszthatólett.Anőilelké-
szimunkatársakengedéllyelkorábban
márformaruhátistervezhettek,amely
nem sokban különbözött a férfiak
szolgálatiruhájától.
Későbbújabbkivételkéntacsaládos

Pin tér Ká roly nétordináltaOttlykpüs-
pök1976.október24-énPutnokon.Ko-
rábbanugyanis–nohanemszerepelt

avonatkozótörvénybenkitételként–
azegyházvezetéscsakazegyedülálló
munkatársakordinációjáttartottael-
fogadhatónak.(KésőbbőlettBudapest
elsőnőiparókuslelkésze,amikorapest-
erzsébetigyülekezetmegválasztottalel-
kipásztorának.)
Akövetkezőévbenadélikerületben

ismegtörtajég:No bik Er zsé be tet 1977.
március20-ánavattalelkésszéKáldy
ZoltánpüspökSzarvason.Őszlovák
női lelkészként is elsőnek számított.

Sutánuklassanfelavattákazamúgy
hűségesszolgálatotvégzőévfolyam-
társaikatis.
ALutheránusVilágszövetségbuda-

pesti nagygyűlése, valamint Nagy
Gyu lapüspökkomolyszerepetjátszott
abban,hogy1987.június20-ánazad-
dig még nem ordinált tizenhárom
lelkészimunkatársatlelkésszéavatták.
Fordulóponttáválttehátezanap

egyházunkban:az óta ter mé sze tes az,
hogyateológiaitanulmányokelvég-
zéseutánmindazokatanőihallgató-
katordinálják,akiklelkésziszolgála-
totkívánnakvégezni.

Nőkalelkésziszolgálatban

Cím lap fo tó  az Evan gé li kus Élet 1987. jú li us 5-ei lap szá mában – az ol tár előtt
ál ló lel kész nők: Bac horecz Ka ta lin, Bre bovsz ky Éva, Bre bovsz kyné Pin tér Már -
ta, Buc ho lich Már ta, Fa bu lya Hil da, De mé né Ge de Eri ka, Sze ker Éva, Ko vács -
né Tóth Már ta, Lup ták né Han vay Má ria, ifj. Ma gassy Sán dor né Cson ka Zsu -
zsan na, Pat hó né Ke pe nyes Er zsé bet, Pi ri Mag dol na, Ver rasz tó né Mo so ni Edit
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Mázsássúlyokkalalelkükbenülnek
vissza a kisbuszba az Evangélikus
RomaSzakkollégiumhallgatóiatol-
diművelődésiházelőtt,hogyanap
végéninduljanakvisszaNyíregyházá-

ra. Ha színházban lettünk volna,
mostroppantelégedetteklehetnének
tanáraik:megvoltakatarzis.Csak-
hogyezavalóélet,afiatalokatpedig
azakérdésgyötri,hogyansegíthet-
nénekakilátástalannyomorbólkika-
paszkodnipróbálócigányközösség-
nekakezelhetetlentávolságellenére.

* * *

L. Ri tók Nó ra azezredfordulóévében
alapította megművészeti iskoláját
Berettyóújfalun,ésazótaahivatalo-
sanIgazgyöngyAlapfokúMűvészet-
oktatásiIntézménynevetviselőisko-
la minden képzeletet felülmúlóan
bizonyítottalétjogosultságát.
Ahattelephelyenműködőművé-

szetiiskolánakmintegyhatszáznöven-
dékevan,hatvanszázalékukhátrányos
helyzetű,ésmagasacigánytanulók
aránya.Éventenégyszáz-ötszázdíjat
hoznakelahazaiésnemzetközigyer-
mekrajz-pályázatokról,teljesítményü-
ketelismerikavilágmindenpontján.
A „kiválóan megfelelt” szakmai

minősítéstiselnyertIgazgyöngysi-
kerének titka abban a pedagógiai
küldetésben rejlik, mely a művé-
szetineveléstaszemélyiségfejlesz-
tésének,ahátrányokkiegyenlítésének
eszközekénthasználja.Azegyéniség,
azidentitásfelvállalása,azönkifeje-
zéskiemeltszempont,miközbenfo-
lyamatosan keresik a legmegfele-
lőbbeszközökettanítványaikvizuá-
liskifejezőeszközeinekbővítéséheza
nevelési lehetőségekmaximáliski-
használásával–jellemzicéljaikata
csupamosolyigazgatónő.
L.RitókNóraalapítványaazonban

márhosszúévekótanemcsakamű-
vészeti nevelésben képvisel figye-
lemreméltót,hanemmodellértékű
munkátvégezcsapatávalaszociális
munkában,közösségépítésbenis–és
ezaz,amiértanyíregyházifőiskolá-
kontanulóromahallgatóknaktud-
niukkellróla.AzEvangélikusRoma
Szakkollégiumcéljaugyanisaz,hogy

hozzájáruljonaközéletifeladatválla-
lásirántelkötelezett,aktívtársadal-
mipárbeszédetfolytató,sikeresci-
gányértelmiségiekkiformálásához;
olyanokéhoz,akiknemcsakaszak-

májukbankiválók,desajátjukatár-
sadalmiés szociáliskérdések iránti
érzékenységis,készüljenekbártanár-
nak,egészségügyidolgozónakvagy
mérnöknek.Eznemolyasmi,amit
előadásokathallgatvaszívmagábaa
szorgalmasdiák.
–Minapegykonferenciahallgató-

ságátazzalszembesítettem,mennyi
rejtettelőítéletességsugárzikarend-
őröknek már a testbeszédéből is,
mikorafegyverüketigazgatvakiszáll-
nak az autóikból a cigánytelepen,
mindenmozdulattalaztüzenve:„a
hatalomérkezettközétek”–kezdiaz
ismerkedéstazIgazgyöngyigazgató-
nőjeaszűkösiskolatanácskozóter-
mében,aholérkezésünkutánkörbe-
üljükazasztalt.–Deemlíthetema
pedagógusokatis:amikoranapkö-
zisnevelőráförmedacigánygyerek-
re,egyszempillantásalattteszitönk-
reannakakollégájánakazerőfeszí-
téseit, aki a művészet eszközeivel
megszelídíteniigyekszikagyereket.
Amélyszegénységbenélőkkelso-

kan nem képesek egyenrangú vi-
szonytkialakítani, sőténazt látom
magamkörül,mégmegvetésüketlep-
lezni se képesek! „A papok is így
szokták?”–L.RitókNóracseppetsem
provokatív,őszintekíváncsiságvana
hangjában,mikoreztkérdezivendé-
geitől,éselégedettenveszitudomásul,
hogyMol nár Er zsé bet, aromaszak-
kollégiumigazgatójanemáltalábana
lelkészekjellemzésévelválaszol,ha-
nem az evangélikus egyház roma-
misszióibanfolyómunkáról,atano-
daprogramokrólbeszél:Sárszentlő-
rinc,Nyíregyháza,Nyírtelek,Görög-
szállás,Belegrádpéldájátemlíti.
–Sokanúgyvélekednek–köztük

azáltalamismertpapokis–,hogya
maguk szakmájában nem tudnak
semmit kezdeni a romákkal, amíg
valakifelnemzárkóztatjaőket.Tény,
hogyezzelatársadalmicsoporttalfog-
lalkozvasenkisemremélhetkarriert,
deabajainképpattólnőttekhatalmas-

ra, hogy a problémát mindenki a
szőnyegalásöpri…Ezennemlehe-
tünkúrráúgy,hogymegvárjuk,amíg
valakielvégzianehezét–mondjaa
művészetiiskolaigazgatója.

* * *

Ebbőlameggyőződésbőlkövetkezik,
hogyL.RitókNóraa romákmeg-
annyinehézségérekeresi amegol-
dást, ezért az Igazgyöngy Alapít-
ványnaknemcsakiskolájavan.
A hetvenes évek paneliskolájá-

ban gyermekrajzokat látunk min-
denütt, ahová csaknézünk.Aztán
vendéglátóink üvegfestményeket,
ikonokat mutatnak, majd különös
textíliákkerülnekelőaszekrények-
ből.Nincskétegyformaadíszpárnák,
táskák, szütyők között, de mind-
egyiketkicsiny,hímzettképdíszíti.
Agyerekrajzokatagobelin-ésané-
pikeresztszemesöltéssajátosválto-
zatávalaToldonélőasszonyokhí-
mezték rá, természetesenL.Ritók
Nóraútmutatásaialapján.Tízhónap
alatttöbbmintkétmillióforintosbe-
vételüklettbelőle,avállalkozásígé-
retesnekmutatkozik.
Otthagyvaacsodátrejtőszekré-

nyeket,Sza bó Ani kó szociálismun-
káskalauzolbennünkettovább.Akö-
zeliparasztházelsőháromszobája
szociálisraktár:élelmiszer-adomány,
mosószer és rengeteg ruha, cipő
polcokon,dobozokban,zsákokban.
Ahátulsószobábaéppcsakbelépni
tudunk,plafonigmagasodnakaru-
haadománnyaltelt,felcímkézettzsá-
kok.Idenemnézelődnijöttünk,ha-
nemsegíteni.Felkellöltöztetniazsá-
kaifutballcsapatot,összekelltehát
válogatniméretszerintasportolás-
raalkalmasruhákat,hogymindenfi-
úcskánaklegyenfelszerelése.
Aromaszakkollégistákotthonról

hozottzsákjaibóliskerülazújcso-
magba,aztánafiatalokkörbeguggol-
nakegynagyhalomhasználtcipőt:
párbarendezvezacskóznikell,mert
márkezelhetetlenakuszaság.Sokkéz
hamarkész…
–Több telephelyen is tanítunk,

nagyatávolság,demárakialakulta
rendszer.Azanyákegyszerűenössze-
írják,kimitnőttki,milyenruhada-
rabokravanszükségacsaládban,és
acédulátelküldikagyerekekkel.Mi
pedigazttesszükazsákba,amitkér-
nek,sküldjüknévreszólóan–ma-
gyarázzaSzabóAnikó.
Folyamatosan érkeznek az ado-

mányok,karácsonyközeledtévelnagy-
nagyszükségisvanrájuk!Ahallatlan
zsúfoltságbanKa rom csi Im ré némo-
zogalegnagyobbmagabiztossággal.
Margitnéninemréglettnyugdíjas,fel-
szabadultnapjaitalányamunkahelyén
töltiönkéntesként:rendetrakéscso-
magol.Karácsonyicsomagolópapír-
babugyoláljaacipősdobozbarejtett
kincseket. Egyet leemelünk, de az
öntapadósmatricanemmesélsokat:
négy-ötéveskislánynak…

* * *

AzIgazgyöngyAlapítványmamár
többtelepülésenvégezszociálismun-
kát, mint művészeti nevelést. Ti-
zenháromfalubandolgoznak.Ahá-
romszázötvenlakosúToldkülönösen
soktanulsággalszolgálaromaszak-
kollégistáknak, mert itt rendszer-
szerűenmegmutatkozik,acigányság
integrációjaérdekébenmennyimin-
dentkellenemegoldani.
Siváréslepusztultahely,azegymás

utánsorjázóházaknémelyikénajtó
helyettpokróclengedezadecembe-
rihidegben.A téli szürkeségben is
messzirelátniafaluból,atekintetnek
nemhogyerdő,demégegygyérfa-
sorseálljaútját,ámhiábanézkörbe-
körbeazember,nemlátszik innen
semmi,ésToldonsincssemmi.
A társadalmi vívmányok, aMa-

gyarországontermészetesszolgálta-
tásoksorraleépültekéskikoptak,ide
márcsakacsaládipótlékérkezikmo-
bil postával. Na, abból próbáljon
meg valaki téli tüzelőről gondos-
kodniamaivilágban–mutatráa
művész-tanár,máristovábbigondol-
kodásraserkentvelátogatóitazálsá-
gosközgondolkodásról.
A többségi társadalom szemére

vetiacigányoknak,hogyképtelenek
beosztással élni és takarékoskodni,
miközben maga is habozás nélkül
meneteltbeleahitelcsapdába,hisz
mindenkire hat a szirénének: fo-
gyassz!„Nelopj”–akőbevésettpa-
rancsolathatályátnapontakérdője-
lezikmegaközbeszédben,amikora
hazaikorrupciómértékéttaglalják.
AmélyszegénységbenvergődőTol-
donpedigközbenazakérdés,ho-
gyanlehetnetúlélniatelet.
–MesébeillőtalálkozásvoltFed -

man Nó rá val! –meséltovábbazis-
kolaigazgató egy felújítás alatt álló
portán. – Engem az izgatott, ho-
gyanteremthetnénkmegazönfenn-
tartásképességétott,aholsenkinek
nincsmunkája,aNorvégiábantanult
lánypedigdiplomamunkájaelkészí-
téséhezhelyszíntkeresett,afenntart-
hatófejlődésmodellezéséhezÁzsiá-
bakészült.Deinkábbitttöltöttnégy
hónapot,ésmegtanítottaaférfiaknak,
hogyanlehetbiobrikettetelőállítani
ahelybenfellelhetőgizgazból,pely-
vából, mezőgazdasági hulladékból.
L.RitókNóraakezébentartjaaz

eredményt:húszezerdarabotgyártot-
takaseszínű,kiválófűtésitulajdon-
ságokkalbíró,préselthengerekből.Az
egykori nyári konyhában rendezik
majd be a biobrikettgyártás köz-
pontját,arégilakóházegyikszobájá-
banleszahímzés-varrásközpontja,
amásikbaasztalosműhelytszánnak
aférfiaknak,emittbaba-mamaszo-
bátalakítanakki,közelhozzáamo-
sodát, merthogy kaptak ajándékba
egyautomatamosógépet.DeazEu-

rópaiUnióáltaltámogatottprojekt
keretében megvásárolt telek igazi
értékétakiválóföldadja,aholpedig
biotermesztésbekezdenektavasszal.

* * *

Azigazgatónővalódijövőképetrajzolt
atoldiaknak,akikközösségüketegyle-
tűntkormementójakéntittmaradt
kultúrházbanépítik.Éppenátellenben,
azútmásikoldalán egyugyancsak
szebbidőketlátotttemplommal,me-
lyentáblahirdeti:„Későbarokk,mű-
emlékjellegűépület,1833”.
AztánmegismerkedünkMó ni val,

Er zsi vel ésAni val, azelsőhímzőkkel,
akikazonbanmamárvarrógéppel
dolgoznakaszomszédoshelyiségben,
ésimponálóválasztékossággalbeszél-
nek életükről. Nem restelkednek,
amikoralegelsőkézimunkáikatmeg-
mutatják: a keszekusza öltésekből
még nem lehetett áru, hát annál
büszkébbekamaiteljesítményükre.
Akurrenskézművestermékekhez

másik harminc asszony hímezi a
különlegesképecskéket.Kérdésnél-
külmesélik:anagyteremmindenfé-
leegyüttlétrealkalmas,azegyikfe-
lében látható íróasztalok is ado-
mánykéntérkeztek,aszámítógépek
isnyilvántámogatásból.Mostnem
csak a tanodai programot segíti,
Skype-korrepetálásisvan!
–HogyhogySkype?–kérdeziafő-

iskolásokegyike,akiperszepontosan
ismeri azt a technikai vívmányt,
mellyelegyszerrelátjukéshalljukin-
gyen–azinternetnekhála–abará-
tot, ismerőst, legyen bármilyen
messze.Akérdezőaztnemérti,mi-
értnemlehetközösíróasztalföléha-
jolvasegíteniatanulásbanlemaradót.
Merthelybennincsolyan,akierreké-
peslenne–hámozzukkiaválaszból.
Atávolbanazonbanigen,egykivé-
telestáborozáshozadékaként.
Abeszélgetéssokszálonfolytató-

dik.ADebreceniEgyetemEgészség-
ügyi Karán szülésznőnek készülő
Ara tó And re át példáulpárhetescse-
csemővelakarjánlátjukbeszélgetni.

Mo csár Zo li számára természe-
tes,hogyebbenakorbanatanulása
legfontosabb,mégakkoris,haennek
azőszokatlanéletmódjaazára:nap-
paliskolapad,délutánszakkollégiu-
mielfoglaltságok,éjszakaiműszakban
pedigszalagmunkaegynyíregyházi

Nemcsaktanulnak,segítenekis–önkéntesmunkána 

panoráma

PiLLANAtfELVÉtEL: MirEJó  

b Mintlapunkbanmártöbbszörbeszámoltunkróla,2011szeptembe-
rébennégyvárosbannyitottamegkapuit–tavalyőszótapedigmár
öthelyenműködik–romaszakkollégiumaKeresztényRomaSzak-
kollégiumiHálózat(KRSZH)égiszealatt:Debrecenbenareformátus
egyház,Miskolconagörögkatolikusok,Budapestenarómaikatoli-
kus,Nyíregyházánpedigazevangélikusegyházvállaltaazintézmé-
nyekműködtetésétazönkormányzatokkalkaröltve.Anyíregyházi
szakkollégistákegycsapatanovember30-ánönkéntesmunkakénta
berettyóújfaluiIgazgyöngyAlapítványnak,illetveazalapítványáltal
támogatott,nehézhelyzetbenlévőemberekneksegédkezett.Ripor-
tunkbannemcsakerről,hanemarrólisszóesik,mivoltaz„utóéle-
te”alátogatásnakakarácsonyelőttinapokban.

Cipőszortírozás közben

L. Ritók Nóra biobrikettel a kezében
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gyárban.ANyíregyházánmaisci-
gánytelepenélőszüleitőlígyköltöz-
hetettafőiskoláhozközelialbérletbe.
–Bármilykülönös,nekemazaleg-

érdekesebb,amikoracigányságrólta-
nulunkaromaszakkollégiumban.Er-
rőltudtamugyanisalegkevesebbet!
Azegyetlencigányhagyomány,ami-
be úgymond beleszülettem, amit
megtapasztaltam,talánasiratás,ate-
metkezés.Amúgymegúgynőttem
fel,azttanultammeg,mintminden-
kimásakorosztályomban,beleért-
ve,hogyabőrömszínénekkülönös
jelentőségevan…
AnagykállóiAratóAndrea nem

tankönyvbőlvagyszemináriumifog-
lalkozásontanuljaacigánykultúrát,
szokásrendszert,ésamélyszegénység-
gel semToldon találkozott először.
Mintmeséli,márissokattudsegíte-
niabban,hogyafehérköpenyesekés
avajúdóromaasszonyokszótértse-

nekegymással.Bármégcsakgyakor-
latokrajáraszülőszobába,hamegüti
afülétazorvosiutasítás,márisköz-
beavatkozik,mertezzelnemcsakaz
előszörszülőnőket,dearosszulfel-
lépőorvosokat,nővéreketistanítja.
Ezzelaképességgelkülönösenka-

pós munkaerőnek gondolnám az
alulfizetettegészségügyben,denem
keresállástavégzéselőttállónagy-
kállóilány.Maradnappalitagozatos
hallgatóNyíregyházán,mertszoci-
álisgazdaságotakartanulni.Amiért-
rehétköznapiválasztad:
–Segíteniakarokacigányoknak.
Őmáratolditanulmányútelőttis

tudta,hogyamérhetetlenszegény-
ségolyangátjaacigányokfelemelke-
désének,amelyatanulástóliselvág-
ja őket, L. RitókNóra és az Igaz-
gyöngy Alapítványmunkája pedig
csakmegerősítetteebben.

* * *

AmígMolnárErzsébetaművelődé-
siháznagytermébenazirgalmassa-
maritánustörténetétmeséliazaján-
dékbahozottkifestőkegyikéthasz-
nálva illusztrációnak, a jövés-me-
nés elől kicsit félrehúzódvaLisz ka

Vik tort, aHajdú-SzabolcsiEgyház-
megyekórházilelkigondozójátkér-
dezem,mitgondol,lehet-efolytatá-
saalátogatásnak:
– Nehéz lesz, hisz messze va-

gyunk.Demegpróbálunkhamarosan
visszajönni néhányan, és játékkal,
zenével,műsorral,akarácsonyelőtti
gondolatainkkal közeledni hozzá-
juk–mondja.
Arraleszünkfigyelmesek,hogya

romaszakkollégiumigazgatója,Mol-
nárErzsébetevangélikuslelkészígy
összegziamondandóját:
–…asegítségettudnikelladniés

tudni kell elfogadni. Nem véletlen,
hogyvannektekegyNórátok,ésIsten
elrendezi,hogylegyenolyanemberis,
akimegtanítja,hogyankellakukori-
cát földbe tenni. Testvérek, alkos-
sunkkört,fogjukmegegymáskezét,
ésmondjukelegyüttaztazimádságot,
amelyetazÚrtóltanultunk.
Közbenolyansokanlettünk,hogy

egészennagykörtalkothattunk.A
Mi atyánk sokhangonszólt:zengő
magabiztossággalis,megtétovasut-
togássalis.

* * *

AzEvangélikusRomaSzakkollégium
hallgatóinakésmunkatársainakegy
csoportja, valamint Liszka Viktor
(ké pün kön) kórházilelkigondozóde-
cember 22-én visszatért az Igaz-
gyöngyAlapítványtoldiszékhelyére.
Játékos foglalkozáskeretében Jézus
születésénektörténetérőlbeszélgettek
azegybegyűltekkel.
Akarácsonyelőttialkalmonfőként

gyerekek, illetvenéhányszülővett
részt,deottvoltakazEötvösLoránd
Tudományegyetemrőlérkezettön-
kéntesekis.Aromaszakkollégisták
énekeketistanítottak–nagysiker-
rel.Ajólismertadventiéskarácso-
nyidalokmellettaGryl lus Dá ni el –
Su mo nyi Zol tán szerzőpáros által
megzenésített113.zsoltárvoltaleg-
népszerűbbatoldigyerekekkörében.
Azegyüttlétetezalkalommalisa

Mi atyánk közös elmondása zárta,
amelybenkülönöshangsúlytkapott
amondat:„…min den na pi ke nye rün -
ket add meg ne künk ma…”

g VeszprémiErzsébet

      anyíregyháziszakkollégisták

panoráma

Adecemberiháromnaposegyüttléta
hallgatók bemutatkozó műsoraival
kezdődött. Az Evangélikus Roma

Szakkollégium hallgatói például –
Mol nár Er zsé bet igazgatóprezentáci-
ójátkövetően–azévsoránmagukál-
talfelvetettkérdésekrekeresték,éshí-
resvagykevésbéhíres,kortársvagy
klasszikusgondolkodóktólvettidéze-
tekbentaláltákmegaválaszt:Milyen
ajómagyar?Milyenajócigány?Mi-
lyenmaMagyarországoncigánynak
lenni?Milyenajószakember?
Azutóbbikérdésreadottválaszso-

kakszerintakulcsamagyarországi
cigányságkitörésilehetőségeitillető-
en.AhogyanCsá nyi Sán dor színmű-
vészegydíjátadóünnepségenmeg-
fogalmazta:„Nekünk,romáknakaz
egyetlen lehetőségünk az, hogy a
bennünkrejlőszaktudástalegmaga-
sabbszintrefejlesszük.Aszármazást
ateljesítményírjafelül.”
A szombat délelőtti sajtónyilvá-

noseseményenabeszédeksorátazöt
szakkollégiumotfenntartóegyházak
képviselői nyitották, majd Far kas
Fló ri án, azOrszágosRomaÖnkor-
mányzat elnöke is köszöntötte az
egybegyűlteket.BalogZoltán,azem-
berierőforrásokminisztereelőadásá-
ban–akonferenciacíméreutalva–
hangsúlyozta:amagyarkormánynak
akkor is fontos a roma felzárkózás
ügye,hanéhaalátszatmás.
„Mi abban vagyunk érdekeltek,

hogyegyüttműködjünk”–mondtaa
tárcavezető,majdhozzátette:szükség
vanolyanromamagyarközéposztály-
ra, amelyképesazösszefogásra, és
megmutatja,hogyvankivezetőúta
nyomorbólésareménytelenségből.
Az egyházi és állami vezetőket

követően a szakkollégiumok egy-

egy hallgatója ült ki a pódiumra.
Arról beszélgettek,mit jelent szá-
mukraaszakkollégium,illetvemeg-

osztották a jelenlévőkkel jövőbeli
terveiketis.
„Nagyonsokmindentköszönhe-

tekennekaszakkolinak.Hogyhaez
alehetőségnemadódottvolna,nem
is tudom, mi lett volna velem” –
mondta később a tudosítónak az
egyikszakkollégistalány.Majdelme-
sélte egész eddigi, kalandos életét,
amelyegymesszizsákfalubankezdő-
dött. Szülei annyi pénzből éltek,
mintmindenkimásateljesenromák
laktafaluban,demindenüketazőta-
níttatásárafordították.Felisvették
őtafőiskolára,aholazonbanrenge-
tegelőítélettelkellettmegküzdenie:
amikorpéldául albérletet keresett,
többszöriselutasították.Sőtazegyik
főbérlőbeajánlottaavárosnyomor-
negyedébe,mondván,hogy„otttud
nekiszállástjavasolni”.
Későbbugyankapotthelyetafő-

iskolaikollégiumban,deazért,hogy
lakhatását és tanulmányait finan-
szíroznitudja,napontakétműszak-
bajártdolgozni.Agyárbólreggelhat-
korértvisszaakollégiumba,nyolc-
ramármehetett isórára,ésezígy
mentkétévenkeresztül.
„Annyiraelvoltamfáradva,csak

árnyékavoltamönmagamnak,aszü-
leimaligismertekrám,mikornagy
ritkánhazamentem.Aromaszakkol-
légiumbanazonbanenergiáimatcsak
atanulásraésaterveimmegvalósí-
tásárafordíthatom.”Aztiselárulta,
hogyédesanyjávalnemrégibenmeg-
kezdtékegycivilszervezetlétreho-
zásátaszülőfalujábanélőgyermekek
oktatásánakcéljával.

g LaborcziDóra

„Aszármazást
ateljesítményírjafelül”

Ro ma szak kol lé gi u mok kon fe ren ci á ja

b Magyarországnakszükségevanegyolyanromamagyarközéposztály-
ra,melyazegyüttműködésbenérdekelt–ígylehetneösszefoglalnia
KeresztényRomaSzakkollégiumiHálózat(KRSZH)december7–9.
közöttBerekfürdőn,aMegbékélésHázábanmegrendezettkonferen-
ciájánaklényegét.AMiakkoris…együtt! címűtanácskozásonazor-
szágötkeresztényromaszakkollégiumánakhallgatói,munkatársak
ésazérintettegyházakvezetőképviselőitalálkoztak,illetveelőadást
tartottBalogZoltán, azemberierőforrásokminisztereis.

  óAroMASzAKKoLLÉgiuM?

a Ke resz tény ro ma Szak kol lé gi u mi Há ló zat
AKeresztényRomaSzakkollégiumiHálózatot2011-benhoztáklétrema-
gyarországitörténelmiegyházakazállamtámogatásával,aminterrőla
hivatalosmegalakuláskoraKözigazgatásiésIgazságügyiMinisztérium
TársadalmiFelzárkózásértFelelősÁllamtitkárságávalaláírtszándéknyi-
latkozatrendelkezett(akormányrészérőlBa log Zol tán akkoriállamtit-
kár–maemberierőforrás-miniszter–voltazaláíró).Ahálózatcélja,hogy
növeljeahallgatóktársadalmi,nemzetiésszociáliskérdésekirántiér-
zékenységét,aközösségirántifelelősségvállalását,igyekezzenmegerő-
sítenimagyar–romaidentitásukat,támogassaőkettanulmányaikbanés
személyiségfejlődésükbenegyaránt,mindezzelelősegítveakeresztény
szellemiségűromaértelmiségkiformálódását.
AhálózatotabudapestiJezsuitaRomaSzakkollégium,adebreceniWáli

IstvánReformátusCigánySzakkollégium,anyíregyháziEvangélikusRo-
maSzakkollégium,illetveamiskolciBacsinszkyAndrásGörögkatolikus
CigánySzakkollégiumalkotta,majd2012szeptemberébenmegkezdtemű-
ködésétaSzeged–CsanádiEgyházmegyeáltalalapítottésfenntartottSze-
gediKeresztényRomaSzakkollégiumis.
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b AzalábbiírásaCredo evangéli-
kusfolyóiratnakazelmúltévvé-
génmegjelent,2012/2.számából
való,ésazEvangélikusOrszágos
MúzeumHivatásunkazélet–re-
formációésnők címűtavalyiki-
állításárólszól.Atárlatugyanmár
nemlátogatható,deakiállításés
acikktémájamégmindigaktu-
ális. A szerző, aki evangélikus
lelkészkéntazegyiklegszebb,de
legnehezebbhivatástválasztotta,
őszintevallomásábanarrólszól,
mennyirefontos,hogyanőkpa-
naszéskeserűségnélkül,szeretet-
tel,hittelésméltósággaltudják
megélniésbetölteniszűkebbés
tágabbcsaládjukbanaszámukra
rendeltszerepeket.

Kemenesaljaüdvözletéthozomnek-
tek.ASághegyiéssomlóiborospin-
cékidőtlenbékéjét,Weö res Sán dor
galagonyabokrainak integetését, a
celldömölkigyönyörűségesartikulá-
ristemplomtörténelmihangulatát.
Annakavidéknekszellemét,aholhu-
szonhétkisfalubanmaisamagyar
nyelvű evangélikusság legnagyobb
összefüggőtömbjeél.
Az,hogylelkésszélettem,nagy-

résztcelldömölkiszülőházamkony-
hájában kezdődött: édesanyám –
öntudatosevangélikusőseinekbuz-
góságával–nemmulasztottelegyet-
lenalkalmatsem,hogyhitétbelénk,
lányaibaplántálja.Tésztagyúrásés
-szaggatás,diótörésésavégetérni
nemakaróeltevésekidejeígyválthá-
zibibliaórákalkalmáváakommuniz-
muslegsötétebbéveiben.
Ésaza sokéneklés!Arépcelaki

konferenciák énekfüzetei és aDu -
nán tú li éne kes könyv megannyidal-
lamaígymentafülünkbeés–ma
mártudom–egészenaszívünkbe.
Ahogy nálunk mondják: „bétűve”
megtanultukszinteazegészénekes-
könyvet. Édesanyám továbbadta,
amit dukai, kemenespálfai őseitől
magaisúgykapott.
Ígykapottolyanhalottilepedővéget

is,amilyenbőlegyatárlatonislátha-
tóvolt:éppenegyikgyülekezetemből,
Kemenesmagasiból(mágneskéntvon-
zottatárlóhoz,ahogyodabeléptem).
Amikorkezembeveszemcsaládunk
számomralegértékesebbereklyéjét–
legalábbszázötvenéves,mondtaróla
iparművész öreg barátném –, mé-
lyenmegilletődöm.Nemcsakattóla
tudattól,hogyanyaiőseimholttestét
takarta,hanemazértis,mertvalame-
lyikismeretlenszépanyámahitvallá-
sáthímezterá:apávát,amelyazörök
életjelképe,ésaszegfűt,amelyafel-
támadásszimbóluma.
Abbanahitbenengedtékelőkisaz

elmenőt,ahogyénisbúcsúztatomaz
enyéimet.Nemláttuksohaegymás
arcát,ésmégistalálkozunkabbana
lepedővégben,közöshitünkben.
Koránmegboldogultapámrégivá-

gásúembervolt:nemengedteanyán-
katdolgoznimenni.Ezértnővérem-
melkettenlubickoltunkafigyelmé-
ben.Demindigmegrettentünk,ami-
korgyerekkorunklegfélelmetesebb
nevelőcélzatúmondataelhangzott
anyánk ajkán: „Mégiscsak jobb a
Kö ves Ir má nak!”MertKövesIrma,a
dukaibarátnőnemcsakfontolgatta,
hanembeisálltdiakonisszának,és
nekinemkellettilyenrosszgyerekek-
kelvesződnie.
Gyerekkoromelegfélelmetesebb

nevelőcélzatúmondatamárátvezet
bennünketatárlatmásodiktermébe,
aholisanőknekagyülekezetiéletben
betöltöttszerepétmutatjákbe.
Atárlókelőttjárvavégiggondol-

tam:mimaradnaháromszépséges

kemenesaljai templomunkban, ha
onnaneltávolítanánkazasszonyok
kezenyomát?Avörösselyempün-
kösdioltárterítőt,fényesszállalsűrűn
telehímezvematyómintákkal úgy,
hogyragyogásátólszintelángralob-
banapünkösdioltár!Milenneve-
lünkkegyszereink,keresztelőkútja-
ink nélkül, amelyeket a nőegylet
adományozottagyülekezeteknek?És
emögött az adományozásmögött
sok-sokbálvolt,színdarab-előadá-
sok,felolvasóestek,melyektőlönma-
gábanisépültagyülekezetiközösség!
Azelsőteológushallgató-nőklec-

kekönyvei a húszas és harmincas
évekbőlmegindítólátványtnyújtot-
tak.Find yo ur place! –„Találdmega
helyed!”–biztatottbennünketaki-
állításutolsódarabja,akortárstex-
tilművész,Ben czúr Eme se installáci-
ója.Milyenhosszúvoltazút,amíga
teológushallgató-nőkmegtaláltáka
helyüketazegyházban,aholtalentu-
maikatkamatoztathatták:hogyazige
megteremje gyümölcsét bennük,

harminc-,hatvan-vagy százannyit
(lásdpéldáulMar tos Ka ta lin gobe-
linképétaközépsőteremben).
Apámhalálaévében,1981-bennem

volttúlboldogpályaválasztásomtól.
Mertnemláttaazegyházbanahelye-
met.Kevésvoltmégapélda.„Seló,
se szamár nem leszel!” – idézgette
gyakran a szólást. És íme, itt állok
most,huszonhatévelelkészként,és
huszonnégyévigpapnéisvoltam.
Amikor férjem indult vasárnap

reggelazistentiszteletekre(hetente
váltottukegymást),háromfeladatom
volt:1.kipucolniacipőjét,2.megír-
niahirdetéstés3.kiállniakocsival
agarázsból.Perszeahúslevesakkor
márgyöngyözött.Aztánamikorén
mentemakövetkezőhéten,ővégez-
te az aprómunkákat. A húslevest
perszeakkorisénfőztem.Hazatér-
veaharmadikistentiszteletről,dél-
utánegyórakörül,mindigazÚris-
tenextracsodájakéntéltemát,hogy
ahúslevesisehető.Sőtnéhakifeje-
zettenfinom.
Nem egyik vagy másik feladat,

nemversengés,hanem,ahogyférjem
idézteannyiszor:„Azegész azigaz.”
Mostanábannéhaporosmarada

cipőm.Térésidőkeresztjérefelfeszít-

veelárvultaksüteménysütőformáim.
Hímzőtűmisberozsdásodott.Gazos
akertem,éstavalymáruborkátsem
raktamel.Éstudom,hogyemiattegy
kicsitridegebb,hidegebblettavilág.
Anyaként, lelkészként, tanárként
hányfajtaszerepetkelleljátszanunk?
Biztosantöbbet,mintamennyitsze-
retnénk.
Ezért örültem annyira, amikor

Bo ra Ka ta lin soraitolvastam,akitré-
fásanegyszereztmondtaférjének,
Lu ther doktornak: „Hétrészrekell
magamatosztanom,éshéthivatalt
ellátnom,merténföldművelő,sör-
főző, szakácsnő, fejőlány, kertész,
vincellérésmindenwittenbergikol-
dusalamizsnaosztogatójaésdocto-
rissaisvagyok,egyhíresemberfe-
lesége,akinekiparkodniakell,hogy
méltólegyenhíresférjéhez.”
Nagyszerű szavak. Mert bennük

nyomasincspanasznak,keserűségnek,
deannáltöbbbennükaméltóság,az
erő,azöntudat.Debeszélhet-emás-
hogyazazasszony,akinekajegygyű-

rűjét a megfeszített Krisztus ke-
resztje díszíti, aki „nem azért jött,
hogy ne ki szol gál ja nak, ha nem hogy
ő szol gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul
so ka kért” (Mt20,28).
Holvanszerepükanőknekmaaz

egyházban?Holvanfeladatukafel-
ügyelőknekéspresbitereknek,tanár-
nőknekéslelkésznőknek,azistentisz-
teleteinklátogatottságátleginkábbki-
tevőasszonyoknak?Mindenhol,ahol
elfogadásraésbefogadásravanszük-
ség.Aholhiányzikaközösségésalé-
lekápolás.Aholszükségvanhelytál-
lásra és kreativitásra. Ahol testet
öltheta szépség– Istenarca–,és
kézzelfoghatóvá,érezhetővétehetjük,
hogy„jó az Úr! Bol dog az az em ber,
aki őben ne bí zik.” (Zsolt34,9)
Akiállításszervezőiaztmondták:

nemigenvoltmégkiállításuk,ahol
ennyitárgy,ennyiapróságlettvolna
kiállítva.Éshamegnézzük,elidőzünk
előttük, szinte valamennyi nagyon
időigényes,nagyonmunkásdarabnak
látszott.Ezértszámomraezakiállí-
tásaszeretetkiállítása.Hogyanisír-
jaGib ran, alibanonimisztikus?
„Amunkaaláthatóvátettszeretet.

(…)Ésmitjelentaz,hogyszeretet-
teldolgozni?
Úgyszőniagyolcsot,hogyaszá-

lataszívedbőlhúzod,minthaazta
gyolcsot az viselnémajd, akit sze-
retsz.
Szeretveépíteniaházat,minthaaz

laknamajdbenne,akitszeretsz.
Gyengédséggelvetnielamagot,és

örvendezvearatni,minthaazennéa
gyümölcsöt,akitszeretsz.
Amagadképérealakítanimindent,

sajátlelkedleheletével.
Éstudniazt,hogykörülöttedáll-

nakmindazáldotthalottak,ésfigyel-
nektéged.”
Ahogy múzeumunk mottója

mondja:„Hicmortuivivunt–muti
loquntur.”

g KovácsnéTóthMárta

Nőidolgok

–Abenyújtottpályaműtulajdon-
képpenegyhosszabbkutatásösszeg-
zése.Még1994-benkezdtemamun-
kát,amikoraDeákTériEvangélikus

Gimnáziumbakerültem;ekkorvág-
tambeleaziskolatörténeténekfeltér-
képezésébe.Előszöratanítványaink-
nakkészítettemegykisebbiskolatör-
ténetet,majdA pes ti evan gé li kus ok -
ta tás kró ni ká ja 1788–1823–1998 cím-
melmegisjelentegykiskötetem.
Kutatásaimsoránjutottamelaz

Evangélikus Országos Levéltárba,
amelynekkésőbbmunkatársaislet-
tem.Mamárcsakittdolgozom,hi-
szen tanári állásomból nyugdíjba
vonultam.Atémairántiérdeklődé-
semnemszűntmeg.Azemlékbizott-
ság által kiírt pályázatra Czen the
Mik lós, alevéltárigazgatójahívtafel
afigyelmemet,azőbiztatásáraírtam
megadolgozatot.

– Ak kor a „Bol dog az a nem zet,
amely nek van múlt ja, je le ne és jö vő -
je” jel igé vel be adott pá lya mű vét ér tel -
mez het jük egy faj ta összeg zés ként is?
–Ezrészbenigaz.Dolgozatomban

összefoglaltamhúszévenátvégzett
kutatásaimeredményeit.Aztszeret-
temvolnaelérni,hogyamúltmeg-
ismerésévelbüszkeségtölthesseela
szívünket.Gazdagevangélikusörök-
ségünkvan.Deazisacélom,hogya
maitanárokésdiákok„adjáktovább
alángot”.Nemzárulhatleamunka.
Érdemeslennefeldolgozniiskoláink
közelmúltjánaktörténetét.
Lassanhuszonötévteltel,amióta

az egyház visszakapta az 1952-ben

kényszerhelyzetbenazállamnak„fel-
ajánlott” Deák téri leányiskoláját.
Időszerűlenneaziskolaújraindulá-
sánakizgalmasidőszakábantörtén-

teketpapírravetni,Schu -
lek Má tyás alapítóigaz-
gató egyedülálló mun-
kájátmegírni.Nagytisz-
teletteltekintekazisko-
laérdekébenkifejtetterő-
feszítéseire; ő kezdettől
fogvatámogattamunká-
mat,javítottaelsőpróbál-
kozásaimat,tanácsokkal
látott el, sőt az „iskola-
múzeum” sem jöhetett
volnalétrenélküle.

– Pá lya mű vé ben a le -
ány is ko lák kal fog lal ko -
zott. Nem gon dol ja, hogy
a mai fi a ta lok, akik ko -
edu kált is ko lák ba jár nak,
ahol fi úk-lá nyok együtt
ta nul nak, kis sé ré gi mó -
di nak, kor sze rűt len nek

fog ják ta lál ni a ré gi ek pél dá ját?
–Nemforgathatjukvisszaazidő

kerekét.Eznemisvoltcélom.Bár
voltabbannagyonsokjóis,hogya
fiúkésalányokegymástólelkülönít-
vetanultak.Énmagamislányosztály-
ba jártam. Tapasztaltam, mennyi
energiátspóroltunkmegazzal,hogy
ténylegatanulásra,aközösségépítés-
reösszpontosíthattunk.Nemvonta
el afigyelmünket,hogy imponálni
akarjunkafiúknak.

– Ak kor még is mi ben áll hat nak kö -
ve ten dő pél da ként előt tünk ré gi le ány -
is ko lá ink? Ön sze rint mit len ne fon -
tos új ra meg ta ní ta ni a fi a ta lok nak?
– Mint háromgyermekes édes-

anya elsősorban a nők családban
betöltöttszerepétszeretnémhang-
súlyozni.Jobbanfelkellenekészíte-
nilányainkatházastársiésanyaisze-
repükre. Bert francia közoktatási
minisztermégaz1880-asévekbenazt
mondta,hogy„haegyfiúgyermeket
nevelünk,csakagyermeketneveljük,
de ha egy leányt, akkor az egész
családot”.Bán kuty (Bőhm) De zső től,
aBudapesti(Deáktéri)Evangélikus
Leánygimnáziumigazgatójátólakö-
vetkezőgondolatotidézem:„Hale-
ánytnevelünk,azegészcsaládotne-
veljük: az anya a család lelke, az
anyaműveltsége,életrevalóságaaz
egészcsaládértéke.”

g B.PintérMárta

Nyertesnőnevelés
b AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságata-

valy–minthogy2012areformációésnők tematikusévevolt–pályá-
zatothirdetettnőimissziói-egyháztörténetitanulmánymegírásáraaz
evangélikusnőegyletekésnőiszolgálatrégenésma témában.Apályá-
zatnyerteseZomborynéBazsóRozálianyugalmazotttörténelemtanár
lett.Jutalmátdecember8-ánaDeáktérigyülekezetiterembenvehet-
teát,aLuther ésareformációörökségérőlrendezettkerekasztal-be-
szélgetéskeretében.Ezalkalombólkérdeztük.
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EvangélikusÉlet 2013.január6. f élővíz

„Mú lik a sö tét ség, és már fény lik az
iga zi vi lá gos ság.” (1Jn2,8)

VízkereszthetébenazÚt mu ta tó reg-
geliéshetiigéiJézusKrisztus–avi-
lág világossága – örök dicsőségét
tükrözik. Epi fá nia Do mi ni: az Úr
megjelenése;IstenkegyelmesszereteténekcsodájasatesttélettIgében„az
igazivilágosság,amelymegvilágosítmindenembert,jöttelavilágba”.(Jn1,9;
LK)„Háromcsodávalmegékesített,szentnapottisztelünk:/Enaponacsil-
lagvezérléabölcseketJézushoz;/Enaponavízborráváltozékamenyegző-
ben;/EnaponKrisztusJánostólmegkeresztelkedék,/hogyminketüdvözít-
sen,alleluja.”(GyLK722)Anapkeletrőljöttpogánybölcsek„be men tek a ház -
ba, meg lát ták a gyer me ket any já val, Má ri á val, és le bo rul va imád ták őt. Ki -
nyi tot ták kin cses lá dá i kat, és aján dé ko kat ad tak ne ki: ara nyat [akirálynak],
töm jént [afőpapnak]és mir hát [aprófétának].” (Mt2,11)Snemmentekvissza
Heródeshez.Lu ther írja:„Akiüdvösségetsjólelkiismeretetakar,hagyjaott
aheródesekfajtáját,sfogadjabeKrisztust.Vagyisnemerjecselekedetektől
várnimegigazulását;hanemKrisztuslegyenszívekirálya,kimindenpom-
pa nélkül jön!” A pogányok apostola megosztja velünk Krisztus titkát:
„…hogy tud ni il lik a po gá nyok örö kös tár sa ink, ve lünk egy test, és ve lünk együtt
ré sze sek az ígé ret ben is Krisz tus Jé zu sért az evan gé li um ál tal.” (Ef3,6)Nem-
csakPál,hanemmindenchristianusmisszionárius.Vízkeresztamissziószü-
letésnapja;Jézushozhívjukazembereket,ezamiküldetésünk.MárazÓszö -
vet ség evangélistájalátta:„Vi lá gos sá god hoz né pek jön nek, és ki rá lyok a rád ra -
gyo gó fény hez.” (Ézs60,3)JánospediglátjaIstengyermekeiöröksorsát:„…ha -
son ló vá le szünk hoz zá, és olyan nak fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban.” (1Jn
3,2)Smíglátássáleszehit,akikbennemaradnak,azoknaknemlesztöbbé
bűn,mertJézusmagáraveszi,elveszi.Aszeretetapostolaóvevilágszerete-
tétől:„Mert mind az, ami a vi lág ban van, a test kí ván sá ga, a szem kí ván sá -
ga, és az élet tel va ló kér ke dés, nem az Atyá tól, ha nem a vi lág tól van.” (1Jn2,16)
GondoljunkcsakazelsőemberpárésJézusmegkísértésére.Pálfelszólít,Krisz-
tustöltsükmagunkra(lásdRóm13,14;Gal3,27),shagyjukmagunkatmeg-
újítani:„…ölt sé tek fel az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz -
ság ban és szent ség ben te rem te tett.” (Ef4,24)Jézusevilágvilágossága,számunk-
raisazzákelllennie:„Ha pe dig a vi lá gos ság ban já runk…, ak kor kö zös sé günk
van egy más sal, és Jé zus nak, az ő Fi á nak vé re meg tisz tít min ket min den bűn -
től.” (1Jn1,7)SZakariásafiárólprófétál:Jánosmegtanítjanépétazüdvösség
ismeretére;saMessiásról,kitIstenmintfelkelőfénytküld„a ma gas ság ból;
hogy vi lá gít son azok nak, akik sö tét ség ben s a ha lál ár nyé ká ban la koz nak” (Lk
1,78–79).PrófétájaáltalmegüzenteazÚr:„Nagy né pek és erős nem ze tek jön -
nek Je ru zsá lem be, hogy… az Úr hoz kö nyö rög je nek. …mert hal lot tuk, hogy ve -
le tek van az Is ten!” (Zak8,22.23)„Végeleszazéjszakának/Ott,holJézustün-
dököl(…)/Gyógyítsdkonokpogányságunk,/Smindörökkétégedáldunk!”
(EÉ400,4)Steisveleragyoghatszazörömtől.

g GaraiAndrás

HEti ÚtrAVALó
Hála lehetaszívünkben,hogymi,
bármelyikegyháziközösségbenélő
keresztyének/keresztények –mint
Krisztushoztartozóemberek–meg-
ismerhetjük Istent, a mi szerető
mennyeiAtyánkat.Hála tölthet el
minket,mertmegismerhetővétette
magátamiIstenünk,amikorazel-
sőadventidejénelhangzottazöröm-
hír,azevangélium:megszületetta
Megváltó,akimindennépnekörö-
melesz!
Istenmárelőtteiskijelentettema-

gátaBibliában,azÓszö vet ség köny-
veiben,hogymindenkiolvashassa:ő
nemmondottleazemberekről,ró-
lunk,engedetlenné,bűnössélettte-
remtményeiről.Az üzenetét hallva
megváltozhatunk,hogyengedelme-
senfigyelhessünkszavára,azigére.
Megváltónktestetöltéseésmenny-

bemeneteleótamáramásodikad-
ventben élünk. Mindnyájan meg-
váltottaiként várhatjuk őt, aki új-
bólieljövetelekorelveszett,demeg-
találtgyermekeikéntvisszavezethet
minketazAtyához.Deaddigislát-
hatatlanul, Lelke által mindig ve-
lünkésközöttünkvan.Szólhozzánk,
vigasztal,bátorít,hívmagához,igé-
jeésSzentlelkeáltaltanítminket.
Atőlekapotthitünketerősítiazige

naprólnapraamásodikadventide-
jében is, akár otthoni csendessé-
günkben,akártemplomainkcsend-
jébenfigyelünkUrunknekünkszó-
lóüzenetére.Vegyükhátnaponként
kezünkbe Bibliánkat, és olvassuk
boldoganmegerősítőésújramegté-
résreintőszavait,hogyfelkészülten
éskitartóanvárhassukőt.
Akarácsonyelőtti,egyikadvent

reggeli családi áhítatunkban Pál
apostolFi lip pi ek hez írt le ve lé nek 3.ré-

szétésLu kács evan gé li u ma 13.részé-
nekelsőkilencversétolvastuk.Élő
Urunkakkorújraazzalazüzenettel
szólítottmegbennünket,hogyismer
minket,és tudja,hogybajainkban,
nyomorúságainkban,betegségeink-
benazőtanácsaszerintreábíztuk
magunkat.Detudjaaztis,hogyalé-
lek ugyan készen van bennünk a
hallásra, a testünk sokszor mégis
erőtlen,könnyenelcsüggedünk.Bi-
zonyszükségünkvannaponkéntahi-
tünketmegerősítőigéjére!Dearrais,
hogyegymáshiteáltalépüljünk,és
növekedjen a hit bennünk. Ezért
osztommostmegahitünkbenmin-
ketismegerősítőigéket.
Mindnyájantestbenélünk,éssok-

szortestünknyomorúságai,abeteg-
ségek,megpróbáltatásokvagyakö-
rülményekrosszabbodásamiattag-
gódunk,máskorpedigaszerettein-
ketféltjük.Kétségben,bizonytalan-
ságbanvagyválságbanérezzükma-
gunkat, és ilyenkor kérdéseket te-
szünkfel:miértjutottunkmimagunk
vagykerültekmásokilyenelkeserí-
tőhelyzetbe?Mileszvelünkésazok-
kal,akikmiattaggódunk?
MindnyájunkaterősíthetnekJézus

szavai,hahittelaszívünkbezárjuk
őket.Ígyleszelégnekünkisazőke-
gyelme!Ésezáltalmégahalálfélelem
semtaszíthatkétségbeesésbe.Sőtmi
isvallhatjuk:„ne kem az élet Krisz tus,
és a meg ha lás is nye re ség”(Fil1,21),
mert„ne künk pe dig a menny ben van
pol gár jo gunk, ahon nan az Úr Jé zus
Krisz tust is vár juk üd vö zí tő ül, aki az
ő di cső sé ges tes té hez ha son ló vá vál -
toz tat ja a mi gyar ló tes tün ket” (Fil
3,20–21).
Neféljetek!Boldogreménységgel

bízzatokígéretében!Munkáljonszí-

vünkbenmegváltóUrunkazigeésa
Szentlélek által alázatot 2012 ad-
ventjeutánis,amikormégmindig
adventidejébenélhetünk.
Denegondoljukazt,hogykésle-

kedikazÚrnapja,ahogynémelyek
vélik, hiszen miattunk hosszabbí-
totta meg a kegyelmi időt Isten,
mert a mi mennyei Atyánk min-
denkinek felkínálja a lehetőséget,
hogy Jézus vezetésével visszame-
hessenazatyaiházba.Azonbanneis
akarjakiszámítanisenkiaztanapot,
ahogyidőrőlidőrepróbálkoznakez-
zelemberek,mintpéldáulazelmúlt
évvégénis.
Jézuselőremegmondta,hogyké-

szenkelllenni,ésúgyvárni,mertazt
anapotésaztazórátsenkisemtud-
ja,csakegyedülmennyeiAtyánk,aki
nemakarja,hogyegyember is el-
vesszen, hanem azt akarja, hogy
mindenembermegtérjen és éljen.
Arrólazonbanszóltakijelentés,

hogyamikormegjelenikmajdazég
felhőinJézus,ésmindenkimeglátja
őt, akkorminden ember sírni fog.
Kétféle okból: lesznek, akik azért
fognaksírnikésőbánattal,mertaha-
zugságatyjánakéssokhitetőembe-
rénekhittek,ígymindentelveszítet-
tek.De lesznek sokan, akiköröm-
könnyekethullatnakakkor,amikor
úgylátjákvisszatérniMegváltójukat,
ahogy megígérte. Örülnek majd,
hogy felkészülten, hittel, kitartóan
várhattákgyőztesUrukat,Királyukat,
akitamegváltottakseregévelegyütt
örökörömbendicsőíthetnek.
Várjukmiisígyőt,ésszüntelenfo-

hászkodjunk:„Jö vel, Uram Jé zus!” (Jel
22,20)

g NagyGyulanyu gal ma zott
refor má tus lel ki pász tor

Mégmindigadventidejébenélünk

Asportolókkalmegismertetikapá-
lyát,mielőttelkezdődikaverseny.Az
élőIstenismegismertetvelünkegy
pályát–„azéletútját”–,mégmielőtt
indulnánk,eltévednénk,rosszirány-
bahaladnánk.Komolyhitútjánjáró
emberekélete,élettörténete,deelső-

sorbanaBibliaaz,amelyútmutatá-
sulszolgálnekünk.
A Szentírás az élet „használati

utasítása”.Mégismilyendöbbenetes,
hogysokannemolvassák.Ezértaz
élet labirintusában igazából nem
jutnakelőbbre,ésnemislátnakegy
egészéletreszólócélt.Csakaholna-
potlátják,ezértcikcakkosazútjuk.
A hívő is hibázhat, követhet el

bűnt,demivelvanegyigaziésvilá-
gos mértéke mindenkorra, ahhoz
tudigazodni.NemúgyjáraBiblián
tájékozódóember,hogytökéletesnek
tartjamagát,hanemúgy,hogyhael-
követisvalamit,mindigszólottbe-
lül,aszívébenazigehangja,azigaz

lelkiismeret,ésővisszatérbűnbánat-
talésújodaszánássalahelyesútra.
Mindig,újbólésújbólJézushozfor-
dul.Ésőmegbocsát,éshelyreigazít-
jalépteit,életét.
Tehátvanegymérték,azéletút-

ja,amelytőlegyszerjobbra,egyszer

balraegykicsit eltérek,deaLélek
mindig helyreigazít. A nem hívő
emberishaladvalamerre,demivel
nincsegyállandóésörökmértéke,el-
hajlásaegyretávolabbvisziahelyes
úttólésazörökcéltól.
Indítsonezbennünketarra,hogy

mégszorgosabbanolvassukaBibli-
át.Azzalazelhatározássalésodaszá-
nással,hogyamitmostüzennifog,
aztmegteszem,méghaellenkezikis
sajátelképzelésemmel.
Azéletútjánakmegismerésemajd

magávalhozzaazörömötis.Olyan
örömöt,amilyetavilágnemtudad-
ni.Merteznemevilágisikerekörö-
me lesz, hanem a külső körülmé-

nyektől független: a teljes öröm.
Amikorannaktudszörülni,hogyjó
kézbenvanazéleted,oltalmazazIs-
ten,ésazörök,maradandócélfelé
haladhatsz.AteljesörömazÚrban
való öröm: hogymegváltott drága
áron,szeretésvezet.Mertnemcsak
megismertetteveledazéletútját,de
segítis,hogyvégigtuddjárni.
Ezért tanulmányozd hűségesen

Istenigéjét,éskérd,hogyadjonvi-
lágosságot.Hacsakegykönyvetvi-
hetnélmagaddalvalahova,vajona
Bibliátválasztanád-emintalegfon-
tosabbútmutatót?

Zin zend orf grófjutazeszembe,a
herrnhutiközösségmegalapítója.A
Morvaországból Krisztusba vetett
állhatatoshitükmiattmenekülőem-
bereknekletelepedésihelyetadotta
birtokán.Őminthívőembervezető-
jelettennekalelkiközösségetisje-
lentőcsoportnak.
Afalubanmindenreggelegybib-

liaiigétkiabáltakbeaházakablakán,
hogyezzelébresszékazembereket.
Későbbezeketazigéketelőrekisor-
solták, és nyomtatásban kiadták.
Ígykeletkezettkétszáznyolcvankét
éve a világszerte többmint ötven
nyelvenmegjelenőÚt mu ta tó, ame-
lyetamiegyházunkiskiad,ésamely
segítaBibliarendszeresolvasásában.
Ezentúlmenőenfelemelőérzésazis,
hogyegyüttolvashatjukugyanaztaz
igétsok-soktestvérünkkelszerteavi-
lágon.

Út mu ta tó val vagy a nélkül, ol-
vasdéshallgasdIstenélőüzenetét,
sbiztoslehetszbenne,hogyörömöd
hiánynélküliésezértörökörömlesz.

g SzéllBulcsú

Ahónapigéje
„Meg is mer te ted ve lem az élet út ját, tel jes öröm van te ná lad, 

örök ké tart a gyö nyö rű ség job bo don” (Zsolt 16,11)

BódásJános

Mindenjavunkravan
(Róm8,28)

Újesztendő…Nemtudjasenkisem,
hogymivárreá,merre,hovalép.
Azismeretlenségködéberejtve
mivan:örvény,oromvagyszakadék?

Nincskikövezettút,egyenespálya,
biztoscélfelévezetősínek.
Hogyaholnaptitkátiskitalálja,
nemadatottmegsohasenkinek.

Úgymegyünkajövőfelé,akárha
sötétbelépnénk…Deörvény,verem
felett–jótudni–védőnalánktárja
hűségeskarjaitakegyelem.

Öröm,bánat,élet,halál,akármi
jöhet,aszívemmégsenyugtalan,
tudom:„KikIstentszeretik,azoknak
mindenjavukravan!”



Nemcsakerdőnésmezőn,deatele-
pülésekenislehetveletalálkozni.A
fővárosbudaioldalánpéldáulnem
számítritkaságnak.
Nemolyanravasz,mintamesék-

ben,inkábbóvatos,nagyonügyes
állat.
Arókaállománytkorábbanave-

szettségtizedelteéstartottaegyen-
súlyban,deamiótaazországegészte-
rületénvédekeznekezellenaször-
nyűbetegségellen,arókákszámana-
gyonmegnőtt.Ezperszeazzalisjár,
hogyakorábbináljóvaltöbbföldön
fészkelőmadár–pacsirta,fürj,fogoly,
fácán–tojásaitésfiókáitpusztítjael.
Arókaelsősorbanaszürkületiés

éjszakaiórákbanvadászik,deolykor
nappalislátható.Főkéntrágcsálókat
fog.Amikoramezeipocok–általá-
bannégyévenként–túlszaporodik,
ésalucernatarlókszintemozognilát-
szanakazide-odafutkosóállatoktól,
arókákbőségbenélnek.
Hallásukkitűnő,azegércincogást

messzirőlmeghallják.AzócsaiTur-
ján tanösvényen jártunk egy bará-

tommal, amikor észrevettünk egy
egerészőrókát.Cincognikezdtem,
mirefelkaptaafejét,ésfutvaköze-
ledett. Teljesen nyíltan, de persze
mozdulatlanul álltunk. Egyre las-
sabban jött, majd megállt. Ekkor
mártudta,hogybecsapták.Megfor-
dult,csapottegyetalomposfarkával,
éselszaladt.
Mindenevő.Arágcsálókmellett

felszediabékát,agyíkot,rovarokat
iseszik,atelepülésekenahulladék
közöttkeresgél.Azőszi–télivadásza-
tokidejénasebzettentaláltnyulakat
ésfácánokatszediössze,ezzelmeg-
kíméli őket a hosszú, gyötrelmes
szenvedésseljárópusztulástól.
Magányosvadász,deapárosodá-

si,koslatásiidőben–januártólmár-
ciusközepéig–akanokéjszakánként
nagyutattesznekmeg,amígaszu-
kákatkeresik.Errőlahóbanhátraha-
gyott,gyöngysorszerűnyomaikárul-
kodnak.
Akisrókákáprilisbanszületnek.A

kotorékmélyénbújnakössze,szemük
kétheteskorukbannyílik,deakoto-
rékbólcsakkéthónaposkoruktóljár-
nakki.

Sokat játszanak a bejárat előtt.
Anyjukekkormáregereketéspoc-
kokatishoznekik.Anyárfolyamán
kezdenekönállóanvadászni.
Arókanemvédett,egészévbenlő-

hető.
g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Mitgondolsz,milyensúlyúegyró-
ka?
2.Ésazújszülöttek?
3.Hánykölyökvanegyalomban?

róka

Vá la szok: 1. öt–tíz ki lo gramm; 2. 85–
125 gramm; 3. négy-öt, de le het akár
nyolc-tíz is. 

Acsillagot
követve

b VízkeresztünnepénaNaposol-
dalon isfeleleveníthetitekanap-
keletibölcsekútjátabetlehemi
jászolig.Írjátokavonalakra,mit
ábrázolnakarajzok!
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyermekoldal

me SélneK aZ áll atoK

Heródeskirályfogadtaabölcseketapalotájában.Lelkükrekötötte,hogyvissza-
feléismétmenjenekbehozzá,ésmondjákel,hollakikazújkirály.

Napkeletenabölcsekészrevettékazsidókújszülöttkirályánakcsillagát.

Összepakoltak,ésútrakeltek.

Álmukbanegyangyalfigyelmeztetteőket,hogykerülőútonmenjenekha-
za,mertHeródesrosszatakaragyermeknek.

Acsillagelvezetteabölcseketabetlehemiistállóhoz.Odaadtákajándékai-
kat:aranyat,tömjéntésmirhát.
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EvangélikusÉlet 2013.január6. f »presbiteri«

Amikorgyermekeimelkezdtekautót
vezetni,ésvelükmentem,nemgyőz-
tem segíteni a közlekedési táblák
megfigyelésében. Tudniillik olyan
sokegyébtáblatalálhatóazutakon,
hogyezeketegykezdővezetésköz-
bennehezebbenkülönböztetimegaz
igazánfontosjelzésektől.Reklámtáb-
lák, cégek jelzései, csak bizonyos
fajtajárművekrevonatkozóutasítá-
sok…Márcsakazhiányzik,hogya
közlekedésitáblákraszépképeketraj-
zoljunk,virágfüzérrelvegyükkörül
éskiszínezzükőket…
Félreatréfával,mirőlisvanszó?

Azistentiszteleteinkrőléslelkipász-
torainköltözékéről.Akérdésazegy-
szerűbbvagytöbbhozzáfűződőszer-
tartássalfolyóalkalom.Melyikahe-
lyes?Aválaszom:mindkettőjó.De
amagamszempontjábólazegysze-
rűbbformákatkedvelem.Hogyvilá-
gosanlássamésértsema„közleke-
dési jelzéseket”. Hogy a lényegtől
semmielnevonjon.
Az„új”liturgia(amelytulajdon-

képpen„régi”)képviselőiLu ther ra, a
reformációidejérehivatkoznak,hogy
akkorhogyanfolytaszertartás.De
ittegykistévedés:nemazalutheri
(lutheránus),hogymásolokvalami
középkori,reformációkorabeliszer-
tartást, hanem hogy a reformáció
szellemétkövetem.Luthernemegyik
percrőlamásikra„varázslódottát”re-
formátorrá.Amegtéréseegypillanat
művevolt:„Minthapikkelyhullott
volna le a szememről.” De ez az
iránymegváltozásátjelentette.Évek
hosszúsoránakkelletteltelnie,míg
újlátásátátvitteagyakorlatba.
Előszörmégcsakamisétjavítot-

taátistentiszteletté.Aztánaforma
isegyreinkábbváltozott,atartalom
ismélyült.Ígycsiszolódott,formáló-
dottazevangélikusistentisztelet.
Lutherkezdetbenmégnemlátta

világosan, hogy két vagy három

szentségvan.Deaztánvilágosanki-
álltakétszentség,akeresztségésaz
úrvacsoramellett.AKis ká té végén,
azimádságoknálaztmondja,hogy
„vessmagadraszentkeresztet,mi-
előttimádkozol”.Későbbezelmarad.
Mert,mintkoragyermeke,ameglé-
vőhelyzetbőlindultki.Aminemel-
lenkezettaBibliatanításával,azon
nem változtatott. Aztán később a
szükségtelen és félremagyarázható
dolgoklassanelmaradtak.
TehátnemazLutherkövetője,aki

mindentugyanúgypróbáltenni,mint
ő,hanemakiareformációszellemé-
benjárel.Azazalényegre,akereszt-
reösszpontosít,mindentahitszolgá-
latábaállít,ésafölöslegestelhagyja.
Hisz úgyis annyi minden félreviszi
gondolatainkat,egészéletünket.
Milyenlegyenhátazistentisztele-

tünk?Természetesenmegvanarefor-
mátori szabadságunk a különböző
formákmegvalósításában,ezérthe-
lyet kell adnunk amás látásnak is
ezenatéren.Magyarországoniski-
alakultegyforma,nemszükségesa
németvagyskandinávformákatát-
vennünk.
Nemvéletlenülalakultúgy,ahogy

mosttartjukistentiszteleteinket.Eb-
benazegyszerűségébenisszépformá-
ban. Kezdődik a bevezető igével, a
bűnbánóimádsággalésanapmegha-
tározózsoltárával,majdfolytatódikaz
igehirdetéssel,ésbefejeződikazáldás-
sal. (Természetesen van igeolvasás,
imádság és ének is.) Istentiszteleti
formánkatabibliaiegyszerűség,azel-
lenreformáció türelmetlensége és a
Bibliáhozvalóhűségisformálta.
Manemegygyökérnélküliújravan

szükségünk, hanem a meglévő is-
tentiszteletirendtartalommal(hittel,
Lélekkel)valómegtöltésére.Aforma
csakmásodlagos,eszközarra,hogyaz
Úrratudjunkfigyelni.Ésameglévőli-
turgiátlehetbővítenivagyszűkíteni

is.Amaikorbanaszertartástváznak
kell tekintenünk, amelyre minden
gyülekezetamagahelyzeteszerintfű-
zifölazalkalommenetét.Példáulali-
turgiáténekelhetiegyénekcsoport,az
igehirdetésutánhangozhatelvers,bi-
zonyságtétel, beszámoló, karének.
Ezzelmárisközelebbkerülmindena
résztvevőkszívéhez.
Alelkésziöltözékiskérdéssévált.

Az előbbiek alapján világos, hogy
jobbaminélegyszerűbb,szerényebb
viselet.Apapiöltönyfeladata,hogy
elfedjeazemberit.Kifejezze,hogyitt
nemegyemberprodukciójáról,nem
emberekkiválóságáról,nemembe-
rigondolatokrólvanszó.Neeztfi-
gyeljük,hanemegyedülazt,hogymi
azÚrüzenetenekünk,maiemberek-
nek.Ezértazegyiklegszebblelkészi
öltözetaz,amelyetjelenlegishasz-
nálunk.Vannakdíszesebböltözetek
is,devanolyanevangélikusegyház
is,aholegyáltalánnincspapiruhá-
zat.Vanszertartásosabbistentiszte-
let,devanegyszerűformais.
Mittegyünk?Fogadjukhálásana

miközösségünkdolgait,éljünkvelük
evangéliumibátorsággalésszabadság-
gal,ésazonlegyünk,hogymindena
lényeg,Krisztusésazőszolgálata,di-
csőítésefelévigyenközelebbbennün-
ket.Neengedjük,hogybármiiselvon-
jafigyelmünketaMegváltóról.
Hapedigvisszaakarunkmennia

gyökerekig,akkormenjünkazősegy-
házig.Ésaztlátjuk,hogyasokisten-
tiszteletiformaközöttazvoltalé-
nyeg,hogylegyenbenne:igehirdetés,
imádság,ének,közösség,úrvacsora.
Ígylegyenmais.
Milyenjó,hogymaisszeretőkö-

zösség, isteni békesség, jó tanítás,
szentbizonyosságáradhatkiránkaz
istentiszteleten!Érezdjól,ésmunkál-
kodjazon,hogymásokisjólérezzék
magukataközösségetekben!

g SzéllBulcsúlel kész (Kis pest)

Egyszerűenalényeg

Szegeden várostörténeti atlasz ké-
szül. Természetesen a templomok
semmaradhatnakkibelőle.Aleírásuk
közbenfeltűnt,mennyirenemegysé-
gesannakmegítélése,hogykitervez-
teaszegedievangélikustemplomot.

Atemplomtervezőjénekaz1944-ig
megjelent kiadványok Schulek Fri-
gyesttartják.Az1945utánmegjelent
forrásokviszontkevéskivétellelmá-
sokatneveznekmeg.Miért?
SchulekFrigyes 1881-ben tervezte

megazevangélikustemplomot.„Szem-
benaneogótikaigengyakranelőfor-
duló jelentkezésével, alig kap szót
templomépítészetünkbenaneoromán
stílus. Schulek temploma egységes,
ízléses,egyéni.”(Ke mény La jos – Gyi -
mesy Ká roly [szerk.]:Evan gé li kus temp -
lo mok. Athenaeum,Budapest, 1944,
208–209.oldal.)A templombelseje
olyan, mint egy ékkő. Kicsi, mégis
meghitt,skiválóazakusztikája.
ASzegediEvangélikusEgyházköz-

ség irattárában fellelhetők az eredeti
jegyzőkönyvek.Az1881.május8-iülé-
senelsőnapirendipontkéntazalábbi
javaslathangzikel:„Azelnökségmeg-
nyitvánagyűléstbemutatjaSchulek
pestiépítésztanárúrnakazegyházré-
széreépítetttemploméspaplaktervét.
Akészítettrománstílusútervapresby-
tériumáltalánostetszésétmegnyervén,
kimondatotthatározatképen:hogyaz
egyházaztépíttetiki.”
A javaslatot hat nappal később

tartottülésénapresbitériummegerő-
sítette,ésamegfelelőlépeseketmeg-
tette.1881.augusztus2-ánagyüleke-
zet közgyűlése megbízza a temp-
loméspaplakfelépítésévelaz„aján-
lattevővállalkozóépítészeket”,Por -
zsolt Er nőt ésHal may An dort, akiket
későbbtervezőknekvéltek.
ASze ge di Hír adó 1882.május24-i

tudósítása:„Pohárköszöntőtmondott
SkultétySchulekremintazújtemplom
tervezőjére…” (Skultéty – helyesen:
Scul téty Sán dor –aSzegediEvangé-
likus Egyházközség gondnoka volt
abbanazidőben.)
1960utánfurcsadologtörtént.
Bá lint Sán dor, anevesnéprajzku-

tató,a„legszögedibbszögedi”Sze ged

vá ro sa című kötetében (1959) ezt
olvashatjuk:„PorzsoltErnőésHal-
mayAndoralkotásaarománízlésű
kisevangélikustemplom(1882).”Sezt
a mai napig kritika nélkül átveszi
mindenki.Sajnosanagynéprajzos

magávalvitteatitkotasírba,hogymi
vezetteőtSchuleknevénekelhallga-
tásáraésakivitelezőépítészvállalko-
zóktervezőkéntvalóemlítésére.

Czen the Mik lósnak, az Evangéli-
kusOrszágosLevéltárigazgatójának
közléseszerint:„Alevéltártervtárában
18.sz.alatt…megvanSchulekFrigyes
szegedievangélikustemplom-terveis.
Egykartondossziéban,meglehetősen
teljesdokumentáció:helyszínrajz,alap-
rajz,homlokzativázlatokatemplom-
rólésagyülekezetiépületről.”Többhe-
lyenláthatóSchulekFrigyesaláírása,
illetvekézjegyeatervenésaköltség-
vetésenis1881-esdátummal.Mindez
megerősítiadr. Rap csá nyi J. Je nő Út a
ke gye lem temp lo má ig – A sze ge di ág.
hitv. evang. egy ház köz ség tör té ne te
(1943)című,alapostörténetimunká-
jábanközöltadatotSchulekFrigyesről.
Bizonyítást nyert tehát, hogy a

szegedievangélikustemplomotésa
paplakotisanevesépítész,Schulek
Frigyes tervezte. Porzsolt Ernő és
Halmay Andor csupán kivitelezői
voltakaSchulek-féleterveknek,akik
arészleteskivitelezésiterveketmeg-
rajzolták,ésazokatapolgármesteri
hivatalbanengedélyeztették.
EgyházunkésSzegedvárosaismél-

tánlehetbüszkeaneorománstílusú
evangélikustemplomra,hiszenbőkét
évtizeddelkésőbbSchulekugyanebben
astílusbanterveztemegavilágörök-
ségrészévéváltHalászbástyát(1903)és
aJános-hegyiErzsébetkilátótis(1910).
Fontosmegerősíteniaköztudatban,
hogyazidénszázharmincegyévessze-
gedi evangélikus templom Schulek
egyikkorai,ámjelentősalkotása.

g Dr.SzerdahelyiPéterné,
dr.SzerdahelyiPéter

A té má ról do ku men tá ci ók kal ki egé szí -
tett bő vebb anyag egy há zunk hon lap -
ján, az Evan gé li kus.hu-n ol vas ha tó.

Schulekfrigyestervezte
aszegedi

evangélikustemplomot
b ASzegedet1879-benrombadöntőnagyárvízutánelsőkéntépültmeg

aSchulekFrigyes tervezteevangélikustemplom(1882).Rejtélyesokok-
bólaszegediköztudat–helytelenül–mégsemSchulekFrigyesne-
véhezkötiazépületet.Hogymiértnem,ennekjártunkutána.
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b Éppenkétévvelezelőtt,2011víz-
keresztjénindultakútjáraabuda-
pest-ferencvárosi evangélikus
gyülekezetben az esti vesperás
istentiszteletek.Azevangélikusfi-
atalokbólállóFerencvárosikánto-
rátusmindenvasárnaptöbbszó-
lamúénekekkelvártaahíveket.Ez
évtől azonban változtatás mel-
lettdöntöttek:a11órakorkezdő-
dő istentiszteleten szolgálnak
majd.Akóruszeneivezetőjével,
MuntagLőrinccelbeszélgettünk.

– Mi ért dön töt tek a vál toz ta tás
mel lett?
–Alátszatellenéreelsősorbanbel-

sőokavan.Együttesünkközösségeúj
kihívásokat keresett a kórusénekkel
díszítettistentiszteletiszolgálattal.Így
egynagyobblélegzetűliturgiábanna-
gyobbszabásúdarabokaténekelhetünk.

– Mit je lent az, hogy a „lát szat el -
le né re”? Más okok is köz re ját szot tak?
–Többpraktikuselőnyeleszennek

aváltozásnak.Avesperásokatkislét-
számbanlátogattákahívek,éstudni
kell,hogyFerencvárostalánalegsze-
gényebbpestigyülekezet,mégatemp-
lomotisakatolikusoktólbéreljük.Így
fenntartani még egy alkalmat nem
„költséghatékony”,amisszióimunkát
isbeleértve.Deagyülekezetvégigmö-
göttünk állt, biztosította a lelkészi

szolgálatotésazinfrastruktúrát.Most
viszontazemlítettelőnyökmellett,re-
méljük,könnyíthetünkaterheken.

– Pon to san mi ben áll a vál toz ta tás?
–Azóriásireneszánszpolifonmi-

serepertoártszeretnénkelővenniésli-
turgiábaültetni.Azújrend,amelyFe-
rencvárosbanarégivelhetiváltakozás-
banzajlik,errelehetőségetkínál,mert
aSanc tus ésAg nus Dei tételekenkívül
eredetiszövegévelésfunkciójávalke-
rült vissza a Ky rie és a Glo ria. A
hosszúCre do –hitvallás–tételeket
nem lenne praktikus énekelnünk,
úgyhogyelhagyjukőket.

– A sok hall gat ni va ló mel lett szó hoz
jut majd a gyü le ke zet?
–Persze,megmaradakezdőének,

főének,prédikációutáni–úrvacsora-
bevezető–észáróének.

– Te hát két he ten te fog meg szó lal ni
egy po li fon mi se?
–Igen,ahónapmásodikésnegye-

dikvasárnapján.
– Mi lyen ze ne szer zők től?
–Reformációelőttiésutánirene-

szánsz szerzőktől. A protestánsok,
mintpéldáulStol tzer, előnytfognakél-
vezni,deakor„klasszikusait”iséne-
keljükmajd.

– A ve spe rá sok ez zel vé get ér nek?
– Dehogy, csupán a rendszeres

munkánktevődikátazistentisztelet-
re.Nagyobbünnepeken–főkéntazo-
kon,amelyekhétköznapraesnek,és
egyébkéntisestialkalmaklennének,
mintpéldáulmennybemenetel–to-
vábbraistartunkmajdvesperásokat.
Legközelebbhúsvétkor.

g E.É.

Januártólúj,díszesistentiszteleti
formaferencvárosban

In ter jú Mun tag Lő rinc cel, a fe renc vá ro si ve spe rá sok ze nei ve ze tő jé vel
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Összeállította: BodaZsuzsa

A jelesmagyar irodalomtörténész,
Né meth G. Bé la (1925–2008)szerint
„nemisigazánnagyköltőaz,akinek
csaksajátkoránakszólómondaniva-
lójavan”.Pe tő fi Sán dor azamagyar
költő,akinekköltészetenemszorul
magyarázatra:aszabadságésahaza
szeretete,aszerelemérzése,aszülei
irántitiszteletverseinkeresztülkéz-
zelfogható, még a kisiskolások is
megértik, „mit üzennek” a versek.
Máraszületéseistalány.1823.ja-

nuár1-jénvagy1822.december31-én
láttameganapvilágot,ahogyanszü-
lőházánakhomlokzatánarégiemlék-
táblahirdeti?SvajonténylegKiskő-
rösön,vagyinkább–aSzü lő föl de men
címűkölteményealapján–Kiskun-
félegyházán?
Többmintvalószínű,hogyPetőfi

1822.december31-énszületett,azon-
banevangélikusszokásszerintszü-
letési dátumként az anyakönyvbe
valóbejegyzést,azazakeresztelésdá-
tumátjegyeztékfel.Kiskunfélegyhá-
za vagy Kiskőrös? – hangzott és
sokszorhangzikmégmaisakérdés.
BárKiskőrösönszületett,magátfél-
egyházinak vallotta, mert ott töl-
töttegyermekkorát,skésőbbama-
ga hovatartozását hangsúlyozta a
színtisztamagyarKiskunfélegyházát
választvaazakkormégszlovákoklak-
taKiskőröshelyett.
A Petőfi-kultuszt méltón ápoló

20.századiírónk,Illyés Gyu la (1902–
1983)kedvesiróniávalfestetteleakis
Pet ro vics születését:„Künt ha ran goz -
tak, meg kez dő dött az új év, az 1823-
as. Mint a füg göny szét vá lá sa kor a
gong ütés: ez in dít ja meg előt tünk is a
cse lek ményt. Egy kis al föl di fa lu ban,
Kis kő rö sön egy pa raszt ház ban, amely
sem mi ben sem kü lön bö zött az or szág
ezer meg ezer pa raszt há zá tól, egy ki -
csi, fe ke te ha jú asszony föl ki ált, va jú -
dik. Szlo vá kul ja jong. Nap köz ben
ren de sen ma gya rul be szél, de az ima
és a sí rás gyer mek ko ra sza va it sza kít -
ja föl ben ne. Fér je a kony há ból hall -
gat ja. Az ön tu dat lan sza vak, ame lye -
ket az ag go da lom és a te he tet len ség
lök a nyelv re, ma gya rul szű rőd tek ki
fo gai kö zül. Vég re bent ről gyer mek sí -
rás hang zott, a cse cse mők nem zet kö -
zi pa na sza az éles le ve gő, a hi deg, az
élet mi att, ami att, hogy vi lág ra szü -
let tek. Fiú szü le tett, e könyv hő se.”
Amikor a költő egyéves lett, a

családKiskunfélegyházáratelepültát.
Azapafenntartottkétmészárszéket,
többingatlantulajdonosavolt,saját
földjeiken,illetvebéreltföldekenis
gazdálkodott.Azanyavoltaz,akia
kisgyermekszámáraaféltőszerete-
tetsugározta,meglehetősellentétben
azapával.
AzöregPet ro vics István kemény,

csakafizikaimunkálkodástbecsülő
vidékiembervolt,akinemsokratar-
tottafiaművészetekirántivonzódá-
sát. Az öreg bohócmutatványnak
vélteaszínészetet,saköltészetetsem
tartottatöbbre;jópéldaerreazEgy
es tém ott hon.

Fe ren czi Zol tán szerint az anya,
Hrúz Má ria viszont„dal lal fe küdt,
dal lal éb redt… Csu pa jó szív, nyá jas,
ér zel mes, egy sze rű ter mé szet, szin tén
so kat dol go zó, min den mun ká já ban
na gyon tisz ta há zi nő, ki if jabb ko rá -
ban foly vást könnyű fe hér fő kö tőt
vi selt. Gyer me ke it csak sze ret te, ve lök
szi gor ral so ha sem bánt; s bár mit tet -
tek, vé del mük re kelt ap jok el len.”

* * *

A lehetőségekhez képest a család
megpróbáltaakisSándornakaleg-
megfelelőbbiskoláztatástbiztosítani.
Petőfiazolvasásésíráselsőleckéit
aligötévesenFélegyházán,akatolikus
iskolábankapta,félévmúlvaakecs-
kemétievangélikusiskolábanfolytat-

ta,majdSárszentlőrinc,Pest,Aszód,
Szabadszálláskövetkezett.
Első meghatározó olvasmányél-

ményei a bibliai történetek voltak,
mellettükaleggyakrabbanforgatott
könyveA’ Magyar Gyer mekek’ Ba rát -
ja címetviselőolvasókönyvvolt.Ta-
risznyájábanottlapultavallástan-és
énekeskönyvis.
Szabadszállásaközépiskolaifelké-

szülésidőszakátjelentetteaszámá-
ra.Ekkorkezdettérdeklődéseaköl-
tészetfeléfordulni,ekkorvettekezé-
beelőszörBer zse nyi verseit,melyek
nagyhatástgyakoroltakrá.Aligvolt
tizenhároméves.Rövidpestidiákos-
kodástkövetveaztánAszódrakerült,
aholarajzmellettmára„verscsiná-
lás”készségeiselőbukottbelőle.Itt
születettmegazelsővers,aBú csú -
zás,melyetKo ren Ist ván „munkáséle-
tű”aszóditanáránakírt1838-ban.Az
elsővers születésénekemlékétpár
éve emléktábla hirdeti az aszódi
evangélikustemplomfalán.
1838.augusztusvégénPetőfiasel-

mecbányailíceumkapujátlépteát.
Keservesidőszakkövetkezettéleté-
ben,afélévivizsgákrosszulsikerül-
tek,megbukott.Sekkorértesúlyos
csapásacsaládotis:azeladósodás.
Anyjaazostffyasszonyfairokonok-

hozküldte,hogyaközeliSopronban
ismétiskolábajárhasson.Azonban
egy„tiltott”szerelemközbeszólt.A
költő az Ostffyasszonyfa melletti
Csönge evangélikus templomába
jártistentiszteletre,aholapadbólcso-
dáltaelsőszerelmét.
Az1784-benfelépített,fagerendás

mennyezetű templom faoszlopok
általtartottkarzatán,azorgonafe-
lőlirészenvanazapad,aholaköl-
tőülniszokott,saholkisüveglapalatt
ma is látható az a bevésett latin
nyelvűszöveg,melyetnekitulajdo-
nítanak:„Spes con fi sa Deo nun qu am
con fu sa re ce dit.” („AzIstenbevetett
reménységsohasemszégyenítmeg.”)

* * *

Aszerelembencsalódottifjúkatoná-
nakszegődött.Károlyvárosbanazon-
banmegbetegedett,ésazezredorvos
szerencsérefelmentetteaszolgálat
alól.Hátáravévevászonbugyrátuno-
katestvéréhez,Or lay Pet rich So má -
hoz, Pápafelévetteazirányt,hogyis-
kolábairatkozzon.„Egy gör csös bot s
vál lá ról le füg gő dur va vá szon-ba kó
volt min den ma gá val ho zott hol mi -
ja. A vá rat lan vi szont lá tás örö mét
gond vál tot ta föl. Cél ja fe lől tu da ko -
zód tam. »Ne kem nincs cé lom – mon -
dá ő –, Sop ron ban hal lot tam, hogy itt
vagy, s hoz zád jöt tem. Van még egy
pár fo rin tom, me lyet ob si tom mal
együtt kap tam.« Most már a to váb -
bi te en dő fe lől okos kod tunk, s csak ha -
mar el ha tá roz tuk, hogy Pá pán ma -
rad, s is ko lá it foly tat ja” –olvashat-
jukOrlayvisszaemlékezésében.
Egy reggelen azonban félretett

bakaruhájátöltöttemagára,sabban
jelentmegakollégiumban.Amikor
belépett, adiáktársakhahotázásba
kezdtek, a tanár pedig dühöngve
utasítottaki.

Nemhabozottsokáig,újbólútra
kelt.1841őszéntértvissza.Azegyik
professzor pártfogásának köszön-
hetőenésaletettkülönbözetivizs-
gátkövetőenlépettakollégiumVII.
logikai,bölcseletiosztályába.
„Komorságigkomolyvolt”,nehe-

zenbarátkozó,ésatanulásbansem
voltszorgalmas.Asajátkedvéreva-
lódolgokvonzották.Gyakranláto-
gattaakollégiumikönyvtárat,sokat
olvasott,megismerkedettazsoltárok-
kal,Hei ne verseitkörnyékezte,fordí-
tásokkalkísérletezett.Tevékenytag-
jalettaKép ző tár sa ság nevetviselő
önképzőkörnek is. Itt tudatosult
benneleginkábbazelhatározás:köl-
tőlesz.IttírtaleaTol vaj hu szár cí-
műversealáaPe tő fi nevet,sekko-
riban született meg a nyomtatás-
banmegjelentelsővers,A bo ro zó is.

* * *

Diákköltőkéntmáranagyvárakozá-
sokkorátéltemeg.Afelszínalattott
csörgedezettaszabadságforrása;a
politikaiéletirántvalóérdeklődése
sorsából,élethelyzeteibőladódóanel-
engedhetetlenvolt.Többtársa,kö-
vetőjeakadtpápaiéveiből.
1848 januárjában aztán eljött az

idő,megindultaforradalmakárjaEu-
rópában.ApestiifjúságPetőfiésa
többimárciusiifjúirányítottamoz-
galma a forrongások hatása alatt
egyrejobbanerősödött.1848.márci-
us13-ánaköltőmegírtaaNem ze ti
dalt,március14-énösszeállítottáka
12 pon tot.
„Petőfi életének utolsó másfél

évétminthacsakegyvégzetdráma
szerzőjeírtavolna:1848.március15-
étől,agyőzelemésadicsőségtető-
pontjától1849.július31-éig,avégső
segesvárikatasztrófáigegyetlenha-
talmasívűzuhanásnaktűnikfelpá-
lyája”–olvassukegyirodalomtörté-
netimunkában.
Mindeneszközzelpróbáltákkor-

látozniaköltőt.Titkosésnyíltpoli-
tikaihadjáratotindítottakelleneiri-
gyei. Szabadszálláson elbukott a
népképviseleti választáson. Még-
semadtaföl.
Igaz,fokozatosankiszorultaköz-

életből,deaszabadságharckitörése-
korkatonánakállt,Bem tábornokse-
regében részt vett a szelindeki, a
vízaknai,aszászsebesi,aszászváro-
sicsatában.
Bemis,barátaiistávolakartáktar-

taniaharcoktól,különösenazután,
hogy1849decemberébenmegszüle-
tettfia,Zol tán. Petőfiazonbantette-
ivel, életével akarta hitelesíteni a
verseibenmegfogalmazott szabad-
ság-éshazaszeretetét.1849.július31-
énrésztvettasegesváriütközetben,
ésFehéregyházahatárábanelesett.
Halálánakhírétanemzetsokáig

nemtudtaelfogadni.Legendákkel-
tekéletreszibériaiszáműzetéséről,
visszatéréséről.Eltűnésével,halálá-
val,sírhelyévelkapcsolatoskutako-
dásaikapcsánegyfiatalkutatónem-
régúgyfogalmazott,hogyMagyar-
országnakegyetlen„nemzetiköltő-
je”van,azősírhelyétmegtalálniaz
utókor kötelessége. „Valószínűleg
egyhevenyészetttömegsírbatemet-
tékakártöbbszázhonvéddelegyütt.
Eztnemtekinthetjüknyughelynek”
–magyarázta,miértkellenefelkutat-
niPetőfiholttestét.„Általábancsak
aztidéziktőle,hogy»Ottessemelén,
/ A harcmezején«, holott néhány
sorral később úgy folytatta: »Ott
szedjékösszeelszórtcsontomat«”–
állapítottamegakutatóazEgy gon -
do lat bánt en ge met… címűversről
szólva,hozzátéve:rengeteg„munka”
vármégaszabadságharcköltőjének
kutatóira.

g KerecsényiZoltán

190esztendejeszületettPetőfiSándor
AGergely-naptárelsőhónapjaane-
vétJa nus ról kapta,akiakapukésát-
járókistenevoltazókorirómaimito-
lógiában.Anépikalendáriumszerint
januárneveBol dog asszony ha va.A18.
századbanamagyarnyelvújítókaja-
nuárnakazú zo ros elnevezéstadták.
Azidőjárásilyenkoráltalábanzi-

mankós,deazOrszágosMeteoroló-
giai Intézet egykori igazgatójának,
Réthly An tal nak azIdő já rá si ese mé -
nyek és ele mi csa pá sok Ma gyar or szá -
gon című négykötetes gyűjteménye
alapjánmondhatjuk:ezsemvoltmin-
digigaz.1287vízkeresztjénpéldáulbú-
zavirágbólfontakkoszorút.1669-ben
viszontahófúvásostélsokcsaládot
házfogságraítélt.1764-benharagoszöld
voltapázsit.Hétévvelkésőbbolyan
nagyesőkvoltakGyöngyösön,hogya
ferencestestvérekéjjel-nappalmerték
avizetapincéjükből.Egy1834.janu-
ár22-eifeljegyzésszerintvirágzotta
meggyfaVeszprémben.Ezzelszemben
1838januárjábanolyanítéletidővolt,
hogynemműködöttapostaszolgálat.
Január6-anemcsakvízkeresztün-

nepe,deahazaiésegyetemestörté-
nelemszámoseseményeisköthetőe
naphoz.Ezekközülálljonittnéhány.
1323–Ká roly Ró bertmagyarkirály

átfogó gazdasági reformsorozatá-
nakrészekéntelrendelteazúj,stabil
pénz,adénárverését.

1540–VI II. Hen rik angolkirály
feleségül vette negyedik hitvesét,
Cleve-i An nát.
1568–TordánJá nos Zsig mond fe-

jedelemsége idején megkezdődött
azazerdélyiországgyűlés,amelyavi-
lágonelsőkénthirdettemegéssza-
bályoztatörvénybenavallásitürel-
met(13-áigtartott).
1622 – A nikolsburgi békében

Beth len Gá bor erdélyifejedelemle-
mondottmagyarkirályicíméről.
1838–Sa mu el Mor se nyilvánosan

bemutattatalálmányát,atávírót.

1912 – Új-Mexikó az Amerikai
EgyesültÁllamok47.tagállamalett.

1974–AMagyarMadártaniésTer-
mészetvédelmiEgyesület(MME)lét-
rejötte.AzezredfordulóraKelet-Kö-
zép-Európalegnagyobbtermészetvé-
delmi társadalmi szervezetévé vált.
1978–ASzentKoronaezenana-

pon tértvisszaMagyarországraaz
AmerikaiEgyesültÁllamokból,aho-
váamásodikvilágháborúutánvitték.
1992–MegalakultaMagyarŰr-

kutatásiIroda.
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