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„A lelkiismereti meggyőződését jó barátságért vagy a
népszerűség kedvéért nem adhatja föl az ember. Szerintem egyházunk megújulása elválaszthatatlan a lutheri teológiai örökség megbecsülésétől és a liturgiai
reformtól.”
Adventi beszélgetés Ittzés János püspökkel f 7. oldal
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Örömre hangolva f 2. oldal
Márványlapra vésett mulandóság… f 6. oldal
Interjú Csorba István karnaggyal f 13. oldal
Angyalkellékek f 19. oldal
Karácsony a feltámadás fényében f 21. oldal
Szilveszteri fonákságok f 29. oldal
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„Ám szerepeljen bármilyen dátum a fejlécben, tartozzon az
egyházi, avagy a politikai vezetés bármilyen irányzathoz,
legyen az EvÉlet akárhány oldalas, a fő üzenet ugyanaz: Isten megtartó kegyelme, Jézus hűséges szeretete és a Szentlélek vigasztaló ereje nem változik.”
75. évfolyamától búcsúzik az Evangélikus Élet f 8–9. oldal

A megtestesült bizalom
Elnök-püspöki beköszöntőmben a
kapott bizalom megosztandó ajándékáról vallottam a fasori templomban
(„Intonáció” – Evangélikus Élet, 2010.
december 5.). Ezt követően pedig első „hivatalos” szolgálatként az oltár
felé fordultam, hogy imádsággal zárjuk az iktató istentiszteletet. Feltekintve a jól ismert karácsonyi oltárképre döbbenetes élményt élhettem
át: a testté lett bizalom köszöntött
rám Benczúr Gyula színpompás festményéről. Elképzelhető-e nagyobb
bizalom annál, mint hogy az univerzum Teremtője, az örökkévaló Isten
törékeny kisgyermekként nyújtja felém, felénk a kezét?!
Vajon meglátjuk-e még a bizalomnak ezt a páratlan mozdulatát
2010 karácsonyán? Tomka Miklós, a
november 25-én tragikus hirtelenséggel elhunyt neves katolikus társadalomtudós még halála után is tanít
minket a Vigilia című folyóirat karácsonyi körkérdésére írott soraival.
Élesen veti fel sokunk kínzó dilemmáját: „Van-e kiút a gyanakvásból, bizalmatlanságból?”
Van-e esély gyógyulásra egy olyan
beteg országban, amelyet így diagnosztizál a hívő vallásszociológus:
„Társadalmunk egymás mellett elhaladó emberek, futó ismeretségek,
erősödő individualizmus és a növekvő magányosság társadalma… Már

csak az öregek emlékeznek arra az
időre, amikor a rokoni és szomszédsági kapcsolatok megszabták a
mindennapok rendjét, és megadták azt az érzést, hogy minden gondban van kire támaszkodni.” Ehelyett
„életformává vált a bizalmatlanság”,
ami megmérgezi emberi kapcsolatainkat, és szétzilálja még létező közösségeinket is.
Pedig az ézsaiási prófécia szerint
„a megtérés és a higgadtság segítene
rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek” (Ézs 30,15)! Kijózanító Isten realista emberismerete, amely az
idézett igevers folytatásából csendül
ki: „De ti nem akarjátok…”
Igaz lenne ez a keserű mondat még
karácsonykor is? Most sem akarunk
Istenhez térni? Most sem akarunk lehiggadva megbékélni? Még ilyenkor sem tudunk bizalommal egymás
felé fordulni?
Éppen ebben a reménytelenül bénult állapotunkban szabad az egykori bölcsek alázatával leborulni a jászolbölcsőnél. Hogy új perspektívát nyerve képesek legyünk felnézni a betlehemi gyermekre, akiben maga a mindenható Isten nyújtja felénk a kezét
őszinte, feltétlen bizalommal. Mert az
igazi bizalom mindig feltétel nélküli!
A bizalmat ugyanis nem lehet kiérdemelni, nem lehet kicsikarni. Önáltatás abban reménykedni, hogy egyszer
majdcsak sikerül rászolgálnunk. Az
igazi bizalmat mindig megelőlegezve,
ajándékba kapjuk, hogy másokat is

megajándékozhassunk, megörvendeztessünk vele!
Így szavazott Isten bizalmat nekünk már születésünk pillanatában,
amikor az anyaméh homályából napvilágra hívott. Később is ő jegyzett el
minket az örök életre a keresztség
ajándékában elénk siető szeretetével.
Ezzel a töretlen bizalommal érkezik
a Mindenható újszülöttként a betlehemi éjszakába. Az ember kirekesztő bizalmatlanságának tragikus szimbóluma, hogy még a vendégfogadóban sincs hely számára…
Mindezzel szemben az istálló jámbor jószágai és a társadalom peremére taszított pásztorok gyengéd szeretettel veszik körül a kis csecsemőt. A
választott nép politikai és vallási vezetői tébolyult hatalomféltésben szövik gyilkos terveiket Jeruzsálemben.
De a csillag fényét és Mikeás próféciáját engedelmesen követő pogány
mágusok eljutnak Betlehembe, ahol
bizalommal köszöntik az új királyt.
Megkapóan beszédes a fasori oltárképen látható sisakos férﬁ mozdulata, ahogy bal kezével szinte viszonozni igyekszik a felé kinyújtott
gyermeki jobbot. Vajon egymásra talált-e a két kéz? Ahogy bizonyosan találkozott a térdelő bölcs és a kisgyermek tekintete…
Valójában, immár két évezrede, ez
minden karácsony egzisztenciálisan
megkerülhetetlen kérdése. Elfogadjuk-e, megragadjuk-e bizalommal a
minket menteni és megtartani igyek-

vő kezet? Találkozik-e ma Isten ember iránti olthatatlan bizalma, csillapíthatatlan vágyódása kínzó spirituális éhségünkkel és hiányunkkal?!
A képet szemlélve eszünkbe juthat
még egy másik világhírű festmény,
Michelangelo monumentális freskója Ádám teremtéséről a Sixtus-kápolna mennyezetén. Ott is szinte összeér Isten teremtő ujja az első ember kezével. Tudom, kissé bizarr asszociáció, de talán érdemes végiggondolni
az első Ádám és az „új Ádám”, Krisztus életének összefüggéseit, kontrasztjait. Ebben segíthet Pál apostol
ellenpontozása a Római levélben (Róm 5,12–21). Míg
Ádám teremtetett,
addig Jézusról
hangsúlyo-

san valljuk, hogy „született és nem teremtetett”. A két zseniális festői látomáson érdemes még összehasonlítani a teremtő Isten robusztus kezének
határozott mozdulatát a megváltó
Isten gyengéd bizalmat sugárzó karnyújtásával…
2010 karácsonyán fordítsuk bátran
szabadon az inkarnáció csodáját hirdető evangéliumot: a bizalom testté
lett, és itt élt, itt él közöttünk! Láttuk,
látjuk az ő dicsőségét! Látjuk az isteni bizalom minket is kereső mozdulatát! Lepjük meg egymást ezzel a felülről kapott, legdrágább ajándékkal,
a feltétlen bizalommal! Így
lesz Krisztusban gazdag, boldog ünnepünk és hét köznapunk!

F OTÓ : H O R VÁT H ZO LTÁ N

g Gáncs Péter

2 e 2010. december 19–26.

Oratio
œcumenica
Istenünk! Ezen a mai vasárnapon
örömre hívsz minket. Miközben
annyi gond, baj, félelem nehezedik
lelkünkre, te igéd által ujjongásra, hálára hívsz. Nemcsak minket, de az
egész földkerekséget arra biztatod,
hogy áldjuk a nevedet.
Nehéz, Urunk, ujjongani, énekelni, dicsérni téged akkor, amikor tragédiák sorozata történik szemünk láttára, vagy éppen mi is részesei, elszenvedői vagyunk a bajoknak.
Mégsem tehetünk mást, mint
hogy hálával és a köszönet szavával
járulunk színed elé. Hiszen te vagy az
az Úr, aki a bajokban is hűséges
hozzánk, aki erőt és reményt önt belénk, aki testvérként állít minket
egymás mellé, hogy kitartó segítői legyünk egymásnak.
Urunk! Ezen a vasárnapon arra kérünk, hogy irgalmazz a bajbajutottaknak. Engedd megtapasztalni hűségedet mindazoknak, akik úgy érzik,
hogy magukra maradtak. Mozgósítsd
azokat, akiknek van hatalmuk, lehetőségük és szeretetük a segítségnyújtásra.
Urunk! Indíts mindnyájunkat,
hogy tegyünk egymásért. Hiszen te
arra hívsz minket, hogy szolgáljunk
neked. És mi másban mutatkozhatna meg a szolgálatunk, mint abban,
hogy féltjük, szeretjük és segítjük egymást?
Urunk! Nem is akármilyen szolgálatra hívsz, hanem arra, hogy örömmel és hálával tegyük mindazt, amit
egymásért tehetünk. Hadd járja át
ezért a szívünket az öröm és az ujjongás! Hadd töltse be lelkünket a hála!
Hadd mutatkozzon meg ez a színed
előtt átélt öröm cselekedeteinkben is!
Hadd legyenek gyülekezeteink az
ujjongó öröm szigetei ebben a reménytelenséget és közönyt sugalló világban.
Urunk! Imádkozunk az egész embervilágért. Fékezd meg a gonosz
pusztító erejét! Szabj határt az önzésnek és az elnyomásnak! Ne engedd,
hogy a kapzsiság és az elvakultság
mások nyomorának okozója legyen!
Hadd legyenek a benned hívők az
öröm, a hála és a megelégedettség
hordozói neved dicsőségére, a föld
sebeinek gyógyítására egészen addig,
amíg újra eljössz, hogy ujjongó örömmel dicsérjünk majd országodban.
Hallgass meg minket, Urunk! Ámen.

A Kárpát-medence magyarok lakta
területeiről harminchat csoport mutatkozott be Debrecenben és a régióban december 10–12-én az adventi
családi rendezvényeken. A cívisvárosban élők a tizenkilenc hazai mellett
tizenhét határainkon túli – erdélyi,
felvidéki, délvidéki és kárpátaljai –
betlehemesben gyönyörködhettek.
g Ozsváth Sándor felvétele

forrás
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Örömre hangolva
Jó lenne valami frappáns, egyedi,
megragadó. Egy kezdőmondat, amely
kiemel az átlagosból, felkelti a ﬁgyelmet és elindítja a gondolatok sorát,
hogy aztán közelebb vigyen ahhoz,
amit így nevezünk: „öröm”. Hiszen
most gyújtjuk meg adventi koszorúnk utolsó gyertyáját, amely hirdeti, hogy közelednek a karácsony
örömteli napjai.
Ránéztem tehát az egyik kedvenc
internetes idézetgyűjteményem lapjaira, ahol annyi jó gondolatot találtam már, és biztos voltam benne,
hogy nagyon sok lehetőség közül választhatok majd. Begépeltem tehát a
keresett szót: „öröm”. „Amit szerettél volna, nem található” – szólt a rövid, félreérthetetlen válasz. Már
majdnem új keresésbe kezdtem egy
másik honlapon, amikor megállított a felismerés, hogy ebben a váratlan, minden irodalmiságot nélkülöző közlésben mégis ott van valami,
ami jellemez minket a tekintetben,
ahogyan az örömről gondolkodunk.
„Amit szerettél volna, nem található.” Mennyire magunkra ismerhetünk, ünnepre készülve, elvárásaink, teendőink, vágyaink között.
Igen, gyakran kiderül, hogy amit
keresünk, amire vágyunk, az nincsen,
lehet, hogy abban a formában, ahogyan szeretnénk, nem is volt, és
nem is lesz soha.

De van valami más. Valami, ami
örömre hangol, ünnepre készít, és
független az embertől. Nem zárja keretek közé idő, tér, lelki- és ﬁzikai állapot, sem anyagi helyzet vagy más
körülmények.
„Ujjongjatok az Úr előtt!” – szólít
fel a zsoltáros. A felszólítás mögött
pedig ott a ki nem mondott kérdés:
valóban igaz, hogy örömünk csak akkor lehet teljes, ha azok a feltételek,
amelyeket magunk állítottunk fel,
teljesülnek, és nem is akárhogyan, hanem lehetőleg maradéktalanul?
Vár minket a lehetőség, ünnep
előtt és ünnep alatt. A keresztények
karácsonyának a középpontja és lényege, hogy az emberré lett Isten és
az Isten-hiánytól szenvedő ember
végre találkozhat, valóságos közösségre léphet. Ebben a közösségben
az ember átélheti az Istenhez tartozás és benne az egymással való
összetartozás örömét, a gyógyulás
örömét.
Az örömujjongás az eredeti szövegben azt a képet idézi fel, amikor
a nép találkozik uralkodójával, és
felismerve őt, ünneplésben tör ki.
Mint amikor valaki felismeri azt,
akivel szeretetkötelék fűzi össze,
és megörül neki. Nem tud nem ragyogni, nem kiáltani, nem közel
menni, nem megszólítani. Ez az a
pillanat, amikor az egymáshoz tar-
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tozók találkoznak. Így találkozik
Isten és ember.
Gyakran nevezzük a karácsonyt a
„szeretet ünnepének”, ami így is van,
Isten emberszeretetének az ünnepe.
Erre készülünk. Ma talán éppen azzal, hogy felülvizsgáljuk az elvárásainkat és azokat a mércéinket, amelyekkel valamit tökéletesnek, boldogítónak, jónak minősítünk, vagy
éppen hiányosnak, nem megfelelőnek vagy egyenesen rossznak. A
mércéinket, amelyekkel gyakran éppen annak a lehetőségétől fosztjuk
meg magunkat, hogy az örömünk teljessé legyen.
Ezt a zsoltárt – a 15. és a 24. zsoltárral együtt – akkor énekelték, amikor az ország különböző részeiről érkezett zarándokok bevonultak a jeruzsálemi templomba. A már bent lévők és az ajtó előtt állók a zsoltár sorait felváltva énekelve mintegy párbeszédet folytattak egymással. A kapu előtt állók ajkáról a hála szava hallatszott, hogy milyen jó megérkezni
Isten házába, milyen jó az ő közelében lenni. Az udvarról pedig megszó-

lalt a megerősítés hangja: „Menjetek
be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!”
Isten kaput tárt a népének Jézus
Krisztusban, és ez a kapu nyitva
van. Azért van nyitva, „mert jó az
Úr, örökké tart szeretete, és hűsége
nemzedékről nemzedékre”. Hűsége
szavahihetőséget, megbízhatóságot jelent. A megígért Messiás megérkezett.
Elképzelhető, hogy az idei karácsonyunk nem lesz minden részletében
tökéletes. Mégis ott lesz benne a találkozás öröme, a felismerés öröme, az Istenhez tartozás öröme. Ha
ezt meglátjuk, talán már nem is
olyan fontos az, amit terveztünk,
amit akartunk, amit megtettünk az
ünnepért – és megértjük azt, amit Isten tervezett, akart, cselekedett és készített el, és ami felülmúlja még a legmerészebb álmainkat is!
Ezért nekünk szól ma a zsoltáros
felhívása: „Ujjongjatok az Úr előtt!”
g Túri Krisztina

Imádkozzunk! Atyánk! Közeledbe
vágyunk. Köszönjük, hogy annyi lépést megtettél már, hogy semmi ne választhasson el minket szeretetedtől.
Add meg nekünk, kérünk, a találkozás semmi máshoz nem hasonlítható örömét. Jézusért kérünk! Ámen.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő
b Sokunk kedvelt éneke az Ó, jöjj,
ó, jöjj, Üdvözítő (EÉ 149). Szívesen énekeljük bibliaórákon, iskolában, istentiszteleteken egyaránt. Az egyszerű népi nyolcas
strófaszerkezetet lágyítja, ahogy
félsoronként az utolsó szótagot
kicsit megnyújtjuk. S bár énekeskönyvünk ezért 5/8-ban közli, senkinek sem jut eszébe valami lüktető balkáni aszimmetrikus ritmusban énekelni. A dallam népdalszerű, ABBvA szerkezet. Jó tudni, hogy ez az ének
nemcsak Magyarországon, hanem német területeken is összeköti az evangélikusokat római
testvéreinkkel.

Az ének eredetije, az O Heiland,
reiß die Himmel auf (EG 7) egy német jezsuita szerző műve. A szöveg
Ézsaiás 45,8 alapján íródott: „Egek,
harmatozzatok a magasból, hulljon
igazság a fellegekből! Táruljon fel a
föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele!” Ez advent negyedik vasárnapja bevezető zsoltárának keretverse az evangélikus egyházban is. A régi miseszöveg adventre vonatkoztatja a próféta szavait, és
ezt a fordítást közli: „…nyíljon meg
a föld, és teremje az Üdvözítőt!”
(…aperiatur terra, et germinet Salvatorem).
Friedrich Spee (1591–1635) a harmincéves háború borzalmai és a boszorkányégetések ellen 1622-ben írta tanító jellegű költeményét, amely
katolikus és evangélikus körökben

egyaránt elterjedt, s az adventi igére való utalása okán katekizmusénekből adventi énekké vált. (Az
eredetileg hat versszakhoz David
Gregor Corner írt 1631-ben még egy
záróstrófát.) Dallama Kölnben (1638)
és Augsburgban (1666) jelent meg
először.
Az Osztrák–Magyar Monarchia
területén lett általánossá katolikus
körökben az adventi idő minden
hajnalán (még sötétben, gyertyafénynél) megtartott reggeli mise, az
úgynevezett rorate. Nevét éppen arról kapta, hogy advent utolsó vasárnapjának introitus zsoltárát vagy
ennek népénekváltozatát ezeken a
hajnali szertartásokon mindig elénekelték. Valószínűleg így lett a
Rorate caeli antifóna verses magyar
változata annyira ismertté, hogy a népi emlékezet megőrizte, mondhatjuk:
népdallá vált. A 20. század második
felében zajlott népdalgyűjtés eredményeként válhatott ismét városi körökben is ismertté az ének. Domokos
Mária és Szendrei Janka Tornyosnémetiben (Abaúj-Torna megye) gyűjtötte a dallamot népi énekestől. Hamarosan közzé is tették az éneket a
Kis magyar uzuális című, diákoknak
szánt gyűjteményben. A szöveg már
a Tárkányi–Zsasskovszky-féle énekgyűjteményben (1855) is szerepel.
Evangélikus énekeskönyvünk szerkesztői ﬁgyeltek fel a magyar népi változat német gyökereire és arra, hogy
felekezetközi énekkel állunk szemben. Ökumenikus szellemben felvették tehát a mi énekeskönyvünkbe is
apróbb szövegi változtatásokkal. Az
új katolikus énektár (Éneklő egyház,
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1984) is az adventi énekek között szerepelteti, gazdagítva ezzel a közös
evangélikus–katolikus énekanyagot.
g Bence Gábor

Kalap vagy kígyó?
Nem is olyan régen elébem tettek egy
rajzot. Tudják, olyat, amilyet A kis
hercegben mutatott a kisﬁú a felnőtteknek. Kalap – mondták rá a felnőttek. Pedig kígyó volt, amelyik elefántot nyelt le. Elém tették a rajzot, és
örömmel vágtam rá: ez egy kígyó, elefánttal a gyomrában!
Olyan jó gyermeknek lenni!
A felnőttek meghallják a szót: karácsony, és megijednek. A háziasszonyoknak eszükbe jut, hogy még nincsen meg minden ajándék, s hogy ebben az évben is elmarad az ablakmosás. Az édesapák latolgatják, mikor
érdemes a piacra menni fáért, és utolsó számítgatásokat végeznek még a
családi költségvetésben. A bácsi a
szomszéd lépcsőházból azt mondja:
idén már csak egy fenyőágat vesz, de
úgysem nézi azt meg senki! És legyint. Mariska néni pedig nekiáll a
mákos bejglinek, és csak az orra
alatt morogja: megint rám fog száradni az egész.
Bár idén már a gyerekeket is sajnálom. A kisﬁú a hatodik béből előre lediktálta a kívánságlistát, nehogy
valami vacakot kapjon ajándékba. Az

osztálytársa ámulva hallgatta. Nem
merte kimondani, ő bizony örülne,
ha legalább valami „vacakot” kapna.
Úgy látom, már a gyerekek is felnőttesek lettek, s csak a kalapot látnák
abban a rajzban!
Pedig milyen jó gyereknek lenni és
várni a karácsonyt! Ezen a negyedik
vasárnapon pedig jó tudni: már
majdnem itt van. Sorban gyulladtak
ki az adventi koszorú gyertyáinak
lángjai, egymás után nyíltak a házikó ablakai. Már majdnem mindegyik kinyílt. Már majdnem itt van
karácsony! És jó hinni, felnőtten is
gyermekszívvel hinni, hogy megnyílik az ég harmatozva.
Jézus, aki áttörte az eget, áttöri a
magány falát és az elvárások börtönét.
Aki áttörte az eget, keresztülhatol az
ajándék hiányán, a pénzügyi korlátokon, és megérkezik hozzánk. Jézus,
aki áttörte az eget, a szóban vagy
énekben elmondott igehirdetés erejével áttöri a mi korunk keménységét,
és megérkezik hozzánk. Amikor igéjének harmata megöntözi földünket, a szabadság és az igazság friss hajtásokat hoz, és jóságot, ﬁgyelmességet, hűséget és bátorságot terem.
Amikor ránézek arra a rajzra, tudom, miért látják benne a kalapot a
felnőttek. Ahogy tudom azt is, miért
ijednek meg annyira, amikor meghallják, már advent utolsó vasárnapja van. De azt is tudom, az a rajz
kígyót ábrázol elefánttal a gyomrában, ahogy azt is tudom, a karácsony
valójában annak öröme, hogy Jézus
világossága elűzte a sötétséget. Már
csak ezt a valóságot akarom látni!
g Bencze András

Az Evangélikus Élet 2005–2010. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

Karácsonyi versmondó verseny
Budafok evangélikus templomában
b Meglátszott a lehelet is, kemény hideg volt aznap. A budafoki evangélikus templomba mégis sokan jöttek el a szavalóversenyre. Kézen
fogva vezették kicsinyeiket a szülők, nagyszülők, biztatták a versenyzőket; ők talán jobban izgultak, mint az általános iskolás versmondók. Isten evangélikus hajlékában a múlt pénteken huszonhárom kisgyermek „mérkőzött meg” a versmondás nagy feladatával. Minden korosztályban kiosztották az első három helyezettnek a díjakat, a felkészítő tanárok virágcsokrot kaptak, az oklevél pedig minden résztvevőnek kijárt. Így mindenki győztesnek érezhette magát, pár percig minden versmondópalánta nagy szerepet kapott.

iskolák tanárai választották ki diákjaik közül. A Rózsakerti Általános Iskolában például minden 1–4. osztályos
tanuló feladatul kapta, hogy megtanuljon egy szép karácsonyi verset. A
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A Budafoki Evangélikus Egyházközségben ötödször rendezték meg a
magyar karácsonyi versek szavalóversenyét. Most az alsó tagozatosok álltak az oltár elé verset mondani, a fel-

sősök ugyanitt húsvétkor, az istenes
versek szavalóversenyén szoktak szerepelni.
Egy héttel korábban több mint félszáz általános iskolás gyermek indult
az elődöntőn, őket a budafok–tétényi
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pénteki döntőn aztán már a legjobbak
szavaltak, összesen huszonhárom kicsiny, de nagyon bátor versmondó.
Solymár Gábor lelkész – mint elmondta – a kilencvenes évek derekán
azzal a nem titkolt szándékkal hirdet-

te meg ezeket a versenyeket, hogy a
szép versek a templomba vezessék a
gyermekeket és persze szüleiket is.
Dsida Jenő, Juhász Gyula, Weöres
Sándor és Ady Endre legszebb karácsonyi verseit ajánlotta a tanárok
ﬁgyelmébe, a versenyzőktől pedig azt
kérte, hogy szenteste a karácsonyfa
előtt se felejtsék elmondani a szépen
megtanult verseket.
Eze ken a ver se nye ken töb ben
annyira megszerették a versmondást, hogy aztán meg sem álltak a világot jelentő deszkákig. Fabók Mariann, a Miskolci Nemzeti Színház művésze például egy ilyen verseny győztese volt annak idején.
A mostani zsűri elnöke, Bánffy
Györgyné Sátory Tilda meghatottan
szólt a versmondó gyermekek teljesítményéről. Ritkán lehet hallani
ennyi kisgyermeket ilyen szépen
magyarul szólni, ilyen szépen hangsúlyozva szavalni – mondta a szép
magyar beszéd apostolának özvegye.
A nagy színész, Bánffy György sokszor eljött Budafokra zsűrizni a versenyeken, és ő is nehezen tudott
dönteni, ki a legjobb a korosztályában. Egy emlékezetes nyilatkozatában
ezt mondta: „Az angyalok kara talán
éberebben ﬁgyelne, mint a halandó
ember, mert az evangélium az isteni szótárban otthonosabb.”
Most a templomban sok kis angyal
szavalta sokféleképp a karácsonyi
örömhírt, a szívekben újjászülető
szeretetet. Több kisﬁú választotta
Ady Endre Kis, karácsonyi énekét. Lelkesen és jó hangosan mondták az
örökifjú verset, gyermekhangjuk a
hátsó padokban is jól hallatszott:
„Szeretném az Istent / Nagyosan
dicsérni, / De én még kisﬁú vagyok,
/ Csak most kezdek élni.”
g – bwgy –

Generációk végtelen
láncolata
b Ebben az esztendőben egyik
utolsó szolgálati útján az Északi Egyházkerület püspöke a vecsési evangélikusokat kereste
föl. A december 12-i találkozás
apropóját nem egy különleges
ünnep vagy évforduló adta, hanem egymás kölcsönös megismerése volt a cél.

Heinemann Ildikó lelkész – aki két
éve szolgál Vecsésen, valamint a
szórványokban, Üllőn és Gyálon – a
hónapok második vasárnapján tartott
családi istentisztelet szolgálatába
vonta be dr. Fabiny Tamás püspököt.
A Tíz pa ran cso la tot be ve ze tő,
5Móz 5,6-ra épülő igehirdetés első
mondatai és kérdései a szép számban
jelen lévő gyermekeket szólították
meg. A „Mit nem szabad otthon?”
kérdésre adott, szinte egymást érő válaszok arról tanúskodtak, hogy a ﬁatalok jártasak a tilalmak világában,
és szüleik nevelésének van foganatja. Isten parancsolatait azonban ne a
ti lal mak fe lől kö ze lít sük meg –
mondta a püspök –, hanem ígéretei
felől, hiszen nem elvenni, hanem
éppen ellenkezőleg, adni és óvni
akar általuk ezer ízig, generációk
végtelen láncolatán keresztül. Nem
lehet engedelmeskedni neki megfelelésből, csakis hitből, új emberként.
A valóban családias hangulatban
zajlott istentisztelet után fórumbeszélgetés vette kezdetét. A Credo
evangélikus folyóirat 2009. évi különszámában egy dolgozat – Csorba
Béla tollából – bemutatja, miként zajlott a stratégiakészítés a vecsési gyülekezetben. Fabiny püspök reﬂektált
az írásban megfogalmazottakra, illetve az első ízben megjelent, Vele címet

viselő gyülekezeti hírlevélre. Véleménye szerint látszik a növekedésre
való törekvés a közösségen, amelynek
hitvallása, hogy – amint az említett
dolgozatban olvasható – „az evangélikus megújulás stratégiáját döntően
az evangélikus gyülekezetek töltik
meg tartalommal”.
Az egyházközség területén élő
evangélikus családok felkeresése, újszerű alkalmak indítása, a lelkész
terheinek csökkentése, a hibákkal
való szembenézés, a közösségfejlesztés és a kommunikáció erősítése,
a templom kibővítésének konkrét
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tervei mind szerepelnek a megújulást
célba vevő lépések között.
A hamisítatlan vecsési alapanyagból készült székelykáposzta – presbitériummal közös – elfogyasztását
követő beszélgetésből többek között az is kiviláglott, hogy a megújulást a közösség elsősorban nem a
pontokba szedhető stratégiától, hanem az adventben mindannyiunkhoz
eljövő Krisztustól várja. A lelkészüket szeretettel körülvevő, rendszeres
imaközösségben lévő, szavakkal és
tettekkel bizonyságot tevő presbiterek gyülekezetszeretete nyilvánvaló,
és reménység szerint gyümölcsöző is
lesz más gyülekezetek bátorítására.
g Horváth-Hegyi Áron

Néhány szó az egész…
Rohamosan alakuló világban élünk,
újabb és újabb kihívások érnek bennünket. Új jelenségek formálódnak
körülöttünk, tapasztaljuk a drasztikus változásokat, amelyek gyökeresen új helyzeteket teremtenek. Vége
a kiszámítható fejlődés korszakának, állandóan résen kell lenni a
gyors egymásutánban következő események értékelésében – mondják a
kutatók. Határokat túllépve kommunikálunk, virtuális közösségeket és
cybertereket hozunk létre, a számítástechnika térnyerése és állandó
fejlődése pedig mély társadalmi változásokhoz vezet.
Mindennapi pörgés – ez jellemzi a
mai ember életét, s közben észre sem
vesszük, mennyire nehezen toleráljuk
magát a változást. Szociológiailag
megállapított tény, hogy a túl sok
változás hatására társadalmi nyugtalanság, orientációnélküliség alakul
ki, s „a szétesett, »patchwork« társadalomban szinte bármire és annak ellenkezőjére is van példa, az emberek
innen-onnan összegyűjtött értékek
összeillesztésével próbálják életüket
helyes irányba rendezni” – mondja dr.
Törőcsik Mária közgazdász.
Nagy kihívás mindez az egyház
számára, mert egyrészt gyakran tehetetlen fájdalommal nézzük, ahogy a
társadalom valóban szétesik, darabjaira hull, és aggódó féltéssel szemléljük, milyen értékek mentén igyekszik
berendezni életét. Másrészt viszont

ugyanúgy hat ránk is az idő nyomása, s tetszik, nem tetszik, az egyháznak is reagálnia kell a környezeti változásokra, különben kiesik a „körforgásból”, szélre sodródik, és a társadalom tudatában egy letűnt kor relikviája marad csupán, anélkül hogy teljesítené küldetését és hivatását.
Az idő nyomása. Nincs olyan ember, aki ne érezné érthetetlen gyorsulását. Még az időmilliomosnak
hitt nyugdíjasok is panaszkodnak
arra, hogy kevés az idejük – mindennapjaink a teljesítendő feladatok s a
rendelkezésre álló idő között zajló
harcban telnek el.
Adventus Domini. Jöjj, Uram!
Várjuk az Urat, az eljövendőt, hogy
szülessen meg történelmi valóságunk jelenében. Várjuk az Urat,
mert minden modern életfolytatási minta ellenére ott él bensőnkben
az újjászületés, a megújulás, a szeretet megélése iránti igény. „Készítsétek az Úrnak útját…” „…egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok.”
Forradalmi üzenetek ezek a világ
számára. A várakozásról, a készülődésről szól az idő nyomása, a pörgő
mindennapok között. S nem arról
van itt szó, hogy lehetetlen ez a várakozás az idővel folytatott mindennapi harcunk közepette, hanem
pontosan arról, hogy mégis lehetséges, hogy mégis szükséges.
De mit és kit várunk? Hamvas Bé-
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la írja: „Senki közülünk nem él a mának és a mában és a pillanatban.
Mindnyájan ma a holnapot éljük –
holnap: a holnaputánt. Sorsunkat a
jövőbe vetjük, azt hisszük, holnap
érünk el oda, ahol aztán már igazán
el lehet kezdeni élni. Mert azt senki
sem gondolja komolyan, hogy amit
ma csinál, az teljes értékű élet. Az el
nem ért emberi lét felé való szüntelen sietésbe és gondba vagyunk beleágyazva. Semmi sem elégít ki, semmi nem nyugtat meg, sem érzéki gyönyör, sem gazdagság, sem hírnév, sem
hatalom. A valódi lét kell; valódi
emberek akarunk lenni. Az emberi
szív saját képétől megtermékenyítve
már megszámlálhatatlan évezredek
óta teherben van és várandós: önmagával. Önmagát akarja megszülni
irtózatos idők óta, megmérhetetlen
kínnal és megrendítő állhatatossággal. Ez az egyetlen fontos abban,
ami eddig történt; ez az egyetlen érdekes abban, ami történni fog; ez az,
amire a másik emberben kíváncsi vagyok; ez az egyetlen vonzó a könyvben, a képben, a szoborban és a

muzsikában. Ez az, amit a szóban
hallani akarok, ez és semmi más.
Minden egyéb unalmas, érdektelen,
közömbös, lényegtelen.”
Várunk; az emberi lét – a fenti idézet értelmében – tudatosan fel nem
fogott állandó várakozás. Várjuk a
holnapot, a holnaputánt, a valódi létet, hogy megszüljük önmagunkat.
Várakozásunk célja: embernek lenni.
Ezért a nyughatatlanság, ezért az
állandó sietés, gond, ezért az állandó hiányérzet és megelégíthetetlenség? Mi történik itt, mi zajlik körülöttünk? Vajúdik a világ és benne
minden ember, s míg azt hiszi, önnönmagát hozta létre, s a hiányzó
részt is ő szüli meg, vakon és süketen kerüli ki az elveszített, de kegyelemből újból felkínált istenképűséget.
A hiányzó részt.
A várakozás áldott ideje lassan kiteljesedik a születésben, és mielőtt
még csatlakoznánk a lassan megérkező napkeleti bölcsek és a nemsokára útnak induló pásztorok sorához,
tegyük fel a kérdést: 2010 adventjében sikerült belekiabálni a világba?
Elmondtuk-e a megfáradtaknak: Azt
várjad, aki által teljes ember lehetsz,
azt várjad, aki a hiányzó fényt meggyújtja benned! Azt várjad, aki által
a fény hordozója, világító lámpás
lehetsz a vajúdó világban, azt várjad,
aki értelmet ad mindennapos harcaidnak, aki békét ad a nyugtalan és
szétesett világban!

Ha őt várod, nem te tákolsz magadnak innen-onnan összegyűjtött
értékekből bejáratlan és veszélyes
utat. Ha őt várod, és ő megérkezik
hozzád, ott marad benned, s megszületik az, amire annyira vártál, a nagybetűs Élet, amely a te életeddé válik.
Fogadd be őt, a betlehemi jászolbölcső gyermekét, s akkor lesz hová fordulnod megerősítésért a folytonos
változások, a mindennapi pörgés fáradtsága közben. Te, a várakozó, az
úton levő, megcsonkított emberi
lény így találsz haza, ekkor leszel
egésszé. Így és egyedül őáltala, mert
ő az, aki ingyen ad az éltető víz forrásából.
Erre az örömhírre van szüksége a
világnak. Néhány szó az egész. Gyülekezetünk amerikai lelkész párjának
négyéves kisﬁa, Istentől kapott bölcsességével, így fogalmazta meg az elmúlt év adventjében: „Everybody
wake up! God loves you!” – Ébredjetek, emberek! Isten szeret titeket!

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület
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Tanulmánykötet a Kádár-korszak
egyházüldözéséről
b Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban címmel
még május 6–7-én szervezett
kétnapos konferenciát a katolikus, a református és az evangélikus egyház. Az ott elhangzott
előadások szerkesztett változatát tartalmazó tanulmánykötetet december 10-én mutatták
be a – korábban a tanácskozásnak is helyet adó – Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében.

A sokéves hagyománynak megfelelően idén is adventben került sor a
Protestáns Újságírók Szövetségének
(Prúsz) évadzáró együttlétére, amelynek ez alkalommal is a budapesti
Fehér Páva zarándokszálló étterme
adott otthont.
Az esztendő fontosabb eseményeit köszöntőjében Novotny Zoltán
elnök foglalta össze, adventi igei út-

ravalót pedig Kádár Zsolt református esperes adott. A hallgatóság örömére a BPA Gospel Team néhány tagja a zene nyelvén tett tanúbizonyságot az Úr nagyságáról. Mindezek
után a december 9-ei alkalmon az újságíró-szövetség tagjainak fehér asztalok mellett nyílt lehetőségük a kötetlen beszélgetésre.
g Boda Zsuzsa felvétele

A történelmi egyházakkal fog össze
a kormány a jövő évi magyar
EU-elnökség sikeréért
b Martonyi János külügyminiszter, Győri Enikő európai uniós
ügyekért felelős államtitkár és
a történelmi egyházak magyarországi vezetőinek december
10-i találkozóján a résztvevők
egyetértettek abban, hogy a januártól induló soros magyar
EU-elnökség sikere és a Magyarországról alkotott kép javítása a kormány, az egyházak és
az egész ország közös célja. A
történelmi egyházak aktívan
részt kívánnak vállalni ebben a
feladatban, kiemelt figyelemmel az önkéntességre és a kulturális sokszínűségre.

A találkozón Martonyi János külügyminiszter elmondta: a soros uniós elnökség kormányzati feladat, ám a félév végén nemcsak a kormány munkáját, hanem az egész országot fogják megítélni. Ezért arra kérte a történelmi egyházak vezetőit, hogy se-

gítsenek a Magyarországról alkotott kép javításában. Martonyi hangsúlyozta, hogy az európai kormányok
többségének – a magyarhoz hasonlóan – azonos az értékrendje az egyházakéval. Az emberi tényező az,
amitől hazánk és Európa jövője függ
– emelte ki. Elmondta továbbá azt is,
hogy a magyar kormány kiemelt ﬁgyelmet fordít az egyházakkal való
párbeszédre, amelyet a lisszaboni
szerződés is tartalmaz.
A következő félévben különös jelentőséget kap az önkéntesség euró-

pai éve, amelynek magyarországi
programjaiba a kormány várja az
egyházak bekapcsolódását. Győri
Enikő EU-s ügyekért felelős államtitkár felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy az
önkéntesség évének már működő
honlapján lehet regisztrálni az önkéntes programokra, és felkérte az egyházakat is a csatlakozásra, illetve elmondta: a tervek szerint a jövő félévben a kormány tagjai és az EU-tagállamok hazánkban akkreditált nagykövetei is vállalnak majd önkéntes
munkát.
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke felhívta a
ﬁgyelmet arra, hogy a jövő évi ökumenikus imahét első napját (2011. január 16.) hazánkért, ezen belül a
magyar soros EU-elnökség sikeréért
ajánlották fel.
Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke Pál apostolt
idézte: a „gyere, siess segítségünkre”
most az egyházaknak szól. Ahogyan egy kor az
apostol e látomás
ha tá sá ra lé pett
eu ró pai föld re,
úgy most az egyházak siethetnek
nemcsak hazánk,
de Európa segítségére is. A magyar soros elnökség si ke rét az
evangélikus egyház nem zet kö zi
kapcsolatai is előse gít he tik
–
mondta el a püspök a prioritásokkal
kapcsolatban megfogalmazott konkrét elképzelései mellett.
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija úgy vélte: az EU és a világ
kiemelt ﬁgyelemmel néz ránk, és
fontos, hogy a Magyarországról alkotott torz, kontextusából kiemelt kép
megváltozzon.
Az EU-elnökség sikere érdekében az egyházakkal való egyeztetés
és konzultáció folyamatos lesz.
d Forrás: Külügyminisztérium

A Szent István Társulat és a Luther
Kiadó közös gondozásában megjelent
könyv méltatásakor Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát úgy fogalmazott:
a közelmúlt feltárása nem speciálisan
egyházi gond, hanem össztársadalmi
probléma. „A tisztulás folyamata fájdalmas, ezért félünk tőle”, de „a múlt
foltjai provokálnak bennünket, hogy
tisztán lássunk”, ennek a célja pedig
a kiengesztelődés.
Tőkéczki László történész, az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Művelődéstörténeti Tanszékének vezetője elmondta: a kötet azt mutatja be,
hogy az egyházak miként alkalmazkodtak „az istenellenes hatalomhoz”,
de „miközben fenntartották magukat,

lós, az Evangélikus Országos Levéltár
igazgatója arról beszélt, hogy amikor
„a nemzetet akarták megtörni a kommunisták”, egyik első célpontjukká az
egyházak váltak. A Magyarországi
Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának munkájáról
szólva elmondta: sokakban még mindig felvetődik a kérdés, megvan-e a
kellő történelmi távlat a
kutatásokhoz, és sokak
szá má ra még min dig
magyarázatra szorul, miért is fontos a bizottság
munkája.
Balogh Margit, a MaTőkéczki László, Balogh Margit, Várszegi Asztrik gyar Tudományos Akadémia Társadalomkutaés Czenthe Miklós
tó Központjának igazelvesztették lényegüket”. A Duna- gatója hangsúlyozta: a rendszer műmelléki Református Egyházkerület ködésének egészét kell feltárni, ezért
főgondnoka szerint a tanulmányok is tartja örvendetesnek, hogy az ügyarról is szólnak, hogy a pártállami tit- nökök története mellett a döntéshokosszolgálattal való együttműködés- zatali mechanizmusról is szól a könyv,
ben érintettek „minimum bűnvallo- amely – szerinte – vádaskodás és ítélkezés nélkül írja le a múltat.
mással tartoznak”.
A könyvbemutatón Czenthe Mikd Forrás: MTI
F OTÓ : M É S Z Á R O S G Á B O R

Adventi Prúsz-együttlét
fehér asztalok mellett
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Jól fogyott a Szentírás
Éves közgyűlés a Magyar Bibliatársulat Alapítványnál
b Amikor a keresztények – reménység szerint rendszeresen –
kezükbe veszik Bibliájukat, biztosan eszükbe jut az egész Írás
ihletője és az általuk éppen olvasott könyv szerzője. A könyv
fellapozásakor esetleg még a kiadó neve is szemükbe ötlik. Sokakban azonban nem tudatosul,
hogy a magyar nyelvű Biblia
ügyének szolgálatában jelentős
szerepe van a Magyar Bibliatársulat Alapítványnak.

A Magyar Bibliatársulat – mely jogelődeivel együtt több mint hat évtizedes múltra tekint vissza – 1991-től
alapítványi formában működik.
Az alapítvány feladata a magyar
nyelvű Biblia kiadása, terjesztése, a szöveg gondozása és fordítása, de kiegészítő feladatként jelentkezik a Magyarországon élő nemzetiségiek és külföldiek számára az anyanyelvű Biblia
hozzáférhetőségének biztosítása is.
A hat (öt protestáns és az ortodox)
felekezet által alapított szervezet
alapszabálya szerint az alapítványi
döntéseket hozó kuratórium mellett
kiemelkedő szerep jut a közgyűlésnek. A testület a delegáltakon keresztül a tájékozódási és egyetértési jogot
biztosítja a tagegyházak részére, melyek száma időközben tizennégyre
bővült.
Az idei – december 9-én megtartott – éves közgyűlésen a tisztségviselők beszámolója hangzott el. Az
alapítvány elnökeként D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök
szólt a jelenlévőkhöz. Hangot adott
annak a reménységének, hogy a gazdasági krízis, a tiszai árvíz és a vörösiszap-katasztrófa ellenére az alapítvány tevékenységével hozzájárulhat
ahhoz, hogy – hosszabb távon –
minél többekben kialakuljon a spirituális értékek irányában történő tájékozódás képessége.
Az alapítvány főtitkára, dr. Pecsuk Ottó az összefogás erejéről
szólt, amely 2008-ban, a Biblia évében megmutatkozott a közös ügy ér-

dekében. Bár a 2008. év a rendezvénysorozatokkal kegyelmi időszak
volt – némiképp szükségszerű, hogy
ezt visszaesés kövesse –, a 2010ben végzett munka bizakodásra ad
okot.
Folytatódtak az új bibliafordítás
2013-ra tervezett kiadásának előkészületei, megjelentek egyes könyvek próbafordításai; a nagyszámú
visszajelzés alapján élénk érdeklődés
mutatkozik az új fordítás iránt.
Hagyományteremtő rendezvényként került sor a pünkösdhétfői hangos Biblia-felolvasásra a Deák téri
evangélikus templom lépcsőjén. A
vakok részére két éve érkeznek hazánkba Braille-írással készült Bibliák, idén az olvasókhoz való eljuttatásukat célzó akció kezdődött Érintve láss! címmel. Kórházi vándorkiállítás indult útjára Az áldott orvos –
betegség és gyógyulás a Bibliában
címmel, mely a Biblia üzenetét újszerű formában teszi hozzáférhetővé a
tágabb közvélemény számára.
A főtitkári beszámoló kitért az alapítvány szerteágazó nemzetközi kapcsolataira is, amelyek révén a szervezet változatos formában kap segítséget – kiemelten az új bibliafordítás
munkálataihoz.
A kiemelt projektek megvalósítását adománygyűjtő akciók szervezésével biztosítja az alapítvány. Ezek közül kiemelkedik a szlovén–magyar
Újszövetség kiadására szervezett gyűjtés, melynek keretében a szlovéniai
magyarok, illetve a magyarországi
vendek számára vált – kedvező feltételek mellett – elérhetővé a kiadvány. Egy adománygyűjtő akció felajánlásaiból tizennégy új alapítású
gyülekezet könyvtári anyagának bővítését támogatta az alapítvány. A vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára pedig 2011 tavaszán terveznek
adománygyűjtést a megsemmisült
családi Bibliák pótlására, ehhez felhasználják az alapítványhoz beérkezett egyszázalékos felajánlások 281
ezer forintos összegét is. Az adományokat a térségben tevékenykedő
lelkészek segítségével tervezik célba
juttatni.

Az alapítvány pénzügyi felügyelője, dr. Zsugyel János a 2009. évi zárszámadást ismertette a közgyűléssel,
illetve beszámolt a 2010. évi költségvetés időarányos teljesítésének helyzetéről, valamint a 2011. évi költségvetési tervezetről. A gazdasági válság
2009-ben éreztette hatását – az adományok visszaesésében – az alapítvány gazdálkodásában, de 2010-ben
a helyzet stabilizálódik, és 2011-ben
is kiegyensúlyozott költségvetést terveznek. Az egyes költségvetési tételek előirányzatai a várható inﬂációs
hatásokkal is számolnak, s ha a bevételek a korábbi évek gyakorlata szerint alakulnak, az alapítvány céljainak
költségvetési fedezete rendelkezésre
áll majd.
Dr. Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó
igazgatója, az alapítvány főtitkárhelyettese beszámolt az alapítványi tevékenységhez kapcsolódó kiadói
munka eredményeiről. A Biblia éve
előtt megjelentetett Szentírás-fordításokból örvendetes módon olyannyira megfogyatkozott a készlet,
hogy idén ismét nagyobb mennyiséget kellett kiadni.
Harmincezer Károli-, húszezer új
fordítású és ötezer magyarázatos
Biblia kerülhetett ki a nyomdából,
ezenkívül a – hosszabb ideje nem
kapható – német–magyar Újszövetség kétezer, valamint Máté, Márk és
Lukács evangéliuma öt-ötezer példányban jelenhetett meg. A főtitkárhelyettes számos, a bibliamunkához kapcsolódó egyéb kiadvány megjelenéséről is tájékoztatást adott.
Az alapítvány közgyűlése a beterjesztett tisztségviselői beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
Az advent második hetében megrendezett közgyűlés ünnepi hangulatához hozzájárult az elnökség asztalán elhelyezett adventi koszorú
két égő gyertyája is. Az együttlétet
Tímár Gabriella református lelkipásztor nyitóáhítata, illetve Mézes
Lászlónak, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet jegyzőjének záróimádsága foglalta méltó
keretbe.
d EvÉlet-infó
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Ez év elején egy szülőknek szóló fórumon leltünk egymásra néhányan,
kisgyermekes evangélikus édesanyák.
Felmerült bennünk az igény, hogy
megjelenjünk a Szélrózsa országos
evangélikus ifjúsági találkozón a kötődő nevelést népszerűsítendő. Öten
maradtunk, akik meglátva a téma jelentőségét nekiláttunk, hogy kidolgozzuk a részletes tervet.
A Szélrózsa mottójára („Középkezdés Veled”) rímelve a „Kötéskezdés
Veled” címet adtuk programunknak,
kifejezve a kötődés, a hordozókendő
megkötése és a spiritualitás egybefonódását. Belátván határainkat arra jutottunk, hogy a szombati napra koncentráljuk szereplésünket. Sajnos a
szervezőkkel történő hosszas és gördülékenynek nem mondható egyeztetés miatt lecsúsztunk arról, hogy a
rendezvény programfüzetében megjelenjünk, ezért a helyszínen reklámoztuk programunkat, szórólapokat
osztogatva.
A Déli és az Északi Egyházkerület
püspökeinek anyagi támogatásával,
a piliscsabai gyülekezet alapítványának
kiadásában szerkesztettünk egy kiadványt Szülőnek lenni – Kötéskezdés Veled címmel, amely ingyenesen elvihető volt a Szélrózsa idején, s hamar el
is fogyott mind a százötven példány.

b Az alábbiakban a Kakas Lídia
Szeretetotthonnak, a nyugdíjas
egyházi alkalmazottak otthonának történetét elevenítjük föl
abból az alkalomból, hogy szolgálata, működése idén ért véget.
Hálát adunk az elmúlt évekért a
rólunk mindvégig gondoskodó
mennyei Atyánknak. A kicsiny
kezdetet megáldotta Istenünk,
és egy végig jól működő, a lakóknak szeretetet biztosító, róluk
gondoskodó és a Krisztus-hitben
békességet nyújtó otthon alakult
ki. Nem szeretnénk elfelejteni a
régi szép és tartalmas elnevezést,
amely min den kor kö te le zett
minket, és kihívást is jelentett
számunkra: szeretetotthon.

g Széll Bulcsú

Otthonunk életének első időszaka
1932-től 1942-ig tartott. Kakas Lídia
hittestvérünk a VIII. kerület, Balassa
utca 9. alatti ingatlanát 1915-ben örökségképpen a Deák téri magyar egyházra hagyta. Kívánsága az volt, hogy ott
egyedülálló idős nők számára szeretetotthon létesüljön. Az első világháborús évek és az azokat követő, gondokkal teli időszak még nem tette lehetővé az indulást, ezért a lakásokat
bérbe adták. De a terv nem felejtődött
el, és az 1929. évi tanácsülésen dr. Raffay Sándor püspök javaslatot tett az
otthon fokozatos beindítására.
A szeretetotthon létét végül özv.
Kendeh-Kirchknopf Gusztávné és
gyermekei beköltözésétől számíthatjuk, aki elvállalta a gondnoki teendőket. 1932-ben huszonkét lakóval indult
az élet. 1936-ban özv. Gáncs Aladárné vette át a gondnok posztját.
Maga az épület két részből állt: egy
utca felőli, emeletes, L alakú és egy
szintén emeletes hátsó részből, közte kerttel és udvarral.
Hetenként egyszer volt az otthonban bibliaóra, melyen a Deák téri lelkészek szolgáltak. A hétköznapi élet
sétával, olvasgatással, kézimunkázással, főzéssel, takarítással telt.
***
A lakók száma 1940-ig harmincöt főre emelkedett, s az otthon lassan
szűknek bizonyult. Így az egyház vezetőségében megérlelődött egy új
otthon létesítésének a gondolata.
Ennek megvalósítására 1942-ben ke-
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Hétvége várandósoknak
Bemutatkozik az evangélikus családmissziós munkacsoport
Ugyancsak a Szélrózsán lehetőség
nyílt kipróbálni a hordozás élményét.
Az érdeklődők kézbe foghattak mosható pelenkát, rendelkezésre álltunk, hogy kérdéseikre választ kapjanak, tapasztalatainkról halljanak. A
témával foglalkozó, magyar nyelven
megjelent könyvekbe is bele lehetett
olvasni. Délután fórumbeszélgetés
formájában jártuk körül, mit jelent
kötődően nevelni, milyen hozadéka
lehet a gyermek, a szülők és a környezet számára.
Célunk a gyermekvállalás előtt állók, valamint a kisgyermekes családok
megszólítása volt, illetve mindazoké,
akik akár szakemberként, akár magánemberként fogékonyak a tudatos
gyermeknevelés és családtervezés témaköre iránt. Sokan találtak meg
bennünket: kíváncsiságból vagy konkrét kérdéssel. Érezhető volt, hogy
van igény és nyitottság erre a szemléletre, a tájékozódásra.
A fent vázolt érdeklődésre és a
kedvező visszhangra való tekintettel
az ősz folyamán létrehoztunk egy

családmissziós munkacsoportot, amelyet a Magyarországi Evangélikus
Egyház Brebovszkyné Pintér Márta
által vezetett Női Missziója fogadott be alcsoportként. Csapatunk
tagjai Szántó Enikő lelkész-lelkigon-

és táncterapeuta, babahordozási tanácsadó és tanfolyamvezető (LANA), perinatálisszaktanácsadó-hallgató, Varró Dánielné Gelencsér Zsóﬁa hitoktató-tanító és Fekete-Hegedűs Tímea matematikus. Mindnyá-

dozó, dr. Balogh Márta jogász, nagycsaládos édesanya, képzésben lévő
szoptatási tanácsadó, e sorok írója –
gyógypedagógus, integrált kifejezés-

jan édesanyák vagyunk, akiket a háttérben vagy jobban bevonódva támogatnak férjeink szülői mivoltunkban és a munkánkban.

Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
rült sor. Az új ház Zuglóban, a Bosnyák téren épült föl. Első igazgatója
Scholz László lelkész lett. Az otthon
egyemeletes épülete negyven lakót tudott befogadni. Gondozónőket kezdetben a Fébé Diakonissza Anyaház
küldött. Az otthon első vezetője Vaskó Ilona diakonissza testvér volt.
A lakók ebédjét a főváros ﬁnanszírozta, s a Gyermekélelmezési Vállalat konyhájáról hozták. Az otthon tágas ebédlőjében közösen étkeztek a
lakók. A reggelit és a vacsorát a
gondozónők készítették. A fűtés a folyosóról, fafűtéses kályhákkal történt,
ami a Balassa utcaihoz képest nagy
előrelépés volt. Sokat jelentett a lakóknak az otthont körülvevő szép
kert is. Többen szívesen segítettek a
házimunkák elvégzésében, a külön
varrószobában közösen kézimunkáztak, ami a közösséget is erősítette, de anyagi hasznot is jelentett az intézménynek, mert a karácsonyi vásáron a szeretetotthon javára értékesítették a kézimunkákat.
Az indulás örömébe azonban hamarosan üröm is vegyült. A háború
nem kímélte meg az otthont sem. A
gyakori szőnyegbombázások során
találat érte a házat, egynegyede leomlott. Isten kegyelme, hogy az óvóhelyen meghúzódó háznép megmenekült. Ezután hosszas harci cselekmények színtere lett a tér, el kellett
hagyni az épületet, csak a magatehetetlenek maradtak az óvóhelyen.
A front to vább vo nu lá sa után
visszajőve az öregség, betegség, a
megpróbáltatások és az ínség következtében huszonöt nap alatt huszonegy halottja volt az intézménynek. Egyedül Isten igéje adott bátorítást a testvéreknek.
Scholz László lelkipásztor nagy
hűséggel és hozzáértéssel igazgatta az
otthont 1959-ig. Utódja Boros Károly
lelkész lett. Az addigi rend szerint, naponta voltak áhítatok, melyeket a
gyülekezet lelkészei és az itt lakó
nyugdíjas lelkészek tartottak. Ebben
az időben az otthon már a zuglói gyülekezet vezetésével működött.
***
Az 1972-es esztendő újabb nagy fordulatot hozott az otthon életébe.
Egyházunk vezetői úgy döntöttek,
hogy az intézmény épületét kibővít-

ve átadják a teológiai akadémiának, így
megoldva az akadémia helyének régen
vajúdó kérdését. Nagy megrázkódtatást jelentett ez az ott lakóknak, hiszen
ide úgy költöztek már, mint utolsó földi lakóhelyükre. Többeknek kisebb
szobára volt kilátásuk, mint amilyenben addig laktak, tehát meg kellett válniuk kedves bútordaraboktól is.
Annak idején a Zuglóba költözés
előrelépést jelentett: egy új, szép, a
célnak megfelelő épületbe költözhettek, most viszont egy nagy, városi
bérházba, ahol annyi minden más is
van rajtuk kívül. Azonban sok igei
biztatást kaptak mindenfelől és bátorító szavakat az egyház részéről.
Így került sor 1972. október végén
az átköltözésre, miután az Üllői út 24.
alatti háznak a közelmúltig otthonként használt részét felújították. Tizennyolcan kerültek ide, elsősorban
az addigi otthon egyházi alkalmazott
lakói. A többiek más otthonokban
nyertek elhelyezést.
Nem volt könnyű az indulás, az új
dolgok megszokása; anyagi gondok
is hátráltatták a fejlődést. De éppen
ezekben a nehezebb években sokszor
egészen kézzelfoghatóan tapasztalták
meg Isten megsegítő kegyelmét.
***
Ettől kezdve az otthon az országos
egyház felügyelete alá tartozott. Igazgatója Bonnyai Sándor kispesti lelkész lett, aki tizenhat éven át töltötte be ezt a tisztet, s mozgósította gyülekezete tagjait is a betegek látogatására és az otthonban adódó iparos
munkák elvégzésére.
Az új helyen működő szeretetotthon első gondnoknője Ferenczy Zoltánné volt, aki munkatársával, Békés
Józsefnével együtt vállalta a lakók átköltöztetésének nehéz munkáját és a
beindítás úttörő feladatait is. Hűségesen álltak helyt a nem könnyű időben.
Lelkészeink szuplikáló utakra indultak, hogy így könnyítsenek az
anyagi terheken. Adományok is érkeztek többfelől, lassan szépülhetett az otthon. Egyházunk később támogató egyházmegyéket állított intézményünk mögé, ahonnan rendszeresen kaptunk pénzbeli és természetbeni segítséget. Így helyreállt az
anyagi egyensúly.
1989 óta állami normatív támoga-

tásban részesültünk mi is, ami a megnövekedett árak, kiadások és hivatalos terhek miatt létszükséglet lett.
Az addigi lelkész nyugdíjazásával
megürülő igazgatói tisztet rövid időre Szalay Tamás cinkotai lelkész
vette át, de sok elfoglaltsága miatt hamarosan lemondott, s 1990-től az otthon megszűnéséig Széll Bulcsú lett az
igazgató lelkész. Ferenczy Zoltánné
nyugdíjba vonulása után 1985-ben
Missura Tiborné vette át az otthon
vezetését, aki már 1977 óta itt dolgozott gondozónőként. Nagy hűséggel
végezte szolgálatát az utolsó pillanatig. Szép ünnepségen búcsúztattuk
2000. december 28-án. Az ő nyomába lépett a vezetésben Jegesi Zoltánné 2001-től 2003-ig, aki 2000 februárja óta dolgozott itt, utána Szénási
Ágnes volt az otthonvezető; mindannyian szintén nagy szeretettel és
hozzáértéssel végezték munkájukat.
A szép hagyományt folytatva az
Üllői úton is naponta tartottunk
áhítatot. Egyéb alkalmakkal is igyekeztünk színesebbé tenni a lakók
életét. Közös helyiségeink vendégfogadásra is alkalmasak voltak.
Más otthonokba is ellátogattunk.
Hozzánk pedig, főleg karácsony táján, kedves csoportok jöttek egy kis
műsorral különböző gyülekezetekből,
például a Deák térről, Kispestről
stb. Mindig örömmel fogadtuk őket.
***
Néhány személyes élményem is ide
kívánkozik. Nagyon meghittek voltak a naponkénti áhítatok és az utánuk folyó kötetlen beszélgetések,
szobánkénti látogatások. Külön élmény volt minden szenteste, amelyet
együtt töltöttünk énekkel, áhítattal,
közös vacsorával, meghitt békességben. Dolgozók és lakók egy nagy családdá forrtunk össze.
Örömmel emlékszem vissza egy tavaly májusi eseményre is: amikor
már biztos volt az otthon megszűnése, de még mindnyájan együtt voltunk, az otthonvezetővel együtt elhatároztuk, hogy tartunk egy hálaadó
búcsú-istentiszteletet. Minden lakó és
dolgozó jelen volt, az országos irodát
is képviselte egy személy. A hozzánk
szóló igei üzenet után és a közös úrvacsoravétel előtt kihívtam az oltár elé
az összes dolgozót és önkéntes mun-

Rövid távú terveink között szerepel kiadványunk átdolgozott kiadásának megjelentetése a Luther Kiadó
gondozásában. Készülőben van a
honlapunk is. Előkészítés alatt áll
első, úgynevezett várandóshétvégénk, ahová gyermeket váró párokat
hívunk (a program hirdetése lapunk
28. oldalán található – a szerk.).
Hosszabb távú tervünk a kisgyermekeket nevelő családokat és a nagyszülőket megszólítani.
Hiánypótlónak érezzük ezt a tevékenységet az egyházban. Mivel a téma fontosságának elismertsége hazánkban még csekély, és pillanatnyilag az infrastruktúra és az anyagi erőforrások hiánya is gátló tényező, saját hivatástudatunkra és támogatóink
felkarolására számíthatunk. Erőt merítünk az önmagukért beszélő saját
tapasztalatainkból, valamint a fejlettebb társadalmakban évtizedekkel
ezelőtt napvilágot látott kutatási
eredményekből.
Hitünk szerint a gyermek Isten
ajándéka. Az alapokat belénk vetette, és ösztönösen érezzük, mi jó
gyermekünknek. Úgy tartjuk, hogy a
feltétlen bizalom, a szeretet, a kötődés, a ráhagyatkozás kell, hogy legyen
a szülő-gyermek kapcsolat alapja.
g Mády Anna

kást. Nem tudták, hogy miért. Akkor
kértem, hogy térdeljenek le, és mindenki kézrátétellel és személyesen neki szóló igével áldást kapott. A szívek
erősebben dobogtak, és a szemekből
könny csordult elő. Istenünk jelenlétének kézzelfogható valóságát éreztük
mindnyájan: velünk van, megáld és
velünk marad mindenkor…
Az otthon azért szűnt meg, mert
az Üllői úti központi egyházi épületet le szándékoztak bontani, és ideiglenesen itt tervezték elhelyezni az
irodákat. Megszűnésekor az otthonnak húsz lakója volt, és heten gondozták őket nagy szeretettel, odaadással (ebben a számban a takarító
és a szerelőnk is benne volt).
A lakók a hűvösvölgyi, a csillaghegyi és a kistarcsai otthonba kerültek.
Mindenki választhatott, hova szeretne menni. Kakas Lídia, az otthon alapítója hagyatékának a sorsát nem ismerjük.
Volt pozitív változás is a zuglói időszakhoz képest. Itt központi fűtés
melegítette az összes helyiséget. És
a város közepén lakni bizonyos szempontból előnyt is jelentett, nem csak
hátrányt.
Az elmúlt harmincnyolc év alatt is
sok jóban és nehézségben volt részünk,
de mindig megtapasztaltuk Urunk
oltalmazó szeretetét. Ő mindent javunkra fordított. Sok lakótársunktól
kellett végső búcsút venni ez idő alatt,
de reménységünk, hogy örök otthonunkban, Krisztusért, újból együtt
lehetünk majd teljes örömben.
Hálát adunk Istennek az elmúlt 38,
68, 78 esztendő során megtapasztalt
kegyelméért és vezetéséért. Az eredetileg adományt tevő testvérünk szívében kikelt jó mag évről évre meghozta gyümölcsét, bensőséges és békességes közösségben élhettek lakóink.
Megköszönjük egyházunk vezetőinek és minden testvérünknek imádságait és támogató jóságát. Reménységünk szerint valóban szeretetotthon
maradtunk.
Amikor ez évben véget ért otthonunk szolgálata, azt kérjük mennyei
Atyánktól, hogy kísérje áldása mindnyájunkat – volt lakókat és dolgozókat – azzal a megtapasztalással, hogy
„hajlék az örökkévaló Isten, alant
vannak örökkévaló karjai” (5Móz
33,27; Károli-fordítás).

A szerző evangélikus lelkész, a szeretetotthon utolsó igazgató lelkésze
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Márványlapra vésett mulandóság Berzsenyi Dániel költészetében
„Mindennap búcsút veszünk valamitől, anélkül hogy tudnánk.” (Lion Feuchtwanger)

A változó és tovaröppenő „szárnyas” idő kiemelt szerepet játszik Berzsenyi Dániel költészetében, de életritmusában, napirendjében is
fontos volt az idő, az időbeosztás. Szigorú rend
jellemezte mindennapjait. Reggel korán kelt, és
este korán feküdt, mert felesége, Dukai Takách
Zsuzsanna korholta, amiért esténként túl sok
gyertyát fogyaszt.
Egy józan gazdálkodónak rendkívül fontos
az idő a mindennapi életben. Márpedig Berzsenyi jó, sőt proﬁ gazdálkodó lehetett. Számos
emlékezés és bizonyíték van erre; a mezőgazdaságról írott értekezése ámulatba ejtő még a
kései olvasó számára is.
Ki gondolná, hogy ez a földhözragadt gazdálkodó, „Dani uraság” azonos azzal a magyar
költővel, aki állandóan meditál és pipázgatva
nosztalgiázik, a múltba réved, álmodozik, ábrándozik? „Dani uraság”, a gazdálkodó és Berzsenyi Dániel, a költő másképpen gondolkodik
az időről, noha vitathatatlanul egyazon személy
a kettő. Gazdálkodónak remek, költőnek zseniális.
Költői időszemléletében paradox módon a
múló idő állandóságát, a múlt statikussá merevített megjelenítését vehetjük észre. Költeményeiben „márványlapra” vésve igyekszik
megörökíteni és időtleníteni mindazt a tünékeny mulandóságot, amelynek elmúlásától
retteg. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy költészetében csak az van igazán, ami már elmúlt. Bertók László ezt a gondolatot így fogalmazza meg
a Niklán című versében:
„ha Dániel úr, ujjai között
megpörget egy diófalevelet,
nincs alku, nincs haszontalan öröm,
csak az van, ami végleg elveszett”
***
A mulandósággal való szembenézés, másképpen szólva az ember ráeszmélése a mulandóságra az ifjúságot maga mögött hagyó ember
legizgalmasabb leckéje és határhelyzete. Határhelyzet és feladat, amellyel kezdenünk kell valamit.
„A mulandóság Berzsenyi legfőbb mondanivalója. (…) Verseiben a mulandóság nem a
szentimentális kordivat tetszelgő bánatocskája, nem is a Horatius méltóságos tudomása a
ritmusba gördülő elmúlásról, hanem egy alapvető élményséma. (…) Berzsenyi minden dolognak a mulandóságát érezte rögtön. (…) a romantikával válik a költészet tengelyévé az idő,
a lepergő emberélet” – írja Szerb Antal a Magyar irodalomtörténetben.
A már említett, „márványlapra” vésett mulandóság Berzsenyi egész gondolatvilágát átjárja. Tény, hogy költeményei többségében előkerül a múlékony dolgok féltése. Hazáját, nemzete erkölcsét, az ifjúságot, saját életét siratja.
Vannak költők, akik már öregen születnek.
Füst Milán például legszebb aggastyánverseit
viszonylag ﬁatalon írta. Berzsenyi pedig Kazinczynak írott levelében már saját elmúlását
tervezi vagy előlegezi: „Tisztelt Férﬁu! Nem látogatád meg haldokló barátodat; íme annak árnyéka meglátogat Téged! Árnyéka, mondom,
mert a lélek, mellyel Te valaha annyit vesződtél, többé nints. (…) Ma rakodtam új szobáimba, letettem nyoszolyámat azon szegletbe,
melyben én haldoklani fogok, elgyújtottam kandallómat, mellynél életemnek örömeit, bolondságait gyakran vissza fogom kérődzeni s a vénségemet melengetni.”
Mátyás Ferenc a Berzsenyi otthonában című
vallomása elején szereplő versében az élet
szép tavaszától búcsúzva ábrázolja Berzsenyit,
a „hervadó liget” költőjét: „a sárga ősz tett fejedre rozsdás koronát”.
***
A Berzsenyi-lírában a mulandóságról való elmélkedések két nagy tematika köré csoportosulnak. Az egyik az ifjúság elvesztésének gondolatköre, a másik pedig a kollektívum és a régi morál múlékonysága, a nemzet és a régi erkölcs eltűnése miatt érzett aggodalom. A tovatűnő ifjúság, a „rózsalugasos tavasz”, a szerelem
múlékonysága számos költeményében jele-

nik meg újra és újra, gyakran szinte önmagát
ismételgetve. Éppen az önismétlés lesz Kölcsey
egyik vádja, mely szerint Berzsenyi költői világa túlzottan zárt, túlzottan szűkös. Tény, hogy
ez a költői világ nagyon személyes, karakteresen egyedi, és az is tény, hogy a tűnő tavaszt,
az ifjúság elvesztését, valamint a nemzetféltést
tematizáló versekben a motívumok gyakran valóban kaleidoszkópszerűen kavarognak és játszanak egymásba.

Életem képe ez. – Már elestvélyedtem,
Béborúlt az élet vidám álorcája!”
(Levéltöredék barátnémhoz)
Ez utóbbi költemény valójában nem epistola és
nem is töredék, inkább tűnődés, meditáció, elégikus ábrándozás, nosztalgiázás, félhangos,
szinte prózai monológ. Kiemelt szerepe van a
képiségnek, a látvány által keltett hangulatnak.
Horváth János ezt írta erről a költeményről:
„Azóta nyárvégi estéken az őszi bogárnak búsongó hangjait nem lehet hallani anélkül, hogy
e gyönyörű költemény egész hangulata újra
meg újra el ne árasszon bennünket.”
***
Mint említettem, Berzsenyi nemcsak saját
mulandóságának lehetőségével számol, hanem állandóan visszatér költészetében a nemzetféltés gondolata is. Ez már nem klasszicista, hanem romantikus vonás, a romantikának
„divatos” témája, noha ősrégi téma, hisz a clades-eszme, a nemzetféltés gondolata már Horatiusnál is megvolt. Amint már szó volt róla,
Berzsenyi gyakran ismételgeti önmagát, az
ifjúság elvesztésének gondolatköre mellett a
nemzetféltés gondolatkörében is. A mulandóság című költeményben például így:

Berzsenyi Dániel (1776–1836) portréja
Néhány idézet az ifjúság elvesztését sirató,
a mulandóság gondolatát tematizáló költeményekből:
„Hervad már tavaszom, s bimbai hullanak:
A szép álmodozás kedves alakjai,
A tündér Amathus bájai oszlanak…”
(Barátimhoz)
„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.
Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.
A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.
Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.
Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait.
Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!”
(A közelítő tél)
„Bámulva kergetjük álmunk tarka képét,
Örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét,
S későn hullnak könnyeink.”
(Bucsuzás Kemenes-Aljától)
„Az ifjuság örömei
Lassacskán elrepűlnek,
A szép orcza kellemei
Komor ránczokra gyűlnek.”
(A Múzsához)
„Használd a napokat, s ami jelen vagyon,
Forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd
Érzésit ki ne zárd, míg ﬁatal korod
Boldog csillaga tündököl.”
(Horác)
„S az emlékezetnek repdező szárnyai
Visszahozzák éltem eltünt örömeit.

„Hol van már Ninive, Babylon, az Egyiptusi
Théba?
Memphys, Cartágó, Peru vára, Corinthus,
Athéne?”
Hol van a régi ditsőséges Rómának hatalma?”
Ez a legkevésbé „berzsenyis” vers, erőteljes áthallást érzünk itt Horatius egyértelmű hatása
mellett Kisfaludy Sándor regéire is. A romos
vár és a ledőlt torony képe jelenik meg leggyakrabban, mint a régi dicsőség eltűnése, megszűnése miatt érzett fájdalom nosztalgikus képe.
A romlásnak számos költeményben a jelenkor,
az elpuhult nemzedék az oka, például A magyarokhoz című ódában, melynek eredetileg a
Kesergés címet adta.
„Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajúl?”
Erre a költeményre a legnagyobb hatással Horatius Ad Populum Romanum című ódája
volt; a nagy római előd így kezdi költeményét:

hazai színművésztől, Sinkovits Imrétől azonban
a költőnek csupán egyetlen költeményét adták
ki hanglemezen, de éppen a legszebb elmúlásverset, A közelítő tél címűt.
***
Berzsenyinek, a gazdálkodónak és a költőnek
„kettéeső” időszemléletéről már volt szó. De milyen volt Berzsenyi viszonya a saját korához, saját idejéhez? Egyesek szerint maradi és nehézkes volt, régi korokból itt maradt hérosz, annak a régi magyar nemesnek megtestesítője, aki
gyémánt erényekkel és Toldi Miklós-szerű
testi erővel bír, és aki talán – valljuk be – nem
létezett soha. A múltba révedés folyamatosan
tetten érhető költészetében, amikor a régi dicsőséget idealizálja, és saját elpuhult korát ostorozza.
Toldi Miklós kései unokája lehetne ez a magyar Herkules, akinél még a Múzsa is „birkózva győz, és ércbuzogány rezeg kezében”. Az erőkultusz, melyre ﬁzikai adottságai és ösztönös
eszmei voluntarizmusa predesztinálja, melyet költészetté szublimál, soproni diákévei alatt
önnön ﬁzikai nyerseségében mutatkozik meg:
„Sopronban magam tizenkét németeket megvertem, és azokat a város tavába hánytam…” De
ezt a hérosz- és erőkultuszt, költészetének ihletett dinamikáját, melyet egyesek retrográdnak minősítettek, mások előremutatónak és
modernnek tekintették, mely a meghaladott
klasszicizmusból a romantika, majd az expresszionizmus és – urambocsá! – a futurizmus
felé visz.
Simon István A magyar irodalom című tanulmányában Berzsenyi költészetéről a következő megállapítást teszi: „Századunkban volt
egy időszak, amikor romolhatatlan, egészséges
lírája vérátömlesztéshez volt jó, túlﬁnomult és
sápadni kezdő költészetünket fölfrissíteni.”
Költeményeinek dinamizmusa és aktivizmusa,
az igék expresszív halmozása valóban folyamatos izgalomban tartja az olvasót.
Hogyan fér el az expresszív erőkultusz és az
elmúlás elégikus gondolatköre egyazon költészetben egyazon intenzitásfokkal? Ez a kérdés
többeket foglalkoztatott, például Szabó Dezsőt
is, aki a Berzsenyi című írásában így fogalmaz:
„Ez a két dolog: az erők örökös küzdése és semmibe-zuhanása adja meg Berzsenyi tehetségének, költészetének két fő vonását. Berzsenyi lírája heroikus és elégikus. A nagyszerű életküzdelem és a nagyszerű elmúlás költészete.”

„Delicta maiorum immeritus lues,
Romane, donec templa refeceris
aedisque labentis deorum et
foeda nigro simulacra fumo.”
(Azaz: „Apáid vétkeiért méltán lakolsz, római,
amíg helyre nem állítod a templomokat, az istenek düledező hajlékait, a fekete füsttől elcsúf ított szobrokat.”)
***
„Sok messzi Ország bölcsei, bajnoki
Jöttek hazánknak látni dicső egét,
Rémülve nézett a világ ránk
S nemzeteket tapodó erőnkre.”
(Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás)
Bezzeg a régiek erkölcse, ereje és virtusa! Ez a
gondolat Berzsenyi kortársait is megihlette, Révai Miklós például egy egész értekezést írt
versben a nemzeti nyelv és öltözet védelmében
A Magyar öltözet és nyelv című költeményben.
Baróti Szabó Dávid szintén. Szinte kísértetiesen hasonlítanak egymásra ezek a költemények.
Mátyás Ferenc írja Berzsenyiről: „Olykor még
álmodozva jár, a távoli múlt kormos falai közt,
holdfényben, mélabúban emészti magát, a
tegnapok korát elégiákban éli át. (…) a tér helyett az idő költészetében a tengely – mert minden folyvást mozog, rohan az elmúlás felé.”
Bessenyei Ferenc színművész egy, a Berzsenyi kincses emlék-kalendáriumnak adott interjúban említi, hogy számára a legkedvesebb Berzsenyi-vers a Barátomhoz, épp a mulandóság,
az ifjúság elvesztése miatt érzett ﬁnom melankólia miatt. „A Barátomhoz című verset nem
kis nosztalgiával szavaltam. Hisz arról szól,
mennyi hittel, mennyi gyönyörű ígérettel indul
az ember élete, és milyen keserves ráébredni arra, hogy minden elpusztul körülöttünk.” Bessenyei tolmácsolásában megjelent egy egész bakelitkorongnyi Berzsenyi-vers, egy másik jeles

Az evangélikus költő egykori lakhelye Niklán
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Berzsenyinek
van egy erőteljes ódai, patetikus és egy elégikus, melankolikus hangja. Az elégikus hang
egyértelműen a Niklára költözés utáni rezignáltabb pályaszakasz időszakában jelentkezik,
hiszen Nikla nem pótolhatta Sömjént – Sömjén a letűnt szerelmet, ifjúságot, életkedvet, reményeket idézte fel Berzsenyi nosztalgiára és
rezignációra hajlamos tudatában. Nikla már az
elmagányosodás, a reményvesztettség és az öregedés helyszíne. De Nikla védelmében meg kell
említeni, hogy itt idézte meg a múltat, itt véste„márványlapra” a mulandóságot, hogy múlhatatlanná tegye.
g Bozók Ferenc
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– Híveink számára nem kell Önt
bemutatnunk, a világi sajtó azonban
mintha csak mostanában, elnökpüspöki tisztségének utolsó évében
kezdte volna igazából „felfedezni”. Beszélgetésünk előtt néhány nappal –
december elsején – a Magyar Televízió Záróra című adásának volt a
vendége. E közel egyórás mélyinterjú során mindazon témák terítékre
kerültek – a cigánykérdéstől az ügynökkérdésig –, melyeket a világi média egyházi vonatkozásban érdekesnek tart. Lapunk olvasóit ennél
alighanem jobban érdekli, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket Ön
említene legfontosabbakként elnökpüspöki hivatalának négyéves időszakából…
– Meghatározta ezt az időszakot
az a kormányzat, amely többnyire
nem szerzett kellemes perceket az
egyházaknak. Kezdetben ideológiai
távolságtartás, utóbb tényleges kényszerhelyzet is motiválta a hozzánk való kormányzati viszonyulást. A Záróra adásában is elmondtam, hogy az
számunkra kifejezetten megalázó
volt, hogy úgyszólván nem volt két
egy más utá ni tár gya lás, ami kor
ugyanazok a kormányzati illetékesek
lettek volna a partnereink, mint előzőleg; vagy ha ugyanazok voltak is,
nem ott folytatták, ahol az adott
ügy tárgyalása félbemaradt. Ezt olykor rosszabb volt megélni, mintha kerek perec elutasítottak volna.
Ebben a négy esztendőben – de talán a tíz évet is mondhatom – sokkal több mindent mondtam és tettem
meg, mint amit saját álláspontom, véleményem alapján mondtam vagy
tettem volna. Személyes véleményemet gyakorta voltam kénytelen alárendelni az egyház érdekének. Ha
ugyanis az önérzetemre és emberi
tartásomra gondolok, akkor én például már a második ilyen megalázó
tárgyalás után nem ültem volna le velük az asztalhoz. Hogy mégis leültem,
az részemről mégsem megalkuvás
volt, hanem annak tudomásulvétele,
hogy azokat is képviselnem kell,
azokra is tekintettel kell lennem,
akik árnyaltabban vagy talán másként, netán sarkosabban fogalmazva
fejtenék ki az álláspontunkat.
A másik nagyon fontos téma,
amely nagyjából egybeesik elnökpüspöki szolgálatommal, valóban az
ügynökkérdés. És nem azért, mert ez
most felkapott téma, hanem mert
úgy gondolom, hogy egyházunk közvéleményének egy jelentős része –
kegyességi okból vagy másért – nem
érti a dolog lényegét. Nevezetesen,
hogy a megoldás nem az, hogy nem
teszünk semmit, hanem hogy minél
céltudatosabban, minél irgalmasabban, de minél tárgyszerűbben végére járjunk a dolognak. Engem leginkább az zavar, hogy mintha az Úris-

„A lutheri teológiának nincs
alternatívája”
Adventi beszélgetés Ittzés János leköszönt elnök-püspökkel
tent ebből az egészből ki akarnánk
hagyni. Márpedig nem hiszem, hogy
az Úristen vélemény nélkül néz bennünket, amikor ezekkel a kérdésekkel viaskodunk. Szilárd meggyőződésem, hogy itt végső soron nemcsak
egyes emberekről van szó, hanem az
egész egyház rehabilitációjáról is.
– A már említett televíziós műsorban ezzel kapcsolatban az áldozatok

na. Nemcsak ezt tette meg három évvel később, de ráadásul egy évig Kőszegen lehettem segédlelkész, és
amikor – tíz év takácsi szolgálat
után – azzal keresték meg a kőszegiek, hogy engem szeretnének idősebb Szabó Lajos utódjául, ellenvetés
nélkül beleegyezett. Mintha saját
lelkiismereti adósságát is törleszteni
akarta volna, avagy talán meg akarta volna mutatni, hogy ő
azért bizonyos dolgokat
Káldy Zoltán püspök-elnökkel – akkor ez volt a titulus – szemben is végig
tud vinni.
– Szabad legyen megosztanom azt a közvélekedést,
hogy Ittzés János rendkívül
korrekt ember, aki ugyanakkor nehezen tud felülemelkedni a sérelmeken.
Nos, elnök-püspökként óhatatlanul számos konﬂiktushelyzetet kellett megélnie. Maradtak-e Önben
feloldatlan konﬂiktusok,
sérelmek?
– Sérelmek semmiképp.
Az én személyes konﬂiktusaim nem személyes sérelmekből táplálkoztak. Ezek
mögött mindig elvi – egyházképhez, teológiai felfogáshoz vagy éppen az egyház lényegéhez tartozó – kérdések húzódtak
meg. Ha maradt is egy-két tüske
bennem, az csak azért van, mert
azok az ügyek egyházunknak ártottak. Ilyen például a liturgia ügye is.
Meg vagyok arról győződve, hogy
egyházunk megújulásának egyik sarokpontja a liturgia megújulása.
Hogy ezen a területen nem legjobb
meggyőződésem szerint történtek
a dolgok, semmiképpen nem személyes sérelem, miként az sem, ha azt
látom, hogy kontraszelekció működött bizonyos esetekben. Egyházamat
látom sérülve.
– Az új istentiszteleti rendnek
azonban – tapasztalatom szerint –
momentán még több az ellenzője,
mint a híve. Még az is előfordulhat,
hogy Püspök úr után olyasvalakit választanak a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület élére, aki maga sem ért
egyet az új liturgia bevezetésével…
– Erre válaszul Balczó Andrást kell
idéznem: „Az igazság plusz egy fő túlerő.” A hangsúly nem az egy főn, hanem az igazságon van. Az igazság akkor is igazság, ha senki sem képviseli. És lehet elfogultnak tartani, ebben
a kérdésben nem tudok elvi engedményt tenni. Miként a lutheri teológiából sem: evangélikus egyházunkban – ha az akar maradni, aminek
vallja magát – a lutheri teológiának
nincs alternatívája. A lelkiismereti
meggyőződését jó barátságért vagy a
népszerűség kedvéért nem adhatja föl
az ember. Szerintem egyházunk megújulása elválaszthatatlan a lutheri
teológiai örökség megbecsülésétől és
a liturgiai reformtól.
– Miért érzi így?
– Mert a liturgia nem egyszerűen
emberi ügy, hanem Isten népének az
az „életjelensége”, amelyben a legnagyobb csodák történnek. Ebben a közösségben az élő ige hirdettetik, a
szentség pedig megbecsült és elfogadott ajándék.
– De hát – ismereteim szerint –
maga Luther Márton is adiaforon
kérdésnek tekintette a liturgiát…
– Azért nem korrekt ez a hivatkozás, mert Lutheréknek eszükbe sem
F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

b A Magyarországi Evangélikus
Egyház püspökeinek szolgálatairól, főbb megnyilatkozásairól az
Evangélikus Élet olvasói folyamatosan értesülhetnek a különböző eseményekről tudósító híradásokból. Mindemellett az egyházkerületek lelkészi vezetői a
hetilapunk harmadik oldalán
részükre fenntartott Égtájoló
rovatban is kifejthetik havonta
gondolataikat. Így azután interjú viszont kétségkívül meglehetősen ritkán készül velük. Ittzés János püspök megszólaltatását azonban ezen túlmenően is
indokolja az a körülmény, hogy
– jóllehet a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület éléről csak
mintegy fél esztendő múlva vonul nyugállományba – 2006 áprilisától betöltött elnök-püspöki tisztségéről már ez év novemberében lemondott…
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rehabilitációjának szükségességét is
előrébb valónak mondotta. Igaz is, az
áldozatokról mintha kevesebb szó
esne. Én legalábbis nem tudok olyan
tényfeltáró kötetről, amely azt kutatná, hogy az ügynöki tevékenységek következtében konkrétan kik miben sérültek, szenvedtek hátrányt. Az embernek ugyan eszébe ötlik egyházunk
néhány ismert meghurcolt áldozatának a neve, ám ha Ordass Lajos,
Kendeh György neve után Keken
Andrásé is „beugrik”, akkor az ember
zavarba jön… De zavarba jön az ember azért is, mert valószínűleg Kendeh György és Ordass Lajos is kikérné magának, hogy meghurcoltatásukat holmi ügynöki ármány számlájára írják. Gyanítom, hogy az ő –
szenvedést is vállaló – emberi helytállásuk belső tartásból, meggyőződésből eredt.
– Ordass mindenképp speciális
eset, mert rá a hatalom nyílt sisakkal
támadt. De valóban nehéz a kérdés,
és ha a hátrányt szenvedett testvérek
életéből kellene példákat mondani,
nehezebb lenne a helyzetem. Ám az
nem igaz, hogy hátrány csak azáltal
érte az egyházat, hogy bizonyos emberek nem lehettek vagy nem maradhattak vezetők, mert az egyházat azáltal is hátrány érte, hogy mások viszont – érdemtelenül – jelentős,
esetleg éppen vezető szolgálati pozícióba kerültek. Kapásból vagy tucat
nevet tudnék említeni – jelentős
gyülekezetek lelkészeitől püspökökig
–, akik nem oda való emberekként kerültek helyükre. Nem fogok neveket
mondani, csak jelezni szeretném,
hogy így is fel lehet tenni a kérdést.
– Mindez különösen érdekesen
hangzik egy olyan egyházvezető szájából, aki élő cáfolata a kontraszelekció maradéktalan érvényesülésének…
– Talán nem tévedek túl nagyot, ha
feltételezem, hogy míg fel nem szentelésemkor Káldy Zoltán és az Állami Egyházügyi Hivatal akarata érvényesült, utóbb Ottlyk Ernő püspök
akarta bizonyítani erejét Káldyval
szemben. Én lettem volna ugyanis az
első teológus, akit Ottlyk püspök
1967-ben lelkésszé szentelhetett vol-

jutott, hogy azt fogják tenni a liturgiával, amit a későbbi korokban tettek, vagy időnként mi is teszünk. Persze, hogy nem ezen múlik az üdvösség, az világos. De nézzük meg a gyülekezeteinket! Milyen az istentiszteleti életünk?
– Nem tudom, ﬁgyelemmel kísérte-e
Püspök úr lapunkban az egyházi zenéről közelmúltban heteken át zajlott
polémiát. A vitaindító írás szerzője a
tradicionális egyházzene – Bach és az
orgonamuzsika – elsőbbsége mellett
kardoskodott, míg mások arra mutattak rá, hogy sokakat – kis túlzással –
hovatovább a kantáták és a motetták
tartanak távol istentiszteleteinktől.
Nem tudom, hogy a liturgia esetében
nem ugyanezzel a dilemmával találjuk-e szembe magunkat. Hiszen sokan
kifejezetten viszolyognak a katolikusnak vélt liturgiai elemektől.
– Én nem vagyok az ellen, hogy legyenek úgymond alternatív formák.
De hogy a gyülekezeti istentisztelet
mint a gyülekezet életének és az
egyház életének a középpontja ne
őrizze és ne valósítsa meg azt a teljes örökséget, amit nem egyszerűen
a reformátoroktól, hanem az egyház
még mélyebb forrásaiból kaptunk…?!
Ha úgy nő fel valaki, hogy a legegészségtelenebb táplálékhoz szoktatták, és életében nem evett mást,
mint chipset és hamburgert, akkor a
legértékesebb, legegészségesebb táplálékra is viszolyogva néz, s nem fog
ízleni neki. A liturgiai reformmal
szemben tapasztalható türelmetlenség mu tat ja, hogy nem ze dé kek
hosszú sorában valami tényleg nagyon deformálódott. Bizonyos vagyok
abban, hogy ha az 1930-as években indult liturgiai reformmozgalmat egyházidegen szempontok miatt az ötvenes évek első felében nem állítják
le, akkor máshol tartanánk.
– Elnök-püspökként országos rálátása volt gyülekezeteinkre. Meg
szabad kérdeznem, melyekre a legbüszkébb?
– Nem szívesen nevesítenék, mert
a leghitelesebbnek azt a képet tartom,
amely akkor tárult elém, amikor váratlanul érkeztem egy gyülekezetbe,
vagyis nem tudták előre, hogy megyek. Ha a püspök bejelentkezett
vendégként érkezik, akkor nem mindig a reális képpel szembesül. Van
olyan gyülekezet, amelyet adott esetben példaként tudnék más gyülekezet elé állítani, ezt mégsem teszem,
mert nem lenne elég korrekt és elég
hiteles.
– Engedje meg, Püspök úr, hogy én
viszont vegyem a bátorságot, és említsek ilyen közösségeket: Nyírszőlős,
Görögszállás…
– Hírből ismerem őket, és amit
hallok róluk, az valóban csodálatra
méltó, és Isten iránti hálára kötelez.
– De arról nem tudok, hogy Nyírszőlősön vagy – mondjuk – Répcelakon az új liturgia szerint tartanák az
istentiszteleteket…
– Ez az Úristen csodája, mindig is
az volt. Ha az Úristen valamit megáld, akkor az ember nem mondhatja, hogy ez nem az, aminek látszik.
Ettől függetlenül javaslom, menjen el
egyszer – például – Szombathelyre.
– Püspökként nyilvánvalóan nem
csupán egyházunk spirituális megújulásának szorgalmazása kötötte le
idejét, hanem a struktúrából eredő
feladatok is jócskán. Ön szerint jól
működnek-e egyházunk – közelmúltban szintén megreformált – szolgálati ágai?

– Szomorúnak tartom, hogy az országos presbitérium (OP) ülésein – de
néha még a püspöki tanácsban is – a
strukturális, anyagi kérdések kerülnek
túlsúlyba. Ott ülünk kettőtől este
kilencig, és még másról sem beszéltünk, csak hogy milyen dokumentumot kell aláírni, milyen házat kell renoválni, mennyi pénzt kell adni, milyen támogatást kell kiutalni…
Bár nem feltétlenül függ össze elnök-püspökségemmel, de ebben az
időszakban tudatosodott bennem,
hogy a mostani ciklus elejére megfogalmazódott és megvalósított elképzelések – megszűnő országos közgyűlés, megszűnő egyházkerületi
presbitériumok és a közgyűlés feladatát átvevő zsinat – a legjobb szándékok ellenére is félresiklottak. Nem véletlenül alakultak ki feszültségek különböző grémiumok között.
– Élénk visszhangot váltott ki püspöktársának az Égtájoló rovatban e
témában írt dolgozata. Ön egyetért
Fabiny Tamás erőteljesebb integrációt szorgalmazó javaslatával?
– Nevezzük néven a dolgot: az elerőtlenített püspöki jogkört rehabilitálni kellene. Természetesen nem a
diktatúra időszakának mintájára. De
az nem helyénvaló, ahogyan a püspöki jogkör korlátozva lett. Például
bizonyos döntéseknél nem kell ﬁgyelembe venni a püspök véleményét,
ám amikor összezavarodnak a dolgok, akkor „tessék szíves lenni elintézni, püspök úr”… És arról azért ne
feledkezzünk meg, hogy a lutheránus
egyházak püspöki egyházak. Másként fogalmazva: a reformáció egyházai között az evangélikus a püspöki hivatalt is komolyan vevő egyház.
Az sajátos dolog, hogy a Kárpátmedencében a református egyházban
is vannak püspökök, de a világban sehol másutt nincsenek. Lutheránus
egyház viszont nincs püspök nélkül.
Az evangélikus egyházakban nem a
közvélemény dönt például a liturgiáról. Ez nem felel meg a lutheri egyházi tradíciónak! Ez szerintem áldemokrácia. A liturgia ügyében dönteni nem a laikus közösség dolga és feladata lenne.
– Részemről nem volt szándékos, de
olybá tűnik, hogy a liturgiakérdés ennek az elnök-püspöki búcsúinterjúnak
is meghatározó témájává lett…
– Mondhatok más példát is arra,
hogy a tradíció és bizonyos mértékig
hitvallásos örökség talaján álló püspöki jogkör kérdéses. Mi történne, ha jó
bizonyítványai ellenére azt kellene
mondanom egy végzett teológusnak,
hogy nem szentelhetem fel, mert alkalmatlannak tartom a lelkészi szolgálatra? Vagy fordítva: ha a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapó
teológust ordinálnám? Nem a papír
mondja meg, hogy valaki alkalmas-e
a lelkészi szolgálatra, vagy sem. A teológiai képzés és tanulmányok maximális fontossága mellett vannak, lennének más szempontok is, amelyeket
a püspök köteles az Isten előtt jó lelkiismerettel alaposan megvizsgálni.
– Püspök urat, hál’ Istennek, ereje teljében láthatjuk, ám fél év múlva ténylegesen nyugállományba vonul. Akárhogy is nézzük, Önt a teológiai tanulmányai után egyházunkból száműzött – segédmunkási – létből emelte az Úristen az elnök-püspöki tisztségig. Ehhez képest szinte
mellékes, hogy a közelmúltban egyébként az egyik legmagasabb állami kitüntetést is átvehette. Boldog embernek érzi magát, Püspök úr?
– Attól függ, mit értünk boldogságon. Ha a boldogságon az önmagammal való teljes megelégedettséget is
értenem kell, akkor nem. Viszont
meggyőződéssel vallom: megkegyelmezett bűnös és Isten megajándékozott embere vagyok – hát nem ez a
keresztyén ember igazi boldogsága?
g T. Pintér Károly
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Válogatás a 75. évfolyamától b
Evangélikus Élet karácsonyi sz
Ama bizonyos éjszakán
Ama bizonyos éjszakán látszólag
semmi különös nem történt. Megszült egy asszony. Igaz, vándorút
után, könyörületből kapott hajlékban,
ami egy volt az istállóval. De ez akkor nem volt olyan rendkívül különös. A szülés természetközelibb,
hétköznapibb esemény volt, mint
ma. Volt, hogy mezőn szültek, munka közben, vagy nyájak nyomán hevenyészett pásztorkalibában, ahogyan az élet megtörhetetlen ritmusa éppen megkívánta.
Ama bizonyos éjszakán így volt ez
Betlehemben is. Lakás és istálló egyben volt, mint tucatjával a kis faluban
és szerte az országban. A félig még
nomád nép együtt élt állataival. Derékig érő fal választotta el az állatok
állását a lakótértől. A fal onnan túl vá-

ahogy volt – fény fakadt, s nekem ez
a fény gyermekkorom távlatából egy
félig nyitott ajtón át szüremlik felém,
míg kíváncsiságtól szorongó szívvel
énekeltük: „örömdalok hangozzanak világszerte széjjel…” (Békéscsabán ezt a Haan-éneket énekeltük
mindig szentestén). Romantika oldotta fel a magvas tényt, az Ő eljöttét, s karácsonyfagyertyákba, fényszóró-csillagokba oldódott fel az, ami nekünk, keresztyéneknek életünk fordulója, vízválasztója, sarkpontja:
testté lett az Ige, szolgává az Isten. És
micsoda hosszú utat kell bejárni ahhoz, vagy éppen milyen villámos
felismerésre kell hökkennünk, hogy
ez ne tűnjék kemény mondatnak!
Ama bizonyos éjszakán testet öltött a fény. Emberközelbe jött Isten.

Adjatok!
Néhány nap óta vastag, fehér hólepel takar be hegyet és völgyet. Pompás látvány ez azoknak, akiknek van
betévő falatjuk, meleg ruhájuk és fűtött szobájuk, és akiknek módjukban
van élvezni a tél örömeit; de szomorú és fájdalmas annak, akinek éheznie és dideregnie kell egy hosszú télen keresztül. Mert a frissen hullott
hóval reánk szakadt a tél hidege is.
A minap ebben a nagy hidegben
sétáltam ki az egyik kültelki iskolába, hogy hittanórámat megtartsam.
Ez az iskola a Jeruzsálem telep közelében van, ahol Budapest legszegényebbjei földbevájt lyukakban és
gallyakból, fából összetákolt kunyhókban laknak. Innen is van néhány
tanítványom ebben az iskolában.
Bár én melegen öltözve, élvezettel
tettem meg az utat otthonomtól az
iskoláig, mégis éreztem, hogy szinte megdermedtek a tagjaim a hidegtől. Mikor azonban megérkeztem az
iskolába, és ott láttam ezeket a Jeruzsálem-telepi kis tanítványaimat,
akiknek a testét alig födte be egy-két
rongyos ruhadarab, akiknek a szeméből könnyeket sajtolt a hideg,
amíg az iskolába érkeztek, akkor
összeszorult a szívem. Fájt a lelkem,
amikor az egyik sírva panaszkodott, hogy éhes, mert apjának nincsen munkája és nem volt miből kenyeret venniök. Úgy szerettem vol-

na kis tanítványaim fázó tagjait meleg ruhával betakarni, mezítelen lábukra cipőt húzni és meleg ételt adni nekik, hogy ne érezzék annyira a
tél dermesztő hidegét és az éhség
kínjait.
A hittanórán Jézus születéséről
beszélgettünk. A karácsonyról, a
szeretet ünnepéről, amely ebben a
dermesztő hideg téli világban köszönt
be hozzánk, hogy csodálatos melegével békét és megelégedést varázsoljon a szívekbe. És akkor az előbbi szomorúságot az Isten iránti hála és a reménység érzése váltotta fel bennem.
A hála, azért, hogy Isten kegyelme
karácsonyt adott a világnak, amikor
az emberek szívében több a szeretet
és a könyörület éhező és fázó embertestvéreink iránt, amikor Krisztus
igaz követői áldozatok árán is igyekeznek segíteni a nincsteleneken.
És megszállta a szívemet a reménység érzése, hogy a szeretet ünnepén
még ebben a nehéz és válságos világban is megmozdulnak az emberszívek, és az én kis tanítványaimnak is
jut meleg ruha, meleg étel.
Karácsony a küszöbön van. Az
emberek kíváncsi várakozással tekintenek eléje: Mit hoz számukra a karácsony? Lesznek-e vajon, akik a
csillogó karácsonyfa alatt, a fűtött
szobában, az ajándékokkal és jó falatokkal dúsan megrakott asztal mel-

lett megkérdezik majd maguktól:
Mit adtál azoknak a testvéreidnek,
akiknek semmijök sincsen? Csak
magadnak készítettél-e karácsonyi
örömöt, vagy reájuk is gondoltál? Mit
adtál azoknak, akiknek nincsen kenyerük, nincsen ruhájuk és akik hideg szobában virradtak a karácsony
szent ünnepére?
Akik megtették embertársaik iránti
kötelességeiket, és másoknak is juttattak abból, amit nékik Isten jósága
és kegyelme adott, azok boldog megelégedéssel ünnepelhetnek, mert szívük nyugodtan, örömmel válaszolhat
a kérdésre. Én megtettem azt, ami tőlem tellett. Akik pedig csak magukra gondolva, embertestvéreik nyomorát nem vették észre, azok ne válaszoljanak addig, amíg még egy ajándékot nem kérnek a többihez az Úr
Jézustól. Kérjenek tőle sok-sok jóságot és szeretetet azok iránt, akikhez
mostoha az élet. Az Úr Jézus, aki többi kívánságaikat teljesítette, bizonyára nem fogja elutasítani magától
ezt a kérést sem. És ha megajándékozza szívüket a karácsonyi meleg
szeretettel, ne késlekedjenek. Nyissák meg kezüket is és adjanak és segítsenek, hogy a nagy ünnepen mindenki víg énekkel zenghesse: „Boldog
örömnap derült ránk.”
g Németh Irén
(I. évfolyam, 1933)

A püspöki kar felhívása
a ﬁnn testvérek segítése érdekében
lyúszerűen volt kiképezve az állatok
etetésére, innen emeltebb padka,
ahova felsőruhát, prémeket terítettek
alvásra. Mi sem volt természetesebb,
mint hogy az újszülöttet a vályúba tették, szorosan pólyálva, egyik felől a
szüléstől kimerült anya, másik felől az
állatok lehelete melengette.
Ama bizonyos éjszakán ami történt, mégsem lett a hétköznapok
végtelen sorában semmibe vesző jelentéktelenség. Olyan fény áradt onnan, ami ezen a napon messzi világokat ragyog be s változtat meg. Világszerte hangulata van ennek a napnak.
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt
– szólnak Weöres Sándor muzsikáló sorai, s ezen az álomszerű hangulaton, ahol ünnep lépeget a fák közt,
nem változtat az sem, hogy a napot
sem tudjuk igazán, hiszen csak négy
évszázad után kezdték ünnepelni, s
az sem, hogy tudjuk: nem volt ritka
jelenség a csillagjel sem, ami így miért is jelezné – a sok közül éppen az
– a Megváltó születését.
Ama bizonyos éjszakán – volt,

Vele, a megszületettel mindent lehetett csinálni. Nemcsak újszülötten,
a jászolban. Gyermek volt, mint
minden gyermek, férﬁ, mint minden
férﬁ. Szóval, egészen ember. Mégis
kiszolgáltatottabb. Vitáztak vele, gúnyolták, rajongtak érte, és megtagadták. Együtt éhezett a követőivel, és
szállástalan vándor volt. Egyetlen öntudata volt csupán: én és az Atya egy
vagyunk. Tudta, hogy a kiszolgáltatottságból cselekvő szolgálattá minősül egész valója. Mert egyetlen lapra tett fel mindent: azért jött, hogy
ő szolgáljon. Ebben ragyogott a fénye. A jászolban az istállólámpa imbolygó fénye mellé a művészet odafestette fénynek az angyalseregek
röptét, a csillag ragyogását, az aranytömjén-mirha értékfényét, s kicsi
fej köré a glóriát. Pedig az ő feje akkor tündökölt a legjobban, amikor
minden elsötétült, s az ő feje is a halál sötétjébe hajolt. Akkor világolt
legjobban a magvas tény: szolgálata
elvégeztetett.
A fény ma is itt van. A „Megváltó
ma született”, s hol ember él a földön,
a szeretet mozdulatával tudtára adhatjuk: velünk az Isten.
g Koren Emil
(XLIV. évfolyam, 1979)

A Krisztus-várás ádventi idejének
boldogságát messze északon megrázó események zavarják meg. Az
orosz óriás talpig vasban elindult,
hogy megsemmisítse a világ egyik
legkiválóbb, legértékesebb kicsi népét, a ﬁnn nemzetet. Az óriás vaspörölyt emel, ütésére templomok, kultúrintézmények, megszentelt családi oltárok dőlnek romba. A ﬁnn
nemzet keze az evangéliumot tartja
magasra s bízik abban, hogy az evangéliumban megjelent isteni kegyelem
megtartja őt.
A világ kultúrnépei megrendült lélekkel, felkorbácsolt erkölcsi felháborodással tekintenek a fenyegetően kibontakozó történelmi színjátékra,
melyben az Isten ellen hadat viselő
185 milliós orosz szovjet el akarja taposni az Istent szolgáló 3 és félmilliós ﬁnn nemzetet.
Minket, magyar evangélikusokat
százszorosan aggaszt a ﬁnn nép élethalál küzdelme. Valamikor egymás
mellett ringott népeink bölcsője s Isten oltáránál is testvérek vagyunk.
Esztendőkön át boldogan szövögettük egymáshoz fűző lelki- és életkötelékeinket s hálásak vagyunk a tőlük
nyert értékes lelki indításokért, testvér szívük kimeríthetetlen, hűséges
szeretetéért.

Egyházegyetemünk Luther Márton születésünnepén tartott közgyűlésén buzgó imádságban Isten elé vitte
a ﬁnn nemzet igazságos ügyét s elküldte a testvérnépnek szíve szeretetét,
féltését, reménységét és bátorítását.
Egyházunk püspöki kara azonban szükségesnek látja annak lehetővé tételét is, hogy evangélikus népünk
min den temp lom ban imád sá got
mondhasson a szabadságáért és életéért küzdő ﬁnn népért, s érte való áldozatával megbizonyíthassa hűséges
testvéri szeretetét és együttérzését.
Kérjük és rendeljük tehát, hogy
1. karácsony első vagy második ünnepén a szószéki imádságban esdeklő könyörgés mondassék a ﬁnn népért
és egyházért, történelmi igazságuk
győzelméért és a világ békességéért;
2. karácsony első vagy második ünnepén tartassék a ﬁnn népre való emlékezéssel vallásos ünnepség, melynek teljes anyagát külön füzetben bocsátjuk rendelkezésükre;
3. a Magyar Evangélikus Lelkész
Egyesület általunk is helyeselt és támogatott felhívása szerint tartassék
offertórium a Finn Vöröskereszt javára és pedig a gyülekezeti viszonyoknak megfelelően ádvent 3. vasárnapján vagy a vallásos ünnepséget
követően;

4. a begyűlt összeg a MELE felhívása szerint az Evangélikus Élet vagy
a Harangszó csekklapján azonnal
beﬁzetendő, erről jelentés teendő az
illetékes esperesnek, ki egyházmegyéje gyülekezeteinek adományáról f. évi
december hó 31-ig kimutatást terjeszt
fel az illetékes püspökhöz.
Legyünk egyek a könyörgésben, a
hitben és a segítő szeretetben!
Éreztessük ﬁnn testvéreinkkel,
hogy fegyverben álló országok földjén s jégtáblákat görgető tengeren át
megérkezik hozzájuk a mi testvérszívünk, velük imádkozik, velük könyörög, mellettük viaskodik.
Isten áldása nyugodjék meg azokon, ki kért imád ko zunk és az
imádkozókon, a segítséget várókon
és a segítséget adókon, hogy mindenütt adassék Isten nevének dicsőség!
Győr, Bu da pest, Nyír egy há za,
1939. december 12-én.
g D. Kapi Béla
dunántúli püspök
D. Kovács Sándor
dunáninneni püspök
D. Raffay Sándor
bányakerületi püspök
Túróczy Zoltán
tiszakerületi püspök
(VII. évfolyam, 1939)
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ben, ami ne lehetne szent, vagyis ami
ne lehetne az Istené. Közöttünk lakozott, hogy segítsen rajtunk. Jézus
Krisztus egész élete és halála az irgalmasság cselekedete volt.
Kegyelmét kegyelemre vettük…
Nagyszerű élmény egyszer igazán
megérteni karácsony örömhírét, de
nem elég. Ez még csak félkeresztyénség. Tovább kell mondani ezt az
örömhírt, s élni kell a karácsonyi örömöt. Karácsony ma sem maradhat
csak szép gondolat, testet kell öltenie bennünk. Istennek mindig a testet öltés a célja. Ma is. Istennek a karácsonyi örömhírrel a karácsonyi
ember a célja. Azt akarja, hogy lakozzunk mi is az emberek között, ne szégyelljük bajainkat, elesettségünket, ne
irtózzunk semmitől, ami az emberi
élethez tartozik, szeressük a másikat,
ahogyan Isten szeret minket, és legyünk irgalmasok, hiszen irgalmasságot nyertünk irgalmasságra.
Nekünk mindig van mondanivalónk – mert van karácsony.
Nekünk mindig van erőnk a segítésre – mert van karácsony.
Nekünk senki sem reménytelen
eset – mert van karácsony.
Isten azt akarja, hogy az inkarnáció csodáját ne csak hallgassuk, de éljünk is belőle.
g (id.) Hafenscher Károly
(XXIII. évfolyam, 1958)

GÁBO

Tudja ezt az Úristen is. Éppen
ezért történt karácsony. Isten kilépett
a képből. Beszélő emberré lett. Az Ige
testté lett. Karácsonykor nem nagy
gondolatokat, nem új eszméket hirdet az Isten, karácsonykor testté lett
az Isten. Ismeri a mi titkunkat. Ezért
nem valamit adott, hanem Valakit,
akivel megelégedhet az emberi szív.
Torkunkban dobog a szívünk, hitre
gyullad a lelkünk, ha egyszer ezt
meghalljuk és megértjük. Ez az inkarnáció csodája.
Lakozott mi közöttünk… Isten
nem várta meg, míg az emberek
szentek lesznek, míg mindenki megjavul, míg minden szenny eltűnik a
földről, míg csupa jó emberből áll az
emberiség – erre hiába is várt volna
–, hanem közénk jött, emberek közé, bűnös, elesett és mindig újra
esendő, hazugságban, képmutatásban, önzésben élő emberek közé.
Nem irtózott az embervilágtól. Elvállalta az embereket úgy, ahogyan voltak. Emberek között lakozott, hogy
végigélje, megismerje belülről az
emberi életet. Testvérünkké lett,
hogy senki ne mondhassa, „nincsen
testvérem, nem ért meg senki”. Lakozott miköztünk, hogy megszentelje
az emberi életet, hogy megmutassa,
hogyan kell bűn nélkül élni, szentül
ugyanazt az életet, amit mi élünk. S
azóta nincsen semmi az emberi élet-

ÁROS

Testté lett… Karácsonykor az lett
nyilvánvalóvá, hogy Isten jól ismeri
az embert. Tudja az emberi szív titkát: nem elégíti meg az embert sohasem igazán valami, mindig csak valaki. Tudjuk mi ezt valamennyien.
Tudja ezt a kisgyermek. Ha az
édesanyja után sír, nem lehet megvigasztalni azzal, hogy az édesanyjáról
beszélünk neki, sem az anyaság szép
eszméjével vagy híres-neves édesanyák történetének elmondásával.
Neki az édesanyja kell! Valaki. S ha
édesanyja kézbe veszi – elhallgat.
Tudják ezt a szülők is, akiket Isten
gyermekkel ajándékozott meg. Már
azelőtt is bizonyára kaptak ajándékokat, de mik voltak ezek ahhoz képest,
aki fölé most odahajolhatnak, s aki
visszamosolyog, aki még hasonlít is
rájuk: a gyermekük. Valaki.
Tudják ezt a szerelmesek is. Lehet,
hogy sokféle értékük van, de szívüket nem elégíti meg most semmi,
csak a másik, a partner, a jövendőbelijük, akit szeretnek. Valaki.
Tudja ezt a messzi idegenbe szakadt
ember is, aki szerettei fényképét nézegeti. Nézi sokáig, de hiába, nem akarnak megelevenedni, nem szólalnak
meg, pedig minden vágya az, hogy
bárcsak kilépnének a képből, hogy magához ölelhetné, hogy megszólíthatná
őket. Mert nem elég a kép. Az a valaki kellene, akit ábrázol. Valaki.

MÉSZ

Inkarnáció

A fenti sorok az Evangélikus Élet 1933. évi, első évfolyamának utolsó számából valók. A szerkesztőelődök a Számadás című vezércikkben önkritikusan
összegezték a lap első esztendejét – nem kevés kétséggel a jövőt illetően.
Jelen lapszámunkkal a 75. évfolyamot zárjuk. Ez alkalomból talán illett volna nekünk, mostani szerkesztőknek is mérleget vonnunk, statisztikai adatokkal alátámasztva összegzésünket. Áttekinthettük volna,
hogy a magunk elé tűzött célok közül mit sikerült megvalósítanunk, hol
dönthettünk volna másként, vagy hogy hol hibáztunk. Mi is bátoríthattunk volna nagyobb előfizetési kedvre, és kifejezhettük volna abbéli reményünket: nem ez volt az utolsó évfolyam az EvÉlet történetében…
Nem ezt az utat választottuk. Belelapozva a találomra kiválasztott évfolyamok bekötött példányaiba, megidéződnek a múlt egyes mozzanatai. Egyháztörténeti, történelmi és sajtótörténeti fordulópontok dokumentumai, jeles események kommentárjai vagy éppen a mindennapokkal kapcsolatos kritikai észrevételek sorakoznak egymás után a már megsárgult vagy éppen csak
öregedésnek indult lapokon. Ám szerepeljen bármilyen dátum a fejlécben,
tartozzon az egyházi, avagy a politikai vezetés bármilyen irányzathoz, legyen
az EvÉlet akárhány oldalas, a fő üzenet ugyanaz: Isten megtartó kegyelme,
Jézus hűséges szeretete és a Szentlélek vigasztaló ereje nem változik.
Így a Teremtő bűnbocsátó irgalmában bízva adunk hálát a lap hetvenöt évéért, köszönetet mondva a már előrement és a mostani szerzőknek
– és nem utolsósorban megköszönjük múltbeli és jelenlegi olvasóink támogató hűségét.
A szomszédos hasábokon az elmúlt évtizedek karácsonyi lapszámaiból szemezgettünk – reméljük, az elkövetkező évfordulókon a szerkesztőutódok is találnak majd újraközlésre méltó írásokat. (A cikkeket eredeti helyesírásukkal, változtatás nélkül közöljük.)

FOTÓ

mindenem és ezt vetem bele a perselyedbe.”
Megtette. Áldozatának tanítása azóta sok adakozó szívet érintett meg.
„Mi van a kezedben, Dorkas?”
„Varrótű, Uram.”
„Használd az én szolgálatomra”,
szólt az Úr.
Megtette. Nemcsak Joppe szegényei kaptak ilyen úton ruhát, hanem
a szeretetnek ez a példája mindmáig lelkesít.
„Mi van a kezedben?” Hogyan
használod azt? Az Urat szolgáld.
d Fordítás dánból
(X. évfolyam, 1942)

FOTÓ: SALL
AI GÁBOR

„Mária, mi van a kezedben?”
„Egy kis alabástromszelence, nárduskenettel, Uram. Ezzel akarom
megkenni a Szentet, aki az én Krisztusom.”
Úgy is tett és a drága kenet illata
betöltötte az egész házat. Ennek a
szeretetszolgálatnak az emléke azonban szétáradt az egész világba s ahol
Isten Igéjét olvassák, minden időben
megemlékeznek az asszony tékozló
szeretetéről.
„Te szegény özvegyasszony, mit
tartasz a kezedben?”
„Csak sze gé nyes két fil lé rest,
Uram. Tudom, semmi az, de nekem

ANDRÁS

„Mi van a kezedben, Ábel?”
„Egy kis bárányka csupán, Uram.
A nyájból hoztam. Szent áldozatnak
szántam a te oltárodra.”
Odaáldozta Istennek és az áldozat
illata minden időre betölti a levegőt.
Azóta számtalan áldozat füstje száll
föl a szeretet ajándékozó Istenéhez.
„Mi van a kezedben, Mózes?”
„Egy pásztorbot, csupán, amellyel
a nyájat őrizem.”
„Fogd szorosan kezedben és járj vele az én szolgálatom útján”, szólt az Úr.
Úgy is tett és botjával több csodát
mívelt, mint amennyit Egyiptom királya és népe valaha is álmodott.

FO Ó: SMID
ÉLIUSZ

Mi van a kezedben?

„Lapunk életében lefutott az első esztendő. Ha dicsekszünk, csak gyöngeségünkkel dicsekedhetünk. Nem tettünk többet, mint amit magunkra vállaltunk, ami tehát kötelességünk volt. Lelkesedtünk, agitáltunk, lelkesítettünk és megtartottunk, amit lehetett. Akik a lapot olvasták, méltányolták is igyekezetünket. Munkatársak egész serege jelentkezett és csoportosult a lap köré. Az előﬁzetők annál gyérebben kopogtattak. A lap anyagilag súlyos válságba került és a szerkesztő mind a mai napig a lemondás gondolatával foglalkozik. Lelkiismerete nehezen viseli el, hogy tetemes anyagi ráﬁzetéssel kellett az évet lezárni. Nem vádolunk senkit, hacsak magunkat nem, hogy túlságosan magunkbízók voltunk és túlzottan
építettünk a hittestvérek lelkesedésére. Azt hittük, csak a harsonát kell megfújni és seregek támadnak életre. Azt hittük, a jó ügyet nem kell vásári portéka gyanánt kínálgatni. Azt hittük, pásztorok és hívek meglátják, hogy
egyházunknak életszükséglet az Evangélikus Életet fenntartani. Nemcsak,
hogy ezt nem ismerték fel, de saját érdekük ellen cselekedtek, amikor elmulasztották az »Evangélikus Élet«-re előﬁzetni. (…)
Ami tehát lapunk életének anyagi részét illeti, csak veszteségekről számolhatunk be és keserűen csaphatjuk be számadási könyvünket. Ami a
szellemi részt illeti, itt minden szerénységünk mellett is bizonyos pozitív
eredményekre rá kell mutatnunk. (…)
A lap hírszolgálata hozzáértők véleménye szerint kimerítő, gyors és pontos volt. A szerkesztőségnek sikerült közel nyolcvan munkatársat a lap
köré tömöríteni. Ez is olyan eredmény, amely a lap jogosultságát bizonyítja. A cikkek az egyház bel- és külpolitikai, társadalmi, hitvédelmi,
belmissziói, külmissziói, jótékonysági, szociális, tanügyi, művészeti stb.
kérdéseit ölelték fel. (…)
Mit mondjunk még? Egyelőre újra felvesszük az igát és próbálunk még
egy ideig hadakozni a közöny és részvétlenség ellen.
Előﬁzetőinket és munkatársainkat pedig kérjük, hogy eddigi buzgóságukat és irántunk való bizalmukat tartsák meg továbbra is. (…)”
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Sokszínű

Ádventi gondolatok
Ádventben tanulja meg az ember, hogy az igazi bűnbánatot nem a bűn teremti meg, hanem Isten jósága! Hangoztatni kell, hogy nem a bűnnek mázsányi terhe munkálja a bűnbánatot, hanem a jóság.
Az igazi bűnbánat eredménye nem hangulat, hanem
cselekvés és engedelmesség. Vagyis az igazi bűnbánatból mindig szeretetcselekvések születnek!

Jézus ádventben ítéletül is jön e világba, és nemcsak
azért, hogy az ádventi koszorúban gyönyörködjék.
Egy öreg igehirdető mondta: Ha engem a halál a szószéken érne utol, azt szeretném, ha éppen a bűnbánatról prédikálnék, ha pedig a szószéken kívül érne el, szeretném, ha éppen gyakorolnám a bűnbánatot.
g N. N. (XXIX. évfolyam, 1964)

– azoknak szerkesztve,
akiknek fontos…
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Keresztény nyomok Malájföldön

g Dr. Csermák Zoltán

Szingapúr 1965-ben vált ki a Maláj
Államszövetségből, s fejlődése azóta
is töretlen. A városállamot gazdagsága, gyors fejlődése alapján az ázsiai
kis tigrisek között tartják számon, noha nevének jelentése: „az oroszlánok
városa”.
Az ötmillió lakosú országban az
egy főre jutó bruttó hazai termék
(GDP) az egyik legmagasabb a világon, a telekárak is tekintélyesek, ennek ellenére naponta nőnek ki az új
felhőkarcolók a földből. A gazdagságra jellemző, hogy az Egyenlítő mentén ivóvíz folyik a csapokból, a tisztaság és a rend irigylésre méltó.
Négy kultúra: a kínai, a maláj, az
indiai és az angol formálta az ország
mai arculatát; a bábeli körülmények
között a közvetítőnyelv az angol,
amelyet mindenki jól beszél.
Szingapúrban nagy szerepük van
a hagyományoknak. Az ideérkező az
indiai és kínai negyed mellett meg-

roshoz, így nem meglepő, hogy az első keresztény templomot is az örmény katolikusok építették 1835ben. A hajlék az örmény egyház
megalapítójának, Világosító Szent
Gergelynek a nevét viseli.
Két évvel később az anglikán telepesek is felépítették klasszicista stílusú imaházukat, s a gyarmatbirodalomnak köszönhetően hamarosan a
legnagyobb keresztény közösséget alkották. Legimpozánsabb templomukat, a Szent András-katedrálist
1870-ben szentelték fel.
Napjainkban a Szingapúri Anglikán Egyházhoz huszonhat parókia
tartozik, emellett hat, más ázsiai országokban lévő parókiáról is gondoskodik. 1846-ban épült fel a város első katolikus, a jó pásztorról elnevezett temploma.
Mára harminc templom szolgálja
a hívőket. Jelenleg a lakosság tizenöt százaléka vallja magát kereszténynek, arányuk megegyezik az iszlám hívőkével, s harmada a buddhista tanok követőiének.
A vallási tolerancia legjellegzetesebb példája a Waterloo Street s a vele párhuzamos Queen Street, ahol öt
világvallás él együtt néhány száz
méteren belül. (Talán száraznak tűnik a felsorolás, de e békés egymás
mellett élés meglepő a vallási harcoktól eldurvult korunkban.) A Maghain Aboth zsinagógát 1878-ban eklektikus, viktoriánus stílusban építették,
s azóta is a városban élő zsidó kereskedők vallási és kulturális központja. A zsinagógával szemközt a Francia Misszió Szent Péterről és Szent
Pálról elnevezett templomát III. Na-

Várkápolna Georgetown protestáns temetőjének közelében
csodálhatja az angol gyarmati építészet alkotásait, választhat a szupermodern kulturális központ, az Esplanade gazdag kínálatából, vagy a hőség ellen a légkondicionált múzeumokban kereshet menedéket, s gazdag kiállításokon alkothat képet a tradíciókról.
Az egymás mellett békében élő
kultúrák megkívánják tagjaiktól a
maximális alkalmazkodást. A toleranciára való nevelés már az iskolában megkezdődik, a gyermekek megismerik a másik szokásait, és az
iskolatársak együtt ünneplik egymás
ünnepeit.
Vallásbékés városállam
A tolerancia egymás hitének tiszteletében is megnyilvánul, a vallási
villongás ismeretlen fogalom a városállamban, s ha véletlenül valaki mégis viszályt szít, annak a törvény szigorával kell szembenéznie.
Szingapúr alapításával egy időben a keresztény egyházak is megjelentek a városban. Részben a betelepültek lelki életének gondozását,
részben a missziók megszervezését
vállalták föl. A kereskedő örményeket tradicionális kapcsolat fűzte a vá-

póleon támogatásával 1870-ben a
korábbi kápolna helyén emelték. Az
épülettől néhány lépésre a Szent József-templom található. Nem messze
tőlük a hindu Sri Krishnan-templomba, valamint a múlt század végén –
hagyományos kínai stílusban – épült
buddhista Kwan Im Tong Hoodtemplomba léphet be a látogató.
Az utca másik oldalán található a
kantoni metodista templom, s néhány utcányira tőle a Malabar Muslim Jama-Ath mecset, ahol háromnyelvű: maláj, arab és tamil felirat várja a hívőket.
Torony és túlsúly
Szingapúr csupán Malajziával határos, az egyetlen határátkelő Johor Baru. A városállam gyors fejlődési üteme csak a külföldi munkaerő beengedésével tartható fenn, a legtöbb
vendégmunkás Malajziából érkezik.
A naponta beutazó és távozó tömegek fogadására mindkét oldalon impozáns, többszintes határállomás
épült, s a kiváló szervezésnek köszönhetően a várakozás minimális időt
vesz igénybe. Pedig a vámellenőrzés
igen szigorú, az alkoholt magas vám
terheli, a drogcsempészés többévi

börtönt, súlyosabb esetben halálbüntetést von maga után.
A Malajziába belépőt meglepi az
ország gyors fejlődése. Korszerű autóút-hálózat biztosítja az akadálymentes közlekedést, mindenütt építkezés folyik. Kuala Lumpur jelképe,
a Petronas-torony sokáig a világ
legmagasabb épülete volt, de ﬁgyelemre méltó a főváros hatalmas repülőtere és kulturális központja is.

tás mutatja be a kolonialisták mindennapjait, a Szent János-erőd pedig a
hely stratégiai jelentőségét idézi.
Ha belelapozunk a Melakáról írt
útikönyvekbe vagy visszaemlékezésekbe, legtöbbjüket a város középpontjában épített templom illusztrálja. Az 1753-ban, a holland jelenlét
századik évfordulójára épített imaház
építészetileg nem túl jelentős, de
vörös színe – különösen naplemen-

Szingapúri maszkák
A harmincmilliós ország lakosságának több mint fele muszlim, harmada taoista, buddhista és konfuciánus, a keresztények aránya kilenc
százalék, a hinduké ennél alacsonyabb. Az ország alkotmánya biztosítja ugyan a vallásszabadságot, de az
iszlám túlsúly azért gyakran vezet nézeteltérésekhez. Az iparosítással, a
migrációval és a városok fejlődésével
az iszlám hatás fellazul; ezt az állam
szigorúbb oktatással kívánja ellensúlyozni.
Melaka kolonialistái
A maláj kereszténység bölcsője Melaka. Egykor a Maláj-félsziget legjelentősebb kikötővárosa volt, ma már
inkább a múltjából és a turistákból él.
Melaka az ország történetének skanzenje, színes kínai és indiai negyed teszi vonzóvá az idelátogató számára,
s a régi európai küllemű épületek között a messziről jött idegen is otthon
érezheti magát. A csatornarendszer
különösen az esti kivilágításban kívánkozik a fényképezőgépek lencséjére. Az érdeklődő gazdagon berendezett múzeumokban ismerheti meg
a város múltját, az ország kultúráját.
A megfáradt idegen esténként a kiváló éttermek tucatjaiban kóstolhatja meg a multikulturális város
ételspecialitásait.
A portugál hódítók először mint
kereskedők látogattak – a 16. század
első éveiben – a városba, s felismerve a kikötő stratégiai jelentőségét véres harcok árán foglalták el a melakai szultántól a települést. A korszakból csupán néhány épület maradt az
utókorra. A Porta de Santiagón, az
egykori portugál erőd kapuján keresztül lehet feljutni a domb tetején
álló, romjaiban is impozáns Szent
Pál-templomba.
Az ősi falak között megfordult
Xavéri Szent Ferenc jezsuita misszionárius is. A szent hittérítő Melakából indult régen áhított kínai útjára,
de küldetését már nem tudta teljesíteni, 1552 decemberében egy kis kínai szigeten hunyt el. Földi maradványait visszahozták Melakába, s ideiglenesen e templomban helyezték el,
majd továbbszállították végleges
nyughelyére, az indiai Goába.
A hollandok 1641-ben foglalták el
a várost, és másfél százados ottlétük
alatt virágzó kereskedelmi kikötővé
fejlesztették. A Néprajzi Múzeumban,
az egykori városházán ízléses kiállí-

tekor – festőivé teszi. Az egykori református templom napjainkban az
anglikán egyház kezelésében van. A
mellette lévő tér a ﬁatalok kedvelt találkozóhelye, s itt várják utasaikat a
színpompás riksák is.
Temető a magnóliák alatt
Amíg Melaka a gyarmatosítás kezdetének tanúja, addig Georgetown az
angol kolonializmus legjelentősebb
városa. A Penang szigeten elterülő kikötőt 1786-ban Francis Light angol kereskedő alapította, s uralkodójáról, IV.
Györgyről nevezte el. A 600 ezer la-

egy 17. századi, híres ágyú mellett
Malajzia legrégebbi anglikán kápolnája is található. Az erődtől sétára indulva az angol gyarmati építészet szép alkotásait láthatjuk: a
Viktória királynőről elnevezett óratornyot, a városházát, a Parlamentet s a Szent György-katedrálist,
Délkelet-Ázsia legrégebbi anglikán
templomát. Az 1818-ban felszentelt épület a háború alatt jelentős károkat szenvedett, ottlétemkor is
restaurálták.
Az angol gyarmati korszak emléke a protestáns temető. A magnóliafák alatt vezető utakat több száz
éves síremlékek szegélyezik, szebb
időket látott gondos kidolgozásuk egy
gazdag korra emlékezteti a betérőt.
A táblák külön felhívják a ﬁgyelmet
a városalapító, valamint Thomas Leonowens sírjára. A ﬁatalon meghalt
katonatiszt feleségének történetét
Andy Tennant 1999-ben forgatott
ﬁlmje, az Anna és a király örökíti
meg. Az alkotásban a hitves szerepét
Jodie Foster alakította.
Vasárnap lévén az 1860-ban épült
Szűz Mária Mennybemenetele katolikus templomba mentünk misére.
Mint a trópusokon mindenhol, a
templom nagy nyitott ablakai és
ventilátorok biztosították a levegő
mozgását. A templom tele volt hívővel, európaiak csak mi voltunk. Egy
keleti vonású nővér külön üdvözölt
minket, s érdeklődött, nem akarjuk-e felolvasni angolul az egyik
szentleckét, de tartózkodásunkon
sem sértődött meg, kedvesen átadta
a mise menetét tartalmazó papírt, s
a szertartás alatt is volt egy-egy mosolya számunkra. A kínai atya nekünk kissé furcsán, recitálva prédikált, és a hazai szokásoktól eltérően
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b Ki hinné, hogy a világ nagyvárosai közül a leglátványosabb kará cso nyi de ko rá ci ók kal az
Egyenlítő közelében fekvő Szingapúr metropolisának bevásárlóutcái büszkélkedhetnek? Az
örök nyárban verejtékező Malájfélszigeten a keresztények ugyan
elenyésző kisebbségben élnek,
de – mint az alábbi írásból kitűnik – jelenlétük nem csupán
trópusi délibáb…

A hollandok által épített református imaház ma már az anglikánok
temploma Melakában
kosú város erős ütemben fejlődik, s
ma már prognosztizálható, hogy
Szingapúrhoz hasonlóan a jövőben az
egész sziget egy összefüggő településsé olvad össze. Az etnikai sokszínűség Georgetownra is jellemző, itt él az
ország legnagyobb kínai közössége.
A hőskor impozáns emléke a
Cornwallis-erőd, ahol a szokásos
történelmi tárlat és természetesen az
alapító Francis Light szobra, illetve

minden hívő aktívan vett részt az
éneklésben, a szövegek mondásában. A kiengesztelődésnél mindenki tiszta szívből fordult a másik felé.
Tízezer kilométer távolságra otthonunktól is éreztük, hogy egy nagy
család tagjai vagyunk.

A szerző a Magyar Televízió kiemelt
szerkesztője
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Jössz-e ünnepelni?
Ifjúkori barátom utálta a karácsonyt.
És minden más ünnepet. Azt mondta, nem hajlandó a naptár parancsára örülni, szeretni, kibékülni, feltámadni, új életet kezdeni. Inkább bármikor
és őszintén, mint képmutatóan és
kampányszerűen. Gyanítom, sokan
vannak, akik osztják fenntartásait.
Szívbéli barátnőm mondta el félelmeit a napokban. Egyedül van. Súlyos
kompromisszumok árán ünnepelhetne rokonaival. Két rossz közül mit
válasszon? Nyeljen szenteste folyamatosan, vagy válassza a magányos
karácsonyt? Utóbbiról szörnyű tapasztalatokat hordoz az elmúlt évből.
Fenyegető árnyként éli meg a közele dő ka rá csonyt. Ha ﬁ gye lem be
vesszük a kompromisszumokat, a
félig-meddig karácsonyokat, a több
rossz közül választás kényszerét, akkor az ő táborába többé-kevésbé
bármelyikünk besorolható.
Szinte arcul csap az óriásplakát:
Szandi (Réka/Kitti/Györgyi/Adri) a
… bevásárlóközpontot választotta,
hogy tökéletes legyen az ünnep. Mi
meg elhisszük. Hogy az ünnepnek tökéletesnek kell lennie. Óriási várakozást építünk ki magunkban, folyamatosan rossz a lelkiismeretünk, mert
nem tu dunk meg ten ni min dent
azért, hogy az ünnep tökéletes legyen.
Ennek következtében mindannyian
annyira érzékenyek, idegesek és sebez he tő ek le szünk, hogy a leg rosszabb pillanatban borítjuk rá valakire összes rosszkedvünket – és
tényleg elrontjuk az ünnepet, holott
ez egyáltalán nem lett volna szükségszerű.

b Nehéz megtalálni, élete a műterem zárt világában zajlik. Ahol
nincs telefon, csak mély csönd és
Bach, Mozart fölcsendülő zenéje. Legtöbbször fest, gyötrődve,
kínlódva rakja az arany-ikonbarna színeket, hogy megszülessenek izzó látomásai. Kétezer év
biblikus távlatából elénk örvénylő titkai, rejtélyes belső sugárzással. Finom szövésű szépséggel és puritán egyszerűséggel.
Rembrandt kedves tanítványa
ő, aki fény-árnyék varázslatával
a németalföldi mester mágusi
szellemét idézi. A legnehezebb
klasszikus nyelvezetet követve
érleli saját stílusát, a sejtelem
száz és száz örök üzenetét.

Kárpáti Tamás nemrégen ünnepelte hatvanadik születésnapját. Erről kérdeztem legelőbb, aztán megszállottságáról és a közelgő karácsony szépségéről.
– A születésünkkel kapcsolatban
gyakran megfeledkezünk a másik
„hősről”: édesanyánkról. Milyen emlékeket őriz róla?
– Édes anyám na gyon sze líd
asszony. Családcentrikus, szeretetben
élő ember, aki nyolcvanhét évesen is
magához ölelné a világot, hogy ne
fázzon. December 25-én születtem,
így az én köszöntésem mindig egybeolvadt a karácsonyi ünneppel.
Kétszeres melegség áradt belőle, és
a legnehezebb időkben is kaptam valami kedves-szép ajándékot. Régóta
megszoktam, hogy természetesen
jönnek a jeles napok, talán azért
nem szoktam megállni és összegezni. És azért is, mert Isten tenyerén
hordoz: mindig azt csináltam, amit
szerettem.
– Emlékszik a napra, mikor eldöntötte: festő akar lenni?

Nem kellene hinnünk a plakátnak.
A tökéletes ünnepnek sem, annak
sem, hogy ezt nekünk kötelességünk
és lehetőségünk megteremteni. Hogy
vannak bukdácsolók és csillagos ötösök „a karácsony tökéletessé tétele” elnevezésű tantárgyból. Nem szabadna beszállnunk a centrifugába, amely
az őrületig pörget, és a végén csalódott vesztesekként kiköp.
Ha valakik, akkor a keresztények
proﬁk az ünnepek átélésében. Nemcsak azért, mert számunkra ünnepek
mérföldkövei jelzik az év múlását, hanem azért is, mert hitünk szerint az
ember élete ünneptől ünnepig terjed.
Amikor Isten megteremtette az embert, és kijelölte szerepét a földön
(1Móz 1,28), akkor nem hajszolta
bele az épp kijelölt feladat megvalósításába. Sőt nem engedte, hogy
azonnal nekiálljon meghódítani a
földet és uralkodni a többi élőlényen,
vagyis nem engedte teljes gőzzel belerohanni a munkába és az alkotásba, hanem élete – Istennel együtt –
az ünneppel kezdődött. A megáldott
és megszentelt pihenőnappal, az ünnepnappal. Az ember tehát legalább
annyira ünneplésre teremtetett, mint
arra, hogy húzza a mindennapok
igáját. Sőt előbb tanult meg ünnepelni, mint dolgozni!
Ha pedig előretekintünk, akkor a
Bibliában nemcsak világvégi jövendöléseket találunk, elpusztuló földről, recsegve-ropogva széthulló bolygóról,
tűzvészről, hanem – és sokkal inkább
– arról, hogy mindenek végén ünnep
várja Isten gyermekeit. A Bárány
menyegzői lakomája (Jel 19,6–9).
Hitünk szerint tehát Isten ünnepéről érkezünk a világba, és Isten ünnepe vár, amikor távozunk. Azt is lát-

juk, hogy egyiket sem mi „tesszük tökéletessé”. Isten rendezi számunkra.
Bajosan tudtunk volna tenni valamit
érte a kezdetekkor, és teljesen fegyvertelenek vagyunk, ha a véget nézzük. Az ünneppel megajándékozza
Isten az embert. Azt az embert is, aki
értékes porcelánokkal és ezüstökkel,
csodálatos színharmóniában terítette meg az asztalát, de azt az embert is, aki egyedül tér haza szenteste a templomból, és gyújtja meg a
gyertyát azon a karácsonyfán, amelyet el nem mulasztana felállítani.
Mert ez a fa hirdeti, hogy Isten közel jön hozzánk, pont abba a helyzetbe, amelyben éppen vagyunk, és ettől, tőle ünnep az ünnep.
Lukács evangéliumát az öröm
evangéliumának is nevezik, mert
nagy hangsúlyt kap benne az ünnep
és az öröm. Van egy kiemelkedő fejezete, a tizenötödik. Ez három példatörténetet tartalmaz az elveszettekről. A bárányról, a drahmáról és a ﬁúról. Mindhárom történet ünnepi lakomával végződik. A pásztor, a háziasszony és az apa összehívja rokonait, barátait, és ünnepi lakomát rendez.
Az elveszett ﬁú apja pedig egy pillanatra otthagyja az örvendezőket,
hogy kimenjen az udvarra, ahhoz a
ﬁához, akinek bizonyos okokból nehezére esik az ünneplés. Kimegy, és
szelíden megkérdi tőle – akkor és ma
is: ugye azért jössz velünk ünnepelni? Üresen áll a helyed. Nem te készítetted, hanem az, aki mindkét ﬁának ünnepet szerez.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Az Úr közel!”
(Fil 4,4–5)
Advent negyedik s egyben karácsony
hetében az Útmutató reggeli és ünnepi igéi a Megváltó érkezésének örömét
hirdetik. „Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert őbenne örül a mi szívünk.” (Zsolt
33,20.21; LK) Mária énekében (Magniﬁcat; lásd EÉ 38) az Úristent dicsőíti beteljesülő ígéreteiért: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten,
az én Megtartóm előtt, (…) mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas.” (Lk
1,46.47.49) Örömünk állandó alapja Jézus közelsége és ez az ígéret: „…Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7) Csak a Bárány méltó arra, hogy átvegye az Isten végidőkre vonatkozó tervét tartalmazó iratot. „Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét.” (Jel 5,5)
Filadelﬁai népének csak jót üzen a felmagasztalt Krisztus; nyitott ajtót adott nekik, s megtartja őket az örök életre, mert ők is megtartották igéjét. „Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” (Jel 3,11) Advent
végén a Szentírás végéről üzen Urunk, aki egylényegű az örök „Vagyok”-kal: „Én
vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. (…) Bizony, hamar
eljövök.” Mondd te is: Marana tha! „Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22,16.20) A pogányok
apostola, a zsidó Pál kéri, hogy fogadjuk be egymást – „ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére” –, s a keresztények együtt dicsőítsék az Urat
a gyülekezetben: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.” (Róm 15,7.10) Karácsonyeste arra emlékezzünk, hogy kétezer éve egy csendes, szentséges éjen Isten elküldte Fiát, és „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Tit 2,11).
„Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.” (Lk 1,68; LK)
Az Úr angyala ezt előre megjelentette: „József, Dávid ﬁa, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog
szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Mt 1,20–
21) A Fiú „test szerint Dávid utódaitól származott”, és „ez a Jézus Krisztus a mi
Urunk” (Róm 1,3.4). A karácsony Isten szeretetének ünnepe (lásd Jn 3,16), mert
ekkor „az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét” (Jn 1,14). „Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9; LK) Az Úr angyala mondta először ezt az
evangéliumot: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet (…): Üdvözítő született ma nektek…” (Lk 2,10.11) „Ha Krisztust helyesen akarod értelmezni és igaz valójában leírni, akkor csak az angyalra ﬁgyelj, szerinte Krisztus = nagy
öröm! Ez ige mellől ne tágíts, mert erő van benne.” (Luther) Pál szerint az első karácsonyon „megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, hogy
részesei legyünk az örök életnek” (Tit 3,4.7). „Jézus, drága Üdvösségem, / Hadd
legyen életem / Csak tiéd egészen!”(EÉ 162,4) Áldott születésünnepet!
g Garai András

A szerző az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének
vezetője

Arany derengés
Találkozás Kárpáti Tamás festőművésszel
– Úgy kezdődött, hogy gyenge
voltam rajzból az általános iskolában.
Anyám kifestőkönyveket vett, hogy a
kezem jobban mozogjon. Később
szakkörbe jártam, s fokozatosan jutottam el az Eötvös-gimnáziumból a
Képzőművészeti Főiskoláig… A festőmesterem Sarkantyú Simon volt, az
anatómiát Barcsay Jenő tanította.
Halk szavával is tiszteletet tudott
parancsolni, sugárzó ember volt,
mint egy gyerek: kedves és mindenre ﬁgyelő.
– Nehezen találta meg saját hangját?
– Sokat dolgoztam, festettem, és
lassan megtaláltam a stílusomat.
Mindig arra ﬁgyeltem, hogyan áramlik keresztül rajtam a valóság,
hogy rezdül rá a lélek. Iszonyú
szenvedély az én mesterségem, ha
két napig nem gyakorlom, már
hiányzik, mint a jó szó. Aláfestést
alkalmazok, több réteget is felviszek, addig gyötrődöm, amíg meg
nem szólal. Egy kép ezért egy hónapnál hamarabb nem készül el.
– Hogyan találta meg Istent?
– Anyámék nem voltak vallásosak, mégis gyakran elküldtek
bennünket a templomba. Olykor ők is besurrantak, egyenként,
hogy megmerítkezzenek a benti
szépségekben. Középiskolás koromban már voltak olyan élményeim, amelyek a hit felé tereltek.
Emlékszem egy régi karácsony éjjelre, hazafelé menet, mintha varázsütésre történt volna, hirtelen hullni
kezdett a gyémánt csillogású hó. Elmondhatatlan érzés fogott el, és rácsodálkoztam a hitre. Ma már inkább
azon csodálkozom, hogyan tudnak

mások hit nélkül élni! Engem Jézus
személye izgat a legjobban, nagysága
és egyszerűsége. Tisztán és érthetően oldja meg a világ dolgait, megmondja: mit cselekedjél, és mit ne.
– Ha követjük, eligazodunk a világban?
– Én úgy gondolom, hogy mai zaklatott életünkben a világ egyedüli
megfejtése a hit lehet. A lelki létezés
felé való elmozdulás.
– A vizsolyi Bibliának kerek évfordulója van az idén. Szokta-e olvasni,
van-e kedves része?
– Örököltem és vettem is régi
Bibliát. Nagyon szeretem a Károlifordítást, annak a nyelve csodálatos
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g Szabóné Mátrai Marianna

HETI ÚTRAVALÓ

és veretes. Olvasva az ember is zendül, a gyönyörű mondatoktól úgy érzi: jó magyarnak lenni. Egyszerűen
csak fölütöm valahol, szemezgetek
halkan a szebbnél szebb sorokból. És
rácsodálkozom: ez itt van a Bibliában,
nem emlékszem, hogy valaha láttam

volna. Pedig láttam, mégis valami
olyan csodarétegeket fedezek föl,
hogy elmondani sem tudom. Főleg az
evangéliumok végére gondolok, bennük Krisztus halálára, amit a legtöbbször olvasok. Tragikus és szívszorító, de ugyanakkor a győzelem és a remény is ott van.
– Képein a Megváltó alakja sejlik
föl az aranyfüstragyogásban, egyegy ismert vértanú vagy éppen Rilke
angyalai… Dráma ez, vagy bibliai
példázatok?
– Vannak festmények, amelyek
konkrétan valamire utalnak. De nem
szeretem az ilyen meghatározásokat.
Én ezekkel az alakokkal a Biblia
szentségét, az egész kisugárzását
szeretném megjeleníteni. Az oldottsággal, az alulról jövő fénnyel
az egésznek a csodáját akarom
megfogalmazni. Az áradást; akár
olvasok, akár a templomban vagyok vagy a festőállvány előtt.
Minden olajképemen egy emberi alak jelenik meg. Talán Krisztus, talán Mária… valaki, akire ha
ránézel, nem festéket látsz. A
nézőnek fel kell oldódnia abban
az áradásban, amit az összeolvadó színek hordoznak magukban.
És meg kell érezni, éreztetni a történések magját képező drámát.
– Egyre jobban elrejti alakjait.
Hová vezet ez: egyszer csak eltűnik Krisztus Urunk?
– Nem. Én soha nem fogok nonﬁguratívvá válni. Nekem mindig kell
valami konkrét forma, kapaszkodó.
Elég egy apró jelzés, és a többi az áradást, a lelki történést adja. Képeimben is a szentséghez közeli, szakrá-

lis értékek foglalkoztatnak. Amikor
elkészülök, egyszerűen örömöt találok bennük.
Az külön boldogság, hogy egy-egy
gyűjtő magányomban is megtalál. De
az egyházhoz kötődő emberek sem
kerülnek el, lapjaikban gyakran jelennek meg írások rólam. Mindig is
úgy gondoltam, hogy az igazi művészetnek el kell határolódni a napi, aktuális dolgoktól, és eszméket, ideákat
kell állítania.
– Végül a közelgő karácsonyról
kérdezem. Mit jelent Önnek Jézus születése?
– Október elején már érzek valamit. Már lopódzik belém, ﬁnom
zendülésekkel ﬁgyelmeztet: jön a
karácsony! Ahogy közeledik, egyre
erősebb lesz ez az érzés, és egy melegséges ünnep bontakozik ki belőle. A kisded első sírásával, subás
pásztorok érkezésével, fölzengő ezer
és ezer harang szavával. És az egész,
így együtt, hihetetlen jó érzés…
1956-ban, a levert forradalom gyászában apám vett egy seprűnyelet, és kis
ágakat dugdosott bele, ez volt a karácsonyfa, és egy-egy szem cukor az
ajándék. Mégis a legszebbnek tűnik.
Ma kicsit elkényelmesedtünk. Régen nagy volt a szegénység, akkor
anyánk ölelése is elég volt, és talán Isten is boldogabban ﬁgyelt bennünket.
g Fenyvesi Félix Lajos
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Önmagát adja
Egy írástudó siet Jézushoz, és így szólítja meg:
„Mester, követlek, akárhova mégy.” (Mt 8,19) Erre válaszol Jézus ezzel a meglepő mondattal: „A
rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberﬁának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8,20)
Milyen irgalmatlan az ember! Ilyen irgalmatlan az ember? Nem ad otthont. Visszatérő refrén volt háztól házig: nincs hely. Sorshelyzet,
amelyet az ember születése pillanatában megtapasztal, megtapasztalhat. Hontalanság szerte a világban, más nyelv, más szokás, törvény,
étel, ital. Törvény szabályozta Isten népének
magatartását a bujdosó, üldözött, hontalan emberekkel szemben, mondván: fogadjátok be, segítsétek őket, tárjatok kaput előttük, senki ne
legyen irgalmatlan, a szívetek minden szeretetét osszátok meg velük. Ezzel szemben ismerjük a tudósítást: „…a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk 2,7)
Az otthon kérdése nem lakáskérdés. Az otthon kérdése végső soron Isten-kérdés. Azért
csendül fel Jézus vallomása – az írástudónak
adott válasz formájában –, hogy ezzel egy szokatlan összefüggést tárjon elénk küldetéséből.
Azért jött, hogy az embernek visszaadja az elveszített otthont. A nélkülözhetetlen védettséget, amely nélkül nincs élet.
Epimétheusz jóravaló kis isten a görög
Pantheonban, akit Zeusz bízott meg azzal, hogy
az élőlények között ossza szét azokat az eszközöket és képességeket, amelyekre szükségük
lesz ahhoz, hogy életben maradhassanak ebben a világban. A sasnak éles szemet adott.
Könnyű, gyors lábakat a szarvasnak. Erős karmokat a tigrisnek, bundát a birkának, végül
minden állatnak adott valamit, ami elég volt ahhoz, hogy boldoguljon. Már csomagolta holmiját, amikor egy hang így szólt: „Velem mi lesz,
uram?” Egy csupasz, szerencsétlen alakot pillantott meg, az embert, aki, mivel későn érkezett, hoppon maradt, és egyedül, dideregve,

védtelenül, számtalan veszély könnyű prédájaként tette föl a kérdést: Hogy a csudába kerültem én ebbe a világba? Mit tegyek, hogy ne
pusztuljak el?
Ekkor érkezett Prométheusz, és azt mondta neki: ez bizony nem a te világod, de kapsz segítséget, amellyel felépítheted a magad világát
(az otthont) ezen a világon belül. A tüzet és a
mesterségekhez szükséges tudást adta az embernek, akinek nem is kellett több, nekilátott
a munkának, elkészítette házát, ruháját, fát döntött ki, eszközt kovácsolt, kiélezte fegyverét, felkészült a világban való életre.
„Mit tegyek, hogy ne pusztuljak el?” Az örök
vágy ennél magasabbra szárnyal. Biztonságban,
védettségben lenni. Itthon lenni óhajt az ember.
„Lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot szeretnék…
De nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön” – mondja az asszony az Úrnak Anthony de Mello egyik tanmeséjében. Isten erre így felel: „Én nem árulok gyümölcsöt.
Csak magokat.”
Gyümölcs helyett magot ad. Tűz és tudás helyett Isten önmagát adja.
„Bepólyálta, és a jászolba fektette…” (Lk 2,7)
g Makán Hargita

Névjegy: Makán Hargita
2000. november 15-e óta
vagyok a Majos–Mucsfai
Társult Evangélikus Egyházközség megválasztott
lelkésze, 2002. november 1je óta pedig a Bonyhádi
Petőﬁ Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégium iskolalelkészeként is szolgálok.
Külön ajándéknak tekintem, hogy hatszáz
ﬁatal között élhetek, akiknek a lendülete,
szeretete a gyülekezet életét is beragyogja.
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Programok és sütemény a fa alá
Ha Szegeden jársz, feltétlenül látogass el a Dóm térre! Az
ország legszebb terén, a fogadalmi templom tövében karácsonyig tart az adventi forgatag. Feltétlenül kóstold meg a
fahéjas kürtőskalácsot. Ha elmúltál már tizennyolc, kortyolhatsz mellé forralt bort.
Mindeközben bábszínészek
szórakoztatják az öcsédet a
szalmaszínházban. December
19-én 16 óra 30 perctől a délvidéki Zentáról érkezett betlehemesek lépnek fel a Dóm
téren, azután pedig Cserháti
Sándor evangélikus lelkész a
legendás Aranycsapat tagjával,
Buzánszky Jenővel közösen
gyújtja meg az óriási adventi
koszorú negyedik gyertyáját.
Ha nem tudsz személyesen
ott lenni a napfény városában,
kattints a www.domter.hu oldalra, ahol minden programot, így a gyertyagyújtást is
élőben közvetítik.
„Ó, jöjj, Immánuel!” – énekelted talán te is teli torokból
ezekben a hetekben. Hisszük:
nem hi á ba, ka rá csony kor
mindannyian ünnepelhetjük a
születés csodáját. Orosházán
nagy hagyományuk van a karácsony éjszakai könnyűzenés áhítatoknak. Néhány éve
ezeken a zenei szolgálatot a
különböző felekezetű tagokból
verbuválódott Immanuel zenekar végzi. Az együttes ismert keresztény szerzők művei mellett saját dalokat is

rendszeresen játszik; mindezt színvonalasan. Halhattad
őket a legutóbbi Szélrózsa
nagyszínpadán, néhány hete
pedig a fasori gimi dísztermében is. December 24-én 23
óra 30 perckor várnak az
oros há zi evan gé li kus
templomba. (2008-as Karácsonyi ballada és 2009es Rock karácsony című
ze nés mű so ru kat a
www.immanuelzenekar.hu
oldalról is meghallgathatod, illetve letöltheted. És
még egy jó hír a zenekar
háza tájáról: sokak örömére napokon belül megjelenik első cédéjük!)
A ruha méretével mindig baj van? Az elektromos
kü tyü el rom lik? Ak kor
süssél süteményt szeretteidnek karácsonyra! Ebben lehet
segítségedre Bereznay Tamás,
az ország egyik legkiválóbb
séfje. Nem csoda, hogy ünne-

peken az ő konyhájából kerülnek ételek a köztársasági elnök asztalára, ezentúl pedig
akár a te otthonodba is. Süteményeskönyvéből nemcsak

néhány különlegesség elkészítésének módját tudhatod
meg, hanem alapvető édességek receptjét is elsajátíthatod. Kezdőként nem kell rögtön az Eszterházy-tortával indítanod. Hidd el, a bögrés
mákos süteménynek is örülni
fog a család! A baráti, rokoni
körben tartott közös sütkérezés pedig nemcsak összekovácsolja a csapatot, hanem megteremti az alaphangulatot a
szilveszteri bulihoz is. Ha meg
nem szívesen fogod kezedbe
a habverőt, édesanyádat még
mindig meglepheted a Berez nay-fé le re cept gyűj te ménnyel…
g Jen

A sok apró segítség együtt
megsokszorozódik
Örömet vittek az árvaházba a gimnazisták
b Egymásra ﬁgyelésből, törődésből jelesre vizsgáztak a békéscsabai evangélikus gimnáziumnak azok
a diákjai, akik az egyik
verőfényes, ám nagyon
hideg téli napon felkerekedtek, hogy megajándékozzák a romániai Bélfenyér árvaházának gyermekeit.

A határ melletti Nagyszalonta viszonylagos közelségében
fekvő kistelepülésen Kiss Márton római katolikus plébános
2000-ben alapított árvaházat. A kör nye ző fal vak ból
gyűjtötte össze azokat a hátrányos helyzetű magyar gyerekeket, akik e nélkül a segítség
nélkül nem tudnának normális körülmények között felnevelkedni. Vannak közöttük árvák, félárvák, kicsapongó életet élő szülők gyermekei, de
olyan is, akinek kilenc testvére van, és hihetetlen szegénységben élt.
A rendszeres állami vagy
egyházi támogatást nem kapó,
jelenleg huszonöt gyermeket
nevelő Szent Miklós Gyermekotthon részben önfenntartó. Az utóbbi időkben cirokseprű-készítésbe fogtak,
húsukért és tejükért kecskéket
tartanak. A munkába a gyerekeket is bevonják, a vezető
lelkész szerint ugyanis egyszerre kell imádságra és munkára nevelni a gyerekeket.
Ezek mellett is nagy szükség
van a magyarországi adományokra. Sándor-Kerestély Ferenc, a békéscsabai evangélikus gimnázium erdélyi születésű ﬁzikatanára hatodik éve
szervez gyűjtést az iskolában.
A pénzadományokból tűzifát
szoktak vásárolni, a fűtés korszerűsítéséhez járulnak hozzá,
vagy amire éppen szükség
van. Szinte napi kapcsolatban áll a bélfenyériekkel.
Idén ruhaféléket, játékokat, édességeket gyűjtöttek a
gimnáziumban, így a gyermekotthon hét–hu szonkét
éves lakói névre szólóan kaphattak kis ﬁgyelmességet. Az
ajándékozásra december 5én rekordlétszámú, harminckét fős küldöttség utazott a

békési megyeszékhely gimnáziumából a körülbelül hetven kilométerre lévő Bélfenyérre.
Az egyik gimnazista, Orsi
az Evangélikus Életnek a helyszínen elmondta, hogy azért
jött el, mert nagyon kíváncsi

miségiek Szövetsége békési
csoportjának Mikulás-csomagjaiból – a vendégek által
főzött gulyáshoz és pörkölthöz
hasonlóan – jutott a falubeli
gyerekeknek is.
Az egyik nevelő, az önkéntesként dolgozó Balázs Natá-
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Valamennyi ajándékot a gimnazisták adták át – kézből
kézbe – a gyermekotthon lakóinak
volt, hova is kerülnek az adományok, amelyeket az iskolában gyűjtenek. Különösen foglalkoztatta, hogy a gyerekek
mennyire veszik természetesnek az ajándékozást, szoronganak-e miatta, vagy felszabadultan fogadják. Ő inkább az
utóbbit látta rajtuk.
Katinka, az egyik végzős
diáklány arról beszélt, hogy
ilyen látogatások alkalmával
szembesül azzal, milyen nagy
hátránnyal indulnak sokan az
élet ben, míg pél dá ul ne ki
mennyi minden adatott, amiért mégsem érez állandóan
hálát. „Az ilyen gondolatok és
érzések sajnos idővel elkopnak, ezért kell újra és újra eljönni, segíteni. Emiatt is jó
egyházi iskolába járni. Én nem
tudok olyanról, hogy világi
iskolákban ilyenfajta nevelés is
lenne” – tette hozzá.
A békéscsabai gimnazisták
verses-zenés kis műsorral is
készültek, melyet a Kisboldogasszony-templomban az
ünnepi szentmise keretében
adtak elő az ötszáz lelkes falu
magyar ajkú lakossága előtt.
Ezután nyújtották át ajándékcsomagjaikat a gyermekotthon
lakóinak. A Keresztény Értel-

lia egykor maga is a gyermekotthon lakója volt. Óvónőnek tanult, és szerencséjére kapott is állást Nagyszalontán. Ő kíséri el reggelente és
este vissza a nagyobb gyerekeket, ugyanis Bélfenyéren csak
1–4. osztályig tanulhatnak
magyar nyelven, a szomszédos
Tenkén 5–8. osztályt végezhetnek, de a középiskolába már
Nagyszalontára kell ingázni.
Natália szülei bélfenyériek,
és – mint ott szinte mindenki – a mezőgazdaságból élnek. Ipar nincs a faluban, a
leg töb ben nyá ron al kal mi
napszámos munkát vállalnak. Óriási a szegénység. A
településen nagyszámú román nyelvű cigányság is él, a
fiatalabb családok nagyarányú
elköltözése miatt egyre öregedő faluban velük állandóak a
konﬂiktusok.
Sándor-Kerestély Ferenc a
tapasztalatait összegezve megfogalmazta: a látogatás célja,
hogy a diákok ráérezzenek a
mások felé megnyilvánuló felelősségre. Ismerjék fel, hogy
az a kis se gít ség, ame lyet
egyenként adnak, összeadódva igen sokat jelenthet.
g Szegf Katalin

Bárka – Mikulás – KÖSZI!
Hagyományos adventi együttlétet tartott december 4-én a
Magyarországi Evangélikus
Ifjúsági Szövetség (Mevisz)
Bárka szakcsoportja. A Budapesti Evangélikus Egyetemi
Gyülekezet vendégszeretetének köszönhetően az egész
napos programnak – ahogy az
elmúlt öt évben, úgy most is –
a Lágymányosi Ökumenikus
Központ adott otthont.
Ez az al ka lom évek óta
ugyanolyan – és mégis mindig
kicsit más.
Ugyanolyan, mert a mozgássérült résztvevők és a táboros

segítők (összesen körülbelül
kilencvenen) ugyanazért a bárkás közösségért jönnek el, amelyet érezhetően egy minden
emberi erőfeszítésen túli megtartó erő tart össze hosszúhosszú évek óta.
De mindig más is; az idei év
sajátossága például a KÖSZI
és a Mikulás volt.
A KÖSZI (Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért) két önkéntese délelőtt a
bárkás segítők három-öt éves
gyermekeinek szervezett foglalkozást. A karon ülő apróságok száma pedig bizakodásra

ad okot: a KÖSZI-gyermekfoglalkozásoknak láthatólag még
hosszú ideig lesz „közönségük” a Mevisz-Bárka rendezvényein!
A Mikulás még soha nem
járt a Bárkánál, de most ő is
benézett a délután folyamán.
Ő hirdette ki a játékos vetélkedő eredményeit, és nemcsak a nyertesnek, hanem mindenkinek adott egy kis ajándékot.
A napot a hagyományokhoz
híven úrvacsorai istentisztelet
zárta.
g – benceorsi –

2010. december 19–26. f 13

»presbiteri«

Imák, versek, dallamok –
öt vonalra álmodva
Interjú Csorba István karnaggyal

– Hogyan született meg ez a könyv,
amely összefoglalása sok évtizedes
énekszerző szolgálatának? Milyen
szerkesztési elv alapján merített gazdag életművéből?
– Az ötlet néhai dr. Fabiny Tibor
professzortól származik: adjuk közre kötetben az Evangélikus Hittudományi Egyetem, vagyis az EHE különböző alkalmaira írt kisebb énekkaros műveimet, verseimet, mert
hozzátartoznak e patinás intézmény
történetéhez. Sajnos ő már nem érhette meg a megjelenését.
Kórusművek, versek, énekek és
szövegek gyűjteménye a könyv. Írások kísérik benne a műveimet, azon
egyházi személyiségeké, akik az adott
ünnepekhez, alkalmakhoz kapcsolódtak. Időrendben fűztem egymás
mellé az alkalmakat, a legelső például Trajtler Gábor hetvenedik születésnapja. Kedves, nagyszerű és néha
szomorú események krónikája állt
össze. Kiemelkedő a Fabiny Tamás
püspök miskolci szentelésére vagy a
könyv ötletadójának, Fabiny professzornak a nyolcvanadik születésnapjára született kórusmű. A legszomorúbbak egyike a Muntag Andor
temetésére írt kánon Ámósz próféta igéjére, illetve az Andorka Eszter
tragikus halálára írt kompozícióm.
– Prőhle Gergely országos felügyelő előszava adja meg a kötethez az intonációt. Ismeretségük régi keletű és
korántsem formális…
– Kelenföldön Gergely édesapjával, Prőhle Henrik fuvolaművésszel
hosszú éveken át együtt muzsikáltunk. A családi, baráti kapcsolat azóta is tart. Gergely méltató szavai tehát nemcsak funkciója súlyából, hanem egy régi barátságból is fakadnak.
– Pista bácsi, hogy születik a mű,
mi az alkotás elárulható kulisszatitka?
– Egyszerű és egyben összetett folyamat az alkotás. A célzatos, aktuális művek sokszor felkérésre születnek, vagy úgy, hogy megihlet egy közelgő ünnepi alkalom. Az első reﬂexió mindig az, hogy „meg tudom-e
csinálni”. A belső bizonytalanságot
vívódás és nagyon sok imádság követi! Erőt kérek Istentől, hogy méltó legyek a feladatra, hogy a megírandó ének, vers szolgáljon. Csak ezután
jönnek a bevillanó ötletek – utcán,
metrón, otthon – amelyeket gyorsan
papírra, öt vonalra vetek. Lassan
formálódik, míg végül megszületik
a mű. Kollégákkal, néha teológusokkal is teszteltetem, mire azt mondom: kész.
– A teológián nem emlékszem
olyan jeles alkalomra, ahol ne hangzott volna el egy Csorba-kórusmű
vagy költemény. Sok közülük színtiszta imádság: hála, kérés, dicsőítés. Párbeszéd az Istennel.
– Azért szoktam könyörögni, hogy

az a kis talentum, ami adatott nekem,
gyümölcsöző legyen. Különös kegyelemnek érzem, hogy ezek a művek
megszülethettek. Hogy valóban szolgálnak-e? A visszajelzésekből tudom, és ez mindig újabb munkára
ösztönöz.
– Évfordulókat is ünnepel Pista bácsi. Egy telefonszámot küldött nekem
e-mailben: 75-55-50-16. Leleplezhetjük, milyen kerek évfordulókat, fontos állomásokat jelölnek e számok?
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b A közelmúltban jelent meg Csorba István karnagy kötete Testvéreimért áldlak – Énekek, versek,
írások az Evangélikus Hittudományi Egyetem életéből címmel. E sorok írója a budavári
gyülekezetből és a teológiáról is
ismeri Pista bácsit, és régóta
csodálja örök derűjét, hitből fakadó tartását, dalban és versben
mindig adni tudó gazdag lelkivilágát. Többszörös évfordulói és
új kötete kapcsán ültünk le beszélgetni.

– Az első szám: idén júniusban töltöttem be 75. évemet. Ebből 55-öt a
budavári evangélikus gyülekezet
énekkarának karnagyaként szolgáltam. Az aranydiplomámra utal az 50:
ennyi éve végeztem a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen. Végül a
legkisebb szám, ami azonban nagy jelentőséggel bír: életem egyik álma valósult meg azzal, hogy 16 évet taníthattam az EHE-n. Ezt is most fejeztem be – átadtam a stafétabotot ott
is, és Budavárban is, utóbbit Bán István orgonaművésznek. Az ifjú művész édesanyja valamikor a budavári gyermekkórusomban énekelt…
– Pista bácsi kántorként, karnagyként, tanárként kezdte szolgálatát. A
világban és az egyházban is dolgozott,
és sosem érte hátrány előbbiben – az
utóbbi miatt. Szerencsés az, aki megtalálja élete hivatását, s annak élhet…
– Ez így igaz. Tanítottam általános
és középiskolákban a régi rendszerben, dolgoztam világi énekkarokkal, hosszú éveken át a Központi
Művészegyüttesben, s köztudott:
nem vették szívesen az aktív egyházi tevékenységet. Nem csak a lelkészekre volt érvényes ez. Sokrétű feladatom volt karnagyként a művészegyüttesben: ifjúsági énekkarnak voltam a karnagya, szólistacsoportot alapítottam és vezettem az országos versenyek győzteseiből. Két név a tanítványaim közül: Sebestyén Márta és
Oszvald Marika. Máig is büszkén tekintek rájuk, barátságunk megmaradt. Egyházi tevékenységemet Isten
óvó karja védte. Soha egy szóval
nem vontak kérdőre azért, hogy
egyházi szolgálatban is állok.
– Erről amúgy tudtak világi közegében?
– Nem beszéltem róla, de kizárt,
hogy ne tudták volna! Állami lapokban jelentek meg cikkek rólam,
ugyanakkor az Evangélikus Életben is
többször megjelent a nevem – aki
akarta, tudta. De soha nem ért hátrány ezért.
– Hogyan emlékszik vissza első
budavári kórusára? Az első bemutatóra?
– 1955-ben kértek fel Sulyok Imre
karnagy ajánlatára. Váradi Lajos volt
akkor a budavári lelkész. Ami csoda

volt, hogy ugyanezen az őszön vettek fel a zeneművészeti egyetemre.
Így egyszerre tanulva és tanítva szervezhettem énekkart. Nehezen indult, hat-nyolc iﬁs jött az első felhívásra. Az első év végére, húsvétra viszont már tizennyolc fős énekkarunk
volt! Szépen fejlődött a kórus, lelkészi segítséggel, sok imával, telefonos
hívogatással, szervezéssel.
– Más egy proﬁ művészkórussal és
más egy gyülekezeti énekkarral dolgozni, amelyben nem képzett hangok
vannak… Nagy kihívás volt ez a tanulva tanító karnagynak?
– Érdekes kérdés. Ezt csak úgy lehetett kezelni, hogy gyülekezetiesen gondolkodom a szolgálatról.
Nyilván könnyebb a kottaolvasó, zenei képzettséggel bíró, jó énekhangok
kórusát vezényelni. A gyülekezeti
feladat azonban merőben más. Itt nagyobbrészt hallás után, nagy türelemmel kell tanítani, tanulni. A lényeg az,
hogy egy minimális adottság mellett
jó közösséget formáljunk. Fontos a
hűség, hogy folyamatos munka legyen. Azt tapasztaltam, hogy a proﬁkat megközelítő szintet lehet elérni egy hűséges gyülekezeti kórussal,
ha a közösség teherbírásának megfelelő művet választunk.
Jellemző volt a Várban, hogy az
énekkar tagjai közül sokan látogattak,
irodán segítettek, bibliaórára jártak.
Ez a munka nehéz, de gyönyörűséges és eredményes akkor, ha meg tudja őrizni gyülekezeti jellegét. Sok
energiát kíván, de megéri.
– A kórus később Heinrich Schütz
nevét vette fel.
– A Bach előtt száz évvel született
szerző munkássága az első nagy
evangélikus korszakát jelenti a kórusés zeneművészetnek. Minden műve
biblikus, és többsége amatőr kórusok
számára is könnyen elérhető. A
Nem zet kö zi Schütz Tár sa ság is
örömmel vette a névválasztást.
– Budavár mellett Kelenföld is
meghatározó hely az életében.
– A Prőhle családdal való barátságot már említettem. Egyházzenei
tevékenységem meghatározó színhelye volt ez a gyülekezet: néhai idősebb
Kendeh György és Botta István lelkész, Sulyok Imre karnagy, akiknek
sokat köszönhetek. Emberileg, zeneileg és a hit útján innen indultam el.
Nem tartom véletlennek azt sem,
hogy életem párját is itt találtam
meg.
– Végül áruljuk el: rendszeresen
kap Pista bácsi „családi megrendeléseket” is…
– Feleségem, négy gyermekem,
négy menyem és lassan tizenegy
unokám a szűk család. Esküvőkre, keresztelőkre, családi ünnepekre szinte már bevett szokás, hogy egy-egy
verssel, énekkel készülök. És adódik
új feladat is: az Evangélikus karénekeskönyv első kötete és az Új ének című kötet után az előbbi kiadvány
harmadik kötetét készítem. Kis kórusok számára ad majd hasznosítható repertoárt. További tervem, álmom: zenés szonettjeimet egy verseskötetben közreadni.
– Van mottózenéje?
– Az Evangélikus énekeskönyv
348. énekének harmadik verséből:
„Ő életemnek fénye. / Ő ad hitet,
hogy énekem / Nagy tetteit dicsérje.” A másik Schütz kedves verse, a
Zsolt 119,54: „Ének volt számomra
minden parancsolatod bujdosásom
hajlékában.”
g Kháti Dóra

Hatvan év a gyülekezet
szolgálatában
Ritkán adatik meg az életben, hogy
valaki elmondhassa magáról: hatvan évet töltött egy munkahelyen,
megélte a hatvanadik házassági évfordulóját, esetleg ennyi éve kapta
meg a diplomáját. Nem véletlenül nevezzük az ilyen ünnepet gyémántjubileumnak…
Krekács Lászlóné Magát Anna
testvérünk, csömöri gyülekezetünk
sáfára ebben az évben is elindult, és
végigjárta utcáját, a Kossuth Lajos utcát – 1950 óta immár hatvanadszor.
A Magyar értelmező kéziszótár
szerint a sáfár szó jelentése: „anyagi javak felügyelője, értékek őre,
gondviselője”. Gyülekezeti közösségeinkben ez a megbízatás pénzzel való foglalkozást, tisztséget jelent,
olyan szolgálatot, amelynek végzője
minden évben felkeresi egy bizonyos körzet gyülekezetünkhöz tartozó evangélikus családjait, és begyűjti
az evangélikus hívektől az úgynevezett egyházfenntartói hozzájárulást.
(Ahogyan pontatlanul mondjuk: az
egyházi adót.)
Gyülekezetünkben hét ilyen körzet van, amelyeket összesen nyolc sáfár látogat. Természetesen a pénzbeszedés mellett a sáfár amolyan összekötő kapocs is a családok és a gyülekezet, valamint a gyülekezet lelkésze
között, hiszen vannak, akik koruk,
betegségük, elfoglaltságuk miatt nem
tudnak aktív látogatói lenni a gyülekezeti, istentiszteleti alkalmaknak.
A jubiláló Annuska sáfárságának
kezdete meglepő és rendkívüli volt.
Mert nem mindennapos dolog, hogy
egy tizennegyedik évében járó leány
a konﬁrmációja után azzal a kéréssel
álljon a lelkésze elé, hogy ő szeretne
az édesanyja helyébe lépni és sáfár
lenni. Hogy kérésének nagyobb nyomatékot adjon, még azt is hozzátette: „Hiszen a tisztelendő úr azt tanította, hogy mi most már a gyülekezet felnőtt tagjai lettünk!”
A lelkész – aki minden bizonnyal
jól ismerte az előtte álló leánykát –
megnyugtató, kedves mosollyal válaszolt a szokatlan kérésre: „Annuskám, nagyon örülök, hogy te ilyen
szolgálatra vállalkozol, természetesen
lehetsz sáfár.”
Annuska az eltelt hatvan év alatt

immár a harmadik lelkész – Solymár
János, Solymár Péter és most Johann Gyula – munkatársa lehet, és
hűséggel szolgálja gyülekezetét. Mert
milyen nagy hűség és elkötelezettség
kellett, hogy kísérje ezt a „gyémántjubileumnyi” hat évtizedet! Hiszen jo-
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gosan mondhatta volna Annuska:
már egy évtizede végzem ezt a szolgálatot; nekem most gyermekem
született, nem érek rá; éjszakás műszakban dolgozom tíz éve, nagyon fárasztó; az unokáimra vigyázok, nagy
a család, rengeteg a munka; idős, beteg édesanyámat ápolom, sok a teher
rajtam; megözvegyültem, nagyon
nehéz időket élek; betegségekkel
küszködöm, sok ez már nekem, most
már vállalja más ezt a feladatot…
De e fenti mondatok soha nem
hangzottak el Annuska szájából. Helyette szívében gyökeret vert Péter
apostol intelme: „Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10;
Károli-fordítás)
Annuska jubileumának alkalmával köszönettel fordulunk közösségeink sáfárai, valamint minden gyülekezeti munkát végző önkéntes felé! Az Úr segítsen mindannyiunkat
a tálentumokról szóló példázatbeli
helyes szolgálatra, sáfárkodásra,
hogy egyszer majd elhangozhasson
felettünk: „Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak
ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25,21)
g Solymár Péterné

Egy osztrák cserkészcsapat ötlete nyomán a betlehemi Születés templomában égő láng lett a béke szimbóluma. Bécsből – cserkészek kíséretében – évről évre Betlehembe, Jézus születésének helyszínére indul egy gyermek, hogy
a jászol helyén épült templomban égő örökmécsesből lángot vegyen. Ezt lámpásba zárva repülővel szállítják Bécsbe, ahol nagyszabású ünnepség keretében veszik át a különböző nemzetek cserkészküldöttségei.
Hazánkban a betlehemi békeláng ünnepélyes továbbadására, illetve kiosztására december 12-én, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházának kápolnájában került sor. Az eseményen – úgy is, mint a
cserkészek magyarországi Ichthüsz Közösségének elnöke – dr. Bóna Zoltán,
a MEÖT főtitkára köszöntötte a megjelenteket (képünkön), akiket a bensőséges együttlét végén Buday Barnabás evangélikus lelkész, a Magyar Cserkészszövetség elnöke búcsúztatott.
g Barta Imre felvétele
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Betlehemnek városában
Válogatás a Magyar Televízió karácsonyi vallási műsoraiból

December 24-én a nap ünnepi hangulatához a Minden nap karácsony
című német ﬁlm is hozzájárul. A ﬁatal főhős egyetlen vágya, hogy szerető családja körében tölthesse a
karácsonyt (m2, 9.00). Az esti műsorokban is megjelenik az örömünnep

gyal című összeállításában az alkotók
kö zép ko ri Má ria-him nu szok kal,
moldvai szentes énekekkel és imádságokkal, egyházi népénekekkel és
táncokkal köszöntik Jézus Krisztus
születését (m2, 23.30). A nemzeti
főadón 21 óra 30 perckor Libera –
Angyali hangok címmel az angol Libera ﬁúkórus repertoárjából hallhatunk és láthatunk emelkedett hangulatú koncertet.
Az éjféli misét a kalocsai Nagyboldogasszony-székesegyházból közvetíti mindkét csatornán a Magyar Televízió. A szentmisét bemutatja és
szentbeszédet mond dr. Bábel Balázs

Karácsony napján az evangélikus
istentiszteletet a hívők az ikladi evangélikus templomból követhetik (m1,
m2, 11.00). „Karácsony legfőbb üzenete, hogy Jézusban Isten egészen
mélyre hajolt, és emberré lett – fogalmazza meg az ünnep lényegét
János evangéliuma nyomán az igehirdető, dr. Fabiny Tamás püspök. – Az
Úr megszentelte az emberarcot. Az
ember méltóságát adja meg ezáltal.”
XVI. Benedek pápának a városnak és
a világnak szóló karácsonyi üzenetét,
a hagyományos urbi et orbi áldást
déltől közvetíti Rómából a Magyar
Televízió.

misztériuma. A Camino című magyar dokumentumﬁlm-sorozat két
része Szent Jakab ősi zarándokútján
kalauzolja el a nézőket (m2, 19.05).
Ugyancsak a kettes csatornán, 23.05
perckor kezdődik Olasz Ferenc rendező Magyar Te Deumja. E himnusz
nemzetünk számára a középkor lezárását jelenti, a szent ének a 16. században egyre markánsabban jelentkező magyar nyelvi önazonosságtudat egyik legszebb alkotása. Az Ars
Hungarica sorozat Mennyből az an-

kalocsa–kecskeméti érsek. A helyszín
kiválasztását az is motiválta, hogy a
polgármesterek az ünnep előtt írják alá
a Szentföldön a Betlehem–Kalocsa
közötti testvérvárosi megállapodást.
Az érsek szentbeszéde is e nevezetes
eseményhez kötődik: „A keresztény
ember előbb ismeri Betlehem városát,
mint hogy földrajzból tanulná. A mi
testvérvárosi kapcsolatunkat nem
csupán két település szimpátiája, hanem elsősorban Jézus Krisztus adja.
Ő minden ember testvére lett.”

Este 9-kor a Krisztus után 354-ben
született Aurelius Augustinus életéről és munkásságáról szóló, Szent
Ágoston című történelmi ﬁlmet vetíti az m1 (képünkön). A címszerepben az olasz színjátszás egyik legnagyobb alakja, a Golden Globe-díjra
is jelölt Franco Nero és az új olasz
ﬁlmsztár, Alessandro Preziosi átütő
játékát élvezhetik a nézők. A ﬁlm
második részét vasárnap ugyanebben
az időpontban vetíti az m1.
g Cs. Z.

b A Magyar Televízió idén is megszépíti nézői karácsonyát. A Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztősége a jeles nap szellemét idéző műsorokat helyez a
karácsonyfa alá.

Öttemplomos advent
Győr Újvárosa világviszonylatban is páratlan abban a tekintetben, hogy itt
néhány száz méteren belül öt történelmi egyház és felekezet temploma található. Az ebben rejlő kulturális lehetőségeket ragadták meg a Karzat Alapítvány munkatársai, amikor az idén szeptemberben immár ötödik alkalommal rendezték meg az Öt templom fesztivált.
Az őszi rendezvénysorozat mintájára idén először az adventi időszakban is
szerveztek programokat: december 1. és 22. között az Öt templom advent alkalmai várták az érdeklődőket. A vezérfonalat elsősorban a gyülekezetek templomi programjai adták, ezeket egészítették ki saját ihletésű műsorok, meghívott előadóművészek produkciói.
g Menyes Gyula felvétele

Istentiszteleti rend • 2010. december 19.
Advent 4. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Jn 1,19–28; Fil 4,4–7.
Alapige: Zsolt 100,1–5. Énekek: 137., 134.

Istentiszteleti rend • 2010. december 24.
Szenteste. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 1,20b–23; Zsid 1,1–6.
Alapige: Ézs 59,20–21. Énekek: 150., 154.
I., Bécsi kapu tér du. 4. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (német) Johannes Erlbruch; éjfél Bence
Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé du. 5. Gertrud Heublein; II. Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. du. fél 3. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. du. 2. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 4. Hokker Zsolt; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 4. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. du. 4. (istentisztelet
harangjátékkal) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. du. 4. Aradi György; VIII.,
Rákóczi út 57/a du. 2. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. du. 4. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet du. 4. Koczor Tamás; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. du. 4. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. du. 3. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. du. 4. dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
du. 5. Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 3. (gyerekbarát istentisztelet) Grendorf
Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. fél 4. (karácsonyi orgonamuzsika); du. 4. Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér du. 4. Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. du. 4. (gyermekek, ifjak karácsonyi műsorával) Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. du. fél 5. (gyermekek karácsonya); éjszaka 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 5. Kopf
András; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. este fél 9. Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. du. 4. Győri Dávid; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 3. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. du. 3. Győri János Sámuel; éjfél (fénnyel írt karácsony) Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér du 2. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Ittzés István; Budakeszi, Fő út
155. (gyülekezeti terem) du. 4. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Összeállította: Boda Zsuzsa

E R Ő S VÁ R A K

Pest középkori városfala
Pest, Buda és Óbuda, valamint az
1950-től létező Nagy-Budapest külső kerületei önmagukban is önálló
történelemmel és sajátos jellegzetességekkel bíró városrészek. A római
emlékek révén Óbuda, a Vár miatt
Buda azonban jóval több reﬂektorfényt kap, mint az 1873-ban létrejött
fő vá ros kö zép kor ban gyö ke re ző
„összetevője”, Pest városa.
Pest védelmét egykor városfalak és
bástyák, a bejutást és vámolást meghatározott pontokon emelt, erődített
kaputornyok szolgálták. Ezeknek a 21.
században is látható maradványai izgalmas helytörténeti sétára invitálnak, legyünk akár turisták, akár lakóhelyünk múltjáról többet megtudni
igyekvő fővárosiak.
Első állomáshelyünk a forgalmas,
turistákkal zsúfolt Váci utca, nem
messze a Vörösmarty tértől. Ezen a
helyen állt a középkori városfal északi kijárata, a Váci, másik nevén Bécsi kapu. Nevüket az innen kiinduló országútról nyerték. A kapu falmaradványai az utca burkolata alatt, az
eltérő színű és formájú dísztéglákkal
jelölt terület alatt lelhetők fel. Az erődített kaput és a környező falakat
1789-ben bontották le.
Második megállónk az Astoria.
Egyrészt az aluljárószinten, másrészt a Kossuth Lajos utcai lépcsőfeljáró földfelszíni részén emléktábla jel-

zi a Hatvani rondella, illetve a Hatvani vagy Egri kapu egykori helyét.
Ez volt Pest várfalának keleti kijárata. Nevét szintén az innét induló útról nyerte. Ez volt a városfal legjelentősebb és utolsó épen álló kapuja,
melyet 1808-ban bontottak el. A

A S Z E R ZŐ F E LV É T E L E

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (összegyülekezés napja) Koczor Zoltán; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.
10. (gyermekek karácsonyi műsora) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőﬁné dr. Brebovszky Éva; de. 11.
(úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (Bach: Karácsonyi oratórium) Cselovszky Ferenc; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 4. (gyerekkarácsony) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller
u. 19–21., I. emelet de. 11. ( úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób
Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (családbarát istentisztelet) Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
dr. Bácskai Károly; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv., gyerekkarácsony) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; du. 4. (gyerekkarácsony); Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Kopf András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kopf András;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; du. 4. (gyerekkarácsony); XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; du. 4.
(gyerekkarácsony); Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István.

rondella a kaput övező körbástya, egy
időben építették és bontották le
mindkettőt. Maradványai a Danubius Hotel Astoria északi homlokzata
előtt, a felszín alatt rejtőznek. A
környező városfalat a 15. század végén, Mátyás király uralkodásának
idején emelték, majd az 1700-as
években bontották le.
A harmadik jelentős kapu a mai
Kecskeméti utca és a Kálvin tér találkozásánál állt: a Kecskeméti, más néven Szolnoki kapu. Ennek nyomát a
Hotel Mercure Korona Budapest
szálló és a szomszédos épület találkozásánál jelzett, falszakaszt és középkori síremléket stilizáló emlékhely
jelöli, feliratában azonban nem a
kapura, hanem magára a pesti városfalra utalva.
Az egykori Pest, azaz a mai Belváros körül 15. században felhúzott,
majd a 18. században két oldalról házakkal körbeépített fallal — a maga
kézzelfogható valójában — a Múzeum körút és a Magyar utca vonalában találkozhatunk. A Ferenczy István utcában az utcafronton látható
kiugró felülete. A többi, szakemberek által szakszerűen konzervált erődítést a belső udvarok rejtik. Több
épületen emléktábla is jelöli a helyét,
a Magyar utca egyik modern épületén stilizált oszlop állít neki emléket.
g Rezsabek Nándor
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Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 19-étől december 26-áig
VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

12.00 / Bartók rádió
Aranyvasárnap
a Bartók rádióval
Ezúttal felülhetünk a képzeletbeli szánra, és elutazhatunk Európa számos templomába és koncerttermébe. Az
adventi zenei kalandozást
idén Bukarestben kezdhetjük, ahol kétszáz éves karácsonyi dallamok csendülnek
fel. A helsinki Kallio-templomban fúvósmuzsikát játszik a Lathi kvintett, 16 órától a londoni Szent Pál-templomban a BBC Singers ad
koncertet. Egy rövid prágai
kiruccanás után a reykjavíki
Háteigs-templomból kórusmuzsika szól, a spanyol rádió
koncertjét követően pedig a
tengerentúlról, Montrealból
közvetítenek koncertet.

13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: Johann
Sebastian Bach
1. rész: Weimar
14.00 / m2
Különös házasság (magyar
tévéﬁlmsorozat, 1979)
1–2. rész
15.40 / Duna Tv
„…ﬁlléres emlékeim…”
Hámori József agykutató
17.25 / HBO
Árvák sorsa
(dél-afrikai–amerikai
vígjáték, 2003) (108')
20.04 / Kossuth rádió
Ne féljetek
Mozaikok Jókai Anna
regényéből

5.20 / m1
Hajnali gondolatok
9.45 / Duna Tv
Megyejáró (magyar ismeretterjesztő magazin)
Győr-Moson-Sopron megye
19.35 / Bartók rádió
Hans Pﬁtzner: Karácsony
tündére
(kétfelvonásos opera)
19.00 / Duna Tv
Sportcsillagok gálája 2010
(100')
19.40 / Kossuth rádió
Karácsonyi album
Részletek az Új Bojtorján
együttes lemezéről
21.35 / m1
Üvöltő szelek (olasz romantikus ﬁlm, 2002) (97')
23.00 / Petőﬁ rádió
Akusztik
(ismétlő válogatás)

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó. Benne:
Bruckner: e-moll mise
11.20 / TV2
Isteni szikra
(amerikai–kanadai ﬁlmdráma, 2008) (108')
13.30 / Kossuth rádió
„Tebenned bíztunk eleitől
fogva…”
A református egyház félórája
15.40 / Duna Tv
Karácsonyi mesék
Berecz András mesél
15.50 / m1
Magyarok cselekedetei
Szent István bazilikája
17.00 / Duna Tv
Találkozások a taizéi Roger
testvérrel
19.40 / Kossuth rádió
Kedvelt karácsonyi dallamok
népi hangszereken
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14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Boldizsár Ildikó mesekutató
15.30 / Duna Tv
45. Savaria nemzetközi táncverseny – Szombathely, 2010
19.10 / Duna Tv
Csendes éj – a béke üzenete
(osztrák dokumentumﬁlm)
19.40 / Kossuth rádió
Karácsonyi angyalok
Részletek Gryllus Vilmos lemezéről
20.50 / Duna Tv
London River
(algériai–angol–francia játékﬁlm, 2009)
21.20 / Bartók rádió
Hang-fogó. Benne:
Händel: Gloria RV. 611.
21.35 / m1
Fűre lépni szabad
(magyar ﬁlmvígjáték, 1960)
(98')

14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője:
Johann Sebastian Bach
1723. december 25.
15.04 / Bartók rádió
Csillagszóró – délutáni muzsika. Benne: Liszt: Krisztus
– Pasztorál és az angyali hírnök szava; Magyar karácsonyi népénekek
17.03 / Kossuth rádió
Templomok. „Isten csöndjét
az angyalok őrzik”
20.00 / m1
Egy karácsony együtt (amerikai családi ﬁlm, 1994) (87')
20.30 / m2
Advent a Hargitán
(színjáték két részben) (155')
21.03 / Kossuth rádió
Egy igazán gazdag család
(dokumentumműsor)
23.30 / m1
A Biblia növényei

11.00 / m1
Karácsonyi evangélikus istentisztelet közvetítése Ikladról
Igét hirdet dr. Fabiny Tamás
püspök
12.40 / Duna Tv
Isten kezében
„Betlehembe kéne menni”
16.03 / Kossuth rádió
Csodaidők Raana Raassal
Görgey Etelka református lelkész portréja
19.00 / PAX
Isten mindig nagyobb
Id. Kendeh György portréja
21.00 / Kossuth rádió
Szent Ágoston
(olasz történelmi ﬁlm, 2009)
(96')
21.53 / Bartók rádió
Sikerlemezek
Benne:
Schütz: Karácsonyi történet
Bach: Magniﬁcat BWV. 243.

10.03 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet közvetítése a cinkotai evangélikus templomból. Igét hirdet
Vető István lelkész
10.15 / m1
Református magazin
11.40 / m1
Bibliai jelenetek könyvkötéseken
14.00 / Bartók rádió
Kritikus füllel
Bach: Karácsonyi oratórium
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések az egyházzenéről. Karácsonytól gyertyaszentelőig
17.20 / m2
Karácsonyi üdvözlet
(amerikai tévéﬁlm, 2006) (81')
20.05 / m1
Szekeres Adrien – Adventi
turné (koncertﬁlm)
21.15 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete

Vágbeszterce ostroma
Lapjuk november 14-ei számában az
Erdély legmagasabb templomtornya
című cikk Beszterce városáról szól.
Benne a szerző, Jezsó Ákos a Radnaihavasok kétezer méternél is magasabb csúcsai kapcsán a következőt
rögzíti: „Hát ilyen, égig érő hegyek
övezik Besztercét, melynek »ostromáról« Mikszáth Kálmán 1895-ben
remekbe szabott regényt írt.”
Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regényének semmi köze Erdélyhez: a Pongrácz István gróf által
megostromolni szándékozott város
minden kétséget kizáróan a Felvidéken található, amit a sok földrajzi és
személynév, szláv kifejezés mellett a
regényben elhelyezett szlovák nyelvű mondatok is tanúsítanak. További bizonyítékul hadd álljon itt egy idézet a könyvből, belőle az „ostrom”
oka is kiderül:
„Óvári és Szentmiklósi gróf Pongrácz István, Nedecvár örökös ura, üdvözletét küldi Besztercebánya magisztrátusának! Báró Behenczy Károly
nevű ifjú Estella nevű, tulajdonunkat
képező leányzóval, kit hatszáz o. é. forintokért vettünk vala a zsolnai komédiásoktól, megszökvén, tartózkodása Besztercebányán vagyon, ennek
folytán tehát felszólítjuk a nemes várost, hogy a leányzót haladéktalanul

letartóztatván, e levelet átadó megbízott híveinknek, név szerint Szurina
Pál őrmesternek és Komár György
káplárnak kezeibe szolgáltassák. Kikhez is hajlandók maradtunk.”

A részletben szereplő helynevek
mind felvidékiek. Nedec (tulajdonképpen Vágnedec, szlovák nevén Nededza) Zsolna közelében, a Wesselényi Ferencné Bosnyák Zsóﬁa mumiﬁkálódott és a közelmúltban egy elmebeteg (?) által felgyújtott és elégetett
holttestéről elhíresült Vágtapolca közvetlen szomszédságában található.
Fontos rámutatni, hogy a helység
nem tévesztendő össze az első világháború után Lengyelországhoz került
szepességi Nedeccel (Niedzica). Ilyen
tévedésre is van sok példa: még kritikai Mikszáth-kiadás is jelent meg
megtévesztő, a lengyelországi Nedec
várát ábrázoló illusztrációval…
Ruffy Péter A későn született ember
című könyvében, amely 1987-ben a

Magvető Kiadónál jelent meg, a
Pongrácz nemzetség korával és alkonyával foglalkozott. Az adatgyűjtés
során 1972-ben Vágnedec szomszédos falujában, Várnában (szlovákul
Varín) rátalált az egykori Pongráczbirodalom területén élő utolsó grófra, Pongrácz Albertre. A címét a
kommunizmus éveiben nyilván nem
használó, mészégetővé lett arisztokrata az alábbi módon azonosította a
regény címében szereplő helyszínt:
„Mikszáth a család tudomása szerint
csak az István Főherceg Szállóban hallotta a történteket, ezen a vidéken
nem is járt soha, a térképolvasásban
sem lehetett járatos, mert a messzi
Besztercebányát összetévesztette a
közeli, a Vág bal partján álló Vágbesztercével. Tudomásunk szerint Vágbesztercét akarta volna megostromolni és »porig rombolni«.”
Tehát a Beszterce ostroma című
Mikszáth-regény címadó városa nem
az erdélyi Beszterce-Naszód vármegye székhelye, nem is a regényben olvasható Besztercebánya, hanem minden bizonnyal a Vágnedechez mintegy negyven kilométerre fekvő Vágbeszterce (Považská Bystrica).
A. Kis Béla,
a Kálvinista Szemle szerkesztője
(Alistál, Szlovákia)

EVÉL&LEVÉL&LEVÉL

Megéri-e?
Tisztelt Szerkesztőség! Reagálni szeretnék évfolyamtársamnak, Szilas Attilának a legutóbbi számban megjelent írására. „Ne válasszunk püspököt!” –
javasolja, hiszen elég a meglévő kettő, de még jobb lenne csak egy.
Tulajdonképpen nem magáról a javaslatról szeretnék írni, az szétfeszítené egy olvasói levél kereteit. Biztosra veszem, hogy a jelen gyakorlat bőségesen bizonyítja, szüksége van egyházunknak a három püspök szolgálatára. Sok lelkészünk megirigyelhetné püspökeink munkabírását, akik életük
gyertyájának mindkét végét égetik (gyülekezeti látogatások, konferenciák,
bel- és külföldön elmondott igehirdetések sora, előadások, cikkek; rádiós és
tévés szereplés, társadalmi feladatok, ökumenikus és állami tényezőkkel való kapcsolattartás stb., s mindez a mindenki által elvárt színvonalon). Ha mindezt kettőnek (vagy egynek?) kellene ellátnia, nem maradna idejük az egyik
legfontosabb püspöki feladatra: hogy a lelkészek lelkipásztorai legyenek.
Szilas Attila javaslatát azért kérdőjelezem meg, mert elsősorban az
anyagiakra, egyházunk szűkre szabott lehetőségeire épül. Kicsik vagyunk,
sőt „parányiak”, nincs pénzünk a három püspökre, templomok, parókiák felújítására – vallja. Kicsinységünk tény, ám egyházunk közel ötszáz éves történelme során mindig is kicsiny volt, mégis sokszor megtapasztalta az ige
igazát: „…azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy
megszégyenítse az erőseket…” (1Kor 1,27)
Amikor 1954-ben (!) tizenhármunkat felvettek a teológiára, sokan kérdezték meg tőlünk: „Megéri ma papnak menni?” Hitbeli döntésünkben nem
játszottak szerepet anyagi szempontok.
Szolgálatom első felében a tolna-baranyai szórványokban egyik gyülekezet
sem dúskálhatott a földi javakban. Előfordult, hogy csak annyi pénz volt a kasszában, amennyi éppen elég volt a motorkerékpár tankolására. Mégis elmentünk
egyetlen gyerek konﬁrmációs órájának megtartására akár ötven kilométerre.
S megtartottuk a szórvány-istentiszteleteket, pedig azok perselypénze általában kevesebb volt, mint az autó benzinköltsége. Mentünk, mert – kollégáimnak s nekem is – erre volt küldetésünk. S a mögöttem lévő több mint ötven
esztendő áldott tapasztalata az: ha az ember teszi a dolgát, az Úristen – olykor utólag, esetenként „kiporciózva” – mindig előteremti a rávalót! S ha ez igaz
egy-egy szolga esetében, igaznak kell lennie egyházunk egészére nézve is!
Szilas Attila idézi Jézusnak a toronyépítésről, a hadba vonulásról szóló mondatait (Lk 14,28–35). Ám Jézus itt nem az építkezőket vagy a harcra készülőket oktatta, hanem a tanítványságról szólt a hallgatóinak. Az ige értelme
röviden ez: aki építkezik, előre kiszámítja a költségét, aki harcra készül, számba veszi a saját és az ellenfele erejét. Aki pedig Jézus tanítványa akar lenni,
annak is előre számolnia kell elhatározása várható következményeivel. Előfordulhat, hogy le kell mondania mindenéről (saját elképzeléseiről, karrierjéről, övéiről és önmagáról, akár még kuporgatott pénzecskéjéről is) Jézusért. Ha pedig erre nem kész, semmire nem alkalmas, ízét vesztett sóvá lesz.
A mi szolgálatunk nem építkezés vagy hadba vonulás, hanem annak a Jézusnak a követése, aki pazarló magvetőként szórja szét magvát, önmagát az útfélre is, a tövisek közé is, a köves talajba is. És nem nézi: megéri-e?
Ha Jézus tanítványai vagyunk, fontos egyházi kérdésekben elsősorban ne
az anyagi szempontok döntsenek!
Id. Zászkaliczky Pál (Fót)

„…háza népe Istennek” (Ef 2,18)
Több, a közelmúltban az Evangélikus Életben megjelent írás késztetett az alábbi gondolataim megosztására. (A cikkek felsorolásától most eltekintek.)
A látszatot őrizzük meg a világ előtt, vagy a maradandót építsük tovább?
Ez itt a kérdés! Véleményem szerint ideje a világra kiáltanunk egyházunk kapujában állva: Állj! Ne tovább, ember! Akkor gyere közénk, ha a hit, a remény,
a szeretet éltet. Ha még bizonytalan vagy ezekben – akkor ﬁgyelj bennünket, vegyél példát rólunk, tűrd el Isten vizsgálódó tekintetét, fogadd el segítségünket, és ha bizonyítottál magadnak, Istennek, akkor itt a helyed közöttünk. Ajtónk, szívünk akkor nyitva lesz előtted.
Mikor van ehhez jogunk? Ez nem diszkrimináció? – kérdezi a világ. Akkor, ha Isten keskeny útján járunk magunk is! Ha a megtérés, tanulás, tanítás munkáját magunkon már sikeresen elvégeztük, véghezvittük, ott, ahová Urunk állított! Ha „az idők szavára” nem úgy ﬁgyelünk, hogy Isten keskeny útját autópályává szélesítjük.
Tapasztalatom íratja velem, hogy ha az evangéliumhoz való hűségünkről
ismerhetnek meg bennünket az útkeresők, akkor el fogják fogadni hívásunkat, ellenkező esetben csak legyintenek: „Te is, ﬁam, Brutus!”
Ehhez folyamatos önvizsgálatra van szükségünk, őszinte párbeszédre egymással! Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy mi valóban annak a keskeny
útnak vagyunk a vándorai. Kételkedésével mindenkinek szembe kell nézni!
Mindenkinek, aki kereszténynek vallja magát, Jézust kell befogadnia, hordoznia, hirdetnie életével, életében. E nélkül a legnagyobb erőfeszítések ellenére a kívülről kicsinosított, fényesen reprezentáló egyházunk belülről kongóan üressé válik. Isten Lelkétől vezérelt ﬁatal lelkészeink szolgálata példamutatóan összefonódva a már pályán lévőkével csak kevés gyarapodást fog
eredményezni – ha Isten népe magára hagyja a szolgálókat –, mert ez a világ kívánsága! Nekünk együtt kell világítanunk!
Rendről rendre, újra és újra fáradhatatlanul át kell vizsgálnunk a világ szorításában a lehetőségeinket, Isten evangéliumának fényében bátran kell változtatni. Ha szerényebbek lettek a lehetőségeink, akkor egyszerűsítsünk. Akár
azzal, hogy máshová helyezzük át az egyházkerületek határait, kitörölve egy
„vonalat”, marad két egyházkerület. (Elég érdekesen húzták meg ennek a háromnak a határait.) Például azon kell dolgozni, hogy ne érezzék magukat annyira egyházunkon kívülinek a kisebb településeken élők a távolságok miatt. (Lassan ott is teljesen elfogynak.)
Ne a külsőnket tatarozzuk – csak azért, mert ez a látszat hízelgő a világnak –, amikor belül omladozik, szétesik minden, ha nem újítjuk meg tettekkel: „Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg
ezt az egész föld!” (Ézs 12,5) Ezt várja tőlünk Urunk, Istenünk!
Schmidt Józsefné (Pécs)

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett olvasói leveleket rövidített és
szerkesztett formában közölje. Az olvasói levelek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
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Páratlan áhítata van a szentestének.
Az elnevezés is költőien szép, a tartalma pedig sokszorosan. Ilyenkor
már készen a feldíszített fenyőfa,
tűleveleit a szoba melegében még
nem kezdte el hullatni. Épek a csillagszórók, a gyertyák, a fán függő
csokik és szaloncukrok is érintetlenek. A titkolódzva, de annál nagyobb szeretettel elkészített ajándékcsomagok pedig laza rendben
várnak sorsukra. Mert szenteste van,
titokzatos éj, még a csend is halkabban csendül a megszokottnál.
Szándékosan az áhítat szót használjuk a hangulat helyett. A hangulat csak egy közönséges szó, az áhítat más! Mert nagy dolgok történnek
játékosan, gyermekded kedvességgel.
Az örökzöld fenyőfa karácsonyfának
öltöztetve fájó szívünket gyógyító
üzenettel álldogál otthonunk meghitt
helyén, hirdetve az örökkévalóságot. S a csillagszóró a sárga lángú
gyertyával együtt a titokzatos világosságról tanítja lelkünket. A felbontatlan ajándékok a szeretet izgalmát rejtegetik – mindezt csak áhítatos lélekkel vagyunk képesek megsejteni.
S ezt az áhítatot segíti örömteli, boldogságot megsejtő élménnyé változtatni, hogy a felkészülés heteit egy érdekes út (vagy utazás) zárja le. Ez az
út az Isten házába vezet szenteste, ahol
most otthonosabb a lelkület a megszokottnál, mert ott is karácsonyfa díszeleg. Talán egyszerűbb öltözetben,
mint a nappalinkban, de az oltár és a
szószék közelségében iránytűként jelez valamit az örök életnek ez a – mégis – fájdalmas fája: sebesülten el kellett hagynia a fenyőerdőcsaládot,
hogy ünnepi kellékként ragyogtassa
Isten szavának az életmentő igazságát.
A szépség mögött van fájdalom.
Ha összejött az éneklő gyülekezet,
tehát ha volt kikért kivágatnia a fának, akkor ez az öntudatlan áldozat
nem volt hiábavaló. S ezek a megsebzett fák ebben a kivágott állapotban
már szótalan egyértelműséggel utalnak a fájdalmas golgotai kereszt üdvösséget hozó áldozatára. A megsebesült fenyőfa karácsonyfaként emeli
az ünnepi áhítatot, amelynek a lényege az aktuális mennyei igazság felismerése. Azé az igazságé, amelyet az
előírt szent ige – és Istennek felszentelt szolgája – közvetít a templompa-

„Lenn a földön egészen egyszerű, sőt
együgyű dolgok esnek, de fenn az
égben mégis nagy becsük van azoknak. Csak egy szegény asszonyt látunk, a názáreti Máriát. Rá se hederít senki, hiszen a város legjelentéktelenebb alakja. Senki se tud a nagy
csodáról, amit hordoz. Csendesen
hallgat maga is. Mindenkinél kisebbnek érzi magát. Úgy indul útnak urával, Józseffel, hogy se szolgájuk, se
cselédjük. Maguk az úr is meg a
szolga is, az úrnő is meg a cselédlány
is. Házukat sincs kire hagyniok.
Ahogy Betlehembe érnek is, lám mi-

AZ ÜNNEP IGÉJE

dok csendjében ülők szívéig. Mert jó
reménység szerint az áhítat ﬁgyelemmé magasztosul, és a szószékről
megszólal a nagy üzenet.
Ézsaiás próféta Krisztus Urunk
születése előtt sok száz évvel reménységet ébresztő és lelket megtartó módon prófétálta meg Isten szava segítségével: „de eljön a Megváltó” az ígéret szerint azokhoz, akik
annyi tévelygésen, vétken, bűnön
mentek keresztül, ahány hajszáluk
van. S akik bűneik és vétkeik, tévelygéseik és engedetlenségeik következtében oly sokat szenvedtek és
sírtak, és szerettek volna megszabadulni, de nem volt erejük hozzá, s olykor a reménységük is elhalványult,
mint a lenyugvó nap ereje, s a sötét
éjszaka mindent elnyelő veszedelme
fenyegette őket, azok felemelhetik a
fejüket. S ebben a helyzetben – Isten
kegyelméből – drága igeszó hagyta el
a próféta ajkát: minden felsorolt vétek, bűn, tévedés és a belőle fakadó
szenvedés, fájdalom, gyötrelem ellenére eljön, sőt – nyomatékosan –
„de” eljön a Megváltó, a Szabadító.
Ez a „de” különleges erővel ébreszti
szívünkben a reménységet a szenteste szépséges áhítatában. Mert szenteste ellenére itt lehet velünk a betegség ideje vagy a magány nyomora, a
meg nem értettség keserűsége, a
gyötrelmes halálfélelem kínzó valósága, ám ő, a szent Valaki, a mindenség Istene szól szolgáin keresztül,
hogy „de eljön a Megváltó” a szorongatott helyzetben.
Isten prófétája (vagy prófétái) látta a nép ezernyi engedetlenségét és
az abból fakadó nyomorúságot és a
megkeseredést, ám a küldetése ez
volt: megszólalni Isten nevében,
hogy „de” nem lesz ez mindig így,
mert a felséges Isten egyszer csak elérkezettnek (beteljesedettnek) ítéli
meg az emberi időt, a végzetesen
földszintes történelmet, hogy elküldje a Megváltót, hogy felragyogjon előttünk a mennyei szint.
Felidézhetjük a názáreti és a betle-

S E M P E R R E F O R M A N DA

lyen kivetettek! Mindenünnen takarodniok kell, míg végül az istállóba
szorulnak közös szállásra, közös
asztalra és közös szalmára a barmokkal. Ugyanakkor hány gonosz
ült fennhéjázva fényes szállodában,

hemi történeteket, egészen onnan,
hogy a nevelőapa, József megtudja az
Immánuel szó szent jelentését: „velünk az Isten”. Ebben a történelmet
időszámításában is megfordító szent
ese mény ben meg kez dő dött a
mennyei prófécia megvalósulása:
„de” megszületett a Megváltó. Egy istálló lett a menny és a föld között az
átszállóhely, és az édesanyai hivatást
megszentelő Szűz Mária szíve alatt érkezett hozzánk a Megváltó.
Angyalok zengtek éneket a megszületett Megváltóról a betlehemi
mezőn, és azok a pásztorok, akik
egyébként féltik a nyájukat (megélhetésüket), most aggodalmaskodás
nélkül indultak el a dicsőséges fény
nyomában, kíváncsiságtól teli szívvel
köszönteni a megszületett Megváltót
és megörvendeztetni az édesanyát
angyali üzenetükkel. Ajándékra nekik aligha tellett, hoztak azt bőven a
napkeleti királyok. Egy álnok lelkű király pedig őrjöngve tombolt palotájában a hírnökök elmenetele után, és
a parancsnak gondolkodás nélkül
engedelmeskedő katonákat uszította brutális tettre a Megváltó ellen. Az
egyiptomi emigráció évei borultak a
szent családra. De a Megváltó megszületett! De eljött a Megváltó!
A prófétai szó szerint a „megtérő
bűnösökhöz”. Jött ő szándéka szerint
mindenkihez, de csak azok szíve válik fogadására késszé, akik felismerték elhibázott életük következményét,
és gyógyulási vágy tette érzékennyé
a lelküket. A megtérő bűnösök felismerik lelki szomjúságukat, éhségüket és a lelki tisztaság utáni vágyukat.
Isten pedig „új szövetséget” köt a
„megtérő bűnösökkel”. Kétféle hatalmas ajándékban részesülnek, akiket
eddig saját lelkük húzott a földre, és
csak üres, dadogó vagy esetleg okoskodó szavuk volt, amellyel többet
ártottak a vipera mérgénél is. A megfontolatlan emberi lélek helyett Isten
drága ajándéka az ő Lelke, amely
megnyugszik az övéin, azaz szentségével beborítja őket, védelmet biztosítva nekik. S a viperaméreg emberi
szó helyett Isten az ő igéit, szavát adja a szánkba kifogyhatatlan nagyvonalúsággal, sőt még az utódok utódainak
is. Így lesz tartalma a karácsonyi áhítatnak Isten Szent Lelke és igéje által.
g Ribár János

tisztelt uraságként! Senki se sejtette,
mit művel Isten az istállóban. A
nagy paloták pompás termeit elkerüli. Ehetik-ihatik ott a duhaj jókedv:
az igazi vigasság és kincs rejtve marad előtte.
Micsoda gyászos éjszaka volt akkor Betlehemen, hogy ekkora fényt
se vett észre! Isten megmutatta,
hogy semmibe veszi a világot. De a
világ is kimutatta, hogy semmibe veszi az Istent.”
d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!
(Szabó József fordítása)
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„De eljön a Megváltó!”

Új nap – új kegyelem
Vasárnap
„A minden vigasztalás Istene megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” 2Kor 1,3–4 (1Móz
41,52; Lk 1,/39–45/46–55/56/; Fil 4,4–7; Zsolt 49) A vigasztalás kiapadhatatlan forrása Isten. Ezt mindenki tudja, aki átélte, hogy milyen az igazi nyomorúság; vigaszt keresett, kapkodott mindenfelé, de nem talált megnyugvást. Aki felemésztette a tartalékait, annak energiaforrásra van szüksége, amely
feltölti, és viszi tovább. Isten vigasztalása a zsoltárokban, az evangéliumokban, a Biblia számos helyén meglelhető. De vigasztalása testté is lett Jézusban. Aki minden nyomorúságot vállalt értünk, hogy vigasztalónk lehessen.
Kiáltsunk hozzá bizalommal!
Hétfő
„Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”
Róm 12,18 (2Sám 2,26; Jel 5,1–5; Ézs 29,1–8) Nézzük végig huszonnégy óránkat: hányszor voltunk békétlenség okozói? És hányszor elszenvedői? Hány
ingerült mondat, gonoszkodás, bántás indult ki tőlünk, és érkezett hozzánk?
Jó így élni? Lehet így élni, harcban, küzdelemben a világgal? Talán csoda kellene, hogy békében tudjunk élni? A fenti mondat Pál apostoltól származik!
Őt megbékéltette Isten, felragyogott neki a Krisztus. Tudta, hogy nincs lehetetlen. Az ünnep fényei között lássuk meg a legragyogóbb fényt, a békesség hozóját.
Kedd
„Én, az Úr, vagyok a te Istened. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más
szabadító, csak én.” Hós 13,4 (Jn 17,3; Jel 3,7–8.10–11/12/; Ézs 29,17–24) Megváltónk születésének ünnepe kopogtat be hozzánk. Az egy Isten egyszülött
Fia érkezik hozzánk. Félelmeink között, jövőnk ismeretlensége miatti szorongásainkban, terheink cipelése közben megfáradva Isten belép, és megmutatja szeretetét: a Teremtő és a teremtett lény meghitt találkozása. A felismerés, hogy nincs más isten, aki élő Úr, aki velem lenne a bajban, aki még
bűneimmel is szeret, sőt megszabadít. Neki én, a legkisebb, a legméltatlanabb is fontos és drága vagyok.
Szerda
„Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek?” Ézs 8,19
(Mt 6,24; Jel 22,16–17.20–21; Ézs 33,17–24) Ma nagy üzlet – régen is az volt
– a jóslás, jövendőmondás. Az éhség is ugyanaz az emberekben. A spiritualitás, a transzcendencia iránti vágy megteremti haszonélvezőit, akik visszaélnek a tudatlanság miatt kiszolgáltatottak nyomorúságával. A végső válaszokért és a naponkénti eligazításokért is csak egyetlen forrás felé fordulhatunk bizalommal: amely Istentől ered. Ebben segít nekünk hitünk legbiztosabb alapja: a Szentírás.
Csütörtök
„A betegeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig
csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét.” Mt
15,30–31 (Zsolt 111,2; Róm 15,8–13; Ézs 35,1–10) Nagyon vágyunk a gyógyulásra, mert beteg lélekkel és testtel kínszenvedés az élet. Időnként orvoshoz
kell menni. Néha nehéz, mert félünk, hogy nem empátiával bánik majd velünk. Hogy félrekezel, hogy csak egy kórkép, egy eset leszünk. Azok, akik
betegeiket Jézus lába elé vitték, a legnagyobb jót tették. Ez a mi dolgunk is.
Vigyük a betegeinket Jézus elé! Mindenekelőtt magunkat! Betegek vagyunk,
amíg ő ránk nem teszi kezét, amíg meg nem szabadít rabságunkból. Neki nem
csak egy eset vagyunk, neki fontos, hogy nekünk mi fáj, és meg akar gyógyítani.
Péntek
„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől.” Zsid 12,15 (Zsolt
19,12; Mt 1,/1–17/18–21/22–25/; Róm 1,1–7; Mt 1,1–17) Délutántól elcsendesül a világ néhány órára. Betölt minket a békesség, a boldogság. Az Isten kegyelmének testté, emberré lett létező valósága. Jó lenne, ha nem csak néhány
órányi emelkedett állapot lenne, amikor mi is közel hajolhatunk a hozzánk
lehajló Istenhez. Szükséges, hogy másnap, az élet bajai, kísértései, próbatételei között se hajoljunk el ettől a nekünk adott kegyelemtől! Mert Isten adja, folyamatosan felénk nyújtja, ám mi sokszor habozunk elfogadni.
Szombat
„A pásztorok visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” Lk 2,20 (Ézs
55,12a; Lk 2,/1–14/15–20; Tit 3,4–7; Mt 1,18–25) Az Isten cselekvésének tanúja, mint a pásztorok, örömöt, eufóriát érez. Igen, minden úgy történik, ahogyan Isten mondja, ígéri, üzeni! Isten megtartja szavát. Még annál is
messzebb megy el, mint az ember valaha elképzelné. A megtért ember szeme végre felnyílik, megérti az ige üzenetét, és átéli, hogy Isten valóban megváltja és szeretetébe fogadja. Ez dicsőítést és magasztalást vált ki belőlünk.
Az ég és a föld „összeér”… Nyissuk ki a lelkünket, fogadjuk be Isten minket
átformáló, lelket megújító, betöltő jelenlétét!
g Kháti Dóra
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Az Ige megtörte Isten hallgatását
Reményik Sándor János evangéliuma
című verse jól jellemzi ezt a bibliai
könyvet: „…János messze áll és egyedül.” Valóban, Máté és Lukács lépésről lépésre járja be, térképezi fel a betlehemi tájat, János viszont egy szempillantás alatt szinte mindent meg
akar mutatni. Nem csoda, hogy az olvasót szinte elvakítja a fényesség. Kezét szeme elé kapva talán visszakívánkozna a betlehemi mezőre, ahol már
régi ismerősei a derék pásztorok…
János valóban nem a szénaszagú
istállóhoz vezet bennünket, ahol az
ökörrel és a szamárral együtt odahajolhatunk a kisdedhez, hanem egy ﬁlozóﬁai és teológiai tartalmaktól súlyos mondatot ír le: „Az Ige testté lett,
közöttünk lakott…” (1,14) Az itt-tartózkodást jelölő görög szó azt jelenti: sátorozott. Ez egyrészt jelzi Jézus
földi sorsának átmenetiségét, másrészt további üzenetet is hordoz.
Mögötte az Izráel életében oly fontos szerepet játszó szent sátor képe
áll. Jézusban az Isten van jelen. Ő népével együtt halad, mintegy megtestesíti Isten jelenlétét és dicsőségét.
A szinoptikus evangéliumok szólnak Jézus megdicsőüléséről. Ott Péter, látva ezt a rendkívüli jelenséget,
három sátrat akar építeni: Jézusnak,
Illésnek és Mózesnek. Péter, aki pedig sokszor félreérti Mesterét, itt jól
ráérez a csodára. A negyedik evangéliumból hiányzik a megdicsőülés
leírása: itt ugyanis mindvégig, mintegy transzparensen, átsejlik a földi Jé-

AZ ÜNNEP IGÉJE

zuson Isten dicsősége. A sátormotívum a jánosi teológiában még Jel
21,3-ban tér majd vissza: „…Isten
sátora az emberekkel van…” Ami a
földi Jézusban még csak átmeneti, az
az apokalipszis Krisztusában már
örökkévaló lesz.
Karinthy Frigyes döbbenetes, Az
ige így született című versének zárósorait idézhetjük ebben az összefüggésben: „Van Valaki, kit nőstény nem szült, hím sose nemzett /
Nem anyaméhből származik, itt
születik most / Makogó két vastag
cserepes ajkam / Kínjában széttárt
nyílása közül / Buggyanó könnyek
magzatvize mellől, / Ahogy előrebukó torokkal / Hörgöm el az új jeladást: is-ten… / Is-ten… is-te-nem
könyörülj!”
Isten irgalmára van leginkább
szükségünk. Igéje ezt hordozza.
Örüljünk annak, hogy idén karácsonykor ez az ige – és ez az Ige –
szólít meg minket. Hallgassunk rá.
Az előkészületek megannyi Mártaszolgálata után végre Máriák lehetünk. Karácsony hangulata helyett
karácsony Krisztusa lehet a miénk.
Ne mi akarjuk megtartani karácsonyt, hanem engedjük, hogy kará-

csony – a középpontban álló testté
lett Ige – tartson meg minket.
Ez az Ige testté lett. Isten, amikor
karácsonykor lehajolt az emberhez,
akkor azt emberként tette. A miénkhez hasonló teste volt: húsból, vérből, izomból, érzésből, akaratból,
örömből és fájdalomból. Joggal énekeljük ezt Luther Márton énekében: „A szent Isten egyetlenét, /
Íme, jászolba fektették. / Az ember
gyarló testébe / Öltözött az örök ige.”
(EÉ 154,2)
Jézusban az Isten „telve kegyelemmel és igazsággal” jött el (1,14). Telve kegyelemmel, hiszen akivel a
testté lett Ige találkozott, az megtapasztalhatta az ő irgalmát. Ha nyomorúsággal került szembe, csodák
fakadtak a keze nyomán: a vakok láttak, a bénák lábra keltek, elvetemült
emberek szabadultak meg bűnük
terhétől. Még a kereszten is az üdvösség szavát szólta. És telve igazsággal, hiszen bámulatosan ismerte
az embert, így fedhette fel a rejtett,
titkolt bűnöket, találhatta meg a
rejtőzködőt, és fogadhatta magához
a méltatlanokat. És persze bámulatosan ismerte az Istent: az ő emberpártiságát, szeretetét, türelmét és jóságát. Harmadszor bámulatosan ismerte az ember és Isten viszonyát:
a bűnt és az elveszettséget, a megbocsátást és újrakezdést.
Jézusban a láthatatlan Isten vált
láthatóvá (1,18). A karácsonyi alapige
zárómondata nem kevesebbet állít,

mint hogy az Atya kebelén levő Fiú
jelenti ki Istent. A görög szövegben
itt az exegetál szó szerepel. Jézus az
Atya legjobb exegézise. Az evangélium később felcsendülő megfogalmazásával: aki őt látja, látja az Atyát.
Ezért senki sem mehet az Atyához,
csak Jézus által.
Jézus, a testté lett Ige megtörte Isten hallgatását. Nem néma, hanem
beszélő Istenünk van. Neki szava
van hozzánk, sőt párbeszédet akar
velünk folytatni. Szeretné, ha énekkel, imádsággal és hitvallással válaszolnánk neki. Vagyis az ő gyülekezete lennénk.
Ahogy pedig 1,18 szerint Jézus az
Atya kebelén van, úgy találjuk az ideális Jézus-követőt vagy magát a gyülekezetet is megtestesítő szeretett tanítványt 13,23-ban Jézus kebelén. Szép
az evangéliumnak ez a keretes szerkezete. Valakinek a kebelén lenni: a legszorosabb, legbensőségesebb közösség
jele. Akkor értjük helyesen az Isten titkát, ha ilyen szoros közösségben vagyunk Fiával, Jézus Krisztussal.
g Fabiny Tamás

Imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk,
hogy szólsz hozzánk. Tégy minket az
élő Jézus élő gyülekezetévé, amelyben
neked adhatunk hálát minden csodádért. Vond ebbe a közösségbe azokat
is, akik magányosan élnek. Ne engedd,
hogy bárki is kiessen a szeretetedből.
Ámen.
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Oratio
œcumenica
Kegyelmes Atyánk! Te úgy szerettél
minket, hogy egyszülött Fiadat adtad
értünk. Embertestvérünkké tetted,
úgy érkezett e földi világba, ahogy mi
mindannyian. Benne az irántunk
való szereteted öltött testet, benne
láthattuk meg a szeretet teljességét.
Kegyelmes Atyánk! Köszönjük neked, hogy Fiadban kijelentetted végső
akaratodat, és általa szeretettel fogod
körbe az egész világot. Mikor karácsonykor erre emlékezünk, segíts megértenünk szereteted komolyságát, súlyát és elkötelezését. Ne engedd, hogy
az ünnepbe zárjuk azt, amit te minden
ember mindennapjává akarsz tenni.
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lektor:] Atyánk! Te személyválogatás nélkül megajándékoztál minden embert tökéletes szereteteddel.
Mi, emberek pedig oly sokakat zárunk ki a magunk töredékes szeretetéből. Könyörgünk azokért, akik
emiatt szenvednek – mások vagy éppen a mi szeretetlenségünk miatt,
mások vagy éppen a mi közönyünk
miatt. Vigasztaló kegyelmeddel, életet újító erőddel fordulj a szenvedők
felé. Segíts meglátniuk, hogy a te szereteted értük is testté lett.
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lektor:] Atyánk! Könyörgünk
azokért, akiknek megkeményedett a
szívük, és szeretetlenül gázolnak át
másokon saját céljaik érdekében.
Állítsd meg őket a szeretetlenség és
az önzés útján. Ébreszd fel bennük a
vágyat a te igazságod után, és adj erőt
nekik, hogy megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel enyhíthetnek
az általuk okozott szenvedéseken.
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lektor:] Atyánk! Könyörgünk
egyházadért. Fiad által te arra hívtad
el a tanítványok közösségét, hogy
szeressék egymást. A te szereteted fényében látjuk igazán, hogy mennyiszer váltunk méltatlanná ehhez az elhívatáshoz. Te egyszerű és tiszta
eszközt adtál a kezünkbe: a szeretet
valóságát. Segíts nekünk felismerni
az egyetlen szükségest, amely az
emberi közösségből egyházad közösségévé tehet bennünket. Segíts nekünk a tőled kapott szeretet valóságában feloldanunk az egyházadat
megosztó emberi ellentéteinket.
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lelkész:] Atyánk! Irgalmas szeretetedre bízzuk életünket. Köszönjük,
hogy túl minden e világi mélységen
teljességre viszed, amit Fiad emberré lételében kijelentettél – és szereteted vár bennünket Fiad által örökkön-örökké.
[Gyülekezet:] Ámen.

S E M P E R R E F O R M A N DA

„Mert aki tetteivel és munkálkodásával akar jámbor és igaz életűvé lenni, nem cselekszik másként, mint aki
Krisztust megtagadja, mivel Krisztus
azért testesült meg, hogy cselekedeteink nélkül, egyedül vére által jámborrá és igazzá tegyen bennünket.”
d Luther Márton:
Előszó Szent János három leveléhez
(Szita Szilvia fordítása)
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Szeressétek egymást!
Nem meglepő dolog a szeretet ünnepén olyan igével találkozni, amelyben
Jézus arra biztatja tanítványait, hogy
szeressék egymást. Ez a természetesnek tűnő találkozás csábíthat is bennünket arra, hogy színes történeteket hirdessünk – és várjunk – az ünnepi szószékről, olyanokat, amelyek
az ünnep korábbi napjain hallott
történetekhez képest is újként hangozhatnak. A szeretet témája szinte
kimeríthetetlen, jó beosztással jut belőle az ünnep végére is.
De ha engedünk ennek a kísértésnek, akkor elvéthetjük azt az alkalmat, hogy megragadjuk János evangélista – minden látszat ellenére –
egyáltalán nem könnyű üzenetét.
Tegyük hát félre az épületes történeteket, és fogalmazzunk meg néhány
nehéz kérdést.
Mit érthet az evangélista azon,
hogy Jézus új parancsolatban kötelezi tanítványait arra, hogy szeressék
egymást? Mi ebben a parancsolatban
az új? Nem tudhatták a tanítványok
már Mózestől is, hogy az Úr azt kívánja tőlük, hogy szeressék felebarátjukat, mint magukat (3Móz 19,18)?
Nem hallhatták korábban Jézustól,
ahogyan más evangélisták feljegyezték, hogy a felebarátaik között még
az ellenségeiket is szeressék (Mt
5,44–45; Lk 6,35–36)? Úgy látszik,
hogy a jézusi parancsolatban nemhogy új nincsen, de a szeressétek
egymást igénye még szűkebben is jelöli meg a szeretendők körét, mint a
szeresd felebarátodat, és különösen
mint a szeresd ellenségedet parancsa.
A második kérdés: mit érthet Jézus azon, hogy „ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást”? Hogyan hasonlíthatnánk a mi
szeretetünket Jézus szeretetéhez? A

tökéletlen emberi szeretetet a tökéletes isteni szeretethez? Nem kér
Jézus a tanítványaitól, nem kér tőlünk
is lehetetlent?
Először azt látjuk, mintha Jézus zavarba ejtően keveset kérne, másodszor pedig azt, mintha zavarba ejtően sokat kívánna. Még mindig megtehetjük, hogy elhalkítjuk a kérdéseket, és visszavonulunk a szeretetről
szóló épületes történetek biztonságos
világába. De választhatjuk azt is,
hogy hagyjuk zavartatni magunkat,
s megpróbáljuk megérteni az evangélista különleges üzenetét.
Az evangélista üzenete azért különleges, mert a helyzete is különleges. Olyan közösség számára hirdette Jézus szabadító üzenetét, amelyik
folytonos üldöztetést szenvedett, Palesztina olyan szegletében, ahol a vallási hatóságok viszonylag háborítatlanul működhettek, és Jézus követőit
eretnekként bélyegezték meg. Istenkáromlónak, hazugnak, az ördög
gyermekeinek nevezték őket, és minden lehetséges módon igyekeztek
megkeseríteni az életüket. A jánosi
közösség számára ők voltak a világ,
ez a világ pedig az erőszakot és az elnyomást testesítette meg számukra,
olyan környezetet, amelyből hiányzik a szeretet.
Ennek a környezetnek az ereje
hatalmasnak tűnt, szeretetet nem
ismerő szabályai mindent átfogónak, totálisnak, ellenállhatatlannak
látszottak. Ez a világ, János evangélista hite és tapasztalatai szerint,
nem ismerte Istent, Jézus Krisztus
Atyját. Ez a világ úgy tűnt fel számára, mint a sötétség, amely nem fogadja be, sőt üldözi a világosságot. Ebben a világban már nem ragyoghatott
fel Isten szeretetének a fénye, mert el-

utasította azt, kimondva ezzel magára a végső ítéletet.
Az ellenséges környezete által teljesen sarokba szorított közösség számára így életfontosságú, sőt az örök
életig menően döntő fontosságú kérdéssé vált, hogy meg tudja-e a maga
körén belül valósítani azt a szeretetet, amelyet a környezete nem ismert,
ezért el is utasított. Jézus Krisztus
Atyjának az ismerete és a szeretet
ezért szorosan összetartoztak: a világ nem ismeri Istent, és képtelen a
szeretetre, mi viszont ismerjük Istent,
és tudjuk szeretni egymást, azzal a
feltétlen szeretettel, amellyel Mesterünk is szeretett bennünket. „Arról
fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást” – zárja Jézus az új parancsolatot.
Ebben az összefüggésben nem lehet értelmezni a világ iránti szeretetet, hiszen a világ éppen azzal különbözteti meg magát, hogy elutasította a szeretetet, ami viszont szerethető, az már nem a világ. Nem lehet értelmezni az ellenség szeretetét sem,
hiszen az ellenség nem az én személyes ellenségem, aki iránt Isten szeretetre indíthat, hanem az a világból
való, aki tudatosan ellenáll Isten szeretetének. Aki viszont szeretni képes,
abban Jézus feltétlen szeretete él,
hiszen szőlővesszőként azt a gyümölcsöt termi meg, amely az igazi szőlőtőből ered.
Mindezek után egészen élesen vetődik fel a kérdés: a felebarát szeretete ősi követelményéhez képest mi
az új abban a parancsolatban, hogy
szeressétek egymást? Az új a szeretet
parancsának a feltétlensége s az a
koncentráció, ahogyan Jézus a feltétlen szeretetet saját személyéhez, Is-

Itt a karácsony! Itt a Megváltó!
b Már az Ószövetségből ismert az
a hagyomány, hogy a sátoros
ünnepek nyolc napig tartottak.
Továbbörökítve ezt a szokást, a
legnagyobb ünnepeknek a keresztény egyház is megülte a
nyolcadát. Karácsony oktávája
ezek között is sajátos jellegű: Jézus születésének napját ugyanis mártír szentek ünnepei követik, melyek a betlehemi jászoltól
máris a vértanúságra irányítják
ﬁgyelmünket.

December 26-án Szent István első
vértanúra, 27-én Szent Jánosra, Krisztus legkedvesebb apostolára, 28-án az
aprószentekre emlékezünk; 29-én
pedig a canterburyi érsekre, Becket
Tamásra, aki 1170-ben ezen a napon
halt vértanúhalált. Az óévi hálaadás
napja I. Szilveszter pápa ünnepe is
egyben, aki 335-ben december 31-én
halt meg. E gazdag tartalmú ünnepek
után a nyolcadik napon, kiskarácsony napján áll előttünk még egyszer
utoljára betlehemi kisgyermekként Jézus, és tesz eleget a körülmetélés mózesi törvényének (3Móz 12,3).
Heti énekünk dallama az újévköszöntő Nékünk születék mennyei Király kezdetű énekhez tartozik (EÉ
179), mely a középkori Natus est
nobis kancióra vezethető vissza. Ezt
a – latin szövegverziója ellenére is –
ízig-vérig magyar népéneket a reformáció előtt latinul, utána pedig már
magyarra fordítva használta mindhárom felekezet. Telegdi Miklós püspök

1577-ben nyomtatott prédikációs
könyvének függelékében kalendáriumi énekként szerepel: eredeti szövege ugyanis napról napra mutatta be
a karácsonyi idő egyes ünnepeit.
Magyarországon egészen a 16.
századig karácsonytól számították az
újévet, de január 1-jének és vízkeresztnek is évkezdő jellege volt, épp
ezért mindhárom ünnepnaphoz kapcsolódtak köszöntők, újévi jókívánságok, mulatságok. A néphagyomány a Nékünk születék kezdetű
éneket is befogadta és újévi kántáló
énekként használta. A népzenei gyűjtések sokféle dallami és szövegi variánsról tanúskodnak, de a jellegzetes refrén mindegyikben megtalálható: „Új esztendőben mi vigadjunk…”
Ezt a refrénes formát követi Túrmezei Erzsébet (1912–2000) diakonissza költőnőnek a dallamhoz készített Itt a karácsony! Itt a Megváltó!
kezdetű énekszövege is (EÉ 171), mely
a karácsonyi öröm önfeledt továbbadására buzdít. Refrénje – „Eljött a
mennyből. Emberré lett. / Ő hoz a
földre békességet” – frappáns egyszerűséggel tanúskodik Krisztus isteni és
emberi természetéről, s hirdeti a Békesség Fejedelmének jövetelét. Lendületes, magával ragadó szövege segít közelebb hozni a gyülekezetekhez
ezt az értékes, régi dallamot, melyet
mindhárom felekezet közös kincseként kell becsben tartanunk.
g Fekete Anikó

Szívbe írt énekek
Csupa ismétlés ez az ének. Keretet
képez az ismétlődő első és az utolsó

versszak. A strófák négy sorából
kettő refrén. És még ezen kívül is,
ahol csak lehet, ismétlődik egy-egy
fordulat, kifejezés: itt a karácsony, itt
a Megváltó, itt a szeretet. Olyan,
mint a gyerekdalok. Fülbemászó, és
szinte tapad a memóriába. Nem didaktikus, inkább könnyed és játékos.
Azt veszem észre, hogy nyitva előttem a könyv, de alig nézek bele.
Nem tanultam. Megtanította magát
az ének.
Fóton töltöttük a nyarakat. Alig
vártuk, hogy indulhassunk. Semmi se
akadályozott. Nomád körülmények,
napirendi szigor, zsúfoltság sem.
Menni kellett. Ettől volt igazán élet
az élet. Végtelen mennyiségű korált
énekeltünk. Reggel és este, énekórán és étkezéskor, délután és csak
úgy saját szórakozásunkra. De mindenekfelett az énekversenyre készülve. Ki tudja a legtöbb korál első
versszakát kívülről hibátlanul elénekelni? Erről szólt az énekverseny.
De Kis János bácsi mindig mindent
meg tudott toldani még egy lépéssel.
Amikor azt gondoltuk volna, most
már nagyon tudunk, megvonta a
vállát, sajátosan elhúzta a szája szélét: ugyan mi ez azokhoz képest,
akik az összes versszakot tudják?!
„Cserkészkorunkban – mesélte –
ültünk a sötétben a tábortűz körül,
és tudtuk nemhogy a harmadik, de a
kilencedik versszakot is! S ha lett volna huszonhárom, azt is tudtuk volna. Na, ezt mutassátok meg!” – tette hozzá. És úgy tűnik, nem hiába,
mert én például tudok is jó sokat. A
gyerekeim és a tanítványaim nevet-

ten benne megnyilvánuló ismeretéhez köti. A koncentrációnak két oldala van: a szeretet csak ott lehetséges, ahol ismerik Jézus Krisztus Atyját; Isten viszont csak ott van, ahol
megvalósul a felebarát iránti szeretet. Teljes körűen és feltétlenül: a közösség minden tagja iránt, akár az élet
odaadása árán is.
Karácsony második ünnepén gondoljunk felebarátainkra, akikkel Jézus
körül egy közösségben tudjuk magunkat. Családunk, gyülekezetünk,
egyházunk tagjaira, kicsikre és nagyokra, szívünkhöz közelebb állókra és kevésbé szimpatikusakra, „jó
testvérekre” és „nehéz emberekre”
egyaránt. Egymással való kapcsolatunk tükrözi-e Jézus irántunk élő szeretetét? Megkülönböztet-e bennünket ez a szeretet az Istent nem ismerő világtól?
g Csepregi András

Imádkozzunk! Jézusunk, születésed
ünnepén gyakran kívánunk egymásnak boldog karácsonyt. Szokásból, illendőségből, az ünnepi hagyományok iránti tiszteletből, kedvességből,
jó szándékból is. Kérünk, szavaddal
ébressz fel bennünket, mutasd meg
nekünk, hogy a boldogsághoz több
kell, mint a hagyományokhoz szépen
illeszkedő, jól szervezett, kedvességgel
fűszerezett ünnep. Legyen számunkra az ünnep nem a cél, hanem az alkalom arra, hogy rádöbbenjünk: mit
kaptunk tőled, és mit kívánsz tőlünk. Győzz le és győzz meg bennünket, hogy ne érjük be kevesebbel, mint
az egymás iránti, személyhez szóló,
konkrét és feltétel nélküli szeretettel.
Ámen.

C A N TAT E

nek rajtam: sokszor csukva előttem
az énekeskönyv. Teljesen fölösleges
belenézni. Megtanultam kívülről.
Megtanította magát az ének.
János bácsi persze egyéb pedagógiai célokat is elsorolt. Ez is a jellemzői közé tartozott. Hogy ha az ember
vészhelyzetbe kerül – ilyeneket mondott, hogy fogság, kórház, hosszú
áramszünet, légópince és hasonlók –,
akkor csak az van, ami a fejében van.
És mibe fogsz kapaszkodni, ha egyetlen zsoltárt se tudsz kívülről, vagy ha
nem vagy képes végigénekelni fejből
egy evangélikus korált? Esetleg ötöt
vagy harmincat…
Micsoda képtelen ötlet! – gondoltuk akkor, de azért a szövegek megragadtak a fejünkben. Ma persze
tudjuk, az ember azokkal a dallamokkal, versekkel, szövegekkel hal meg,
amelyeket gyerekkorában megtanult. Azokat a szavakat és hangokat
tudja segítségül hívni, amelyek gyerekkora óta a fejében zsongnak.
Esetleg picit elsüllyedtek, de újra a
felszínre tudnak jönni. Amit minden
karácsonykor énekelt, és amit hosszú
adventi estéken százszor ismételt.
Mint egy gyermekdal, olyan ez a
karácsonyi ének. Ismételni kell. Elhagyott, árva senki nem lehet. Itt a
Megváltó, itt a szeretet. Hirdessük
szóval, tettel, élettel. Ő hoz a földre
békességet. És maradjon a fülünkben,
a fejünkben és persze a szívünkben.
Jó időkre és rossz időkre.
g Szabóné Mátrai Marianna
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Szaloncukor
A világ sok részén ismeretlen,
nálunk a karácsony nélkülözhetetlen tartozéka a szaloncukor.
Nem mindig volt kapható. A
háború után, akinek volt némi
cukor a birtokában, az maga
főzte, aztán ujjnyi vastagra
kisodorta, méretre vagdosta,
amikor megmerevedett, kihűlt.
Ízesíteni dióval volt a legegyszerűbb, az szinte mindenütt
akadt. Hűtésre legalkalmasabb a bádoglemez vagy márványdarab volt, azon gyorsan
megdermedt. Anyámnak volt
egy jókora – valamely úri bútorról a törött sarka miatt lekerült – márványlapja, azon
ügyeskedett. Öcsém belopózott a kamrába, megnyalta a
márványlapot. Ha édes volt,
akkor kész volt a szaloncukor.
Aztán jött a többi művelet.
Belesodorni az egész évben
gyűjtött, ollóval szabályosra
vágott selyempapírba, majd
madzaggal a cukor két szélén
hurokkal megszorítani, felakasztásához cérnát kötni rá,
és kész. Mennyi munka, szerető gondoskodás, hogy a gyerekek örüljenek!
A „nagy titok” kiderülése
után napokig sírtam, mert
nem akartam elhinni, hogy a

feldíszített fa nem egyenest
odafentről jön. Később a gyönyörű, titkolódzó szorgoskodást látva nem akartuk elrontani anyám örömét, úgy
tettünk, mintha nem tudnánk
semmit az egészről.

Arra gondolok, hányszor
kellett „nem tudni” a dolgokról, nem felébredni, alvást
színlelni; például amikor a
lassan készülő pulóver elejét
anyám hozzám próbálta, hogy
jó-e a méret… Tudtam, hogy
fájós háttal, agyondolgozott
kézzel micsoda erő kellett az
éjszakákat lerövidítő kötéshez. Elronthattam volna-e
akár egy felpillantással is az
örömét? Már rég tudom, hogy

SZ. M. M.: Karácsonytájt angyalok
járnak a környéken. Házban, utcán,
téren. Manapság nemcsak gyerekek
számolnak ezzel, egyre több felnőtt
is gondol rájuk. Isten küldötteire,
akikkel elkezdődött és tetőpontjára
ért a karácsonyi történet. Az idei adventi napokban olyan tárgyakról olvastunk egy könyvben – Thomas
Laubach Liturgische Adventsfeiern
című, 2010-ben megjelent kötetében –,
amelyeket Isten adott angyalainak.
Angyalkellékekről.
SZ. B. A.: A Királyok első könyvében (1Kir 19,1–8) egy angyal a lehető leghétköznapibb eszközt kapja: kenyeret és vizet. A legalapvetőbb élelmet, amellyel naponta táplálkozunk.
A különös az, hogy miért hozta, hol
és kinek adja. A pusztában, a semmi
kellős közepén, egy kiábrándult prófétának, aki gyakorlatilag meghalni
ment oda. A puszta közepén, az élet
határán teljesen más az értéke víznek
és kenyérnek.
SZ. M. M.: Nem is csoda, hogy
negyven napig ment Illés ennek az
ételnek az erejével! Szerinted mit jelent az idei karácsonykor ez a különlegesen magas tápértékű, angyali kenyér és víz?
SZ. B. A.: Az ünnepi menü minden
családban különleges, de ezt mi készítjük. Az angyal kenyere és vize a
hétköznapról szól, ami az ünnephez
vezet. Kedvről a találkozáshoz, előkészületekről, ami az ünnep része. És
arról, hogy az év, amely mögöttünk
van, úgy telt, hogy karácsony ünnep
lehet. Túléltünk, átéltünk és megéltünk dolgokat. A karácsonyeste időtlen, de ahogy megérkezünk, hozzuk
mindazt, ami mögöttünk van. Gondoskodó angyalokat is látunk.
SZ. M. M.: Illés nagyon kemény
helyzetben, mélyponton kapta ezt az
ételt. Amikor élni sem volt kedve.
Ugyancsak éles helyzetben van Jákób,
menekülés közben, amikor hozzá is
angyalokat küld Isten (1Móz 28).
Ezek az angyalok pedig létrán jönnekmennek, ég és föld között. Szerinted
miért kell az angyalnak létra? Mindenki tudja, hogy az angyalnak szárnya van!
SZ. B. A.: Ég és föld között túl nagy
a távolság. Repülni vagy mászni kell.

Fekete karácsony

az ajándékot sokkal jobb adni, mint kapni.
Ma minden annyira nyilvánvaló és egyszerű. Kéznyújtásnyira a világ. Az ajándék
jár, előre ki lehet választani,
már nem is kell kérni, elvárható. Vissza lehet cserélni, elégedetlennek lehet lenni, mert
más többet, jobbat, nagyobbat
kapott…
Mondd, Uram, med dig
süllyedünk még? Hova lett a
szívből, szeretetből adott, örömöt szerző ajándék? Meddig
hisszük, hogy a pénz már maga a szeretet és a boldogság?
Mert ugye, ha pénzzel elintézhető az öröm, akkor talán
még az üdvösség is megvehető?
Jó Luther Márton! Lehet,
hogy megint szükség lesz rád?
Lehet, hogy a százféle színű, ízű, mindenütt kapható,
túlzottan művi szaloncukor
is rombol? Ugye nem engedjük, hogy a csillogás, a vásárláshisztéria elterelje a figyelmet az újszülöttről? Meddig
lehet, hogy némely álságos,
ócska jelenség eltakarja a lényeget?
Ugye a karácsony az karácsony marad?
g Dr. Schrott Géza

Nem szeretjük a fekete karácsonyokat. Inkább fehér karácsonyt álmodunk – ahogyan
Bing Cosby és Frank Sinatra is
énekelte az amerikaiak millióival: „I’m dreaming of a white
Ch rist mas…” Fe hér ka rá csonyt vágyunk s kívánunk.
Miért az averziónk a fekete karácsony iránt? Mert az
megmutatja a kendőzetlen valóságot, fájdalmainkat nem
tompítja, vétkeinket s mulasztásainkat elénk tárja. Nem
fedi be jótékony fehér lepellel
az iszonytató mennyiségű szemetet körülöttünk, nem szépíti meg a hajlék nélküliek erdei kalyibáinak szemet – s
keveseknek a szívét is – bántó látványát, nem enyhíti jótékonyan a friss sírhantok ütötte sebeinket, nem ad feloldozást, enyhet.
Szeretünk illúziókban élni,
megfosztani a karácsonyt valódi tartalmától. Attól, amiről
és akiről valójában szól. Szeretjük a percepciónkat megtévesztő álságosságot-hamisságot. A csillogó girlandokat és
díszeket látva ki gondolna a világ világosságára? A csilingelő hangokat, az andalító dallamokat, a fenyő és a mézeska-

lács kellemét, az ünnepi étkekben való tobzódást kedveljük. És szeretjük a gügyögést
a Betlehemben megszületett
Gyermekről.
Nem kívánunk arról hallani, amibe a Megváltó kétezer-tíz évvel ezelőtt beleszületett: a kitaszítottság (kirekesztettség), a heródesi mészárlás előli menekülés (emigráció), a terror átélése – pedig
milyen ismerős szavak ezek
napjaink embere számára is…
Ki nem állhatjuk, sőt egyenesen ünneprontásként éljük
meg, ha valaki karácsonykor a
golgotai keresztre irányítja ﬁgyelmünket. Mint teszi ezt az
a zseniális francia író is, aki
huszonhat éves korában tragikus körülmények között vesztette életét. Jean-René Huguenin költői szépségű, ﬁlozoﬁkus mélységű írásában a következőket jegyezte be naplójába 1957 karácsonyán:
„1957 évvel ezelőtt megszületett Krisztus. De Krisztus
születése alig hat rám, nincs vidámság szívemben, nem képzelem el azt a bizonyos jászolt. Csak a keresztet látom.
Csak az Olajfák hegyét látom,
a három alvó férﬁt és az elra-

Angyalkellékek
Beszélgetés egy karácsonyi olvasmányról
A létra a köztes teret mutatja ég és
föld között. De nem a repülés teljes
szabadságát, hanem a távolság leküzdhetőségét. A létrán le lehet jönni, és talán fel is lehet lépni rá, ha valaki meglátja. Már csak egy-két létrafokkal feljebbről is egészen más a
kilátás minden földire. A karácsonyfa akár egy ilyen létra is
lehet. De van, amikor
az angyalnak igenis kell
a szárny!
SZ. M. M.: Sőt az a
normális. Érdekes, hogy
a Biblia a templom berendezésének ismertetésekor többször is (például 1Kir 6) pontosan,
aprólékosan leírja, mekkora, milyen az angyalok
szárnya. Ez az angyalszárny nekem azt üzeni,
hogy ha nagyon húznak
a súlyok lefelé, akkor Isten nemcsak létrát küld,
hogy föl tudjak mászni,
hanem szárnyakat ad,
azaz segít legyőzni a gravi tá ci ót. A le hú zó,
visszahúzó erőket. Az
ünnepen lehet tán ilyen
tapasztalatunk is. Persze
a bibliai angyalok nem
csak ilyen felemelő kellékekkel vannak fölszerelve. Kardjuk is van.
SZ. B. A.: Az angyalok
sokszor Isten mozdulatai a Bibliában. Ilyen,
ami kor a bűn be esés
után (1Móz 3) angyal áll a paradicsom
határán, hogy oda többé az ember
vissza ne mehessen. Felemelt tenyér, amely megálljt parancsol, és áthatolhatatlan, megvesztegethetetlen. Fegyverrel állja útját a visszatérni szándékozó embernek.
SZ. M. M.: Azért ezek a kardos
angyalok ma is védik az igazán fon-

tosat. A hétköznapi életünkben is azt
a helyet, ahol az élet van. Ahova
nem szabad kárt, szemetet, mérget
behurcolni. Én szeretem ezeket a
kardos angyalokat, és szeretnék figyelni is rájuk, hogy épen maradjanak életemben a legfontosabb, legbensőbb helyek.

pillanatok, amikor embereket érzünk vitathatatlanul, kifejezetten Isten küldötteinek, vagyis angyaloknak.
Öltönyös vagy télikabátos angyaloknak.
SZ. B. A.: Hideg téli napokon, nagy
télikabátban, egy nagyváros felett ﬁgyelik az angyalok az emberek min-

SZ. B. A.: Leggyakrabban mégis
küldöttekként érkeznek az angyalok
a bibliai történetekben. Emberi sorsok fordulópontjain betér egy vendég, és üzenetet hoz, vagy álomban
mond valamit, aminek meghatározóak a következményei.
SZ. M. M.: Igen, a történet folytatódik, a Biblia lapjain túl is. Vannak

dennapjait. Érthetetlen tetteiket,
nyüzsgésüket, problémáikat. De az angyalok láthatatlanok. Csak a gyerekek
látják őket. Wim Wenders Berlin felett
az ég című ﬁlmjében történik mindez. Az emberformájú angyalok közül
az egyik végül az embersorsot választja a szerelem miatt. Meg egy kávéscsésze melege miatt. A ﬁlm szerint a te-

gadó, könnyben fürdő, magányos arcot a holdfényben.
Nem akarja felébreszteni őket;
a lelkében halálos szomorúság.
Jaj, mit érdekel engem ez a születés, melyet mindenki ünnepel?! Örvendünk az eljövetelének, de semmit sem tettünk
azért, hogy könnyítsünk a terhein, amikor távozott. Az ökör,
a szamár, a háromkirályok és
a pásztorok – nincsenek elegen
a jászolban? Ma este nem tudok Jézusra gondolni úgy, hogy
közben ne emlékezzem arra,
hagytam egyedül meghalni.”
Igen, szenteste nemcsak
Krisztus születésére, de halálára is emlékeznünk kell. Hogy
hagytuk ott, a golgotai kereszten meghalni. Hogy szörnyű magányosan, magára hagyatva életét adta az Emberﬁa:
Egy milliók miatt. Értünk. Ez
az ember – igazi – tragédiája.
Szereted-e még a fehér karácsonyt? Vagy inkább szembenézni vágysz a fekete karácsony rútságával, igazságával,
hogy aztán a krisztusi kegyelem jótékony fehér leple borítsa be lelkedet, és békesség, vidámság költözzön szívedbe?
A döntés a tied.
g Dr. Szerdahelyi Péter

remtésben részt venni jó. Vajon visszafelé is működne mindez? Ember is válhat angyallá?
SZ. M. M.: Egészen biztos vagyok
benne. A gondolkodásunkat elindító közös olvasmányunkban szerepel
egy Biblián kívüli angyal. Egy templom színes üvegablakai ábrázolják azt
az angyalt, aki puha, meleg takaróval betakarja a napkeleti bölcseket.
Ők ezután olyan mélyen, jól elalszanak, hogy – mint velem is történt
már – reggelre megtalálják a megoldást: elkerülik Heródes palotáját, és
más úton térnek vissza hazájukba.
SZ. B. A.: Olyan segítség ez, amelyről nem is tud az, akit ért. Ki takart
be, hogy olyan jól aludtam? Az angyalok legtöbbször láthatatlanok.
Ahogy a jó cselekedetek közül is a
legjobbak. Megtörténnek, és talán
észre sem vesszük. Lehetne ünnepelni karácsonykor a minket körülvevő
észrevétlen jót is.
SZ. M. M.: Csak hát messze nem
vagyunk tökéletesek. Korlátaink vannak, és töredékesek a képességeink is.
SZ. B. A.: Közös olvasmányunk egy
történetet is elbeszél. Valaki megvesz
egy törött szárnyú angyalt a virágboltban. Nem szokott ilyen tárgyakat
venni, de valahogy megtetszik neki.
Olcsón is adják, hiszen hibás. Beülteti az autóba, mennek hazafelé. Néha maga mellé tekint vezetés közben,
és örömmel néz az ülésen helyet
foglaló angyalkára. Aztán hirtelen fékezni kell. Nincs koccanás, sikerül elkerülni az ütközést, csak az angyal repül le az ülésről, és letörik az ép szárnya is. Hazaérve emberünk elkezdi
visszaragasztani a letörött szárnyat,
és azon gondolkozik, milyen is a
szárnyaszegett angyal. Olyan, mint
mi, emberek. Tökéletlen, kicsit hibás,
de ez nem akadály. Nem gátol abban,
hogy jót tegyünk, találkozzunk, üzenetet vigyünk. Ha csak a tökéletességre koncentrálnánk, mindezt elvesztenénk.
SZ. M. M.: Karácsonykor angyalok
járnak a környéken. Hátha meglátjuk
az épp nekünk küldött angyalkellékeket! Talán örömöt, talán enyhülést,
talán megoldást hoznak.
g Szabóné Mátrai Marianna
és Szabó B. András
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A születés titkai
Siger Köder Geburt Jesu című festménye
ihlette gondolatok
Nézzük meg jól ezt a festmény! A kép
közepén meghitt békességben az Úr
szolgálóleánya, Mária és a gyermek
Jézus, aki pontosan ránk néz. Arra a
világra tekint, amelyért küldetett.
Nem simul bele az anyai ölelésbe, hanem kezét felénk tárva mintha csak
azt mondaná: Csatlakozz a pásztorok
és a bölcsek imádatához!
A kép középpontja felett látható
Józsefet mély álom nyomja el. Ebben
a nyugtalan, különös testtartásban
felfelé tekint, azt hallgatja, amit az
álom angyalai féltő szeretettel helyeznek szívére: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba,
és maradj ott, amíg nem szólok neked,
mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” (Mt 2,13b)
A pásztorok már elmentek, csak két
ember maradt ott: egy kislány és egy
idős pásztor. Szent áhítattal fogják körül a gyermeket, térden állva és imádkozva. A félig nyitott pajtán keresztül
bevilágító hold hideg sugara jelzi:
megérkezett a fény az éjszakába. A körülötte lévő sötétség hatalmas. „A
világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be.” (Jn 1,5) A hold
fénye az anyára és gyermekére vetül.
Számos megható jelenet mellett e
kép különös értéke az, hogy választ
ad a legkíváncsibb emberek kérdéseire is. Ha valaki nem ismerné Jézus
történetét, az isteni megváltás művét,
az az ember is rátalálhat a nagy válaszra. Miért lett emberré az Isten?
Azért lett kicsivé, azért alázta bele
magát emberi történelmünkbe, hogy
érthető, hogy befogadható és szerethető legyen.
Amikor valaki megszületik, körülötte minden az élet diadaláról szól.
Az előtte majdan kitárulkozó világról. Az élet kiteljesedéséről. Ebben az
isteni születésben nem az a drámai,
hogy Jézus Krisztus mennyire elhagyatott volt abban a félreeső istállóban. Nem a hideg éjszaka és az üldözés fenyegetése volt a legrettenetesebb. Sokkal inkább az, ami rá várt a
felnőttek világában. Jézus számára a
„kiteljesedő” világ kereszteket hozott.
A megnemértettség, a kirekesztettség keresztjeit, s azon az utolsó jeruzsálemi látogatáson valóságosat is. E
kereszteket is ábrázolta a művész, a
féltetőt tartó, T alakú gerendákban.
A jászolbölcső oldalán a Jézus
keresztjére felszegezett vádiratot is
olvashatjuk: „INRI”, azaz Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum, Názáreti
Jézus, a zsidók királya. De e felirat

egyben emlékeztet Krisztus perének
legsúlyosabb szóváltására is. Arra a
gondolatra, amellyel a vádlott Jézus
vádlóvá lép elő. Amikor Jézus így
szólt Pilátushoz és minden az emberhez: „Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az
igazságból való, hallgat az én szavamra.” (Jn 18,37)

Karácsony az isteni Igének, az isteni igazságnak, az isteni szónak, az
isteni üzenetnek (görög szóval a logosznak), jó hírnek, az evangéliumnak a testet öltése. És minden más,
amit még az ünnep rejteget magában,
ami évszázadok alatt hagyományként
rárakódott karácsonyunkra, voltaképpen csak ráadás. Ráadás ajándék
a fűtött otthon melege, a család szeretete, az apró vagy drága ajándékok
sokasága és az örökzöld fenyő illata,
az asztalon gőzölgő meleg vacsora.
De mindezek ellentéte, a karácsonykor lelkünket mardosó hiányok: a
család és a szeretet hiánya, a magány,
a bánat, egyszóval minden üresség
valójában ettől az egy isteni igazságtól, a bölcsőben már elrejtett kereszttől való távolságunkat mutatja meg.
Az ég valójában azért nyílt meg a
betlehemi éjszakában, hogy Isten
ebben a Szolga Királyban felénk
nyújtsa kezét, és békét hirdessen
közelieknek és távoliaknak egyaránt.
g Szarka István

HIRDETÉS

Az Ordass Lajos Baráti Kör közgyűlésének határozata értelmében emléktáblát állítunk a tíz éve elhunyt Kendeh György hitvalló lelkész emlékére az Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthonának (Kistarcsa,
Szent László u. 2.) falán. Az avatási ünnep december 27-én 15 órakor lesz.
Erre az alkalomra szeretettel várjuk Kendeh György tisztelőit és az emlékezésben részt venni kívánó testvéreket.
Az Ordass Lajos Alapítvány kuratóriuma
HIRDETÉS

Isten mindig nagyobb! – Id. Kendeh György portréja
Id. Kendeh György lelkész életéről – halálának tizedik évfordulójára –
Isten mindig nagyobb! címmel a Zákeus Médiacentrum készített ﬁlmet.
A portréﬁlm premierje december 25-én, szombaton 19 órakor lesz a PAX
Televízión. Ismétlés december 26-án, vasárnap 13.45-kor.
A kolozsvári lelkészgyerek tizenéves korában élte meg az első kitelepítést, Kolozsvárról Budapestre. Apja korai halála után ő is a lelkészi hivatást választotta. 1950-ben Ordass Lajos püspök mellett való kiállása
miatt az Andrássy út 60.-ban vallatták, majd a kistarcsai internálótáborba került. Hat hónap múlva szabadult, de lelkészi állásáról le kellett mondania. Nemsokára családjával egy Békés megyei tanyára telepítették ki.
A hatvanas évek elején egyházi felettesei a Budapestről való távozásra
kényszerítették, és a kistarcsai szeretetotthon gondnoki teendőinek ellátásával bízták meg. Nyugdíjazásáig elszigetelten, hűséggel végezte munkáját, úgy, hogy lelkésztársaival sem tarthatta hivatalosan a kapcsolatot.

Az Élet kapujában
Adventi koszorút gyakorta azok is vásárolnak vagy készítenek, akiknek
már (vagy még?) fogalmuk sincs arról, hogy miről szól ez a történet. De
oly magával ragadóan áhítatos hangulatú a koszorú! Szelíden pislákoló
gyertyafényei puha melegséggel hatják át a komor, sötét december hangulatát, és talán egy kicsinykét még
meg is lágyítják a kőkeménnyé lett
emberi szíveket.
A hagyomány szerint az első adventi koszorút egy német evangélikus lelkész – Johann Hinrich Wichern
– gyújtotta meg, állítólag 1839-ben,
más adatok szerint valamivel később. Ám így ragyog fel számunkra
a különbség az isteni igazság és a közönséges való között. Az isteni igazság sokkal fontosabb, mint a lexikonokban fellelhető szürke való. A 19.
századi kereszténység kiemelkedő
alakja volt Wichern, aki ragyogó pedagógusként és megtért hívőként
fordult elesett emberek felé, példát
mutatva a hitből fakadó szeretet
szolgálatára; a diakónia és a belmisszió nagy munkása ő.
De most nem róla, hanem az általa szerkesztett adventi koszorúról
van szó. Az első úgy készült el, hogy
egy méretes kocsikerékre annyi gyertyát helyezett, ahány nap hátra volt
a karácsonyi időszakig, majd naponta eggyel több gyertyát gyújtott
meg. Ezzel a kocsikerékből készült
ko szo rú val egy ál ta la szer ve zett
gyermekotthon árva vagy eltaszított
gyermekeinek akart örömet szerezni. Kedves és meghitt alkalom lehetett a szerencsétlen sorsú gyermekek
számára egy-egy esti áhítat, éneklés,
elcsendesedés, gyertyagyújtás, majd
utána a békében elköltött vacsora.
A Wichern lelkész által készített
adventi koszorú úgy nézhetett ki,
hogy a négy vasárnapot négy nagy fe-

hér gyertya jelezte, és a négy fehér közé kerülhetett a hétköznapokat jelző
hat piros vagy lila színű, kisméretű
gyertya. A leggyakoribb a lila színű,
mert az adventi időszak a felkészülés időszaka egy nagy születésnap
megünneplésére. Ehhez hozzátartozik a lélek megtisztítása, azaz a keresztény értelemben vett bűnbánat,
vagyis a megtérés fontos alkalma.
Annyiban módosult az adventi
koszorú gyertyaállománya, hogy a
hétköznapokat ma már, a kapkodó,
rohanó világban nem jelezzük egyegy gyertyával – mintha nem lenne
rá idő. Szinte hirdetjük ezzel azt a
szomorú tényt, hogy nekünk, modern embereknek már alig van időnk
egy kicsit megállni, elcsendesedni és
készülni a nagy ünnepre, hogy megállhassunk az Élet kapujának küszöbén, és hogy majd beléphessünk
rajta Isten békességébe, szentségébe, örömébe, hogy mindez átjárja az ünnep szentséges napján a mi
lelkünket is.
Az advent időszakát őseink, akik
még tisztelték és szerették az egyházi hagyományt, és igyekeztek ebben
a lelkületben készülni az Úr Jézus
születésnapjára, „kisböjtnek” is nevezték. Ezzel szintén arra utaltak,
hogy testestül-lelkestül kell ünnepelni Isten szeretetének hatalmas csodáját. S a megfelelő lelki felkészülés
kiemelkedő ünnepi alkalma, amikor a karácsonyfa díszbe öltözve
otthonunk ékessége lesz, a várva
várt szentestén meggyulladnak ágain a kicsinyke gyertyák, a pazar csillagszórók, és kerek szemmel feledkezünk bele a békességes örömbe, rövid időre magunk mögött hagyva
minden gondot, problémát, és engedjük a lelkünket a mennyei szeretet sugárzásában megfürödni.
A fenyőfa eredetét a szegedi Bálint

Sándor által közölt népmonda így írja le: „Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz emberek elől bujdosnia kellett. Az Úrnak ellenségei
már nyomában voltak, amikor egy fenyőfához ért. Alig volt lombja, azért
ágai rejtették el Jézust, aki így meg is
menekült. Az Úr Jézus így áldotta
meg az őt megmentő a fenyőfát:
»Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te
légy a legdélcegebb és legszívósabb
minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és
emlékezetünkre rajtad gyújtsanak
karácsonyi gyertyát.«”
A karácsony kedves dísze az örökzöld fenyőfa, amelyet örömteli lelkesedésünkben, mintegy válaszul Istennek, fel is díszítünk. Nevezhetjük ezt
az Élet fájának is, de nem önmagában
véve. Az első életfáról a Szentírás elején olvasunk, Mózes első könyvének
második fejezetében, ahol kiderül ősszüleink Istennel szembeni engedetlensége. S ennek az engedetlenségnek
lett a szomorú következménye, hogy
elvesztettük az istenközelségű édent.
Ám maga Isten sietett segítségünkre egy másik fával, a golgotai keresztfával, amelyen szeretett Fia függött, hogy elszenvedje bűneink büntetését, Isten Bárányaként magára véve mindazt, aminek minket kellene
terhelnie. S boldog örömmel adhatunk hálát a karácsonyfák csillagszórós világában azért, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen”.
Nem csak a kárpit hasadt ketté. Az
Élet kapuja nyitva, Jézus Krisztus nevében beléphetünk Isten üdvösséges
örök országába, ahová hit által hivatalosak vagyunk!
g Ribár János

Döntés kérdése
Megszülessen-e a gyermekünk, vagy
sem? – tette szavazás tárgyává a kérdést az interneten egy amerikai házaspár. Amikor a közelmúltban hallottam a hírt, a magzat épp „vesztésre
állt”, vagyis nagyobb volt az esélye arra, hogy meghaljon – mivel a terhességet megszakítják –, mint arra, hogy
életben maradjon és megszülessék. (A
november 28-ai állás szerint a „döntéshozó szavazók” 77,63 százaléka az
abortusz mellett voksolt.)
Már önmagában a hír miatt is
kellőképp felháborodtam, hát még
akkor, mikor a műsorvezető felkonferálásából megtudtam, mi az „össznépi voksoltatási szándék” igazi oka:
a férj és a feleség tíz együtt töltött esztendő után úgy érzi, még nem áll készen a szülői szerepre, és egyedül
„nem tud” dönteni arról, hogy mit is
tegyen…
A továbbiakban már nem esett szó
arról, hogy az érintettek hány évesek,
milyen az anyagi helyzetük, mennyire sze re tik egy mást (vagy épp
mennyire nem), de én ekkor már
nem is ezen gondolkodtam.
Azon tűnődtem, vajon miért nem
tisztázták már korábban, még együtt
járásuk idején, hogy ha egyszer majd
összeházasodnak, akarnak-e gyermeket, vagy sem? És idővel, a jegyességük alatt hogyhogy nem került szóba ez a téma? Létezik, hogy közös életük első évtizedében fel sem merült
ez a „probléma”?
Bár ez a kis élet egyesek szerint talán csupán egy véletlen folytán foganhatott meg, mintegy „becsúszott”,
én hiszem, hogy nem így volt. Ő azért

létezik, mert a mindenek Atyja úgy
látta, most van itt az ideje az érkezésének.
És ekkor már egy másik születés
járt egyre a fejemben. Azé a gyermeké, akinek sorsáról szerencsére nem

riadt, tétovázó „felnőttek” határoztak,
hanem egy „felsőbb fórumon” döntöttek. Isten azt akarta, hogy az Ige
testté legyen. Emberarcúvá, hozzánk hasonlóvá – mindenben, kivéve a bűnt.
Így Jézus világra jött, és születésére nemcsak a szülei vártak, hanem
egy egész nép. Édesanyja vállalta őt.
Földi apja pedig hosszas vívódás

után, de ugyancsak igent mondott jövendőbelijére, a várandós asszonyra
és annak születendő magzatára. Egyikük sem magára tekintett, hanem Isten akaratát tartotta szem előtt, neki engedelmeskedett, örömmel és
ajándékként fogadva a gyermeket.
Így válhatott valóra a jóslat: „A
nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának
földjén lakókra világosság ragyog.
(…) Mert egy gyermek születik nekünk, ﬁú adatik nekünk. Az uralom
az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján
és országában, mert megerősíti és
megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézs 9,1.5–6)
Karácsonykor ennek a gyermeknek, ennek a ﬁúnak, Isten egyszülött
Fiának a születésére emlékezünk.
Mert ez a nap elsősorban nem az
ajándékozás ünnepe kell, hogy legyen.
Nem is a szereteté és a családé. Hacsak nem Isten szeretetének és a
szent családnak az ünnepe. Rácsodálkozás egy gyermek világrajövetelére
és évről évre történő emlékeztetés arra, hogy ő felnövekedvén a kereszthalálig menően engedelmes volt, így
szolgálta mennyei Atyját, az Urat,
hogy nekünk valódi, élettel teli életünk lehessen vele, benne és általa a
közelgő 2011-es esztendőben is itt a
földön és örök életünk halálunk után.
g Gazdag Zsuzsanna
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Húsz év után
Beszélgetés Naszádi Krisztával, a Harmat Kiadó főszerkesztőjével

– Úgy tudom, nem volt ott a Harmat indulásánál. Mikor került a kiadóhoz?
– Nem is tudom a pontos évszámot. Annak az időszaknak az eseményeit általában a gyermekeim születéséhez kötöm, és a harmadik lányom
érkezése után, tehát 1991–92-ben
történt, hogy Tóth Sára alapító szerkesztő megkért, segítsek különböző
feladatokban: például beérkezett
kéziratok véleményezésében vagy a
szöveggondozásban. Tetszett az ötlet, hogy színvonalas keresztény
könyveket adjunk ki, és a munka kedvezőnek is tűnt számomra, a gyermekeim nevelése mellett otthon is végezhettem.
Később aztán – szintén Sára javaslatára – bekerültem a könyvkiválasztó bizottságba; ezekben az időkben
ez a testület még független volt a kiadó munkatársaitól. Ezután lettem
kuratóriumi tag, és amikor a barátnőm szülési szabadságra ment, akkor
kerültem főállásba a kiadóhoz. Tehát
gyerekekhez kapcsolódik ez a része
is, de nem csak az enyéimhez.
– Ezek szerint mindenki elég ﬁatal
volt…
– A kiadót a Magyar Evangéliumi
Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ)
és az angol International Literature
Associates alapította. Az ILA célja az
volt, hogy a posztkommunista országokban meghonosítsa a keresztény
könyvkiadást. Így aztán a mi ﬁatalos
lendületünket két tapasztalt könyves
szakember tartotta kordában a kuratóriumban. Rengeteget lehetett tanulni tőlük. Azt tűzték ki célul, hogy a
kiadó minél hamarabb meg tudjon
állni a saját lábán, mind anyagilag,
mind szellemiekben, tehát mindig
csak annyit segítettek, amennyire
feltétlenül szükség volt.
Ők vittek ki a hasonlóan szervezett angol IVP kiadóhoz, és végül is
az ő könyveiket kezdtük magyarul kiadni. Ezek a művek olyan aktuális
kérdésekkel foglalkoztak, mint a hit
és a tudomány kapcsolata, a keresztény ifjúsági csoportok vezetése,
de jelentettük meg különböző bibliai könyvek friss magyarázatait is.
Kifejezetten diákoknak és ﬁatal értelmiségieknek szóltak ezek a kötetek, és nagy hiány is volt belőlük az
akkori piacon.
– Elég szűk az a réteg, amely az
említett könyveket igényli. Ezért voltak kénytelenek később a proﬁlbővítés mellett dönteni?
– Az elején olyan könyveket adott
ki a Harmat, amelyek a diákszövetség tagjait érdekelték. Később – amikor az egyik munkatársnak gyermeke született – megjelent egy gyerekneveléssel kapcsolatos könyv is,
Ross Campbellnek az Életre szóló
ajándék című kötete. Nagy siker lett.
Még most is sokan keresik, pedig azóta már sok minden változott a ne-

veléselmélet területén, akkor viszont
megalapozta a kiadó egyik proﬁlját,
a családi könyvekét.
– Vagyis ezek keresztény könyvek
keresztény családoknak?
– Mindig meghatározzuk, hogy
melyik könyvünknek kik a célcsoportja, és a keresztény értékeket
közvetítjük a nem keresztények szá-

A S Z E R ZŐ F E LV É T E L E

b A rendszerváltás hajnalán független keresztény kiadóként indult Harmat neve már jó ideje
ismerősen cseng a keresztény
szellemiségű könyvek magyar
olvasói körében. Ma az – egykor
diákok által alapított – vállalkozásnak két irodája is van a budapesti Kosztolányi Dezső téri hajdani buszpályaudvar két oldalán. A kettő között félúton, az
utasváróból átalakított kávézóban találkoztam Naszádi Kriszta főszerkesztővel, hogy egy melange mellett a kiadó elmúlt két
évtizedéről beszélgessünk.

mára is. Elvégre Jézus is azt mondta, hogy menjetek, „tegyetek tanítványokká minden népeket”…
Ráadásul a családi könyvek sokat
segítettek abban, hogy a kiadó bejusson a világi könyvesboltokba. Erre
sok keresztény kiadó nem képes,
így ők az egyházon belül terjesztik a
köteteiket. A missziói parancsnak az
az értelmezése, hogy legyünk jelen
keresztény könyvekkel minden könyvespolcon, ezekkel a kiadványokkal
vált lehetségessé. Már egy ideje kiemelten fontos szempont, hogy mindenhova eljuttassuk az evangéliumot.
Ha valahol csak azt a gondolatot lehet elültetni, hogy az emberek miként szeressék jobban a családjukat,
akkor ennyi az üzenetünk. Már ez is
siker.
– A népszerű könyvek tartják el a
mélyebb teológiai témákkal foglalkozó köteteiket, vagy minden kiadványnak meg kell felelnie a saját piacán?
– Ha egy könyvet értékesnek gondolunk, és tudjuk, hogy el fog jutni
ahhoz a pár száz emberhez, akinek
fontos a munkájához vagy a lelki életéhez, akkor előteremtjük hozzá a
megfelelő alapot. De mivel a piacról
élünk, és senki nem áll mögöttünk,
nem adhatunk ki olyan könyvet,
amelyet senki nem fog megvenni.

Ez a kényszerítő körülmény végeredményben hasznos, mert alaposabban meg kell fontolnunk, hogy
egy bizonyos kötetet kiknek és miért
jelentetünk meg. A terjesztést kell
ilyenkor nagyon átgondolni. Néha
össze is fogunk másokkal, ha tudjuk,
hogy a mi értékesítési csatornáinkon
nem érhetjük el a potenciális olvasókat. A lényeg, hogy az üzenet eljusson oda, ahova szánjuk. Ha csak
száz ember számára értékes, akkor
hozzájuk.
– Kikkel van nehezebb dolga a kiadónak: a magyar szerzőkkel vagy a
külföldi nevekkel?
– Egy ismeretlen magyar szerzőt
nehéz bevezetni, de szerintem fontos. Például nem ismertem Varga
László erdélyi lelkészt, amikor beállított a kéziratával, de rögtön láttam,

hogy mennyire erőteljes a szövege, és
határozott a világszemlélete, a mű tehát érdemes a megjelentetésre, siker
lehet. A reformátusok szeretik is, már
újra is kellett nyomni a könyvét..
– Az így beérkező kéziratok mekkora részéből lesz könyv?
– Amikor tanulmányi látogatáson
Angliában jártunk, az ottani szerkesztő mondta, hogy náluk a bejövő kéziratoknak mindössze körülbelül az öt
százaléka érdemes arra, hogy egyáltalán elgondolkozzanak a kiadásukról. Végül a saját tapasztalatunk is azt
igazolta, hogy száz kézirat közül talán kettőből születik könyv.
Régebben rengeteg prédikációt
hoztak be lelkészek, de azt tapasztaljuk, hogy kevesen szeretnek prédikációkat olvasni. Ha valaki mégis ki
akarja adni, persze segítünk, hogy miként tudja kinyomtattatni saját maga, így sokkal olcsóbban kijön, mintha egy kiadó összes költsége rárakódna, és végül úgyis a családtagoknál,
ismerősöknél köt ki. Ugyanakkor ha
egy szerzőnknek sikeres lesz az egyik
könyve, néha mi kérjük fel egy újabbra, de az is gyakori, hogy ő keres meg
minket a következő kéziratával. Ezekből aztán jóval kevesebbet kell visszautasítanunk.
– A többkönyves szerzők pedig
már majdhogynem személyes márkák…
– Jó lenne, de ez azért még nem
jellemző. Szeretnénk hamarosan egy
reprezentatív katalógussal előállni,
amelyben a szerzőink is kiemelt szerepet kapnak majd. Csak egy példát
említek: tavasszal megjelenik nálunk Pulay Gyula harmadik könyve.
Ő eddig elsősorban vezetéselmélettel foglalkozott, most pedig azzal,
hogy a nevelést miként lehet ezzel
összhangba hozni. Kilenc gyermeke
van, és nagyon sokáig volt államtitkár, így igen érdekes, ahogyan a nevelésben a vezetési ismereteire támaszkodik, a vezetésben pedig nevelési módszerekre. És mivel mindez a
hazai körülmények, a magyar viszonyok közötti tapasztalatokra épül,
sokkal hasznosabb, mint akármilyen fordítás.
– A külföldi vagy a magyar szerzők
könyvei számítanak-e kockázatosabb befektetésnek?
– Az, hogy külföldön már sikeres
lett egy könyv, ígéretes előjel, de
még nem jelenti azt, hogy a hazai kiadás is az lesz. Persze a világi könyvpiac ilyen téren jóval kiszámíthatóbb:
ha valami egyszer New York Timesbestseller lett, akkor azt itthon is meg
fogják venni. De a kimondottan keresztény művek esetén jobban kijönnek a kulturális különbségek, és volt
már olyan, hogy noha az anyaországban szépen vitték az adott könyvet,
nálunk a raktárban áll.
Sokkal inkább számít az, hogy ismert-e a szerző. Hogy megint csak
neveket említsek: ha Cseri Kálmán ír
egy könyvet, az jól fog fogyni, ugyanakkor a nemzetközi keresztény trendek néha kevésbé érvényesülnek. C.
S. Lewis nálunk legfőképpen a Narnia krónikái révén ismert széles körben, de a komoly teológiai témájú
könyvei iránt itthon kisebb az általános vásárlói érdeklődés, mint a hazájában. Ilyen szempontból egy magyar szerző, aki még aktív, és járja az
országot, megjelenik rendezvényeken
és a sajtóban, jóval hatékonyabbá tudja tenni az értékesítést is. És ez a kiadónak is jó, mert a magyar emberek
szellemi kincseit mások nem fogják
kibányászni. Ezt csak magyarok fogják megtenni. Ez a mi dolgunk.
g Nagy Bence

Karácsony
a feltámadás fényében
(Ézsaiás 11,1–9)
g Pátkai Róbert

Az Újtestamentum nem tesz említést arról, hogy a korai keresztények
megünnepelték volna Jézus Krisztus születését. Az evangéliumokban
arról olvasunk, hogy Jézus a halálára, nem pedig a születésére való emlékezést parancsolta meg tanítványainak. Továbbá a levelek egyikében sincs szó olyan, Krisztusban újjászületett emberekről, akik Istent
szent Fia születése révén dicsőítették volna.
A ﬁatal gyülekezetek hittudatában
elsősorban a csodálatos feltámadás
nyert visszhangot. Emellett persze
aligha gondolhatunk arra, hogy az első keresztények nem ismerték a betlehemi csecsemő történetét. Inkább
az lehetett a helyzet, hogy gondolataik elsősorban a feltámadással voltak kapcsolatosak, és ebből a győzelmi tényből bizonyították a maguk hite, valamint hitvallástételük számára azt, hogy Jézus valóban az volt, akinek igényelte / kijelentette magát,
tudniillik Messiás. Legyőzte a halált
és a bűnt, aminek mindennapi következménye lehet a feltámadott Úr
győzelmében való részvétel, a benne
való hit és bizodalom által.
Érthetőnek látszik az első keresztények e magatartása, hiszen sokkal
közelebb voltak hozzájuk a feltámadással kapcsolatos események, mint
Jézus életének kezdeti történései.
Nem is beszélve arról, hogy csak a
megváltói mű végéről lehet megérteni akár Jézus korábbi életét, akár az
ószövetségi próféciák Krisztusra mutatását. Azonban miután hitük
hordozója lett annak a felismerésnek, hogy a názáreti Jézus valóban Isten Krisztusa, ﬁgyelmük a
názáreti e világba való érkezésére terelődött.
Jellemző példa lehet Lukács
evangélista élete, aki – miután pogány családból származott – minden bizonnyal a feltámadott Úr révén lett kereszténnyé, nem pedig
közvetlen elhívás által, mint például a tanítványok vagy Pál apostol. Mivel nem lehetett Jézus földi munkálkodásának tanúja, ezért
– amint írja – gondosan utánajárt
Jézus élete történetének olyanoknál, akik „kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének”.
Majdnem azt mondhatnánk, hogy
Lukács életén keresztül a kor kereszténységét mérhetjük. Hiszi az
újra élő Krisztust, de már kérdez a Názáreti élete felől is.
Ha az ősegyháznak akár a korábbi, akár a viszonylag későbbi (huszonöt-harminc évvel Krisztus halála utáni, tehát 55–61 körüli) szakaszára
tesszük a karácsonyi történet ismertté válását, annyi több mint bizonyos,
hogy nagy örömmel fogadták a hívők,
de különösebb meglepődés nélkül.
Hiszen a már ismert szerető Isten arcát fedezték fel abban a csendes és alázatos világba jövésben, ahogyan Jézus
született. Többen közülük ismerhették az ember Jézust, aki nem szégyellte az egyszerű munkát apja műhelyében, alázatosan vállalta az életirányító prédikáció visszahatását az emberek részéről, tanítványai meg nem értését, végül a halált az ember: ellensége kezéből. Milyen nagyszerűen
és pontosan illett a karácsony, az
apró gyermek Jézus képe abba a történetbe, amelyet már ismertek a
nagypéntek és a húsvét Jézusáról!

Az ős ke resz té nyek lé nye gé ben
visszafelé néztek a karácsony eseményére, nem úgy, mint mi, akik az
adventtel kezdődő ünnepkörön át jutunk el a böjti, húsvéti és pünkösdi
időszakhoz. De csak néhány emberöltő kellett ahhoz, hogy karácsony tényét nagy örömmel ünnepeljék mint hitük központi tartalmát: Isten értünk lett emberré! Mert megértették, hogy bár időrendben az Újszövetség története a bölcsőnél kezdődik,
számunkra a megértés mégis mindig
Jézus halála és feltámadása által lehetséges.
Az Isten bűnbocsátó kegyelmét látó ember veszi igazán észre karácsony mondanivalóját: Isten érted lett
emberré! Ezt a gondolatot fejezi ki látnoki vízióban Ézsaiás próféta textusunk első két versében: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s
gyökereiből egy virágszál nevekedik.
Akin az Úrnak lelke megnyugoszik:
bölcsességnek és értelemnek lelke,
tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr
ismeretének és félelmének lelke.” (Károli-fordítás)
A negyedik században Nagy Konstantin császár rendelete a pogány
napforduló ünnepét egyházi ünneppé nyilvánította, amelyen Jézus születésére emlékeztek. Azonban ettől
az időtől kezdve, mivel már előnyt jelentett kereszténynek lenni, kezdett
erősen keveredni a pogány vigalom
a keresztény örvendezéssel. Ezért
kell minden karácsonykor megfontoltan és mélyen nekünk is visszatekinteni a karácsony igazi jellegére.
Az első karácsonykor az angyalok
és a pásztorok békességet és jóaka-

ratot hirdettek. Üzenetük harmonikus folytatása, szimbolikus beteljesedése Ézsaiás próféciájának: „És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc
a kecskeﬁúval fekszik, a borjú és az
oroszlán-kölyök és a kövér barom
együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azo kat.” (6. vers) Ma na gyon
disszonánsnak tetszhet ez a beszéd.
Naivnak, a „realitásokkal” nem számolónak. Mégis a mi teremtő, megváltó és gondviselő Istenünk ma is új
– időt és teret átfogó – realitást, békességet hirdet, és jóakaratot munkál. Tudja, hogy háborúval, félelemmel, gonddal, rettegéssel van tele az
életünk. De a rémület és az elhagyatottság szűnik, oldódik, ha szívünkkel és értelmünkkel elfogadjuk: Isten
az emberközelítés és a szeretet legszebb példáját adta Jézus Urunk
születésében.

A szerző az Egyesült Angol Nyelvű
Evangélikus Egyház nyugalmazott
püspöke
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A színész öröksége

Budán az istenes versek
Keresve sem lehetett volna jobb időpontot találni egy istenes verseket
tartalmazó kötet megjelentetéséhez,
mint az Úrra várakozás napjait, az adventet. Fenyvesi Félix Lajos evangélikus költő, publicista, a Protestáns Újságírók Szövetségének idén Rát Mátyás-életműdíjjal kitüntetett tagja a december 3-án szülővárosában, Hódmezővásárhelyen tartott könyvbemutató után a fővárosban találkozhatott újra olvasóközönségével Egy régi templomra című, új kötetének budapesti
bemutatója apropóján. A lapzártánkkal egy időben – december 14-én es-

te – zajlott rendezvénynek a budai várbeli Litea könyvszalon adott otthont.
Alkotójuk letisztult, megküzdött
hitéről tanúskodnak e versek – mondta bevezetőjében Kendeh K. Péter, a
könyvet megjelentető Luther Kiadó
igazgatója. A kötet néhány költeménye Havas Judit előadóművész tolmácsolásában hangzott el Hetessy
Szabolcs zeneszerző zenei kíséretével. Az est családias hangulatához a
Litea könyvszalon vezetőjének, Bakó Annamáriának a vendégszeretete is hozzájárult.
g Lukács Gabi felvétele

Karácsony asztalára
Fenyvesi Félix Lajos istenes versei
Istenes költőt említve legelőbb Ady
Endre neve jut eszembe. Minden
gondolatának mélyén Istennel élt és
halt, minden tettének a sokarcú Úr
volt erős talpazata, s mikor a Szentlélek közelebb sodorta, vagy a korcsmagőz eltaszította, mindenkor Isten
volt a szilárd menedék. Ady a legnagyobb magyar vallásos költő.
Akkor itt meg is állhatunk? Nem.
Babits érzékeny kereszténysége, Füst
Milán izzó zsoltáros hangja, József
Attila szüntelen keresése és kérése
(„…hogy valljalak, tagadjalak, / segíts
meg mindkét szükségemben”) külön
tanulmányt érdemelne. És az utánuk
jövők: Rónay György, Jékely Zoltán,
Pilinszky János; a ma élők: Vasadi Péter, Kányádi Sándor, Kemenczky Judit ﬁnom istendicséretei…
A névsor korántsem teljes, csak
jelzi, hová lehet Fenyvesi Félix Lajost
besorolni. Mert nem néhány versről
van szó, egy egész kötetről. Egy kiteljesedett életmű régi és új darabjairól.
Petrőczi Éva költő, műfordító, irodalomtörténész utószava mindent
összefoglal. „A sokkötetes Fenyvesi
Félix Lajos (…) Hódmezővásárhely
szülötte. (…) csaknem úgy összeforrt
szülővárosával, mint (…) Luther
Wittenberggel. (…) A költő veszteségei óriásiak: nagyon ifjan érte meg
szülei és bátyja, Fenyvesi László
evangélikus lelkész halálát, sőt az
utóbbi politikai kínhalálát (…). Ahol
azonban nagy a gyász, ott Isten irgalmából készen áll a vigasz, megérkeznek a segítő lelkek, útmutató pályatársak. Fenyvesi estében (…) az (akkori) ifjú tehetségek iránt egyaránt
apaszívűen érdeklődő Pilinszky János
és Vas István (…) volt ez a két »poéta arkangyal«. (…) Új versgyűjteményének változatos tematikája, a benne megnyilatkozó Isten- és emberszeretet révén méltó arra, hogy sokan,
a mai, verstaszító korban is (…) befogadják, (…) mindenütt, ahol barátai élnek a magyar költészetnek.”
Néhány dolgot ehhez, ismeretlenül.
Fenyvesi sokoldalú alkotó ember.
Érzékenysége és becsülete versein túl
ott van remek esszéiben, újságcikke-

iben, rajzaiban. Kimondottan nagy
költeménynek tartom a Testvérsiratót, a Tavaszhimnuszt, a Katyn új
Golgotáját, az Őszi várost. A rövid
versekben hihetetlen világokat tud
tömöríteni. Ő a négysoroskirály.

A másik. Nem mindig jó a vegyes
tematikájú könyv. De ide, az Egy
öreg templomra című Fenyvesi-kötet
végére nagyszerűen illeszkedik a három esszé. A Grünewald isenheimi
oltáráról szóló pompás láttató erővel van megírva. Az ikonfestő című
(melynek témája Tarkovszkij Andrej
Rubljovja) az egyik legjobb emlékezés a nagy orosz ﬁlmrendezőre. A
siófoki templomot fénybe emelő írás
szép köszöntő a most hetvenöt éves
Makovecz Imréről.
És végül még egy gondolat. Azt hiszem, nem véletlenül idézi több versben is Weöres Sándort: az egyetemesség munkál benne is. A veszendő értékek mentése. Nemzetféltés. Mindez tiszta hangon és veretesen. Karácsony könyvektől zsúfolt asztalán
nagyon szép ajándék Fenyvesi Félix
Lajos istenes versgyűjteménye.
g Lanczik Eszter

Fenyvesi Félix Lajos: Egy régi templomra. Luther Kiadó, Budapest, 2010.
Ára 1290 forint.

Bánffy György halála előtt még tollba mondta gazdag életútjának fontosabb állomásait. Az egyes szám első személyben elmondott vallomás
zárómondata szeretetprogramját
sűríti: „Szüleim az egri székesegyház
altemplomában nyugszanak. Kitüntetéseim gondolatban minden este
a lábuk elé helyezem. A díjak –
őket illetik.”
A nyár utolsó napján ez a gondolati főhajtás megszakadt. Pedig riporteri kérdésre éppen ebben a lapban
látott napvilágot egy büszke, optimista válasz, midőn éppen az öregedés
természetes torlaszait ﬁrtatta az újságíró.
„Világéletemben derűlátó voltam,
és azt mondtam a legnehezebb helyzetben is, hogy holnap jöhet egy
olyan pillanat, amikortól elindul
minden felfelé. Ez eddig nagyjából be
is következett. A szerepek, pláne a
magas szintű alakítások szellemileg
és ﬁzikailag is felfrissítik az embert,
és azt az érzetet keltik bennem,
hogy nem öregszem, és nem érhet
semmi veszély. Az mondom hát,
hogy hajrá, gyerünk, dolgozzunk! Ha
az Isten kegyes lesz hozzám, akkor
a halálom is úgy következik be, hogy
nem ágyban, párnák közt, hanem a
csatamezőn, azaz a színházi életben
ér majd el a vég.”
Ma már tudjuk, hogy Korfu szigetének egyik hegycsúcsáról, egy ortodox templomból hazafelé, üdülőszállodájába tartva – meglehet, új
szerepeken merengve – szakadékba
zuhant, ahol harmadnapra lelt rá
egy csapat önkéntes tűzoltó és András ﬁa.
Bánffy György szép és gazdag életet élt. Követte Isten és örök mentora, Tamási Áron parancsolatát: végre kell hajtani, amire az ember megbízást kapott. Irányítói és példaképei
(mennyire nem szeretik manapság ezt
a nemes fogalmat!) a szülei voltak.
Mint többször is nyilatkozta: voltaképpen orvos szeretett volna lenni.
Ám a véletlen úgy hozta, hogy édesanyja, Pápai Klára, aki nagyon szép
és tehetséges asszony volt, a színi pályán kereste boldogulását. Egerben
színházat teremtett a semmiből, a
színi hajlam önkéntesei gyülekeztek
körülötte, még a köztiszteletben álló megyei főjegyző férjét is bevonta
bűvkörébe, hogy Shakespeare-nek,
Molière-nek áldozzanak. Aztán színiiskola és fővárosi sikerek következtek a Madách Színházban, egyszer a
ﬁlmsiker is megkísértette.
Ez Zilahy Lajosnak, illetve az ő regényéből készült, Valamit visz a víz
című ﬁlmnek volt köszönhető. A titokzatos cselekményű ﬁlm tervében
ott volt már Jávor Pál és Karády Katalin. Az utóbbit sodorta be a Duna
vize a boldogan élő család életébe. A
feleség – ő helyezkedik el a háromszög harmadik csúcsán – központi
alakja a történetnek, sorsáról a szerző döntött.
A szerencsés fordulatot Pápai Klára így mesélte el: „Zilahy Lajos jó szemének köszönhetem, hogy a Rosmersholm (Ibsen-dráma) száraz, kiégett házvezetőnőjét látva színházamban Zilahy megérezte: a Valamit
visz a víz Zsuzsáját, a melegszívű
asszonyt is meg tudom formálni. A
házvezetőnőn sokat kellett dolgoznom, de a Zsuzsa inkább én vagyok.
A ﬁlm nagy siker lett.”
Kevesen tartják számon: Pápai
Klára szerencsés kezű műfordító is
volt; beszélt angolul és franciául, de
leginkább németből fordított. Mélyen
istenhívő volt, ezért a „vallási zajkeltések” érdekelték leginkább. Lefordí-

totta például Stephan Andres német
író Isten riportere című, tíz fejezetből
álló hangjátékát, amely a Biblia szereplőinek világába kalauzolja a hallgatót egy riporter segítségével. Pápai
Klára fordítói tolla széles skálán

mozgott; novella, bibliai magyarázat,
aforizma, ima – néha vers is – öltött
testet szép magyar nyelvünkön. Ízelítőül íme egy poéma, amelynek címe: Veled. „Sarjadsz a fűben / bár
hallhatnálak / Suttogsz a fákban / bár
láthatnálak/ Zúgsz a viharban / vigy
a magasba / Rásütsz a napra / égess
Magadba!”
Az édesanya művészi kisugárzása
egy fontos történelmi pillanatban
már konkrét mozgósító erővé vált.
Történt pedig, hogy Pápai Klára a háború után a Dolgozók Színházába került, ahol Palasovszky Ödön, a kissé
szétszórt, avantgárd költő volt a direktor, és bizony az előadások nem
példás fegyelemben zajlottak. Bánffy
György, aki alig húszévesen éppen
mozigépész volt a Vigadóban, kétségbeesett hangú telefont kapott édesanyjától:
– Gyurka, ha lefutott a délutáni
mozielőadás, azonnal gyere a színházba!
– Csak nincs valami baj? – kérdezte ijedten a ﬁú.
– Baj az mindig van. A katonai őrjárat parancsnoka beteg vagy részeg. A lényeg az, hogy nem érkezett
meg. Neked kell beugranod.
– Egy óra múlva ott leszek…
Köszönet, dicséret és további néhány mondatos szerepek. Így kezdődött Bánffy György színészi élete.
Ha elfogadjuk Goethe lényeglátó
mondatát, mely szerint a világból
csak annyi a mienk, amennyit megértünk belőle, Bánffy György igyekezett mind nagyobb szeletet kihasítani a világból. Színház, ﬁlm, nyelvművelés, monodrámák, színházi rendezés, a színpadra bátorkodó amatőrök
nevelése, a szép beszéd tanítása
együttesen nem csekély feladat.
Bánffy Györgynél a világ megértésének folyamatában előkelő hely-

re került a közélet dolgainak dajkálása is. 1985-ben képviselővé választották. Így emlékezett a parlamentbe lépés pillanatára: „A képviselők
között én voltam az egyetlen, aki mikor belépett a gótikus házba, letérdelt. Édesapám lábnyomai sejlettek fel
előttem. Itt, igen, itt,
ezen a dísz lép csőn
ment felfelé, fényes
aktatáskájában iratok,
törvénytervezetek. A
ku po la csar nok ban
megpihent egy nyakkendő-igazításra, és
továbbsétált a képviselőházi ülésterembe.
Melyik széken ülhetett? Édesapám, ﬁad,
Hunyadi-Buzás
György, alias Bánffy
György 1985. június
8-án belépett a haza
házába, és megkezdte
parlamenti munkáját.
Édes jó apám! A te
szel le med ve zes sen
abban, hogy úgy tudjak szolgálni, ahogyan
azt Jézus Krisztus is
meg ta ní tot ta ne künk… Szolgálni!”
Bán ffy
György
édesapja Heves vármegye főjegyzője volt.
Gróf Teleki Pál miniszterelnök, becsülve
szakértelmét és humanizmusát, barátságába fogadta, és képviselő-jelöltségre ajánlot ta. A kan di dáns
ezen nagyon meglepődött.
– Méltóságos uram, én a jogi végzettségemmel a közigazgatásra adtam
a fejem. Politikával nem foglalkozom,
tehát politikus urakat nem tudok
ajánlani. De talán Solymos Ádám
professzor úr, aki kidolgozta az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
programját, ő érdemes lenne a képviselőségre.
– Én viszont rád gondoltam, főjegyző uram… Esélyünk akkor van
nyerésre, ha te leszel a képviselőjelöltünk… – győzködte Teleki Pál, szinte szóhoz sem juttatva Heves vármegye főtisztviselőjét.
A közigazgatási jogtudós győzött
a választáson. A Magyar Élet Pártjának színeiben bejutott a parlamentbe, ő terjesztette be a belügyi tárca
1942–43–44. évi költségvetését, szónoklatai megragadóak voltak. Ha
Hunyadi-Buzás Endre emelkedett
szólásra, a képviselők a folyosókon
gyorsan elnyomták parázsló szivarjaikat, és siettek a terembe, nehogy
elmulasszák a színészi képességekkel
is megáldott szónok bon mot-jait.
A kiváló tudós emberhez – már a
háború után, amikor túljutott a törmeléktalicskázó korszakon, s magányában üldögélt szobájában –, hatalmas kéziratpakkal benyitott a színészi sikerekben már megmártózott
ﬁa. Nyelvemlékműsort hozott, amely
az Ékes-érdes anyanyelvünk a Halotti beszédtől a tolvajnyelvig, avagy
nyelvében él a nemzet? címet viselte.
A hosszú címtől megriadhatott az
idős ember, mert nagyot sóhajtott.
Bánffy György – mintha már színpadon lenne – felolvasta a remekül
szerkesztett művet. Édesapja, végighallgatva a műsort, arcán legördülő
könnyel, rekedtes hangon megszólalt:
– Ez egy nemzet apostolának a
munkája…
g Párkány László
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Deutsche Anlage
Der schönste Tag im Jahr ist der 23.
Dezember. Das ist in unserer Familie ganz klar. Denn an diesem 23. darf
nicht mehr eingekauft werden. Da
muss die eilig in der Kirche anberaumte Probe des Kinderchors geschwänzt werden. Und da darf die
Mutter nichts in der Küche vorkochen. Denn am Tag vor dem Heiligen
Abend wird die Krippe aufgebaut.
Und das dauert den ganzen Tag.
Den Aufbau unserer Krippe empﬁnden wir alle als einen familienpolitisch bedeutsamen, als einen quasi kultischen Akt. Wie da Eltern und
Kinder die Krippenﬁguren gemeinsam auspacken, sortieren, reinigen
und den richtigen Platz für sie aussuchen. Da wird einen ganzen Tag
lang möglich, was ansonsten in der
Hektik der Vorweihnachtszeit leicht
zu kurz kommt: Wir fragen und
antworten, singen und streiten ein
wenig. Und wir erzählen einander
vom ersten Fest im Stall zu Bethlehem und was später mit diesem Jesus passierte. Und von den Weihnachtsfesten, die wir schon erlebt haben, von unseren Wünschen und den
kalten, kargen Weihnachtsfesten der
Nachkriegszeit. Wie da die Kinder
aufmerken: So kann das auch sein?
Es beginnt alles Morgens in der
Früh, wenn der Vater das Kommando übernimmt und die Kisten und
Kartons mit dem Krippenzeug aus
dem Keller rauf schleppt. Markus
stürzt sich als Erstes auf den Stall. Ein
zwölfjähriger Bub hat vor allem Interesse daran, dass die Technik klappt
und der Stall in Ordnung ist. Einige
Balken müssen erneuert werden, elektrische Leitungen sind auszubessern:
Was ist schon eine Krippe, über der
kein ordentlicher Stern erstrahlt und
wo bei den Hürden – „Papa, was sind
Hürden?“ – kein Lagerfeuer lodert?
Der Stall als Ort einer Entbindung
legt der neunjährigen Mirjam die
Frage in den Mund, wie es denn bei
ihrer Geburt im Rotkreuzkrankenhaus zugegangen sei. Zusammen
mit ihrem aufgeklärten Bruder erörtert sie die hygienischen und medizinischen Schwierigkeiten einer Geburt im Stall, wo das Stroh piekt und
die Fliegen herum schwirren. „Und
Flöhe!“, ruft die fünfjährige Martina.

b Christliche Liedermacher gibt
es viele. Reinhard Börner jedoch fällt durch seine Vielseitigkeit auf: Er präsentiert Musik
kel ti schen Ur sprungs, spielt
auch gerne Swing und Blues
und hat viele eigene Lieder im
Repertoire. Hierfür wurde er
vor zehn Jahren mit dem Förderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung ausgezeichnet. Zudem betrat Börner Neuland: Er hat
sich mit seiner Akustikgitarre
des Liedgutes von Paul Gerhardt und Martin Luther angenommen. Damit betreibt er Verkündigung der besonderen musikalischen Art.

– Über welche Art von Musik sind
Sie zum Gitarrenspiel gekommen?
– Zu meinem 13. Geburtstag hat
mir mein Vater eine Gitarre geschenkt. Ich war damals fasziniert
von der Musik der Beatles, Simon
&amp; Garfunkel usw. Diese Musik
wollte ich unbedingt selber spielen

Ich steh an deiner Krippen hier …
Weihnachten inmitten der alpenländischen Krippenlandschaft
Das ist der Zeitpunkt, an dem die
Mutter die berühmte Waggerl-Legende vom Floh im Ohr des Christuskindes vorlesen muss. Ja, in der
Klink war es komfortabler. Aber
noch heute werden viele Kinder in
Afrika in dreckigen Hütten geboren.
Für die wird in der Christvesper
Morgen gesammelt. Ach so ist das!
Fester Bestandteil jeder alpenländischen Krippe ist die Krippenlandschaft – möglichst naturgetreu nachgebildet. Da lassen alle drei Kinder
ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf. Maßgeblich scheinen dafür
im Wesentlichen die Eindrücke vom
letzten Sommerurlaub zu sein. So
präsentierte sich Bethlehem unlängst nach dem Bornholm-Urlaub
als skandinavische Landschaft mit
viel Sand, Steinen und Binsen. Heuer wirkten die Erlebnisse auf dem
Bauernhof im Allgäu nach. Jetzt
musste ein Holzstoß, ein Brunnen
und ein Dutzend klitzekleiner ladwirtschaftlicher Geräte her – vom
Münchner Kripperlmarkt, der dieses
kindliche Interesse am Detail offenbar richtig einzuschätzen versteht. Immer gebraucht wird Moos,
das gleich in der Früh vom Waldrand
geholt wird. Und Silberpapier für den
Bach, an dem die Schafe trinken.
Denn wenn Wege, Weiden und
Wasserstellen angelegt sind dürfen
die Tiere in die Krippenlandschaft
einziehen. In den 15 Ehejahren hat
sich da eine stattliche Anzahl von
Schafen, Böcken und Hunden angesammelt. Heuer schleppte Martina
ein kleines Eichhörnchen aus Stoff an,
ihre Neuentdeckung in den Baumwipfeln unseres Gartens. Getreu der
Ankündigung des Propheten müssen
auch Ochs und Esel ihre Stellung im
Stall beziehen. Sie gehören dazu,
aber man mag sie in unserer Runde
nicht eigentlich. Mirjam sähe viel lieber ein Pferd an der Krippe. Sie kann
den Tag nicht abwarten, an dem sie
endlich mit dem Reitunterricht beginnen darf. Und der Vater stößt

sich daran, dass das Weihnachtsevangelium diese Viecher mit keinem Wort erwähnt. Waren die überhaupt dabei in Bethlehem? Tina ﬁndet das schon: „Die waren doch ganz
arm und Esel sind so lieb.“
Als nächstes wird das Hirtenvolk
aussortiert – ein rundes Dutzend
junger Burschen, Mägde, Kinder
und Greise, alle aus Lindenholz
handgeschnitzt, 15 Zentimeter hoch
und unbemalt. Erkennbar arme Leute, die aber dem Jesuskind Geschenke bringen. Jetzt muss der Vater eine Pause einlegen, sich ans Klavier
setzen und das Lieblingslied der Familie intonieren. Es ist der Choral Ich
steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du
mein Leben …. Seit vorigem Jahr ertönt dazu die Oberstimme, von Mirjam auf der Flöte geblasen. Das Singen ist die Stunde der Mutter. Sie
kann alle Strophen dieses Paul-Gerhardt-Liedes auswendig. Und es
wird ganz still, wenn sie wieder – wie
in jedem Jahr! – erzählt, wie sie die
im Dunkel eines Luftschutzkellers
von ihrem Vater gelernt hat, damit
die Angst nicht überhand nimmt. So
was gab es, gibt es – Krieg, Bomben?
Die Heiligen Drei Könige sorgten
jahrelang für heftige konfessionelle
und theologische Debatten. Die
streng evangelische Mutter war dagegen, dass sie gekauft würden. Wie
Protestanten manchmal so sind.
Denn die Sache mit den Königen sei
legendär. Der Vater musste ihr Recht
geben: Das Lukasevangelium spricht
weder von Dreien noch von Heiligen
noch gar von Königen. Aber Markus
nörgelte: In der Kirche gäbe aus
auch Könige, und auch bei seinem
Freund Andi unterm Christbaum.
Und so schlichen sich Vater und
Sohn vor einigen Jahren an der Mutter und der Bibel vorbei in den Krippenladen an der Frauenkirche und
kauften die Heiligen Drei Könige.
Um sie bei der Mutter als die Weisen
aus dem Morgenland einzuführen.
Was dann doch akzeptiert wurde.

Der Streit hatte übrigens auch
sein Gutes. Denn in diesem Zusammenhang musste geklärt werden,
was eine Legende ist. Und da haben
die Eltern dann Farbe bekannt: Ja, die
Weihnachtsgeschichte ist eine Legende, eine mit wunderbaren Einzelheiten ausgeschmückte Geschichte, die
einen wahren Kern und eine tiefere
Bedeutung hat. Da lag die weitere
Frage quasi in der Luft: Was bedeutet denn diese schöne Geschichte, die
wir jedes Jahr feiern? Eine lange
Predigt war da nicht angesagt. Aber
man kann auch in wenigen Worten
zwischen dem bunten Krippengeraffel sagen, was der Kern der Sache ist:
Dass Gott uns lieb hat und darum in
diesem Jesus zu uns gekommen ist,
um uns immer nahe zu sein. Der
Krippenaufbau als wichtiger Bestandteil der religiösen Sozialisation
– so kann man das auch sehen!
Natürlich besteht der Höhepunkt
des 23. Dezembers im Aufbau der
Heiligen Familie. Dabei ist einzuräumen, dass Joseph dabei eine untergeordnete Rolle spielt. Was Kenner
der Weihnachtsgeschichte nicht wundern wird; auch auf vielen Gemälden
sitzt er oft recht nachdenklich im Abseits. Aber Maria, die Mutter, die
Gottesmutter! Ihr gilt Jahr für Jahr die
ganze Liebe und Fürsorge der trainieren Puppenmütter. Denn Mütter
möchten sie doch selber einmal werden, die beiden Töchter. Maria und
das Kind müssen einen geschützten
Platz bekommen, den Platz in der
Mitte natürlich, den Platz, auf den
Markus den Scheinwerfer richtet.
Denn dreht sich hier nicht alles um
die Beiden, um das Christuskind,
das man ja schließlich nicht ohne seine Mutter haben kann und will?
Wie leicht wird es sogar religiös verunsicherten Eltern, beim Krippenaufbau ganz nebenbei von dem zu erzählen, der kein Kind blieb, sondern
ein Mann wurde und dann vieles tat
und sagte, was für ein gelingendes Leben wichtig ist.

So habe ich Luther noch nie gehört
Im Gespräch mit dem Gitarristen Reinhard Börner
und habe mir dabei auf der Gitarre
vieles selbst beigebracht.
Später ist denn der Wunsch entstanden, meinen eigenen Stil zu entwickeln und auch eigene Songs zu
schreiben.
– Ein Kennzeichen Ihres eigenen
Stils sind die „Choräle auf sechs Saiten“. – Unter diesem Motto stehen viele Ihrer Tonträger und Konzerte. Wie
sind Sie auf die Idee gekommen, zum
Beispiel Paul-Gerhardt-Lieder auf
der Gitarre zu spielen?
– Schon meine Eltern haben mit
mir Paul-Gerhardt-Lieder gesungen. Außerdem haben wir als Familie regelmäßig die Gottesdienste in
unserer Gemeinde besucht. Dadurch
habe ich viele der alten Kirchenlieder gehört und gesungen. Manche
haben mir sehr gut gefallen und ich
habe mir überlegt, wie sie auf der Gi-

tarre klingen würden. Da ist die
Idee entstanden, die alten Choräle
auf neue Art und Weise zu spielen,

jenseits von Kirchenmauern und
Orgelklängen.
– In diesem Jahr bearbeiteten Sie
Luther-Lieder für Akustikgitarre – eine große Herausforderung! Wie fand
der Gitarrist Börner einen Zugang zu
Luthers Musik?
– Die Paul-Gerhardt CD war bereits nach kurzer Zeit ein Bestseller.
Mein Verlag hat mich deshalb beauftragt, hinsichtlich des Reformationsjubiläums 2017 und der bereits
begonnenen Lutherdekade nun auch
die Lieder des Reformators für die
Gitarre zu bearbeiten.
Zu Anfang habe ich mich an den
Lutherchorälen von Johann Sebastian Bach orientiert. Es erschien mir
aber unmöglich diese gewaltige Musik auf eine Gitarre zu reduzieren.
Dann habe ich mich daran erinnert, dass Luther selbst Laute gespielt

Redakteur:
Holger Manke

Das Christuskind war übrigens
gleich nach der Hochzeit die erste
Krippenﬁgur, die wir im Krippenladen
unter den Türmen der Frauenkirche
in München erwarben. Schließlich
steht und fällt das Weihnachtsfest ja
mit ihm! 50 Mark kostet die kleine
Holzﬁgur damals. Das war das Hochzeitsgeschenk unserer Großmutter in
Berlin. Die dann aber etwas verschnupft-norddeutsch reagierte: Wir
hätten uns doch von dem Geld etwas
Anständiges kaufen sollen! Etwas
Besseres als das Gotteskind?
Zu guter Letzt wurde unsere Krippe durch den Verkündigungsengel
vervollständigt. Dem gingen noch
einmal tiefgründige Gespräche voraus. Markus wollte vor allem wissen,
ob es Engel überhaupt gäbe und ob
das Buben oder Mädchen seien.
Mirjam interessierte sich mehr für
de ren ge heim nis vol le Aspek te warum man sie nicht sehen könne
und wie sie das machen mit dem
Fliegen. Nur die kleine Martina blieb
von dieser Debatte unberührt. Sie erklärte kategorisch, Engel dürfe man
nicht sehen, weil sie einen immer und
überall beschützen. Wir erzählten
von den Engelsgestalten der Bibel
und ihren Botschaften, mussten aber
am Schluss zugegeben, dass wir
auch nichts Genaues über sie wissen.
Ob die Religionslehrerin unserer
Kinder damit ganz zufrieden war, haben wir nie erfahren.
Das alles ist lange, lange her. Inzwischen sind Markus, Mirjam und
Martina erwachsen, haben geheiratet und selber Kinder. Und ihre eigene Krippe. Es ist dann wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar: Am
Abend des 23. Dezember ist alles fertig. Müde aber glücklich steht jede
Familie vor ihrer Krippe. Der Kater,
legt sich auf das weiche Moos zwischen Schafe und Hirten. Es ist soweit. Es kann Weihnachten werden.
Und die Fa mi li en stim men den
Weihnachtschoral an: Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; / ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. /
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
/ Herz, Seel’ und Mut, nimm alles hin
/ und lass dir’s wohl gefallen.
g Claus-Jürgen Roepke

und seine Lieder vermutlich auf der
Laute komponiert hat. Dieser Gedanke hat mir sehr geholfen, einen
Zugang zu seinen Liedern zu ﬁnden.
– Luther auf der Gitarre, leise
Klänge der Saiten anstelle des monumentalen Orgelklangs. Öffnet das
nicht auch ein neues Hörverstehen?
– Ja, ich glaube schon. „So habe
ich Luther noch nie gehört“, ist eine
häuﬁge Reaktion. Luthers Lieder
klingen oft etwas kämpferisch und
kan tig. Es ging mir dar um die
Grundstruktur seiner Melodien zu
erhalten, sie aber in einen erweiterten musikalischen Zusammenhang
zu stellen. Deshalb habe ich sie mit
Elementen aus Klassik, Folk und
Jazz verbunden. Das Ergebnis hat
mich selbst überrascht.
g Holger Manke

Internet: www.reinhard-boerner.de
Aktuelle CD: Martin Luther – Choräle auf sechs Saiten interpretiert
von Reinhard Börner, erschienen 2010
bei cap-music
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EGY LELKÉSZCSALÁD NAPLÓJÁBÓL
Noémi négyéves volt azon a tavaszon, amikor
a gyülekezet új orgonát kapott. Mindannyian
lelkesek voltunk ettől, sokat beszélgettünk róla, és nagyon vártuk, hogy megérkezzen.
Amikor végre ott volt a hangszer, izgatottan
meséltem Noéminek, akit épp az oviból kísértem haza.
– Siessünk – mondta –, rettenetesen kíváncsi vagyok rá, milyen színű!
És tényleg szabályosan futott hazáig.
A hangszert éppen csak kicsomagolták a védődeszkák és -kartonok közül, ott állt a terem
közepén. Noémi csendesen, ﬁgyelmesen körbejárta, aztán közelebb húzódott hozzám, és
halkan megkérdezte:
– Szerinted fog ez még valaha virágozni?
***
Kamilla nagyon szeretett csinos lenni. A leghidegebb télben is lelkesen válogatott a szoknyái között, és legalább benn kisasszonyosan
öltözött fel. Két és fél éves volt, amikor egy szép
augusztusi napon a kistestvérét, Annát megkereszteltük. Mivel nagyon cserfes volt, nem
túl gyakran mertük elvinni istentiszteletre.
Így most ettől is nagyon lelkes volt. Fel is kiáltott örömmel, jó hangosan, amikor a lelkészek
– köztük apa is – bevonultak:
– Milyen szép ünnep van ma! Mindenki eljött a templomba, mindenki csinos, mindenki szoknyában van. Még édesapa is!
***
A gyerekeink kicsit selypítettek picikorukban. Így születhetett meg a következő ökumenikus beszélgetés Kamilla és a barátnője, Rebeka között:
– Hol vagy, Jebeka?!
– Nem vagyok én Jebeka! Én Lebeka vagyok!
(Sokszor eszembe jut, hogy mi is kicsit így
helyesbítjük egymást…)
***
Lelkészcsaládos találkozón hangzott el a Gemenci-erdőben a következő párbeszéd:
– Jé, apa, nézd, ott egy szószék!
– Az nem szószék, hanem vadles.
– Vadles?
– Igen, onnan jó messze el lehet látni, sok vad
látszik.
– Ja, értem már. És a mi szószékünk is azért
magas, mert akkor sok vad látszik?…
***
Karácsonyi jelenetünk előadásán az egyik kisﬁúnak az volt a feladata, hogy a szószéken elbújva az Úr hangja legyen. Amikor véget ért a
darab, és lejött a kicsi, az egyik ovis társa megszólalt:
– Te jó ég, Zsolti az Úr! Mindig öregebbnek
képzeltem.
***
Reggelinél kis kockákra vágtam kétéves Borsi
lányunk kenyerét, hogy könnyebben meg tudja enni. Mikor elkészült, szórakozottan bekaptam egy falatot belőle. Kíváncsian ﬁgyelt, aztán megkérdezte:
– Nekem készítetted?
– Persze, neked – feleltem gyanútlanul.
– Jó, akkor ne edd meg!
***
Az egyik kóruspróbán ott volt pár kisgyerek is.
Szépen eljátszottak a sarokban, a felnőttek meg
énekeltek: „Méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget…”
A próba végén az egyik kis lurkó megkérdezte:
– Most már ráértek, ugye? Elmondjátok nekünk is, hogy miért ló a bárány?
***
Baba-mama klubon sokat énekelünk a gyerekeknek. Egyszer Borsika egy ilyen alkalommal
azt kérte, hogy a Géza malacot énekeljük el. Tanácstalanul néztünk össze, és csak nagy sokára jöttünk rá, hogy ez a Bóbita. „…szárnyat iGéza malacra…”
g F. T.

Karácsony Füller módra
– Na, hadd adjak még egy puszit! – mondta anya nevetve az ajtóban.
– Aztán jók legyetek! – tette
hozzá apa.
Noncsi, Kamilla és Anna mosolyogtak, de Borsikát, a hároméves legkisebbet nem lehetett leszedni anyáról.
– Muszáj indulnunk, kicsim.
Tudod, megbeszéltük, hogy most
el kell mennünk apával. De nagyon
sietünk. Meglátod, milyen hamar
elrepül az a tíz nap, és utána már
itt is lesz a karácsony.
– Hujjá! – sikkantott boldogan
a kicsi, és körbefutotta a lakást.
Apa meg anya intett, és gyorsan elindult a reptérre. A három nagy
összenézett, és sóhajtott egy nagyot. Nem lesz könnyű ez az időszak…
Az első napok nehezen teltek, de
a mama sokat segített a ház körül,
és lassacskán mindenki belerázódott az új helyzetbe. A legnehezebb
a hétvége volt. A lányok nem találták a helyüket. Hiányoztak a nagy
beszélgetések, séták, ﬁnom sütik,
közös olvasás, ﬁlmnézés. Egy este,
amikor Borsika már elaludt, együtt
ültek a nappaliban.
– Lányok, nektek nincs hiányérzetetek? – kérdezte Anna.
– De igen, anya ilyenkor már javában sütni szokta a mézeskalácsokat, és a karácsonyfát is el
szokták hozni – helyeselt Noncsi.
– És mindez elmarad idén… –
sóhajtott Anna morcosan.
– De hát megbeszéltük anyával,
hogy most csak bolti süti lesz
meg egy kis fenyő asztaldísz. Ha
nincsenek itthon, nem várhatjuk el
tőlük – győzködte önmagát is
Noncsi.
– Milyen kár! – búslakodott
Kamilla. Majd hirtelen a fejéhez
kapott. – De hiszen elég nagyok
vagyunk már egy karácsony megszervezéséhez! Miért ne csinálhatnánk meg ezeket mi? – ugrott föl
lelkesen a helyéről.
– Ez az! Jó ötlet! Olyan karácsonyt készítünk, amilyen még
nem volt a világtörténelemben! –
kiáltott föl Anna.
– Kivéve persze a legelsőt, amikor Jézus megszületett – tette
hozzá a pontosság kedvéért nevetve Noncsi.
A lányok összedugták a fejüket,
és még sokáig tervezgették az ünnepi előkészületet. A sok ötlet
csak úgy áramlott belőlük, végül
Noémi papírt, ceruzát fogott, és
felosztotta a feladatokat.
Annára jutott a karácsonyfa beszerzése. Nagy lelkesen tárgyalt a
falu összes árusával, és hamarosan
teljesen képben volt a fenyőfajták
és az árak tekintetében. Nagyon
boldog volt, hogy tízévesen egyedül dönthet egy ilyen fontos kérdésben. Hosszas mérlegelés után
egy háromméteres ezüstfenyőt
vásárolt meg, amihez kialkudott
egy ingyenes házhoz szállítást is.
Noémi és Kamilla döbbenten nézett végig a hatalmas fán, amely az
udvar felét betöltötte.
– Hé, mi ez? A téli tüzelőnk? –
rikkantott pimaszul Kamilla. Noncsi a fejét vakarta.
– Anna, te lemérted, hogy befér-e a házba ez a dög? – kérdezte gyanakodva.
– Már miért ne férne be? – nézett rá kikerekedett szemekkel
Anna. – Különben is, tudod te,

mennyit alkudtam én erre a fára?
Az ezüstfenyő a legdrágább idén,
és ezt a darabot a valós ár feléért
vettem. És még el is hozták! – pattogott.
– Klassz! – mondta Kamilla. –
De hol tudod felállítani?
– Hát a … nappaliban? – tétovázott a kis beszerző.
– Belmagasság kettő méter húsz
centi – vágta rá a tényeket Noncsi.
Egy darabig még elvitatkoztak,
aztán végül előkerült a fűrész és a
fenyőfatartó, és nagy nehezen méretre nyeszetelték az óriást. Később
rádöbbentek, hogy a tartónak is van
magassága, így még egy kis nyiszálásra volt szükség, de végül mégiscsak elkészült a fa. A teteje ugyan
így is visszahajlott egy kicsit a szobában, de megegyeztek, hogy idén
nem tesznek rá csúcsdíszt, és kész.
Noncsi, a tizenhárom éves legnagyobb lett a sütik felelőse. Hatalmas adag mézeskalácstésztát
gyúrt be, és minden délután sütött
ki egy-két tepsivel. A kész sütiket
egy kerek dobozba gyűjtötte a
spájzban.
– Szörnyű – gondolta a harmadik napon –, milyen lassan haladok. Mintha ugyanannyi lenne,
mint az első nap – és sóhajtva folytatta a munkát.
A turpisságra hamarosan fény
derült, amikor Borsika blúzán
meg papucsának talpán gyanús
morzsákat fedeztek fel, az esti
rendrakásnál pedig az egyik játékoskosárból a földre borult egy

rögtön rádöbbent, hogy nem nyert
az ötlet. Picit szemezett a fúróval,
de azt azért mégsem merte most
kipróbálni. Némi fejvakarás után
tanácsot kért jó barátjától, a virágboltos nénitől. Együtt arra jutottak, hogy az égősor csak szögekkel
rögzíthető. Ezt kell valahogy megoldani. Végül a falon levő képeket
szedte le, így a maradék szögek köré tudta rendezni a díszt. Igaz, először nem ért el a dugó a konnektorig, de második nekifutásra tökéletesen sikerült a díszítés.
Ahogy teltek a napok, úgy kezdett egyre jobban elhatalmasodni
a lányokon a karácsonyi hangulat.
Eszükbe jutott, hogy keresni kellene a szentestéhez valami szép zenét is. Ezen kicsit összevesztek,
mert Noémi klasszikusat, Kamilla popot, Anna pedig Gryllust
akart, Borsika meg ijedtében elkezdte énekelni a „Bújj, bújj, zöld
ágat”. Végül egy kis gospelben
egyeztek ki.
A Füller családban karácsonykor mindenki adott egy kis apróságot mindenkinek, így ünnep
előtt nagy szokott lenni a csomagolási láz. Idén azonban rájuk
maradt a takarítás, a terítés meg a
kis Borsi lefoglalása is, így ezzel bizony nagyon le voltak maradva.
Noncsi, aki a leggyorsabban tudott
csomagolni, jó ötlettel állt elő.
– Az enyémet kivéve adjátok ide
a kupacotokat, és én egykettőre
becsomagolok helyettetek is, jó?
A lányok nagyon megörültek

meleg szobában várták, hogy végre bekanyarodjon az udvarra az
autó. Minden szépen elkészült,
az asztal megterítve, a zene is
szólt halkan, ﬁnoman, és még a karácsonyfa feldíszítése is egész jól sikerült. Egyszer csak Borsika –
akit egy ideje már nem lehetett leszedni az ablakpárkányról – hatalmasat sikkantott:
– Megjöttek, megjöttek! Anya,
apa, de jó, hogy itt vagytok!
Mind az előszobába futottak, és
a belépő szüleikre vetették magukat. Volt nagy ölelkezés, puszilkodás. A szülők nem győztek csodálkozni, milyen szép a lakás, milyen
ﬁnom illat van, és amikor a karácsonyfát is meglátták, azt sem
tudták, hova legyenek a meglepetéstől.
– Nahát, lányok – csapta össze
a kezét apa –, ti aztán kitettetek
magatokért! Hihetetlenül szép
ajándékot készítettetek nekünk!
– Ilyen lakásba mesés hazaérni
– toldotta meg anya. – Bizony. Ki
hitte volna, hogy ilyen ügyes nagy
lányaink vannak! – majd viccesen
széttárta a karját, és mosolyogva
vállat vont. – Pedig még csak
nemrég születtetek.
– Nézzétek csak meg az ajándékokat is! – biztatta őket Kamilla.
Mindannyian a fa köré gyűltek, és ekkor lett csak nagy nevetés. Mert kiderült, hogy Noémi a
nagy sietségben nem írta rá, hogy
melyik csomagot ki kinek szánta.
Apa meg anya kacagva tették a fa

nagy adag mézeskalács. Kicsit
meggyötörtek voltak a megkerült
sütik, néhányból hiányzott is egyegy harapásnyi, de a rejtély ezzel
megoldódott, és a sütis doboz egy
magasabb polcra került ezután.
Kamillának, a középső nagylánynak jutott a ház feldíszítése.
Mivel látta testvérei kudarcát, elhatározta, hogy ő hibátlanul fogja teljesíteni a feladatát. Egy ideig
nézegette a kirakatokat, hogy ötletet merítsen. A legjobban a virágbolt tetszett neki. Itt az égősorokat gyönyörű kacskaringókba rendezték el a falon. Eldöntötte, hogy
ő is ilyet készít itthonra. Első nekifutásra celluxszal próbálta felerősíteni a világító csodát, de a ragasztó igen hamar megadta magát, és
az egész dísz a földre hullott. A
rajzszegek közül csak egyetlenegyet nyomott be a tömésfalba,

ennek, és gyorsan odahordták a
szebbnél szebb meglepetéseket,
Noncsi meg munkához látott.
Ezeket hóemberesbe, azokat fenyőágasba, amazokat meg arany
csillagosba rejtette el, és néhány kis
masnidísz után boldogan felsóhajtott. Kész.
Most már nagyon hiányoztak a
szüleik, még jó, hogy a délutáni istentiszteletre hazaérnek. A hó is
hullani kezdett szép nagy pelyhekben, igazi, szívet melengető karácsonyi hangulat lett. Persze ezzel
együtt nehezebb lett a közlekedés,
és apa meg anya telefonált, hogy
késni fognak. Végül a gyerekek
egyedül mentek a templomba. A
betlehemes jól sikerült, kár, hogy
anyáék nem láthatták az idén.
Hazafelé már mindenki csak
rájuk tudott gondolni. Mikor jönnek, merre járnak? A lányok a

alá a saját ajándékaikat is, és hogy
még viccesebb legyen a dolog, ők
sem árulták el, melyik csomag kié.
Így eshetett meg, hogy apa egy játék lovat bontott ki először magának, amire azonnal lecsapott a kis
Borsika, anya meg egy mikroszkópot talált, amit Noncsi gyorsan el
is vett tőle boldogan pironkodva.
Végül mindenki meglelte a saját ajándékait, de a legjobban persze egymásnak örültek.
– Micsoda kalandos csomagolás volt ez! – sóhajtott fel mosolyogva apa. Aztán biztatóan Noncsira kacsintott.
– De hát egy baki egy karácsonyra nem is olyan sok…
A három nagylány egymásra
nézett, és huncutul összemosolyogtak.
g Füller Kamilla
és Füller Tímea
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Novellaíró-pályázatunk anyagaiból
Kicsi Hópelyhecske nagy utazása
fogva, együtt ünnepelték a varázslatos karácsonyt. Az ünnepet számukra soha nem a tárgyi ajándékok
tették széppé és meghitté, hanem a
szeretet, a béke, az öröm, amellyel
egymást a hétköznapokban is megajándékozták, valamint az, hogy
együtt tudtak ﬁgyelni az Isten igéjére, ezért tudtak egymásra is ﬁgyelni.
„Milyen szép is volt!”– sóhajtott fel

dött el gyakorta Hópelyhecske anyja körülölelő biztonságában. Azonban a töprengés ideje tovatűnt, hisz
indulnia kellett. És útra kelt… Az éteri magasságokban még hallotta az angyalok mennyei muzsikáját, amint dicséretet mondanak az ég és a föld
Urának, és imádják Jézust, a világ
Megváltóját, akinek adatott minden
hatalom mennyen és földön, s aki
mégis kész volt kicsiny, törékeny
csecsemőként erre a világra jönni s
alászállni az égből, miként egy tiszta, icipici hópelyhecske. Az angyalok
öröméneket zengtek fent az égben,
úgy, mint valamikor régen, az idők
teljességében, amikor megszületett a
Messiás. Karácsony volt lenn, a földön és fenn, az égben…
Hópelyhecske csak szállt, csak
szállt, s mindeközben testvéreivel
víg táncot járt. S amint egyre ereszkedett lefelé a tér és az idő véges világába, úgy halkult az angyali kórus
vidám éneke, s nőttön-nőtt a csönd
és a sötétség. „Mi végre születtem?
Hová kell leesnem? Hol a helyem?”
– visszhangozta a mélyfekete éjszaka a hófehér pihécske kérdéseit. Kisvártatva választ kapott mindezekre,
amikor nagy lendülettel megjelent a
szél, s ezt mondotta: „Egyet se félj, piciny barátom, én a helyet számodra
megtalálom, ahol élned s halnod
kell! Csak bátran bízd rám magad,
hisz én azért születtem, hogy az útkeresőket jó irányba tereljem!” S azzal a szél a hátára kapta Hópelyhecskét, s ő repült vele kecsesen és önfeledten.
Egy kisváros fölé érkeztek, amelynek karácsonyi fényei már messziről
integettek. A köztéri karácsonyi zene betöltötte a hideg utcákat, amiképpen a frissen sült mákos kalács illata a meleg szobákat. Hópelyhecskével röptében megesett, hogy néhány ház ablakán belesett. Az egyik
hajlék ablakában állt egy öregapó, akinek haja fehér volt, mint a hó. Botjába, egyetlen támaszába kapaszkodva nézett ki az ablakon, elmerengve a régi szép időkön, amikor még a
mindig jó kedélyű felesége kezét

a szépkorú bácsi, akinek ugyan már
hajlott volt a háta, de egyenes a tekintete. Egyenes, tiszta tekintettel nézett
a múltba s a jövőbe is, ahogyan azt
hitvese, az áldott emlékű asszony is
tette egykoron. Bár a neje elment a
minden élők útján, de otthagyta a
házban a derűjét. „Attól, hogy a hajam deres, a kedvem még lehet derűs” – csendültek fel lelkében hőn
sze re tett fe le sé ge sza vai, aki nek
messze hangzó kacagása áthatol még
az idő egyre sűrűsödő szövetén is, és
akinek évtizedek múltán is úgy tudta megfogni a kezét, mint azon a
csendes, hóeséses téli délutánon,
amikor hirtelen virágba borult minden. Amikor az ablak előtt állva,
gondolataiba merülve a kedves aggastyán megpillantotta az első szikrázó hópihét, Hópelyhecskét, határtalan öröm tündöklött fel arcán,
mintha valami földöntúli boldogság
kerítette volna hatalmába. Hópelyhecske gyermeki áhítattal ﬁgyelte
az öregurat, belefeledkezve annak
„deres derűjébe”. Amikor még a
szent adventben, az égi magasságban
felhőanyja védelmet nyújtó ölében
várakozott arra, hogy megszülethessen, hallotta, amint az angyalok
így társalognak egymással: „Aki mást
felüdít, maga is felüdül.” Pontosan ezt
érezte most ő is, s ezzel az üdeséggel
folytatta tovább útját.
„Mennünk kell tovább, még nem
érkeztél meg!” – szólította meg a szél.
Hópelyhecske perdült-fordult a szélben, kedvesen, ünnepien, szépen,
hisz ő a táncával ünnepelte az Úr Jézus megszületését. Békés, nyugodt
volt a táj, a gyermekek vidám dala is
ünnepi ragyogást hozott az éjszakába, amint kántálni jártak házról házra. Az egyre sűrűbben hulló hó is
megfényesítette az estét s az emberek kedvét. Kivéve azt a marcona
külsejű férﬁúét, aki nem engedett a
lelkébe ragyogást, csak hideg nyafogást. Lábát terpeszbe téve, vállán egy
hatalmas hólapáttal állt udvarán,
miközben fenyegetően nézett Hópelyhecskére és sok-sok testvérére,
s ajkáról nem akart szűnni a nyafo-
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Hópelyhecske megszületni készült.
Felhőanyja hasában kucorogva-mocorogva sok ezer testvérkéjével együtt
várta már az áhított percet, amikor
útnak indulhat a titkokkal teljes ismeretlenbe, le a földre, az embervilágba. Vajon milyen lehet ott az élet, a
láthatatlan messzeségben? S hogyan
fogadják majd az emberek az érkezését? Észreveszik egyáltalán? – tűnő-

gás. Ahogy sűrűsödött a hóesés,
úgy sűrűsödtek a méltatlankodó
szavak, amelyek száját elhagyták.
„Nem szeretem a fehér karácsonyt,
nem szeretem a hóesést, csak a baj
van vele, mert folyton lapátolni kell!”
– szajkózta szakadatlan. Majd szemeit a földön elterülő fehér anyagra szegezve, hányta a havat megállíthatatlanul. S miközben fagyos tekintettel és dühödt hévvel csak lapátolt
és lapátolt, nem vette észre, hogy elásta magát a zúgolódás és az örömtelenség jégvermébe. Már nem tudott az égre nézni és gyönyörködni
a hóesésben, mint valaha, kizárólag
a földre fókuszálta minden ﬁgyelmét
és erejét, ezért vált ilyen földhözragadttá. Nem tudott felfelé nézni,
csak görcsösen lefelé. Már nem tudott és nem is akart felemelő, ünnepi pillanatokat megélni, csak lefelé
húzókat. Nem foglalkozott sem a karácsony ünnepével, sem a szemet,
szívet gyönyörködtető hóeséssel. Ez
az ember szomorú látványt nyújtott
onnan felülről is, ahonnan Hópelyhecske ﬁgyelte őt. A könnyed, játékos hópihe nehéz szívvel folytatta tovább útját.
Hűséges jó barátja, a szél a kisvároson kívülre repítette, s ő meglátott
egy hegyekkel körülölelt tavacskát.
„Megérkeztél!” – mondta a lengedező szél. „Ide kell lehullanod, itt a helyed! Később még találkozunk!” S ezzel a mondattal a szél elillant, otthagyva a picike hópihécskét. „Ég
áldjon!” – köszönt el Hópelyhecske.
A tó befagyott víztükrén vidáman
kurjongató gyerekek korcsolyáztak.
Egy kisﬁú éppen elesett a jégen, s keserves sírásra fakadt. De amint meglátta, hogy esni kezd a hó, nyomban
elszállt a szívéből a bú. „Hurrá, hull
a hó!” – kiáltotta örömittasan. Felállt,
magasba emelte a karjait, s Hópelyhecske éppen a kisﬁú kezében landolt. „Milyen csodálatos vagy, Hópelyhecske!” – mondta a gyermek. A
picinyke hópihe a kislegény örömtől
ragyogó szemeinek tükrében meglátta önmagát. „Milyen kicsike vagyok,
s ennek a gyermeknek mégis milyen
nagy örömet jelentek! Ezért a pillanatért érdemes volt megszületnem –
gondolta magában. – Mindjárt elolvadok a gyönyörűségtől!”
S a kisﬁú meleg tenyerében valóban olvadni kezdett. Nem volt számára fájdalmas az átalakulás, a szilárd halmazállapotból való elmúlás.
Pici, fehér teste átlátszó, tiszta vízcseppé változott, végiggördült a kisﬁú kezén, lemosva róla a maszatot,
majd belehullott a fekete földbe. Ám
nem maradt örökre ott, nem nyelte
el a föld örökre.
Másnap délben, amikor a harangok megkondultak, a simogató napsugarak hangját hallotta, amint őt
hívják. Felkelt hát a szorongató rögök
közül, s mint láthatatlan, de nagyon
is valóságos pára visszatért oda,
ahonnan elindult: az égbe. Az égbe,
amely nincs is olyan nagy messzeségben, mint ahogyan mi, földön küzdő
emberek sokszor gondoljuk. Hisz
az első karácsonykor, amikor az Úr
Jézus megszületett, az ég a földre
szállt. Egyszerűen, tisztán, mint a hópehely. S ez a csoda ma is megtörténhet mindazok életében, akik átélik,
mi is az igazi karácsony, akik engedik, hogy az ő szívükben is megszülessen a Szabadító. Egyszerűen, tisztán, mint a hópehely…
g Koczogh Julianna

Áldást osztó fenyőfák

„Gyermekkorom tükörcserepei” –
jutnak eszembe Sütő András szavai
a három fenyőfára gondolva, melyek
szinte három évtizeden át díszítették
a szülői ház udvarát.
Még gyerekek voltunk, mikor
apám öt fenyőfát ültetett, hogy majd
ha felnőnek, a tobozokat fel tudja
használni koszorúkészítéshez. Apám
ugyanis könyvelő volt, de otthon egy
nagy kertes ház gazdaságát vezette,
ahol virágtermesztéssel és koszorúkészítéssel foglalkozott anyámmal
együtt. Ez a pluszjövedelem jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hetvenes években új házat építhettünk. Évente többször kiment a
család az erdőbe fenyőtobozt szedni a koszorúkhoz. Ezt próbálta apám
megkönnyíteni az udvarra ültetett
fenyőkkel.
A fák szinte észrevétlenül felnőttek,
velünk együtt, megszokta őket a szemünk, belenőttek a tudatunkba. Az
alsó ágaikat az évek során felhasználtuk a koszorúkhoz. Egyre magasabbra nőttek, elhagyták a házat, belenyúltak az égbe. Az egyiket jó néhány éve
ki kellett vágni, túl sok fényt elvett, elnyomta a gyümölcsfákat. Néhány
éve már toboz is termett. Igaz, másfajta, mint amilyet megszoktunk.
Közben a szüleim megöregedtek,
mi kirepültünk a családi fészekből, a
koszorúkészítés is abbamaradt. A
fák pedig egyre nőttek, gyönyörű látvány volt, amikor tavasszal kirü-

ra lássam őket. Akkor még nem
gondoltam, hogy ennyire megvisel
majd a hiányuk.
A favágás napján nem voltam otthon. Egész nap ott járt az eszem, féltettem anyámat, hogy beleroppan.
Délután telefonált, hogy kivágták a
fákat. Elmondta, hogy az egész utca
összegyűlt, mindenki segíteni próbált. A hatalmas fák ágait vitték haza karácsonyfának, de még így is tele az egész udvar.
Uram Isten, gondoltam, olyan lehet az egész, mint egy hatalmas temetés.
Leírhatatlan fájdalmat éreztem.
Egész éjjel nem aludtam semmit.
Úgy éreztem: a gyermekkorom egy
részét most tépték ki a lelkemből. Hiszen ezek a fák éltek, észrevétlenül ott
éltek közöttünk, láttak bennünket felnőni, óvtak, takartak bennünket a
naptól, a havasok tiszta levegőjét
hozták közénk a poros, kibírhatatlanul forró nyarak idején. És mától nincsenek többé.
Két nap múlva tudtam csak hazamenni. A látvány, ami fogadott,
nagyjából fedte az elképzeléseimet.
Felmásztam a hatalmas, kidöntött farönkökre, és szétnéztem.
A három nagy fa három templomba került. Oldalsó ágait hordták az
emberek. Milyen jó, hogy sok családnak nem kellett pénzért vennie a karácsonyfát! A fák törzséből gerendát
vágatunk, megerősíteni vele a ház tetőszerkezetét. Egy fenyő megmaradt az ötből. A kivágott fák alatt három kis fenyőcsemetét vettünk észre, amelyek teljesen eltörpültek a
nagy fák árnyékában. Van tehát utánpótlás, és még ültetünk is.
Egyre többet gondolok arra, hogy
ezek a fák önmagukat adták jótékonyan, testük feldarabolódott, hogy

gyeztek. Rengeteg galamb fészkelt
rajtuk.
Tíz éve már, hogy apám meghalt.
A sírjára is jutott minden évben a fenyőágakból.
Egyik nyáron nagy vihar volt.
Anyám félni kezdett, hogy a szél kicsavarja a hatalmas fákat, és összetörik a háztetőt. Tavaly sok fát tépett ki a vihar a környéken. Ekkor
kezdtünk el azon gondolkozni, hogy
ki kell vágni a fenyőket. Úgy éreztem: a legszebb dolog egy fenyő életében, ha karácsonyfaként fejezi
be pályafutását. Az ünnep előtti
hétre betervezett favágás előtt még
egyszer hazautaztam, hogy utoljá-

sok házban gyúljon meg rajtuk a
karácsonyi láng. Bizonyára tűzifa is
lesz belőlük, hogy melegedjenek az
emberek. Akárcsak Krisztus, aki önmagát adta, hogy éljünk általa. Egy
hatalmas temetés, hogy élet fakadjon
belőle. A fenyők áldást osztó, kitárt
karjai alatt több százan vették magukhoz Krisztus testének és vérének
jegyeit.
A fájdalom lassan elmúlik. Megmarad a reménység, hogy örömet
szereztünk vele másoknak. Tavasszal
fát ültetünk, még többet, mint ahány
volt. Talán felnőve áldássá lehetnek
majd mások életében.
g Orosz Otília Valéria

„Hasonlatos a mennyeknek országa
a mustármaghoz, a melyet vévén az
ember, elvete az ő mezejében; a mely
kisebb ugyan minden magnál, de a
mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá
szállanak az égi madarak, és fészket
raknak ágain.” (Mt 13,31–32)
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Vianočný smútok
„Vianoce, Vianoce prichádzajú, šťastné a veselé.“ Už sa blíži opäť čas
šťastia a radosti. V reklamách sa
všetci šťastne usmievajú, pre svojich
blízkymi darčeky chystajú. V srdci
človeka vládne radosť a pokoj. Teda,
mal by. Keď sa však pozrieme okolo
seba a začneme vnímať ľudí okolo
nás, zistíme, že po pokoji a šťastí,
akoby sa zľahla zem. Po potulkách
mestom sa namiesto pokoja stretneme s nervozitou a uponáhľanosťou.
V obchodoch i na cestách s arogan-

keho, alebo ho sprevádzajú na ceste
utrpenia, bolesti a nemoci. Ten smútok zostáva ukrytý v hlbinách našich
sŕdc i vo vnútri našich rodín. Samotná atmosféra Vianoc nedokáže zmeniť situácie v našom živote, nemôže
premeniť nenávisť na lásku, nepokoj
na pokoj, smútok na radosť. Ďalšia
výpoveď dievčaťa dodáva: „Vytvorila sa skupina pre ľudí, ktorí nenávidia Vianoce. O čom sú vlastne Vianoce? O pretvárke ľudí, že ako sú radi, že sa vidia a môžu si povedať

Vianočná dobrá zvesť
„Zjavila sa milosť Bozia, spásonosná všetkým ľudom.” (List Tít 2:11)
„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa!
Z ruže kvet vykvitol nám, radujme sa!
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám, nám narodil sa!“ – spievame radostne, veselo v Štedrý Večer túto
krásnu pieseň Juraja Tranovského.
Ale naozaj máme tú veľkú radosť
tej vianočnej dodrej zvesti-ako mali
na prvých Vianociach pastieri,ked
počuli anjelský chór spievať: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa Vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus
Pán.“ (Ev. p. Luk 2,10-11)
Ľudia v našom dnešnom svete sú
sklamaní, beznádejní. Veľa pracujú,
snažia sa, bežia…
A náhle príde nejaká katastrofa: ako
sme mali v tomto roku na jar zátopu
v našej krajine. Alebo nedávno to červené blato, ktoré vypuklo pri meste Ajka a ludia si stratili svoje domy a všetko, čo zatiaľ získali. Ti ľudia stratili aj
chuť do života, stratili aj svoju nádej.

Do toh to bez ná dej né ho sve ta
chce posielať aj teraz odkaz náš
Hospodin: Ľudia, predsa môžete
mať nádej a radosť – „Lebo zjavila sa
milosť Božia, spásonosná všetkým
ľudom.“ – skrze násho Pána Ježiša
Krista, Koho dal, daroval nám náš
Hospodin. Ten náš Ježiš Kristus si
tam nechal nebies, nebeské kráľovstvo a stal sa človekom, stal sa chudobným. Ten Ježiš Kristus prišiel nás
hľadať, spasiť, vykúpiť. Ten Ježiš
Kristus priniesol nám milosť, lásku
Božiu. Prišiel za to, aby pre nás
potom mohol dať svoj celý život.
Ten náš Ježiš Kris tus chce, aby
v tých to dňoch, na tie to krás ne
sviatky sme sa utíšili, aby sme zastavili, aby sme si uvedomili: Ten náš
Ježiš Kristus, ktorý si splnil milostivú vôľu svojho nebeského Otca
a prišiel na našu biednu zem spasiť
nás všetkých. V Jeho osobe sa stelesnila Božia láska, ktorá chce nás aj
dnes objímať, prijímať, spájať a no-

sievať láskavo, milostivo každodenne. Ten náš Ježiš Kristus chce, aby
aj my – v Jeho láske – prijímali jeden druhého, aby v Jeho svetle milosti sme uvideli: Čo je podstata tých
sviatkov. „Tak Boh miloval svet, že
Svojho Jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal
každý…“ (Ján 3,16) Náš Pán Ježiš
chce naše srdcia si očistiť, posvätiť
a pripraviť: aby potom mohli byť
Božím stánkom. Náš Pán Ježiš chce
sa narodiť v našich srdciach, aby tam
býval On so Svojími darmi: s Jeho
láskou, pokojom a radosťou.
Nech sa stane aj s nami Boží zázrak na tieto vianočné sviatky, aby
sme mohli naozaj radostne ,veselo
spievať spolu: „Čuj, slávny neba ples:
Kristus narodil sa dnes! Sláva Bohu
na nebi, pokoj ľuďom na zemi!Plesaj
ľudstvo, vzdávaj česť za radostnú
spásy zvesť: Novorodený Kráľ teba
spasiť zavítal!“
g H. G. F.

Začiatok zmeny
„Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán”
(Lk 2,11)

tnosťou. Vo vzťahoch s podvodom,
klamstvom a nenávisťou. Podobná situácia sa odohrala aj pred vyše 2000
rokmi v „DOME CHLEBA“ – v Betleheme. Ľudia prežívali svoje každodenné problémy a starosti. Mnohí
boli v Betleheme iba na návšteve
u blízkych, aby sa dali zapísať každý
do svojho mesta, plniac cisárov príkaz. Na Zemi sa zrodil nový život.
Prichádzal „Predivný Radca, mocný
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“
(Biblia, Izaiáš 9,5) Boh sa stal človekom, zrodil sa v maštaľke uprostred
ľudskej biedy, bolesti, trápenia i ustarostenosti. A mnohí o tom nevedeli, Boží príchod na svet nevnímali
a do mov sa vra ca li bez zves ti
o kniežati Pokoja.
Domnievam sa, že podobná scéna
sa odohráva aj dnes, po vyše 2000 rokoch. Síce inak obliekame, inak premýšľame, inak vystupujeme navonok.
Ale v srdci zastávame rovnakí. Nesúc
svoje drobné radosti i svoj nemalý
žiaľ. Napriek tomu, že vo vianočnom
období hovoríme častejšie o radosti
a šťastí, zostáva čoraz viac len pri reči. Nevieme a možno sa bojíme ju
skutočne prežívať. Výpoveď 17 ročného dievčaťa podáva o tom presvedčivý dôkaz: „Cítim smútok, ale zároveň
sa teším na Vianoce. Ale vždy keď sa
na niečo teším tak to dopadne hrozne… tak radšej sa nebudem tešiť!“
Mnohí z nás môže mať podobné
pocity pri myšlienke na blížiaci sa príchod Vianoc. Viacerí prežili toho roku krízu v rodine, vo vzťahoch, iní
prišli o zamestnanie a zápasia o prežitie. Smútok zostáva realitou aj
v živote tých z nás, ktorí stratili blíz-

„mám ťa rád”? Tieto tri krásne slová
sa dajú povedať počas celého roku,
nielen na Vianoce . . .
Čo by to boli samozrejme ešte
Vianoce bez darčekov, zhonu, nepokoja a smútku kvôli tomu, že sme nedostali to, čo sme tak neskutočne
chceli? A ešte k tomu tie úbohé reklamy v televízii, ktoré začali už
hádam v júli. NENÁVIDÍM VIANOCE! „
Prečo majú mladí ľudia takí pohľad
na Vianoce? Prečo sa počas nich
v nás nič nemení? Je to pre to, lebo
neprijímame do srdca nám narodeného Spasiteľa. On je ten zasľúbení
Záchranca, predivný Radca, mocný
Boh, Otec večnosti a Knieža pokoja.
U Neho je radosť i pokoj. Ak sa priblížime k Bohu, On sa priblíži k nám.
Ak do Jeho rúk vložíme náš smútok
i starosti, On nám do srdca vloží ten
skutočný pokoj, radosť i lásku. Boh
sa priblížil svetu, dal a dáva mu svoju Lásku. Záleží len na nás, čo s ňou
urobíme, či ju prijmeme, alebo ňou
pohrdnem. Hoci sme veľmi podobní ľuďom žijúcim pre 2000 rokmi
s našou bolesťou, trápením i smútkom; nezostaňme im podobný v pohrdnutí Ježišom. On je tu! Len vďaka Nemu a len s Ním majú Vianoce
ten pravý význam. Len ak prijmeme
vianočné posolstvo Božej lásky, pokoja a radosti, začneme Vianoce s radosťou očakávať a napriek okolnostiam v pravom pokoji prežívať.
Pokojné prežívanie Vianočnej
radosti z narodenia Kniežaťa Pokoja Vám želá!
g Mgr. Hana Peniková,
evanjelická farárka

Dnes, keď máme možnosť volať mobilom do zahraničia, posielať e-maily do celého sveta a prostredníctvom internetu získať akékoľvek informácie, je ťažké predstaviť si, čo kedysi znamenala družica veľkosti basketbalovej lopty. Ale, keď 4. októbra
1957 vypustil Sovietsky Zväz na
obežnú dráhu Sputnik, prvú umelú
obežnicu Zeme, začal sa moderný
vesmírny vek. Zmenil sa chod histórie. Národy sa ponáhľali dobehnúť

Sovietov, technický rozvoj sa zrýchlil a strach z toho, čo to bude znamenať pre ľudstvo, sa striedal s nádejou.
Udalosti, ktoré menia prítomnosť
a budúcnosť, sú pre súčasníkov často nezrozumiteľné.
Tak to bolo aj pri príchode Ježiša
na túto zem. Bol iba dieťatkom,ktoré sa narodilo obyčajným manželom v malom meste. Ale táto udalosť zmenila chod histórie. Slová,
ktoré povedal anjel pastierom sa za-

ča li šíriť: „…le bo v Dá vi do vom
meste sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,11) O deväťnásť storočí neskôr napísal Philips Brooks
o Betleheme toto: „V tebe sa stretli
nádej a strach všetkých rokov.“ Keď
ot vo rí me svo je srd ce Kris to vi
a uznáme Ho za svojho Spasiteľa
a Pána, smer našej osobnej histórie
aj našej budúcnosti sa zmení. Táto
veľ ká ra dosť je pre každé ho a
v každom kúte sveta.

Strom požehnaní
Čítal som o mladých manželoch,
ktorých podnikanie skrachovalo, a
preto mali veľmi málo peňazí, ktoré by mohli minúť na Vianoce. Ale
aj tak sa rozhodli usporiadať večierok. Hostí privítal céder ozdobený
šnúrami svetiel a malými zrolovanými kúskami papierov priviazaných
stužka mi ku ko ná rom. „Vítaj te
pri našom strome požehnaní,” povedali so širokým úsmevom. „Napriek
ťažkostiam, ktoré nás prostetli, nás
Pán Boh rôznymi spôsobmi požeh-

nal, a preto sme sa rozhodli zasvätiť tento strom Jemu. Na každom papieriku je napísané požehnanie, ktoré sme od Boha tento rok prijali.”
Tento mladý pár prešiel odvtedy
ešte mnohými dalšími skúškami.
Ale oni sa rozhodli spoliehať na Pána. Často spomínajú, že Vianoce s
ich „stromom požehnaní” boli jedny z najkrajších, pretože mohli vyznávať ako Mária: „Môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi… pretože urobil so mnou veľké veci ten,

ktorý je mocný.” (Lk 1,47–49). Nech
sú tvoje ťažkosti akékoľvek, nemôžu
ti pokaziť Vianoce, pretože nič nemôže „pokaziť” Krista. Sústreď sa na
Pána Ježiša a hľadaj spôsob, ako by
si sa mohol podeliť o svoje požehnanie s inými. Možno svojím „stromom
požehnania”?
„O, prijmi vďaku, Bože všemohúci.
Tys darca, čo všetko najlepšie dávaš.
Stvorenie všetko Ti vrúcne spieva dnes:
„Buď Tebe vďaka a sláva”.
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Velünk a vőlegény?
Óéveste vagy közkeletűbb nevén
„szilveszter” nem éppen a böjtölés
ideje még a vallásos emberek körében
sem. De vajon az volna-e a nagy vidámság és ünneplés oka, hogy velünk
a vőlegény? Konszolidált keresztény
ifjúsági csoportok összejövetelén a
szokásos társasjátékok (Activity, gyilkosos, Amerikából jöttem stb.) mellett elmaradhatatlan ilyenkor az ifjúsági énekek gitárkísérettel való éneklése, és éjfélkor sem – a vallástalan
társaságokra jellemző – dévaj ordibálással és pezsgődurrogtatással szédülnek át egyik évből a másikba. Ehelyett
igeolvasással, áhítattal, imádsággal, a
Himnusz éneklésével búcsúztatják
az óévet és köszöntik az újat.
Böjtölésről azonban szó sincs.
Nem böjtölünk, mert velünk a vőlegény – zárhatnánk le nagyon egyszerűen ezt a témát, Jézus szavára utalva. Pedig Jézusra sem igaz, hogy ne
böjtölt volna. Nyilvános fellépésére
negyvennapos pusztai elvonulással,
elmélyült imával és böjttel készült.
Amikor pedig az egyik gonosz lélektől megszállott ﬁún tanítványai nem
tudtak segíteni, nemcsak korholta
őket hitetlenségük miatt, hanem
meg is jegyezte, hogy „ez a fajta
nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre”. A Hegyi beszédben sem azt
tanítja, hogy egyáltalán nem kell
böjtölni, hanem csupán arra hívja fel
a ﬁgyelmet, hogy a vallásos jó cselekedetek értékét semmissé teszi, ha
kérkedik velük az ember.
A farizeusok kifogása pedig éppenséggel az abban a korban megszokott

külsődleges, rituális hagyomány ápolásának elmaradására vonatkozott.
Szemléletüket a farizeusról és a vámszedőről mondott példázatból is
megismerhetjük („böjtölök kétszer
egy héten”). Akárhogy szépítjük, a
mai keresztények többsége számára
is legfeljebb ennek a külsődleges,
megüresedő rituálénak egy még tovább egyszerűsített és könnyített
változata maradt az adventi és böjti
vasárnapok lila oltárterítőjével és
népszokás jellegű hagyományaival.
Idősebbek még emlékeznek rá,
hogy az ő idejükben ilyenkor nem
volt ildomos esküvőt tartani, és evésben, ivásban is törekedtek a tisztes
mértékletességre. Elkötelezettebb
bibliaórások, bátran szembeszállva a
korszellemmel, még manapság is –
talán a be nem tartott szilveszteri fogadalmaik ellensúlyozásaként – a
csokoládéevéstől, az alkoholtól, a
cigarettától vagy épp a tévénézéstől
próbálják egy időre eltiltani magukat
több-kevesebb sikerrel.
Velünk a vőlegény, vagy elvétetett tőlünk? Ha velünk van, vajon mit csinál
közöttünk, és mi mit kezdünk vele? Ha
pedig elvétetett, akkor ki vette el, és hova vitte? Vele vagyunk, vagy a magunk
útját járjuk? Lehet, hogy nem is elvétetett, hanem önszántából ment el, és
nincs is nagyon kedve újra közösködni velünk? Van okunk böjtölni vagy
szomorkodni? És ha igen, Jézus távolléte miatt? Van okunk örülni és ünnepelni? És ha igen, azért, mert jelen van
Jézus az életünkben? Melyik állapot
igaz ránk a 2010-es év utolsó napján?

Szomorkodunk, hogy nincs velünk
Jézus, vagy éppenséggel addig örüljünk, amíg nincs itt? Netán tényleg
itt van, és ez valóban felszabadító és
örömteli számunkra? Vagy épp ez az,
hogy jelen van, de megfeszítettként?
Öröm vagy böjt? Jelenlét vagy távolság? Melyik az erősebb valóság?
Jézus üdítő jelenléte vagy a sötétség
hatalmának órája, amelyben visszahúzódik, szenvedések mögé rejtőzik
az Örökkévaló?
Nekünk, Luther tanítványainak
van egy nagyszerű lehetőségünk arra, hogy a kettőt ne lássuk ellentétben. Sőt a triumfáló ünnepléssel
szemben épp a keresztben, a gyalázatban és az alázatban, a szenvedésben és a látszólagos vereségben lássuk az Isten valódi arcát. Ahogy a Luther egyik asztali beszédében szereplő „bolond” magyarázta: „farsangkor
(ahogy szilveszterkor is) sok bűnök
esnek, ezen szomorkodni kell”. Öltsünk talán zsákruhát? Ilyesmit csak
Istennel való közösségre méltatlan
idegenek tettek eddig – amikor Jónás
prédikálására Ninive megtért.
A választott szent sereg elit csoportjai legfeljebb látványosságként, vallásos kérkedésként szórnak hamut a fejükre, és járnak búskomor képpel,
hogy mindenki jól láthassa rajtuk,
mennyire megalázkodtak, miközben
szemérmetlenül folytatják kisded, ámde annál irgalmatlanabb játszmáikat
egymás ellen. Erre a zsákruhára inkább
ne varrjunk foltot. Öltsünk teljesen
másikat helyette.
A hagyományokkal – akár a rossz

beidegződésekkel – való öncélú szakítás persze még nem jelent automatikusan megújulást. A berögződött,
ámde tartalmukat vesztett szokásokhoz és pokoli játszmákhoz való rögeszmés ragaszkodás azonban egészen
biztosan akadálya mindenfajta tényleges megújulásnak. Akadálya az életnek
magának.
Még is, mi lyen stra té gi át vá lasszunk? Mire volna igazán szükség
a 2011-es évben? Új tömlőre. Már ha
egyáltalán van mit beletölteni. És persze új ruhára. De nem a meséből ismert királyéra. Nehéz dolgok ezek.
Vagy túl egyszerűek?
Szokások, hagyományok, lemondás, böjt vagy éppen ünneplés és örvendezés: minden arról szól, hogy az
ember szeretné jobban érezni magát
a bőrében. Szeretne a helyén lenni.
Szeretne teljesebb életet élni. Ezeken
a hasábokon nem meghökkentő merészség azt írni, hogy a megoldást a
názáreti Jézus Krisztusban találhatjuk
meg. Valahogy mégis, ha beleszippantunk a levegőbe, azt lehet érezni,
hogy ebben a minden tekintetben válságos időben az emberek többsége úgy
törekszik az elviselhetőbb vagy élhetőbb élet elérésére, hogy semmi sem
számít, mindenen és mindenkin keresztül lehet gázolni. Mint egy tömegben kitört pánik alkalmával, mikor
egymást tapossák a túlélés reményében vagy csak tehetetlenül sodródva.
Nincs ez másképp az egyházban sem.
Nagy áldás volna ezt a nemtelen hagyományt végérvényesen magunk
mögött hagyni a 2010-es évvel.
g Bartha István

Az élő Isten járt velem
b Az év vál tás ra ja va solt he ti
ének, Az élő Isten járt velem
(EÉ 349) érdekes találkozás.
Egyesíti egy 17. században élt
német grófnő versét az egyik
legfontosabb reformáció korabeli dallammal.

A vers költője, Ämilie Juliane von
Schwarzburg-Rudolstadt született
zu Barby-Mühlingen (1637–1706)
csaknem hatszáz énekével a legtermékenyebb német énekszerzők közé tartozik. Már tizennégy éves korában verselt, németül és latinul;
életében három kötete jelent meg. Jelentőségét növeli, hogy Wer weiß, wie
nahe mir mein Ende? című költeményének részletei J. S. Bach kantátáiban is megjelennek (BWV 27 és 166
az első, BWV 84 a tizenkettedik
versszakot dolgozza fel).
A Bis hierher hat mich Gott gebracht három strófája 1699-ben keletkezett. Istenbe vetett bizalomról tanúskodó szövege példaértékű, ha
tudjuk, mekkora veszteségeket kellett a betegeskedő Ämilie Julianénak
elszenvednie: kislánya csak néhány
napig élt, három fogadott leánytestvére egy hónap alatt kanyaróban
meghalt.
Énekeskönyvünk – az általános
gyakorlatot követve – A menny Urának tisztelet (EÉ 43) dallamát rendeli
a Túrmezei Erzsébet fordításában
megjelenő énekhez; ezzel szemben a
német énekeskönyv (EG 329) egy
számunkra ismeretlen dallammal
párosítja.

Nikolaus Decius Gloria-parafrázisa a legrégibb német gyülekezeti
ének. Nagy valószínűséggel 1523 húsvétján keletkezett, még Luther legkorábbi énekei előtt. A dallam a húsvéti
3. gregorián mise – melyet a beleiktatott tropus-szöveg alapján Lux et
origo (Fény és kezdet) néven neveznek
– Gloria tételének második sorából
indul ki, szinte maradéktalanul követi
annak hangjait.
A vers Luther-strófa: a Bar-forma
hétsoros változata. Nevét arról kapta, hogy Luther különösen kedvelte,
többek között zsoltárparafrázisai
(például EÉ 402) is ebben a keretben
íródtak. Ez a strófa a késő középkortól kezdve a mesterdalok körébe
tartozó vallásos népdalok és elbeszélő énekek kedvelt formája.
Énekünk páratlan lüktetésű, táncos ritmusával, kvintig terjedő hangkészletével, könnyen énekelhető,
szinte népdalszerű dallamával a kanció műfajához is kötődik.
Decius tehát ebben az énekben három zenei típust vagy műfajt egyesít.
A gregoriánból merített dallam hangjaival a hivatalos liturgikus hagyományt, a kancióritmussal a nép hagyományos éneklését, a Luther-strófával a költészet és éneklés naprakész
irodalmi formáját.
g Ecsedi Zsuzsa

Mindeddig megsegített
A nagymamám jut eszembe erről az
énekünkről. Az a kicsiny szórványgyülekezet, ahol felnövekedtem, nem
ismert (ismer) sok éneket. A nagyobb ünnepeken általában ugyanazt a kettőt, hármat énekeltük évről
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évre, ismerősen csengett már a harmónium első hangja is. Nem ismertünk sokat, de azokat úgy zengte a
maroknyi csapat, hogy átmelegedett tőle a szívünk-lelkünk, még a kis
imaház is. Itt cseng a fülemben, hallom, ha behunyom a szemem, hogy
énekelte (s Istennek hála, énekli még
ma is) drága nagymamám: „Az élő Isten járt velem…”
Azok az énekek különösen belém ivódtak, melyeket az ő hangján
hallottam oly sokszor. Ez az ének is
ilyen. Ahogyan hallgattam, a polgári év végén, már egészen kisgyerekként megértettem, hogy minden,
ami az esztendőben velünk történt,
Isten akarata volt. Minden dolgunkban velünk volt, mellettünk jött,
megvédett, adott örömöket, segített a bajban. A hangsúly mindig a
versszakok utolsó sorára került:
„Mindeddig megsegített.” Mert persze velünk jött, hordozott, őrzött,
megvidámított, de a nagyanyai tolmácsolásban leginkább megsegített.
Szerettem hallgatni az éneknek a
felerősödve, lélekkel megtelve zengő
végét, de talán még nem volt teljesen
a sajátom. Mára azzá vált. Kimondhatatlanul jó úgy ébredni minden
reggel, hogy megtapasztaljuk Isten
hűségét. Milyen szomorú és semmitmondó lehet az a számvetés, melyben nincs ott az Isten megtapasztalt

hűségéért való hálaadás. Ő megígérte, hogy velem lesz, és megtartva szavát mindeddig megsegített.
2010-re visszatekintve talán könnycseppet dörzsölünk szét arcunkon, és
nehéz, fájdalmas tragédiákra, szörnyű
katasztrófákra gondolunk. Az emberek kenyerét és házát elvevő időjárásra, egymást követő áradásokra vagy
az iszap pusztítására. Vagy saját házunk táján körülnézve anyagi nehézségekre, betegségre, munkahely elvesztésére. Mégis éppen ilyen helyzetekben tudhatjuk leginkább, hogy
csak ő lehet a mi támaszunk és megmentőnk. Ha nem tudnánk, hogy hűségesen és irgalmasan megsegít, ha
a semmibe tárnánk szét karunk, akkor sötétnek és komornak tudhatnánk a magunk mögött hagyott évet.
De amikor egy idős asszony, túl a
nyolcvanon, akit megpróbált az élet,
aki sokat szenvedett, akit fiatalon kitelepítettek a hazájából, aki sokat
volt komoly beteg, akinek szívében
sokszor ült rettegés, így tudja zengeni, hittel: „megsegít jó Istenem,
mint eddig megsegített”, akkor mi is
csak ekképp tehetünk. Mert abban,
hogy megsegít, mindeddig megsegített, kétségtelenül benne foglaltatik, hogy bajban voltunk, vagyunk.
De ne felejtsük el számba venni a nehéz, a rossz, a fájó mellett Istenünk számtalan ajándékát, melyeket
személyesen nekünk készített. És
hogy a nehézből, a rosszból, a fájóból utat mutatott a gyógyulás, az új
reménység felé. Mert ezt csak ő
adhatja meg nekünk – és megadja
bizonyosan.
g Keczkó Szilvia

Oratio
œcumenica
Urunk, mennyei Atyánk, akinek szeretete tartott meg bennünket a mögöttünk levő évben, és akinek kegyelmében reménykedünk az új év első
napján is!
Imádkozunk önmagunkért! Hogy
ebben a naptári évben is növekedni tudjunk hitben és szeretetben; ismerjük föl jelenlétedet! Ajándékozz nekünk új lehetőségeket, erősítsd re mény sé gün ket, bá to ríts
gyengeségünkben! Add, hogy szereteted kézzelfogható jelei, továbbadói lehessünk, akik a bocsánatkérés és a megbocsátás nagyszerűségét gyakorolva életünkkel és életvitelünkkel tanúsíthatjuk, hogy hozzád tartozunk.
Imádkozunk gyülekezetünkért –
mindazokért, akikkel együtt vagyunk, akik hasonló módon vágyakoznak jelenléted megtapasztalására, és azokért is, akik ma nem tudtak
vagy nem akartak közösséget vállalni velünk, de hozzánk tartoznak.
Áldj meg minket, Urunk, tartalmas
gyülekezeti élettel, hogy a tőled kapott öröm, vigasztalás és erő meglátszhasson rajtunk. Hogy észre lehessen venni rajtunk, hozzád tartozunk, a te közelségedben élünk, és
naponta való megújulásunk lehetősége tőled ered.
Imádkozunk egyházunkért – hogy
ne csak múltunkra, de jelenünkre is
büszkén tekinthessünk, mint akik a
kapott örökséggel okosan gazdálkodnak. A régihez szervesen illeszkedve, mégis aktuálisan és hitelesen
tudjunk megszólalni. Eléd hozzuk
egyházunk jövőjét! Kérünk, hogy
mutass nekünk új utakat, nyiss előttünk új lehetőségeket, amelyekkel élve fel tudjuk mutatni sajátos, evangélikus életszemléletünket, a szabadságban megélt rendünket. Te
tartsd meg és éleszd, növeld számunkra fontos közösségeinket. De
adj, Urunk, bölcs belátást és erőt a
változtatáshoz is, hogy ne a hagyomány, hanem a te éltető erőd mozgasson bennünket!
Imádkozunk országunkért és a
nagyvilágban magyarként élőkért.
Adj bölcsességet, hogy meglévő
anyagi és szellemi kincseinket ne
el- vagy csupán felhasználjuk, hanem
fenntartható módon, a megújulás lehetőségét állandóan szem előtt tartva éljünk. Imádkozunk a közösségekért felelősséget vállaló emberekért,
vezetőinkért és képviselőinkért: gyülekezetekben és iskolákban, önkormányzatoknál, vállalkozások és vállalatok élén; és azokért, akik milliók
sorsának intézői! Segítsd meg őket,
hogy döntéseikben bölcsen és becsületesen, a köz javát szolgálva állhassanak meg!
És imádkozunk, Urunk, a világért, melyet te tartasz fenn – adj nekünk békét saját világunkban, családunkban és ismerőseink között! Kérünk, engedd megérezni jelenléted
ott is, ahol békétlenség, elégedetlenség, erővel való visszaélés zajlik,
vagy betegséggel kell együtt élni.
Engedd megtapasztalnunk, hogy
már itt és most, a saját helyünkön és
élethelyzetünkben a te néped tagjai
lehetünk. Azok közé tartozhatunk,
akik reménykednek, hogy halálunk
után színed elé kerülhetünk, és szereteted ott is őriz bennünket. Engedd, hogy ebben a reménységben legyünk a már előrementekkel kapcsolatban!
Add, hogy egykor újra egy lehessen néped, és a most hiányzókkal kiegészülve élhessük át, milyen nagyszerű dolog téged dicsérni! Ámen.
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Mindenkit sok szeretettel várok Vár rád az élet című új albumom lemezbemutató koncertjére december 18-án, szombaton este 6 órára a budapest-fasori evangélikus templomba (Budapest VII., Városligeti fasor 17.).
A belépés díjtalan!
Völgyessy Szomor Fanni
HIRDETÉS

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú
továbbképzési szak
A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, katolikus és protestáns
felsőoktatási intézményekkel együttműködésben, 2011 szeptemberétől akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.
A felvétel kritériuma: főiskolai vagy egyetemi hitéleti végzettség, egyházi ajánlás és személyes alkalmasság. A képzés időtartama: 4 félév, 550
óra (havonta 2 nap: szerda-csütörtök + 2 intenzív hét).
A jelentkezés az SE Mentálhigiéné Intézetben igényelhető jelentkezési lapon történik. Igénylés postán: SE Mentálhigiéné Intézet, 1450 Budapest, Pf. 91. vagy 1085 Budapest, Üllői út 26., e-mailen: mental@mental.usn.hu vagy telefonon: 1/266-1022. Letölthető: www.mental.usn.hu.
A képzésről bővebb tájékoztatást ad: Török Gábor és Semsey Gábor
(Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet: 1/266-1022).
HIRDETÉS

Gazdagítsa bibliai ismereteit!
Ökumenikus látogatás során 2011-ben is gazdagíthatja bibliai ismereteit. Ebben már huszonkét éve megbízható útitárs az Ökumenikus Tanulmányi Központ (ÖTK).
Az ÖTK szervezésében sokan láthatták már Jézus életének helyszíneit Izraelben vagy a Jelenések könyvében említett hét kis-ázsiai gyülekezet nyomait Nyugat-Törökországban. A damaszkuszi út, a Biblia egyiptomi vagy jordániai vonatkozású helyeinek felkeresése is felejthetetlen
élményt jelentett sok utazni vágyó számára.
2011-re tervezett csoportok: májusban Nyugat-Törökországba, szeptemberben Izraelbe és Jordániába, októberben pedig – Jézus nyomában
járunk címmel – Izraelbe.
Időtartam 8–9 nap, magyar nyelvű lelkészi vezetéssel, jó ellátással, kényelmes, pihentető szállodai elhelyezéssel.
Az utak csak elegendő számú jelentkező esetén indulnak. Az árak kialakítása folyamatban. Kérjük, hogy már most érdeklődjenek a csoportok létszáma miatt!
Elérhetőségeink: Ökumenikus Tanulmányi Központ: 1114 Budapest,
Bocskai út 15. III. em. 3.; telefon/fax: 1/466-4790; e-mail: tanulmanyikozpont@gmail.com. Gimesi Zsuzsa lelkész: telefon: 70/508-7624; e-mail:
ssngms@citromail.hu.

50 ÉVE HARANGÖNTÉS
ŐRBOTTYÁNBAN
GOMBOS MIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester
Kiváló magyar szakemberek által készített,
külföldön is elismert magyar termékeket
gyártunk a harangokkal kapcsolatos
bármely munkához.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 2010/2011. tanév tavaszi szemeszterétől akkreditált pedagógus-továbbképzési programot hirdet Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére címmel. Jelentkezési határidő: 2011. január 25. Bővebb információ és jelentkezési lap letölthető a http://teol.lutheran.hu címen.
Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 20/824-6399; 1/469-1050. Fax: 1/363-7454.

Referencia: www.harangontes.hu.
Levélcím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 121.
Mobil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gombosmi@harangontes.hu.
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A Luther Kiadó könyvesboltjának
(1085 Budapest, Üllői út 24.)
ünnepi nyitva tartása
• December 23-ig hétfőtől péntekig: 9–18
• December 18., szombat: 9–13
• December 24-től zárva tartunk, nyitás 2011. január 17-én
Felhívjuk kedves megrendelőink ﬁgyelmét, hogy az ünnepek és az év eleji
leltározás miatt a december 21. után érkező megrendeléseket január 17től tudjuk teljesíteni.

A hónap gyerekkönyve(i) – decemberben
a Luther Kiadótól 1500 forintért
Gyermekvár . • Gyermekvár . •
Bohócos társasjáték
Vásárolja meg a hónap könyveit kedvezményesen!
http://bolt.lutheran.hu/ • E-mail: kiado@lutheran.hu
• Fax: 1/486-1229 • 1085 Budapest, Üllői út 24.

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok felújítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
119 m2-es családi ház Baracskán eladó. Irányár: 7,5 millió Ft + hitelkiváltás. 20/824-3433.
Könyvelést vállalunk Pest és Fejér
megyében. 20/824-3433.
Számvitel-korrepetálást vállalok!
20/824-3433.

HIRDETÉS

Első evangélikus várandóshétvége
2011. január 21–23. • Az MEE Női Missziói Szolgálatának támogatásával
Helyszín: Piliscsaba, Béthel Evangélikus Missziói Otthon
Ízelítő a programból: előadások (fogantatás, várandósság, szülés-születés, szülővé válás, gondozási-nevelési kérdések, spiritualitás) • kiscsoportos workshopok (környezettudatos életmód, hordozás, szoptatás, apakör) • egyéni beszélgetés, lelkigondozás, személyes szoptatási és perinatális tanácsadás • gyermekprogramok
Áraink teljes ellátással (péntek vacsorától vasárnap ebédig): Felnőtteknek: 1 fő: 8500 Ft; 1 pár: 15 000 Ft. Gyermekeknek: 3 év alatt ingyenes; 3–12 éves korig, külön ágyon: 1 fő: 5000 Ft; 2 vagy több fő: 10 000 Ft.
Jelentkezés: Balogh Márta, 70/606-9231, illetve varandos@freemail.hu. A jelentkezés 5000 Ft előleg igazolt
beﬁzetésével történik, mely vissza nem igényelhető, de átruházható. Számlaszám (Piliscsabai Evangélikus
Egyházközség): 65700017-10131271, a közleményhez kérjük beírni: Várandóshétvége.
A 2011. január 1-jéig jelentkezőknek 10 kedvezményt nyújtunk, és egy apró ajándékkal kedveskedünk.

HIRDETÉS

Országos Adventi Pénzadománygyûjtés
Az Önök támogatásának köszönhetõen az idei évben több mint 800.000 alkalommal segítettünk szeretettel és hozzáértéssel, szakmailag átgondolt, pontosan elõkészített és ellenõrzött munkával családokon és egyéni sorsokon.

Csatlakozzon az ünnepi összefogáshoz, hogy a hétköznapokban is segíthessük a nélkülözõ családokat!
Kérjük, támogassa Ön is pénzadományával az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját!
Köszönjük az egész éves együttmûködést, a szolidaritást, a támogatást és a szeretetet!

Ökumenikus Segélyszervezet
On-line adományozás: szeretet.ehseg.hu
Adomány számlaszám: 11705008-20464565
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Evangélikus Élet

Szilveszteri fonákságok
Menyes Gyula összeállítása

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

Evangélikusok felár nélkül járhatják be a Vatikánt – Luthernek öltözve

A püspöki tanács egyik tagja sikertelenül próbálja zsiráfnak álcázni
magát

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

– És akkor ide képzeltem az egyházkerület új határát.
– Szerintem még olyan húsz centivel
előrébb jöhetünk…

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

Csak tiszta dunántúli forrásból…

F OTÓ : H O R VÁT H - B O L L A Z S U Z S A N N A

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

Vigyázat, Krisztus-mentes övezet!

Így karácsony táján különösen jóleső
érzéssel tölthet el mindannyiunkat a
lutheránus közösségünk jellemzésére használatos szállóige: „Kis egyház – nagy család.” Az Evangélikus
Élet szerkesztőségében ugyan senkit
sem fűznek tényleges rokoni szálak
egymáshoz, ám eleddig pontosan
tudni véltük egymásról, hogy ki kicsoda. Szerkesztőségvezetőnk személyének kilétét illetően azonban mostanság kicsit bizonytalanok vagyunk.
Boda Zsuzsa az utóbbi egy-másfél évben mind gyakrabban kap
„Kedves Zsú!” megszólítással érkező
leveleket, esetenként pedig minket,
kollégáit kérnek meg ismerősök és ismeretlenek arra, hogy adjunk át
ilyen-olyan üzenetet „Zsúnak”. Újabban óvatosságból már rá szoktunk
kérdezni a „címzett” vezetéknevére,
ám a káoszon ezzel a technikával sem
sikerül mindig úrrá lennünk, sőt!
Hogy lerántsuk a „rejtélyről a titkot”: ezek a „zsús üzenetek” valójában nem evangélikus hetilapunk,
hanem egyházunk internetes honlapja szerkesztőjének, Bolla Zsuzsának
szólnak, akit számításaink szerint
nagyjából ugyanannyian tartanak
számon Boda Zsuzsaként.
Lehet, hogy nem kifejezetten szilveszteri oldalra kívánkoznék e mássalhangzó-eltérésből adódó „személyiségzavar” tisztázása, ám ez a fonák
helyzet az év többi napján számunkra korántsem olyan vicces… Mert
igaz ugyan, hogy mindkét hölgyet
Zsuzsaként ismerik, de az EvÉlet
szerkesztőjének vezetékneve mégiscsak Boda. És egy családban azért
legalább a vezetékneveket illik tudni megkülönböztetni.
d EvÉlet-infó

F OTÓ : H O R VÁT H - B O L L A Z S U Z S A N N A

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

Zsuzsa,
de Boda

Helyesírási hibát találtak egy ókori obeliszken Rómában – a korrektorok
dolgoznak rajta

Középkori besúgó sírja. (Feje most is a gyóntatófülke alatt.)

Boda Zsuzsa
E-mail: evelet@lutheran.hu
www.evangelikuselet.hu

F OTÓ : K E C S K E M É T I PÁ L

F OTÓ : LU K Á C S G A B I

F OTÓ : M E N Y E S G Y U L A

Horváth-Bolla Zsuzsanna (Zsú)
E-mail: szerkesztoseg@lutheran.hu
www.evangelikus.hu

„Akinek van füle a hallásra, hallja…”

30 e 2010. december 19–26.

Evangélikus Élet

I S T E N T I S Z T E L E T KÖZ V E T Í T É S A M A G YA R T E L E V Í Z I Ó B A N
Evangélikus magazin lesz december 19-én a Magyar Televízióban. Az m1en 10.15-kor, az m2-n 13.15-kor kezdődik a műsor.

Istentiszteleti rend • 2010. december 25.
Karácsony ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Tit 2,11–14; Mik 5,1–4a.
Alapige: Jn 1,14–18. Énekek: 151., 156.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Albert Friedrich; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Gertrud
Heublein; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.)
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőﬁné
dr. Brebovszky Éva; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi
György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté;
de. 11. (gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.)
Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; XIII., Frangepán u. 43. (református templom)
de. 8. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Kendeh K. Péter; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kopf András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
(úrv.) Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.)
Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.)
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Ittzés István; Budakeszi, Fő út
155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Bemutatkozik az Ikladi Evangélikus
Egyházközség
Iklad Aszód szomszédságában, a
Galga völgyében található település,
amely ma kétezer-egyszáz lakost
számlál.
A falu első okleveles említése 1356ból való, de középkori történetéről
szinte semmi bővebbet nem tudunk.
Török uralom alá kerülve elnéptelenedett, közel kétszáz évig lakatlan
puszta volt, majd 1728-ban a birtokos
Ráday család majorságot létesített itt.
Mivel a Ráday-birtok munkaerőgondjait a majorsági gazdálkodás

zelben. Aszódon akkor már évtizedek
óta éltek evangélikus német iparosok,
akik számára anyanyelvükön is tartottak istentiszteletet.
Iklad százötven évig mint leánygyülekezet Aszódhoz tartozott. Amíg
nem volt templomuk, az iskolában
tartották istentiszteleteiket, nagyobb
ünnepeken pedig Aszódra jártak
templomba. 1788-ban haranglábat
építettek. Régi álmuk teljesült, amikor
1834-ben elkészült a templom, melynek minden költségét a hívek állták.

Evangélikus
istentisztelet
a Magyar
Televízióban
December 25én, karácsony
ün ne pén 11
órától istentiszteletet láthatunk
a Magyar Televízió mindkét csatornáján Ikladról. Igét hirdet dr.
Fabiny Tamás püspök.

sem oldotta meg, Ráday I. Gedeon –
bécsi ágensei révén – evangélikus vallású német földműveseket fogadott
birtokára Baden és Württemberg
tartományokból.
Az első telepescsoport 1752 tavaszán érkezett meg a faluba. Ez az időpont tekinthető a falu újratelepítésének. A következő év tavaszán Stájerországból, az Enns völgyéből – főként
Tauplitzból – evangélikus hitük miatt elüldözött osztrák földművesek
érkeztek, akiket a református vallású Ráday I. Gedeon gróf nagylelkűen befogadott birtokára.
A több hullámban érkező telepesek már előre érdeklődtek arról,
hogy hitüket hol gyakorolhatják a kö-

A huszadik század elejére már kicsinek bizonyult az épület, és a gyülekezet elhatározta, hogy megnagyobbíttatja, így nyerte el mai formáját 1902-ben. Iklad 1906-ban önállósodott Aszódtól, 1907-ben parókiát
épített, és meghívta első parókus
lelkészét.
2002-re, a falu újratelepítésének és
a gyülekezet megalakulásának kétszázötvenedik évfordulójára templomunkat és parókiánkat kívül-belül
felújítottuk.
Gyülekezetünk ezernégyszáz lelkes. Fiataljainknak a megszokott
heti alkalmak mellett évente több tábort is szervezünk. Az ifjúság rendszeresen szolgál közöttünk énekkel

és színdarabbal. Külön színfolt az alkalmak között a női bibliaóra, melynek évzárásaként családi napot tartunk. Az énekkar lelkes szolgáló
közösségként gazdagítja gyülekezetünk életét.
Évek óta igazi közösségépítő alkalomként szervezzük meg a többnapos
gyülekezeti kirándulásokat. Néhány
éve indítottuk el az óvodai hitoktatást, melyen a gyerekek egyre nagyobb létszámban vesznek részt.
Testvér-gyülekezeti kapcsolatunk
van a pesterzsébeti és a németországi Bad Essen-i gyülekezettel. Különlegesnek mondható az az ökumenikus kapcsolat, melyet a tauplitzi katolikus testvérekkel ápolunk.

Istentiszteleti rend • 2010. december 26.
Karácsony 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Tit 3,4–8; Ézs 11,1–9.
Alapige: Jn 13,34–35. Énekek: 399., 163.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10 (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.); CsillaghegyBékásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. Gerőﬁné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc;
du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11 (úrv.) Pelikán
András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. Horváth-Hegyi Áron; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.)
Horváth-Hegyi Áron; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. 10. (úrv., rádiós istentisztelet-közvetítés) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kopf András; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. (úrv.) Kopf András; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv., templomszentelési emlékistententisztelet) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de.
10. Ittzés István; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Puskás
Sára; Solymár (református templom) de. 10. (úrv.) Fodor Viktor.

Istentiszteleti rend • 2010. december 31.
Óév este. Liturgikus szín: fehér. Lekció: 2Tim 4,1–8; Ézs 30,15–17.
Alapige: Mt 9,14–17. Énekek: 397., 146.
I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; éjszaka
fél 12. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé du. 5. Gertrud Heublein; II.
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6. Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. du. 6. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 6. (úrv.) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 6. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4.
du. 6. (úrv.) Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.) Pelikán András;
VIII. Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII. Rákóczi út 57/a du. 2. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX.,
Haller u. 19–21., I. emelet du. 4. Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 5.
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi
út 138. du. fél 5. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. du. 6. (úrv.) Bence
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. du. 5. Grendrof Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du. 6. Tamásy Tamásné; Pestújhely,
XV., Templom tér du. 6. Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
du. 5. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 6. Börönte
Mária; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 5. Vető István; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. du. 5. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 4. László
Lajos; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széll Bulcsú; du. 7 (keresztény szilveszter);
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 6. Győri János Sámuel; du. 8. (éjfélváró
szeretetvendégség) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér du. 6. Zólyomi Mátyás;
Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Ittzés István; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
du. 5. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Összeállította: Boda Zsuzsa

I S T E N T I S Z T E L E T KÖZ V E T Í T É S A M A G YA R R Á D I Ó B A N

Bemutatkozik a Cinkotai Evangélikus
Egyházközség
Cinkota ezeréves történelemre tekint
vissza. Temploma már a 11. század közepén állt. A tatárjárás után megrongálódott épületet kibővítették, és toronnyal egészítették ki. A török pusztítást követően a falut a térség földbirtokosa 1699-ben szlovák evangélikusokkal telepítette be. Innen számítjuk a Cinkotai Evangélikus Egyházközség létét. A megerősödő gyülekezet a templomot barokk stílusban
átépítette. Ekkor készült az orgona is.
A toronyban három harang lakik.
Az egyházközség neves lelkészei:
Wallaszky Pál, az első magyar irodalomtörténet írója, Petényi Salamon
János, a magyar tudományos madártan megalapítója, Melna Mihály, az
1848-as szabadságharc lelkes híve,
Blatniczky Pál teológiai tanár. Cinkota büszkén emlegeti Petőﬁ Sándor
rokonságának helyi vonatkozásait. A
lelkészlak a szabadságharc idején
Aulich Lajos honvéd tábornok főhadiszállása volt.
Az egyházközség egykori iskoláját
az országos egyház megvásárolta és át-

építette. Most az Evangélikus Missziói Központnak ad otthont. A régi parókia helyett új lelkészlakás épült,
mellette tavaly korszerű gyülekezeti
ház nyitotta meg kapuit a gyülekezet
különböző korosztályainak.

Evangélikus
istentisztelet
a Magyar
Rádióban
December 26án, karácsony
második napján 10.04-től istentiszteletet hallhatunk az MR1 – Kossuth rádió
hullámhosszán Cinkotáról. Igét
hirdet Vető István lelkész.

Az egyházközség tagságát nagyrészt szlovák származású hívek alkotják. Ezt jelzik a gyakori idegen hangzású családnevek. Sokan költöztek a
kerületbe, így Cinkota veszített falusias jellegéből, de még tartja szép szo-

kásait – többek között az istentisztelet formájában is. Minden alkalom
térdeplő énekkel kezdődik, amely
ma már magyarul hangzik el. Az úrvacsora szereztetési igéit a lelkész sajátos cinkotai dallamra énekli. A
gyülekezet tagjai a megújuló istentiszteleti rendet követve vesznek
részt a liturgiában.
Az istentisztelettel párhuzamosan a gyermekeknek külön foglalkozásokat tartanak. A gyülekezetben
bibliakör, énekkar, baba-mama kör,
serdülő és felnőtt ifjúsági csoport
működik.
Cinkotához tartoznak a mátyásföldi hívek, akik a második világháború idején építették fel kis templomukat Sándy Gyula tervei alapján. Ezt
az orosz megszállás miatt le kellett
bontani, majd mostani helyén – szerényebb formában – újra felépíteni.
Egyedülálló kazettás mennyezetét
sikerült átmenteni.
Árpádföld Cinkota szórványa. Alkalmainak megszervezése a jövő feladata.
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Egy percet sem vesztegethetünk!
Ü Z E N E T A Z A R A R ÁT R Ó L

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

során az univerzum, majd a természet tárul elénk, végül ezen belül, de
még nagyon távolian: az ember.

F OTÓ : J E R A B E K - C S E R E P E S C S I L L A

„Amikor a Mester arról értesült,
hogy a közeli erdő tűzvész martaléka lett, azonnal mozgósította tanítványait:
– Újra kell telepítenünk a cédrusokat – mondta.
– A cédrusokat?! – kiáltott fel
egy kételkedő tanítvány. – De hiszen
kétezer évig tart, mire megnőnek!
– Akkor egy percet sem vesztegethetünk – mondta a Mester. – Azonnal indulnunk kell.”
Anthony de Mello történetei közül
ez az egyik kedvencem. Azért, mert
abszurditásával együtt fájóan reális.
Egyszerre van benne az elmúlás és az
újjászületés. A pusztulás és a reményteli új kezdet. És természetesen
az ember két nagyon különböző
szemlélete. Az egyik az „ugyanminekmár” gondolatvilágát hozza magával,
és a hiábavalóságot hangsúlyozza, a
másik (de Mello Mestere) pedig életre hív. Életre hív – természetet, embert, kapcsolatokat.
Lépjünk ki most mi is a természetbe egy kicsit! A havas hegycsúcsok jó
néhány hétig társaink lesznek, még ha
az utcákon olvad is a hó. Menjünk fel
egy hegytetőre – aki teheti, ne csak
gondolatban –, keressünk egy kilátót,
és nézzünk jól körül. Aki igazán szereti a természetet, szinte áhítatos
csendben néz a kilátóról minden
irányba, olykor meg-megállva, hogy
egy-egy apróbb részletet is megﬁgyeljen. Talán éppen egy lombok között
meghúzódó piros tetejű házat.
Nemegyszer igénybe vesszük a
szemlélődéshez a legtöbb kilátón elhelyezett messzelátót. Ilyenkor szinte kézzelfogható közelségbe kerül
hozzánk egy-egy kis részlet: talán a
piros tetejű ház, s kedvünk volna a
verandán üldögélő férﬁt megszólítani vagy megérinteni.
Nos, a Biblia elején is ilyesmi történik velünk. Bátorítom az olvasót,
hogy nyissa ki, és kezdje el így az idei
advent végén a legelejéről olvasni a
Szentírást. A legelején, ahol a teremtési hét nap kozmikus távlataiban
gyönyörködhetünk. A teremtett világ teljes panorámájában, amelynek

Mózes első könyve második fejezetének negyedik versétől kezdve azonban egy másféle szöveg, egy új ősforrás kezdődik, amely Istent most már
nem Elohimnak nevezi, hanem azon
a titokzatos néven, amellyel Isten
Mózesnek mutatkozik meg az égő
csipkebokorban, és amely nevet, a
négy, szentségesen szent betűt a hívő zsidók nem is ejtettek ki: JHVH
(Jahve), az Örök Létező.
A könyv legelején tehát arról hallhatunk, hogy ki ennek a kozmikus
drámának a Rendezője – a második
fejezetben viszont megjelenik a föld
színpadán az ember, Ádám, s íme,
kezdődik az első jelenet: „…megfor-

málta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába.
Így lett az ember élőlénnyé.” Ez az ősi
kép az ember eredetét, méltóságát és
felelősségét mutatja be: megformálta az Úristen az embert (adam) – a
föld porából (adamah). Tehát az
ember – adam – földi, földből való
(adamah), földre szabott. Testének
anyaga a földből emelkedett ki, azzal
rokon, és oda tér vissza. Ez a kép a
matériából való eredetére utal.
Eredetére és éppen ezért függőségére is. Az Egyesült Államokban
volt egy tanárom, aki azt mondta:
nézzünk körül a természetben, és vegyük észre, hogy például a növények
nagyon jól ellennének nélkülünk,
emberek nélkül, de mi bizony lélegezni sem tudnánk nélkülük… Hiszem,
hogy ez a jahvista iratbeli teremtéstörténet arra ébreszt rá bennünket,
hogy igenis van felelősségünk a világért. Felelősségünk az együttélésre és
a plántálásra. Az ültetésre. Akár
még a cédrusokéra is.
Persze nem mindenki kapta a cédrusültetés feladatát. A kérdés az,
hogy miként küzdünk meg azzal,
amit egyénileg feladatként kaptunk.
Felismerjük-e a jeleket? Nemcsak
az idők jeleit, az időjárás jeleit, hanem
esetleg az utolsó idők, az örök élet jeleit is? Felismerjük-e? Felismerjük-e,
hogy valóban olyan feladatokat végzünk, ame lyek hez te het sé günk,
erőnk, kedvünk és megbízatásunk
van, vagy csak olyasmit, amivel eltelik a nap, elmegy az időnk?
Jó helyen vagyunk-e? Meg tudjuk-e tenni azt, ami ránk van bízva?
Valóban be tudjuk-e tölteni hivatásunkat emberként?
Műveljük-e a ránk bízott földet?
Karbantartjuk-e a ránk bízott közösségeket? A családunkat? Figyelünk-e
barátainkra? Törődünk-e gyülekezetünkkel? Ezek azok a kérdések, amelyek teremtettségünkből is adódnak. Helyünkön vagyunk-e? A cédrusültetés vágyát szem előtt tartva
próbáljuk megválaszolni ezeket a
kérdéseket!
g Mesterházy Balázs

A hegedű
Atyánkﬁa kilencszer költözött már
életében, s minden hurcolkodás kényszerű seregszemlét is jelentett számára. Mit vigyen magával, mit hagyjon,
ajándékozzon el vagy dobjon ki? Kedves könyvei mellett két tárgyhoz ragaszkodott mindvégig: legelső fényképezőgépe (Pajtás márkájú) és egy
háromnegyedes hegedű.
A fotózás fél évszázados szenvedélye, de komolyan vagy negyven éve
hegedült utoljára. Nemrég, mikor
egy átrendezés közben ismét kézbe
vette az öreg instrumentumot, meglepő felfedezést tett. Véletlenül pillantotta meg a hangszer belsejében rejtőzködő cédulácskát, mely szerint a
Szegedi Hangszerkészítő és -javító
Vállalatnál készült Szegeden, a Hétvezér u. 9. szám alatt 1960. június 6án. Kézírással még a sorozatszámot
is feltüntették (1353.), legfelül pedig
büszkén díszeleg: Made in Hungary.
Éppen fél évszázada társa hát –
bár az utóbbi időkben inkább csak
csendes társa!
Nyolcéves korában kezdett hegedülni atyánkfia, még feles hangszeren tanult, amely aztán több
gyermekkézben fordult meg s „kopott
el” a későbbiekben. Ennek az újnak
még ma is emlékszik a gyári szagára! Szülei szorgalmazták a hegedűt,
talán azért, mert az unokatestvérek
majd mindegyike tangóharmonikázott. Kedvenc hangszere volt ez az
ötvenes éveknek, hosszú hadifogságot túlélt férfiak hozták divatba –
némely későn hazatért szerencsés
összes megtakarított rubelecskéjét
fektette egy ilyen használt hangszerbe.
Mikor atyánkﬁa hegedülni kezdett, vidéken még nem voltak zeneiskolák. Az első lépéseket egy Pestről kitelepített apácától sajátították el a falusi nebulók, többnyire ﬁúk, mert a
lányokat inkább klimpíroztatták.
Margit néni a húrok megnevezésétől
(Éva, Ádám, Dani, Gabi) kezdve a helyes csuklótartásig igyekezett mindent
játékosan tanítani, nála bohókás-ko-

molyan „konyhazenéltek” a növendékek, lévén ez a helyiség az oktatás
helyszíne, hol állvány helyett szódásüveg szolgált kottatámasztékul
a kredencen.
Igazi közönségsikert aratott otthon,
mikor végre sikerült előcsalogatni az
első felismerhető dallamokat („Megfogtam egy szúnyogot”, „Boci-boci,
tarka”)! Két évre rá oly tűrhetően kezelte a szárazfát – ez apja szavajárása volt –, hogy ünnepekre készülve
már kisebb repertoárral állt elő. Különösen a karácsonyt szerette: hegedűvel járt kántálni!
Szenteste rendszerint a Mennyből az angyalt meg a Krisztus urunknak áldott születésén-t cincogta dideregve a szomszédok-ismerősök ablaka alatt. Sosem engedték tovább játszani, inkább behívták melegedni,
pedig hátra volt még a Pásztorok,
pásztorok meg a Csendes éj is, s mindenütt szépen honorálták szolgálatait – mint egy perselybe, pottyantották
hegedűjébe az alumíniumforintosokat. Idő telvén vonója hegyén rendszerint már zöld tízes, néha kék húszas
díszelgett.
Olykor baleset is érte e zeneszerszámot. Jégen csúszkálva egyszer úgy
esett hanyatt atyánkﬁa, hogy messzire repült kezéből a hegedűtok, bévül
meg levált a hangszer háta – egy ismerős asztalossal még sikerült megenyveztetni, de az akkor szerzett kisebb karcolások mindmáig megmaradtak. Magasabb zenei tanulmányokra már csak ketten mentek tovább, barátjával a helybéli plébánoshoz jártak, az ökumené jegyében,
merthogy reformátusok lévén éppen
akkor konﬁrmáltak.
A híres debreceni kollégiumba kerülve pár próbán még játszott egy kis
kamarazenekarban, aztán elcsábította a sport, később meg a színház.
Most, hogy már atyánkﬁa is nyugdíjas, tűnődve simogatja hűtlenül elhagyott egykori jó pajtását. Kézbe veszie még valaki? Talán egy unoka…
g Ozsváth Sándor

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Megkezdődtek az átalakítási munkák Balatonszárszón
A balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon mintegy 52 millió forint támogatást nyert
pályázati úton, a Környezet és energia operatív program (KEOP) keretében egy mintaértékű környezetvédelmi program végrehajtására. A
Komplex fenntarthatóság elnevezésű projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap ﬁnanszírozásával valósul meg. (A
programról részletesen beszámoltunk lapunk szeptember 26-i számának 15. oldalán. – A szerk.)
A novemberi hónap legfontosabb
eseménye volt, hogy sikerült lezárni a közbeszerzési eljárást és kiválasztani az infrastrukturális fejlesztések kivitelezőjét. Az eljárás lebonyolítására közbeszerzési szakértőt
bízott meg az intézmény Solti Tamásné dr. Kocsa Rozália személyében (aki azóta már más egyházi
projektben is dolgozik). Ezúton is köszönjük áldozatos munkáját. (Elérhetőségeit örömmel megadjuk, ha
valaki kéri.)
A kiválasztott kivitelező a veszprémi székhelyű FÉG-SZER Épületgé-

pész Kft., amely azzal az Alternatív
Energia Centrum Kft.-vel karöltve
végzi majd a munkát, amely cég a bakonycsernyei evangélikus templom
hőszivattyús fűtési rendszerének kiépítését is végezte.

letátadás napján műszaki ellenőrünkkel (Séllei Mártával, aki annak idején az intézmény kivitelezőjeként
az építési munkákat irányította) azzal a reménységgel nyitottuk meg az
építési naplót, hogy a munka folya-

Mézes tekercs
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 7 dkg zsír, 15 dkg langyos méz,
3 tojás, 1 kiskanál fahéj, 1 kiskanál
őrölt szegfűszeg, 1 kiskanál szódabikarbóna, só, szilvalekvár, apró darabokra vágott dió
Elkészítés: a lisztet, a porcukrot, a
zsírt, a mézet, két tojást és a fűszereket összegyúrjuk, majd három
részre osztva, letakarva kicsit pihentetjük. A cipókat körülbelül 35
centiméterszer 20 centiméter nagyságúra nyújtjuk úgy, hogy a közepük
vastagabb legyen. A tésztát középen
hosszában megkenjük szilvalekvár-
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Kevesebb víz, hulladék, energia,
tisztább jövő

ral, megszórjuk a darált dióval, és a
két szélét ráhajtjuk. Az egészet megkenjük tojással, majd körülbelül 160
fokos sütőben készre sütjük.

SZÜ LE TÉS
Istennek adunk hálát, és örömmel értesítünk mindenkit, hogy gyermekünk, Solymár Boróka Janka 2010. december 6-án megszületett. „Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár.” (Zsolt 128,1)
Solymár Péter Tamás és felesége
HIRDETÉS

A november 16-án megtartott tervezői-kivitelezői egyeztetésen sikerült
meg ha tá roz ni a szer ző dés va la mennyi elemét, többek között rögzítettük, hogy a kivitelezés kezdő napja december 6., a befejezés várható
dátuma pedig április 8. lesz. A terü-

mán kizárólag pozitív megjegyzéseket kell majd belejegyeznünk.
A munkálatok a tervek szerint
december 6-án – a fényképen látható módon – meg is kezdődtek.
g Végh Szabolcs
intézményvezető

KÖSZÖNET
A Csikóstőttősi Evangélikus Egyházközség az árvízkárosultak nevében hálás szívvel köszönetet mond mindazoknak a testvéreknek, gyülekezeteknek, akik és amelyek segítségükre voltak adományaikkal és
imádságaikkal nehézségeik során. Kedves mindannyiukra és lelkészünk, Szabó Szilárd áldozatos munkájára testvéri szeretettel Isten
áldását kívánjuk!
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Sokszor felvetődik bennem a kérdés:
vajon miért gondoljuk, hogy Isten, aki
mindent megtervezett és meg is teremtett, az emberen kívül a többi teremtményt megfosztotta volna a kommunikáció lehetőségétől? Íme két
eset, amely az ellenkezőjére utal.
Néhány napja egy hatalmas viharban megsérült egy rakétaborókánk,
amely számos madárfészket rejt. A
gerle a félig kidőlt fán is a fészken maradt, mintha saját testével próbálta
volna akadályozni a tojások kipotyogását. Párja kétségbeesetten szállt
ide-oda a mellette levő fa ágain, de
persze segíteni nem tudott, hogyan is
tudott volna…
Amikor feleségemmel kimentünk
helyreállítani a dolgokat, a gerle
párja fejmagasságban a szomszéd
fa ágára telepedett, és szemmel láthatóan nagyon helyeselte munkánkat.
S amikor végre újra egyenesen állt a
fészektartó, a csapkodó eső és a viharos szél ellenére a két gerle ünneplésbe kezdett. Búgtak, és fejükkel egymást
cirógatták – olyan szerelmesen, mintha mit sem akarnának tudni a környezet alkalmatlanságáról. Ha jól sejtem, éppen nagyon örültek – egymásnak, a megmaradt fészeknek, s talán
a következő generációnak, amely már
a fészek mélyén lapul, egyelőre tojás
alakban… (S talán annak is, hogy az
ember néha azt teszi, amire teremtették: oltalmazza és segíti a rábízott
többi teremtményt…)
Néhány évvel ezelőtt megrázó ta-

pasztalattal lettünk gazdagabbak.
Egy csendes szombat alkonyon udvarunkban landolt egy szárnyaszegett
galamb, talán kővel dobhatta meg valaki, vagy csúzlival találhatták el a
szárnyát. A lényeg az, hogy nagy nehezen elvergődött hozzánk, s szinte lepottyant a pin cénk elé… A leg rosszabb helyre érkezett – gondoltuk,
hiszen kutyánk nemigen tűrt maga
körül semmilyen mozgó lényt, úgyhogy megfogtuk szépen, és áttessékeltük az üresen álló szomszéd telekre,
ahol legalább egy kutyával nem kell
viaskodnia…
Ezzel a galambügy lezárult – gondoltuk mi. Ám vasárnap délben,
amikor hazaértünk az istentiszteletről, egy meglehetősen izgatott kutya fogadott, és alig szálltunk ki az autóból, már vitt is bennünket nagy csaholással az udvar végében álló farakáshoz. El nem tudtuk képzelni az izgalom okát, ám amikor odaértünk, a
fa alól elősétált a tegnapi galamb. Kutyánk elénk feküdt, és minden eszközzel magyarázta, hogy ne küldjük el új
barátját…
Döbbenten meredtünk egymásra. Az egész helyzet – pláne Tappancs kutyus előéletét tekintve –
hihetetlennek tűnt. A galambnak
félnie kellene, de nem: ott totyog a
kutya orra előtt, s mindketten úgy
néznek ránk, hogy ettől a legádázabb
gazda szíve is ellágyulna… (Legkisebb lányom azonnal el is nevezte a
röpképtelen jövevényt Tityitottynak

Új nap – új kegyelem

esetlen járása miatt.) Hogy egyezhettek ezek meg?
Minek szaporítsam a szót? A következő néhány hétben nálunk gyógyulgatott a madár – legalábbis mi azt reméltük. Gyakran végigsétált az udvaron kutyai díszkísérettel, hogy aztán
legnagyobb elképedésünkre ihasson
Tappancs itatójából – ami korábban
azonnali halálhoz vezetett volna –,
este maga bújt egy rács mögé, ahol
védve volt az éjszaka vadászó mindenféle ragadozóktól, s persze néhány lépésnyire tőle ott hevert újdonsült testőre is.
Aztán egy nap keservesen szűkölő
kutya fogadott bennünket. Tityitotty
élete véget ért. Valószínűleg nem
csak a szárnya sérülhetett meg, s mi
ezt nem vettük észre. Ám kutyánk napokig feküdt azon a helyen, valósággal gyászolva, ahol galamb barátját
utolérte a végzet, szemében mély
fájdalommal…
Azóta különösen ﬁgyelem a környeze tem ben élő te remt mé nye ket. S
ahogy látom azt a tervszerűséget,
amellyel dolgoznak, ahogy a fészket
építik, ahogy gondoskodnak utódaikról, mindez az Alkotó bölcsességéről
beszél számomra. Néha még az a kérdés is fölvetődik bennem: lehet, hogy
az a rigópapa, aki minden este kéményünkön tartja félórás áhítatát – a
legszebb dallamokat cifrázva az ég felé –, többet tud a hálaadásról, mint
egyik-másik ember?…
g Kulcsár Tibor

HETI ÚTRAVALÓ
„Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.” (Tit 3,4)
Karácsony és egyben az év utolsó hetében az Útmutató reggeli és ünnepi igéi emlékeztetnek: minden napunk és az életünk Isten kezében
van, s az ő szeretete új életre indít! „Isten elküldte Fiát
a világ Üdvözítőjéül, s aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia,
abban megmarad az Isten, és ő is az Istenben.” (1Jn 4,14.15;
LK) „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt (…). Az
Ige testté lett (…). Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében…” (Jn 1,1.14.12) „E hitre és a Krisztus megismerésére csak a Szentlélek vezethet el minket. Csak ő győzhet meg arról is, hogy a Krisztusban való hittel csakugyan Isten gyermekei lettünk, s
mindörökké azok is maradunk.” (Dr. Luther) Isten tökéletes kijelentése a Fia által történt. „Ő Isten dicsőségének
a kisugárzása és lényének képmása…” (Zsid 1,3) János
apostol az élet igéjének, Jézusnak a szemtanújaként hirdeti „az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most
pedig megjelent nekünk” (1Jn 1,2). A betlehemi gyermekgyilkosság (Mt 2,16–18) prófétai előképe is ez az ige: „Ezt
mondja az Úr: Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és
keserves sírás: Ráhel siratja ﬁait…” (Jer 31,15) A szeretet
apostola hirdeti: „Isten szeretet. (…) Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” (1Jn 4,16.11) Krisztus Urunk méltósága
nagyobb az angyalokénál: „…ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örö-

kölni fogják az üdvösséget?” (Zsid
1,14) Óév estéje emlékeztet: gyorsan
múlik a kegyelem ideje; de „irgalmas
és kegyelmes az Úr, türelme hosszú,
szeretete nagy” (Zsolt 103,8). Ez indítson minket hálaadásra és bűnbánatra a kegyelem fogyó idejében! Istenünk! Te „taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk” (GyLK 728,13)! Urunk vigyázásra int: „Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön
el az Emberﬁa, amikor nem is gondoljátok!” (Lk 12,40)
Pál így bátorít: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Soha senki, semmi „nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban” (Róm 8,31b.39). Újév napja, az Úr Jézus névadásának ünnepe erre emlékeztet: „Amit pedig szóltok
vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kol 3,17) Jézus a világ reménysége, aki nyilvános működése kezdetén ilyen
programot hirdetett: „Az Úr Lelke van énrajtam, hogy
evangéliumot hirdessek (…) és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lk 4,18.19) Mi pedig – kérkedés nélkül – ezt
mondhatjuk: „Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (Jak 4,15) „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet.” (Zsolt
124,8; LK) Isten! „Jóságod az év koronája, bőség fakad
ösvényeiden.” (GyLK 717) „Mennyei Király születék, / Nevét Jézusnak nevezték, / Új esztendőnk ma vette, ím, kezdetét.” (EÉ 180,1) „Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel…” Boldog új évet kívánok!
g Garai András
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Vasárnap
Áldott legyen Isten, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik
benne bíztak. Dán 3,28a (Mt 2,12; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Mt 2,1–
12) Égő kemencéből szabadultak ki élve a felséges Isten szolgái. Könnyen tudnánk sorolni a példákat, amelyek számunkra a tüzes kemence kínjaival felérő emberi megpróbáltatások. Reménytelen helyzetek, ahonnan nincs emberi kiút. Meg kell égni, nem lehet épen szabadulni. Isten hű szolgái nem ismertek más Urat, és nem bíztak másban, mint abban, aki életüket jóban és
rosszban, fényben és árnyékban megőrizte és vezérelte. Önmagunk Istennek való teljes átadása: megnyugvás. Isten, ha kell, angyalával a „tüzes kemencébe” is értünk jön, és kihoz. A „kemencék” sokfélék, de Isten minden
nyomorúságon győz, és kiment belőlük minket.
Hétfő
Tied vagyok! Szabadíts meg! Zsolt 119,94 (Lk 2,29–30; 1Jn 1,1–4; Mt 2,13–23)
Szabadíts meg, Istenem, és add, hogy valóban, teljesen és mindörökre a tied lehessek! Szabadíts meg a bánattól, a félelmektől, ne engedd, hogy hitetlenné, tagadóvá tegyenek a nehézségek. Adj olyan örömöt, amely nem veszi el józanságomat, amely megtart a helyes úton, és nem tesz gőgössé, másokat lenézővé. Adj mindenből pont annyit, amennyi elég – és én magamat
hadd adjam neked oda mindörökre! Ámen.
Kedd
Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsolt
143,8b (Mt 2,13; Jer 31,15–17; Mt 3,1–12) Ma könnyű dolgunk van, alig lehet
eltévedni. Minden autóban vagy mobiltelefonban lehet már GPS. Az angol
betűszó jelentése: globális helymeghatározó rendszer. Nekünk, Krisztus követőinek – hála neki – már kétezer éve van ilyen globális helymeghatározónk.
Van vezérfonalunk: a Bibliánk. És van vezetőnk, aki előttünk és velünk járja a sokszor nehéz, meredek utat is. És mindig jó irányba vezet. Az út végén
pedig szintén az ő karja vár.
Szerda
Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Róm 15,7 (Mal 2,10; 1Jn 4,11–16a; Mt 3,13–17) A szálláson nem volt
számukra hely, nem fogadták be Máriát, Józsefet, így Jézus istállóban született. Az ember ajtókat zár, falakat épít, hogy „védje magát”. Lelkét is elzárja: ne kelljen más baját magára vennie. Ám így nem védi, hanem örök magányra és halálra ítéli magát! Mert óvintézkedéseivel a Krisztus kopogtatásától is elzárkózik! Az élet forrásától zárja el magát börtönében. Krisztus szüntelenül keres bennünket a falaink mögött. Igazi otthonunkat, Isten országát,
a nekünk készített helyet kínálja. Fogadjuk be őt, engedjük, hogy ő védje meg
életünket!
Csütörtök
Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az
Isten, nincs más! Ézs 45,22 (Jak 1,21; Zsid 1,/5–6/7–14; Mt 4,1–11) Érdekes fórumokat találtam, ahol Isten létezése mellett és ellene érvelnek az
internetezők. Az ember kutatja létezése értelmét, okát, a „honnan hová”
kérdést és főleg az egyetlen Alkotót, az élet és világ Urát. Némelyik „érvelés” megdöbbentő, mások hittel teliek. Ám Isten léte nem tőlünk, érveinktől, meggyőződésünktől függ. Ő maga jelenti ki magát a keresőnek.
Igéje, mint a mai is, erőteljes hívás. „Figyeljetek rám! Itt vagyok!” És kinyilatkoztatja magát, szól, közeledik. Minden szükséges információt
megad a Szentírásban. De még ennél is tovább megy: a legmélyebbre ereszkedve emberré lesz.
Péntek
Krisztus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” Jn 14,19 (Ez 37,11–12; Lk 12,35–
40; Róm 8,31b–39; Mt 4,12–17) Mit hoz a jövő? Ha nem lenne hitünk, egy
sötét és félelmetes óceán partján állnánk az évek fordulóján. Ki tudja, mi lesz,
csak a jelen biztos, és az, hogy az élet véget ér. Ám súlyos reménytelenség
helyett a legvigasztalóbb, legörömtelibb szó hangzik: élni fogtok. Nem sötét, félelmetes vég vár ránk, hanem fény, élet, szeretet. Igen, mert ő földi testbe öltözve közénk jött, meghalt és feltámadott, hogy az életre vigyen át minket is. Nem kell mást tennem, mint hittel elé borulni, hálát adni az eddigiekért, bizalommal tekinteni a jövőbe. Jézus velünk van minden napon, a világ végezetéig!
Szombat
Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá,
aki a fej, a Krisztus. Ef 4,15 (Péld 15,17; Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 8) Az
év első napján sokan éves tervet szőnek. Fejlődni, tanulni, rendet rakni életünkben, rendezni kapcsolatainkat – szép, pozitív célokat fogalmazunk meg
ilyenkor. Pál apostol igéjét kaptuk mára. Ez az „újévi program” a keresztény
ember számára nem egy évre, hanem élethosszra szól: növekedni a szeretetben. Örömöt hoz annak is, aki növekszik, és annak is, aki más növekedésének a részese lesz. Ám tudjuk, hogy ez nem megy magunktól! Pál rámutat, miként lehetséges: igazsággal és Krisztussal. Legyen velünk Isten szeretete, igéjének ereje, igazságának tisztasága és Jézus Krisztus kegyelme az
új év minden napján!
g Kháti Dóra
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