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Hir de tés mé re tek és -ta ri fák
az Evan gé li kus Élet 81. év fo lya má tól

Evan gé li kus egy há zi in téz mé nyek, gyü le ke ze tek
ugyan azt a hir de tést egy al ka lom mal, ma xi mum 800
ka rak ter ter je de lem ben je len tet he tik meg in gye ne sen.

Az újabb meg je len te tés, il let ve a 800 ka rak tert
meg ha la dó hir de tés ára meg egye zik a ma gán jel le -
gű ap ró hir de tés ta ri fá já val.

Nem evan gé li kus egy há zi in téz mé nyek, gyü le ke ze -
tek ese té ben hir de té si dí ja ink egy hir de tés egy sze ri
meg je len te té sé re vo nat koz nak. Ugyan azon meg ren de -
lő több szö ri hir de té se ese tén ára ink ból — a meg kö ten -
dő szer ző dés ér tel mé ben — ked vez ményt nyúj tunk.
Az ala pít vá nyok nak, egye sü le tek nek az szja 1%-ára vo -

nat ko zó köz le mé nye i re a ma gán jel le gű ap ró hir de tés
ta ri fá ja ér vé nyes.

A lap ban va ló el he lye zés re vo nat ko zó konk rét ké -
rés ese tén 15%-kal nő a fi ze ten dő összeg.

A hir de té sek le adá si ha tár ide je: a meg je le nés va -
sár nap ját meg elő ző 2. hét csü tör tö ke, te hát a meg je -
le nés előtt leg alább 18 nap pal ko ráb ban kell
szer kesz tő sé günk be ér kez niük a köz lés re szánt hir de -
tések nek. Ké sőb bi ér ke zés ese tén nem tud juk el he -
lyez ni a lap ban. 

A hir de té sek szö veg gon do zás után ke rül nek az új -
sá gok ba. � Az Evan gé li kus Élet ki adó hi va ta la

Hirdetések a magazinban
A lap A/4-es méretű, színes 

Borító 2 (210 × 295 mm + 5-5 mm rátöltés) 180 000 Ft
Borító 3 (210 × 295 mm + rátöltés) 160 000 Ft
Borító 4  (210 × 295 mm + rátöltés) 220 000 Ft 
1/1 oldal (210 × 295 mm + rátöltés) 120 000 Ft
Fél oldal fekvő (210 × 147,5 mm + rátöltés) 65 000 Ft 
Fél oldal álló (105 × 295 + rátöltés) 65 000 Ft
Negyed oldal (90,5 × 130) 35 000 Ft

1/50 (59 × 50 mm) 8 500 Ft
1/100 (59 × 100 mm) 17 000 Ft  
2/50 (122 × 50 mm) 17 000 Ft 
2/100 (122 × 100 mm) 35 000 Ft  
3/50 (185 × 50 mm) 25 000 Ft
3/100 (185 × 100 mm) 50 000 Ft

Hirdetések a Krónikában
A lap A/3-as méretű, fekete-fehér

Negyed oldal, álló 50 000 Ft  
1/50 (52 × 50 mm) 5 500 Ft  
1/100 (52 × 100 mm) 10 500 Ft  
2/50 (108 × 50 mm) 10 500 Ft 
2/100 (108 × 100 mm) 16 000 Ft  
3/50 (164 × 50 mm) 14 000 Ft  
3/100 (164 × 100 mm) 27 000 Ft  

A magazinban és a Krónikában egyaránt

Magánjellegű hirdetés: karakterenként 8 Ft 
Üzleti jellegű apróhirdetés:
soronként (kb. 40 leütés/sor) 825 Ft 
(Fontos! A szóközök is számítanak!)

Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Az Evan gé li kus Élet ma ga zin negy ven ol da lon két he ten te je le nik meg. A köz be eső he te ken pe dig a
„régi” Evangélikus Élet for má já ban, négy ol da lon az egy há zunk ese mé nye i re vissza te kin tő evan gé li -
kus Kró ni ka szá ma it ve he tik kéz be ol va só ink. Ebben a hírlevélben A va sár nap igé je, az Ora tio oe cu -
me ni ca, az Új nap — új kegyelem ro vat adott hét re szó ló írá sa it is kö zöl jük.

A lap, il let ve a csak együt te sen lé te ző la pok elő fi ze té si dí ja nem vál to zik. A ma ga zin és a Kró ni ka éves
elő fi ze té si dí ja 14 300 fo rint (a fél éves 7150 Ft, a ne gyed éves 3575 Ft). Az elő fi ze té si díj el le né ben egyik
hé ten a ma ga zin, má sik hé ten a Kró ni ka szá ma it küld jük ol va só ink nak. A gyü le ke ze tek ben ter jesz tett la -
pok ára pe dig a kö vet ke ző: a ma ga zin 450 Ft, a Kró ni ka 100 Ft.
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18.

5.
A z utóbbi másfél évtizedben minden év végeztével fájdalma-

san állapítottuk meg, hogy az új esztendőben mennyivel ke-
vesebb olvasóval indulhatunk. Év végén sokan azok közül, akik-
nek lejárt az elő�zetése, nem újították meg, mert nem tehették 
vagy nem akarták. Akadtak persze minden év elején új elő�zetők 
is, de ők mindig kevesebben voltak…

Tavaly ritka ajándékot kapott karácsonyra az Evangélikus 
Élet szerkesztősége és kiadója. Olyan ajándékot, amelynél érté-
kesebbet egy lap nem nagyon kaphat. Ráadásul sokaktól. Sőt az 
ajándék különlegessége éppen abban rejlik, hogy többen „adták 
össze”. A régi és az új olvasók. Másfél évtized alatt először tör-
tént meg, hogy a lapot lemondók (vagy elő�zetésüket meg nem 
újítók) és az új el�zetők száma kiegyenlítette egymást. Ráadá-
sul mindez akkor történt, amikor még csak hírből ismerhették a 
„magazinosodó” Evangélikus Életet. 

Ismeretlenül is bizalmat szavaztak tehát lapunknak, az átalakí-
tásnak, a megújulásnak. Sőt még ennél is többet adtak olvasóink. 
Egészen meglepő módon az új elő�zetési ciklust tekintve nem-
hogy rövidültek volna az elő�zetési időszakok, hanem összessé-
gében hosszabbodtak. Vagyis azok közül, akik eddig negyedévre 
�zettek elő, sokan fél évre köteleződtek el, a félévesek pedig egy 
egész évre. Mintha olvasóink még nálunk is sokkal jobban tud-
nák, hogy a megújulás folyamat, és érdemes megadni azt a kifutá-
si időt, amelyet persze mi is annyira szeretnénk siettetni.

Talán sokan átéltük már többször is, hogy egy jól eltalált aján-
dék mennyire meg tud erősíteni egy-egy kapcsolatot. Mert a leg-
szebb formában „tárgyiasul” mindaz, amit az ajándékozó ki akar 
fejezni a megajándékozott felé. A megajándékozott pedig felfe-
dezheti a „tárgy” mögött azt az igazi kincset, amelyet az ajándé-
kozó ki akart fejezni. 

Szerkesztőség és kiadó nagyon „eltalált” ajándékot kapott az 
olvasóktól. A bizalmat, a megelőlegezett, józan bizalmat. Nem 
is tehetünk mást, mint hogy a megajándékozottság örömében 
igyekszünk viszonozni, értékes ajándékot adni (két) hétről hétre.

Köszönjük! 
l Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója

Előlegezett 
bizalom

Evangélikusok a panelrengetegben

Nem sok evangélikus 
gyü le kezet mondhat-
ja el magáról, hogy 
Blaha Lujza szerez te 
vissza a templomát. 
Való jában az újpesti 
az egyetlen. Buda-
pest IV. kerületé-

nek evangélikusaira azon ban nemcsak ezért érdemes 
odafigyelni, hanem azért is, mert kitartó munkával és 
sikeresen építik egyre nagyobbra a gyüleke zetet a pa-
nelrengetegben.

Átváltozás
Elénk tesznek egy fotót, amelyről egy 
angyali szépségű, gyaníthatóan roma 
származású, félszeg kislány tekint ránk. 
Megtudjuk, hogy a hároméves gyermek 
még nem szobatiszta, lényegében nem 
tud beszélni, és nincs olyan szakember, 
aki felelősséggel azt merné állítani, 
hogy valaha is maga mögött hagyja 
majd ezeket a problémákat. 
Tessék dönteni: kell, vagy sem?

10.
Három nap az összetartozás jegyében

Olyan jó hangulatú 
együttlét ez a talál-
kozó, ahol azonos 
identitású emberek 
örömmel élhetik 
meg az összetarto-
zás élményét — így 
foglalta össze „A föld 

sója” találkozó lényegét Cselovszkyné dr. Tarr Klára, 
egyházunk országos irodája ökumenikus és külügyi 
osztályának vezetője, akit a júliusban megrendezendő 
eseményről kérdeztünk.

33.
Aki színházat álmodott az evangéliumnak

„Udvaros Béla 
a színház ötletével 
és megvalósításával 
egyházaink rendszer-
változás utáni törté-
netének különleges 
színfoltját hozta létre, 
amely magas szinten 

szolgálta az evangélium üzenetének a kultúrán keresztüli 
hirdetését.” Az evangélium üzenete tizennyolc esztendő 
alatt huszonhét színmű színrevitelében öltött testet.
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Szerető mennyei Atyánk! Hálával ál-
dunk, mert mindig adtál olyanokat, 
akik hirdették a te akaratodat, építették 
országodat, hogy növekedhessünk a hit-
ben és a benned való igaz közösségben. 
Köszönjük, hogy ma is kerestél igéden 
és szolgáidon keresztül.

Kérünk, segíts, hogy életünk viharai-
ban vagy unott hétköznapjaiban ne az 
emberi szavakban, ne az emberi telje-
sítményekben keressük a megnyugvást 
és a megújító erőt, hanem abban az 
örömhírben, amelyet te adtál nekünk. 
Kérünk, adj mindannyiunknak növe-
kedést a benned való hitben és szere-
tetben, hogy megálljunk a minket érő 
kísértésekben. Segíts, hogy meg tudjunk 
szabadulni önző vágyaink hajszolásától.

Kérünk, igéd világosságával állj a ké-
telkedők, a reményüket vesztettek, a bi-
zonytalankodók mellé, hogy rád találva 
egyenes és világos úton járhassanak. Kö-
nyörgünk, légy a betegek, a szomorko-
dók gyógyítója és megerősítője. 

Te látod, Urunk, hogy a gyűlölet, 
az önzés hogyan képes megrontani az 
emberiség életét. Könyörgünk, szánd 
meg ezt a világot. Teremts igazi bé-
kességet – eloltva a gyűlölet, az önzés 
tüzét – a családokban, nemzedékek és 
nemzetek között!

Könyörgünk egyházunkért. Kérünk, 
segíts, hogy képesek legyünk a benned 
való bizalom és igéd útmutatása szerint 
megharcolni döntéseinket. Ne engedd, 
hogy téged elfelejtő, veled nem számo-
ló rutinná váljon az, ahogy egyházunk, 
gyülekezetünk életét alakítjuk a magunk 
területén. Segíts megszabadulni emberi 
szembenállásainktól, sértettségünktől, 
egyházadhoz méltatlan indulatainktól, 
tetteinktől, szavainktól. Kérünk, adj va-
lódi elszánást a rólad szóló bizonyságté-
telre és országod építésére. 

Köszönjük, hogy meghallgatod imád-
ságunkat, és bízhatunk abban, hogy ké-
réseinket meghaladó módon viselsz 
gondot rólunk, szeretteinkről és az 
egész világról. Köszönjük, hogy Urunk 
vagy, és Ura vagy az egész mindenség-
nek, és hogy uralmad egykor teljesség-
re jut mindenekben. Ámen.

Oratio 
œcumenica

Nekünk is öröm...
Zala megye az evangélikus felekezet szempontjából szórvány-
megyének számít. Kisebbségi helyzetünkből adódóan az átlagos-
nál nagyobb figyelemmel – együtt érző szeretettel – követjük 
gyülekezeteink és hittestvéreink sorsát. Mély lelki fájdalom-
mal vesszük tudomásul, hogy nagy múltú falusi gyülekezeteink 
megfogyatkoztak. 

Az 1600 körül alakult Surdon az elmúlt népszámláláskor 270-
en vallották magukat evangélikusnak. Városainkban pedig ki-
csi a számarányunk. Legtöbben Nagykanizsán és Zalaegerszegen 
élnek. A hatvanezer lakosú megyeszékhelyen közel ezren lak-
nak, s többségük az ország legkülönbözőbb vidékéről került a 
Zala folyó bal partján, dombok között, tágas völgyben fekvő 
városba. Evangélikus gyülekezete 1902-ben alakult. De tagjai 
lokálpatrióták. Maguknak érzik a várost és a gyülekezetet is.

Advent utolsó szombatján a város kilenc köztiszteletben álló 
polgára és egy közösség részesült a tekintélyes Zalaegersze-
gért díjban. Zalaegerszeg és megyénk – sőt országunk – evan-
gélikusai számára azonban ez többet jelenthet egy híradásnál, 
mert a kilenc személy közül ketten evangélikus egyházunknak 
is példamutató tagjai. 

Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés nyugalmazott 
elnöke, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei 
Szervezetének elnöke (jobb oldali képünkön) a megye és a vá-
ros fejlődése érdekében végzett tevékenységével és a közösségi 
életben való aktív részvételével, Szabó Vilmos nyugalmazott 
evangélikus lelkész Egerszeg vallásos életében tizennégy éven 
át kifejtett munkájával érdemelte ki az elismerést.

A kertészmérnök végzettségű Kiss Bódog Zoltán evangélikus 
identitásáról tudni kell, hogy 1986-tól különböző tisztségeket 
betöltve szolgálja egyházunkat. Egy ciklusban a zsinat tagja 
is volt. Jelenleg egyházközségi és egyházmegyei másodfelü-
gyelő és az országos egyházi bíróság tagja. A díjátadás után a 
következő szavakkal foglalta össze életútját: „A konzervatív-
keresztény értékrend érvényre juttatása hatotta át magán- és 
közéleti tevékenységem minden óráját.” 

Szabó Vilmos így vallott: „Egy lelkész a gyülekezetét, tá-
gabb közösségét, városát akkor szolgálja legjobban, ha elvégzi 
feladatát. Ez akkor sikerül, ha az evangélium hirdetésekor a 
hallgatói megértik, hogy Jézus Krisztus által van bűneikre 
bocsánat, s ezzel várományosai lehetnek az örök életnek.” 

l Dr. Jáni JánoS



Még ha nem is tudnám,
hol talál majd nyugalmat lelkem

e gonosz időkben,
és ha arcomat sűrű homály borítaná el,

gond, csalódás, megrettenés felhője,
s ha napszálltakor is nyugtalan lenne a szívem,

tudom, tudom, tudom,
Te fogsz akkor is majd

jótevő kezeddel
betakarni, megnyugtatni engem.

Irgalmad árnyékában rejts hát el engem,
mikor nem lesz menedékem.

Jóságod legyen lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír Igéd balzsama.

Mert ha kelet felé megyek, ott vagy,
ha nyugat felé, ott is észreveszlek,

ha északon működsz, meglátlak Uram,
ha délre fordulok, ott is látom áldó kezed.

Tied ez életem kettőezer-tizenhatban,
mint volt kezdetben,  s lesz a  végen,

ha majd zarándokutamat itt bevégzem,
meghallván fenséges égi zenédet.

Addig is, mindvégig ezt kérem:
Jó Uram, én Istenem,

nyugtasd meg magaddal
zaklatott szívem.

Ámen.

Dr. Békefy Lajos

SPIRITUÁLIS ÚTRAVALÓ
2016-RA

A 23. ZSOLTÁR NYOMÁN

3 evangélikus élet l FORRÁS
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Két kisgyerek beszélget:
– Az én apukám nagyon gazdag ember! Van tíz lova, öt autója 

és öt repülője. 
– Miért, mi a te apukád? – kérdezi a másik.
Mire az első kicsit elgondolkodva:
– Hát... körhintás. 

Vágy az elismerésre. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna 
már valakit dicsekedni. De talán azt is ki lehet jelenteni, hogy 
olyan ember sincs, aki ne dicsekedett volna legalább egyszer éle-
tében. Ez egyszerűen benne van az énünkben, az emberi mivol-
tunkban.

Amikor dicsekszünk, akkor a dolgokat, a tudásunkat, az ese-
mények leírását, a birtokunkban lévő eszközöket, saját magun-
kat úgy jellemezzük, hogy azzal nagyobbnak, jobbnak és többnek 
látsszunk. Bennünk van a vágy, hogy valamivel kiemelkedjünk a 
tömegből. Szeretnénk, ha valami miatt tisztelnének minket, sőt 
akár azt is szeretnénk elérni, ha lenne va-
lami, amiért irigykedve néznének ránk. 
A magunkat kedvező helyzetbe hozó sza-
vak és cselekedetek mögött a kiapadha-
tatlan vágy érzése áll. Vágyakozunk arra, 
hogy megfeleljünk, hogy legyen ránk 
szükség, hogy megdicsérjenek, értékelje-
nek, hogy szeressenek bennünket. 

Más tollával… „Dicsekedhetik-e a fejsze 
azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a 
fűrész annál, aki húzza? Mintha a bot su-
hogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné 
föl azt, aki nem fából van!” (Ézs 10,15)

A helyes önértékelésre szükség van. 
Fontos felismerni, hogy valamiben jó 
vagyok, Isten bizonyos képességeket, 
tálentumokat adott nekem. De jól hasz-
nálni a tudást, a hatalmat, a vagyont nem 
azt jelenti, hogy magamra akarom von-
zani mindenkinek a �gyelmét. Nem azt 
jelenti, hogy a világba kiáltom mindazt, 
amim van. Jézus kérte Máriát és a szol-
gákat, hogy senkinek se szóljanak a kánai menyegzőn végbement 
csodáról; többször kérte, hogy ne szóljanak a gyógyulásokról. Jé-
zusnak lett volna alkalma és lehetősége dicsekedni tetteivel, cso-
dáival, életével, mégsem tette.

Mivel szoktunk dicsekedni? Hatalom – talán ez az egyik leg-
gyakoribb. Vágyunk az elismerésre, a hatalomra, amely irányít.

Kapcsolatok – vágyakozunk a megértő barátokra, a segítő csa-
ládra, a szeretettel teli párkapcsolatra, a jó főnökre és a kedves 
szomszédra.

Tárgyak – vágyakozunk a legújabb, legmodernebb eszközök 
után.

Tudás – borzasztóan vágyunk arra, hogy sok információt tud-
junk egymásról, a világról, az aktuális helyzetről. Vágyakozunk 
arra, hogy a tudásunk minden téren minél szélesebb horizonton 
mozogjon.

Vagyon – ki ne vágyakozna nagyobb vagyonra, hiszen az 
anyagi jólét biztonságot ad!

Ez a felsorolás arra enged következtetni, hogy a dicsekvés mö-
gött mennyi igazi mély emberi probléma és vágy van. Ha valaki 
dicsekszik, ne csak a rosszat lássuk meg benne, hanem azt az em-
beri vágyat, hogy „értékes szeretnék lenni”. Sokszor kérkedünk 
azzal, amink van, hogy kiemeljük magunkat a tömegből, hogy 
borsot törhessünk mások orra alá. Talán vágyunk arra, hogy iri-
gyeljenek, azt akarjuk, hogy a másik vágyakozzon az után, ami 
nekünk adatott meg.

Hajlamosak vagyunk azonban olyan dolgokkal is dicsekedni, 
amelyeknek még csak a kapujában sem vagyunk. Dicsekszünk 
olyasmivel is, amit nem értünk el, nem a miénk, vagy közünk 

sincs hozzá. „Ne dicsekedj a holnapi nap-
pal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!” 
(Péld 27,1)

A külsőségekre, a látszatra adó világ 
azt sugallja, hogy akkor vagy igazán érté-
kes, ha mindezek a birtokodban vannak. 
Jézus azonban elég értékesnek tart ben-
nünket önmagunkban is. Értékesnek tart 
minket az ő szeretetére. 

Dicsekedj azzal, amid nincs! Alá-
zat. Fogadd el alázattal azt, amit kaptál, 
és azt is, amid nincs! Dicsekedj a gyen-
geségeiddel! Miért? Egyszerű a magyará-
zat: mert amikor a gyengeségünkkel di-
csekszünk, akkor egyúttal Isten erejével 
is dicsekszünk. A dicsekvés útvesztőjé-
ből erőtlenségeink, gyengeségeink felis-
merése által juthatunk ki. Amikor azzal 
dicsekszünk, amink nincs, ami hiányzik, 
akkor azzal dicsekszünk, hogy Isten be 
fogja tölteni minden szükségletünket az 
ő gazdagsága szerint. „Ha dicsekednem 

kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni.” (2Kor 11,30)
Dicsekedj azzal a kegyelemmel, amellyel a Mindenható meg-

ajándékozott, dicsekedj azzal a szeretettel, amellyel áldozatot ho-
zott érted, és dicsekedj azzal a gondoskodással, amellyel elhordoz 
téged nap mint nap!

l Szlaukó Orsolya

Imádkozzunk! Az erőtlenségünk, a gyengeségeink, a vágya-
ink azok, Urunk, amiket csak te tudsz betölteni. Kérünk téged, 
hogy oldozz fel bennünket a hatalomvágytól, a kérkedéstől, a bű-
nöktől! Rád van szükségünk, egyedül rád, hogy valósággá váljon 
bennünk Jézus gondoskodó szeretete. Áldj meg minket! Ámen.

Hetvened vasárnap – Jer 9,22–23

A dicsekvés útvesztője
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T ízemeletes tömbházak árnyé-
kában bújik meg a Lebstück 
Mária utcában a kis rózsa-
színes evangélikus templom, 
melynek 2002 óta Solymár Pé-

ter a lelkésze. „Mikor idekerültem, akkor is 
volt gyülekezeti élet, erős i�úság, presbité-
rium. Tehát az a feladatunk, hogy az időről 
időre alakuló gyülekezetben folyamatosan 
keressük az újabb impulzusokat, lendületet 
adjunk, és ne fogyjunk. Áldás, mikor azért 
jelentkeznek teljesen ismeretlen családok, 
mert most fog születni gyermekük, és sze-
retnének új életet kezdeni. Gyülekezetünk 
egyik – mára már – alapcsaládja példá-
ul Fabiny Tibor ajánlására jött el hozzánk. 
A gyerekek már itt keresztelkedtek, a nagy-
mama pedig hetvenkét évesen itt kon�r-
mált” – meséli Solymár Péter.

 

Változatos utakon 
érkező hívek 
A tudatos gyülekezetépítő munka évekkel 
ezelőtt az Új találkozások elnevezésű, Tamás-
mise jellegű zenés, ismerkedős, beszélgetős 
istentisztelettel indult. Ezt követte a „klasszi-
kus módszer”, a hittanos gyerekek családjai-
nak meglátogatása. Új lehetőségeket hoztak 

Evangélikusok 
a panelrengetegben
Tudatos gyülekezetépítés — riport Újpestről 

Nem sok evangélikus gyü le-
kezet mondhatja el magáról, 
hogy Blaha Lujza szerez te 
vissza a templomát. Való jában 
az újpesti az egyetlen. Buda-
pest IV. kerületének evangé-
likusaira azon ban nemcsak 
ezért érdemes odafigyelni, 
hanem azért is, mert kitartó 
munkával és sikeresen építik 
egyre nagyobbra a gyüleke-
zetet a panelrengetegben.
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a kötelező hittanórák, melyek egyik pozitív 
hozadéka, hogy vannak szülők, akik az isko-
lai óra után elhozzák a templomba is a gye-
rekeket. Először érkezett két gyermekével az 
az anyuka is, aki ottjártunkkor érdeklődött a 
gyülekezeti alkalmakról. 

„Most volt egy újabb próbálkozásunk 
a hittanos szülőkre is gondolva. Kreatív 
alkalmat tartunk a gyerekeknek, amelyen 
kéthavonként játékos formában tanulhat-
nak a Szentírásról, és bibliai ismeretter-
jesztő, bibliaközösségi találkozást indítot-
tunk a felnőtteknek, a végén pedig családi 
kvízzel zártunk” – árulja el a lelkész, majd 
hozzáteszi: egy-egy ilyen kreatív napra a 
meghívott nyolcvan családból húsz min-
dig el szokott jönni.

Domokos Judit és Tóth Olivér gyerme-
két, a hatéves Vencel Mórt éppen a gyü-
lekezet 142. születésnapján keresztelték 
novemberben. Ez is jelzésértékű. Tóthék 
ugyanis Újlipótvárosban laknak, de a csa-
ládi szálak generációk óta Újpesthez kötik 
őket. Az édesanya családja itt élt, volt pres-
biter is (Szecskó István) a családban. Már az 
első gyermeket is ide hozták megkeresztel-
ni, mert mint Domokos Judit fogalmaz: „A 
szívünk, lelkünk ideköt!” Vencel már hat-
éves, de édesanyja elárulta, hogy bár rajtuk 
kívül álló egészségügyi okok miatt keresz-
telték „csak” most meg a kis�út, mégsem 
bánja, hiszen így többet tudtak beszélgetni a 
keresztségről, jobban össze tudja kapcsolni 
gyermekét a gyülekezettel. „Itt mindig azt 

éreztük, hogy a kis templom tele van �ata-
lokkal, Solymár Péter lelkész úr gondosko-
dik az utánpótlásról. A gyerekeknek folya-
matosan programokat találnak ki, jó itt!” 

„Azt vallom egyfajta missziói stratégiá-
nak, hogy ha a hozzánk érkezőt mi Jézus 
szeretetével, megbocsátásával várjuk, ak-
kor nem kell hozzátenni ehhez többet. 
Ilyenkor megkapjuk az áldást” – mondja 
Solymár Péter a távolról érkezőkről.

A gyülekezeti életben azonban sok függ 
az aktív segítségtől: a presbitérium húsz 
tagjától, egy tizenöt fős segítő körtől, va-
lamint egy rendkívül lelkes felügyelőtől. 
A 2012 óta itt dolgozó Haba Gábor el-
árulta, hogy három-négy éve kezdtek neki 
igazán a munkának, mivel a százegyezres 
lélekszámú kerületben elenyészően kevés 
volt a templomba járó evangélikus hívek 
száma. A programok és a változás híre pe-
dig, mint oly sok minden, szájhagyomány 
útján terjedt. A gyülekezeti tagok, isme-
rősök próbálták felhívni a �gyelmüket 
azokra az evangélikus családokra, embe-
rekre, akik valamilyen okból eltávolodtak 
az egyháztól. Az újpesti templomban így 
vasárnaponként nincs félház. 

Haba Gábor Bártfai Barnabás huszon-
négy éven át végzett felügyelői munkáját 
folytatta. Mint mondja, „a saját lokálpat-
riotizmusunkat kihasználva építjük a gyü-
lekezetünket”.

 

A gyerekektől 
az idősekig 
Havonta egyszer vasárnap délután van 
„tipegők istentisztelete” is Újpesten. Ide 
az egészen kicsiket hozhatják a szülők, és 

A gyülekezet és a templom
Újpest község ötszáz evangélikus lakosa 1868-ban ma-
gániskolát alapított, ez lett a leányegyház alapja. 1874-
ben vették fel az egyházközséget a pesti egyházba, majd 
ugyanebben az évben telket vásároltak a szabadságharc 
Mária főhadnagyáról, Lebstück Máriáról elnevezett utcá-
ban, ahol 1875-ben meg is kezdték a templom építését. 
A templom és a paplak hitelből épült fel, és mivel nem tud-
ták visszafizetni a részleteket, 1877—78-ban elárverezték a 
templomot. 

Az épület Bezerédi Gyula szobrászművész műterme lett, 
a lakást és iskolát Ódry Lehel és Ódry Árpád színművészek 
vásárolták meg. Blaha Lujza, a nemzet csalogánya daleste-
ket tartott a bérbe vett teremben; a bevételét a templom 
visszavásárlására adva gyakorlatilag „visszaénekelte” az 
épületet a gyülekezet számára. 

1883-ban újra megalakult a presbitérium, Freyler Soma 
lévita tanító vezetésével. Az elárverezett egyházi épülete-
ket Reich Sándor lelkész szerezte vissza. A gyülekezet nö-
vekedett, és Geduly Lajos negyvenkét évnyi hűséges mun-
kája által lelkileg és anyagilag is megerősödött. A temp-
lomot 1909-ben kibővítették, és új parókiát is vásároltak. 

A második világháborúban a templom tornyában, pad-
lásán és orgonájában üldözötteket bújtattak. A harcok fo-
lyamán a homlokzatot telitalálat érte. Az újjáépítést a gyü-
lekezet saját erőből oldotta meg, de a színes üvegabla-
kok elpusztultak. 1945-ben a szovjet hadsereg szándékos 
pusztítása a lángok martalékává tette az egyházközség tel-
jes archívumát, elégették pótolhatatlan iratait, tervrajzait. 
A háború pusztítása után id. Blázy Lajost hívta meg a gyü-
lekezet lelkipásztornak, akit fia követett a szószéken. Blázy 
Lajos negyven éven keresztül hűségesen szolgált. 2002 
óta Solymár Péter vezeti lelkészként a gyülekezetet. 
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együtt tartanak velük egy különleges is-
tentiszteletet. „Úgy gondolom, hogy erre 
jönnek olyan szülők is, akik templomba 
amúgy nem járnának. A templomi rész fél 
óra, a gyülekezeti teremben zajló rész pe-
dig van, hogy két órán át is tart, mint egy-
fajta házaskör. Úgy tűnik, ha az emberek 
már az elején megszeretik a templomot, 
akkor ennek megtartó ereje van. A baba-
mama kör az anyukáknak egy külön alka-
lom, de fontos, hogy apukás foglalkozás is 
legyen jelen a gyülekezet életében” – teszi 
hozzá a lelkész.  

Emellett van i�úsági alkalom, hölgyko-
szorú, bibliaóra, és az idősekkel is meg kell 
találni a hangot, mert nem is gondolnánk, 
hogy a panellakásokba gubózó nyugdíja-

sok már milyen nehezen mozdíthatók ki 
egy-egy istentiszteletre. „Próbáljuk újra 
személyes látogatásokkal megszólítani 
őket. Meglepő, hogy olykor már az idő-
sek sem igénylik a találkozást, mert már 
bekerültek egy csapdába, és abból nagyon 
nehéz kijönni” – tudjuk meg Solymár Pé-
tertől. 

Haba Gábor felügyelő azonban azt is 
elárulta, hogy a kerület peremén, Káposz-
tásmegyeren is felvették a kapcsolatot a hí-
vekkel. Miután ott nincs templomuk, fon-
tos volt, hogy a katolikus és a református 
testvérek befogadták az evangélikus isten-
tiszteletet. Mára az idős templomlátogatók 
mellett már öt család jár stabilan a káposz-
tásmegyeri művelődési házba. 

Ám emögött komoly munka áll. Az 
evangélikusok felkutatására az első lépés 
egy Kaláka-koncert volt Káposztásme-
gyeren. „Lehetőségünk lett volna templo-
mot építeni Káposztásmegyeren, de nincs 
annál szomorúbb, mikor egy nem létező 
közösségnek építünk, és vasárnaponként 
üres a templom, ezért megköszöntük a le-
hetőséget, és inkább a gyülekezetépítésbe 
fektettük azt az energiát, amelyet a temp-
lomépítésre fordítottunk volna” – mesélte 
Haba Gábor. 

Solymár Péter lelkész ehhez hozzáté-
ve azt mondta, még előttük áll az a fon-
tos döntés, hogy a káposztásmegyerieket 
helyben erősítik tovább, vagy a Lebstück 
Mária utcai templomba próbálják meg 
átszoktatni. De egyelőre még boldogok, 
hogy egyre több kisgyerek is jön, akár ma-
gától, a bibliaóra jellegű istentiszteletre a 
művelődési házba vagy a katolikus temp-
lom kápolnájában tartott alkalomra. 

Nem hívők, koncertek 
és a Facebook 
A nem hívőkkel való kapcsolatfelvétel ál-
talában az adventi időszakhoz kötődik, 
akkor Újpest központjában standdal és 
nagyszínpadi fellépéssel mutatkozhat be 
minden egyház, így az evangélikus is. Az 
énekkar adventi templomi koncertjeire is 
többségében nem a gyülekezeti tagok jön-
nek, hanem a zenekedvelők, akiket szintén 
próbál megszólítani a gyülekezet. Volt pél-
da óriásplakátok kihelyezésére is, melynek 
következtében valóban jöttek új emberek, 
de így a legnehezebb hívekhez és keresők-
höz szólni a tapasztalatok szerint. 

És 2015-ben nem lehet eltekinteni a 21. 
századi közösségi médiától sem. Az új-
pesti evangélikusoknak is van Facebook-
oldaluk. Sokan vannak, akik fontosnak 
tartják, hogy csatlakozzanak a virtuális 
közösséghez, annak ellenére, hogy nem 
járnak a templomba. Solymár Péter lelkész 
úgy fogalmaz: „Kétszázhetven követőnk 
van, és legalább nyolcvanról tényleg nem 
tudom, hogy kicsoda, mert talán régen 
járt ide templomba, de az a fontos, hogy 
kötődik hozzánk.”

A gyülekezetben sikerült elérni, hogy a 
személyes vagy politikai ellentétek sohase 
kapjanak teret, az újpesti munka sikerét 
pedig alázattal és örömmel látja Solymár 
Péter, aki szerint egyetlen dolog segíti a 
legjobban a gyülekezetépítést: „Szeretni 
kell az embereket.” 

l Kézdi Beáta
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A megújult Evangélikus Élet első, január 10-i 
számának címlapján megjelent fotográfia és az 
ahhoz kapcsolódó cikk indított arra, hogy a 
nyírségi tanyavilág evangélikusairól más szem-
szögből írjak. Való igaz, hogy nem könnyű az élet 
a bokortanyákon, de azt gondolom, elmondható ez 
Magyarország számtalan más területéről, az el-
néptelenedő alföldi tanyavilágról vagy a kis-
térségi falvakról is. 

A bokortanyák jelenlegi helyzetét feltáró 
legújabb, sok kutatómunkára alapozott, száz-
harminc oldalas könyvnek (Bácskainé Pristyák 
Erika: Életképes bokortanyák – A nyíregyhá-
zi bokortanyák differenciálódása az elmúlt év-
tizedekben, nyíregyházi Főiskola, 2014), illetve 
Márkus Mihály A bokortanyák népe című, két-
százkilencven oldalas mo-
nográfiájának (az 1943-ban 
kiadott könyv reprintjét 
2009-ben jelentette meg a 
Kelet Press – a szerk.) is-
merete hasznos segítség le-
het mindazoknak, akik bete-
kintést szeretnének nyer-
ni a nyírségi bokortanyák 
múltbeli és jelenlegi éle-
tébe. 

A bokortanyák telepesei 
tót ajkú, evangélikus vallá-
sú családok voltak. Az evan-
gélikusok aránya 1754–1848 
között elérte a lakosság 80%-
át (1754-ben 2500 fő élt ezen 
a területen, 1833-ban 17-18 
ezer lakos). Erről a „virágzó” evangélikus múlt-
ról tesz bizonyságot az evangélikus nagytemplom, 
mely valóban kövekből épült hitvallás elődeink 
hitéről és istenhez való ragaszkodásáról. 

Mára Nyíregyházán az evangélikusság aránya 
mindössze 7% a Központi Statisztikai Hivatal 
2011-es adatai szerint. nyíregyházához 36 bo-
kor tartozik, nyírtelekhez 7, nagycserkeszhez 15.
A bokortanyák vallási összetétele is felhígult, 
de nem mindenhol, és elmondható, hogy a bokorta-
nyák hozzávetőlegesen 60-70%-ban ma is evangé-
likusok által lakott terület. 

Ezekben a kisebb-nagyobb bokrokban, amelyek 
között vannak fejlettek, fejlődők, stagnálók és 
sorvadók, több evangélikus lelkész is rendsze-
resen szolgál, és végez missziói munkát. Köztük 
Adámi László Vargabokorban, Dobó Dániel Cigány-
bokorban és Markóbokorban, Laborczi Géza és Ko-
vács Erzsébet Benkő-, Vajda- és Salamonbokorban, 
Sztankó Gyöngyi rozsrétszőlőn (rozsrétbokorban), 
Zsarnai Krisztián Mandabokorban, Bálintbokorban 
és Felsősimán. 

Vannak tehát szolgálati helyek a tanyavilág-
ban, ahol az a tapasztalat, hogy fogy és elöreg-
szik a gyülekezeti közösség. De nem általánosít-
ható ez a tendencia, mert vannak olyan bokrok 
is, ahol a növekedés és az élet jelei mutatkoznak 
meg. Vannak fiatalok, van pezsgés, bibliaórák, 
ifjúsági alkalmak hétről hétre, családi napok, 
táborok, és sorolhatnám még. 

idén kezdjük meg férjemmel a tizedik szolgá-
lati évünket a reánk bízott területen, és sok 
pozitív tapasztalatunk van. A közel háromszázas 
lélekszámú Mandabokorban a lakosság 90%-ban 
evangélikus. Miután a gyülekezet kinőtte a rossz 
állapotban lévő művelődési házat, amely évtize-
deken keresztül adott helyet a közösségnek, most 
örömmel élik meg sokan a hitüket a 2013-ban fel-

épített és felszentelt, a mai kor igényeit ki-
szolgáló új imaházban, ahol alkalomról alkalom-
ra megtöltjük lelki otthonunkat. A város perem-
területén fekvő bokortanyák közel helyezkednek 
el egymáshoz, így egy-egy istentiszteleti helyre 
a szórványbokortanyákból is jönnek hívek. 

Mi lesz veled, tanyavilág? A bokortanyák éle-
tét jól ismerő és kutató Bácskainé Pristyák Eri-
kának az a véleménye, hogy életképesek a bokor-
tanyák. Biztos, hogy nem mind az ötvennyolc, de 
többségük igen! A város viszonylag közel van, 
a legtöbb tanya megőrizte részben vagy egészé-
ben gazdasági szerepét, többen építkeznek bokor-
tanyákban, és többgyermekes, fiatal családok is 
vannak, nem csak egyedül élő idősek. 

Az egyház küldetése, hogy az evangéliummal, 
amely mindenkor életet és újulást munkál közöt-
tünk és bennünk, hűséggel szolgáljunk hazánk ezen 
egyedülállósága révén különleges értéket képvise-
lő területén élő fiatalok és idősek felé egyaránt.

l ZSArnAinÉ UrBán nÓrA
evangélikus lelkész (nyíregyháza)
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Aszakkollégium a nyíregy-
házi felsőoktatási intézmé-
nyekben tanuló romákat, 
illetve hátrányos helyzetű-
eket igyekszik segíteni ab-

ban, hogy anyagiak híján, szociokulturá-
lis hátrányaik miatt ne morzsolódjanak 
le, sikerüljön megszerezniük a diplomát. 
A hozzáadott érték az evangélikus neve-
lési hagyományokból következik: az in-
tézmény  olyan értelmiségiek nevelésére 
törekszik, akik a keresztény értékrenddel 
megerősítve lesznek képesek tenni a hazai 
cigányság integrációjáért. Elnézve a hazai 
demográ�ai, szociális és munkaerőpiaci 
helyzetet, erre nagyobb szükség mutatko-
zik, mint valaha. 

– Akikre mi fókuszálunk, azok egyre 
nagyobb szegénységbe és kilátástalanság-
ba csúsznak – fogalmazza meg aggályait 
Molnár Erzsébet lelkész, az ERSZK veze-
tője –, különösen itt, az észak-alföldi tér-
ségben, ahonnan a Debreceni Egyetem 
Nyíregyházán működő egészségügyi kara 
és a Nyíregyházi Egyetem is toborozza a 
hallgatókat. Kínálatuk vonzó, és a társa-
dalmi szükségletekre épít: főleg az egész-
ségügy, a szociális szféra és az oktatás szá-
mára képeznek szakembereket, a nehéz 
sorból érkező �atalok szívesen választa-
nak pályát ezeken a területeken. 

Komoly veszély azonban, hogy képes-
ségeiktől, a bennük szunnyadó tehetség-
től, az esetleg korábban szárba szökkent 
ambíciótól függetlenül megtorpannak a 

felsőoktatás előtt, mert lehetetlennek érzik 
a helyzetüket. Nagyon fontos tehát, hogy 
időben értesüljenek azokról a támogatási 
formákról, amelyeket mi tudunk nyújtani 
a sikeres tanulmányokhoz. A megalapo-

zott döntést pedig mostanában kell meg-
hozni, hiszen február 15-ig kell beadni a 
felsőoktatási felvételi jelentkezést. 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium 
megadja azt a személyre szabott segítséget, 
amely a hátrányok lefaragásához szükséges 
a főiskolai, egyetemi tanulmányi követel-

mények teljesítéséhez, például ingyenes 
nyelvoktatást biztosít a nyelvvizsga meg-
szerzéséhez. Emellett a műhelymunkák 
során olyan kiegészítő képzést nyújt, amely 
a majdani értelmiségi szerepvállaláshoz a 
roma közösség sorsa, felemelkedése szem-
pontjából nélkülözhetetlen, legyen szó ta-
nítóról, védőnőről, szülésznőről, mentősről 
vagy épp gépészmérnökről. Tudást a hazai 
cigányságról, szociológiai jellemzőiről, kul-
túrájáról, az előítélet természetéről, a civil 
kezdeményezésekben rejlő lehetőségekről, 
a művészetek erejéről; ismereteket a keresz-
ténységről, annak társadalomalakító erejé-
ről, az értékrend fontosságáról. 

A képzés fejleszti a szakkollégisták kom-
petenciáit, kommunikációs készségeit, vi-
takultúráját, közösségi élményeken keresz-
tül kiteljesedésüket. Teljesítményük, igye-
kezetük alapján di�erenciált ösztöndíjat 
kapnak. 

A tanév második szemeszterére január 
27-ig lehet jelentkezni. Ezúttal is huszonöt 
felsőoktatási hallgató lehet tagja az Evan-
gélikus Roma Szakkollégiumnak. (Részle-
tek az intézmény honlapján: http://goo.gl/
wbZbJm) 

l Veszprémi Erzsébet

Felvétel az Evangélikus 
Roma Szakkollégiumba
Ahogy nincs pontos tudásunk a hazai roma népesség 
számáról, mert csak bonyolult körülírás, illetve az önazono-
sítás-önbevallás révén jutunk adatokhoz, a cigányok iskolai 
végzettségéről szóló statisztikák is sok bizonytalanságot 
hordoznak. De az arányszámokat helytállónak kell tekin-
tenünk. Míg a többségi társadalomban az érettségizettek 
aránya meghaladja a 31, a diplomásoké pedig a 18 száza-
lékot, a cigányok közül még 5 százalék se jut el az érettsé-
giig, a diplomások aránya pedig 1 százalék alatt van. Innen 
nézve nem szorul különösebb indoklásra, miért fontos az a 
Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat, amelynek 2011 
óta a Nyíregyházán működő Evangélikus Roma Szakkollégi-
um (ERSZK) is erős bástyája. 
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– Mikor és hol rendeztek először 
ilyen találkozót?

– 1992-ben Németországban, Görlitz-
ben tartották az első közép-európai keresz-
tyén találkozót. Ezt a kontinens keleti felén 
lezajlott rendszerváltozásokat követően ki-
fejezetten a megbékélés jegyében szervezte 
meg a szász és a lengyel lutheránus egyház, 
de részt vettek rajta a cseh testvérek is, akik 
alapvetően inkább reformátusnak tart-
ják magukat. Vagyis a protestáns ökume-
né gondolata már ott jelen volt, s bár alig 
háromszázan gyűltek akkor össze, az első, 
fontos lépéshez ez éppen elegendőnek bi-
zonyult. Egy évtizeden át minden harma-
dik esztendőben megrendezték Görlitzben 
ezt a találkozót, majd 2005-ben a csehek 
elvitték az eseményt Prágába. Ezen lénye-
gében már a Csehországgal szomszédos 

országok minden evangélikus egyháza és 
a partneregyházak is részt vettek, vagyis tíz 
év alatt az eredeti gondolat szépen kinőtte 
magát.

– A prágai találkozón már a magya-
rok is ott voltak?

– Igen, és három évvel később Szlová-
kiában, Pozsonyban is részt vettünk raj-
ta. Tavalyelőtt a wrocławi rendezvényen 
ajánlottuk fel, hogy 2016-ban Budapesten 
legyen a keresztyén találkozó, amelyet mi 
már inkább a csak „A föld sója” találkozó-
nak hívunk, hiszen ez a bibliai szófordulat 
a mottója. Azért ezt választottuk, mert só 
nélkül szinte semmiféle ételnek nincs íze, 
ezért a só legalább olyan erővel van jelen 
a mindennapjainkban, mint a reformáció 
gondolata és hatása az európai kultúrában. 
Az időzítés azért is fontos, mert ez a ren-

dezvény már előkészíti a 2017-es jubileu-
mot, amikor a reformáció kezdetének öt-
századik évfordulójára emlékezünk.

– Hányan vettek részt a legutóbbi ta-
lálkozón Lengyelországban, és milyen 
volt a hangulat?

– Több mint háromezren, és a rendez-
vény napjaiban lényegében az egész várost 
átjárta az a testvéri, szeretetteljes hangulat, 
amely leginkább jellemző ezekre a találko-
zókra. Az európai lutheránusok között ál-
talában mindig minden jelentős kezdemé-
nyezés a német testvérektől indul, amiért 
hálásak is vagyunk, de ennek a sorozatnak 
szerintem éppen a kelet-közép-európai 
megközelítés, mentalitás adja a sajátos jel-
legét. Az általános evangéliumi üzenetek 
mellett többnyire ennek a sajátos történel-
mi fejlődésű régiónak a problémái, ügyei 
tematizálják ezeket a találkozókat, ami 
sajátos és szerintem különösen szerethető 
ízt kölcsönöz az egész kezdeményezésnek. 
A wrocławi találkozó központi rendezvé-
nyei az 1930-ban épült, méretes centená-
riumi csarnokban és a környékén zajlot-
tak. Úgy tudnám összefoglalni a lényeget, 
hogy olyan jó hangulatú együttlét volt, 
amelyen különböző anyanyelvű, de azo-
nos identitású emberek élhették meg az 
összetartozás élményét, ami szerintem na-
gyon fontos. Különösen azért, mert ezek 
az egyházak kicsik, és az aktív közösség, a 
sokaság megélése erőt adhat nekik az épít-
kezéshez, a továbblépéshez.

„Ti vagytok a föld sója!” Erre a bibliai idézetre fűzik fel idén 
a kelet-európai keresztyének legjelentősebb, nemzetközi 
találkozóját, amelynek Budapest ad otthont. Javában zaj-
lik a szervezés, sőt már jelentkezni is lehet a rendezvényre, 
amely a régiót érintő legfontosabb társadalmi kérdések meg-
beszélése mellett a szórakozásra is bőven kínál majd alkal-
mat. Olyan jó hangulatú együttlét ez a találkozó, ahol azonos 
identitású emberek örömmel élhetik meg az összetartozás 
élményét — így foglalta össze „A föld sója” találkozó lénye-
gét Cselovszkyné dr. Tarr Klára, egyházunk országos irodája 
ökumenikus és külügyi osztályának vezetője, akit a júliusban 
megrendezendő eseményről kérdeztünk.

„A föld sója” találkozó – 2016, Budapest

Három nap 
az összetartozás 
jegyében
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– A budapesti találkozón mire szá-
míthatnak a résztvevők?

– Mindent megteszünk azért, hogy 
ugyanabban a szeretetteljes, jó hangulat-
ban legyen részük, amely a korábbi ren-
dezvényeket jellemezte. A beszélgetések 
témáit a régió egyházait és társadalmait 
leginkább foglalkoztató kérdésekből válo-
gatjuk össze. Így szó lesz majd – sok egyéb 
mellett – arról, hogy mit kezd az egyház 
a passzivitással, az emberek „maguk mód-
ján” vallásosságával, de szó esik az áldá-
sok erejéről, a lelkigyakorlatok mai for-
májáról és természetesen az elvándorlás, 
a menekültek kérdéséről, a bevándorlás, 
migráció jelenségéről is. A panelbeszél-
getéseken tematizáljuk majd az i�úságot 
érintő legfontosabb problémákat, és az 
életvezetéssel kapcsolatos kérdések is na-
pirendre kerülnek. A spiritualitást, a hit 
megélését mint élményt a négynapos ren-
dezvény első délelőttjén előadóművészek, 
keresztyén zenekarok, életükkel tanúságot 
tevő ismert személyek közreműködésével, 
némileg formabontó módon igyekszünk 
megjeleníteni. Ugyanakkor a találkozó 
nyitó és záró istentisztelettel, illetve min-
den nap bibliatanulmányokkal kezdődik 
és zárul.

– Hogyan oldják meg a soknyelvű-
ség problémáját?

– Ez valóban nagy kihívás. A találko-
zó nyelve hagyományosan cseh, szlovák, 
lengyel, német és magyar. A fő előadáson 
pro� tolmácsolás lesz, a panelbeszélgeté-
sek, workshopok egy része németül zajlik 
majd, a cseh, szlovák, lengyel és magyar 
nyelven elhangzó programokhoz pedig a 
részt vevő egyházak biztosítanak fordítást 
mobil tolmácsberendezéssel.

– Tekintettel a rendezvény jellegére, 
nyilván szórakoztató programokat is kí-
nálnak a szervezők.

– Természetesen. „A föld sója” találko-
zó központi helyszínéül választott Tüske-
csarnok és környéke, amely lényegében az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem lágy-
mányosi kampuszának felel meg, számta-
lan lehetőséget kínál erre. A résztvevőket 
a közeli egyetemi kollégiumokban szál-
lásoljuk el, s tekintettel a hely központi 
fekvésére, a résztvevők Budapest szívében 
tölthetnek el három teljes napot. Az i�úsá-
gi sátorban reggeltől estig zajlanak majd a 
különféle programok, de tervezünk dunai 
sárkányhajózást, focibajnokságot, és – ha 
már szóba került a labdarúgás – arra is le-
hetőség lesz, hogy az érdeklődők óriáski-

vetítőn nézzék meg a labdarúgó-Európa-
bajnokság éppen akkor zajló elődöntő-
jét. Mindez persze csak ízelítő, a végleges 
program még formálódik, mi pedig az ese-
mény honlapján, a Foldsojatalalkozo.hu 
weboldalon folyamatosan tájékoztatjuk az 
érdeklődőket. Itt lehet jelentkezni is. A re-
gisztráció január 15-én indult magyar, né-
met, cseh, lengyel, szlovák és angol nyelven 
az említett honlapon.

– A külföldi vendégek nyilván a vá-
rosra is kíváncsiak lesznek. 

– Tematikus városnézéseket is szerve-
zünk, amelyek jó alkalmat adhatnak a sze-
mélyes ismerkedésre, kapcsolatok kialakí-
tására is. Evangélikus, református és né-
hány híres katolikus templomot mutatunk 
meg majd városszerte. Ebbe igyekszünk 
bevonni az érintett gyülekezeteket is, ezzel 
is lehetőséget kínálva a kapcsolatépítés-
re. Legalább negyven gyülekezeti kórust, 
vagyis összesen hat-nyolcszáz embert vá-
runk a környező országokból, akik fellé-
péseikkel szolgálnak majd az eseményen. 
Lesz orgonakoncert, zenélnek egyházi, 
i�úsági zenekarok, és szombaton este, a 
záró istentisztelet után a Tüskecsarnokban 
fellép a Bohém Ragtime Jazz Band is. 

l I. L. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
TA

M
ÁS



FOtó: rObert cOrdOva



13 evangélikus élet l ÉGTÁJOLÓ

Atavalyi karácsonyra igen megnö-
vekedett a sötétség. 2015-ben volt 
hetven éve, hogy véget ért a má-
sodik világháború, ma mégis ti-
tokzatos erővel járja át az emberek 

szívét a támadásoktól, a kisemmizéstől, a hábo-
rútól való félelem. Múlt év tavaszán nehezen ért-
hető körülmények között lezuhant egy repülőgép
a francia Alpokban. Kevéssel utána Kenyában, a 
Garissai Egyetemen történt ijesztő tömeggyilkos-
ság. A közel-keleti háborús állapotok nem szűn-
tek meg, sőt egyre kegyetlenebbek és embertele-
nebbek lettek. Több százezer ember vált földön-
futóvá. És tavaly elérte Európát is, a mi országa-
inkat is az óriási menekültáradat. 

Dermesztő csapásként terjedt a párizsi terror-
támadás híre. Újra és újra bejárja a sajtót egy-egy 
újabb támadásról szóló hír, és az emberi gonosz-
ság további emberáldozatokat követel. Amikor 
azzal nyugtattuk magunkat, hogy ilyenek csak tő-
lünk távol, a mi életünket nem érintve történhet-

nek meg, hamis biztonságtudatunkat a közvetlen 
közelünkben, a bukaresti Colectiv klubban tör-
tént, több mint hatvan áldozatot követelő tragé-
dia rengette meg. 

Igen megnövekedett a sötétség. A csillagtalan 
sötét éjben megrettent szívünk fölött összehúzzuk 
a télikabátot, és magunk elé meredve soroljuk a 
vétkesek neveit…

„Miben rejlik a keresztyénség ereje, ha egyálta-
lán létező erő még ma?!” – kérdezik sokan kétel-
kedő lélekkel. A hit ereje, amely már több dikta-
túrán is átmentette a keresztyénséget, nem a vál-
tozékony emberi kultúrában rejlik, hanem ott van 
a betlehemi jászolbölcsőben és az azt körülvevő 

fényben. Két fontos üzenete van ma számunkra a 
legnagyobb sötétséget is áttörő fénynek.

„Egy gyermek születéséről van szó, nem egy 
erős fér�  forradalmias tettéről, nem egy bölcs 
merész felfedezéséről, nem egy szent kegyes cse-
lekedetéről. Minden értelmet meghaladó módon 
egy gyermek születése vezet minden megválto-
zásához és az egész emberiség üdvösségéhez, a 
megváltáshoz” – írta az 1945 tavaszán mártírha-
lált halt Dietrich Bonhoe� er német evangélikus 
lelkész, teológus. 

A velünk haladó Isten felemeli tekintetünket, 
és a magasban ragyogó csillagra irányítja. Felfelé 
nézzünk, ahelyett hogy zavartan magunk elé bá-
mulva mormoljuk vélt ellenségeink nevét, sérel-
meinket! Jézus Krisztus nemcsak a mi szabadítá-
sunkra jött, hanem az egész világ szabadítására! 

A csillag fénye az egész földet átjárta, és a csil-
lag láttára indultak el keletről a bölcsek a betle-
hemi jászolhoz. A három bölcs sokak szerint az 
akkor ismert világ három kontinensét jelképezi: 
Európát, Afrikát, Ázsiát. Személyükben az egész 
világ – nemzeti különbségektől függetlenül – le-
borulva imádta Jézust. A betlehemi fény máso-
dik üzenete az, hogy a történelem Ura az egész 
emberiség közösségébe kapcsolja az őt felisme-
rőket. Nem elszigetelten vívjuk harcunkat a go-
noszsággal szemben, hanem az istenfélők és az 
emberi életet tisztelők sokaságával együtt.

„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Is-
ten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” 
– vallja Pál apostol a Timóteushoz írt levélben 
(2Tim 1,7). Hagyjuk, hogy a megszületett gyer-

mek fénye átmelegítse, átírja fagyos gondolatain-
kat, és építsük a békét és a közösséget az emberek 
között az erő, a szeretet és a józanság lelkével!

„Nagyon könnyű rombolni és pusztítani. Az 
igazi hősök viszont azok, akik békét teremtenek, 
és építenek” – mondja Nelson Mandela. A sötét-
ség nem tudja elnyelni a világosságot. Nem könnyű 
a sötétség törvényszerűségétől meghatározottan 
Krisztus szolgálatában a világosság és a szeretet kö-
vetének lenni, de nem lehetetlen. A betlehemi fény 
adjon erőt idén és a jövőben is, hogy gyermeki bi-
zalommal lépjük át a félelem korlátait, és legyünk 
a szerető Atya építkező, józan és irgalmat gyakorló 
munkatársai, a fény és az új Élet hirdetői! 
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Adorjáni Dezső Zoltán
püspök
Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház

A világosság 
a sötétségben 
fénylik (Jn 1,5)

‚‚A hit ereje, amely már több diktatúrán 
is átmentette a keresztyénséget, nem 
a változékony emberi kultúrában rejlik, 
hanem ott van a betlehemi jászolbölcsőben 
és az azt körülvevő fényben.
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Opavszki Judit 
evangélikus hitoktató (Pilis)
Állami iskolában tanítok. Nagyon jók 
a tapasztalataim, kiváló a tanári kar és a 
gyülekezet kapcsolata is, sok evangélikus 
tanító és tanár van az iskolában, minden-
ben segítenek. Pilisi születésű vagyok, így 
sokakat régóta ismerek a tanári karból, ez 
is megkönnyíti a munkámat. 

A kötelező hit- és erkölcstanoktatás 
egy szélesebb réteg elérését tette lehetővé. 
Fontos, hogy hívogassuk a hitoktatás so-
rán megismert gyerekeket a gyülekezeti 
alkalmakra, de vigyázunk, hogy ez soha 
ne kényszer legyen a gyerek vagy a család 
számára, hanem egy felkínált lehetőség. 

Hogy mennyiben tekinthető missziói te-
rületnek egy állami iskola? Az iskola nyi-

tott a keresztény vallás iránt, tavaly ad-
ventben verseket, jeleneteket adtunk az 
ünnepi felkészüléshez. Azt vallom: egy 
hitoktató is lehet olykor lelkigondozó, így 
ha személyes megkeresés érkezik, szíve-
sen beszélgetek el gyermekkel és szülővel 
egyaránt. A gyermekek hittanórán sokkal 
nyitottabbak, mint osztályszinten – ezzel 
is óvatosan bánunk, hiszen a titoktartás 
mindannyiunkra vonatkozik. 

A kommunikáció nagyon fontos: mer-
jünk kérdezni és segítséget kérni az isko-
lákban mind a vezetőktől, mind a kollé-
gáktól. Jó a kötelező hitoktatás abból a 
szempontból, hogy a gyerekek szeretik az 
értékelést. Amíg csak fakultatív rendszer-
ben tanítottunk, nem voltak osztályzatok, 
számonkérések. Most jobban nyomon 
tudjuk követni a fejlődést, hogy mit sajá-
títottak el az anyagból, és ez a gyerekek-
nek is jó. 

Amikor az óra elkezdődik, és becsuk-
juk az osztályterem ajtaját, mindig ének-
kel és imádsággal kezdjük az órát. Onnan-
tól megszűnik a fáradtságom, akármilyen 
fáradt voltam korábban. Azt élem meg, és 
ezért Istennek adok hálát, hogy örömmel 
tudom végezni ezt a hivatást. 

Polczer Csabáné (Mende) 
Alsó tagozatos tanító vagyok, első osz-
tályosaim vannak, világi iskolában taní-
tok. Úgy tudom jellemezni a munkámat, 
hogy ez is egy szolgálat. Minden reggel 
úgy indulok el az iskolába, hogy tudom: 
az Isten helyez szolgálatba. Nagyon kell 
�gyelni arra, hogy bátorítsam a gyere-
keket, megerősítsem a szülőket is, hogy 
nyugodtan bízzák rám, ránk a gyereke-
ket. Aki Isten kezéből veszi a hivatását, 
annak el is kell tudni számolnia a napjá-
val. Így nagyon tudatosan oda kell �gyel-
ni arra, hogy jó napunk legyen, helytáll-
junk a feladatunkban. 

Nincs más út, csak 
a szeretet pedagógiája
Az elmúlt esztendő a reformáció és oktatás tematikus éve 
volt a 2017-re, a reformáció kezdetének ötszázadik évfor-
dulójára felkészítő esztendők sorában. Ebből az alkalomból 
szerveztek találkozót november közepén Óbudán, az evan-
gélikus egyházközség alagsori gyülekezeti termében a Bu-
dai és a Dél-Pest Megyei Egyházmegye területén tanító pe-
dagógusok számára. A szakmai tapasztalatcsere közepette 
sok olyan, mindnyájunkat gazdagító gondolat fogalmazó-
dott meg, amelyre, úgy éreztük, feltétlenül érdemes külön 
is rákérdezni…

Sopron, evangélikus líceum (ma Berzsenyi Dániel Evangélikus [Líceum] Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium) 1918 körül
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Szerencsések vagyunk: a tantestületben 
hatan is tanítunk, akik az evangélikus, il-
letve a katolikus gyülekezetbe tartozunk, 
így egymást is tudjuk erősíteni. Rend-
szeresen szoktam igés lapokat, kártyá-
kat, biztató kis lapokat adni, és nemcsak 
a tanév kezdetén, hanem például most, a 
portfólióírás közepette is. Természetesen 
azoknak a kollégáknak is adok, akik nem 
járnak gyülekezetbe, és ezt ők szívesen fo-
gadják.

Minden gyerekben látnom kell Krisz-
tust. Úgy kell törődnöm vele, segíteni neki 
a tanulásban, úgy kell a szülőkkel foglal-
koznom, mintha ott Jézus lenne. Mit ten-
ne most Jézus? Hogyan reagálna? Hogyan 
válaszolna? Hogyan fegyelmezne? Ho-
gyan intene szelídségre? Ezeket a kérdé-
seket teszem fel magamnak nap mint nap, 
amikor belépek az iskolába. 

Kolléganőkkel beszélgettünk arról, mi-
lyen pedagógiai módszerekkel tudjuk el-
érni azt, hogy a gyerekek fejlődjenek, igazi 
közösséget tudjunk velük alkotni – s visz-
szajutottunk az alapokhoz: a Bibliához… 
Nincs más út, csak a szeretet pedagógiája. 
Ha valami pluszt szeretnénk adni nekik a 
tananyagon kívül, akkor nem kell könyv-
tárnyi szakirodalmat bújni, „csak” annyi 
a dolgunk, hogy a szeretetünkkel, amit 
Istentől kapunk, tudjunk a gyerekek felé 
fordulni. 

Bizik Eszter (Pestszentlőrinc) 
Magyar–német szakos tanár vagyok, két 
éve a Sztehlo Gábor Evangélikus Iskolá-
ban tanítok. Előtte állami fenntartású is-
kolában dolgoztam. Sokkal jobban érzem 
magam az egyházi iskolában, azért jöttem 
át, mert evangélikus vagyok. Itt más a kö-
zeg, a hangulat még a tanáriban is. A gye-
rekek nem mások, a légkör más. A tanulók 
ugyanakkor tudják, hogy egyházi iskolá-
ban bármit nem szabad megtenni. 

Az állami iskolában nem mindenki 
tudta rólam, hogy gyakorló evangélikus 
vagyok, volt, aki igen, volt, aki sejtette, ez 
egyébként nem volt téma a tanári szobá-
ban. Amikor megmondtam, hogy egyházi 
iskolába megyek át, senki sem csodálko-
zott, tehát nem volt meglepetés. Egy hitét 
gyakorló pedagógus számára könnyebb az 
egyházi iskolában magyarórán vagy osz-
tályfőnökin erkölcsi kérdésekről gondol-
kodni a gyerekekkel. 

A Sztehlo-iskola azért speciális, mert 
minden hétfő reggel az iskolalelkész áhí-
tatával kezdődik, keddtől péntekig pedig 
beszélgetőkör van, amelyet az osztály-
főnök tart. Akár hívő a pedagógus, akár 

nem, az a negyedóra beszélgetés a gyere-
kekkel egyházi, vallásos témáról kell hogy 
szóljon. Felolvasunk egy igét, és beszélge-
tünk róla. Egy-egy felvetődő problémát 
járunk körül, és hívő szempontból keres-
sük a megoldását. Örülök, hogy ki tudok 
teljesedni ezekben az alkalmakban, olyat 
tudok nyújtani a diákok számára, amiért 
egyházi iskolába jöttem. 

Úgy gondolom, ad egy pluszt az egyhá-
zi iskola a gyerekeknek, mert más a hozzá-
állás, más a lelkület, hosszútűrő a szeretet. 
Családias hangulatú az iskola... 

A Sztehlo nem „megaiskola”, ahol sze-
mélytelenek a viszonyok – mindenkinek 

van a másikhoz egy jó szava. Megérzik a 
gyerekek ezt a rezonálást. Kicsit lágyabb 
hangnemben beszélnek a pedagógusok, 
és a gyerekek már ettől megnyugszanak. 
Kibeszélhetik, ami a szívüket nyomja, 
meghallgatjuk őket, és amiben csak tu-
dunk, segítünk nekik. Sokkal közelebb 
kerülünk hozzájuk, szerintem ez nekik 
nagyon jó. A tanítás a beszélgetőköröknek 
is köszönhetően jobban összefonódik a 
neveléssel – megismerjük egymást, s ez 
minden érintettnek, a diákoknak, a szü-
lőknek és nekünk, pedagógusoknak is 
hasznunkra válik.

l Stifner-Kőháti Dorottya
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Előadás a római püspöki szinódusról 
Budahegyvidéken. A Keresztény Értel-
mi ségi Fórum következő alkalmán a bu-
da hegyvidéki evangélikus templomban 
(Budapest XII., Kék Golyó u. 17.) január 
25-én 18.30-kor Ismertető a római püspö-
ki szinódusról címmel dr. Székely János, az 
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye se-
gédpüspöke tart előadást. 

Ünnepi vespera a kelenföldi evangé-
likus templomban. „Várva vártam az 
Urat, és ő lehajolt hozzám... Új éneket 
adott a számba, Istenünknek dicséretét.” 
(Zsolt 40,2.4) Január 31-én, vasárnap 18 
órakor ünnepi vespera keretében adunk 
hálát Istennek azért, hogy a Fővárosi Pro-
testáns Kántorátus húsz éve végezheti ze-
nei szolgálatát a munkaév minden vasár-
napján többszólamú tételekkel díszített 
protestáns vespera éneklésével. Az ün-
nepi istentiszteleten a liturgiát vezeti és 
igehirdetéssel szolgál Gáncs Tamás igaz-
gató lelkész. Szeretettel várjuk a velünk 
együtt örvendezőket! Cím: Budapest XI., 
Magyari István u. 1—3. Facebook.com/
kelenfoldi.evangelikusgyulekezet.

A Lepramisszió közgyűlése. A Lepra-
misszió szeretettel hívja támogatóit és 
az érdeklődőket a leprások világnapjá-
nak központi ünnepségére és a szervezet 
tisztújító közgyűlésére. Helyszín: a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinata 
székházának nagyterme (Budapest XIV., 
Szabó József u. 16. I. emelet). Időpont: 
január 31., vasárnap, 16 óra. A műsorban 
képes összeállításban mutatják be a misz-
szió indiai és kínai projektjeit.

Jankovics Marcell előadása. A budavá-
ri evangélikus szabadegyetem követke-
ző alkalmát február 1-jén, hétfőn 19 órai 
kezdettel tartjuk a Bécsi kapu téri evan-
gélikus templom kápolnájában (1014 Bu-
dapest, Táncsics Mihály u. 28.). Dr. Fabiny 
Tamás püspök áhítata után Jankovics 
Marcell kultúrtörténész tart előadást A fel-
vidéki szárnyas oltárok címmel. A belépés 
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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Megboldogult katonako-
rom egyik nem halvá-
nyuló emléke a Lőrincze 
Lajos nyelvésszel készí-
tett interjú a legénység 

számára rendeltetett havi magazinban. 
Amikor a riporter megkérdezte, mi a véle-
ménye a katonák káromkodásáról, a pro-
fesszor a tőle megszokott bölcsességgel vá-
laszolt. Szerinte nem baj – mondta –, ha a 
katonák káromkodnak. 

Nagyon megdöbbentem, amikor ezt ol-
vastam. Tessék?... Aztán az indoklástól ki-
tisztult a kép. Lőrincze tanár úr kifejtette, 
hogy mivel a katonaság – főként az akkor 
még létező sorállomány számára – a nyers 
erőre épül, illetve a környezet, a tevékeny-
ség és a gyakran nehéz körülmények mi-
att sokszor feszültséggel terhes a szolgá-
lat, nincs mód a kisasszony-mentalitásra. 
Ezért nem csoda, ha a rövid, célratörő 
beszédben – nem kis mértékben a feszült-
ség levezetése érdekében – szokásossá vált 
az egyszerű, pallérozatlan beszéd, amit ő 
kellő megértéssel, részvéttel és empátiával 
tudomásul vesz. Bizonyos helyzetekben 
tehát, egymás között el tudja fogadni a ká-
romkodást. 

Nehéz lenne vitába szállni a logikus ok-
fejtéssel. A lényeg azonban az – tette hozzá 
–, hogy amikor a �atal leszerel, a mundér-
ral együtt akassza szögre a trágárságot, a 
katonai szlenget is, és térjen vissza a köz-
életben, a civil szférában kívánatos kultu-
rált kommunikációhoz. 

A nyelvésznek ez a válasza elgondol-
kodtatott, nem megy ki a fejemből azóta 
sem. 

Mára a felvetés is, és az indoklás is 
okafogyottá vált, hiszen elmúltak azok az 
idők, hol van már a rossz emlékű „sereg”? 
Mint ahogy nincsenek már leszerelők 
sem, akik visszatérvén a civil életbe szé-
pen visszaállnának a kulturált mindenna-
pi beszédre. Így a trágárság, a káromkodás 
– sajnos – itt maradt közöttünk, köszöni 
szépen, jól van, és rendületlenül jelen van 
a társadalom szinte minden szintjén. 

Sőt, úgy tűnik, nemcsak jelen van, ha-
nem töretlenül, megállíthatatlanul terjed, 
újabb és újabb hadállásokat foglal el. Hi-

szen míg régen a kocsisok előjoga volt – 
akiket mint nagy káromkodókat tartot-
tak számon –, addig mostanra jószerével 
mindenki él vele. Értelmiségiek is, gátlás-
talanul, de beférkőzött az irodalomba és 
a hétköznapi élet számtalan területére is. 
Hallottam olyan, népes közönségnek tar-
tott, vállalati stratégiát taglaló előadást is, 
amelynek magas beosztású és végzettségű 
előadója szemrebbenés nélkül használt 
trágár kifejezéseket, miközben a közön-
ségnek arcizma se rándult. Megszokták. 

Csakúgy, mint ahogy villamoson, bu-
szon, piacon, üzletben, nyaralás alatt, tár-
saságban, televízióban vagy épp a munka-
helyen a mindennapokban. Kortól, beosz-
tástól, iskolai végzettségtől szinte függet-
lenül, kevés kivétellel, ma mindenki így 
használja szép és értékes anyanyelvünket. 

A kabarénak, a méltán híres pesti kabaré-
nak – szégyenszemre – pedig már nem-
csak velejárója, hanem egyenesen kötelező, 
humorosnak szánt eleme lett a mosdatlan 
beszéd. Jóllehet a káromkodásnak megvan 
– mindig is megvolt – a maga szerepe és he-
lye a hétköznapi életben, a közbeszédben, 
ahogyan legjelesebb íróink, költőink mun-
kásságában is.

Hozzáértők állítják, a világ összes nyel-
ve közül – a törökkel holtversenyben – a 
magyar a legalkalmasabb a káromkodás-
ra, ebbéli változatossága pedig nem ismer 
határokat. S bár e kétes dicsőség jól jelzi 
nyelvünk sokszínűségét és gazdagságát, 
nem biztos, hogy pont ezzel kell ezt iga-
zolnunk, hiszen nem csak káromkodás-
ban gazdag a világszerte különlegesnek 
és egyedinek tartott, ékes-képes, szép ma-
gyar nyelvünk!   

Az még csak-csak „elmegy”, ha valaki 
halkan mond egy cifrát, ezzel vélve enyhí-
teni a fájdalmat, amikor kalapáccsal az uj-
jára üt, vagy kőbe rúg a strandon, esetleg 
becsípi a kezét a li�ajtó. De nap mint nap, 
minden helyzetben és mindenhol ocs-
mány beszédet használni mire jó? 

Hol van már az az idő, amikor hölgyek 
jelenlétében nem volt ildomos káromkod-
ni? Olyannyira távol, hogy a nők mára 
sokszor versenyt káromkodnak a fér�ak-
kal, sajnos sokszor meg lehet erről bizo-
nyosodni. Sőt hovatovább a diákok min-
dennapi érintkezésében is létjogosultságot 
nyert a trágárság, s félek, sok helyen a csa-
ládi fészek sem kivétel… 

„Gondolatainkat szóban és írásban fe-
jezzük ki.” Talán sokan emlékszünk még 
kisiskolás írás-olvasás tankönyvünk első 
mondatára. S ha ez igaz – és miért ne len-
ne az –, akkor felmerül a kérdés: milyen 
gondolatai vannak annak, akiből lépten-
nyomon, okkal vagy ok nélkül ömlik a 
trágárság?  

Nem, azt nem gondolnám, hogy e sze-
rint kell csoportosítani az embereket, 
vagyis hogy lennének a jók, a nem károm-
kodók és a rosszak, a káromkodók. A világ 
nem ilyen, az ember személyisége sokkal 
árnyaltabb, s bőségesen akad ellenpélda is. 
De azt talán elfogadhatjuk minimumnak, 
hogy a szellemi, lelki tisztaságra törek-
vés, az igényesség egyik megnyilvánulása 
a kulturált beszéd, a kulturált kommuni-
káció.

A Bibliában nincs trágárság, durva, 
megalázó, mosdatlan beszédmód, jólle-
het sokszor tragikus vagy kegyetlen ese-
ményekről szól a szöveg, s egyszerű, ta-
nulatlan emberek a főszereplői. Ám Jézus 
állásfoglalásra itt is irányadó: „Nem az te-
szi tisztátalanná az embert, ami bemegy a 
száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi 
tisztátalanná az embert.” (Mt 15,11)

Az Úr kétségkívül sok feladattal bíz-
ta meg követőit, nem lehetne mégis még 
egyet: a szép, helyes beszéd elterjesztésé-
nek nemes, társadalmilag is hasznos, fon-
tos feladatát is felvennie kinek-kinek egyé-
ni életprogramjai közé? 

l Gyarmati Gábor

Káromkodni márpedig 
muszáj (?)

‚‚Hol van már 
az az idő, 
amikor hölgyek 
jelenlétében nem 
volt ildomos 
káromkodni?





Átváltozás
Elénk tesznek egy fotót, amelyről egy angyali szépségű, 
gyaníthatóan roma származású, félszeg kislány tekint ránk. Utána 
pedig megtudjuk, hogy a hároméves gyermek még nem szobatiszta, 
lényegében nem tud beszélni, és nincs olyan szakember, aki 
felelősséggel azt merné állítani, hogy valaha is maga mögött hagyja 
majd ezeket a problémákat. Tessék dönteni: kell, vagy sem? Durva 
így ez a kezdés? Az. De csak annyira, mint maga az élet s annak 
is az a sorsfordító pillanata, amikor az örökbe fogadó, reménybeli 
szülőknek el kell dönteniük: magukra vesznek-e két ekkora 
keresztet? Kell-e nekik Timi?

A zt mindketten érezték, hogy 
egy lány kell még a család-
ba, különösen az apuka, 
Kollár Péter ragaszkodott 
ehhez. Két � uk már szüle-

tett, előbb Benedek, utána Peti. „Nekem is 
volt egy húgom, meg aztán a lány az még-
iscsak más, térdzokni, masni a hajában, és 
hát az illata…” – mondja Péter, és igazat 
kell adnom neki, mert valahogy én is így 
voltam ezzel a két � am után, egészen ad-
dig, míg meg nem született a lányunk.

Kollárék más, rögösebb úton értek cél-
ba. Az anyuka, Kálló Izabella világra hoz-
ta két � át, ám utána a várandósság miatt 
kialakult egészségi problémákkal kellett 
megküzdenie. Mindegyikkel megbirkó-
zott, de nem akart a bajjal újra szembe-
nézni. Az örökbefogadás logikus megol-
dásként adódott. Megfuttatták az ötletet a 
szélesebb családban, mindenki támogatta, 
így 2014 utolsó napján belevágtak.

Vártak, és közben sokat beszélgettek arról, 
hogy az a gyermek majd nem az ő kettőjük 

testéből kel életre. És persze ki tudja, milyen 
lesz, mert a csalódás bizony fájhat, bár az is 
igaz, hogy az ember a saját édesgyermekében 
is igen nagyot tud csalódni. 

Küszködtek önmagukkal, ám abban 
mindvégig biztosak voltak, hogy esélyt kell 
adniuk egy, az életben elbeszélhetetlen hát-
ránnyal induló gyermeknek. És ebben az 
esetben az esély családot, melegséget, biz-
tonságot, magyarázatra nem szoruló, feltét-
len szeretetet jelent. Egy másik ember életét 
a saját döntésünk alapján gyökeresen meg-
változtatni óriási felelősség, tudva azt, hogy 
tettünk okán önmagunk és az Úristen előtt 
is számot kell adnunk.

Aki anya lehet
De leginkább lányt akartak. Elvileg nem 
szabadna, de a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatnál megkérdezték: számít-e 
az örökbefogadóknak, hogy milyen szár-
mazású, mely etnikumhoz tartozik a gyer-
mek? Nem számított.

Aztán múlt év januárjában az orszá-
gos listáról felajánlották nekik Sz. Tímeát. 
Annyit mondtak róla, hogy hároméves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében látta 
meg a napvilágot, de még nem szobatisz-
ta, és nem beszél. Ennyi. És az a már emlí-
tett, valószínűleg telefonnal készített fotó, 
amelyen kék mackónadrágban álldogál 
Timi. 

Még annyit sikerült kipréselniük a hi-
vatalból, hogy a gyermek „képzelt apától” 
származik, vagyis az ő személye nem is-
mert, a húszéves, „életet adó” nő pedig le-
mondott a gyermekről.

Az első olvasásra embertelennek ható 
szakszavak súlyos családjogi megfonto-
lásokat takarnak: meglehet, hogy az apa 
kiléte akár még az „életet adó” előtt sem 
ismert, anya pedig majd az lesz, aki a gyer-
meket végül örökbe fogadja. A jog által 
rögzített morális üzenet ebben az esetben 
világos és egyértelmű: aki nem tart igényt 
édesgyermekére, az legfeljebb „életet adó” 
lehet, de anya nem.
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És az elbeszélésnek ezen a pontján kö-
vetkezett valami varázslat. Timi, aki Iza-
bella ölében hallgatta eddig a történetet, 
váratlanul közbeszólt:

– Én a néni hasában voltam, ti pedig 
örökbe fogadtatok.

Persze nem mondta ilyen szép tisztán, a 
hangok kissé összemosódtak, de világosan 
érthető volt, ahogyan a hároméves gyer-
mek egyetlen mondatban összefoglalta a 

lényeget, a számára még felfoghatatlan (?) 
fordulatot, amely mindörökre megváltoz-
tatta az életét.

Két nap az élet
Izabellának és Péternek a gyermekvédel-
mi szolgálattól kapott információk és a 
fénykép alapján kellett eldöntenie, hogy 
elmennek-e megnézni a gyermeket, vagy 

sem. Az anya úgy emlékszik vissza, hogy 
a családnak ez volt a legnehezebb döntés. 
Péter azonnal indult volna, a két �uk in-
kább csak �ntorgott. Izabella pedig egy 
kis időt kért, mert nagyon megrettent a 
döntés súlyától és lehetséges következmé-
nyeitől. Mert a fogorvoshoz bejelentkez-
ni egy dolog, de a székben ülve kitátani a 
szánkat, az már egészen más. A gyermek 
származása egy pillanatig sem volt téma, a 

Alakuló elvárások
Országosan összesen ezerhétszázan-ezernyolcszázan sze-
retnének gyermeket örökbe fogadni, közülük két-három-
százan egyedülállók. Bár az alkalmassági igazolással bíró 
reménybeli szülők és az örökbe fogadható gyermekek 
száma közel azonos, az igények, az elvárások ritkán ta-
lálkoznak. Még mindig a fővárosban várnak a legtöbben 
örökbefogadásra, a legtöbb gyerek azonban — szinte biz-
tosan kijelenthető — vidéken vár a családba kerülésre. 

Az örökbefogadás folyamatának első lépése a helyi te-
rületi gyermekvédelmi szakszolgálat (tegyesz) felkeresé-
se, ahol a leendő szülőknek már az első alkalommal nyi-
latkozniuk kell egyebek mellett arról, hogy hány éves és 
milyen egészségi állapotú gyereket szeretnének, illetve 
hogy elfogadnak-e testvéreket. A származással kapcsola-
tos kikötésekről, ha vannak, szintén ekkor lehet nyilatkozni, 
ahogyan a nyílt vagy a zárt örökbefogadást is ilyenkor kell 
eldönteni. 

Minél nagyobbak az elvárások, és minél több a kikö-
tés, annál hosszabb az örökbefogadás folyamata. Vannak, 

akik az igényeik miatt hat-nyolc éven át várnak, de vannak 
olyanok is, akik egy éven belül családjukba fogadhatnak 
egy gyermeket. Első örökbefogadásnál kötelező elvégez-
ni a felkészítő tanfolyamot, amely három -négy napot vesz 
igénybe. A gyermekvédelmi szakszolgálatok mellett az 
Ágacska Alapítvány is tart ilyet; végül a szolgálat elküldi a 
helyi gyámhivatalnak a papírokat, az állítja ki az alkalmas-
sági határozatot. Erre a hivatalnak a jogszabály szerint  hat-
van napja van. 

Magyarországon összesen nagyjából évi száznyolcvan 
nyílt örökbefogadásra kerül sor, ami lényegesen kevesebb 
a titkos örökbefogadások számánál – nyilatkozta korábban 
Kecskés Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csa-
lád- és Népesedéspolitikai Főosztályának vezetője.

Bár a nyitottság lassan-lassan kezd láthatóvá válni az 
örökbefogadók körében — azaz egyre többen nem tart-
ják kizártnak, hogy szellemi vagy testi sérült gyermeket fo-
gadjanak örökbe —, érdekes, új jelenségre is felfigyeltek a 
szakemberek: egyes szülők kikötik, hogy roma származású 
gyermeket nem fogadnak örökbe, afgánt, szírt vagy kínait 
azonban minden további nélkül.  l K. B.
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többi nehézség annál inkább. Egy hét kel-
lett a döntéshez. 

A Borsod megyei falu felé autózva attól 
féltek leginkább, hogy amikor meglátják a 
kislányt, mindjárt annyira beleszeretnek, 
hogy a fogyatékosságából fakadó lehetsé-
ges problémákat már képtelenek lesznek 
józanul megítélni. Aztán megérkeztek a 
nevelőszülőkhöz. Timi az ajtóban fogad-
ta őket, hozta a mesekönyvét, és elkezdte 
mutogatni nekik a képeket. A gyermek-
védelmi szolgálat szakemberei is jelen 
voltak, azt mondták, valószínűleg nincs a 
kislánynak olyan fogyatékossága, amelyet 
ne lehetne helyrehozni. A házaspár negy-
vennyolc óra múlva igent mondott.

A következő találkozásokra még csak 
Péter és Izabella utazott el, utóbb pedig 
már a két �ukat is magukkal vitték. Két 
hónappal később négynapos, szorosabb 
együttlét következett, amikor a pszicholó-
gusok azt �gyelték, hogy Timi hogyan rea-
gál arra, ha reménybeli, új családja elviszi 
addig megszokott környezetéből.

Timi végül kis motyóját szorongatva, 
mosolyogva búcsúzott el nevelőszüleitől. 
Új otthonában is csak két éjszakán sírdogált 
egy kicsit. Kérdezték tőle, hogy miért sír, de 
csak annyit válaszolt, nem tudja. Új ottho-
nában szűk két hét alatt levetette a pelenkát, 
egy hónappal később elindult az óvodába, 
ma pedig már beleszól a felnőttek beszélge-
tésébe, és – bár ma még nehezen érthetően, 
de – összefoglalja a lényeget. Rohamos fej-
lődését szülei alig tudják követni.

A kisebbik �ú, a hatéves Peti először 
azt mondta, hogy ő nem tudja úgy szeret-
ni Timit, mint a testvérét, legfeljebb úgy, 
mint a barátját. Szülei erre azt felelték, 
hogy az éppen elég. Ám amikor a kislány 
kiszaladt a jeges, csúszós útra, Peti csak 
annyit mondott: „Anya, ne aggódj, majd 
én vigyázok rá!” Timi pedig mostanában 
már szépen elpakol a trehány �úk után.

Nem kell magyarázat
Nagyjából ennyi a történet. Így változott át 
Sz. Tímea végül Kollár Tímea Sárává – a 
görögkatolikus keresztségben új nevet is 
kapott.

Ilyen az, amikor a családban egy test-
té és lélekké váló szülőkben egy ötlet, egy 
szándék fogan meg, s végül mégis gyer-
meket ad nekik az Úr. A folyamat elindí-
tójának, Kollár Péternek pedig még az is 
megadatott, hogy Tímea őt szólított elő-
ször apának. Izabellának az „anyára” egy 
kicsit várnia kellett, de azt mondta, bőven 
megérte.
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Ma már nem kérdés, hogy a család-
ban ki kicsoda. Izabella azt mondta, egy 
pillanatra sem titkolták el Tímea előtt, 
hogy őt örökbe fogadták. Azért döntöt-
tek így, mert szerintük éppen elég lesz a 
gyermeknek élete során feldolgoznia azt, 
ami eddig történt vele; inkább megkímé-
lik attól, hogy évek múlva ténylegesen 
tudatára ébredve kelljen majd szembe-
sülnie azzal: nem ebbe a családba szüle-
tett. Egyébként a dolog így is működik, 
az igazságon pedig nehéz fogást találni. 
És csak az eredmény számít, még akkor 
is, ha ebben az esetben legalább annyira 
érdekes maga döntés is.

Miért vesz ma Magyarországon egy há-
zaspár magához egy gyermeket, aki roma 
származású, és talán soha nem fogja tud-
ni behozni fejlődésbeli hátrányait? Miért 
vágnak bele a tizenhárom hónapig tar-
tó, keserves, kétségekkel teli folyamatba, 
melynek végén megérkezik a családjukba 
egy számukra lényegében idegen ember, 
s amely egy kicsit őket is megváltoztatja? 
Izabella azt mondja, rengeteget töprengett 
ezen, de hiába, mert szerinte ez inkább 
érzelmi döntés, amelynek mozgatójára, 
vagyis a szeretetre teljesen fölösleges ok-
szerű magyarázatot keresni.

És ha valami szép és igaz a szeretetben, 
akkor ez az.

l Illisz L. László
Fotók: Kiss Tamás

Törvényi segítség
Magyarországon 2014 márciusában az új polgári törvény-
könyv bevezetésével változott az örökbefogadás törvényi 
háttere is. Most már csak a huszonötödik életévét betöltött 
— a korábbi tizennyolc helyett —, cselekvőképes személy 
lehet örökbefogadó. Fontos módosítás történt a nyílt örök-
befogadás szabályozásában, így 2014 tavaszától az anya 
lehetőséget kap arra, hogy a gyermek hathetes koráig visz-
szavonhassa az örökbe adáshoz hozzájáruló nyilatkozatát 
— ez a zárt örökbefogadásnál már korábban is így volt —, és 
erre a jogára fel kell hívni a figyelmet.

Szintén újítás, hogy a gyermekek érdekében kötelező-
vé vált az örökbefogadások utánkövetése is. Ez azt jelenti, 
hogy az új szülőknek közvetlenül az örökbefogadás után, 
majd egy év múlva is találkozniuk kell szakemberrel. Ez az 
ellenőrzés azért fontos, mert évente húsz-huszonöt eset-
ben fordul elő, hogy az örökbefogadás nem túl sikeres; 
a változtatástól ennek a számnak a csökkenését várják a 
döntéshozók. Fontos azonban azt is tudni, hogy nemcsak a 
jövendőbeli szülő gondolhatja meg magát, hanem a gyer-
meknek is van beleszólása az örökbefogadásába, azaz ő is 
mondhat nemet egy családra. 

 l K. B.

Aki nem tart igényt 
édesgyermekére, az 
legfeljebb „életet adó” 
lehet, de anya nem.‚‚
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Erő a szeretethez
 Krisztus által megerősítve a gonosszal szemben

„Egy olyan világban, amelyben azzal kell szembenézni, hogy Isten 
gyermekeinek rongyos és éhes tömegei fellázadnak, egy olyan 
világban, amelyet szétszakít a Kelet és a Nyugat, a fehérek 
és a feketék, az individualisták és a kollektivisták közötti feszültség, 
egy olyan világban, amelyben kulturális és spirituális erőnk ennyire 
elmarad technológiai képességeink mögött, egy olyan világban, 
ahol mindennap egymás kölcsönös nukleáris megsemmisítésének 
fenyegetettségében élünk, ebben a világban az erőszakmentesség 
már nem intellektuális elmélkedés kérdése, hanem cselekvésre 
szólító szükségszerűség” – írta Martin Luther King Jr. (1929–1968) 
Erő a szeretethez című, nemrégiben magyarul is megjelent 
könyvének előszavában.
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Gondolatai napjainkban ak tuá-
l isabbak, mint keletkezésük 
idején. Képesek vagyunk-e a 
megvalósításukra? King még 
a saját házát ért bombatáma-

dás után is a következő szavakkal csilla-
pította fegyverekkel odaérkező több száz 
fekete hívét: „Szeretnünk kell fehér testvé-
reinket, bármit tesznek is ellenünk. Tud-
tukra kell adnunk, hogy szeretjük őket.” 
Szavainak és a könyvben összegyűjtött be-
szédeinek semmi más nem adhat komo-
lyabb hitelt, mint az, ahogyan és amiért élt 
és meghalt.

Szegregált rasszban
Az erőszakmentesség apostolának neve-
zett tiszteletes 1954-ben, huszonöt éves 
korában vált az amerikai feketék polgár-
jogi mozgalmának első számú vezetőjévé. 
A faji megkülönböztetés miatt akkoriban a 
feketék rosszabb munkakörülmények kö-
zött, alacsonyabb bérért dolgoztak, mint a 
fehérek; csak a nekik fenntartott, alacsony 
színvonalú iskolákba járhattak; a legtöbb 

étteremben, közintézményben, üzletben 
– ha egyáltalán beléphettek – csak a szá-
mukra kijelölt hátsó bejáraton közleked-
hettek, csak elkülönített asztaloknál étkez-
hettek. A buszokon csak a hátsó ülésekre 
ülhettek, és azokat is át kellett adniuk, ha 
a fehéreknek fenntartott helyek megteltek. 

Ráadásul a déli államokban szinte nyíl-
tan, következmények nélkül gyilkolhattak 
feketéket rasszista fehérek, mert a kizáró-
lag fehérekből álló esküdtszék – esküdt-
széki tag ugyanis csak regisztrált szavazó 
lehetett, a feketéktől azonban a szavazati 
jog gyakorlását is megtagadták – rendsze-
resen felmentette őket. „Márpedig amíg 
nem gyakorolhatom a szavazáshoz való 
alkotmányos jogomat, addig nincs hatal-
mam a saját életem felett, nem határozha-
tom meg a saját sorsomat, hiszen mások 
határozzák meg helyettem, olyanok, akik 
szívesebben látnak szenvedni, mint bol-
dogulni” – mondta King.

A tiszteletes hatására a feketék ország-
szerte buszbojkottokkal, a szegregációs sza-
bályok tüntetésszerű megszegésével, erő-
szakmentes demonstrációkkal, sztrájkokkal 

tiltakoztak a hátrányos megkülönböztetés 
ellen, embertelen gyűlöletet és agressziót 
váltva ki ezzel a magukat felsőbbrendűnek 
tekintő fehérekből. A mozgalom résztvevő-
it és családjukat rendszeresen bántalmazták, 
börtönbe zárták, munkahelyükről elbocsá-
tották őket, templomaikat, házaikat felgyúj-
tották. Volt, hogy éles fegyverekkel, víz-
ágyúkkal, rendőrkutyákkal támadtak rájuk, 
vascsövekkel, téglákkal, mindenféle rögtön-
zött fegyverrel verték őket. 

Tízévnyi tiltakozás 
Ők azonban, mivel elkötelezték magukat az 
erőszakmentesség mellett, nem támadtak 
vissza: Martin Luther King egy 20. századi 
Golgotára hívta az afroamerikaiakat, akik 
– King mélyen keresztényi prédikációinak 
hatására – hittek abban, hogy szenvedés-
áldozatuk és ellenségük iránti szeretetük 
felébreszti a fehérekben az emberséget, és 
elhozza számukra egy emberhez méltóbb 
élet reményét.

A következő kilenc évben országszerte 
folytatódó folyamatos tiltakozások hatá-
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sára 1964-ben Lyndon B. Johnson elnök 
aláírta a polgárjogi törvényt, amely meg-
szüntette a szegregáció minden formáját, 
és egyenlő jogokat biztosított a feketék-
nek, majd 1965-ben elfogadták a szavazati 
jogot biztosító választójogi törvényt is. 

Ezt követően King kritizálni kezdte az 
Egyesült Államok részvételét a vietnami 
háborúban, az ország gyarmatosító hábo-
rújának nevezve, amely szemben áll erő-
szakmentes elveivel. 1968-ban pedig a ve-
zetésével szerveződött a Szegény Emberek 
Mozgalma, amely a gazdasági és szociális 
igazságtalanságok ellen lépett fel.

King 1968. április 3-án mondta el utol-
só beszédét, amelyen átsejlik egy döntés. 
Amióta kritizálni kezdte a vietnami há-
borút, az őt érő életveszélyes fenyegetések 
egyre valóságosabbá váltak. A beszédben 
burkolt üzenetben készítette fel híveit saját 
halálára, és közölte az őt megfenyegetők-
kel, hogy – Isten akaratának engedelmes-
kedve – folytatja tevékenységét: „Sokáig 
szeretnék élni, mint bárki más. De most 
nem aggódom emiatt. Csak Isten akara-
tát akarom teljesíteni. És ő megengedte, 

hogy felmenjek a hegyre. És körbenéztem, 
és megláttam az ígéret földjét. Talán nem 
jutok el oda veletek, de azt akarom, hogy 
tudjátok, hogy népünk egy emberként lép 
majd be oda. Ezért boldog vagyok ma este. 
Nem aggódom semmi miatt. Nem félek 
senkitől, mert szemeim látták az Úr eljö-
vetelének fényességét!”

A beszédet követő nap estéjén lőtték le. 
Feltételezett gyilkosát kilencvenkilenc év 
börtönre ítélték, de a „magányos gyilkos” 
teóriáját sokan megkérdőjelezik. A legva-
lószínűbbnek az a vélekedés mutatkozik, 
mely szerint pénzügyi érdekcsoportok 
ölették meg Kinget azért, mert a vietnami 
háború ellen hangolta az amerikai népet, 
és mert attól tartottak, hogy a Szegény 
Emberek Mozgalma – amely immár min-
denféle származású ember érdekeit képvi-
selte – olyan támogatottságot hozott volna 
neki, amely révén az ő hatalmukat is meg-
ingathatta volna.

Reménysugárként
A mai globális krízishelyzetben köny-
nyen a félelem kábulatába esünk, hitün-
ket Krisztus helyett a fegyverekbe, jól 
védett országhatárokba helyezzük, mert 
kételkedünk abban, hogy szeretetünk-
kel képesek vagyunk legyőzni a háború 
démonából kiáradó halált. Ahogy a téli 
napforduló közeledtével csökken a nap-
fényes órák száma, úgy a világban zajló 
események is egyre sötétebb árnyékot 
vetnek a jövőre. 

De fontos látnunk: nem véletlenül ün-
nepeljük a karácsonyt épp az évnek ebben 
a szakában. Ahogy a János-evangélium 
prológusában olvashatjuk: „A világosság a 
sötétségben fénylik...” Jézus, a fény, a szere-
tet is sötétségben, a legnagyobb terrorban 
– gondoljunk csak a Heródes által elren-
delt gyermekgyilkosságokra – született. 
Ugyanígy képes megszületni bennünk a 
félelem, a gyűlölet és a kétségek legmé-
lyebb sötétségében is, ha törekszünk arra, 
hogy szállást készítsünk neki szívünkben. 

Ebben lehetnek segítségünkre a könyv-
ben összegyűjtött prédikációk, amelyek 
Martin Luther King idején már bizonyí-
tották, hogy korábban elképzelhetetlen-
nek hitt változásokat képesek elindítani az 
ember belső világában és társadalmi szin-
ten egyaránt, és amelyek összefüggenek az 
erővel, amelyre a könyv címe is utal. 

Ez a hatalmas erő képes volt arra, hogy 
Gandhi mozgalmán keresztül felszaba-
dítson egy kontinensnyi méretű országot 
a brit elnyomás alól, hogy Martin Luther 

King mozgalma által új mederbe terelje az 
Egyesült Államok történelmét, hogy véget 
vessen az apartheidnek Dél-Afrikában, és 
még hosszan sorolhatnánk. 

A modern kor szörnyűségei között re-
ménysugárként világít az erőszakmentes-
ség szellemisége, amely olyan változásokat 
volt képes előidézni, amilyeneket erőszak-
kal és világi hatalommal nem lehetett vol-
na. A történelem formálásának ez a merő-
ben új lehetősége – bár Krisztus életében 
már találkozhattunk vele – csak a 20. szá-
zadban kapott erőre, és vált a társadalom 
közösségi szeretetfegyverévé.

Történelmi távlatból nézve az erőszak-
mentesség még csak csírázik, a szárnyait 
bontogatja. Mégis – eddigi eredményeit 
látva – okkal remélhetjük, hogy kitelje-
sedésének idején képes lesz akár a legvé-
resebb háborúk megfékezésére is. Hogy 
miként, azt még nem tudjuk, de Gandhi 
előtt sem tudta senki, hogyan szabadulhat 
fel India. 

„Az erőszakmentesség középpontjában 
a szeretet áll” – mondta Martin Luther 
King. Szívünkbe kell tehát fogadnunk az 
erőszakmentesség magvait, gondolkodás-
módunk, kultúránk részévé kell tennünk 
őket, hogy kihajtsanak, és útmutatást ad-
janak nekünk a jövő nehézségei és lehető-
ségei közepette. Az erőszakmentesség lé-
nyegét adó szeretet pedig hittel és erővel 
töltsön el minket akkor is, ha a szenvedés 
keserű poharát kell kiinnunk.  l B. Á. 

Martin Luther King Jr.: Erő a szere-
tethez, 208 oldal, 135 × 215 mm. 
Casparus Kiadó Kft., Budapest, 
2015. Ára 3500 forint.
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Mit jelent önnek, hogy a 
rendszerváltás idősza-
kában nagy port kavart, 
Az utolsó szó jogán 
című film után most is-

mét egy újabb dokumentumfilm készült 
az édesapjáról?

– Izgalommal fogadtuk a Kabay Bar-
na és Petényi Katalin �lmes párost, amikor 
megkerestek minket, hogy �lmet szeretné-
nek készíteni édesapámról. Kiderült, hogy 
régóta forgatják a fejükben a gondolatot, s 
most készen állnak a megvalósítására. Per-
sze hogy örültünk neki mindannyian! An-
nál is inkább, mert meggyőződésem, hogy 
atyám életével olyan példát állított a magyar 
emberek elé, amelyből ma is mindannyian 
meríthetünk, amelyből építkezhetünk, �ata-
loktól idősekig. Emberszeretetéből, szorgal-
mából, kitartásából, egyenes tartásából ma 

is lehet bőségesen tanulnunk. Sőt! Egy cso-
mó tekintetben az életüzenete aktuálisabb, 
mint valaha. Például hogy sem a személyét 
ért méltatlan támadásokért, sem felajánlott 
anyagi javakért, sem csábító ígéretekért egy 
pillanatig nem fordult meg a fejében, hogy 
elhagyja a hazáját. Több mint egy évtized 
telt el azóta, hogy utoljára „nagy�lm” ké-
szült atyámról. Azóta felnövőben van egy új 
generáció, és fontosnak tartom, hogy ők is 
megismerkedhessenek azzal a gondolkodás-
móddal, amelyet atyám képviselt. Kellenek a 
jó példák! Nagyon örülök, hogy elkészülhe-
tett ez a �lm. 

– Édesapja életének ihletésére a kö-
zelmúltban színdarab is íródott. Fazekas 
István A megvádolt című drámája tavaly 
jelent meg, de máris készülnek a színpa-
di bemutatókra. Merthogy nem is egy, 
hanem két színház tűzte műsorára.

– Különleges érzés, hogy atyám sze-
mélye a magyar szépirodalomba is be-
vonult Fazekas István kiváló alkotása 
nyomán. Fazekas István édesapám leg-
ádázabb üldöztetésének idején még kis-
gyerek volt, de már akkor megérintette 
atyám ügye. Édesapja révén többször is 
találkozott családi házukban atyámmal. 
Ők is szabolcsi gyökerűek. A kissrác a 
felnőttek beszélgetéseiből megérezte, 
hogy valami komoly történik a körül az 
ember körül. Aztán felnőtt, költő, drá-
maíró lett belőle, és amikor elég tapasz-
talatot és bátorságot szerzett, elhatároz-
ta, hogy megírja ezt a lelkében régóta ér-
lelődő drámát édesapámról. 

Szeretném elmondani, hogy már az 
első olvasatra magával ragadott Fazekas 
darabja, valóban remekműnek tartom. 
Gondolhatják azt, hogy bizonyára van 
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Életüzenete 
aktuálisabb, 
mint valaha
Dokumentumfilmen és színpadon 
id. dr. Béres József munkássága

A Duna World csatorna tavaly, advent negyedik vasárnapján 
mutatta be a Béres József életútja című dokumentumfilmet. 
Kabay Barna és Petényi Katalin számos archív felvétellel idézi 
fel a legendás kutató kihívásokkal, megpróbáltatásokkal teli 
életútját és harcát, mely a legreménytelenebb helyzetekben 
is reményt adott embertársainak. A filmbemutató kapcsán a 
feltaláló fiával, dr. Béres Józseffel, a Béres Gyógyszergyár el-
nökével beszélgettünk.

bennem némi elfogultság, de tény, hogy 
sokaknak tetszik, és máris két színház 
műsorára tűzte. Januárban Kecskeméten, 
februárban Budapesten, az Újszínházban 
kerül színpadra. Alig várjuk…

– Miért lehet napjainkban is aktuális 
a Béres-történet?

– A dráma az 1970-es évek közepén ját-
szódik, csupán néhány évet ölel fel egy sajá-
tos történelmi korban, a szocializmus idő-
szakában. Középpontjában természetesen 
édesapám áll, de a darab korántsem csak az 
ő drámai küzdelmét mutatja be, hanem a 
korral kapcsolatos egyéb összefüggésekre is 
rámutat. Olyan emberi viszonyokkal foglal-
kozik, amelyeknek a felvetése napjainkban 
is izgalmas: házastársi hűség, az értelmiség 
helyzete, kisebbségi lét, egymáshoz, a ha-
zához való viszonyulás, betegség-egészség 
kérdése. Hogyan kapaszkodik az ember az 

utolsó szalmaszálba az életben maradásért? 
Mit tesz a gyógyító, akit eltiltanak a gyógyí-
tástól? A drámában ezek a gondolati réte-
gek sorra megjelennek, és úgy gondolom, 
mindezek által képes a ma emberét mélyen 
megérinteni. 

– Úgy fogalmazott: Béres József élet-
üzenete aktuálisabb, mint valaha. Mun-
kássága, szellemisége mit üzen a ma 
emberének?

– „Soha egyetlen embertársam életéről 
nem akartam, nem akarok és nem is tud-
nék lemondani. Más a dolgom a világban” 
– ő ezt vallotta. Humanista életszemléleté-
vel sokaknak mutatott példát, hogy kitar-
tással, szorgalommal, hittel hogyan érhet-
jük el a céljainkat, hogyan győzhetjük le a 
néha legyőzhetetlennek tűnő akadályokat. 
Mai rohanó világunkban különös szükség 
van olyan morális tartásra, melyet atyám 
felmutatott. Az ő életének példája megerő-
sítést, útmutatást, bátorítást ad. Volt, hogy 
úgy gondolta, senki nem lehet próféta a 
saját hazájában, aztán ő mégis az lett. 

– A több mint negyedszázados múltú 
Béres Gyógyszergyár hogyan tudja ápol-
ni és megőrizni ezt a szellemiséget?

– A Béres Gyógyszergyár elválasztha-
tatlan Béres József személyétől. Felesé-
gemmel együtt mi úgy váltunk felnőttek-

ké, hogy beleláthattunk az ő küzdelmeibe, 
és megtapasztalhattuk az ő kimagasló em-
beri nagyságát. Olyan példát állított elénk 
az életével, amelyre csakis egy válaszunk 
lehet: a Béres-ügyet képviselnünk, mun-
kásságát folytatnunk egyfajta kötelesség. 
Atyám példája máig motivál minket, erőt 
ad, amikor elfáradunk, és tartást, amikor 
elbizonytalanodnánk. Ezt igyekszünk to-
vábbadni a következő generációnak, a 
gyermekeinknek is, akik közül már ketten 
a vállalatban dolgoznak. 

Az én szerepem, hogy őrködjek a „Bé-
res-ügyön”. Azon dolgozom, hogy világ-
színvonalú termékeink legyenek, amelyek 
segíteni tudnak az emberek egészségének 
megőrzésében, hogy ezeket kifogástalan 
minőségben elő tudjuk állítani, és korrekt 
módon tudjuk piacosítani. Mára számos 
népszerű készítményünk van forgalomban. 
A családban mindenki megtalálta, ami az 
ő erőssége, amit hozzá tud tenni a közös 
ügyhöz. Atyám élete végéig kutató maradt, 
nem is akart soha üzletemberré válni, mi 
pedig nem akarjuk felülmúlni az ő feltalálói 
teljesítményét. Nem azon gondolkodnunk, 
miben lehetünk még nagyobbak, mint ő 
volt, hanem hogy kiegészítve az ő tudását, 
eredményeit, magunk is le tudjunk tenni 
mellé hasonló értékeket.  l E. É.



81. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM I 2016. JANUÁR 24.

evangélikus élet l THESAURUS  28

A szerkesztők, Mányoki János 
és Pintér Gábor igen gazdag, 
rendkívül széles spektrumon 
íródott tanulmányokból állí-
tottak össze olvasnivalót az 

evangélikus építészeti emlékektől József 
Attila versein keresztül a dervislegendá-
riumig. Ennek eredményeként a művészet- 
és az irodalomtörténet, a néprajz és a ne-
veléstörténet iránt érdeklődők is szívesen 
forgathatják majd az olykor ritkaságszám-
ba menő kutatási beszámolókat, vallás- és 
egyháztörténeti aspektusaikkal együtt.

A művészettörténettel foglalkozó kuta-
tóknak, tanároknak és e tudományág iránt 
érdeklődőknek öt tanulmányt kínál az 
évkönyv. Közülük az első i�. Bibó István 
munkája Evangélikus szigetek a régi Pest 

építészetében címmel. Három olyan épü-
letegyüttessel foglalkozik a szerző, amely 
evangélikus intézményeknek – nevezete-
sen a fasori gimnáziumnak és templom-
nak, a Deák téri templomnak és iskolá-
nak, illetve az Üllői úti országos központ-
nak – ad otthont. A gazdag képanyag és a 
részletes leírás segítségével az olvasó meg-
ismerheti a belső tereket, amelyeket alko-
tóik a művészi tradíció és a funkció szem 
előtt tartásával hoztak létre; megismerheti 
a részletekben rejlő szépségüket, a közép-
kori hagyományok és a modern technika 
találkozásából született, a rendeltetésnek 
megfelelő inspiráló környezetet.

Ugyanezt a három épületet más mód-
szerrel láttatja Hatvani Ágnes fotóművész, 
új oldalukról bemutatva művészi képeivel 
a jól ismert házakat.

Teljesen más korszakba viszi olvasóját 
Gáspár Dorottya A késő római kori fara-
gott és festett kövek értelmezéséhez című 
munkájában. Olyan nyergesújfalui lelete-
ket mutat be, amelyeket egy építkezés so-
rán tártak fel és mentettek meg a régészek. 
A két kőmaradvány segítségével – ame-
lyek nagy valószínűséggel egy korabeli 
sírkamrában álltak – a szerző áttekintést 
nyújt a különböző római kori temetkezési 
szokásokról.

A világban jelenleg zajló események te-
szik időszerűvé Szántó Iván A képek meg-
ítéléséről az iszlámban című írását, amely 
azt a kérdést feszegeti, hogy megenge-
dett-e az emberábrázolás az iszlám vallás 
szerint. A szerző térben és időben is ala-
posan körüljárja a témát Nyugat-Afriká-
tól a Közel-Keleten át Indiáig, részletekbe 
menően bemutatja művészet- és vallástör-
téneti vonatkozásait oly módon, hogy az 
írás végére mindenki kialakíthat magában 
egyfajta véleményt a kérdésről.

A keleti művészet egy másik oldalát 
mutatja be Ruzsa György Ikonkutatók és 
ikonkutatás a Szovjetunióban a 20. szá-
zad második felében című tanulmányában. 

A szerencsés szemtanú maga a szerző, 
aki tanulmányai révén eljutott Moszkvá-
ba, ahol elsődleges forrásokból ismerhet-
te meg szakterületének legfőbb tárgyát és 
kutatóit. Bevezeti az olvasót az ikonké-
szítés rejtelmeibe, majd bemutatja azokat 
a híres tanárokat, művészettörténészeket, 
restaurátorokat, akik nélkül nem lenne 
teljességében érthető és megismerhető az 
ikonok története. Érdekes, sokszor tragi-
kus emberi sorsok bontakoznak ki az ol-
vasó előtt az ikonográ�a orosz értékelőit 
megismerve.

A témához szorosan kapcsolódik 
Sonne vend Margit könyvismertetése Ikon-
találkozó címmel, amely a 2012 végén 
Rómában rendezett ikonkiállításról ké-
szült kiadványt mutatja be nagy alapos-
sággal.

Az irodalomtörténeti írások sorában 
Mányoki János „vallomása” (Kísérlet – 
A Credo – Evangélikus Műhely folyó-
irat nyolc és fél éve) igazi különlegesség. 
A szerző szerkesztője volt a nevezett fo-
lyóiratnak, így írásából az e feladatkör-
ben eltöltött évek munkájába nyerhetünk 
bepillantást. A Credo azzal a szerkesztők 
által vállalt céllal indult útjára, hogy az 
evangélikus hit és tudás közvetítésére a ta-
nítás által vállalkozzon, hogy megszólítsa 
az iskolákat, a tanárokat, új interdiszcipli-
náris kutatási módszerekkel mutasson be 
történeti eseményeket, szépirodalmi, kép-
zőművészeti alkotásokat. A szerző őszinte 
és önkritikus hangvétellel tárja fel az eltelt 
évek reményeit és félelmeit, mutat rá az 
egyház és tanárai közötti szellemi kapcso-
lat hiányára és e helyzet megoldásának le-
hetőségére.

A szerző másik, személyes hangvételű 
írása (Az utolsó levél – Hárs Ernő-emlékek) 
közelebb hozza a nemrég elhunyt költőt 
és műfordítót, aki olyan kivételes, nálunk 
kevésbé ismert művészek munkáit for-
dította, mint például Camões vagy Hugo 
Distler.

Lutheránus szigetektől a dervislegendáriumig
Az Evangélikus Országos Könyvtár évkönyve
Az Evangélikus Országos Könyvtár Bivio című kiadványa az intézmény gyűjteményéhez köt-
hető, azt felhasználó egykori és mai kutatók munkáit igyekszik bemutatni időről időre. A nem-
régiben immár második alkalommal napvilágot látott, képekkel gazdagon illusztrált kötet 
tizenhét tanulmánya csaknem háromszáz oldalon tudósít az így született eredményekről.

Bivio 2014 – Tanulmányok az Evan-
gélikus Országos Könyvtár műhe-
lyéből. 274 oldal, 210 × 295 mm. 
Szerkesztette Mányoki János és 
Pintér Gábor. Evangélikus Orszá-
gos Könyvtár, Budapest, 2015. Ára 
3800 forint.



Őry Katinka Ablak a lélekre című tanul-
mánya Rimay János költő és Balassi Bálint 
kapcsolatát, tanár-tanítvány, barát és rivá-
lis viszonyát elemzi rendkívül mélyreha-
tóan.

Rakovszky István munkája (József At-
tila két szonettjéről) ember és Isten viszo-

nyát, a költő hittel kapcsolatos kétségeit 
tárja fel a párhuzamos verselemzés alap-
ján. Olyan alapvető emberi kérdéseket jár 
körül a József Attila által versben megfo-
galmazott gondolatok segítségével, mint 
az örökléthez vezető út utáni sóvárgás és 
a boldogság keresése. 

Ehhez a kérdéskörhöz tartalmilag, ha 
távolról is, de kapcsolható Eördögh Ba-
lázs Velájetnámék – Csodás dervislegendá-

riumok a török irodalomban című kiváló 
esszéje. Ezek a csodás történetek megma-
gyarázhatatlan jelenségeket próbálnak ér-
telmezni, vagy éppen nagyon is megma-
gyarázható dolgokat próbálnak elfedni. 
Átváltozással, hadi eseményekkel, rendkí-
vüli hősökkel foglalkozó török legendák, 

amelyek a nép körében terjedtek elsősor-
ban. Ilyenek a keresztény kultúrkörben is 
ismertek, s mindkét körben ugyanaz hú-
zódik meg mögöttük: a hétköznapi gon-
dok feledtetésére való törekvés, ami egy-
ben válasz is lehet az emberi kíváncsiság 
által feltett rejtélyes és felfoghatatlan kér-
désekre.

Hiánypótló neveléstörténeti munka Ro-
kay Zoltán Székács József karlócai tartózko-

dásához és szerb népdalfordításához című 
tanulmánya. Székács József író, evangélikus 
lelkész, püspök, műfordító, iskolaalapító 
�a tal éveinek egy fontos állomását mutat-
ja be a szerző, nevezetesen a házitanítóként 
növendékeivel Karlócán eltöltött éveket. 
A Stratimirović görögkeleti metropolita által 
1792-ben alapított gimnáziumban kapott 
megbízást Székács, hogy magyar nyelvből 
és irodalomból előadásokat tartson. Meg-
tanulta a szerb nyelvet, és szerb népdalo-
kat fordított, amelyek könyv formájában 
is megjelentek. A gimnázium történetének 
folytatásában a szerző megemlékezik az in-
tézmény nevezetes igazgatóiról és legfonto-
sabb intézkedéseikről is. Az olvasmányos 
cikkből megismerhetjük a korabeli Karlóca 
szellemi elitjét is.

A 20. századba kalauzol Gödény Endre 
Az autokratizmus és demokratizmus fordu-
lóján című írása, amely arra az örök kér-
désre keresi a választ, hogy ki a jó vezető. 
A szerző egy középiskolai diákotthon ve-
zetőinek történetén keresztül vizsgálja a 
problémát és összetevőit, azt, hogyan be-
folyásolja a környezet, a származás, a vég-
zettség, az alapvető morális értékekhez való 
viszony egy intézményvezető döntéseit.

Kunkovács László Pásztoremberek cí-
mű fotóalbumát mutatja be Ács Anna 
és Hatvani Ágnes Pásztorok dicsérete két 
hangra című könyvismertetése. A fotók 
pásztorokat, csikósokat, csordásokat mu-
tatnak be művészi színvonalon. A meg-
komponált képek, az elkapott pillanatok, 
a portrék egy eltűnni készülő mesterség 
kordokumentumai.

A Bivio 2014 évkönyvben összegyűjtött 
tanulmányok értékes, hasznos és hiánypót-
ló munkák, amelyeket újra és újra elővesz a 
kíváncsi olvasó. Szerencsés lenne a további 
kiadványok elejére egy bevezető is, amely-
be a kötet ajánlása és az aktuális szerzők 
bemutatása kerülhetne, utat mutatva azok 
számára, akik most veszik először kezükbe 
a könyvet. Így viszont lehetővé válik, hogy 
az olvasó maga is részese legyen a nyomo-
zásnak, amelyet a tudományos életben úgy 
nevezünk, hogy kutatás.

l Apáti Anna Zita
A szerző a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltárának főlevéltárosa
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‚‚
Vizsgáljuk meg a mi Urunk Jézus Krisztus királyságának soha vé-
get nem érő, örökkévaló dicsőségét, amelyről az angyali követ ád-
venti ígérete szólt: „…és uralkodásának nem lesz vége.” (Lk 1,33b)

Azt jelenti ez, hogy ő maga, a Király nem veszítheti el kirá-
lyi méltóságát, e Király örök király. Királyságán nem változtathat 
az emberek változó véleménye, az idők múlása, a körülmények 
átalakulása. Mert ő nem ebből a világból 
nyerte királyi méltóságát. Nem népsza-
vazás emelte trónjára. Nem emberek lel-
kesedése, belátása, közakarata koronázta 
királlyá. Előbb volt ő király, mielőtt em-
berek lettek volna. Ez a világ teremtésétől 
fogva az ő királyságán nyugszik, és nem az 
ő királysága nyugszik ezen a világon. Ő, a 
Messiás onnan jött, ahol a mi létünknek az 
eredete van. Ő öröktől fogva az Isten élő 
Fia, és hogy ez a világ teremtetett, és hogy annak koronájaként 
mi, emberek itt vagyunk, az azért van, hogy bennünk az ő képe 
és hasonlatossága kiformáltassék.

Nem jöhet olyan idő, amely elavulttá tehetné az ő királyi mél-
tóságát. Örökkévaló ez az ő királysága azért is, mert örök érvé-

nyűek az ő törvényei. Az ő királyságának nem lesz vége, mert 
az, amit ő nekünk parancsol, amit minden szavával és élete egész 
példájával elénk szab, mint jövendő elvet, soha nem évülhet el.

Az ő törvényei mindig igazak és érvényesek maradnak. Na-
gyon egyszerű törvények ezek. Ő maga az Ótestamentumból 
idézett szavakkal így foglalta össze őket: „...szeresd a te Uradat, 

Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és teljes erődből”; illetve: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 
(Mk 12,30–31)

Két nagy parancsa van tehát számunk-
ra. Ne felejtsük el soha, hogy mindenes-
tül Istené és egymáséi vagyunk. Ezek az 
egésznek alapjai és tartóoszlopai mind-
örökké! Ezek helyett az alaptörvények he-
lyett senki nem adhat mást, jobbat, iga-

zabbat. S ezért az ő királyságának vége nem lesz. De nem lesz 
vége azért sem, mert nem dőlhet meg a hatalma. Királysága meg-
áll mindörökké, nincs hatalom, amely mérkőzhet az övével. Mi-
vel hatalma nem földi hatalom, nem is érhet fel hozzá a többi. 

Ezt csak az érti meg, akinek a lelke megvilágosodott az ő Lel-
kétől, akinek a szeme megnyílt nem e világi, örökkévaló valósá-
gok meglátására. Csak idő kérdése, hogy egy-egy földi hatalom 
hanyatlása mikor érkezik el. Eleve meg van már pecsételve a sor-
sa. De az ő keresztje rendíthetetlenül áll. 

Végül azért is örökkévaló az ő királysága, mert népe örökké 
megmarad. Hiszen a birodalmat, a királyságot végeredmény-
ben az alattvalók alkotják. Uralkodni csak alattvalók felett lehet. 
S ha megnézzük országának polgárait, elcsodálkozva kell mon-
danunk: az ő királyságának vége nem lesz. Királyságában nincsen 
halál! Földi királyságokban állandóan pusztul az eleven anyag, 
amelyből felépültek: az emberek. De az ő országában nem úr töb-
bé a halál. Ezért az ő népe sohasem fogyhat, csak gyarapodhat. 
Aki az ő uralma alá jut, ott is marad mindörökké.

Ő a lelkek királya. A földi világ csak keret, amelyből kiválaszt-
ja választottait, hogy elhívja őket országába, és örök életet adjon 
nekik. 

A hívő ember szeme előtt folyik évszázadokon és évezredeken 
át egy titokzatos építőmunka: Isten kiválasztottainak elhívása, 
együvé rendezése, egy lelki országnak a győzelmes megszervezé-
se, amelynek Feje és Ura Krisztus. Ez a minden népből és nem-
zetségből kiválasztott nép megmarad.

Mi ezt a Királyt ismerjük! Milyen nagy kiváltság ez! Mihoz-
zánk szüntelenül szól a hívogatás: éljük életünket az ő uralma 
alatt! Milyen nagy ajándék! Mi tudjuk, hogy az Isten úgy szerette 
ezt a világot, hogy ilyen örök Királyt küldött, és hogy mi hozzá-
tartozhatunk az ő soha véget nem érő országához! Milyen szent 
elkötelezés!

Buzdítsuk egymást, hogy tisztességet tegyünk újra a mi szá-
munkra e világra született Királynak. S aztán egy szívvel, lélekkel 
boruljunk le elismerni az ő örök uralmát, szánjuk oda magunkat 
az ő örök törvényeinek szolgálatára, engedjük át magunkat az ő 
örök hatalmának, és bízzuk rá magunkat a múló életben az ő ke-
zére, amely örökkévaló életre tart meg minket!

l Szenczi László

Örök Király

Csak idő kérdése, 
hogy egy-egy földi 
hatalom hanyatlása 
mikor érkezik el. 
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Csodaszép, hiteles, őszinte iz-
landi � lmet ajánlok olvasó-
ink � gyelmébe. Hitre, vallásra 
nincs direkt utalás benne, de 
minden jelenet rólunk, embe-

rekről szól, esendőségeinkről, a haragról, a 
meg nem bocsátás jégkorszakáról és a fel-
oldás esélyeiről. 

Ez a � lm haszonnal vetíthető minden 
iskolában, gyülekezetben, konferencián.

Festői szépségű izlandi völgyben él a 
juhtenyésztő testvérpár, Gummi és Kiddi. 
Azonos az életmódjuk, azonos területen 

az ország legjobb vérvonalú, díjnyertes ju-
hait tenyésztve, mindennek ellenére négy 
évtizede nem állnak szóba egymással. 
Néma haragban élnek az egymás mellet-
ti házakban, közös telken. Az egymástól 
megtagadott szeretetet a juhokba fektetik. 
Jobban szeretik a jószágokat, mint egy-
mást. A � lm nézői csak a fontos dolgokat 
tudják meg. Nem derül ki az sem, miért 
nem állnak szóba egymással. 

Amikor Kiddi birkáit végzetes betegség 
támadja meg, az egész völgy állattartása 
veszélybe kerül. Hogy a járványt megfé-

kezzék, a hatóságok le akarják mészárolni 
az állatokat, ezzel pedig a fér� ak nemcsak 
a fő bevételi forrásuktól esnek el, de az 
évszázadok alatt nemesített fajta is kihal.
A két testvér felismeri, hogy csak úgy 
menthetik meg a jószágokat, ha ennyi év 
haragtartás után újra összefognak.

A � atal rendező, Grímur Hákonarson 
szeretettel, tapintattal, sajátos északi hu-
morral ábrázolja a testvérpár, a két „kos” 
küzdelmeit és drámai egymásra találását a 
hosszú haragtartás után. 

l Szeverényi János

Kosok
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„A megismerés és a megértés olthatatlan 
vágya volt életem irányítója és motorja – 
mondja Albert Gábor a róla készült portré-
�lmben. – Így jutottam el a gyermekkor il-
lúziójától az élet és ezen túl a transzcenden-
cia valóságáig. Ami vagy Aki nélkül az élet 
– egyáltalán a létezés – sem értelmezhető. 
Mert Ő nem mond ki semmit, nem rejt el 
semmit, csak jelzéseket ad. Ezeknek a jelzé-
seknek a megismerése és értelmezése volt és 
maradt ars poeticám lényege.”

Gáspár György könyve igen gazdag. 
A szerző, Albert Gábor nyomába szegőd-
vén, akár el is tévedhetett volna abban a 
szellemi, mondhatjuk így is, barokkos 
díszkertben, amelybe bevetette magát.

Egy recenzió nem ad módot rá, hogy fel-
sorakoztassa a könyvben elemzett művek 
sokaságát, már csak azért sem, mert Albert 
Gábor hihetetlenül termékeny alkotó. Azt 
azonban illő főhajtással konstatálhatjuk, 
hogy műfaji gazdagsága kivételes a magyar 
irodalomban. Rövid prózák, novellák, kis-
regények, hangjátékok, szociográ�ák, esz-
szék emelik őt a legjobbak közé. 

„A széppróza dominanciájának oka – 
írja Gáspár György – nyilvánvalóan az volt, 
hogy a nyolcvanas évek végéig a politikai 
helyzet miatt nem találhatott egyenesen, 
kertelés nélkül kimondható, megfogalmaz-
ható formát, de a szépirodalom keretei kö-
zött… a sorok közé becsempészve, rejtjelez-
ve, szinte minden kimondható volt.” Még 56 
traumája is.

Eszközként az író a belső monológokat 
alkalmazta leggyakrabban. Ugrin Aranka 
elemzését idézi Gáspár: Albert Gábor „no-

velláinak, regényeinek egyik legfőbb eszköze 
éppen a belső monológ, ha nincs lehetőség 
az igazság hangos kimondására…”

A könyv sokat időzik az „időjáték”, a 
jelképek, szimbólumok megfejtése körül, 
majd a tartalom rejtelmeit elemzi. Albert 
Gábort a modern ember reménytelensége, 
különösen az értelmiség zsákutcái érde-
kelték, azok a „vidékek”, ahol – Jókai Anna 
meg�gyelése szerint – kockázata volt az 
„érvényes szónak”. 

A boldogság és a boldogtalanság minő-
sége mozgatta Albert Gábor tollát. Ka�a? 
Becket? Netán Mándy Iván? Kavarognak a 
kérdések, midőn kritikusai az őst, a stílus-
forrást �rtatják. Gáspár György higgadtan 
válaszol: egyik sem! Albert Gábor saját, ki-
küzdött útját járja.

A sok műfaj között a szociográ�a az író 
egyik legkedvesebb gyermeke. Az Emelt fő-
vel címmel a Magyarország felfedezése soro-
zatban megjelent kötet különösen. Amikor 
kiszabadult „a zagyva, a diktatúra villájával 
kazalba hányt budapesti társadalomból”, 
gyermekkorának és i�úságának világa tá-
rult immár elé, teljesen új köntösben. (Csak 
zárójelben: a Baranyába menekített bukovi-
nai székelyek és a baranyai svábok hányatott 
életéről Albert Gábortól kaphatjuk a leghi-
telesebb és megrendítő erővel megalkotott 
képet.) E műből sarjadt az Egy lakodalom 
végelszámolása című írása, novellába öltöz-
tetve. A metamorfózis arra is rávilágít, hogy 
Albert Gábor műfaji világa átjárható.

Kevesen emlékeznek rá – erre is Gáspár 
György nyitotta rá a szemünket –, hogy volt 
Albert Gábornak két nagy „politikai kaland-
ja” is. Az egyik ilyen az írószövetség 1986. 
novemberi közgyűlésén elhangzott felszóla-
lása volt. Ilyesmiket mondott: „Vészhelyzet-
ben élünk. […] Beteg az ország, gyógyítani 
kell. […] Újra kell építenünk ezt a szellemi 
országot. Nyílt, egyenes beszédre van szük-
ségünk. Demokráciára, nem vádiratok-
ra... Hagyd a bűnbakkeresést – építkezz!” 
A bomba nagyot szólt, a hatalom „dema-
góg provokációként” utasította vissza az író 
megállapításait.

1991-ben pedig az Új Magyarország 
tavaszi indulásától a napilap alapító fő-
szerkesztőjeként dolgozott, kon�iktusok 
százait átélve. Pokoljárását A bizalom paj-
zsa megreped, avagy az Új Magyarország 
főszerkesztője voltam (Esettanulmány – 
Dokumentumok és kommentár) címmel 
írta meg. Az írásban a rendszerváltozta-
tás médiavidékének gyermekbetegségei is 
nyomatékot kaptak, a főszerkesztő kilenc 
hónapjának kudarcai viszont későbbi mű-
veiben „nemesültek”.

l Párkány László 

Isten csak jelzéseket ad
Gáspár György könyve Albert Gáborról
Aki ifjúkorában Cseres Tibor, Jékely Zoltán, Roger Martin du 
Gard, Carl Zuckmayer műveiről írt recenziókat magyar folyó-
iratokba, maga sem gondolta, hogy eljön az idő, amikor az 
ő műveit fogja tolla alá több kritikus és irodalomtörténész. 
Vélhetően az sem fordult meg a fejében, hogy egyszer elegáns 
pályaképet rajzol róla egy mélyre látó irodalomtudós. Pedig 
megesett a friss Kossuth-díjassal a tünemény: Gáspár György 
csinos könyvben tárta föl Albert Gábor író műhelytitkait.

Gáspár György: Albert Gábor (Pálya-
kép). 232 oldal, 125 × 200 mm. Ma-
gyar Művészeti Akadémia, Budapest, 
2014. Ára 3400 forint.

Homályos tükör tisztítása címmel tartotta 2016 első szabadegyetemi előadását Albert Gábor Kossuth-díjas író a buda-
vári evangélikus gyülekezet kápolnájában. Az elkötelezett protestáns szerző január 4-én korábbi könyvei és személyes 
tapasztalatai alapján beszélt a rendszerváltozás éveiről.  B. M.



Aki színházat 
álmodott az 
evangéliumnak
91. születésnapja alkalmából köszöntjük Udvaros Bélát

Udvaros Béla rendező január 10-én 
töltötte be 91. életévét. Az Evangéli-
um Színház alapító művészeti vezetőjét 
tavaly igazán méltó módon köszöntöt-
ték tisztelői a budapesti Duna Palota 
színháztermében. Természetesen az 
Evangélikus élet is beszámolt a szüle-
tésnap megünnepléséről, ám akkor a 
tervezettnél szerényebbre sikeredett 
a híradás. Miért ne idézhetnénk fel év-
fordulós meglepetésként a jubileum 
alkalmából elhangzottakat? – vetődött 
fel szerkesztőségünkben az ötlet. 

Párkány László életút-ismertetője 
és Fabiny Tamás püspök levélbeli üd-
vözlése elé nem véletlenül helyeztük a 
Magyar Nemzet színikritikusának refle-
xióját, hiszen azt annak idején kifejezet-
ten lapunk számára írta meg frissiben a 
szerző. és azóta napvilágot látott Büky 
Anna interjúkötete is, amelyben Udva-
ros Béla is készséggel tett bizonyságot 
hitbéli elköteleződéséről…

A lapunkban most megrajzolt port-
révázlat kiegészítéseként illő rögzíteni, 
hogy Udvaros Béla 1951-ben indult ren-
dezői pályafutása megtört, amikor fele-
ségül vette az internálótáborból haza-
tért Dévay Camilla színésznőt. 1957-ben 
aztán három vidéki színház is érdeklő-
dött a házaspár iránt, akik a kecskeméti 
Katona józsef Színház ajánlatát fogad-
ták el. 1974-ben a békéscsabai jókai 
Színházba nevezték ki rendezőnek, 
nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott. 
A rendszerváltás évében kezdődött má-
sodik szakmai élete. Az, amelyre — hite 
szerint — eleve rendeltetett…

l T. Pintér Károly
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Kedves Béla Bátyám!
Bár az elmúlt napokban többször mondogattam magam-
ban, hogy „Udvaros Béla hamarosan kilencvenéves lesz”, 
legnagyobb sajnálatomra némi késéssel ugyan, de fo-
gadd jókívánságomat. Nemcsak magam és családom, 
hanem egész egyházunk nevében megköszönöm az Úr-
istennek sokféle értékes szolgálatodat, köztük az Evangé-
liumi Színházat. Boldog vagyok, hogy közöttünk vagy, és 
hihetetlenül gazdag életműveddel nemcsak az egyete-
mes magyar kultúrát, hanem egyházunkat is gazdagítod. 

Imádkozom azért, hogy továbbra is legyen testi-lelki erőd 
az alkotásra és arra a személyes példaadásra, amelyből mi, 
fi atalabbak oly sokat tanulhatunk. Maradjon meg az a rád 
jellemző végtelen derű is, amely az esetleges nehéz idő-
szakokon is átsegíthet.

„Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. 
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr meg-
őriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr 
jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (Zsolt 121,5–8)

Szeretettel és barátsággal köszönt:
 Fabiny Tamás püspök

A bátrak igaza

Legutóbb az Istenhegyi úton ta-
lálkoztunk, a Lukács fürdőbe 
igyekezett. Most a fürdőigazga-
tóság jókívánsága érkezik meg 
váratlanul az ünneplő Duna 

Palota, az egykori lipótvárosi kaszinó dí-
szes színpadtermébe: Udvaros Béla ren-
dező kilencvenesztendős. Oldalt a puttók 
mintha ránk vigyáznának; mellettük hat 
medalion, Vajda Zsigmond, Márk Lajos 
freskói.

„Jövő kedden megyek a Lukácsba” – 
mondja, s köszönetül a felolvasott táv-
iratért kezet csókol. Milyen régen nem 
láttam ezt a � nom rezdülésekkel átszőtt, 
lassú mozdulatot! Az Udvaros Bélánál 
hét esztendővel idősebb nagyapám tudott 
így kezet csókolni: utánozhatatlan elegan-
ciával. A háború után születetteknek nem 
áll jól, bár próbálkoznak vele kitartóan; 
hiányzik belőle a régi, a békeidők illatát 

pillanatra jelenné varázsoló személyes ta-
pasztalat, az élet.

A jubiláló rendező most feláll, körül-
tekint a nézőtéren; ugyanígy nézett körbe 
nemrég kissvábhegyi otthonának erkélyé-
ről. Hatalmas forgószínpad az is. Amott a 
Duna szürke szalagja a Margit híddal, a Par-
lament darabja, az aranyszínű Vár, a mély-
zöld, foltokban párás Gellért-hegy előtt pe-
dig újra kibukkan a folyó, s rajta vakítóan 
csillan meg a reggeli napfény. Életének szín-
helyei onnan a magasból alig kivehetők: a 
Duna Palotát, a Vígszínházat csak sejteni a 
tetők, házak takarásában, a Nemzetit a Bla-
ha Lujza téren régen lebontották.

De nincsen lehetetlen. A színpad szé-
lén áll, a felkínált mikrofont félretolja. 
Szavalni kezd; a verset, az Orgonabokor 
címűt napra pontosan ötvenkilenc évvel 
korábban, 1956. január 15-én írta Simon 
István.

„[…] S mi egy nyíló májusi orgonafa
őhozzá képest, ki a tél derekát
felvirágozta az élő virág
tavaszával? Mert nekem ő a csoda,
hogy lássam meg: nincsen lehetetlen,
amit tennem kell, most kell tennem.

Tudom, lefagy; de ősszel is lekaszál
minden virágot a sors, legalább
ő csoda volt, szívünkbe itta magát,
s így örökké él a hős orgonaszál,
mert a télben is lett tavasza –
mindig a bátornak van igaza.”

Ránk néz, � noman meghajol. Néma kö-
zönsége visszabámul rá. A párássá vált 
levegőben illékony szent hangulat. Aztán 
– nem kitör – elkezdődik a taps. Fülem-
ben hallom még, szívemben visszhangzik 
talán örökké a sor: „...mindig a bátornak 
van igaza.” l Pethő Tibor

evangélikus élet l VISSZAPILLANTÁS UDVAROS BÉLA 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA 34
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Amikor Kellér Dezső, a Vidám Színpad 
neves szertartásmestere nyugdíjba vonult, 
társai kórusban ecsetelték, milyen sok 
előnnyel jár majd a nyugdíjasélet. „Egyet 
mondjatok!” – fordult kesernyés mosoly-
lyal ünneplői felé.

Udvaros Béla nem egyet, többet is mon-
dott… Nem sorolom fel Béla bátyám bá-
tor szellemi kalandjait, csak arról ejtenék 
néhány szót, hogy �ália színészmaszkja, 
borostyánkoszorúja és pásztorbotja közül 
nyugdíjaséveiben leginkább a pásztorbot 
ragadta meg a �gyelmét. Az az istennői 
jelkép, amely nyugdíjasélete során öröm-
mondó pásztorrá formálta őt.

Cselekedni sem volt rest. Ötletét meg-
győző argumentummal tárta a püspök 
urak elé: �ália temploma nincs távol a 
katedrálisoktól, a megannyi istenházától. 
Szent Johanna is súgott neki: Isten néha 
egyedül van… Ezt meghallva felrémlett 
Zelk Zoltán kétsorosa is: „Szélfútta levél 
a világ. / De hol az ág? de Ki az ág?” Az 
elégikus kérdést Udvaros Béla színházi 
nyelvre fordította: a dolgok értelmét kere-
ső ember is egyedül van, segítsünk rajta. 
Akit Sík Sándor is tanított a színiakadé-
mián, az hitelesen ragozta a szeretet igé-
it; akinek frigyét a bölcs pap tanár áldotta 
meg, az sohasem árulta el a színházat.

Azért is nyerte el közös könyvünk 
a Térdeplő �ália címet, mert Udvaros 
Béla színházi élete, különösen a második, 

az alázatról szólt. Arról, hogy a színház 
templom, amelyben nem szokás randa-
lírozni. Arról, hogy a múló divatok arze-
náljában ragaszkodni kell a színház ele-
ganciájához és értékeihez. Arról, hogy az 
érvényét vesztett világban törhetetlen hit-
tel kell keresni azoknak a szerzőknek az 
alkotásait, akik hiteles emberábrázolásuk 
révén a jóság, a szeretet alternatíváját kí-
nálták fel a cinizmussal szemben.

Béla bátyám a láda�ából mindig előka-
pott olyan színműveket, amelyek nagyon 
elrejtőztek. A búvópatak-színdarabok ér-
dekelték, de kézbe vette a színműkatedrá-
lisokat is, ha azt hirdették: az ember alap-
jában véve jó. Ha tisztába kerül önmagá-
val, ha önismerete tisztességes, nagyobb 
baj nem érheti.

A leltár, amelyet most, az elbűvölő 
életkor ünneplésének tiszteletére elké-
szítettünk, őszinte főhajtást érdemel. De 
a számadást előzze meg egy villanásnyi 
tűnődés, amelyet Béla bátyám a Térdep-
lő �ália című könyv zárómondataként 
sóhajtott. „Most itt ülök a nappaliban, az 
Élektra-szentély (hitvesének szerepfotója – 
P. L.) alatt. Rendezgetem az Evangélium 
Színház relikviáit, és azon tűnődöm, Isten 
elfogadja-e a térdeplő �áliának felaján-
lott szolgálataimat.”

A Teremtő földi „helynökei”, az evangé-
likus, a református és az unitárius püspö-
kök a szolgálat nemességét aranynyomásos 

levélpapíron tanúsították: „Udvaros Béla a 
színház ötletével és megvalósításával egy-
házaink rendszerváltozás utáni történeté-
nek különleges színfoltját hozta létre, amely 
magas szinten szolgálta az evangélium üze-
netének a kultúrán keresztüli hirdetését.”

Az evangélium üzenete tizennyolc esz-
tendő alatt huszonhét színmű színrevite-
lében öltött testet. Udvaros Béla második 
életének áldozatos, nemegyszer megren-
dítően nehéz munkáját a szívből jövő né-
zői tapsokon kívül a kritika is tisztelettel 
méltatta. Magam is tintába mártottam két 
tucatszor a tollam, hogy Béla bátyám szí-
nészközpontú, klasszikus szépségű rende-
zésére irányítsam a köz�gyelmet.

Ha újabb könyvet írnék az ünnepeltről, 
akár az Udvaros Béla harmadik élete alcí-
met is viselhetné, mert immár bölcseleti és 
színháztörténeti kötetekkel is gyarapította 
életművét. Magam is alázattal részt vettem 
a Shakespeare-breviárium munkálataiban, 
amelyben harminchét színialkotás cselek-
ménymozgató bölcsességeit, a szeretet esz-
tétikájának esszenciáját halmozta fel.

E helyről is buzdítanám, írjon már egy 
háromfelvonásos színművet is, hiszen még 
oly �atal! A téma adott: az első felvonás 
Udvaros Bélát, a második Dévay Camillát, 
a harmadik Udvaros Dorottyát, vagyis a te-
hetséges család csodálatos színpadi menny- 
és pokoljárását mutatná be.

l Párkány László

Udvaros Béla 90 évére
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„Ki vagyok én?” – vagyis azt kérdezed, 
hogy van jelen Isten ebben a hosszú élet-
ben?

Életem kész regény.
1925. január 10-én születtem Budapes-

ten. Apám, Unger Béla, aki lébényi sváb 
családból származott, vallásos, evangé-
likus ember volt. Hatévesen vesztettem 
el, így még emlékképeim sincsenek róla. 
Annyit tudok, hogy 1913-ban érettségizett 
a híres fasori gimnáziumban, de a böl-
csészkarról egyenesen a háborúba vitték. 

[…]
„Ki vagyok én?” – az évek során lassan 

megértettem, hogy a vallások mind Is-
ten kegyelméből vannak. Én kamaszként 
nyertem magamnak egy Jézust, aki töké-
letesen az Isten képviseletében élte, éli az 
életét. Ő az én példaképem. Az evangé-
lium jelentése örömhír. „Nekünk bé kell 
tölteni reménységgel a világot, amely min-
den percében a kezdet és a vég”– így írta 
ezt atyai barátom, Tamási Áron.

Evangélikus hitemben megerősített ké-
sőbbi találkozásom Luther Márton taní-
tásaival. Ettől kezdve már tudatos evan-
gélikus voltam. Megértettem, hogy ez az 
Ágoston-rendi szerzetes nem új vallást 
akart alapítani, hanem a visszásságoktól 
akarta megszabadítani az egyházat, még-
pedig élete kockáztatásával. Ez volt az én 
megtérésemnek a második, már felnőtt-
kori lépcsője. A hitben úgy maradtam 
benne, hogy a Bibliával tartom az erős, 
megrendíthetetlen kapcsolatot.

[...]

„Ki vagyok én? Hány életem van?” – 
Nyugdíjba vonulásomat követően váratla-
nul új lehetőségek nyíltak meg a számom-
ra. Hatvanéves korom után önálló irodal-
mi estekkel kezdtem bejárni az országot.

 [...]
Evangélikus egyházunkhoz kötődő hit-

életem újabb lépcsőfokát és egyben csúcs-
pontját – nyugodtan mondhatom, betető-
ződését – a rendszerváltás után éltem át. 
1990-ben a Magyar Protestáns Közműve-
lődési Egyesület – melynek az evangéli-
kus Szentágothai János professzor volt az 
elnöke, alelnökei pedig Nemes-Nagy Ág-
nes költő és az unitárius i�abb Bartók Béla 
voltak – közgyűlést tartott. Az esemény 

helyszíne a fasori gimnázium volt, amelyet 
akkor kapott vissza az evangélikus egyház 
az államtól. És ott, azon a helyszínen, ahol 
apám érettségizett, én kon�rmáltam, el-
mondtam a tervemet egy új, keresztény 
magyar nemzeti színház megalapításáról. 
Hogy ebben a szétzüllött színházi világ-
ban végre méltó módon bemutathassunk 
a hazai közönségnek olyanokat, akiket a 
kádári világban negyven évig nem enged-
tek játszani. 

I�abb Bartók Béla azonnal letett egy jel-
képes összeget az alapításra… Mindenki 

üdvözölte a későbbi Evangélium Színház 
megalapítását, amelyet három protestáns 
egyház – a református, az evangélikus és 
az unitárius – fönnhatósága alatt hozhat-
tam létre. A következő húsz évben olyan 
szerzőktől is bemutattunk feledésre ítélt 
darabokat, mint Tamási Áron, Németh 
László, Illyés Gyula. De Nyírő József, Hu-
bay Miklós, Szabó Magda soha nem ját-
szott művei is színpadra kerültek. Búcsú-
zóul pedig – 2009-ben – „rehabilitáltam” 
Madách Imre Az ember tragédiája című 
művét. Az utolsó kép Istennek a tetőfokról 
Ádám felé lenyúló keze. Ezzel a képpel zá-
rult az én két évtizedes korszakom.

De Isten szeretete oly végtelen és oly ki-
fürkészhetetlen, és oly gazdagon megáldja a 
benne bízókat, hogy ez a 2009-es időpont is 
csak kezdetét jelentette egy látszólag nyug-
díjas korszaknak. Hiszen ekkor, nyolcvan-
öt évesen kezdődött írói karrierem. Bizto-
san tudtam, hogy Isten most arra késztet, 
hogy írjak. Elhatároztam, hogy újra, folya-
matosan elolvasom Shakespeare mind a 
harminchét drámáját. Kiemelem belőlük 
azokat a bölcsességeket, az életszemlélet-
ből fakadó gondolatokat, amelyek révén a 
világkultúra egyik legnagyobb alkotója lett. 
Mindezt egy könyvben gyűjtöttem össze, 
melynek a Breviárum címet adtam. A vá-
logatás, melyet A velencei kalmárról szóló 
tanulmányom zár, és amelyet saját utolsó 
megtakarított pénzemen adtam ki, olyan 
nagy, nem várt siker lett, hogy felkeresett 
a Nap Kiadó vezetője azzal, hogy mindegy 
miről, csak írjak! Így születtek meg újabb 
köteteim, a Molière tragikuma, majd az 
Evangélium Színház húsz évét, harminc be-
mutatóját áttekintő kiadvány, Egy kis nem-
zeti színház címmel.

Breviárium
Részletek 
Büky Anna Megtérés című 
kötetéből (Luther Kiadó, 2015)‚‚

Isten szeretete oly végtelen és oly 
kifürkészhetetlen, és oly gazdagon megáldja 
a benne bízókat, hogy ez a 2009-es időpont 
is csak kezdetét jelentette egy látszólag 
nyugdíjas korszaknak.
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H álás téma év elején, hogy 
mire is számíthatunk a 
technológia világában az 
adott esztendőben, de va-
lahogyan mindig ott mo-

toszkál az ember bőre alatt, hogy az előre 
kiszámítható fejlődési irányokon túl va-
jon lesz-e olyan „nagy durranás”, amellyel 
senki sem számolt igazán előre. 

Tudjuk, hogy az „overnight success”, 
azaz az egyik napról a másikra beütő siker 
csalóka, hiszen a legtöbb esetben hosszú 
évek munkája rejtezik egy-egy korszakal-
kotó termék vagy szolgáltatás hirtelen jött 
felfutása mögött. Ugyanakkor lehet tudni 
például azt is, hogy a Google-nál mint az 
internet fejlődését talán leginkább meg-
határozó cégnél soha nem is volt hagyo-
mánya a klasszikus üzleti tervnek, amely 
előre megpróbálja lefektetni, hogy milyen 
termékeken fognak dolgozni. Amikor a 
cégnél felmerült egy hasonló készítésének 
az ötlete, akkor Larry Page, az egyik alapí-
tó ezt kérdezte: „Láttál már valaha olyan 
ütemtervet, amelyet a csapatnak sikerült 
túlteljesítenie?” Vajon ez a céges szintre 
emelt, korlátozásmentes gondolkodás-
mód idén is fog valamilyen meglepetést 
okozni?

De nézzük, mit vesznek biztosra a szak-
értők 2016-ban.

Bár a tavalyi év legjobban fogyó okos-
telefon-márkája toronymagasan az Apple 
iPhone készüléke volt, és az előrejelzések 
szerint a cég idén az okosórájának újabb 
változatát is piacra fogja dobni, a prog-
nóziskészítők úgy gondolják, hogy lassan 
elkezd véget érni az Apple aranykora. Per-
sze a világ egyik legértékesebb vállalatát 
nehéz lenne megingatni, de arra lehet szá-
mítani, hogy elsősorban technológiák fel-
vásárlásával fog továbblépni a cég, és nem 
mindent házon belül fejleszt majd ki. 

Az autóipar lehet az egyik célterület, 
amelyen máris óriási mozgolódás van, 
egyrészt az önvezető autók révén – mely a 
Google érdekeltsége is –, másrészt a rend-
kívül környezetbarát elektromos autók el-

terjedésére is jobban lehet számítani. Noha 
ezen a területen jelenleg a Tesla szinte 
egyeduralkodó, a Mercedes nemrég jelen-
tette be, hogy a következő években kétmil-
liárd eurót fog szánni a saját elektromos
autók kifejlesztésére.

Az önvezető autó csodás elképzelés, és 
be is árnyékolja a többi, gépjárművekkel 
kapcsolatos fejlesztést, de jó tudni, hogy 

eközben újabb és újabb eszközök készül-
nek majd a hétköznapi, emberi vezetés 
segítésére: a sebességtartó automatikák, 
az automata fékezőrendszerek vagy éppen 
a sávunk indulását jelző elektronika ha-
marosan éppen olyan elterjedtek lesznek, 
mint manapság az elektromos ablakemelő.

Azzal együtt, hogy autóink és háztar-
tási gépeink egyre okosabbá válnak, az 
elemzők a számítógépek és a tabletek szá-
mának lassú visszaesésével számolnak.
A számítógépgyártók pedig szépen elkez-
denek a szo� verek és a szolgáltatások irá-
nyába mozdulni. Amikor már majdnem 
mindenben számítógép fog működni, nem 
is a gépek mennyisége és milyensége fog 
dominálni, hanem az, hogy mihez tudunk 
mi, felhasználók kezdeni velük, mennyire 
tudnak hasznos társak lenni a mindenna-

pokban. A következő évek csatája jó esély-
lyel nem a böngészők között – ha emlék-
szünk még az Internet Explorer és a Nets-
cape Navigator mintegy húsz évvel ezelőtti 
küzdelmére –, hanem a hűtőszekrények tá-
ján fog zajlani, azaz az lesz a kérdés, hogy 
a háztartási gépek fejlesztői mennyire haj-
landók a konkurencia gépeivel szót értő 
rendszert készíteni. Lefordítva: vajon a hű-

tőszekrényem fel tudja-e majd írni a tejet az 
elektronikus bevásárlólistámra, ha érzékeli, 
hogy a telefonom – velem együtt persze – 
egy áruházban van éppen?

Nem lehet elmenni amellett sem, hogy 
a való világbeli fejlesztéseken túl idén a 
virtuális valóság is hangsúlyosabb szerepet 
kap. Ha minden igaz, nemsokára kapható 
lesz az Oculus Ri�  sisak vagy szemüveg, 
amelyet felvéve a számítógép által generált 
világba csöppenünk. Persze könnyen le-
het, hogy ez a játékok kedvelőin kívül nem 
sokakat hoz majd lázba, de abban a mű-
fajban kétségkívül érdekes lehetőségeket 
hordoz. Főleg, ha tudjuk, hogy egy szá-
mítógépes játék nagyobb költségvetéssel 
készülhet, mint egy-egy hollywoodi siker-
� lm. És néha többet is hoz a konyhára…

l Nagy Bence

Mit hozhat 2016 az informatikában?

Bevásárlólista
a hűtőszekrényből
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Bizonyára jól ismeritek, hiszen té-
len nemcsak a mezőkön és az 
utak mentén látni a károgó fe-

kete csapatokat, hanem a városokban, 
a falvakban is. Kelet felől, az ukrán és 
orosz síkságokról tömegesen érkeznek 
minden ősszel nemcsak hozzánk, de 
egész Közép-Európába, és február má-
sodik felében indulnak csak vissza fész-
kelő hazájuk felé. 

Telepesen költenek, a hazaiak már-
ciusban már a fészkeket tatarozzák. 
Néhány tucat, de akár több száz pár is 
együtt lehet. A telepek hangosak a fo-
lyamatos károgástól, a fekete madarak 
jönnek-mennek, fészekanyagot hor-
danak, később fiókákat etetnek. Néha 
még a városok belterületén is vannak 
telepeik.

A vetési varjú a nyílt területek mada-
ra, táplálékát a mezőkön szerzi, fészkeit 
a kis akác- és a nyárligetek fáira építi. 
Ezek a telepek nagyon fontosak termé-
szetvédelmi szempontból, mert a ko-
rán költő varjak megüresedett fészke-
iben nevelik fiókáikat a fokozottan vé-
dett kék vércsék. A sólyomfélék — ide-
tartoznak a vércsék is — ugyanis nem 
építenek fészket, hanem más madarak 
otthonait foglalják el.

A vetési varjak növényi és állati ere-
detű táplálékot egyaránt fogyasztanak. 
Rengeteg rovart és férget pusztítanak 
el, de felszedik a pockokat, egereket 
is. Ősszel a kukoricatarlókat járják, ahol 
az elhullott szemeket keresik, de láto-
gatják a szeméttelepeket és az állat-
tartó telepek környékét is. Ha vidéken 
élsz, kukoricával egy alkalmas helyre 
szoktathatod őket, ahol jó fényképe-
ket készíthetsz róluk. De mobiloddal 
megörökítheted azt is, amikor a fáról 
szedett dióval a csőrükben repülnek a 
kertek felett. 

Végül oszlassunk el egy tévhitet! 
A varjakról sokan ma is azt hiszik, hogy 
soká, akár száz évig is élnek. A gyűrűzé-
sekkel alátámasztott valóság ellenben 
az, hogy átlagéletkoruk csupán öt-hat év. 

A vetési varjú védett, természetvé-
delmi értéke ötvenezer forint.

l Schmidt Egon

Kérdések:
1. Mit gondolsz, milyen súlyú egy vetési 
varjú?
2. Vajon hány tojás van a fészekben?
3. Hány nap alatt kelnek ki a fiókák?

Vetési varjú
Megfejtések: 1. 350—600 gramm. 2. Négy-öt. 3. 16—18 nap alatt.

A vetési varjakról készült fotódat vagy a varjakkal kapcsolatos írásos 
megfigyeléseidet szerkesztőségünkbe várjuk: Evangélikus Élet szer-
kesztősége, 1091 Budapest, Üllői út 25.; e-mail: evelet@lutheran.hu.
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Mennyei 
Atyám! 

Hol itt az igazság?

A szőlőfürtök egy-egy szót rejtenek. Ha megtaláltad őket,
 válaszolj a kérdésekre!
1. Ő a szőlő gondnoka. Mi volt a dolga a példázatban?
2. Mennyit kaptak ebből a munkások?
3. Hogyan fogadták ők a bérüket?
4. Mit tett ezen a helyen a szőlősgazda?
5. Végül olvasd össze a kerítés kövein elrejtett betűket! 

A helyes megfejtést szerkesztőségünk címére beküldők között
jutalmat sorsolunk ki.

Köszönöm, hogy nálad jó lehetek. 
Ezentúl nem azt nézem, mit szólnak 
mások, mert tudom, hogy te nekem 
szurkolsz. Amikor érzem, hogy sze-
retettel fi gyeled a munkámat, már 
nem kapkodok, nem félek, hogy el-
rontom, és valahogy több lesz ben-
nem az erő és a kitartás is. Szeretnék 
neked örömet szerezni mindennel, 
amit teszek. Ámen.

Te is szoktad nézegetni a társaid 
holmiját? Kié szebb? Kié jobb? 
Kié divatosabb? Vagy azt érez-
ted, a tiedet méregetik, hogy 
elég jó-e? Volt már, hogy úgy 
érezted: te jobban tudtál vala-

mit, mégis a másik mondhatta el, vagy őt dicsérték meg? És még so-
rolhatnánk az ilyen kérdéseket, mert még sok minden van! 

Ha elolvasod a Bibliából, Máté evangéliumának 20. fejezetéből a 
szőlőmunkások példázatát (1—16), talán megint ezt kérdezed: „Hol itt 
az igazság?” Az igazság Istennél van, aki olyan, mint a szőlősgazda: 
mindenkit egyformán szeret. Ha úgy érzed, lemaradtál, kevésre érté-
kelnek, már késő, ne ijedj meg! Isten éppen téged keres, hogy a tu-
dásoddal, ügyességeddel, kedvességeddel, türelmeddel, azzal, ami 
te magad vagy, az ő munkása légy. Sohasem késő az ő szolgálatába 
állni. Ha ezt teszed, tied lehet az egy, amiből nincs is több: nevét meg-
találod a rejtvény 5. pontjában.

Készíts szőlőfürtöt
színes papírból! 

REJTVÉNY

Színes kartonra rajzolj szőlőlevelet, majd 
vágd ki. Ezután készíts egyforma széles 
színes papírcsíkokat. Sorban hajlítsd őket 
gyűrűformára, ragaszd össze, s ha meg-
száradt a ragasztás, kialakíthatod belőlük a 
szőlőfürtformát.
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Vasárnap (január 24.) Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: 
nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegy-
re állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. 
Zsolt 30,7.8b (1Pt 5,5–7; Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt 89,20–
53) A „teremtményérzés” rendkívül kifejező szó annak ellenére, 
hogy azok az élethelyzetek, amelyekben átélhetjük, nem szedhe-
tők könnyen csokorba. Teremtményi voltunkat átélhetjük Isten 
mellett, vele szemben, tőle távolodva vagy felé közeledve, az ő hi-
ányában és az iránta való vágyban. A lényeg, hogy létezhet olyan 
pont mindannyiunk életében, amelyből önmagunkra és a saját 
magunk alkotta kis világra is ráláthatunk. Ha ilyenkor minden, 
amire büszkék vagyunk, egy csapásra összeomlik, vagy fájóan vi-
szonylagosnak tűnik, elkezdhetünk gyanakodni, hogy még nem 
találtunk rá életünk biztos pontjára.

Hétfő (január 25.) Jöjjetek, mert már minden készen van! Lk 
14,17 (Zsolt 115,13; Lk 19,1–10; 1Tim 5,3–16) Földet vettem…, 
ökröt vettem…, most nősültem… Így mentik ki magukat az Is-
ten országába meghívottak sorban, gondolkodás nélkül. Ha gon-
dolkodnának, mert valóban megérintette volna őket a meghívás 
jelentősége, hamar rájönnének, hogy milyen átlátszó, olcsó kibú-
vókat találtak. Egyik esemény sem olyan ugyanis, amelyre jó elő-
re nem készülhettek volna fel. Ezek az emberek nem rendezték 
még el életükben a munka, a birtoklás, az öröm és a társas élet 
kapcsolatát. Jézus szavainak súlya abban áll, hogy a legnagyobb 
ajándék át- és meggondolatlanul is visszautasítható. Ami azonban 
még ennél is fontosabb: a meghívás váratlanul bárkihez elérhet.

Kedd (január 26.) [A börtönőr] örvendezett, hogy egész háza 
népével együtt hisz az Istenben. ApCsel 16,34 (Zsolt 65,9b; 5Móz 
7,6–12; 1Tim 5,17–25) Végtelenül őszinte megjegyzés. A börtön-
őr szolgálatteljesítés közben ugyan sok mindenre gondolhatott, 
de hogy munkaideje elmúltával hirtelen megpördül vele az uni-
verzum, és ő a „gondjaira bízott” fogvatartottak jóvoltából Isten-
nel találkozik majd, arra aligha. Öröme nem csak abban áll, hogy 
„átélte saját feltámadását” (ha Pál nem szól rá erélyesen, öngyil-
kos lett volna a kötelességszegés miatti szégyenében vagy félel-
mében), és hogy minden jóra fordult. Egész háza népe miatt örül. 
Azok életét láthatja rövid időn belül megalapozódni, akikért fele-
lősséget visel és aggódik.

Szerda (január 27.) Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, ha-
nem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Is-
ten ajándékozott nekünk. 1Kor 2,12 (Neh 9,20a; Róm 4,1–8; 1Tim 
6,1–10) A titkos bölcsesség és elrejtett értelem iránti élénk érdek-

lődés átjárta a görög és a római kultúrát. A vallási tanítók egy-
mással versengve igyekeztek tanítványokat találni szellemi por-
tékájuknak. Minél furcsább, minél szokatlanabb ötletet mondtak 
el, annál nagyobb érdeklődésre számíthattak. Pál apostol sem 
szerénykedik portékájával. Ahogy egyedül az emberi lélek ismer-
heti azt, ami az emberben van (az értelmet az „értelmes lélekrész-
nek” tulajdonították), úgy Istent is csak az Isten Lelke ismerheti. 
Ő pedig ajándékba adja az embernek e legmélyebb ismeret for-
rását… Hogy egy prédikátor igazat mond-e, vagy ámít csupán, 
egyféleképp dönthető el. Tovább kell hallgatni, ki kell próbálni, 
meg kell győződni szavai tartalmának igazságáról. Erre buzdítja 
hallgatóit az apostol.

Csütörtök (január 28.) Most pedig, Urunk…, add meg szolgá-
idnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. ApCsel 4,29 (1Kor 
3,[1–3]4–8; 1Tim 6,11–21) A csodák nem az égből ereszkednek 
alá sosem látott, földöntúli, szokatlan formákban, hanem az élet 
megszokott jelenségei válnak egyszer csak olyan „forróvá”, je-
lentéssel telítetté, hogy az ember csak ámul. Az első gyülekezet 
tagjai, az ApCsel sok leírása szerint, folyamatos ámulatban éltek. 
Ámultak azon, ahogy életük önmaguk számára is jellé válik. Is-
ten jelenlétének, szeretetének, hűségének, megerősítésének sza-
kadatlan jelévé. Erről beszélni, ezt megmutatni, így kiállni nagy 
bátorság, mert ítélet minden eddigi üresjárati problémagyártás és 
határozatlanság fölött.

Péntek (január 29.) Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, sze-
retetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 1Tim 6,11b (Mal 3,13–
18; 2Tim 1,1–12) Törekvés az igazságra: korlátaim fel- és elisme-
rése. Törekvés a kegyességre: vágy, hogy a Jó kitöltse az életem. 
Törekvés a hitre: igény az élet minden mozzanatának legmélyebb 
megalapozására. Törekvés a szeretetre: a legnagyobb földi erő 
erőterének elismerése. Törekvés az állhatatosságra: ragaszkodás a 
változó formákban megtapasztalt változatlanhoz. Törekvés a sze-
lídlelkűségre: az igazság, a kegyesség, a hit, a szeretet és az állha-
tatosság legnagyobb próbája.

Szombat (január 30.) Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, 
hogy veletek van az Isten! Zak 8,23b (Jn 12,20–21; 1Kor 1,26–31; 
2Tim 1,13–18) Zakariás szavai nem a bátortalan vagy szelíd kér-
lelést fejezik ki, hanem az erőszakosságig menő határozottságot. 
Így kérik majd az igazság nyilvánvalóvá válásának napjaiban az 
eddig mindenfélében bízó emberek és népek Júda lakóit arra, 
hogy rájuk is kérjék az egyetlen igaz Isten oltalmát. De ki tudja, 
mi vár még addig a Föld lakóira? l Béres Tamás

Új nap — új kegyelem

Ára: 450 Ft



Hir de tés mé re tek és -ta ri fák
az Evan gé li kus Élet 81. év fo lya má tól

Evan gé li kus egy há zi in téz mé nyek, gyü le ke ze tek
ugyan azt a hir de tést egy al ka lom mal, ma xi mum 800
ka rak ter ter je de lem ben je len tet he tik meg in gye ne sen.

Az újabb meg je len te tés, il let ve a 800 ka rak tert
meg ha la dó hir de tés ára meg egye zik a ma gán jel le -
gű ap ró hir de tés ta ri fá já val.

Nem evan gé li kus egy há zi in téz mé nyek, gyü le ke ze -
tek ese té ben hir de té si dí ja ink egy hir de tés egy sze ri
meg je len te té sé re vo nat koz nak. Ugyan azon meg ren de -
lő több szö ri hir de té se ese tén ára ink ból — a meg kö ten -
dő szer ző dés ér tel mé ben — ked vez ményt nyúj tunk.
Az ala pít vá nyok nak, egye sü le tek nek az szja 1%-ára vo -

nat ko zó köz le mé nye i re a ma gán jel le gű ap ró hir de tés
ta ri fá ja ér vé nyes.

A lap ban va ló el he lye zés re vo nat ko zó konk rét ké -
rés ese tén 15%-kal nő a fi ze ten dő összeg.

A hir de té sek le adá si ha tár ide je: a meg je le nés va -
sár nap ját meg elő ző 2. hét csü tör tö ke, te hát a meg je -
le nés előtt leg alább 18 nap pal ko ráb ban kell
szer kesz tő sé günk be ér kez niük a köz lés re szánt hir de -
tések nek. Ké sőb bi ér ke zés ese tén nem tud juk el he -
lyez ni a lap ban. 

A hir de té sek szö veg gon do zás után ke rül nek az új -
sá gok ba. � Az Evan gé li kus Élet ki adó hi va ta la

Hirdetések a magazinban
A lap A/4-es méretű, színes 

Borító 2 (210 × 295 mm + 5-5 mm rátöltés) 180 000 Ft
Borító 3 (210 × 295 mm + rátöltés) 160 000 Ft
Borító 4  (210 × 295 mm + rátöltés) 220 000 Ft 
1/1 oldal (210 × 295 mm + rátöltés) 120 000 Ft
Fél oldal fekvő (210 × 147,5 mm + rátöltés) 65 000 Ft 
Fél oldal álló (105 × 295 + rátöltés) 65 000 Ft
Negyed oldal (90,5 × 130) 35 000 Ft

1/50 (59 × 50 mm) 8 500 Ft
1/100 (59 × 100 mm) 17 000 Ft  
2/50 (122 × 50 mm) 17 000 Ft 
2/100 (122 × 100 mm) 35 000 Ft  
3/50 (185 × 50 mm) 25 000 Ft
3/100 (185 × 100 mm) 50 000 Ft

Hirdetések a Krónikában
A lap A/3-as méretű, fekete-fehér

Negyed oldal, álló 50 000 Ft  
1/50 (52 × 50 mm) 5 500 Ft  
1/100 (52 × 100 mm) 10 500 Ft  
2/50 (108 × 50 mm) 10 500 Ft 
2/100 (108 × 100 mm) 16 000 Ft  
3/50 (164 × 50 mm) 14 000 Ft  
3/100 (164 × 100 mm) 27 000 Ft  

A magazinban és a Krónikában egyaránt

Magánjellegű hirdetés: karakterenként 8 Ft 
Üzleti jellegű apróhirdetés:
soronként (kb. 40 leütés/sor) 825 Ft 
(Fontos! A szóközök is számítanak!)

Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Az Evan gé li kus Élet ma ga zin negy ven ol da lon két he ten te je le nik meg. A köz be eső he te ken pe dig a
„régi” Evangélikus Élet for má já ban, négy ol da lon az egy há zunk ese mé nye i re vissza te kin tő evan gé li -
kus Kró ni ka szá ma it ve he tik kéz be ol va só ink. Ebben a hírlevélben A va sár nap igé je, az Ora tio oe cu -
me ni ca, az Új nap — új kegyelem ro vat adott hét re szó ló írá sa it is kö zöl jük.

A lap, il let ve a csak együt te sen lé te ző la pok elő fi ze té si dí ja nem vál to zik. A ma ga zin és a Kró ni ka éves
elő fi ze té si dí ja 14 300 fo rint (a fél éves 7150 Ft, a ne gyed éves 3575 Ft). Az elő fi ze té si díj el le né ben egyik
hé ten a ma ga zin, má sik hé ten a Kró ni ka szá ma it küld jük ol va só ink nak. A gyü le ke ze tek ben ter jesz tett la -
pok ára pe dig a kö vet ke ző: a ma ga zin 450 Ft, a Kró ni ka 100 Ft.
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