




Évtizedes hagyomány, hogy az esztendő utolsó két lapszá-
mát – számos folyóirathoz hasonlóan – összevontan kap-

ják meg az olvasók. Az Evangélikus Élet történetében azon-
ban a búcsúzó 81. évfolyam bizonyos értelemben mérföldkő-
nek tekinthető, hiszen az évtizedeken át A/3-as formátumban 
kiadott orgánum idén kettős pro� llal jelent meg: egyik héten 
négyoldalas hírlevélként (Krónika), a páratlan heteken pedig 
negyvenoldalas magazinként. Ezzel együtt – a Heti útravaló 
című rovatot hiányolóktól eltekintve – aligha valószínű, hogy 
bárki neheztelne amiatt, hogy karácsonyi magazinunkhoz nem 
a négyoldalas Krónikát mellékeljük…

Az igazság az, hogy szerkesztőségünk kollektívája a tudván 
tudott többletmunka ellenére is örömmel veselkedett neki a fel-
adatnak, és mi magunk is alig várjuk, hogy végre egyszer azzal 
az oldalszámmal vehessük kézbe magazinunkat, amellyel az ut-
cai standokon is kapható magazinok kezdődni szoktak. Elége-
dettségre persze nincs okunk, hiszen hatvan oldalon igazán le-
hettünk volna még „magazinosabbak” (akár még krónikás rövid-
hírekre is áldozhattunk volna néhány kolumnát), de az ünnep-
kör tematikája már csak az állandó rovatok miatt is kötelez. Meg 
� gyelmeztet is az EISZ (Evangélikus Információs Szolgálat) köz-
ponti helyiségének falán virító iránymutatásra: „…intézményi 
kommunikáció helyett evangéliumi tartalom közvetítése…”

Szabad legyen azért megjegyeznem, hogy a magam részé-
ről a „harangkötél-szentelés” típusú eseményekről szóló tudó-
sításokat sem sorolom feltétlenül az előbbi kategóriába, feltéve, 
hogy az adott közösség sem kizárólag saját teljesítményét ün-
nepli egy-egy ilyen gyülekezeti alkalommal. Mert szerény véle-
ményem szerint a hálaadás nagyon is „evangéliumi tartalom”. 
És úgy vélem, hogy a 2016. esztendő utolsó napjaiban nem-
csak kinek-kinek egyénileg, de a Magyarországi Evangélikus 
Egyház gyülekezeti közösségeinek is lehet bőséggel oka a há-
laadásra. Rajtunk áll, hogy a karácsonyfák mellett szánunk-e 
időt az Istentől kapott idei ajándékok számbavételére s az ér-
tük való hálaadásra.

Mi e helyütt most az idén is hétről hétre időben nyomdába 
jutott Evangélikus Élet elkészítésének lehetőségéért, munkatár-
saink áldozatos szolgálatáért és mindenekelőtt olvasóink hű-
ségéért szeretnénk köszönetet mondani – első renden: kegyel-
mes Istenünknek.

l T. Pintér Károly

Karácsonyfák mellett

28
Megajándékozottak
Semmiképpen nem mi tettük tehát 
ünneppé a karácsonyt. Éppen 
ellenkezőleg: ő maga töltött föl 
bennünket örömre és békességre. 
Templomozásunk, otthoni 
zengedezésünk pusztán felelet volt 
a felismert, megkapott ajándékra: 
megjelent Isten kegyelme… 

9
Újra kell tanítanunk, mi az, ami érték

A sárvári evangéliku-
sok 1534-től számítják 
közösségük létrejöttét. 
Ekkor érkezett ugyanis a 
településre — Nádasdy 
Tamás hívására — Sylves-
ter János, hogy iskolát 
indítson. Ám a reformá-

ció egyik magyarországi bölcsőjének tekintett, „a magyar 
Wittenbergnek” is nevezett városban ma már kisebbség-
ben élnek a lutheri tanokat követő hívek. Jelenlétük mégis 
rányomja bélyegét tágabb környezetükre, és formálja a 
körülöttük élők identitását is.

15
Jézust és egymást is találjuk meg

A magyar evangélikusok 
és a világ protestánsai a 
reformáció kezdetének 
ötszázadik jubileumára 
készülnek. Hosszú évek 
óta foglalkozunk ezzel, 
és csak rajtunk áll, hogy 
képesek leszünk-e az 

alkalmat kihasználva megerősíteni magunkban azt, hogy jó 
evangélikusnak lenni. Az emlékévről és persze a karácsony-
ról beszélgettünk Fabiny Tamás püspökkel, egyházunk 
reformációi emlékbizottságának elnökével, a Lutheránus 
Világszövetség alelnökével.

23
Beszélgetés Aradszky Lászlóval

Azt tudtam, hogy evan-
gélikus vagyok, de azt 
is megtudtam, hogy az 
evangélikusokat az Isten 
egyenként formálta a 
maga hasonlatosságára. 
Még nem tudtam, mi az 
az individualizmus, de 

megnyugodtam, hogy én evangélikus vagyok. És ettől jól 
éreztem magam a fasori evangélikus gimnáziumban is. 
Jó visszaemlékezni erre a gimnáziumra.

Minden olvasónknak
áldott karácsonyi ünnepeket
és új évet kívánunk!
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evangélikus élet l FORRÁS 2

Kegyelmes Atyánk! Te úgy szerettél 
minket, hogy egyszülött Fiadat ad-
tad értünk. Benne az irántunk való 
szereteted öltött testet, benne láthat-
tuk meg a szeretet teljességét. 

Kegyelmes Atyánk! Köszönjük 
neked, hogy Fiad által szeretettel fo-
god körbe az egész világot. Amikor 
karácsonykor erre emlékezünk, se-
gíts megértenünk szereteted súlyát 
és elkötelezését. Ne engedd, hogy az 
ünnepbe zárjuk azt, amit te minden 
ember mindennapjaivá akarsz ten-
ni. Tégy bennünket szabaddá, hogy 
mindennap megéljük szereteted va-
lóságát. 

Atyánk! Te személyválogatás nél-
kül megajándékoztál minden embert 
tökéletes szereteteddel. Mi, emberek 
pedig oly sokakat zárunk ki a magunk 
töredékes szeretetéből. Könyörgünk 
azokért, akik emiatt szenvednek. Éle-
tet újító erőddel fordulj a szenvedők 
felé. Segíts meglátniuk, hogy a te sze-
reteted értük is testté lett. 

Atyánk! Könyörgünk azokért, 
akik szeretetlenül gázolnak át máso-
kon saját céljaik érdekében. Állítsd 
meg őket az önzés útján. Adj erőt 
nekik, hogy megtegyék azokat a lé-
péseket, amelyekkel enyhíthetnek az 
általuk okozott szenvedéseken. 

Atyánk! Könyörgünk egyháza-
dért. Fiad által te arra hívtad el a ta-
nítványok közösségét, hogy szeres-
sék egymást. A te szereteted fényé-
ben látjuk igazán, hogy mennyiszer 
váltunk méltatlanná ehhez az elhí-
vatáshoz. Te egyszerű és tiszta esz-
közt adtál a kezünkbe: a szeretet va-
lóságát. Segíts nekünk felismerni az 
egyetlen szükségest, amely az embe-
ri közösségből egyházad közösségé-
vé tehet bennünket. Segíts nekünk 
a tőled kapott szeretet valóságában 
feloldanunk az egyházadat megosz-
tó emberi ellentéteinket. 

Atyánk! Irgalmas szeretetedre bíz-
zuk életünket. Köszönjük, hogy túl 
minden e világi mélységen, teljesség-
re viszed, amit Fiad emberré lételében 
kijelentettél, és szereteted vár bennün-
ket Fiad által örökkön örökké.

Oratio
œcumenica

Pém József tanuló — Miskolc. Péntekenként van a gyülekezeti ifjúsági óra. 
Itt jól érzem magam, érdekes dolgokról beszélgetünk. Ami kimondottan ér-
dekel, az az emberek közötti kapcsolatok. A Bibliában is sok történet van a 
barátságra, az ellenséggel való viszonyra, azokat is nagyon szeretem.

Az ifire sok barátom jár, itt mindenki kedves. Jókat beszélgetünk, neve-
tünk, és az is jó, hogy nem „szívatjuk” egymást. Otthon hatan vagyunk test-
vérek. Édesanyám is jár a templomba. Testvéreim is járnak gyülekezetbe, bár 
ők másik közösségbe.

Advent időszakában egyik testvérem olyat szokott szervezni, hogy elhívja 
a barátait, és a testvéreimmel együtt kimegyünk a városba, hogy adventi és 
karácsonyi énekeket énekeljünk. Az emberek megállnak előttünk, és hallgat-
ják az énekeket. Ezt nagyon szeretem.

Imádkozni azért jó, mert jó érzés, hogy mindig van valaki, aki meghallgat, 
segít, és vigyáz ránk. Isten gondol ránk, hogy minden rendben menjen ve-
lünk. Ez nagyon megnyugtató, biztonságérzetet ad.

l 
A mai evangélikus arcképcsarnok az interneten a lathatoan.reblog.hu és a 
facebook.com/lathatoan.evangelikus címen érhető el.

Láthatóan evangélikus
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Kedves Olvasóink! Az Evangélikus Élet magazin következő, 2017. évi 1. száma január 
8-i dátummal jelenik meg. Ára 500 forint. — A szerk.

Leltározás a Luther Kiadó könyvesboltjában. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy 
könyvesboltunk (1081 Budapest, Kiss József u. 2/a) december 24-től 2017. január 15-ig 
zárva tart. Nyitás: 2017. január 16-án, hétfőn. Megrendeléseket január 16-tól tudunk tel-
jesíteni. Könyveinket ez idő alatt megvásárolhatja a Huszár Gál könyvesboltban (1052 
Budapest, Deák tér 4.). Megértésüket köszönjük!

Templomok, templomtornyok fel újí tása, vil  lám védelem 
kiépítése. Több mint harminc év referenciával. Bede László, 
telefonszám: 06-30/943-5089.
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„Nincs karácsony Corvin nélkül” – hangzott évtizedeken át a rek-
lámszlogen egy azóta már letűnt, szűk látókörű s a keresztyénsé-
get megvető érában. Megkeresztelve e hangzatos kijelentést, akár 
időtlenné is válhat: nincs karácsony csillag nélkül! Tehetjük ezt 
többek között azért, mert sok gyülekezetünkben ádvent és ka-
rácsony sincs betlehemi csillag nélkül! Évről évre kifüggesztjük 
templomaink előterében a mennyezet tetejéről lelógó-világító égi 
csodát. Jelezve minden templomba érkezőnek: immár újra köze-
leg az Üdvözítő születésének ama nagy napja. De vajon ismer-
jük-e az eredetét, hogy honnan származik e különös hangulatot 
varázsló s oly népszerű ünnepi alkalmatosság?

A szálak a németországi Herrnhutba vezetnek. Igen, oda, 
ahonnan a bibliaolvasó Útmutató is „hódító” útjára indult a 18. 
század első felében. Ez a napjainkban ötezer lakost számláló né-
met kisváros az úgynevezett Három-sarokban fekszik, Lengyel-
ország, Csehország és Németország ölelésében. Az evangéliumi 
életvitelhez ragaszkodó település eredete 1457-re nyúlik vissza, 
amikor is hazájukból elüldözött cseh–morva huszita testvérek 
érkeztek e helyre, hogy letelepedési engedélyt kapjanak.

A város neve maga is hitvallás: „Unter der Obhut des Herrn”, 
azaz „az Úr oltalma alatt”, rövidítve Herrnhut. Majd háromszáz 

évvel később (1732) itt alakult meg az a világmissziós közös-
ség, amely ma mintegy kilencszázezer tagot számlál a világ har-
minc országában – Európában, Afrikában, Észak- és Dél-Ame-
rikában.

A herrnhuti csillag tulajdonképpen nem más, mint egy spe-
ciális kocka – úgynevezett kuboktaéder, melynek minden sarkát 
és peremét levágták. Az így létrejövő 26 lapos felületre 25 darab 
piramis kerül, 17 négyzet-, 8 háromszög alaprajzú, illetve a fel-
függesztés. E matematikai kifejezések hallatán azonban nem kell 
mindjárt a fejünkhöz kapnunk! A csillag megalkotóit ugyanis ki-
zárólag az a szándék vezérelte, hogy arra a fényes planétára emlé-
keztessen, mely a bölcseket elvezette a világ Üdvözítőjéhez – Bet-
lehembe.

A manufaktúra azóta is virágzik. Sőt manapság a látogatók 
szeme láttára készülnek – hatvanötféle változatban – a különbö-
ző színű és nagyságú csillagok, évente mintegy háromszázezer. 
A hajdanvolt tervezőkkel ma is egyetérthetünk abban, hogy ezen 
dísztárgy letisztult, mégis dekoratív szépségével valódi harmóni-
át és hamisítatlan békét sugároz, amely hozzájárulhat az Úr érke-
zésére való lelki készülődésünkhöz.

l Dr. Blázy Árpád

Láttuk az ő csillagát! 
(Mt 2,2b)
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Szenteste — Zsid 1,1—6

Ki fekszik a jászolban?

evangélikus élet l A SZENTESTE IGÉJE  4

E gy kamasz lányt hívtam fel nemrégiben. Mint kide-
rült, nem jó időpontban: egy tágabb családi összejö-
vetel kellős közepén. „És mit csináltok?” – kérdez-
tem zavaromban. „Ülünk” – szólt a lakonikus vá-
lasz. Felbátorodtam: „De azért legalább beszélgettek, 

nem?” „Nem! Mondom, hogy ülünk…” Képben voltam. Köteles-
ségszerű családi összejövetel, feszengés, óvatoskodás, nagy csen-
dek. Ilyen forgatókönyv ott settenkedhet akármelyikünk kará-
csonyfája alatt. Ha egy mód van rá, ne nyissuk ki!

Beszélő Isten. Nincs igazi okunk kinyitni. Az egész Biblia az 
első lapjától az utolsóig egy beszélő Istenről szól. Mai igénk sze-
rint már rengeteg formában megszólított minket. Próféták és ígé-
retek által. Beszélt nekünk életünk eseményein keresztül, embe-
rek szavában. Üzent egy bensőséges illatú templombelső emléké-
vel. Régi karácsonyok templomával. Volt, hogy szeretetet üzent, 
örökké tartót. Megszólalt a féltés hangján. Figyelmeztetett. Dal-
lamfoszlányok élnek emlékeinkben. Róla szóló énekek, amelyek-
ben szintén beszél hozzánk. Bibliai igék – hol kristálytiszták, hol 
talányosak, nehezen érthetők. Egy biztos: bármi történt eddigi 
életünk során, Isten nem hagyott fel azzal, hogy beszéljen velünk. 
S jó tudnunk, halálunkig nem fogja abbahagyni. Szeret és tud ve-

lünk beszélgetni. Hogy jól sikerülnek-e a napjaink, döntéseink, 
életvezetésünk, az nagyrészt azon múlik, mennyit fogtunk fel és 
fogadtunk el szavából.

Emberhangú Isten. Lehet, hogy mi gyakran megvonjuk a vál-
lunkat, mint akiknek ez mindegy. Vagy minden mindegy. Azt hi-
szem, Isten nem ismeri ezt a mozdulatot. Nem elégszik meg azzal, 
hogy szól, arról is gondoskodik, hogy megértsük. Sok beszéd és ese-
mény után ezekben a mostani időkben – mondja mai igénk – em-

berhangon szólal meg. Fia által. Ennél érthetőbben 
nem lehet. Kisgyermekként jön közénk, hogy ha 
rátekintünk, gyengédség költözzön durva hétköz-
napjainkba. Figyelmes szeretet önző, énközpontú 
gondolkodásunkba. Hogy a gyenge gyermek le-
győzze szívünk keménységét, és a szó szoros értel-
mében jobb belátásra késztessen.

Ki fekszik a jászolban? Ám ezzel nincs vé-
ge Isten mondanivalójának. Mert nincs mindig 
karácsony. És nem mindig elegendő, ha gyengéd 
érzések töltik el a szívünket. Ezért ma este Isten 
szavának segítségével közelebb hajolhatunk a já-
szolbölcsőhöz, és megláthatjuk az újszülött arcá-
ban, hogy valójában ki fekszik a jászolban.

Isten egyetlene, az örökös. Övé minden. 
Az egész élet. Jézus a teremtés kezdete óta nem-
csak az élet forrása, hanem az élet tulajdonosa is. 
Benne, általa találunk rá az életre. A mi életünk-
re, amelyet mindenestül el tudunk fogadni. Nincs 
szükségünk keserves kompromisszumokra, vál-
lalni tudjuk az életünket.

Isten tükörképe, lényének képmása. Ha 
tudni akarjuk, kicsoda Isten, ha találkozni aka-
runk vele, Jézust kell keresnünk. Ha életünk sű-
rű homályát szeretnénk világosságra változtatni, 
ezt a kisugárzó fényt kell keresnünk. Jobbat, biz-
tosabbat nem találhatunk, mert nincsen.

Megtisztít és együtt tart. Nemcsak a környezetszennyezés, 
hanem egyfajta „belső szennyeződés” is rontja az ember életmi-
nőségét és életesélyét. Ezt önmagáról lemosni senki sem tud-
ja. Aki a jászolban fekszik, képes erre a kívülről, fölülről érke-
ző megtisztításra. Karácsonykor felkínálja számunkra ennek le-
hetőségét. Sőt úgy is megmutatja önmagát, mint aki hordozza, 
vagyis együtt tartja a mindenséget – és vele a mi életünket is. 
Nem enged szétesni, és nem engedi az összetartozó közössége-
ket darabokra hullani. Hordoz és egyben tart. Ki fekszik a já-
szolban? A Fiú, aki meg tudja teremteni azt, amire mi önma-
gunkban csak vágyódunk. 

l Szabóné Mátrai Marianna
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5 evangélikus élet l KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK IGÉJE 

Karácsony ünnepe — Mik 5,1—4a

Ő a békesség!
A legkisebbnek szóló ígéret. A karácsonyi alapigeként meg-
szólaló mikeási próféciának már a hatástörténete is jó példája lehet 
a benne elsőként megjelenő üzenetnek. A viszonylag kis terjedelmű 
ószövetségi könyv feltételezhetően alacsony sorból származó szer-
zője ahelyett, hogy számos kortársához hasonlóan a feledés homá-
lyába veszett volna írásával együtt, az általa közvetített ígéret nyo-
mán mindmáig gyakran idézett prófétája lett Izráelnek. Ha más-
honnan nem, a Máté írása szerinti karácsonyi történetből sokak 
számára lehet ismerős a Heródes által kérdőre vont írástudók köz-
lése: a júdeai Betlehemben kell megszületnie a Krisztusnak, mert 
így írta meg a próféta: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen 
sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között…” (Mt 2,6)

Olyan ígéret ez, amely azóta is a legkisebbekről és a legkiseb-
bekhez szól. A jelentéktelennek gondolt város megalázottsága, 
egy befogadásért hiába kopogtató jegyespár aggodalma, de a bet-
lehemi Gyermek magatehetetlensége is Isten erejéből vezethet el 
megváltásunkhoz.

Ma is a kicsik, a gyengék, az erőt-
lenek és az elesettek számára lesz leg-
inkább megragadhatóvá a karácso-
nyi örömhír. Mert egyedül az emberré 
született Megváltóban válik lehetséges-
sé, hogy a megvetettből megbecsült, az 
erőtlenből erős legyen, a bűntől szeny-
nyes élet megtisztuljon, sírásból öröm, 
halálból pedig élet támadjon.

Vissza a múltba. Családfakutatók 
közös tapasztalata, hogy az emberi em-
lékezet nagyon rövid távú. Már egy-két 
nemzedékre visszatekintve is homály-
ba vesznek események, dátumok, ar-
cok, talán még nevek is. Isten memó-
riája azonban nem ismer korlátokat. 
Igéjében ma arra emlékeztet, hogy ka-
rácsony eseményének gyökerei is mé-
lyen a múltba nyúlnak vissza. Elér-
nek Isten elleni őslázadásunk, a para-
dicsomból való kiűzetésünk pillanatáig, 
amikor a büntetés kihirdetésén túlme-
nően először hangzik fel a csodálatos 
protoevangélium: jön majd az utód, aki 
a kígyó fejére tapos (1Móz 3,15). Érke-
zik valaki, aki végre megoldást hoz rég-
óta magunkkal hurcolt, gyógyíthatat-
lan bűnbetegségünkre, és kiutat mu-
tat a halál labirintusából. A karácso-
nyi örömhír arra emlékeztet, hogy Isten 
nem feledkezett meg ígéretéről, mert 
az áldott Utód megérkezett. Kiszolgál-
tatottságunk a szülő asszony vajúdásá-
hoz hasonlóan csupán átmeneti, hiszen 
a megszületett Megváltó szeretete min-
ket is összegyűjt és hazatérésre hív.

Megtalált békesség. Mert az 
Efrata Betlehemében világra jött Ural-
kodó, aki hűségesen pásztorol minket 
az Úr erejével, a Szabadító nem más, 
mint Jézus Krisztus. Vele van ma is ta-

lálkozásunk. Őbenne jelent meg közöttünk Istennek az a békes-
sége, amelyről Mikeás is prófétált. Ő hozta el Isten irgalmas sze-
retetét az embereknek. Az ő születésekor hangzott el először Bet-
lehem mezején a jól ismert szózat: „Dicsőség a magasságban Is-
tennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)

S bár ma még rejtett békesség ez, amely egyedül a hit hullám-
hosszán érzékelhető, mégis jelen van, hat, szüntelenül munkál-
kodik. Elkezdődött, hogy egyszer teljességre jusson. Elkezdődött, 
hogy folytatódjék emberi szívekben, ott, ahol Istennel kell és le-
het megbékélni. Ennek a lehetősége is éppen a karácsonykor testté 
lett Igében adatik meg nekünk. Tekintsünk hát rá! Békességünket 
keressük őbenne! Nála megtalálhatjuk, hiszen ő maga a békesség.

l Smidéliusz András

Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Te az erőtlenek ereje, az elve-
szettek pásztora és a békét nélkülözők békessége lettél. Végy minket 
hatalmadba, hogy mi is tieid lehessünk! Ámen.
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Vasárnap (december 25.) Mária mondta: Hatalmasokat 
döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel; éhezőket lá-
tott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Lk 1,52–53 
(1Sám 2,4; Lk 2,[1–14]15–20; Tit 3,4–7; Lk 2,1–14) Mária tuda-
tában van azoknak a nagy képességbeli, lehetőségbeli és hatalmi 
különbségeknek, amelyek emberek, népek, népcsoportok, kultú-
rák és társadalmi szintek között vannak. Ugyanakkor tudatában 
van annak is, hogy az Isten – testtélétele által – eltörli ezeket a 
különbségeket, felkarolja az elesetteket és elnyomottakat. Mária 
maga is így vall: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem uj-
jong Istenben, az én Üdvözítőmben, hogy rátekintett szolgálóleá-
nya megalázott voltára…” (Lk 1,46b–48a) Kiváltságos helyzetben 
tudhatjuk magunkat is, hiszen ránk tekint, felemel, továbbsegít, 
és bőven gondoskodik rólunk nap mint nap.

Hétfő (december 26.) Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsolt 
146,8 (Ef 1,18; Jn 1,1–5[6–8]9–14; Zsid 1,1–3[4–6]; Lk 2,15–20) 
Egy vak világba érkezett. Olyan vakság ez, ahol a sötétség bebo-
rítja a jót, a szépet, az erkölcsöt, a morált és a célt. De ő világos-
ságként jött világítani a sötétben. Megvilágítani a számunkra ál-
tala kijelölt utat. Megvilágítani az emberarcokat Isten-arca által. 
Megvilágítani és megvilágosítani az elmét és a szívet. Ez a Vi-
lágosság érkezett közénk, megnyitva szemeinket az ő látására és 
megvilágítva szíveinket az ő befogadására.

Kedd (december 27.) Amikor Jézus megfordult, és meglátta 
őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meg-
gyógyult az asszony abban az órában. Mt 9,22 (Zsolt 6,5; Jn 21,20–
24; Lk 2,21–24) Jézus ma is megfordul, rám tekint, és megszólít. 
Választ a hitemmel adok. Van-e hitem? Van-e olyan hitem, amely 
megtart, amely által megmaradok őbenne? A gyógyulás, a lelki 
gyógyulás, a bűn méregfoga által ejtett sebek gyógyulása a meg-
váltó Krisztusba vetett hitben rejlik. Ha van hitem, még ebben az 
órában meggyógyulok.

Szerda (december 28.) Hang hallatszott a felhőből: Ez az én 
szeretett Fiam, őt hallgassátok! Mk 9,7 (Jer 1,9; Mt 2,13–18; Lk 
2,25–35) Természetes és mesterséges hangok vesznek körül ben-
nünket. Mennydörgés, hulló esőcseppek, susogó falevelek, vo-

nósnégyes, hangos kacaj és sírás. Az ő hangjánál azonban nincs 
édesebb. Az ő hangja hív, megvigasztal, bátorít, küld és biztat. 
„Pásztorunk a Jézus, rája ismerünk, / Hogyha tiszta hangja lá-
gyan szól nekünk. / Megpirongat néha, édes a szidás; / Ő vezes-
sen minket, ő és senki más.” (RELE EÉ 228,2)

Csütörtök (december 29.) Mert az Ember�a azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 (Jer 1,8; 1Jn 4,11–
16a; Lk 2,36–40) A jó pásztor ismérve, hogy elmegy az elveszett 
után, keresi, amíg meg nem találja, és ha megtalálta, vigyáz rá, 
gondját viseli, és megtartja. Zákeus azonnal rájött valamire. Isten 
rátalálása, befogadása és megtartása megadta neki mindazt, amit 
éveken keresztül hiába várt a gazdagságtól. Bizonyára Krisztus 
sem szabott semmiféle feltételt Zákeus elfogadásához és megtar-
tásához, hiszen az Ember�a azért jött, hogy megkeresse és meg-
tartsa az elveszettet. Azért jött, hogy téged is megszólítson, ma-
gához vonjon, és az ő közelében és szeretetében megtartson.

Péntek (december 30.) A hatalmas vizek hangjánál, a tenger 
fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Zsolt 93,4 
(Jn 16,33b; Ézs 63,7–14; Lk 2,41–52) A zsoltáros a hatalmas vizek 
és tengerek egyedi hangjával és képével mutat rá Isten fenségére, 
amely mellett minden eltörpül. Mi ismerjük a Fiú képét, amely er-
re a mindennél fenségesebb Istenre mutat rá, sőt meg is mutatja ne-
künk, és megismerteti velünk. A káoszt, amely hasonló a vizek mo-
rajlásához, harmóniává változtatja hatalmassága és fensége által.

Szombat (december 31.) Jussatok egyetértésre, éljetek békes-
ségben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jé-
zus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége le-
gyen mindnyájatokkal! 2Kor 13,11.13 (Zsolt 133,1.3b; Lk 12,35–
40; Róm 8,31b–39; Zsolt 121) Az év végén, az új év küszöbén 
mindenki remél valami újat, valami jobbat. Ezt az újat és job-
bat hozza el az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a 
Szentlélek közössége. Az ő kegyelmében élhetjük át a békességet. 
Az ő szeretete által tudjuk mi is szeretni őt és egymást. A vele va-
ló közösségben juthatunk igazi egyetértésre. BÚÉK, azaz bízd új-
ra életed Krisztusra!

l Arató Lóránd

Új nap — új kegyelem

Evangélikus Élet-előfizetés
jelentős kedvezménnyel

Az Evangélikus Életet megrendelheti e-mailben a kiado@lutheran.hu címen és telefonon is: 06-1/317-5478 vagy 
06-20/824-5518. Előfizetési díjaink: negyedévre 3900 Ft; fél évre 7800 Ft; egy évre 15 600 Ft.

Ha megrendeli lapunkat, és hoz magával még 
egy előfizetőt, akkor mindkettejük előfizetése 
ajándék hónapokkal hosszabbodik. Negyedéves 
előfizetéshez egy, féléveshez két, egész éveshez 
pedig négy további hónap az ajándék.
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Karácsony 2. napja — Ézs 11,1—9

Csonkok és sarjak

M ezítelen, szélfútta fák között sétálok a park-
ban. Próbálok keresztüllátni a ködfátyolon, de 
pusztán a szürkeség „ötven árnyalatát” látom 
magam előtt… Aztán közelebb hívnak maguk-
hoz a fák. A délceg óriások szabályosan, egy-

mástól tizenkét lépésnyi távolságban álldogálnak: jó most észre-
venni a Rend kiszámítható alakzatait. Ám egyszer csak felborul 
ez a Rend: megtorpanok. Hiányzik a következő fa – ott lent, föld-

közelben látom meg a csonkját: kivágták. Egy kerek „asztallap” 
jelzi egykori helyét. Mindössze ennyi maradt belőle.

„Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt” – vi-
gasztalom magam Jób szavaival (14,7), mert igazán elszomorod-
tam… Igen, persze, elméletileg igaz. De itt, most, a ködbe burko-
lózó téli parkban tényleg érdekel, vajon kisarjad-e majd a remény 
ebből a csonkból. 

Egy két és fél ezer éves prófécia mondatai a remény dalává 
rendeződnek egybe. Az idő távolából ez az ének hozzánk is elér 
ezen a karácsonyon. Az eljövendő Messiásról szól, aki az új kez-
det, és aki uralmával a békét hozza el. A mondatok egymásba ka-
paszkodnak: hullámzik, lüktet tér és idő. Képek sorjáznak előt-
tünk: a Lélek gazdagsága, egy bíró-király és a nincstelenek, sze-
gények várakozása, akik az igazságot keresik. Azután elénk lép a 
teremtett világ – ott találjuk magunkat az édenkert csodás „ősál-
lapotában”: farkas és bárány, tehén és medve, majd egy kis�ú és a 
vipera s a föld meg a tenger…

Isten emberei, a próféták álmok álmodói voltak. Bizonytalan-
ságot, elnyomást, kilátástalanságot hozó nehéz időkben, küzdel-

mes korszakokban megpróbáltak keresztüllátni a ködfátyolon, 
és keresték a Rend kiszámítható alakzatait. Kerestek Lélek-je-
lenlétet: kutatták, hol munkálkodik a bölcsesség és az értelem, 
a tanács és az erő Lelke. Kerestek igaz szavakat, bizakodó hitet a 
mindennapokhoz, kerestek valami ősit és égit, facsonkokon sar-
jadó oldalhajtást.

Ezen az idei karácsonyon előbb Mikeástól, majd ma, a második 
ünnepnapon Ézsaiás könyvéből hangzik föl a prófétai üzenet a Mes-

siásról, akiben végre évszázadok 
hosszú várakozása ölt testet, és 
aki maga a sarjadó Remény. Az 
igék, amint halljuk őket, szinte 
„időkapszulává” válnak: össze-
sűrítik a múltat, a jelent és a jö-
vőt. A prófétai szó a kezdet vilá-
gát idézi föl, és hozzákapcsolja 
ehhez az elkövetkező új még el-
képzelhetetlen és szédítő távlatát. 

Egy különös próféta valahol 
Júda földjén föltekint a magas-
ba, fürkészi az eget, és talán ér-
zi, tudja: íme, közeledik meg-
váltásotok… Átéli azt a békét, 
amely az Istenben bízó embe-
rek belső öröme. És közben ta-
lán kicsit álmodik is: egy kis�ú-
ról, aki nem fél, és egy világról, 
ahol már nincs harc és békétlen-
ség… És azután arról beszél tár-
sainak, hogy Isten félelme és is-
merete az út a Remény kibonta-
kozásához. Vallja, hogy mindez 
a mostban és a mában, a min-

denkori jelen időben lehet valósággá. És ezzel megérint, megszólít 
bennünket is. És mindazt, amire még vágyunk – s ami a dolgunk 
is karácsonyt látott, megváltott embereknek –, most a kortárs köl-
tő imává szövődő szavaival kérjük:

valami érzést / gyönyörűt, szépet / valami hangot / valami képet 
napfény ecsetje / napsugár húrja / valami újat / valamit újra 
valami ősit / valami égit / valami hősit / valami régit 
valami földit / valami gyarlót / fagyöngyöt vágó / holdsugár-sarlót 

szent dal csengését / majd a szent csendet / káoszban fogant /
újjászült rendet

játékot, harcot / s a végén békét / tó mélyén alvó / tündérek képét 
lelkek sebére / hófehér tépést / tenni az Isten / felé pár lépést 
átlépni közben / árkot, göröngyöt / és az Embernek / 

szórni a gyöngyöt
(Kárpáti Tibor: Gyöngyöt az Embernek)

l Varga Gyöngyi
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A hogy a felhívás jelmonda-
ta is – „Ételt az éhezőknek, 
otthont az otthontalanok-
nak, esélyt az esélytelenek-
nek!” – hangsúlyozza: ez az 

ünnepi összefogás nem az ajándékozásról 
szól. Azért gyűjt a segélyszervezet, hogy 
egész évben segíteni tudja a nélkülöző-

ket, kitörési pontokat tudjon kínálni a sze-
génységből. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) 
országos központjában tartott sajtótájékoz-
tató az első adventi gyertya meggyújtásával 
vette kezdetét, melyet Lakatos György he-
gedűművész adventi muzsikája tett meg-
hitté. Lehel László evangélikus lelkész, el-

nök-igazgató elmondta, hogy a Szeretet.
éhség. mé zeskalács szívvel ismertté vált 
gyűjtés mára az ország legnagyobb ünne-
pi összefogásává nőtte ki magát, amelyhez 
az elmúlt évben már mintegy egymillióan 
csatlakoztak. Az elnök-igazgató beveze-
tő prezentációjában ismertette az előző évi 
gyűjtésből megvalósított fejlesztéseket, és 
hangsúlyozta: ma már a szervezet működé-
se szinte elképzelhetetlen e nélkül a széles 
körű ünnepi összefogás nélkül. A konkrét 
2017-es célok között egy új egri központ el-
indítását, valamint egy olyan tábor létreho-
zását emelte ki, amely állandó helyszíne le-
het az átmeneti otthonokban élő gyerme-
kek nyári fejlesztő- és sporttáborainak.

A segélyszervezet vezetőjét követően 
Lévai Anikó és Kovács Kokó István jó-
szolgálati nagykövetek (képünkön) buz-
dítottak mindenkit az összefogáshoz va-
ló csatlakozásra, és mondtak köszöne-
tet a gyűjtésben részt vevő partnereknek, 
annak az önkéntesekből, adományozók-
ból és munkatársakból álló közösségnek, 
amelynek támogatásával a segélyszervezet 
kapocs tud lenni ember és ember között, 
segítve a rászorulókat. 

A sajtótájékoztató végén a résztvevők a 
1353-as adományvonal számait megfor-
máló rekeszeket töltöttek meg adomány-
csomagokkal, azt szimbolizálva, ahogy 
a telefonhívásokból is valódi adomány, 
tényleges segítség lesz.

Forrás: MÖS

Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!

MÖS 1353
Idén is országos adventi pénzadománygyűjtés

Huszonegyedik alkalommal hirdette meg november 27-én, 
advent első vasárnapján országos adventi pénzadomány-
gyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Már az ünnepi 
sajtótájékoztatót indító gyertyagyújtás időpontja, 13 óra 53 
perc is a szervezet adományvonalára utalt. 

A december 31-ig tartó gyűjtéshez idén is számos helyszínen 
és formában lehet csatlakozni. 
u  A 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 
250 forinttal lehet adakozni.
u  Akinek van bankkártyája, az a Segelyszervezet.hu oldalon 
egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen to-
vábbra is van mód a banki átutalásra, illetve csekken is lehet kül-
deni a támogatást a 11705008-20464565 bankszámlaszámra.
u  A segélyszervezet adománypontot állított föl az Adven-
ti ünnep a bazilikánál elnevezésű rendezvény helyszínén, ahol 

önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. Idén elő-
ször a vásár valamennyi árusánál és vendéglátóegységénél le-
het adományozni akár bankkártyával is. 
u  Az ország bármelyik Tesco áruházának vevői 250 forintos 
adománykuponok vásárlásával támogathatják a segélyszerve-
zet munkáját. 
u  A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba dobott 
vagy csekken felajánlott adománnyal is segíthet bárki.
u  Önkéntesként: a segélyszervezet idén is várja mindazok je-
lentkezését az onkentes@segelyszervezet.hu címen, akik szíve-
sen segítik az adománygyűjtést.

Hogyan lehet csatlakozni?
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„Újra kell tanítanunk a saját népünket, a 
városunk lakóit arra, hogy mi az, ami ér-
ték – fogalmazza meg a gyülekezet egyik 
fontos küldetését Gyarmati István lel-
kész. – Az életünk mégsem a múltban fo-
lyik. Ezért próbáljuk aktualizálni mind-
azt, amiért az őseink küzdöttek, amiért 
némelyikük mártíromságot is vállalt.” Ezt 
a célt szolgálja, hogy rendszeresen emlé-
keznek és emlékeztetnek az őket körül-
vevő történelmi örökségre. A reformáció 
ünnepén például a Sylvester-emlékműnél 
helyeznek el koszorút minden évben, feb-
ruár 11-én pedig a vár udvarán található 
márványtáblánál tisztelegnek az egykor 
itt raboskodó protestáns lelkészek emlé-
ke előtt. 

Az evangélikus templom a város szívé-
ben, az egykori Nádasdy-várral szemben 
helyezkedik el. u

Újra kell tanítanunk, 
mi az, ami érték
Sárvár erősödő közössége

A sárvári evangélikusok 1534-től 
számítják közösségük létrejöttét. Ekkor 
érkezett ugyanis a településre – Nádasdy 
Tamás hívására – Sylvester János, hogy 
iskolát indítson. Ám a reformáció egyik 
magyarországi bölcsőjének tekintett, 
„a magyar Wittenbergnek” is nevezett 
városban ma már kisebbségben élnek a 
lutheri tanokat követő hívek. Jelenlétük 
mégis rányomja bélyegét tágabb 
környezetükre, és formálja a körülöttük 
élők identitását is.
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Közvetlenül mellette áll a lelkészlakást, 
lelkészi hivatalt és gyülekezeti termeket 
magába foglaló épület.

Ápolni a lelkeket   
Belépve Szabó Margaréta fogad moso-
lyogva, aki immár két éve segíti a lelkész 
szolgálatát kulturális közösségi munkás-
ként. Heti negyven órában dolgozik az 
egyházközségnél, ám �zetését, illetve a te-
vékenységéhez szükséges felszerelést, szá-
mítógépet az államtól kapja. A Nemzeti 
Művelődési Intézet (NMI) egyik pályáza-
ta tette ezt lehetővé, amelyre – bár elsősor-

ban a kis falvak kultúrházainak az újra-
élesztésére találták ki – az egyházak is ne-
vezhetnek.

„Nagy segítség ez nekünk, mert a gyü-
lekezet nem tudna �zetni saját munkatár-
sat” – mondja Gyarmati István. Margaré-
ta vezeti az iktatókönyvet, segít az anya-
könyvírásban. Ő fogadja a látogatókat, 
akik a templomot szeretnék megnézni, 
vagy megbeszélnivalójuk van a lelkésszel. 
Beszerzéseket végez, banki ügyeket intéz, 
vagy éppen a könyvtárat rendezi. Emellett 
az NMI megyei irodájától is kap főleg kul-
turális adatgyűjtéssel kapcsolatos felada-
tokat.

„Elég sokrétű munka ez, és nagyon sze-
retem – meséli Margaréta. – Korábban 
szülésznőként dolgoztam. Ott tanultam 
meg, mennyire fontos a kommunikáció. 
Közel engedni a beteget magamhoz, hogy 
ő épüljön lelkileg, testileg. Testvérszakma 
ez a kettő: itt a lelkeket ápolom, ott a tes-
teket ápoltam. És ilyen jó közösségbe be-
csöppenni bizony nagy istenáldása.”

Csapatépítés 
a kemence körül 
A lelkésznek más segítői is vannak a sár-
vári gyülekezet mellett a rábapatyi �liát 
és tíz kisebb szórványt magába fogla-
ló egyházközség gondozásában. Öt hit-
oktató dolgozik mellette, köztük felesé-
ge, Gyarmatiné Horváth Lenke, valamint 
több önkéntes, akik a különböző csopor-
tokat viszik és vezetik.

„A gyülekezeteink jövője a kiscsopor-
tos működésre támaszkodhat – osztja meg 
felismerését Gyarmati István. – Még min-
dig úgy érzem, hogy a vasárnapi istentisz-
telet az, ami a legdöntőbb a gyülekezet 
életében. De az, hogy valami mást is csi-
nálunk, mozgósító erejű.”

A közösségépítésben, a kisközösségek 
összetartó egységgé való kovácsolásában 
látja legfőbb feladatát Horváth Zsolt fel-
ügyelő is. „A legfontosabb dolog ez a kis 
nyáj, amit lelkész úrra és talán rám is a jó 
Isten rábízott. Ezt a közösséget összetar-
tani és vezetni nehéz dolog, de a legjobb 
tudásunk szerint kell végezni. Majd a jó 
Isten segít a közösségalakításban is. Az 
anyagiaknál ezt sokkal fontosabbnak tar-
tom” – mondja.

Horváth Zsolt 2006 óta látja el a fel-
ügyelői tisztséget. Hivatalba lépésekor talál-
ta ki a presbiteri csapatépítő napot, amelyet 
azóta minden évben megtartanak. Ezen a 
programon részt vesz a rábapatyi és a sár-
vári presbitérium is. Két előadót szoktak 
hívni, és a komoly teológiai témák után 
lazább, gyakorlatiasabb kérdések is szó-
ba kerülnek, amit jó beszélgetés követ. „Ez 
a csapatépítő nap a presbitériumot is egy 
baráti körré, egymást jobban ismerő kö-
zösséggé tudja kovácsolni” – fűzi hozzá 
Gyarmati István.

A közösségépítés jegyében építettek ke-
mencét, alakítottak ki közös étkezésre al-
kalmas helyet a gyülekezeti ház udvarán. Itt 
szokták megvendégelni frissen sült pizzá-
val a kon�rmandusokat és szüleiket a vizsga 
után, és itt sütik augusztus 20-án az új ke-
nyeret. Itt gyűlnek össze a hívek különbö-

Díszőrség a templom előtt
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ző rendezvények alkalmával, hogy kötetlen 
hangulatban együtt töltsék az időt.

„Nem én találtam ki, de egyetértek 
a gondolattal, hogy egy közösség akkor 
erős, ha a tagjai nemcsak együtt dolgoz-
nak, hanem együtt is szórakoznak, együtt 
mulatnak” – mondja Horváth Zsolt. Erre 
jó példa az evangélikus bál, amelyet 1852 
óta – a szocializmus negyven évét kivéve 
– folyamatosan megrendeznek. „A bevé-
tellel az alapítványunkat támogatjuk, de a 
célja főleg az, hogy együtt örüljünk – teszi 
hozzá. – 2017 persze a programokról fog 
szólni. Abban bízom, hogy ezáltal helyére 
kerül, kik az evangélikusok Sárváron. Na-
gyon örülök, hogy idén végre be tudtuk 
fejezni a templomfelújítást. Vannak azon-
ban még épületeink, amelyek felelősséget 
jelentenek. Remélem, hogy azok is meg-
újulnak. Kis lépésekkel haladunk előre” – 
véli a jövővel kapcsolatban a felügyelő.

Követve a jó példát  
Gyarmati István egyébként 1997 óta szol-
gál Sárváron lelkészként. Ittléte alatt min-
dig igyekezett a gyülekezet életét új ötle-
tekkel gazdagítani. Ezek közül többet kül-
földi kapcsolatai révén lesett el.

Az egyházközségben meghonosított 
kon�rmandusviselet például �nn mintát 
követ. „Akkor láttunk ilyet először, ami-
kor feleségemmel Finnországban voltunk 
nászúton – meséli. – Amikor ide kerül-
tem, itt is megvarrattuk. A fehér színű al-
bát a gyerekek eleinte csak a kon�rmációs 
vizsgán meg az ünnepélyen hordták. Az-
tán bevezettük, hogy a kon�rmandusok 
– kettesével beosztva – minden vasár-
nap felolvasóként vesznek részt az isten-
tiszteleten. Így egész évben használjuk a 
kon�rmandusruhát. A gyülekezet is látja, 
megismeri őket, és egy kicsit ők is beleta-
nulnak a liturgiába.”

Az egyházközség sokat pro�tál az ame-
rikai testvérgyülekezetükkel való, több 
mint egy évtizede tartó együttműködés-
ből is. A Massachusetts államban találha-
tó Bedford evangélikus közössége a sárvá-
rihoz hasonló létszámú. 

„2002-ben voltunk az amerikaiaknál 
látogatóban. Annyi érdekes dolgot lát-
tunk, aminek az átültetéséhez több mint 
tíz év kellett. Például ott láttuk először a 
presbiteri ügyeletet: két presbiter foga-
dott mindenkit az ajtóban. Ezt tudtuk a 
leghamarabb megvalósítani, de idő kel-
lett hozzá. Ott láttuk azt is, milyen ké-

nyelmes tud lenni egy templomi pad. 
A tapasztaltakat most a felújításkor hasz-
nosítottuk” – beszél lelkesen élményeiről 
Gyarmati István.

A lelkész azt is hangsúlyozza: a test-
vérkapcsolat náluk nem az egyházi tu-
rizmusról szól. „A bedfordiak az elején 
megmondták: akkor jövünk, ha kell vala-
mit segíteni. Ők nem látogatóba, hanem 
lejsztolni jönnek – fogalmaz. – Éveken át 
jöttek a csoportjaik minden nyáron, az it-
teni munkákban segíteni.”

Az építőtábor jellegű programok mel-
lett az amerikai vendégek a gyerekeknek 
angol nyelvi hetet, majd musicaltábort 
is szerveztek. Ennek keretében az utóbbi 
években már két bibliai történetekre épü-
lő zenés színdarabot is előadtak a sárvá-
riak, amelyekben mintegy nyolcvan-száz 
ember énekelt – nem csak evangélikusok.

A gyülekezet 
motorja   
A programok szervezésében és a szüksé-
ges munkálatok elvégzésében biztos hátte-
ret nyújt a lelkésznek és a gyülekezetnek a 
nő- és a fér�egylet. u

Gyarmati István kezében Sylvester János Újszövetség-fordításának (1541) hasonmás kiadása 
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l 1534: Nádasdy Tamás nádor hívására Sárvárra érkezik 
Sylvester János

l 1541: a sárvári nyomda kiadja az első, Magyarországon 
nyomtatott magyar nyelvű könyvet, a Sylvester által for-
dított Újszövetséget

l 1576: Szegedi Máté sárvári udvari lelkészt a dunántú-
li evangélikus egyházkerület első püspökévé választják

l 1620: Zvonarics Mihály, a sárvári gyülekezet vezetője 
szintén dunántúli püspök lesz

l 1643: IV. Nádasdy Ferenc rekatolizál
l 1675—1676: a sárvári vár börtönében nyolc evangéli-

kus és hét református lelkész raboskodik; egy evangé-
likus lelkész itt hal mártírhalált, a többieket továbbhajt-
ják Nápoly felé

l 1700-as évek eleje: a városi tanács megtiltja az evangé-
likusok letelepedését

l 1794: a türelmi rendelet után az evangélikusok elkezdik 
második templomuk építését

l 1829: tűzvész pusztítja el a templomot, a parókiát és 
más gyülekezeti épületeket

l 1834: leteszik a jelenlegi templom alapkövét
l 1836: az új templom ünnepélyes felszentelése
l 1851: megvásárolják az orgonát
l 1858: a gyülekezet hercegnői ajándékként kapja meg a 

ma is látható oltárképet; a jegyzőkönyv szerint „köszö-
netet mondanak: Ő királyi fenség, Meklenburg Nagy 
herczegnőnek, férjezett H. Windisgratznének, ugyan 
ő, a most uralkodó Meklenburgi Nagy Herczeg testvér 
húga…” — az adományozó minden bizonnyal Luise zu 
Mecklenburg hercegnő, aki 1849-ben ment feleségül 
Hugo Windisch-Graetz herceghez

l 1909: felépül az új evangélikus iskola
l 1921: pótolják az első világháború alatt elvitt harango-

kat, helyreállítják az orgonát
l 1948: az evangélikus iskola államosítása
l 1989—1990: a gyülekezeti terem és a hivatali helyisé-

gek kialakítása a parókia átépítésével
l 1992: a gyülekezet visszakapja sárvári és rábapatyi in-

gatlanait
l 1998: először érkezik látogatóba az amerikai testvér-

gyülekezet (Bedford) tagjainak egy csoportja
l 1999: létrejön a Luther-rózsa Alapítvány a Sárvári Evan-

gélikus Egyházközség Fejlesztéséért 
l 2000: újraindul a gyülekezet nőegylete Horváth Árpád-

né vezetésével
l 2003: a templomban lelkésszé avatják Molnár Eszter 

sárvári lelkészjelöltet
l 2004-től a gyülekezet VI. éves teológushallgatókat fogad; 

ez ideig heten töltötték Sárváron a gyakorlati idejüket
l 2006: a férfiegylet, a presbiteri csapatépítő nap elindu-

lása, a parókia udvarának rendezése, kemenceépítés
l 2009: testvérkapcsolat kezdete a finnországi Ristiina 

gyülekezettel 
l 2011: a gyülekezeti énekkar újraalakulása
l 2012: a sárvári evangélikus iskola épületét egy másik 

épületre cserélik a várossal 
l 2013: a Brassói Magyar Evangélikus Egyházközséggel 

testvérgyülekezeti szerződést írnak alá
l 2015: a rábapatyi filiában felújítják és bővítik az iskola-

templomot, a tanítólakással együtt
l 2016: az 1998 óta folyamatosan zajló felújítási munkák 

befejezése, a templom felszentelése

Horváth Zsolt felügyelő és Gyarmati István lelkész

Gyülekezettörténet évszámokban
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A sárvári nőegylet 2000-ben alakult új-
ra, miután az első, 1901-ben indult egye-
sületet a kommunista diktatúra éveiben 
betiltották. Grúber Lászlóné Éva néni, 
az alapító tagok egyike büszkén mutatja 
a működésüket megörökítő dokumentu-
mokat, fényképeket, illetve az általuk ké-
szített kézimunkákat. A nőegyletnek je-
lenleg összesen harminc tagja van. Ha-
vonta tartanak összejöveteleket, ame-
lyeket kötetlen beszélgetéssel kezdenek. 
Áhítatot, előadásokat hallgatnak, majd 
megbeszélik az előttük álló teendőket. Ál-
talában ők gondoskodnak a sütemények-
ről a szeretetvendégségekre. Emellett se-
gítik a baba-mama kör munkáját, és tá-
mogatják a kon�rmációra készülő �atalo-
kat is. A kon�rmandusruhákat ők tartják 
rendben, vasalják, javítják, a gyerekekre 
igazítják.

Az asszonyokat emellett ökumenikus 
nyitottság is jellemzi. „A nőegylettel egy-
idős az ökumenikus női imanap nálunk, 
amelyet a katolikus és református asz-
szonytestvérekkel együtt rendezünk – me-
séli Grúber Lászlóné. – Ezekre az alkal-
makra úgy készülünk, hogy az imanap 
anyagát összeállító ország ételeiből ven-
dégeljük meg a megjelenteket. Mindig van 
az országra jellemző dekoráció is. Any-
nyira népszerű ez a rendezvény a város-
ban, hogy már kinőttük a gyülekezeti ter-
met. Legutóbb a templomban kellett tar-
tanunk, mert ide már nem fértünk be.”

A legnagyobb gondot az utánpótlás je-
lenti számukra, mivel a tagok átlagéletko-
ra hatvan év fölött van. Általában nyugdí-
jasok, és sok közöttük az özvegyasszony. 
Számukra különösen fontos, hogy tartoz-
hatnak valahová.

„A tisztelendő úr elmondta nekünk, 
hogy mi vagyunk a gyülekezet motor-
ja. Tényleg szívesen is csináljuk” – emlí-
ti Éva néni mosolyogva. Szerinte azért jó 
a nőegylet tagjának lenni, mert itt köny-
nyebben megélhetik a lelkiséget. „Itt bát-
ran kérdezünk a Bibliával, az igehirdetés-
sel, a mindennapi élettel kapcsolatos dol-
gokat, és legtöbbször nagyon kielégítő vá-
laszt is kapunk rá.”

Az ádventi időszakban egyébként a fér-
�akkal közösen tartanak alkalmat. A gyü-
lekezeti teendők, az udvaron tartott kö-
zös sütés-főzés során is gyakran összedol-
gozik a két csapat. „Az egyik legfőbb fel-
adatunk az, hogy ha kétkezi vagy szellemi 
segítség kell, kiegészítsük a gyülekezetet. 
A másik meg az, hogy az életünket elbe-
szélve nagyon sokat tanulunk egymástól 
– fogalmazza meg tevékenységük lényegét 

Illés Csaba, a 2006 óta működő fér�egylet 
vezetője. – Az ember innen kiviszi a jót.”

Evangélikus hitüket a város tágabb kö-
zösségében is büszkén képviselik. Évek 
óta folyamatosan részt vesznek például – 
egyetlen egyházi csoportként – a májusfa-
állításon, amelyet a vár területén szoktak 
megrendezni a településen működő kü-
lönféle egyesületek.

Ők egyelőre kevesebben vannak, ha-
vonta tartott találkozóikon hatan-nyol-
can szoktak összegyűlni. A tagoknak kö-
rülbelül a fele nyugdíjas, így az utánpótlás 
számukra is gondot jelent. „Mindig imád-
kozunk is érte, hogy ne szakadjon vége” – 
mondja.

Először 
imádkozni kell  
A jövőre nézve Gyarmati István lelkész 
még sok lehetőséget, sok megvalósítandó 
célt lát a gyülekezet előtt. „Bár lehet, hogy 
azokat már az utódaim csinálják meg” – 
teszi hozzá. Úgy látja, közösségük életé-
ben is vannak hullámzások: időről idő-

re kis fölívelések jönnek, majd hullám-
völgyek. Ám hogy mikor mi hoz fölemel-
kedést vagy hanyatlást, azt a történelem 
Ura határozza meg. „Egyedül az biztos, 
és azon van áldás, ami az Úristen tervé-
vel egyezik – fogalmazza meg hitvallását. 
– Ezért kell először imádkozni: Uram Is-
ten, mihez kezdjek? Adj tanácsot, mutass 
utat. Ezt nem kell túl hosszú lére ereszteni, 
hanem elég, ha benne van az ember elkö-
telezése vagy a szíve vágya. Ha zörgetünk 
Istennél, akkor időnként megnyílik az ég. 
Egyfajta isteni szikrákat kapunk, hogy va-
lamit most meg lehet csinálni, mert most 
jött el az ideje. Más dolgok meg, amiket 
erőnek erejével akarnánk, akkor se sike-
rülnek.”

Ez ad reményt számára a kisebbségi 
helyzetből adódó nehézségekben is. „Ha 
Isten ajtót nyit valamilyen ügyre vagy cél-
ra nézve, akkor az megy. Én ebben bízom 
teljes egészében. Amit meg nekünk kell, 
azt igyekszünk megtenni. Lépésről lépés-
re haladunk előre” – zárja szavait Gyarma-
ti István, a sárvári evangélikus gyülekezet 
lelkésze.

l Adámi Mária

l 2017. január 28.: evangélikus farsangi bál a Nádasdy-vár termeiben
l 2017. február 2—3.: a reformációt bemutató kamion Sárváron
l 2017. március folyamán a felújított Sylvester János tér és az új Sylvester-

szobor avatása
l 2017. május 28.: egyházkerületi és egyházmegyei hálaadó nap a Nádas-

dy-vár udvarán és termeiben — a Nádasdy Múzeum A hazai hitújítás törté-
nete című kiállításának megnyitója — Szigeti István Erkel-díjas zeneszerző 
Próféták által című művének ősbemutatója

l 2017. július 14—16.: reformációi sátor a Nádasdy történelmi fesztiválon

A reformációi emlékévben 
tervezett programok

Az evangélium tömör összefoglalása az oltár tetején
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É rdekes paradoxonnak lehetünk tanúi, ahogy a nap-
tár vékonyul. Az esztendő utolsó heteiben egyfelől 
arra törekszünk, hogy hozzuk az éves terveket és ha-
táridőket, másfelől az ünnepek közeledtével egyre 
kevésbé tudunk munkahelyi feladatainkra koncent-

rálni. Ebből a szempontból nyugodtan nevezhetnénk az év utol-
só heteit a �gyelemelterelődés időszakának.

„Millió módja van annak, hogy eltékozoljunk egy munka-
napot, de annak egy sincs, hogy visszanyerjük” – olvasom Tom 
DeMarco és Timothy Lister mérnökök, szaktanácsadók köny-
vében, amelyet az eredményes projektekről és csapatokról írtak 

(Peopleware: Productive Projects and Teams). Állításuk sajnos 
igaz: az idő megállíthatatlanul múlik. Ahogyan a fogkrémet sem 
tudjuk visszatenni a tubusba, miután kinyomtuk belőle, az időt 
sincs lehetőségünk visszafordítani. 

Talán emberi természetünk diktálja, hogy szeretnénk meg-
nyomni a „megszakítás” gombot egy nehéz és fárasztó év végén. 
Keményen dolgoztunk, és úgy érezzük, megérdemlünk egy szusz-
szanásnyi szünetet. Csakhogy az év utolsó heteiben adódó lehe-
tőségek nem feltétlenül állnak rendelkezésre az új esztendőben. 
Ahogy a címben idézett latin mondás tartja: „tempus fugit”, repül 
az idő. Szilveszterkor megünnepeljük, hogy sikereivel, kudarcaival 
és kihívásaival egyetemben ismét túléltünk egy évet, miközben tel-
jesen nyilvánvaló a számunkra, hogy maradt tennivalónk bőven. 

A Biblia beszél annak a jelentőségéről, hogy a megadatott idő és 
lehetőségek gazdái vagyunk. Például Pál apostol efezusiakhoz írott 

levele 5. fejezetének 16. versében: „…kihasználva az alkalmas időt, 
mert az idők gonoszak.” Ez a szakasz �gyelmeztet arra, hogy bölcsen 
osszuk be az időnket nap mint nap, ne pazaroljuk el bolond módjá-
ra üres, céltalan, meddő tevékenységgel. Jézus Krisztus követői szá-
mára Pál ezt is tanácsolja: „Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a 
kedvező alkalmakat jól használjátok fel.” (Kol 4,5) Egy másik fordí-
tás szerint „jól használjátok fel az időtöket”. 

Ez különösen igaz karácsony idején, amikor minden fonto-
sabbnak tűnik, mint az ünnep igazi lényege, azaz Jézus születésé-
nek megünneplése. A naptári év végét környező eszeveszett tüs-
ténkedés közepette – projektek és értékesítések zárása, ünnepi 

bulik tervezése és ajándékok vásárlása közben – vajon hatéko-
nyan szolgálunk-e mint „Krisztus követei”? Vajon Krisztus jelen-
léte és hatalma kiábrázolódik-e rajtunk az ünnepi időszak nehéz-
ségei és feszültségei ellenére? 

Az évnek ez az időszaka kiválóan alkalmas arra, hogy kimutas-
suk és elmagyarázzuk, mit jelent a hitünk magunk és mások szá-
mára. Olvassuk csak újra az iménti igehelyet szövegkörnyezetében: 
„Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az 
ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fo-
goly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívül-
állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek le-
gyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek he-
lyesen tudjatok felelni.” (Kol 4,3–6)

l Robert J. Tamasy 
Forrás: Monday Manna 
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– Közel tíz esztendővel ezelőtt kezdett 
el a Magyarországi Evangélikus Egyház 
felkészülni a reformáció kezdetének öt-
századik évfordulójára. Emlékbizottság 
alakult, tematikus évek követték egy-
mást. Felkészültünk?

– Úgy érzem, igen. A tematikus évek 
megszervezésével átvettük a német test-
véregyház kezdeményezését, ám a ma-
gyar sajátosságoknak megfelelően némi-
leg el is tértünk tőle. A programokat rá-
építettük egy-egy számunkra becses egy-
háztörténeti évfordulóra, így például 
Veres Pálné születésének ünnepléséhez 

igazítottuk a Reformáció és a nők tema-
tikus évünket. De minden emlékév kö-
tődött egy-egy bibliai személyhez is. Na-
gyon hasznos volt a Reformáció és okta-
tás emlékév, mert ebbe számos közös ren-
dezvény szervezésével bekapcsolódott az 
Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgál-
tató és Továbbképző Intézet, ami azért 
is fontos, mert a felkészülési programok 
egyik legfontosabb célközönsége a gyü-
lekezetek mellett az iskoláinkban tanu-
ló i� úság volt. De említhetem még a Re-
formáció és tolerancia évet, amelyet az ér-
zékenyítés szempontjából tartok különö-

sen fontosnak. És ez a folyamat nem ér 
véget 2017. október 31-én, sőt inkább ak-
kor kezdődik igazán, hiszen a rákövet-
kező esztendőkben mindig lesz egy-egy 
olyan, fél évszázaddal ezelőtt történt jeles 
esemény egyháztörténetünkben, amely-
ről érdemes lesz megemlékeznünk. Hogy 
mást ne említsek, az emlékév végéig nem 
jelenik meg Luther válogatott műveinek 
összes kötete, vagyis bőven lesz majd te-
endőnk 2017. október 31-e után is.

– Hogyan hasznosulhat a tematikus 
évek során felhalmozódott tapasztalat, 
tudás 2017-ben? u

Jézust és egymást
is találjuk meg
Interjú Fabiny Tamás püspökkel

A magyar evangélikusok és a világ 
protestánsai a reformáció kezdetének 
ötszázadik jubileumára készülnek. 
Hosszú évek óta foglalkozunk ezzel, 
és csak rajtunk áll, hogy képesek 
leszünk-e az alkalmat kihasználva 
megerősíteni magunkban azt, hogy jó 
evangélikusnak lenni. Az emlékévről 
és persze a karácsonyról beszélgettünk 
Fabiny Tamás püspökkel, egyházunk 
reformációi emlékbizottságának 
elnökével, a Lutheránus Világszövetség 
alelnökével.
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– Mindezzel az evangélikus identitást 
akarjuk erősíteni. Fontos beszélni a refor-
máció történetéről, a világ protestantiz-
musáról, de számunkra az a legfontosabb, 
hogy evangélikusságunkat erősítsük. Rá 
kell ébrednünk arra, hogy miért jó evan-
gélikusnak lenni, és ehhez csupán alkal-
mat szolgáltat a jubileumi év.

– Mire figyeltek a bizottság munká-
ja során leginkább a hajrában, az elmúlt 
egy-két évben?

– Arra törekedtünk, hogy a felkészülés 
folyamata ne csupán elvont, tudományos 
munka legyen, hanem meg tudjuk szólí-
tani a gyülekezeteket is. Mondok néhány 
példát. Eredetileg hárommillió forint for-
rással írtuk ki azt a pályázatot, amellyel 
az emlékévhez kötődő gyülekezeti prog-
ramokat fogjuk támogatni, ám annyi jó 
pályázat futott be, hogy tízmillióra emel-
tük az összeget. Készül a Luther-rajz�lm 
és annak a hitoktatási segédanyagként 
felhasználható, a kor követelményeinek 
mindenben megfelelő digitális eszközök 
használatára épülő változata is. Hitokta-
tók, teológusok, informatikusok dolgoz-
nak ezen. Vagyis mindenkinek jut fel-
adat bőven. A teológiánknak, a diakóniá-
nak, az oktatási intézményeknek egyaránt 
részt kell venniük az emlékévvel kapcso-
latos munkában, és szerintem már önma-
gában nagy élmény lesz megélni azt, hogy 
az igaz, élő egyház egy közös vállalkozás.

– Az intézmények teszik a dolgukat. 
De mit várunk el a gyülekezetektől?

– Elsősorban a lelkészektől, hiszen ők 
kulcsszerepet játszanak a hívek motiválá-
sában. Minden lelkésznek elemi érdeke, 
hogy a gyülekezetében megszervezett re-
mek programokkal maga köré vonzza a 
híveit. Előre kigondolt, elkészített, köny-
nyen felhasználható modellekkel segítjük 
ebben őket, de persze számítunk a krea-
tivitásukra és arra is, hogy az országos al-
kalmakra is mozgósítsák a híveiket. Fon-
tos lenne, hogy egyfajta láthatatlan, de ér-
zékelhető hálózatba tudjuk kapcsolni az 
evangélikus gyülekezeteket.

– Érzékeli az egyház vezetése, hogy 
a lelkészek készülődnek az emlékévre?

– Ebben az ügyben az áttörést én 2015 
nyarának végén éltem át, amikor a pilis-
csabai lelkészkonferenciánkon tartott Lu-
ther-vetélkedőn a lelkészek jó hangulat-
ban versengtek egymással. Azóta érzem 
azt, hogy ők is valóban fontosnak és a hit-
építés szempontjából számottevő alka-
lomnak tarják a jubileumot.

– Ferenc pápa a svédországi Lundban 
részt vett a jubileumot indító protestáns 

megemlékezésen. A katolikusok és az 
evangélikusok közeledése is a jubileumi 
év előképe?

– A reformáció évszázadokon át csak 
a protestánsok ügyének látszott, s ennek 
nyomán létre is jött egy, a református test-
vérekkel és a kisebb protestáns egyházak-
kal közösen megélt ökumené. Ez fontos 
érték, amelyet mindenképpen meg kell 
tartanunk. Ugyanakkor öröm az, hogy Fe-
renc pápa erőteljes és őszinte gesztusokat, 
lépéseket tesz a protestáns világ felé. Nem 
ünneplés ez, hiszen az egyház szakadását 
értelmetlen volna ünnepelni. Ám az min-
denképpen okot ad a bizakodásra, hogy 
most már közös kincsünknek tudjuk azo-
kat az értékeket, amelyeket a reformáció 
adott az emberi civilizációnak. Ma már a 
katolikus egyház inkább a szükséges meg-
újulás folyamatát látja a reformációban, 
vagyis Lund után végre megvalósulhat a 
reformáció ökumenéje.

– Mindez csak Ferenc pápa nyitott 
személyiségének köszönhető? Érzékel-
hető az, hogy a két egyház mint közös-
ség is elindult egymás felé?

– A Lutheránus Világszövetség még 
Benedek pápa regnálása alatt kezdte meg 
az emlékév előkészítését, és 2011-ben már 
ő elvileg igent mondott a meghívásunkra. 
Benedek egy igazi tudós, professzor pápa 
volt, Ferenc pedig inkább próféta. Ő nem 
a könyvek között él, hanem inkább nagyo-
kat álmodik, tudatosan és szeretettel, jó 
szándékkal feszegeti a kereteket. Ferenc 
pápa elment a valdensekhez, bocsánatot 
kért a huszitáktól, hangot talált a zsidó-
sággal, a mohamedánokkal, de úgy érez-
tem ott, Lundban, hogy számára különö-

sen fontos volt az evangélikusokkal meg-
élt közösség. És tegyük hozzá őszintén, itt-
hon az e�ajta közeledés terén még jócskán 
le vagyunk maradva. Vannak persze jó 
példák is. Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát előszót írt a könyvemhez, nemrégi-
ben egy közösségi alkalmunkon vendégül 
láttuk a városmajori plébánost, és idén ok-
tóber 31-én több evangélikus gyülekezet-
ben katolikus pap szolgált, ami korábban 
elképzelhetetlen volt.

– Az úrvacsorai közösség felé még 
sok nehéz lépést meg kell tennünk, 
ugyanakkor a karácsony mindannyi-
unk számára ugyanazt jelenti, ugyanar-
ra gondolunk, ugyanazt ünnepeljük. De 
minden karácsony egyforma? 

– Mindegyiknek más-más karaktere 
van. Gondoljunk a Márai Sándor által gyö-
nyörűen megénekelt 1956-os karácsony-
ra, amikor Magyarország a népek Krisz-
tusává vált. Vagy emlékszem, 1989 kará-
csonyán néztük a tévében a Ceaușescu há-
zaspár kivégzését, s ezt aligha felejti el az 
ember. De ha öröm ért, mondjuk, éppen 
gyermekem született, akkor odatettük őt 
a fa alá, mert ennél nincs becsesebb aján-
dék. És persze édesapám decemberi ha-
lála ugyanígy meghatározta annak az év-
nek a karácsonyát. Úgy hiszem, minden-
ki így van ezzel. Ugyanakkor minden ka-
rácsonynak mindenki számára ugyanaz 
a valódi tartalma. Egyszer régen úgy ala-
kult, hogy a kőbányai i�úsággal megláto-
gattuk a hajléktalanokat, s én prédikáltam 
az alkalmon arról az igéről, hogy a róká-
nak barlangja van, a madárnak fészke, de 
az Ember�ának nincs hová lehajtania a fe-
jét. Majd néhány órával később egy parla-

Anas al-Basha, a légitámadásban 
meghalt bohóc 
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menti karácsonyi alkalomra voltam hiva-
talos, ahol ugyanazt a prédikációt mond-
tam el a képviselőknek, mint a hajléktala-
noknak. Tettem ezt azért, hogy ilyenkor se 
feledkezzenek meg a nélkülözőkről.

– Így húz ívet az ige a legmélyebben 
és a legmagasabban élők közé.

– Bármelyikünk bármikor megjárhat-
ja a mélységet és a magasságot, de az ige 
mindig velünk marad.

– Erre az évre visszatekintve mit idéz-
zünk fel karácsonykor?

– Talán azt, hogy mennyi értékes em-
bert elveszítettünk. Gondoljunk Esterhá-
zy Péterre, Kocsis Zoltánra vagy éppen 
Kertész Imrére. És persze az is fontos len-
ne, hogy az ünnepen el tudjunk szakadni 
a közéletből áradó és az életünket átszö-
vő feszültségtől, gyűlölködéstől. Magam is 
arra törekszem, hogy minél inkább elsza-
kadjak ettől, és képes legyek az igére a ma-
ga tisztaságában � gyelni. Mélyen jelképes 
az, hogy régen a parasztember megmosa-
kodott, tiszta inget húzott, tisztába tette 
testét, lelkét, és úgy indult el karácsonykor 
a templomba. Ezt kell tennünk ma is. Ke-
vés igazi ünnep és túl sok sötét hétköznap 
jutott nekünk idén.

– Válsággócok, háborúk, feszültség-
gel terhes régiók veszik körül most Euró-

pát. Sok millió keresztény él a forrongó 
közel-keleti térségben, akik aligha tud-
ják nyugodtan, méltó módon megünne-
pelni Krisztus születését. A harc és a gyű-
lölet uralja ezeket a vidékeket. Mit tehe-
tünk mi azért, hogy a gyűlölet, a megosz-
tottság ne uralja a lelkünket?

– Amióta Munib Younan, Jeruzsálem 
evangélikus püspöke a Lutheránus Világ-
szövetség elnöke, azóta minden évben ka-
rácsonyi leveleiből első kézből tájékozód-
hatunk az aktuális jeruzsálemi és betlehe-
mi helyzetről, arról, hogy lőnek-e éppen 
az utcákon, lehet-e nyugodtan ünnepel-
ni a karácsonyt, vagy sem. És ha igaz ke-
resztények akarunk lenni, akkor nekünk 
sem szabad megfeledkeznünk azokról, 
akik a polgárháború sújtotta Szíriában 
vagy éppen Irakban, romos városokban, 
légitámadások közepette élik meg ezeket 
a napokat. Hallatlanul megrázott engem 
annak a bohócnak a halála, aki a szíriai 
Aleppó földi poklában igyekezett felvidí-
tani a megsérült, elárvult gyermekeket, 
egészen addig, amíg maga is meg nem 
halt egy légitámadás során. Legutóbb, ád-
vent harmadik vasárnapján pedig a kai-
rói kopt templom elleni brutális támadás 
rendített meg, amelyben huszonöten ve-
szítették életüket. Ők valamennyien vér-

tanúk. És persze minden karácsonykor 
gondolnunk kell a betlehemi gyermek-
gyilkosságra, arra, hogy élt valaha egy 
őrült Heródes, aki hatalmát féltve már 
az emberiség első karácsonyát is vérrel 
szennyezte be. Becsüljük meg azt, ha si-
kerül megteremteni magunkban a kará-
csony megéléséhez illő békét, csöndet. 
És mindig hangsúlyozom, hogy ez nem 
a mi békénk, hanem Isten, Jézus Krisz-
tus békéje. Az istentiszteleten a kézfogás-
kor sem a saját békétlenségünket, hanem 
Krisztus békéjét osztjuk meg egymással. 
A mai Magyarországból fájdalmasan hi-
ányzik az ünnepek méltósága. Túlságosan 
racionálisak lettünk, s észre sem vesszük, 
milyen sokat veszítünk ezzel.

– Fontos az, hogy karácsonykor meg-
találjuk Jézust, de legalább ennyire fon-
tos, hogy egymást megtaláljuk.

– Bizony. Jézusnak köszönhető, hogy 
József és Mária nem fordultak el egymás-
tól. A gyermek érkezése okozhatott volna 
közöttük kon� iktust is, hiszen József el-
bocsáthatta volna Máriát. De nem ezt tet-
te, mert Jézus összekötötte őket. Így kös-
sön össze bennünket szeretetben, megér-
tésben ma is, ezen a karácsonyon is Jézus 
Krisztus.

l Illisz L. László
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pásztorok élete nem változott látványosan. Bár úgy 
tűnt, csodálatos élményeik voltak. Angyalt láttak, 
és találtak egy kedves kis gyermeket is Betlehem 
szélén, egy poros istállóban. Fény és szeretet hatot-
ta át az ártatlan csecsemő környezetét. Jó volt ott 
bóbiskolni, de utána hazamentek. Nem lettek min-
dentudó menedzserei és kiváltságokban részesített 
kegyeltjei a szent családnak. Visszamentek a nyáj-
hoz, a sokszor hűvös pusztára, a nyirkos hajnalok-
hoz, az üres fazekakhoz. „A pásztorok pedig visz-
szatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mind-
azért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, aho-
gyan ő megüzente nekik.” (Lk 2,20) Visszatértek, de 
dicsőítéssel és magasztalással a szívükben. 

Csupán szokványos közhely lenne ez a dicsőí-
tés? Így illik, így kell tenni? Mit jelent ez a dicsőí-
tés? Hazug képmutatás lenne, üres frázis? Honnan 
ered, miért fakad? 

Erdélyi evangélikus liturgiánkban hétről hét-
re zeng a dicsőítés és hálaadás helyeslése: „Való-
ban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, 
Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, min-
denkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked…” Illő és 
üdvös? Persze hogy illő, hisz ha egy percre is át-
érezzük, hogy mennyire kicsik, mennyire megvál-
tásra szoruló gyarló emberek vagyunk, egyértel-
mű, hogy illő dicsérni az egyedüli Szentet. Ám mi-
ért lenne üdvös? 

Robert Emmons, a neves amerikai egyetem, a 
Berkeley pszichológusprofesszora közel húsz esz-
tendeje kutatja, hogy miként hat a hálaadás az em-
berre. Eleinte talán csak az érdekelte, van-e ho-
zadéka annak, hogy az amerikai társadalom több 
mint két évszázada ragaszkodik a hálaadás ünne-
péhez. Kutatásának eredményei viszont túlmutat-
nak a pulykavacsorás ünnepségen. Ezer személy-
nek három héten keresztül pozitív, hálát kifejező 
híreket mutattak, és a változások meglepőek vol-
tak. Erősebb lett az immunrendszerük, alacso-

nyabb a vérnyomásuk, jobban tudtak vigyázni az 
egészségükre. Éberebbek, vidámabbak és optimis-
tábbak voltak. Embertársaikhoz való viszonyuk is 
változott. Segítőkészebbek, megbocsátóbbak, nyi-
tottabbak lettek. 

Úgy tűnik, a világ a maga eszközeivel mutat rá 
a keresztyénség egyik legnagyobb ajándékára. Úgy 
tűnik, a hálaadás a „bölcsek köve”, ez pedig ott van 
az évente megünnepelt betlehemi eseménysorban. 
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és ma-
gasztalva az Istent…” Úgy tűnik, a hálaadás való-
ban méltó és helyes, illő és üdvös.

A betlehemi pusztában azóta sincs sokkal me-
legebb. A farkasok nem haltak ki, és a pásztorok-
nak van mit dolgozniuk. És mégis van ok a hálára. 
A Közel-Keleten továbbra sem hallgatnak a fegy-
verek, és Európánk is recseg-ropog. A házunk tá-
ján választások körüli reménységek és csalódottsá-
gok szítják a tüzet. Iskoláink jövője fölött ott lebeg 
Damoklész kardja. És mégis: van ok a hálaadásra.

Évszázadok óta ott lapul a keresztyénség kin-
cses ládájában a hálaadás, de valahogy mégsem ré-
sze az életünknek. A jelen gondjai mindig bénító-
an hatnak. Másrészt a békére vagy a mindennapi 
kenyerünkre úgy tekintünk, mint valami magától 
értetődőre, megérdemeltre. Pedig volna okunk a 
hálaadásra.

Ha csak – a teljesség igénye nélkül – egy rövid 
pillantást vetünk a múló esztendőre, van mire rá-
csodálkozni. A sorjázó kihívások mellett ott regél 
kellemesen a csángó világtalálkozó emléke, a meg-
újult temesvári templom. Gyerek-, kon� rmandus- 
és i� úsági táborok öröme mellett ott ragyog annak 
a hálának is fénye is, hogy lehetséges volt szaba-
don emlékezni az 1944-ben és 1956-ban elhurcol-
takra. Elkezdődött a reformáció jubileumának esz-
tendeje, Sepsiszentgyörgyön lehetett közösen ün-
nepelni. Templomainkban felzengett az Erős vár a 
mi Istenünk, és ökumenikus istentisztelet kereté-
ben megtörtént a megújult nagyenyedi kollégium 
átadása. Van tehát bőven okunk a hálaadásra!

Hálánk fényénél pedig felismerhetjük, hogy 
ami Betlehemben történt, az nem magától értető-
dő. Hadd zengjük dicséretünket együtt az angya-
lokkal, hiszen kizárólag Isten kegyelme és szerete-
te ajándékozta nekünk egyetlen Fiát, az Úr Jézus 
Krisztust azért, hogy megmentsen. l

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

‚‚Mindenkor
dicsérünk?!

A békére vagy a mindennapi 
kenyerünkre úgy tekintünk, mint valami 
magától értetődőre, megérdemeltre. 
Pedig volna okunk a hálaadásra.

A
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Jön a karácsonyi ünnep, 
Örüljetek, minden népek! 
Jézusunk, kit várva várunk 
Ő hozza a boldogságunk! 
Aki hittel, bízva várja, 
Öröm költözik hozzája!

A tatrangi rigmusfaragó, Fóris István 1936 
decemberében írta ezeket a sorokat. Az-
tán a bejelentésre kérdések sorát zúdítja az 
olvasóra:

Jó testvérem, te várod-e? 
Szívben, lélekben kész vagy-e? 
Kitártad-e a szívedet? 
Vizsgáltad-e a lelkedet? 
Készen vagy-e megbánásra? 
Készen-e megbocsátásra? 
Tudsz-e hitben erős lenni? 
Reménységgel tudsz-e bízni?
A szegényen segíteni; 
Árvák könnyét letörölni; 
Tudsz-e csak őneki élni? 
Tudsz-e igazán szeretni?

Ezek a gondolatok nem idegenek az egy-
szerű falusi költőtől, hiszen mély hité-
ről a fronton írt verseiből vagy a naplójá-
ból lépten-nyomon értesülünk. A koráb-
bi években írt naplójában érdekes módon 
nem elmélkedik az ünnepről. Egyszerűen 
csak beszámol arról, hogy megtartották a 
karácsonyfa-ünnepélyt, és a gyermekek 
örvendtek az ajándékként kapott cukor-
káknak, vagy a színdarabok előadását em-
líti, amelyek nélkül a két világháború kö-
zötti időszakban alig létezett sátoros ün-
nep a barcasági falvakban. 

Színdarab, bál, névnapköszöntők, bo ri-
ca járás – ezektől voltak hangosak a csán-
gó falvak ezekben a napokban. Hossza-
san ünnepeltek, mit sem tudva arról, hogy 
már Mária Terézia is tiltotta karácsony 
harmadnapjának megülését, elsősorban 
a túlzott mulatozás miatt, de például Ka-
laznón is meghagyta Kiss János püspök 
1820-ban, hogy a „Sátoros Innepeknek 
3ad Napja ezután ne innepeltessék”. Egy-
házi forrásaink előírásokat vagy tiltáso-

kat tartalmaznak, így a legritkább esetben 
szerzünk tudomást konkrét szokásokról. 
Maradnak hát a visszaemlékezések, írás-
ban és szóban. 

„Karácsonykor a barátokkal »kolindál-
ni« jártunk, ami egy úgy mondott »kére-
getéssel« egybekötött kántálás volt. A há-
zaknál vallásos énekeket énekeltünk, és 
cserébe almát, diót, kalácsot és néha egy 
pár lejt is kaptunk. A »nagy szám« azon-
ban az volt, amikor szentestén a gyerekek 
elmentek a vecsernyére a nagyszüleikkel, 
és mire hazajöttek, már megjött az angyal. 
Mi hárman, gyerekek, megrohantuk a ka-
rácsonyfát, és nagyon örültünk a kis aján-
dékoknak. Emlékszem, egyszer, nagyobb 
korunkban azt állítottuk, hogy nincs is 
angyal. Azon az estén a karácsonyfa he-
lyén csak egy leándert találtunk. Nagyon 
szomorúak voltunk, de reggelre mégis el-
jött az angyal, és elhozta a karácsonyfát 
meg az ajándékokat” – emlékezett a ma 
Pécsett élő barcasági származású színész, 
Barkó György. 

Szívben, lélekben 
kész vagy-e? 
Krisztus-várás csángó módra

‚‚
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A néhány éves Pál András hosszasan gya-
korolta a beköszöntőt, hogy el ne felejtse, 
ha barátjával ünnepet köszönteni járnak a 
faluban:

Édes jó gazduram házánál kerestük,
Karácsony estéjét bé es éneklettük. 
Így a szent angyalok ama Betlehembe 
Hirdetik a Jézust, ki eljött közünkbe.
Mü es azt hirdessük, hogy a Krisztus eljött, 
Ki álgyon meg münket és a zúj esztendőt. 
Mezőknek határit tágyos szép buzákvol, 
Az erdőnek fáit gyümölcskoronákvol.
Mindezeket a jókat kévánnyuk 
a kegyelmetek házáro, 
Aggyá az Isten áldását reájó! Éjjen!

A köszöntőt már felnőtt fejjel jegyezte le 
az egykori tanító, felidézve a gyermekkor 
szépségeit. 

Az egykori barcaújfalusi felügyelő a ka-
rácsonyi táncról írt, amelynek velejáró-
ja volt az i�úsági tisztségviselők választá-
sa is. A hajnalig tartó tánc után is kötele-
ző volt az ünnepi istentisztelet, s ha valaki 
elbóbiskolt, éppen az újonnan választott 
tisztviselők egyike büntette meg. A több-
napos tánc az első világháború kitöré-
se után megszűnt, de emléke még hosszú 
ideig élt a faluban. És ahogy Erdő György 
írta, volt benne valami, amiből a mai kor 
sok tanulságot vonhatna le, és díszére vál-
nék, ha a régi szokásos példát követné.

A szokásokat olykor a gazdasági hely-
zet is befolyásolta. Például 1933-ban az 
István-napot. Ahogy Fóris István írta: 
„Dec. 26.: Eltelt vagy nem sokára elte-
lik István napja is. Mennyi különbség van 
a régebbi és a jelenlegi István-János na-
pok közt, mennyire érzik a pénz elfogyá-
sa. Ezelőtt egy jó pár évvel egész nap zajos 

volt az utca (az éjszakát nem is számítva). 
Most csendes ahhoz képest minden, nap-
pal, éjszaka, utcák és lakások. Csak elvétve 
ballag két-három jókedvű vagy ellágyult 
tántorgó az utcán. Ráfeküdt a jókedvre és 
víg kedélyre a szükség, és fojtogassa a mai 
napok nehéz légköre… a reménytelen jö-
vő, amely sötét képével csak gyászt, kínt és 
halált tartogat számunkra…”

A sötétnek látott jövőkép mégis szer-
tefoszlott a következő években karácsony 
közeledtével:

Itt a karácsonyi ünnep, 
Örvendezzünk, minden nemzet! 
Dicsérjük a mi Úrunkat! 
Gyámolítsuk egyházunkat! 
Legyen boldogság és béke! 
Oh, Jézusunk, segíts erre!

Amikor lapozgattam ezeket a kéziratos fü-
zeteket és lejegyzett beszélgetéseket, azon 
töprengtem, hogy mit is ragadjak ki belő-
lük. Emlékek, hitvallások, eltűnt vagy ép-
pen újraéledő szokások sorjáztak. „Ar-
ra kérem tehát a következő mindenkori 
nemzedékeket, hogy az említett hagyomá-
nyos régi szép szokásokat becsüljék meg, 
tartsák mindenkor tiszteletben, őrizzék 
meg ezáltal, hogy a lehetőség szerint gya-
korolják, és mint ősi örökséget hagyják az 
utódaikra. Kérem a jó Istent, hogy a kö-
vetkező nemzedékeknek adjon erőt és le-
hetőséget ezen ősi szép szokások gyakor-
lására, öntsön a lelkekbe ösztönt ezeknek 
a megvédésére és tiszteletben tartására és 
az Ő gondviselő szent kezével vezérelje az 
igaz úton az egész emberiséget. Az Ő vi-
gasztaló szent kegyelme kísérje egész éle-
tünket” – e szavakkal zárta visszaemléke-
zéseit Erdő György. Talán nem véletlenül: 
az ünnep olykor éppen ezekkel vagy álta-
luk lesz ünneppé. 

l Veres Emese-Gyöngyvér 
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E gy ember, aki vasárnap reggel 
Isten házába igyekezett, igen-
csak meglepődött, amikor az 
ördögöt is a templomajtó kö-
zelében találta.

– Mi dolgod itt? – kérdezte meghök-
kenve.

– Megyek a templomba – felelte az ör-
dög –, mint ti. Hiszen az emberek azért 
járnak ide, hogy ellenem imádkozzanak. 
Ki védelmezne hát engem, ha magam 
nem lennék itt?

– És hogyan védelmezed magad? – kér-
dezte a keresztény.

– Erre a célra van ezerféle eszközöm! 
Először is még idejekorán ellátogatok 
azokhoz a családokhoz, amelyek temp-
lomba készülődnek, és igyekszem feszült-
séget szítani a férj és  a feleség, a szülők 

és a gyermekek között. Úgy indítom fel a 
férjet, hogy bosszankodjék zakójának szű-
kösségén vagy a reggeli miatt. Esetleg az 
újsághírekkel idegesítem fel. A feleség pe-
dig rosszkedvű lesz azért, mert hiába ke-
resi a sálját vagy a kalapját. Például ilyen 
eszközökkel akadályozom meg azt, hogy 
templomba menjenek. 

Akik mégis elindulnak, azok ellen más 
módszereket vetek be, lehetetlenné téve, 
hogy ráhangolódjanak az istentisztelet-
re. Mindig van ugyanis egy-két leány vagy 
asszony a templomban, aki magára von-
ja a �gyelmet. A nők pillantásait az ilye-
neknek a ruhájára, frizurájára irányítom, 
és a prédikáció máris elszáll a fülük mel-
lett. Azoknak a fér�aknak pedig, akiknek 
van némi irodalmi műveltségük, segítek, 
hogy a prédikációban felfedezzenek né-

hány kevésbé helyes kifejezést vagy stílus-
hibát, hogy azután már a nyelvhelyességre 
és ne a tartalomra �gyeljenek.

Ha valaki fél a meghűléstől, nos, meg-
súgom neki, hogy itt vagy ott valamelyik 
ablak nyitva van, és ettől kezdve az egész 
istentisztelet alatt nem gondol majd más-
ra, mint a huzatra és az egészségét érintő 
veszedelemre.

Na és itt vannak a vállalkozók és az üz-
letemberek! Úgy intézem a dolgokat, hogy 
ők már előző este vagy legkésőbb közvet-
lenül a templomba indulás előtt rossz hí-
reket halljanak, és az egész istentisztelet 
alatt ezzel legyen tele a fejük.

Az anyának, aki gyermeket hagyott ott-
hon a bölcsőben egy bébiszitterrel, gyor-
san eszébe juttatom kérdést, hogy vajon 
minden rendben van-e. És ő egész idő 
alatt garantáltan aggódni fog.

Látok néhány jó megjelenésű urat, akik 
érdeklődéssel hallgatják a pap intelme-
it. Rögtön arra irányítom a �gyelmüket, 
hogy amit most hallottak, az valaki másra 
vonatkozik, aki szintén ott van a gyüleke-
zetben. Ekkor rögtön elkezd Géza Márk-
ra, Márk pedig Gézára gondolni, és lélek-
ben már indulnak is hazafelé, nagyon meg 
lévén elégedve a lelkipásztorral és önma-
gukkal is.

Akiknek pedig az istentisztelet ideje 
alatt nem tudom elvonni a �gyelmüket, 
azokat megpróbálom hatalmamba kerí-
teni a kijáratnál. Felbuzdítom az embere-
ket, hogy olyan témákról kezdjenek el dis-
kurálni, amelyeknek az igehirdetésben el-
hangzottakhoz nincs semmi közük. Úgy 
irányítom a távozókat, hogy az istentiszte-
let után olyanokkal kerüljenek kapcsolat-
ba, akikkel csak világi dolgokról lehet be-
szélgetni, és így kitörlöm a lelkükből min-
den nyomát Isten igéjének. 

í
Hogy te milyen szerencsés vagy, kedves ol-
vasó, ha téged e�éle trükkökkel nem aka-
dályoz Isten felé fordulásodban a temp-
lomajtónál sündörgő kísértő! Vagy téged 
más módon próbál meg?

l Ismeretlen szerző

Az Amerikai Egyesült Államok magyar evangélikusainak lapja, az Erős Vár rendszeresen vesz át írásokat honi források-
ból. Most viszont mi bukkantunk tengerentúli testvéreink újságjában annak az „örökzöld” tanmesének egy variánsára, 
amelyet — sajnos — advent idején is okkal adaptálhatunk…

Az ördög a templomban
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Evangélikus
vagyok,
nem félek
Beszélgetés Aradszky Lászlóval

Egy egész ország dúdolja még ma is a legnagyobb slágereit. A többi között az 
Isten véled, édes Piroskám meg a Nem csak a húszéveseké a világ című dalt 
is az ő hangja tette örökzölddé. Alighanem olvasóink körében sem köztudott 
viszont, hogy Aradszky László táncdalénekes evangélikus. Aki azonban köze-
lebbről ismeri, az érzi, hogy „egyensúlyban van önmagával”, s hogy a hit és a 
szeretet olyan erőforrás az életében, amelyekből mindig is – nehézségek kö-
zepette is – tudott meríteni. Hogy az Úristen miképp kísérte útján az egykori 
fasori gimnazistát, erről régi barátja, a soproni evangélikus gyülekezet német 
lelkipásztora beszélgetett Aradszky Lászlóval. u
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– Először is: hogy vagy?
– Lehetnék sokkal jobb erőben is, de 

olyan sok meghívást kapok, mint �atalko-
romban. És egy-egy koncert után már más-
nap felülök a szobabiciklire. Eddig, hál’ Is-
tennek, még mindig sikerült. Tehát, köszö-
nöm, jól vagyok.

– Azt a szép mondatot ismerem tő-
led, hogy „a jól vagyok — kötelez”. Ez ne-
kem nagyon tetszik…

– Igen, valószínű, hogy ez a mondás en-
gem illet. Ha az ember jól van, akkor jót kell 
tenni. És minden nagyképűséget és túlzást 
mellőzve, meggyőződésem, hogy van va-
lami feladatom. Én úgy érzem, az a vissza-
áramló hatalmas szeretet, amelyet én ka-
pok, kötelez engem. Szerencsére végtelenül 
szeretem az embereket. Még azokat is, akik 
hosszú évek, évtizedek óta tévúton járnak.

– Ez az emberszereteted gyökerez-
het vallásos neveltetésedben? Azt le-
het tudni rólad, hogy gyerekként, fiatal-
ként jártál evangélikus és református is-
tentiszteletekre. Jártál hittanra, és végül 
a konfirmáció is összejött.

– De jól mondod. [Nevet.]
– Tudom, hogy a focizás is verseny-

ben volt a konfiórákkal, de nem is er-
re szeretnék kilyukadni, hanem inkább 
arra, hogy a vallásos nevelés, az isten-
tiszteletek mit adtak neked, mit adtak a 
személyiségedhez?

– Szüleim Békés megyéből származnak, 
édesapám békési, édesanyám pedig békés-
csabai. Békés megyében végtelenül erős volt 
a lutheránusság és a kálvinizmus. A család-
ban a kálvinizmust édesanyám képviselte, a 
lutheránus egyházat pedig én képviseltem 
édesapámon keresztül. Tehát édesanyám 
református, édesapám evangélikus. Anyai 
nagyapám református presbiter volt, s mert 
minden évben Békéscsabán nyaraltunk, 
már akkor, gyerekként érdekelt, hogy tulaj-
donképpen mi a református, és mi az evan-
gélikus. A maguk módján ezt el is magya-
rázták nekem. Azt tudtam, hogy evangéli-
kus vagyok, de azt is megtudtam, hogy az 
evangélikusokat az Isten egyenként formál-
ta a maga hasonlatosságára. Még nem tud-
tam, mi az az individualizmus, de megnyu-
godtam, hogy én evangélikus vagyok. És et-
től jól éreztem magam a fasori evangélikus 
gimnáziumban is. 

Jó visszaemlékezni erre a gimnázium-
ra. Bátyám ott érettségizett Vermes Mik-
lós osztályában. A Kossuth-díjas Muki bá-
csi engem is tanított. Még hetven év táv-
latából is tisztán emlékszem a tanáraim-
ra. És bár elkerültem arról a környékről, 
az egyháztól nem távolodtam el. Igaz, a 

templom csak három trolimegállónyira 
lett volna tőlünk, de az akkori sportolá-
si vágy, majd a felgyorsult életem miatt a 
templomlátogatás valahogy elmaradt, vi-
szont a hitem azóta is megvan. Én bízom a 
Teremtőben, aki engem egyénileg szabott 
evangélikussá. Bízom benne, hogy megért 
engem, hogy én „egyéni vállalkozó” vol-
tam a valláson belül.

Felvetetted a kon�rmálást. Külön prog-
ram volt, amikor nagyapám nagyanyámmal 
feljött az evangélikus templomba a kon�r-
mációi vizsgámra. Egyformán izgultunk a 
nagyapámmal. Ő azért, hogy átmenjek, én 
nála még jobban azért, hogy átengedjenek. 
Ugyanis egyetlenegyszer voltam csak felké-
szítőn, a többi órát focizással töltöttem. Biz-
tos vagyok benne, hogy a püspök úr most 
megró ezért a vallomásomért, de bocsána-
tot kérek. Váltig állítom, nem változtam.

– A hatvanas évek elején befutottál 
a Még ide-oda húz a szív című dalod-
dal. Pár évvel később már az ország el-
ső számú férfi táncdalénekese voltál. Ti-
éd lett az ország első aranylemeze, sőt 
a második is. Egy ilyen hatalmas sikert 
ki kell bírnia a személyiségnek. Ha visz-
szaemlékszel, mit gondolsz, fennállt a 
veszély, hogy „elszállsz” a sikertől? Ho-
gyan sikerült két lábbal a földön marad-
ni, miközben bárhová mentél az ország-
ban tapsoltak, rajongtak érted?

– Ez nagyon érdekes kérdés, mert még-
iscsak vissza kell térnem az egyházhoz és 
a szeretethez. Nem féltem attól, hogy el-
szállok, mert hívő voltam, miként vagyok. 
A szeretetet, amit otthonról hoztam, köte-
les voltam továbbvinni. Szeretet – ebben a 
szóban minden benne van. Isten is szeret 
minket. Nem attól féltem tehát, hogy meg-
inog alattam a talaj, és nagyképű leszek, ha-
nem hogy mi lesz akkor, ha lehúzzák a ro-
lót. Hiszen a bátyám börtönben volt koholt 
politikai vádak alapján. Újságíró volt. Előt-
te egy csodálatos gimnázium csodálatos ta-
nulója, aki egyébként mind a mai napig ha-
zajár Svédországból a fasori érettségi talál-
kozókra.

A 20. század nagy kihívások elé állítot-
ta az emberiséget. És ember legyen a tal-
pán, aki mindig tudta, hogy mire mit kell 
válaszolni. Úgy érzem, én nagyon nagy se-
gítséget kaptam a szüleimtől, nagyszüleim-
től. Tudtam, hogyan kell viselkedni. Szám-
talan titok van a lelkemben, amelyet soha 
nem szabad elmondanom. Bár megfogad-
tam, hogy – ha majd beszélhetek – kitála-
lok, de rájöttem, hogy aki valótlanságokat 
állított, amikor az én bőrömről is szó volt, 
„csak” saját magát akarta fényezni… Nem 
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szóltam hát mégsem, mert rájöttem, hogy 
a békét nem szabad egyszerű érdekek mi-
att megbontani. Amúgy köszönöm, hogy 
ezt a kérdést feltetted. Mert úton-útfélen 
megkapom, hogy engem azért szeretnek, 
mert egyszerű vagyok, és nem játszom az 
eszemet. Egy töltőtolljavító ktsz.-ben dol-
goztam, mert sehova nem vettek fel. Majd 
egy olyan párttitkár nyúlt a hónom alá, aki 
megszeretett, és aki felismerte, hogy vala-
miben tehetséges vagyok. A felesége, Bajor 
Edit ismert tévés személyiség volt. Ő vitt el 
engem Vécsey Ernőhöz, aki meghallgatott. 
Tehát egy párttitkár segített, és én meghá-
láltam. Rá sem tudtam soha rosszat mon-
dani. Lehet, hogy tett rosszat az életében, de 
személy szerint amiről én tudok, az csak jó. 
És amikor a Még ide-oda húz a szívet eléne-
keltem, és megnyertem a Tessék választanit 
az Erkel Színházban, Isten megint a hó-
nom alá nyúlt. Ki más, ha nem ő? Ez en-
gem fogadalmakra késztetett. Most reszke-
tek, mert ezek a gondolatok mind visszakö-
szönnek. Emlékszem rájuk. Saját bőrömön 
tapasztaltam, hogy engem bármikor félrete-
hettek volna. Amit aztán tizenhat éven ke-
resztül meg is tettek.

– Említetted a bátyádat…
– 1953-ban ítélték el, tizenöt évet kapott. 

Nagyvonalúan, felsőbb utasításra. Volt per-
újrafelvétel a kérésére, de tárgyalás nem volt. 
Volt viszont egy érdekes „élménye”: egyszer 
– se szó, se beszéd – beültették egy autóba, 
és elvitték a szovjet nagykövetségre Andro-
pov akkori nagykövethez beszélgetni. u Nem születtem grófnak… (1968)



81. ÉVFOLYAM, 51—52. SZÁM I 2016. DECEMBER 25. — 2017. JANUÁR 1.

evangélikus élet l EXKLUZÍV    26

Még ma is azt mondja a bátyám, hogy na-
gyon udvarias beszélgetés volt. Andro-
pov aziránt érdeklődött, hogyan látja egy 
magyar újságíró az itteni helyzetet. Mi-
re a bátyámnak az a megjegyzése volt csu-
pán, hogy ő sportújságíró. Egy cellában volt 
azonban egy volt vezérkari tiszttel, Király 
Bélával, akivel barátságba is került, és aki-
től angolul tanult. Az én félelmeim is min-
dig ettől voltak. Hogy miatta állítanak félre, 
nem csupán amiatt, hogy a bátyám börtön-
ben volt. Pedig hozzá 1956. október 22-én is 
elmentem a csolnoki rabtáborba, ahol a po-
litikai elítéltek írnoka volt. Adott ott nekem 
egy könyvet, a Rab Rábyt, aminek az első 
három oldalára az elítéltek, két-háromszáz 
„bányász” olyan sorokat írt, hogy az ember 
elsírja magát, ha olvassa… Akkor tudtam 
meg, bár valahol mindig is tudtam, milyen 
bátyám is van nekem.

De eszembe jut még valami. Együtt 
„disszidáltunk” november 4-én, bár én 
csak Székesfehérvárig. Beteg szüleimet nem 
hagyhattam itt. Neki viszont mennie kellett, 
tovább egészen Bécsig. Nehéz volt a búcsú. 

A zenei pályámhoz visszatérve: mindig 
is attól féltem, hogy engem mellőzni fog-
nak. És azon is csodálkoztam, hogy egyál-
talán felvettek a rádió stúdiójába. S amikor 
első és második aranylemezes lettem, nem 
akartam elhinni. Aztán beütött a krach. 

Mert Erdős Péter a Magyar Hanglemez-
gyártó Vállalatnál ezek után azt mondta ne-
kem: „Aradszky, kinek kell maga?” Meg-
mondtam neki elég komolyan a vélemé-
nyemet, és rácsaptam az ajtót. Tizenhat évig 
nem énekelhettem a hanglemezgyárban.

– Akkor benned mindig is ott volt 
egy tüske.

– Mindig bennem volt. Amikor a bá-
tyám börtönben volt, s szinte naponta jöt-
tek hozzánk az álbesúgók, hazudva, hogy 
vele voltak egy cellában. Soha nem voltak 
vele egy cellában. Nagyon nehéz életünk 
volt. És mégis itt vagyok. Lehettem volna 
árok szélén részegen fetrengő ember. De 
tudtam, hogy van még feladatom. Nekem 
valami dolgom van.

– Mi tartott meg téged ezek után?
– A hit.
– Ráadásul szereted Magyarorszá-

got, hiszen mindig visszajöttél a külföl-
di turnéidról.

– Egyszer felléptem Torontóban, aho-
va egy magyar házaspár hívott meg az ot-
tani magyaroknak énekelni. Azonnal igent 
mondtam, csak attól tartottam, nem enged-
nek majd ki. De kiengedtek, talán abban a 
reményben, hátha kint maradok. Pechükre 
mindig visszajöttem. Tizenháromszor vol-
tam Amerikában, mert mindig vissza-
hívtak. Volt, hogy a tiszteletemre házibu-

lit szerveztek, a tenyerükön hordoztak. De 
volt ott egyszer egy disszidens hölgy, aki el-
kezdte ócsárolni a magyarországi viszonyo-
kat. Hogy a vécék milyen koszosak, ami 
igaz volt. Hogy milyen nagy szemét és kosz 
van Pesten, ami szintén igaz volt. Na de 
hogy nézett ki Budapest 56-ban és utána? 
Rendbe kellett hozni. Felálltam, mert nem 
tűrhettem, hogy a hazámat bántsák. Pedig 
itt akkor Kádár-rendszer volt. Ezt vagy elhi-
szik nekem az olvasók, vagy nem. És én ezt 
nem félek elmondani. Evangélikus vagyok, 
nem félek.

– Beszélgetésünk elején említet-
ted, hogy azokat az embereket is sze-
reted, akik tévúton járnak. A „miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek” komoly kihívás lehetett neked. 
Hiszen körülbelül harmincöt éves vol-
tál, amikor tiltólistára kerültél, és ötven 
elmúltál, amikor visszatérhettél. Ez az 
időszak egy férfi életében nagyon te-
vékeny. Csodálatra méltónak találom, 
hogy nem érezhető benned gyűlölet. 
Kellett küzdened a megbocsátásért?

– Ha a hit hiányozna belőlem, csak a bű-
nökön való rágódás és a bosszú irányíta-
ná az életemet. A rossz viszont rosszat szül. 
Ráadásul aki tett arról, hogy tiltólistára ke-
rüljek, arról sem lehet egyértelműen állí-
tani, hogy ő a tettes. Talán más szempont-
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ból nézve ő is áldozat volt. Ki tudja? Az élet 
nem egyetlen mozzanat. Nincs fekete-fehér 
helyzet. Meg végül, ahogy Isten cselekedett 
addig is rajtam, talán ez is az Isten által ne-
kem szánt út volt. Egy a lényeg: hogy ren-
geteg dolgot jóvá lehet tenni. Nem voltam 
hajlandó egyetlen ember tettére koncentrál-
ni. Miatta én nem adom fel. Hanem éppen 
ellenkezőleg. Még több energiával és erőbe-
dobással küzdök, alkotok, és próbálok adni 
az embereknek. És ebben odafentről meg-
kaptam mindig is a segítséget. Talán ez az 
én hitvallásom, keresztényi hozzáállásom.

– Amikor a nyolcvanas évek köze-
pén jött a hívás, hogy újra lehetőséged 
van egy nagylemez felvételére, akkor azt 
tudtad válaszolni, hogy itt van készen az 
anyag, hiszen a legnevesebb zeneszer-
zők, szövegírók már dolgoztak, bár egy-
előre a fiókodnak. Ez őszintén meglepett. 
Vajon ők is úgy érezték, eljön még a te 
időd?

– Azok, akik a dalaimat írták, és tudták, 
hogy milyen helyzetbe kerültem, nem for-
dultak el tőlem. Miért is fordultak volna el, 
amikor szerettük egymást?

– Én el tudom képzelni, hogy azért 
volt egy-két ember, aki elfordult, mert 
már nem volt előnyös barátságban len-
ni veled.

– Aki látszólag elfordult, az valójában 
nem fordult el, hanem tudomásul vette azt, 
hogy nem lehetek benne abban a műsorá-
ban, ami neki előnyös, és az előmenetelét se-
gíti. Nem akarok nevet mondani, mert nél-
küle nem lennék itt. Megértettem őt. Ami-
kor a fűzfői nyaralónk előtt mentek el egy 
szerzői estre, Balatonfüredre – ahol a felesé-
gem egyébként ott volt mint sminkes és fod-
rász –, olyanok ugrottak be megölelni, mint 
Máté Péter, Komár László, és még ki tudja, 
kicsoda. Csak én nem mehettem Fűzfőre. 
Most akkor énmiattam ez a szerző ne vál-
lalja el ezt a csodálatos szerzői estjét? A te-
levízióban? Amikor egy televízió volt? Ha 
én ezt elvártam volna, akkor én mitől let-
tem volna különb? Ők írták a dalaimat. Azt 
is tudták, hogy a �ókomnak. Amikor a kot-
tát megírták, a dátum is rajta volt. És ami-
kor Révbíró Tamás felhívott egy új nagyle-
mez elkészítése ügyében – tizenhat év csend 
után –, megkérdeztem, vajon jó számot hí-
vott-e. Rádióban, televízióban nem látha-
tott senki, de közben számtalan helyre hív-
tak fellépni. Akkoriban jártam tizenegyszer 
Amerikában. Közben írtam a remek kül-
földi világslágerekre a magyar szövegeimet. 
Nem adtam fel. A tulajdonságaim – meg az 
otthonról hozott „anyag” – a lelkemet és a 
„csakazértisomat” erősítették. 

– Biztosan van olyan énekes kollé-
gád, akit elkeserít, hogy nem lesznek 
már akkora sikerei, mint ötven évvel 
ezelőtt. Aki szenved attól, hogy kis fal-
vakban is, kis színpadokon is fel kell 
lépnie. Te viszont ilyen helyekre is szí-
vesen elmész.

– Ahol ég a villany, ott vagyok. Mert 
hívnak. Egy polgármester nem ismer any-
nyi polgármestert, mint én. Engem a pol-
gármesterek hívnak, mert rajtuk keresztül 
kérik az Aradszkyt az ott lakók. Persze a 
nagy szervezők is hívnak. Közben még ki 
is tüntetnek. Kaptam kitüntetést Győr vá-
rosától, megkaptam a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend lovagkeresztjét, és még so-
rolhatnám. Nagyon jó érzés. A legkisebb 
településtől a legnagyobbig mindenhová 
ugyanolyan szeretettel és örömmel me-
gyek. Másként fogalmazva: nekem el kell 
oda mennem, ahová hívnak. És miért hív-

nak? Mert szeretetet várnak. És szeretetet 
kapnak.

– Korábban említetted, hogy Isten szá-
modra mindennapos kapcsolatot jelent. 
Akár este, akár fellépések előtt imádko-
zol. Kicsoda számodra Isten?

– Ne gondold, hogy erre a beszélgetés-
re úgy öltöztem fel eredetileg, ahogy most 
kinézek. Én mást vettem fel. De egy élet-
társ, egy feleség már csak ilyen. Az nem en-
gedheti el a férjét egy tévedésöltözetben. 
A szekrényhez ment, és azt vette ki, amit ő 
gondolt. Nem vitatkoztam vele. Egy nő, aki 
évtizedekig a tévénél dolgozott mint smin-
kes és fodrász, az szakmabeli, az ért hozzá. 
Egy kicsit ilyen számomra Isten. Ő engem 
illetően „szakmabeli”, ismer, ért hozzám, jót 
akar nekem, ott van mellettem nap mint nap. 
Hát miért ne hallgatnék az ő tanácsaira, arra, 
amit ő üzen nekem?

l Holger Manke
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S zobánk falát festmény díszí-
ti, amelyet magától a művész-
től kaptam a családjában vég-
zett szolgálatomért. Még élén-
ken emlékszem arra, ahogy el-

hozta nekem, kibontotta a csomagolásból, 
és átnyújtotta. Arcán a várakozással, hogy 
vajon örülök-e neki. A kép az ismert bet-
lehemi jelenetet ábrázolta: Máriát a kis Jé-
zussal az ölében, Józsefet, aki védő köpö-
nyeggel veszi körül őket. No és a kép két 
sarkában megjelent a kötelező szamár- és 
ökörfej is. 

Ránéztem a csodálatosan megfestett 
műre, megköszöntem az ajándékozó ked-
vességét, de kijelentettem, hogy nem foga-
dom el, mert meghamisítja a bibliai törté-
netet. A teljes képre ugyanis fény esett a 
festmény bal felső sarkában levő csillag-
ról. Így az alkotás szemlélőjében az a be-
nyomás keletkezhetett, hogy tulajdon-
képpen a betlehemi szereplők csak a csil-
lagnak köszönhetően váltak láthatóvá. 
A Biblia ezzel szemben – mondtam – se-
hol nem szól arról, hogy a betlehemi ese-
mény megvilágításához szükség lenne 
bármiféle külső fényforrásra. Éppen ellen-
kezőleg: a megszületett betlehemi Gyer-
mek később joggal jelenthette ki magá-
ról, hogy ő a világ világossága, s hogy ő ad 
„értelmet” annak, amire szükségünk van. 
A belőle kiáradó fény kellene, hogy betölt-
se az egész képet, világosítsa meg az ala-
kok arcát, sőt még az állatokat is!

Mire magyarázatom végére értem, ki-
csit meg is szeppentem a magam bátorsá-
gától. Hogy merek én kioktatni egy neves 
művészt? S nem mondhatom, hogy túlsá-
gosan megnyugtatott volna, amikor fogta, 
becsomagolta, hóna alá csapta a művét, és 
szótlanul elment. Jó ideig nem akart szűn-
ni a szorongásom. Ám alig pár nap múlva, 
most már átfestett művével, meglepetés-
szerűen újra megjelent. A jelenetet csodá-
latos fény árasztja el – erőteljesebb, mint 
az eredeti képen! –, amely a Mária ölé-
ben fekvő újszülöttből árad. Ez az a fény, 
amely megvilágít minden embert. Ennek 
van igazi, mély üzenete!

í

Évtizedek óta függ a falon az „újjászületett” 
festmény. De valahogy csak tegnap éjjel lett 
számomra valóságos prédikációvá. Valójá-
ban a kép alá írhatnám ennek a mai igénk-
nek az első versét: „Mert megjelent az Isten 
idvezítő kegyelme minden embernek…” (Ká-
roli-fordítás) Igen, mert ez tulajdonkép-
pen a karácsony igazi üzenete: Isten eláraszt 
bennünket fényével, Isten megajándéko-
zottjai vagyunk. Ez a helyes szereposztás: 
ő a bőkezű ajándékozó, mi pedig a bőkezű-
en megajándékozottak. (Ahogy Pál a római-
aknak írta: „…ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk?” – Róm 8,32)

Érdemes egyszer ezt a nyomot követ-
ve olvasni a Bibliánkat: hol és mikor aján-
dékozott meg Isten bennünket; rádöb-
bentünk-e arra, hogy az a mi javunkat 
szolgáló ajándék volt? Nem teljesítmény, 
nem fáradozásunk megkoronázása, ha-
nem egyszerűen ingyen nekünk jutta-
tott, de semmiképpen meg nem érdemelt 
ajándék. Szinte kifogyhatatlan az a képtár, 
amellyel az apostoli irataink ezt az isteni 
tettet, ezt az ajándékot körülírják. Érezni 
lehet bennük, hogy szívből fakadó, mert 
saját tapasztalaton alapuló a mondaniva-
lójuk. Maguk az apostolok is rádöbbentek 
megajándékozott voltukra.

Megjelent az Isten üdvözítő kegyel-
me, s ez azt jelenti, hogy belőle esik fény 
minden sötétségünkre és félelmeinkre, bi-
zonytalanságainkra és kételyeinkre, sőt el-
lenkezésünkre is. Ilyen szempontból ér-
demes megnézni karácsonyi énekeinket 
is. Hát nem érezhető ki belőlük az örö-
mön túl a meglepődött csodálkozás Isten 
nagy tette okán? Ha Bachtól azt halljuk, 
hogy „ím, jászlad mellett térdelek, / Ó Jé-
zus, üdvösségem” (EÉ 161), akkor ebben 
az alázatos és hálás letérdepelésben ösz-
szesűrűsödik minden, ami egy megaján-
dékozott, hálás szívbe szorulhat. Ha betle-
hemes játékainkban a pásztorok „egy bá-
rányt vagy csak egy kis sajtocskát” visznek 
az újszülöttnek, akkor ez is az egyszerű 
emberek önfeledt ajándékviszonzása: oda-
visznek mindent, mert hálájuk határtalan!

A karácsony lényege, hogy Isten fé-
nyessége, világossága be akar világítani 

minden sötét odúnkba, rejtett csücskeink-
be, elzártan tartott mélységeinkbe, hogy 
napvilágra kerüljön minden, és fénytől el-
árasztottá tegye egész életünket. Megje-
lent az Isten üdvözítő kegyelme, s ez nem 
szorul semmi kiegészítésre.

í
Miért voltam udvariatlan, és kifogásoltam 
a festő művét? – kérdezhetné még mindig 
bárki. Mert az alkotó úgy gondolta, külső 
segítség kell ahhoz, hogy a betlehemi je-

lenet, tehát az, amit Isten tett, megvilágo-
sodjék. S ha jól látom, akkor ebben tükrö-
ződik a mi mai dilemmánk is. Egyre in-
kább azt gondolom, hogy mai ünneplési 
szokásainkkal nagy erőfeszítéssel értelmet 

Megajándékozottak
(Tit 2,11–12)
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akarunk adni a karácsonynak. Vegyük 
például a szinte határtalanná nőtt aján-
dékipart – az évben ilyenkor a legnagyobb 
a kereskedelmi forgalom! –, a karácsonyi 
asztal mindent felülmúló bőségét, a szent-
estei mise-istentisztelet kötelezőnek kiki-
áltott látogatását vagy akár az ellenségek-
nek az átmeneti kibékülését ilyenkor. Ha 
a karácsony értelme felől kérdeznénk, hát 
nem azt felelnék számosan, hogy ajándék, 
terített asztal, társaság és e�élék? Nem 
vesszük észre, hogy mindez amolyan kí-
sérlet arra, hogy értelmet adjunk a külön-
ben már kiüresedett, formális munkaszü-
neti napnak, december 25-ének?

Tudom, hogy hiperracionalizált vilá-
gunkban nincs sok helye ábrándozásnak, ál-
modozásnak. De, ugye, szabad visszaidéz-
nem a gyermekkoromat? Felejthetetlen, mi-
lyen nagy örömöt jelentett az egy szem na-
rancs, a pici tábla csokoládé vagy a színes 

ceruza. De mindez – hogy úgy mondjam – 
csak ráadás volt a templomozáshoz, édes-
apánk asztali bibliaolvasásához és imádsá-
gához és a teljes tüdőből fújt sok-sok csa-
ládi énekléshez képest. Ezek révén ivódott 

belénk kitörölhetetlenül a karácsony öröm-
üzenete, és vált vidámmá a napunk. Semmi-
képpen nem mi tettük tehát ünneppé a ka-
rácsonyt. Éppen ellenkezőleg: ő maga töltött 
föl bennünket örömre és békességre. Temp-
lomozásunk, otthoni zengedezésünk pusz-
tán felelet volt a felismert, megkapott aján-
dékra: megjelent Isten kegyelme… 

í
Igénk írója azonban maga is tudta, hogy 
nosztalgiázásból nem élünk meg. Sokkal 
inkább arra döbbent rá, hogy ez a meg 
nem érdemelt ajándék egyrészt öröm-
mel tölt el, de egyben valami hozzá való 
viszonyulásra is vár. A már többször idé-
zett mondatát – „Mert megjelent az Is-
ten idvezítő kegyelme…” – Pál így folytat-
ja: „A mely arra tanít [nevel] minket, hogy 
megtagadván a hitetlenséget és a világi kí-
vánságokat, mértékletesen, igazán és szen-
tül éljünk…” Először azt akartam monda-

ni, hogy Isten ajándéka kötelez is, hálára, 
köszönetmondásra. De rájöttem, hogy ez 
a mi tipikus gondolkozásunk. Ki ne vet-
te volna már észre saját magán, hogy ha 
mégoly csekély volt is az ajándékozása, ti-

tokban vagy nyíltan igazán elvárta volna 
érte a köszönetet a megajándékozottól? 
Sohasem éreztünk csalódást ilyen helyzet-
ben? S ha igen, bevallottuk magunknak?

Rá kellett jöjjek, hogy ha jól oda�gye-
lek erre az igére, akkor kötelezettségről szó 
sem lehet. Már csak azért sem, mert a szö-
veg görög nyelvű eredetijében a nevel jelen-
tésű szó szerepel. Isten tehát az ajándékával 
pedagógiai célt követ. Arra nevel bennün-
ket, hogy „mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk” ezen a világon. Ezek súlyos szavak, 
már a korabeli társadalmakban is nagy sze-
repet játszottak, és egyszer bővebben kelle-
ne írni róluk. Azt azonban már most öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy Isten milyen 
jó pedagógus. Mert aki valaha is foglalko-
zott, akármilyen szinten, neveléssel, az tud-
ja, hogy milyen fontos szerepet kap benne 
a megajándékozás, akár csak szavakkal is. 
Egészen biztosan sokkal jobb eredményt le-
het így elérni, mint például szigorral vagy 
büntetéssel. 

Isten sosem ver bottal, hanem aján-
dékával nevel. Azt akarja elérni, hogy az 
ajándéka fölötti öröm olyan pozitív erőket 
szabadítson fel, amelyek képesek megvál-
toztatni még a legmegrögzöttebb és legke-
ményebb jellemet is.

í
S ezzel most hadd térjek vissza a betle-
hemi jelenetet ábrázoló festményre. Mert 
még bibliás keresztényeknél is voltak – és 
ma is vannak – olyan törekvések, amelyek 
a mértékletes életet, az igaz és szent életvi-
telt, amelyről igénk szól, olyasminek fog-
ták föl, amit nekünk kell teljesítenünk ah-
hoz, hogy Isten megjelent kegyelmét el-
nyerjük. Vagyis ahhoz, hogy valamiféle 
„értelmet” nyerjen az isteni kegyelem. De 
nem erről van itt szó, mert az ajándék ke-
gyelem megelőz minden kötelességteljesí-
tést. Nem mi adunk súlyt Isten üdvözítő 
tettének, hanem az ő ajándékozó tette tesz 
képessé bennünket a hálás, önmegtartóz-
tató, igaz és szent életre.

Ez tűnhet szőrszálhasogatásnak, de 
nem az. Ez a nagy és fontos megkülön-
böztetés volt az ötszáz évvel ezelőtt kez-
dődött reformáció célja is. A reformátor 
hadakozott – több-kevesebb sikerrel – a 
pápa, az egyházon belüli visszásságok, az 
Antikrisztus ellen. De a fő megvilágoso-
dása és sikere egészen biztosan nem ezek-
ben rejlett. Hanem éppen a karácsonyi 
evangélium fölfedezésében: megjelent az 
Isten üdvözítő evangéliuma minden em-
bernek! Mert ettől függ üdvösségünk, ha-
lálunk, de még itteni életünk sikerülte is.

l Gémes István
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Megszentelt szavak. Kevés vers, ének 
született advent várakozó csendjéről. Ady, 
Babits, Áprily, József Attila fájó-szép soro-
kat vetettek papírra. De Isten anyjának pá-
ratlan boldogságát, a megelőző napokat 
kevesen idézték föl. Ritkán esik szó Ril-
kéről, a német nyelven író nagy költőről. 
Fáradhatatlanul utazott Európában, gyöt-
rődve hányódott a háborúban, hogy végül 
Muzot kőtornyába zárkózzon művei befe-
jezésére. A hóillatú reggelt idézte a bete-
geskedő fér�, fák ágainak betűit a kemény 
földön: 

Havat terel a szél az erdőn, 
mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány fenyő már érzi sejtőn, 
miként lesz áldott-fényű fa, 
és hallgatózik. Szűz utakra 
feszül sok ága, tűhegye – 
szelet fog –, készül, nő magasba, 
az egyetlen szent éj fele.

í

Jézus körül. Milyen volt az igazi kará-
csonyéj? Ez Mária titka. „…megszülte első-
szülött �át. Bepólyálta, és a jászolba fektet-
te…”  (Lk 2,7) Örült és imádkozott. Sok-
szor kivette az újszülöttet, és félve magá-
hoz ölelte, tenyerével melengette. Isten �a 
szegénységben akart megszületni. 

Mit is ért volna a mi pazarló gazdag-
ságunk, csillogó aranyunk, mi öröme lett 
volna, ha paplanos ágy és kényelem ve-
szi körül? Ha a kisded kinyitotta a sze-
mét, ott állt Mária és József, akikre mindig 
számíthatott. Édesanyja mindent „szívé-
be vésett”, amit hallott. Megjegyezte a leg-
apróbb részletet is, hallomásból származó 
hite sugárzó fényt árasztott. 

Tette a dolgát: egyszerűen és szerényen. 
Isten hozzá küldöttei által szólt, lehetett 
az szorgos angyal vagy a betlehemi pász-
torok.

í

Messzi ének. Évtizedek távolából is 
hallom, ahogy szenteste, gyertyagyújtás 
után, belekezd anyám az énekbe. Fiatal 
erdélyi asszony volt. Ölelő karját mindig 
aranyszárnyaknak hittem. Apró lángocs-
kát tartott maga előtt, énekelt, és minket 
is bevont a teremtés dicséretébe. Mindig ő 
kezdte: 

Karácsonynak éjszakáján, 
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek: 
A kis Jézus megszületett. 

A kis gyermek aranyalma, 
Boldogságos Szűz az anyja. 
Lábaival ringázgatja, 
Két kezével ápolgatja. 

Nincs a magas ágyán paplan, 
Jaj, de fázik az ártatlan. 
Takargatja édesanyja
Dirib-darab posztókába. 

Nincs Jézusnak jó kabátja, 
Rongyosan van bepólyálva. 
Elveszett a báránykája, 
Miből lett volna bundája? 

Ékes, fényes kisdedecske, 
Betlehemi hercegecske, 
Azért nekünk jót szereztél, 
A haláltól megmentettél.

í

Várakozás és ünnep. Örökös advent-
ben élünk, karácsonyt várjuk, az örök szü-
letést. A 21. századi ember nagy gondja: 
a várakozás. Eltervezzük a jövőt, és min-
den másképpen sikerül. Zsúfoltan egy-
más mellett élünk, de nem egymásért. 
A régi öregek nem sürgették az időt, a je-
len minden gyümölcsét leszüretelték. Ad-
vent a várakozás ideje, karácsony a békessé-
ges ünnep. Isten Fia eljön hozzánk, de addig 
ne várakozzunk hiába. A mi időnk kérlel-
hetetlenül múlik, a Teremtő ideje nem. Ka-
rácsony jó alkalom Isten eljövetelének kö-
szöntésére. Örüljünk minden percének.

í

Régi karácsony. A mi ünnepeink min-
dig csendesek voltak és meghittek. Apám 
a fenyőfát faragta a talpába, bátyám és én 
a házi szaloncukrot csomagoltuk, segí-
tettünk a díszítésben. A csúcsra feltűzött 
szalmaangyal száz éve készült, a gyertya-
tartók is különösek voltak, az erdélyi já-
szollal együtt. Kora este vendégek is ér-
keztek: két idős ember a szomszédból. 
Ezen az estén nem érezték magányukat. 
Részt vettek a mi emlékezésünkben, s me-
legebbé, tisztábbá tették az ünnepünket.

Kocsis Zoltán halálára. Fekete gyász 
árnyéka hullt advent napjaira. Elhunyt 
Kocsis Zoltán. Világhírű zongoraművész, 
karmester, átiratok készítője, ősbemutatók 
szervezője… A Nemzeti Filharmonikusok 
fő-zeneigazgatóját hatvannégy évesen érte 
a halál. Még mennyi lemezfelvételt készít-
hetett volna…! 

Magas, törékeny alkat volt, szüntelen 
lobogásban élt, Isten nagy ajándéka, hogy 
addig is teremthetett. Minden elismerést 
megkapott, díjakat itthon és külföldön. És 
a méricskélést is: a liberális lapok, a keres-
kedelmi adók emlékezése rövid volt. Ta-
lán azért, mert szóba állt a kormánnyal. 
Utolsó interjújában arról beszélt, hogy 
ideje befejezni a szekértáborok építését, 
az árokásást. Dolgozni kell, együtt, az or-
szágért! 

Olykor bosszantott, hogy milyen sok 
pénzt kért fellépéseiért, születésnapi jó-
tékonysági hangversenyéért. Nemrégen 
tudtam meg, hogy ezeket a nagy össze-
geket a Heim Pál-kórháznak ajánlotta föl, 
hogy kevesebb szenvedő gyerekarcot lás-
sunk. Rá is érvényes, amit egyik mesteré-
ről mondott: „Teli poggyásszal ment el!” 
Nincs tovább. Vége. Azóta kristály kar-
mesterpálca Isten tenyerében.

í

Kézfogások. A 2016. esztendő kivételes 
ajándéka: a lundi székesegyházban talál-
kozott Ferenc pápa, a katolikus egyház ve-
zetője és Munib Younan püspök, a Luthe-
ránus Világszövetség elnöke (képünkön). 
Az ökumenikus ima végén közös nyilat-
kozatot írtak alá. Ezzel beköszöntött a 
megemlékező év, a reformáció kezdete öt-
századik évfordulójának emlékesztendeje. 

Jó volt nézni és hallgatni a �gyelmes, 
szeretetteljes délutánt, a párbeszéd és kö-
zös tanúságtétel megannyi megnyilvánu-
lását. Annak megvallását, hogy mindkét 
fél többször is megsértette az egyház lát-
ható egységét. Ezért lehet mindannyiunk 
feladata Isten parancsának meghallgatá-
sa, hogy tegyünk félre minden kon�ik-
tust. Munkálkodjunk a tevékeny közös-
ségért.

„Imádkozzunk Istenhez – szól a pá-
pa és a Lutheránus Világszövetség el-
nök-püspöke által aláírt közös nyilatko-
zat egyik mondata –, hogy katolikusok és 
evangélikusok együtt tudjanak tanúságot 
tenni Jézus Krisztus evangéliumáról…” 

l Fenyvesi Félix Lajos 
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A fi ú a vasút-
állomásról
A � út a vasútállomáson találtuk. Novem-
ber volt és csípős hideg, oda húzódott be 
melegedni. A csöpp, piszkos helyiség nem 
sok oltalmat nyújthatott neki. Se kályha, 
se ablak nem volt rajta. Csak egy kis kuc-
kó, talán kétszer két méter az egész, az alja 
beton. Ott gubbasztott a � ú. Észre se vet-
tük volna, ha ki nem jön, úgy összekuco-
rodott. 

Már alkonyodott, és vártuk, hogy jöj-
jön a vonat, amelyikkel útnak indítjuk a 
lánykánkat – hatalmas hátizsákjával – az 
iskolába. Búcsúzkodtunk, még kicsit be-
szélgettünk, amikor nyílt az ajtó. Ott állt 
összetört arccal, zokniban. 

– Megszöktem – mondta.   – Fázom, és 
éhes vagyok. Hamarosan megtalál valaki, 
és visszavisznek az otthonba. Addig nem 
tudnának segíteni?

Tanácstalanul néztünk rá meg egymás-
ra. Se fér� cipő, se kötszer, se kabát nem 
volt nálunk ott a falutól jó messze fek-
vő vasútállomáson. Talán ételt adhatunk, 
gondoltuk. De ahogy a hátizsákot bonto-
gatni kezdtük, leintett bennünket.

– Nem – mondta. – Nem kell étel, se 
pénz. Csak telefonálni kellene az otthon-
ba, hogy megtaláljanak végre. Azt hittem, 
ilyenkorra a rendőrség elkap. Mindig így 
szokott lenni. Megpofoznak, és az autó-
ban hátul meleg van, ott fekszek összekö-
tött kézzel, és akkor visszavisznek. Az ott-
honban megbüntetnek, aztán megy to-
vább minden. De most nem találtak meg. 
Kiugrottam a vonatból, és elvesztem. Nem 
tudok hova menni. Kérem, fel tudnák hív-
ni a nevelőmet? Nagyon fontos lenne. 

A számot nem tudtuk, a telefonunkon 
sem volt túl sok pénz, hogy kiteljen a tu-
dakozó is, meg a magyarázkodás is. Meg-
ígértük, hogy otthonról próbálkozunk. 

A vonat közben elment a lányunkkal, 
és mi hazajöttünk. Megkerestük a számot, 
és hívtuk a nevelőt. „Bocsánat – hallottuk 
a telefonban –, de ez valami tévedés lesz. 
Innen nem veszett el senki. Talán valame-
lyik másik otthon.” Megkérdeztük, hol van 
a környéken még ilyen hely. Mondott né-
hányat. Újabb telefonálások, de sehol nem 
keresték az elveszett � út. Végül bicikli-
re ültem, és visszamentem az állomásra. 
Pokróccal, meleg zoknival, levessel, feltöl-
tött telefonnal. De már nem volt ott. Azóta 
sem találkoztam vele. Vajon megtalálták?

Krisztián 
Amikor először megláttam, alig hittem el, 
hogy van ilyen. Felnőttforma, nyurga � ú 
ült a harmadik osztályosok között. Hosszú 
lábait csak nagy nehezen tudta a pad alá 
nyomorítani. Új voltam az iskolában, be-
mutatkoztam, a gyerekek is. Felvettük az 
adatokat. A többiek kilencévesek voltak, 
Krisztián tizenöt, és ugyanazon a napon is 
született, mint a harmadik lányom. Azon-
nal megjegyeztem magamnak. 

Amikor jellemezték magukat, ő azt 
mondta, „mindenben béna vagyok”. Eny-
nyi idősen ez nem annyira kirívó mon-
dat. Az enyémek is ki-kiejtik a szájukon, 
csak közben verset írnak, szép gra� kákat 
készítenek, kötnek, varrnak, sütnek, bar-
kácsolnak, és sokat nevetnek. Ő nem ne-
vetett. Kis, keskeny szája volt, látszott, in-
kább � ntorhoz szokott, mint nevetéshez. 

Teltek a hetek, hónapok, együtt dolgoz-
tunk. Tanultuk a hittant és azt is, hogy mi-

lyen ajándékokat kaptunk Istentől. A lexi-
kális tudásban csakugyan nem volt kima-
gasló senki abból az osztályból, de a kéz-
ügyességük elképesztett, munkáik igazi 
csodálatot ébresztettek bennem. És ők is 
megéreztek valamit, mert volt, aki otthon 
tovább fonogatta a cérnaszálakat, szőtte 
a terítőket, készítette a koszorúkat, és el 
is tudott adni belőlük. Egy kis zsebpénz, 
gondoltam, de aztán kiderült, hogy a tíz-
órai ára lett ezekből a keresetekből. A ki-
csiknek még elég az iskolai ingyenes, de 
a nagyok mindig éhesek. Két másik na-
gyobb gyerekkel együtt az én Krisztiánom 
is folyton enni szeretett volna. 

Egyszer nagyon beteg lett. Kopogott a 
fagyos úton a csizmám, nem mertem ko-
csiba ülni, az ő utcájukban senki nem tol-
ja el a havat, csak gyalog lehet odamen-
ni. De tudtam, hogy meg fogom látogatni, 
mert gyerekként nekem is volt tüdőgyul-
ladásom, és sose felejtem el, milyen gyen-
ge voltam akkor, és hogy fájt még levegőt 
venni is. Almát vittem meg banánt, hátha 
azt megeszi. A dombon felfelé jól elfárad-
tam, mire a házukig értem. A kertben hát-
tal állt egy fér� , éppen fát hasogatott. Ta-
lán az apja lehet, gondoltam. 

– Elnézést, itt lakik… – de a torkomon 
akadt a szó. A felém forduló alakban felis-
mertem a � út, akit kerestem. Ő vágott fát 
csapzottan, reszketve a hidegben. 

Megörült nekem, beljebb terelt. A ház-
ban kis vaskályha ontotta a meleget, a té-
vé előtt ült egy kis család: � atal fér�  és nő 
óvodáskorú kislánnyal. Elmélyülten szo-
tyoláztak. Krisztián zavartan kínált szék-
kel, és pisszegett, hogy ne zavarjuk az any-
ját meg a nevelőapját. Még mindig nem 
értettem semmit. Dolgoznia kell, azért 
nem volt iskolában, vagy tényleg beteg? 

ElveszettekElveszettek
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Felém sem fordulva az anyja felelt. 
– Állandóan lázas, azt mondta a doktor 

úr, hogy ki kell izzadnia, azért vágattunk 
vele fát. Attól majd jobban lesz.

Az öléből kipattanó kislány köszönés 
nélkül kapta ki a kezemből a táskát, és 
már bontotta is a banánt magának. Krisz-
tiánnak nem volt széke, a sámlira ültetett 
le. Sokat köhögött, és folyt róla a veríték. 
De azért kikísért, amikor pár perc múlva 
elmentem.

A tél után örültünk a tavasznak. Vártuk 
a húsvétot, készültünk az anyák napjára 
is. Kis ajándék, vers, ének. Csak Krisztián 
feszítette hátra dacosan a fejét. 

– Én nem akarok anyák napján kö-
szönteni.

A szavai keményen kopogtak. 
– Az anyák nem tökéletesek – mond-

tam. – Tudod, hányszor kérek bocsánatot 
a gyerekeimtől? Az embernek elfogy a tü-
relme, kiabál, hülyeségeket beszél, aztán 
lehiggad, és azt mondja, ne haragudjatok. 
Ez emberi dolog. 

Krisztián gyűlölettel mért végig. 
– Maga vak? – kérdezte vádlón, kese-

rűen. – Pedig volt nálunk. Az egy hétköz-
nap volt.

Majd még hozzátette: 
– Akivel kiabálnak, az létezik. Maga kia-

bált velem. Tudtam, hogy fontos vagyok, 
hogy nem mindegy magának, ami velem 
van. Anyám – szinte köpte a szavakat –, 
anyám sose szól… semmit. 

Megértettem, nem � rtattam. 
Eltelt a tanév. Krisztián nem bukott meg. 

Örültem neki, és büszkén veregettem hát-
ba: „Látod, csak haladunk.” Nevetett, ő is 
megölelt. Aztán a szünetben nem találkoz-
tunk. A születésnapján fel szerettem vol-
na köszönteni, de nem tudtam elérni. Ősz-
szel felkerekedtem személyesen is. A ház, 
ahol laktak, már másé. Az anyja ismeret-
len helyre költözött, legalábbis azt mondták 
a szomszédból a jóakarók. Hiába mond-
tam, hogy nem vagyok hivatalos személy, 
szorosra zárt a közösség előttem. A gyere-
kektől annyit tudtam meg, hogy Krisztián 
nélkül költöztek el, és mivel nem volt ho-
va mennie egyedül, elindult megkeresni 
a negyven kilométerre lévő városban lakó 
apját, aki hatéves kora óta nem látogatta. 

Azóta is keresem. Figyelem az arco-
kat az utcákon, az utak mentén, a nagy-
áruházak előtt. Figyelem a kabátba bur-
kolódzott ko ldusok arcát, nem ismerem-e 
fel bennük Krisztián koravén vonásait. 
Krisztiánét, aki egyidős a lányommal. Aki 
nyáron töltötte be a tizenhatot. 

l Füller Tímea
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– Teológuséveim alatt gyülekezeted ösz-
töndíjasaként havonta egy vasárnapot 
Lucfalván tölthettem, ahol lelki ébredés 
volt. Azóta jó testvéri kapcsolatban, ba-
rátságban vagyunk. Több évtizednyi aktív 
szolgálat után tavaly nyugdíjba mentél, 
és a Gomba nevű faluban élsz. Egy nyug-
díjas mit kezdhet az életével?

– Sok szolgálat adódik, hiszen a környe-
ző településeken a lelkészek és a helyi kö-
zösség is ad lehetőséget. Egyik lányunk csa-
ládja Gombára költözött, így kerültünk mi 
is oda. Kiderült, hogy ott nincs evangélikus 
gyülekezet. A velünk élő négy unoka isko-
lába jár, ezzel kezdődött, hogy a helyi isko-
lában hittanórát, majd később házi biblia-
órákat indítottunk. Természetesen először 
az evangélikusokat szólítottuk meg, de bár-
ki jöhet. A bényei gyülekezetbe tartozunk, 
ott is vannak szolgálataim.

– Hogy jött létre ez a házi közösség? 
Hogyan szólítod meg az embereket? 
A boltban vagy az utcán?

– Először azokat szólítottuk meg, akik 
evangélikusok lennének, de nem gyako-
rolják hitüket. Utcán, boltban, rendelő-
ben, szomszédságban, ahol emberekkel ta-
lálkoztam, szóba került, hogy ki vagyok, és 
hívtam őket. Amikor megtudják, hogy lel-
kész vagyok, sokan maguktól jönnek a kér-
déseikkel. 

– Az embereknek szükségük van Is-
tenre? Úgy tűnik, hogy sokan jól elvan-
nak nélküle.

– Nekik is úgy tűnik, hogy jól vannak 
nélküle, de gyakran kiderül, hogy nem is 
érzik annyira jól magukat, csak nem tud-
ják, hogy ez azért van, mert Isten hiányzik 
az életükből. Az emberek ma is vágyódnak 
a spiritualitásra – ha nem az egyháztól kap-
ják meg, akkor megkapják okkult szemléle-
tű vagy szektás emberektől.

– Mit kezdjünk azzal, hogy sokan ér-
zik az igényt, keresik a válaszokat, de az 
egyház kicsit olyan számukra, mint egy 
múzeum, érthetetlen, zárt kultúrának tű-
nik, ahová nehéz bekapcsolódni?

– Az egyháznak is hozzá kellene igazíta-
nia a külsőségeket a mai helyzethez, hogy 
ne legyen akadálya annak, hogy a tartalom 
eljusson az emberekhez. Mai módon kell 
megszólalni, mai környezetet kell teremte-
ni, és használni kellene azokat az embere-
ket, akik élik a hitüket, hogy közösségeket 
formálhassanak, ahol az emberek otthonra 
találhatnak. Akkor meglesz az a pozitív ér-
telemben vett kettősség, hogy ott vagyunk 
a templomban a nagy ünnepi istentisztele-
ten, és ott vagyunk a kis házi vagy biblia-
órai közösségekben. Ez a kettő kiegészíti 

egymást. De nem a forma a lényeg, hanem 
hogy Jézus Krisztusról beszéljenek.

– A te életed hogyan indult? Mi előz-
te meg ezt a több évtizedes szolgálatot? 
Szüleid egyszer csak rád néztek, és azt 
mondták: pap lesz ebből a gyerekből?

– Jártam gyerekórára, és kon�rmáltam. 
Esti imát is mondtunk otthon, de ennyi 
volt az egész. A középiskolai osztályom-
ban az egyik barátom hívő volt, és engem 
is elhívott a gyülekezetbe. Így találkoztam 
az Úrral. Először csak az tűnt föl, hogy ez a 
közösség más, a szeretetet éreztem. Aztán 
mivel jól éreztem magam, elkezdtem oda-
�gyelni az igehirdetésre, és ennek nyomán 
rájöttem, hogy én még nem vagyok jó he-
lyen. Elkezdtem keresni az Urat, és megér-
tettem az evangéliumot. 

– Mi az, amit az élő hitért nekünk kell 
megtenni, és mit várhatunk Istentől?

– Sokféle módon történhet meg az, 
hogy megszólít valakit az Úr. Ha valaki 
megtér, az Isten munkája. Van, akinél az el-
ső beszélgetésnél megnyílik valami, és van, 
akinél ez több évbe telik. Isten lelke nélkül 
megfeszülhetünk, sem mi magunk nem tu-
dunk hitre jutni, sem mást nem tudunk Is-
tenhez vezetni. Aki másnak segíteni sze-
retne, hogy hívő legyen, az először is saját 
maga legyen átadott életű ember. Az em-

berek egy része keresi Istent, mások pedig 
váratlanul találkoznak vele. Az én életem-
ben úgy történt, hogy jól éreztem magam 
a közösségben, ahová elhívtak, és nyitottá 
váltam az evangélium iránt. Meghallottam 
azt, hogy elveszett ember vagyok, és Jézus 
hív engem a követésére. Van, aki nagy lel-
kesedéssel indul, mert „jó az Úr, szeret az 
Úr”, mégis, egy idő után elmarad, mert el-
fogy a lelkesedése. A másik pedig bűnbá-
nattal indul, és megmarad abban, hogy 
mindig küzdeni, harcolni kell a bűnnel, és 
szomorú keresztyén lesz, aki nem tud bol-
dog lenni. Ha csak az egyik valósul meg, 
azt szoktam fél megtérésnek nevezni. Vi-
szont ha mindkettő megtörténik – egyszer-
re vagy egymás után –, az olyan egészsé-
ges indulás a hitben, amely egész életen át 
megmarad.

– Beszélgetésünk elején említettem 
a lucfalvai ébredési időszakot. Mi tör-
tént ott?

– Úgy gondolom, ez az 1970–80-as évek 
legnagyobb evangélikus ébredése volt. Sok 
ember indult el az Isten útján. Bócsa után 
ez volt a második gyülekezet, ahová az Úr 
szolgálatra hívott. Lucfalva is kis gyüleke-
zet volt kevés emberrel, ott sem volt igazán 
élet. Bócsán is voltak ugyan eredmények, 
de kicsik. Én csodálkoztam a legjobban, 

„Aki másnak segíteni szeretne, hogy hívő le-
gyen, az először is saját maga legyen átadott 
életű ember” – mondja Széll Bulcsú nyugal-
mazott evangélikus lelkész. Írásaival az Evan-
gélikus Élet olvasói hosszú évek óta havonta 
találkozhattak lapunk hasábjain A hónap igéje 
rovatban. Most, amikor megválik rovatvezetői 
megbízatásától, szolgálatáról kérdezte egyhá-
zunk országos missziói lelkésze.

Öregen is 
gyümölcsözőn
Széll Bulcsú evangélikus lelkésszel 
Szeverényi János beszélgetett
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hogy Lucfalván az első szóra nyílnak a szí-
vek. Ez nem az én érdemem, hiszen mind-
két helyen ugyanúgy szolgáltam. Lucfal-
va négy-ötszáz lelkes falu volt, eleinte har-
minc-negyven ember járt istentiszteletre. 
Egy idő múlva aztán tele lett a templom, 
százan-kétszázan jártak rendszeresen. Az 

istentiszteletek mellett bibliaórákat is tar-
tottunk, ahol beszélgettünk Isten igéjéről. 
Azokon is nyolcvan-száz ember vett részt. 
Imaóra is volt körülbelül hetven résztvevő-
vel, ahol a gyülekezetért és az alkalmakért 
imádkoztunk. Az i�úsági órán és a gyer-
mek-bibliaórán hetente kétszer hetven-
nyolcvan gyerek jelent meg. Minden alkal-
mat megtartottunk egész évben, nem volt 
nyári szünet. Később elindult a �atal háza-
sok köre, és amikor meghirdettük az ének-
kart, egyből hetvenen jelentkeztek. Külö-

nösebb erőlködés nélkül indultak el ezek az 
alkalmak.

– A hívő ember és a betegség kapcso-
latáról szeretnélek még kérdezni, hiszen 
néhány éve magad is élő példa vagy, 
hogy komoly betegséget hordozva is le-
het reménységgel és hittel szolgálni.

– Ezt meg kell harcolni az Úr előtt. Ele-
inte azt reméltem, hogy a műtétek majd 
megoldják a problémát, meggyógyít az Úr, 
és példa leszek, hogy az imádkozó ember 
meggyógyul. Aztán a sokadik műtét után 
Isten elvezetett annak felismerésére: nem 
biztos, hogy abban nyilvánul meg a vele va-
ló kapcsolatom, hogy meg fog gyógyítani, 
hanem abban, hogy minden körülmény 
között velem van. A hívő és a nem hívő 
ember betegsége között az a különbség, 
hogy a nem hívő egyedül viseli a terheket, 

a hívő mellett pedig mindig ott van Valaki, 
az Úr Jézus Krisztus. Ez valós tapasztalat: 
vigasztal, erőt ad, tanácsol. Nehézségek az 
életünkben két okból lehetnek. Vagy a sa-
ját bűneink és azok következményei okoz-
zák, vagy Isten rajtunk keresztül mutatja 
meg másoknak, hogy vele meg lehet állni 
a nehézségek közepette is. Nagy �gyelmez-
tetés ez, hogy mindig készen kell lennünk 
a számadásra. A legtöbb ember nem gon-
dol erre, hanem úgy él, mintha örökké tar-
tana a földi élet.

– Kicsoda számodra Jézus Krisztus?
– Minden! Megváltó, szabadító, hűséges 

Úr, aki vezet, aki mindig jelen van. A föl-
di életet is ő teszi teljessé, boldoggá, miatta 
tudhatom, hogy van értelme és célja az éle-
temnek az utolsó pillanatig.

– Van olyan bibliai szakasz, amely kü-
lönösen is fontos számodra?

– Megtérésemkor, tizenhét évesen azt 
kértem: Uram, adj egy igazi karácsonyt 
nekem! Egy barátom hívott szenteste hoz-
zájuk, és amikor az édesapja a karácso-
nyi történet felolvasása közben odáig ju-
tott, hogy „született néktek ma a Megtar-
tó” – Lk 2,11 –, akkor éreztem azt, hogy 
ezt nekem mondja az Úr, hogy számomra 
ma megszületett a Megváltó, és mostantól 
fogva velem lesz. l

A hívő és a nem hívő ember 
betegsége között az a különbség, 
hogy a nem hívő egyedül viseli a 
terheket, a hívő mellett pedig mindig 
ott van Valaki, az Úr Jézus Krisztus.
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A szerző huszonkét hónapig küzdött a ha-
lálos kórral. Könyvében leírja, hogy a be-
tegség hatására hogyan találtak vissza fe-
leségével ahhoz a szeretethez, amely an-
nak idején összefűzte a sorsukat. Ezáltal 
tudták elfogadni az elkerülhetetlent és az 
életet választani még ebben helyzetben is: 
gyermeket vállalni, aki végtelen örömmel 
töltötte meg a szenvedő, fokozatosan le-
épülő fér� utolsó hónapjait.

„Egyik karomban a lányommal, a má-
sik kezemmel Lucy kezét fogva kitárul-
tak előttünk az életünk lehetőségei. A rá-
kos sejtek a testemben lehet, hogy tovább-
ra is pusztulnak, de az is lehet, hogy új-
ra szaporodásnak indulnak. Előretekintve 
azonban már nem egy sivár senki föld-
jét láttam, hanem valami egyszerűbbet: 
egy üres oldalt, melyre még írhatok. A há-
zunkban mindennek ellenére dinamiku-
san zajlik az élet. Cady napról napra, hét-
ről hétre egyre jobban kivirul: újat hozott 
a nap, amikor először ragadott meg vala-
mit az ujjacskáival, amikor először mo-
solygott, először nevetett. A gyerekorvosa 

rendszeresen vezeti a növekedését táblá-
zatokban, pipák jelzik a fejlődését, ahogy 
haladunk előre az időben. Mindent be-
ragyogó frissesség veszi körül. Ahogy az 
ölemben ül, elkápráztatva dallam nélkü-
li dúdolásomtól, földöntúli boldogság töl-
ti be a szobát.”

A halál közeledtével Paul kénytelen 
szembenézni az emberi lét legvégső kér-
déseivel. A lélek mélységeit feltáró belső 

vívódások és a megtörtént, lélegzetelállí-
tóan izgalmas kórházi esetek váltakoznak 
lebilincselő könyvében. Mindez azonban 
nem �kció, hanem valós történet: Paul 
Kalanithi 2015 márciusában meghalt, a 
befejezést már felesége, Lucy írta meg.

Az Elillanó lélekzet 2016 januárjá-
ban jelent meg. Azóta több mint negyven 
nyelven adták ki, számos cikket közöltek 
vele kapcsolatban, olvasói pedig kézről 
kézre adják, ajándékként küldik egymás-
nak, könyvajánló videókat készítenek és 
blogbejegyzéseket írnak róla. Mivel ma-
gyarázható ez a nagy érdeklődés, amikor 
a könyvben leírt történet bizonyos szem-

pontból hétköznapinak mondható? Mivel 
magyarázható ez a hatalmas siker, amikor 
a könyvesboltok polcain jóval szórakoz-
tatóbb, fordulatosabb és persze vidámabb 
történetek sorakoznak?

A válasz egyszerű: egyszer mind annyi-
unknak szembe kell nézni a halállal, és ez 
a hit egyik legnagyobb próbája. Kalanithi 
az utolsó hónapjaiban megnyílik a hit-
tel szembeni kétségeinek. A halálos beteg-
ség által teremtett éles helyzetben már nem 
kockáztathat, ezért mérlegre tesz mindent. 

Végül megerősödik hitében. De szá-
munkra talán nem is az a fontos, hogy ő 
mire jut, hanem az, hogy betekintést en-
ged kétségekkel teli gyötrődésébe, és ez-
zel lehetőséget ad arra, hogy – ameny-
nyire hajlandók vagyunk belehelyezked-
ni – kockázat nélkül szembesüljünk az 
elmúlással, és mérlegre tegyük saját hitün-
ket. Végigkövethetjük a belső átalakulást, 
amelynek révén a szerző még a halál ka-
pujában is megnyugvást és szeretetet ta-
lál, ez pedig váratlan, de mélyről fakadó 
és szívmelengető életigenlést ébreszt ben-
nünk, hálát életünkért, szeretteinkért és 
olyan dolgokért, amelyeket korábban ész-
re sem vettünk.

Ez nyilván nem óvta meg őt attól, hogy 
fájdalmas legyen számára a búcsú, de hoz-
zásegítette ahhoz, hogy az utolsó pillana-
tokban is szeretetet adjon és kapjon, hogy 
szeretetben lépje át a küszöböt. Ebből pe-
dig megérezhetjük, hogy az Istenben bízó, 
hálatelt szívű ember számára a halál nem-
csak búcsú, hanem hazatérés is.

l Balázs Árpád

A hit próbája
Paul Kalanithi idegsebésznél harminchat éves korában né-
gyes stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak. A haldoklókat ke-
zelő orvosból egyik napról a másikra az életéért küzdő beteg 
lett. Mivel korábban írónak készült — angol irodalom szakon 
is diplomázott —, úgy döntött, hogy megörökíti az élettörté-
netét. A megrendítő és izgalmas, Elillanó lélekzet című köny-
vet hatalmas érdeklődés övezi. 

Paul Kalanithi: Elillanó lélekzet. Cas -
pa rus Kiadó, Budapest, 2016. Ára 
3500 forint.
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S ághy Jenő bezi–enesei lel-
kész 1914-ben született Lé-
bényben egy evangélikus tanító 
gyermekeként. Szórványlelké-
szi szolgálata után a Győr me-

gyei Bezi evangélikussága választotta meg 
lelkipásztorának. Itt érte az 1956-os forra-
dalom helyi eseménysorozata. 

A fővárosi és győri megmozdulások, 
tiltakozások híre hamar eljutott az alig 
ezerlakosú községbe. Az alkalmi vezető-
ség – köztük evangélikusok is – felkeres-
ték a lelkészt, vegyen részt a felvonulással 
egybekötött gyűlésen. A megtisztelő hí-
vásnak Sághy Jenő eleget tett.

A kellő méltósággal és ünnepélyesség-
gel lezajlott együttléten felolvasták a tizen-
hat pontban megfogalmazott követelése-
ket, de egy �atalokból álló csapat úgy gon-
dolta, itt az idő, hogy elégtételt vegyenek 
a falu sanyargatóin, a tanácselnökön és a 
téeszelnökön. A bölcs és bátor Sághy Jenő 
azonban minden lelkészi tekintélyét lat-
ba vetve felszólította az indulatos tömeget, 
hogy álljon el ettől: az ítélkezésnek nincs 
itt az ideje, és soha nem lesz békesség a fa-
luban, ha itt bárkinek az életére törnek – 
mondta. Az ítélet Istené és az erre rendelt 
világi bíróságoké. A felajzott indulatok er-
re lecsillapodtak, a falu népe pedig örült, 
hogy a lelkész csendesítő szavainak hatá-
sára nem történt önbíráskodás.

Amint jól ismert, november 4-én a 
szovjet csapatok inváziót indítottak a for-
radalom leverésére, s elkezdődött a szá-
monkérés és a bosszú. Így jöttek el Sághy 
Jenő lelkészért is egy váratlan éjszaka az 
ávósok (államvédelmi katonák). Sokáig a 
család sem tudta, hol tartják fogságban. 
Előbb a győri fogház gyűjtőjébe vitték. 
A letartóztatás és majd a későbbi íté-
let indoka: „ellenforradalmi” bűncselek-
mény. Társai között volt a rábatamási plé-

bános és a pannonhalmi bencés gimnázi-
um igazgatója is. Kihallgatója az az ÁVH-s 
(Államvédelmi Hatóság) tiszt volt, akinek 
a felesége korábban a lelkész közreműkö-
désével juthatott gyógyszerhez Svédor-
szágból, ezért Sághy �zikai bántalmazás 
nélkül megúszta a kihallgatást.

Igazi „vétke” az i�úság között végzett 
munkája volt. A �atalok 1953-ban előad-
ták a faluban Sághy saját művét, a Spion 
című színdarabot, amely az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc utáni időben 
játszódott. Az áthalláshoz nem kellett sok 
történelmi ismeret. A darabnak nagy sike-
re volt, jóllehet mindössze egyszer mutat-
ták be. A végső ok azonban, amely miatt 
szálka volt a hatalom szemében, az volt, 
hogy amikor az állambiztonság besúgó-
nak akarta beszervezni, ezt ő kellő határo-
zottsággal visszautasította.

Háromévi, Márianosztrán letöltendő 
szabadságvesztésre ítélték Sághy Jenőt. 
A tárgyaláson a falu képviselője hiába akar-
ta elmondani, hogyan zajlott valójában az 
említett mozzanat a forradalom alatt, a bíró 
nem adott szót neki. Aki a lelkészt feljelen-
tette – ő hozta a tizenhat pontból álló kö-
vetelést Győrből, s így próbálta a saját bő-
rét menteni –, a tárgyaláson „nem emléke-
zett” semmire. u

Krisztus jó vitézei
Lelkészek a forradalom viharában
Lassan elköszönünk a 2016. esztendőtől. Minden eseménye 
— csalódás és siker, bánat és öröm — emlékeink tárházába 
kerül. Urunk minden történést fel tud használni, hogy mi-
közben napjainkat éljük, gondoljunk reá, aki hitünk szerint 
a történelem Ura is. Ez évben emlékeztünk meg az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordu-
lójáról. Méltán gondolunk tisztelettel hőseinkre, fájdalom-
mal az áldozatokra. Alábbi írásunkban három evangélikus 
lelkészre emlékezünk, akiket az ellenforradalomnak nyilvá-
nított eseményeket követően letartóztattak, meghurcoltak, 
jóllehet semmi vétkük nem volt, amint ez később rehabili-
tációjuk során kiderült.

Sághy Jenő

Sághy Jenő Mórichidán (1987)



81. ÉVFOLYAM, 51—52. SZÁM I 2016. DECEMBER 25. — 2017. JANUÁR 1.

evangélikus élet l MÚLTIDÉZŐ   38

Másodéves teológiai hallgatóként szuppli-
káltam a bezi–enesei gyülekezetben azon a 
nyáron, amikor Sághy Jenő börtönben ült. 
Találkoztam az öt gyermekét egyedül nevelő, 
megrettent édesanyával, az édesapjuk sorsát 
alig értő serdülő gyermekekkel. Egy asztalnál 
ültünk dr. Benes Miklós kirendelt – Buda-
pestről lejáró – helyettes lelkésszel s az édes-
apát nélkülöző „félárvákkal”. A bezi–enesei 
gyülekezet azonban példásan helytállt, s biz-
tosította a nagy család megélhetését, amely-
nek tagjai továbbra is a parókián lakhattak.

Isten különös csodája, hogy a gyerme-
kek közül utóbb ketten is a lelkészi pályát 
választották.

Sághy Jenő végül 1959 húsvétján am-
nesztiával szabadult márianosztrai börtö-
néből. Püspöke Mórichidára rendelte – bi-
zonnyal állami hatósági utasításra. Több 
mint harmincévi szolgálat után onnan vo-
nult nyugállományba. De a beziek sem fe-
ledték szolgálatát, és a mórichidaiak is szí-
vükbe zárták.

„A hazáért és a szabadságért” felira-
tú 1956-os Emlékérmet a rendszerválto-
zás után a köztársasági elnöktől vehette át. 
Győr városa egy lakótelepi lakást juttatott 
számára. Többször személyesen is talál-
koztunk, amikor elbeszélte életútját, s vé-
gül koporsója mellett – 1999-ben – is hir-
dettem a vigasztalás igéit.

Emléke maradjon élő, hűséges helyt-
állása legyen biztató példa, hazaszeretete 
világító mécsesként ragyogja be életösvé-
nyünket!

B ácsi Sándor győri lelkész a 
másik kedves kolléga, akinek 
az 1956-os szerepvállalásá-
ról megemlékezünk. Életútja 
Lovászpatonáról indult 1903-

ban. Kisparaszti családba született. A kivá-
ló képességű i�ú a soproni evangélikus lí-
ceumban szerzett érettségit, majd az evan-
gélikus hittudományi fakultáson diplomát. 
Felszentelése után éppen azokban a gyü-
lekezetekben végzett segédlelkészi szolgá-
latot, ahova később parókus lelkésznek is 
megválasztották. Celldömölk és Pápa után 
1956 nyarán a nagy tekintélyű győri gyüle-
kezetbe került pásztornak. Nem sokkal ké-
sőbb püspökhelyettesi tisztséggel is felru-
házták. 

A hitét mindig bátran megvalló és ha-
záját féltőn szerető Bácsi Sándor 1956. ok-
tóber 25-én a győri városháza erkélyéről 
mondta el mély meggyőződésből fakadó 
üzenetét az egybegyűlt hatalmas tömeg 
előtt; erős szavakkal követelte az oroszok 
távozását hazánkból. A jelenlévők előbb 

már szemtanúi voltak – köztük győri 
révaista diákként jómagam is – a városhá-
za homlokzatán levő vörös csillag öröm-
teli eltávolításának; a jelképet dühében 
megtaposta a tömeg. Bácsi Sándor versét 
Földes Gábor színész-rendező olvasta fel:

Ki szívvel felfogta, legyen hangszóróvá, 
zengjen, csillogjon végtelen világgá, 
miénk ez a föld és nem gaz zsarnoké, 
izent a szó, Édesanyátoké: 
Magyarország a magyaroké.

Forradalmi fellépése miatt a lelkészt no-
vember 4-ét követően letartóztatták. Ki-
hallgatása során önéletrajzot kellett írnia. 
Amikor immár hatodszorra szólították fel 
erre, egy jó szándékú ávós katona könnyek 
között kérte őt bizalmasan, e szavakkal: 
„Én éppen olyan jó magyar vagyok, mint 
nagytiszteletű úr, kérem, nagyon kérem, 
hozzon fel valamit mentségére.” 

Végül felbukkant Bácsi emlékei kö-
zül az a feledhetetlen este, amelyet ka-
tonaként töltött a Komáromhoz közeli 
Kocs községben. A német katonák a falu 
egyik nagygazdájánál egy szobát maguk-
nak foglaltak le, egyet a magyar katonák-
nak. Búcsúvacsorát rendeltek a háziaktól, 
s a jó falatok és némi bor fogyasztása köz-
ben elmondták, hogy másnap, mielőtt el-
távoznak, a faluban tartózkodó orosz ka-
tonákat, akik a gazdaságokban segítettek a 
frontra kivitt magyar munkaerőt helyette-
sítve, lelövik. Bácsi Sándor szólt a jószívű, 

keresztyén lelkületű házigazdának, segít-
sen elrejteni a vétlen orosz katonákat. Ti-
zenhármukból kilencet sikerült megmen-
teni… Miután a szóban forgó gazdát, Se-
bestyén Vincét beidézték, és ő igazolta a 
lelkész által írtak hitelességét, Bácsi Sán-
dor elkerülte az ítéletet, amely akkor kötél 
általi halál is lehetett volna.

Mindez azonban nem jelentette a ki-
vizsgálás végét. Az Állami Egyházügyi Hi-
vatal elnökének írásbeli panasztétele alap-
ján a Győr-Soproni Egyházmegye akkori 
esperese 1958. július 3-án kelt végzésében 
felfüggesztette Bácsit győri lelkészi állá-
sából, és eltiltotta mindennemű szolgálat 
végzésétől.

Nehéz évek következtek ezután a lel-
kész életében. Előbb kórházban helyez-
kedett el takarítóként, majd mérnökök 
mellett �guránsként, aki a segédeszkö-
zöket cipelte a szükséges mérések elvég-
zéséhez. Semmiféle egyházi jövedelmet 
nem biztosítottak számára. Közben az 
ügyében sem állami, sem egyházi bíróság 
nem hozott ítéletet. Egy alkalommal ház-
kutatást tartottak otthonában, de előtte 
egy lovászpatonai földije – ÁVH-s – �-
gyelmeztette, hogy kölcsönadott könyvé-
be (Reményik-kötet volt) a könyvet köl-
csönkérő egy Szálasit dicsőítő verset he-
lyezett. Figyelmeztette a lelkészt: rázza ki 
a könyvből a leleplezésnek szánt költe-
ményt. Így a házkutatás „eredmény nél-
kül” végződött. Isten gondviselése sajátos 
utakon őrizte Bácsit és családját a bör-
töntől.

A lelkész korábban is nyíltan felemel-
te szavát az abortusztörvény életellenes 
gyakorlata miatt. Már csak ezért sem le-
hetett esélye arra, hogy a szolgálatba visz-
szahelyezzék. Hegedűjavításból, később 
szabadságukat töltő lelkészek helyette-
sítéséből tengette életét, miközben még 
két kiskorú gyermekéről is gondoskod-
nia kellett. A Kádár-féle amnesztia (1963) 
után alacsony összeggel nyugdíjba he-
lyezték, amelyet segédlelkészi kongruával 
egészítettek ki. 

Mielőtt komáromi lelkésszé választot-
tak, ő helyettesített, megbecsülést és sze-
rény anyagi támogatást élvezve a kis gyü-
lekezet híveitől. Ebben az időben találkoz-
hattunk, és mondta el keserű sorsát. A ki-
váló prédikátor számára a legnagyobb 
büntetés a kényszerű hallgatás volt; azt a 
tényt pedig különösen is fájlalta, hogy sze-
retett győri gyülekezetétől még a későbbi 
években sem köszönhetett el. 

A megbecsülés jelét látta abban, hogy 
levelezhetett Fekete Gyulával, Keresztury 

Bácsi Sándor
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Dezsővel, Csoóri Sándorral, László Gyu-
lával. Hálás volt, amiért Isten hosszú élet-
tel ajándékozta meg, és megérte a remény-
kedés idejét. Öröme hat unokájában és 
egy dédunokájában teljesedett ki. 

A rehabilitációját tartalmazó, néhai 
dr. Nagy Gyula püspök által aláírt levelet 
csak családja vehette kézbe, miután Bá-
csi Sándor lelkész testvérünk bátran helyt-
álló pásztorként, Jézus Krisztus jó vitéze-
ként nyolcvanhét évesen – néhány hónap-
pal előbb – a halál álmába szenderedett. 
Gyászjelentésén kedves igéje volt olvas-
ható: „Isten közelsége oly igen jó nékem.” 
(Zsolt 73,28)  

S zékács Sámuel szarvasi lel-
kész Nagylakon született 1913. 
január 16-án. Nagyváradon 
és Hódmezővásárhelyen járt 
gimnáziumba, egyetemi ta-

nulmányait Debrecenben és Sopronban, 
az evangélikus teológiai fakultáson végez-
te. Dr. Ra�ay Sándor püspök szentelte lel-
késszé 1938-ban. Segédlelkész volt Pilisen, 
Kiskőrösön, Szarvason és Békéscsabán. 

Szarvasra először helyettesként hívták, 
majd a presbitérium egyhangú döntéssel 
kérte a püspököt, hogy „hagyassék meg 
Szarvason” kimagasló munkájára tekin-
tettel, a lelkek erősítése érdekében. 1947-
ben hat jelölt közül választották meg nagy 
többséggel. 1952-ben egy temetési prédi-
kációja miatt azonban az Állami Egyház-
ügyi Hivatal lemondásra kényszerítette 
igazgató lelkészi posztjáról.

1957. február 20-án éjjel – házkuta-
tást követően – letartóztatták államelle-
nes szervezkedés gyanújával. A megszűnt 
evangélikus nőegylet zászlaját is megta-
lálták nála és magukkal vitték a házkuta-
tást végzők. Még hét másik személyt is le-
tartóztattak és Békéscsabára szállítottak 
a megyei rendőrkapitányságra. A vád el-
lenük: ők vezették az „ellenforradalmat” 
Szarvason. Vezetőjük dr. Csicsely Mihály 
ügyvéd, Székács Sámuel sógora volt. Il-
legális megbeszéléseiket – a vád szerint 
– eleinte az ügyvéd lakásán folytatták, és 
meg kívánták alapítani a Független Kis-
gazdapárt (FKGP) szervezetét. Gyűjtést 
szerveztek „paraszti szövetség” jelszava 
alatt – olvasható a vádiratban. 

Miután az FKGP visszakapta régi épü-
letét, Székács Sámuel is jelen volt az első 
két ülésen, ahol felszólalt, és a szövetkeze-
ti gazdálkodás előnyeit hangoztatta. Fel-
rótták nekik, hogy a forradalmi tanács 
vezetőiként és nemzetőrként is tevékeny-
kedtek.

1957. május 28-án „ellenforradalmi te-
vékenység” miatt őrizetbe vették, és Tö-
kölre szállították. Többszöri kihallgatás 
után 1957. augusztus 29-én azzal enged-
ték szabadon, hogy a közrend és a köz-
biztonság szempontjából indokolt a ha-
tósági rendőri felügyelet alá helyezése. Ez 
lakóhelyelhagyási tilalmat és havonta a 
rendőrségen való jelentkezési kötelezett-
séget vont maga után. 

A hatósági felügyelet 1959. február 16-
án szűnt meg. Székács Sámuel gyermekeit 
két évre – mintegy mellékbüntetésként – 
az ország valamennyi középiskolájából ki-
tiltották. Utóbb mindhárman a Debreceni 
Református Kollégium Gimnáziumában 
szereztek érettségi bizonyítványt. Sógorát, 
dr. Csicsely Mihály ügyvédet tíz év bör-
tönre ítélték, amelyből hat évet letöltött. 
Lányát, Csicsely Évát kizárták az Evan-
gélikus Teológiai Akadémia hallgatói nak 
sorából, tanulmányait nem fejezhette be. 
Egy 1960-ban készült hálózati jelentés ar-
ról tanúskodik, hogy Székács Sámuel bi-
zalmas körben „rágalmazta” a kommunis-
tákat és a Szovjetuniót. Vagyis továbbra is 
meg�gyelés alatt állt. Még egy feljelentés 
ellene azt a vádat említi, hogy a Miatyánk 

imádság szövegét megváltoztatva így kö-
nyörgött: „Szabadíts meg minket az oro-
szoktól.” Miután több hiteles tanú ennek 
valótlanságát írásban igazolta, a vádat el-
ejtették.

Amint püspöke, D. Ordass Lajos ér-
tesült Székács Sámuel letartóztatásáról, 
személyesen felkereste – békéscsabai út-
ját megszakítva – a családot, és biztosí-
totta őket segítőkészségéről és a tőle tel-
hető közbenjárásról. Ezen ígéretét még le-
velében adott tanáccsal is megerősítette. 
A lelkész volt gimnáziumi osztálytársa, 
Kovai Lőrinc is írásban értesítette a csalá-
dot közbenjárásáról, de kérte nevének ti-
tokban tartását.

1957. augusztus 29-én Székács Sámuel, 
közel félévi fogva tartás után, levethette a 
rabruhát Tökölön, és megölelhette család-
tagjait. Koszorús Oszkár espereshelyettes 
levélben örömmel üdvözölte, és bátorítot-
ta, hogy vegye ki törvényes szabadságát, 
s azután álljon szolgálatba. Bár hitoktatói 
engedélyt nem kapott az illetékes állami 
hatóságtól, minden más szolgálatot végez-
hetett a szarvasi gyülekezet híveinek örö-
mére. Ügyét csak 1963-ban zárták le vég-
legesen, az általános amnesztia során.

1982-ben kérte nyugállományba helye-
zését, és elköszönt a szarvasi gyülekezet 
mindkét templomában a reá bízottaktól. 
Magam is találkozhattam otthonában ve-
le mint nyugdíjas lelkésszel. 1994. húsvét 
ünnepén prédikált utoljára, amikor Szar-
vas város vezetősége, élén a polgármester-
rel, Pro Urbe (A városért) kitüntetésben 
részesítette a megpróbált életű, idős lelki-
pásztort. 

1998-ban fejezte be földi pályáját egy 
tragikus utcai balesetben. Népes gyüle-
kezet adott hálát Istennek hűséges szol-
gálatáért. „Mert nekem az élet Krisztus, a 
meghalás nyereség” – hangzott a vigasztaló 
ige (Fil 1,21) szeretett szarvas-ótemplomi 
templomában koporsója felett.

í

Három helytálló, hitéről és hazaszerete-
téről bátran tanúbizonyságot tevő szolga-
társunkra emlékeztünk a kerek évforduló 
alkalmából a 2016. év alkonyán. Példájuk 
lobogjon előttünk égő fáklyaként!

l D. Szebik Imre

Székács Sámuel

A szerző köszönetet mond a három 
lelkész családtagjainak és Gülch 
Csabának a rendelkezésre bocsá-
tott dokumentummásolatokért és 
az általuk nyújtott információkért.
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l Mirák Katalin írása

Sándor bácsit személyesen nem 
ismertem. Nem tudhatom, mi-
lyen férj, milyen apa volt, nem 
ültem vele egy asztalnál, csak 
lányától hallottam, hogy az 

„öreg�ú” a gulág óta csak a tűzforró le-
vest volt hajlandó megenni… Nem ültem 
a szószéke alatt, nem hallgattam missziói 
igehirdetéseit, de nem voltam cella- és fo-
golytársa sem. Csupán rendkívüli sorsá-
nak néhány részletét ismerem. 

Teknő mellől 
az ÁVH-ra 
Tudom – mert ő maga 1995-ben a Ma-
gyarországi Evangélikus I�úsági Szövet-
ség (Mevisz) akkor lendületesen műkö-
dő egyháztörténeti szakcsoportjának ké-
szülő interjúkötete számára (Nem voltam 
egyedül címmel jelent meg) részletesen el-
mesélte –, hogy 1913. március 16-án szü-
letett a Vas megyei Borgátán. Több testvé-
re gyermekként meghalt, de ő, miként a 
mesebeli legkisebb, a földművescsalád ki-
lencedik gyermekeként életben maradt, és 
sokra vitte: pap lett belőle. 

A soproni evangélikus teológia elvég-
zése után 1938 szeptemberében a győri 
Öregtemplomban Kapi Béla püspök lel-
késszé szentelte. 

A következő öt évben segédlelkészként – 
„szárazkáplánként” – nyolc dunántúli gyü-
lekezetben szolgált. 1943-ban feleségül vet-
te Szentgyörgyi Horváth Idát, házasságuk-
ból három lányuk született. Esküvőjük után 
két nappal, 1943. február 11-én püspöké-
től missziói lelkészi kinevezést kapott. Kör-
mendre költöztek, szórványterületéhez har-
minc falu, hat istentiszteleti hely tartozott. 

Tudom – mert emlékiratában leírta –, 
hogy 1948 augusztusában egyhetes lelkészi 
evangelizációra utazott Uraiújfaluba, s köz-
ben 19-én meglátogatta apósáékat Vados-
fán. Épp a verandán, egy teknő mellett ült, 
és az az évi bőséges máktermést tisztította 
– mindig is „gyakorlati embernek és teoló-
gusnak” vallotta magát –, amikor „megje-
lent két �atalember felhajtott kabátgallérral, 
mint a régi �lléres regényekben a detektí-
vek. Pisztolyt szegeztek rám: »A népköztár-
saság nevében letartóztatjuk, felszólítjuk, 
hogy amennyiben megpróbál ellenállni 
vagy szökni, azonnal lelőjük.«” Majd beül-
tették a ház előtt várakozó katonai dzsip-
be… és Böröcz Sándor hosszú útra indult. 

A nagy utazás első állomása a szombat-
helyi börtön 1-es cellája volt. Az Államvé-
delmi Hatóság (ÁVH) szombathelyi kiren-
deltségét 1947 decembere óta Berkesi And-
rás vezette, akit épp Böröcz letartóztatásá-
nak napjaiban rendeltek fel Budapestre, és 
az ÁVH II/2. Alosztály vezetőjévé neveztek 
ki. Az államvédelmi őrnagy, aki 1956 után 
huszáros vágással jelentős pályamódosí-

tást hajtott végre, és elv-, cella- és bajtársá-
nak, Kardos Györgynek, a Magvető Kiadó 
igazgatójának a védőszárnyai alatt a Kádár-
korszak egyik legnépszerűbb krimiírója 
lett, 1945–50 között a Honvédelmi Minisz-
térium Katonapolitikai Osztályán – a hír-
hedt Katpolon – szolgált. A katonai elhárí-
tás területén vizsgálótisztként háborús bű-
nös, népellenes, demokráciaellenes és ösz-
szeesküvési ügyek nyomozásában vett részt. 
Ő irányította a „Hadvári-féle kémbanda 
szombathelyi vonalának” az őrizetbe vételét 
s így Böröcz Sándor letartóztatását is, aki a 
vád szerint az összeesküvő társaság „sejtve-
zetője” volt. 

A lelkészt Szombathelyről Budapestre 
vitték. Folytatódtak a kihallgatások, előbb 
a Bartók Béla út 24–26.-ban, a Katpol köz-
pontjának pincebörtönében, ahol a vizs-
gálati eljárást Berkesi őrnagy vezette. Az-
tán 1948 egy ködös októberi estéjén átszál-
lították a Vilma királyné út (ma Városlige-
ti fasor) 34–36.-ba, a Budapesten működő 
szovjet állambiztonsági szervek egyik bör-
tönébe. A lelkész napokig nem tudta, hol 
van, csak a kinti zajokból sejtette, hogy a 
Fasorba került: „A külvilággal csak a kö-
zelben lévő fasori evangélikus templom ha-

Böröcz Sándorról, 
tíz év múltán
„Ne féljen, Böröcz, magát az Isten nem engedi meghalni” 

Berkesi András államvédelmi őrnagynak, akitől az alcímül írt 
mondat származik, ezúttal igaza volt. Böröcz Sándort, a letar-
tóztatott, a vizsgálati fogság alatt kihallgatásokkal agyongyö-
tört, egy ízben a börtöncella fala elé állított s nyolcvannégy 
órára „ottfelejtett” evangélikus lelkészt nem engedte meg-
halni az Isten. Sem ott és akkor — 1948 őszén a börtöncellá-
ban —, sem a szovjet munkatáborokban, ahol több mint hat 
évig raboskodott. Megőrizte, hazahozta, s hosszú életet adott 
neki. Idén tíz éve jött a hír: Böröcz Sándor 2006. december 
25-én, karácsony ünnepén eltávozott a földi létből. 
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rangjai kötöttek össze.” Negyvenkét napot 
töltött ott, egy fogdaügynökkel összezárva 
egy hajdani kecskeólban. 

Ítélet vád nélkül  
1948 ádventjében zárt páncélkocsiba tették, 
és az ausztriai Baden bei Wienbe, a kelet-
európai szovjet elhárító főparancsnokság és 
a szovjet katonai bíróság központjába szállí-
tották. Itt a szovjet hadbíróság 1949. febru-
ár 24-én negyedszázadnyi, javító munkatá-
borban letöltendő szabadságvesztésre ítélte: 
„Egy tört magyarsággal beszélő tolmács se-
gítségével hallgattak ki és ítéltek el. Hogy mi 
a vád ellenem, azt nem közölték, csak a pa-
ragrafusokat, az 58. paragrafus 2., 6., 9. és 
11. pontja értelmében négyszer 25, azaz 100 
évet kaptam. Ennek »természetesen« csak 
egy részét, 25 évet kellett (volna) leülnöm.” 

Badenből fülkés rabszállító vitte Neu-
kirchen börtönébe, majd marhavagonba 
zárva Lvov (Lemberg) következett. Az ot-
tani elosztótáborból ismét vonatra tették, 
és irány a Szovjetunió. Politikai elítéltként – 
azaz nem hadifogolyként vagy málenkij ro-
botosként – került a Gulag táborrendszer 
három leghírhedtebb körzetének egyiké-
be, az északi sarkkörön túli Vorkutára. 1949 
áprilisától 1955 januárjáig a vorkutai VII-es 
számú munkatáborban raboskodott, és az 
ottani szénbányában dolgozott. 

Miután 1955. január végén kiállították a 
szabadulólevelét, előbb egy úgynevezett fel-
javító táborba vitték társaival együtt. „Fel-
tápláltak, megerősítettek bennünket, hogy 
ne kelljen »élő csontvázként« hazajön-
nünk” – mondta. Aztán Moszkvába, majd 

Mordóviába, a Szovjetunió egyik autonóm 
területére szállították.

1955. november elején érkeztek magyar 
földre. A nyíregyházi szűrőtáborban a szov-
jet szervek átadták őket az illetékes magyar 
belügyi hatóságoknak, amelyek az egyik 
csoportot hazaengedték, a másikat azon-
ban magyarországi börtönökbe irányítot-
ták. Böröcz Sándor számára is folytatódott 
a rabélet, előbb a jászberényi börtönben, 
majd a budapest-kőbányai Gyűjtőfogház-
ban, ahonnan két nappal a magyar forra-
dalom leverése előtt, 1956. november 2-án 
szabadult ki. 

Kettős passiótörténet  
Tudom – és nem csak Böröcz Sándor visz-
szaemlékezéseiből –, hogy a szenvedés meg -
annyi foka mellett sokak, papok és világiak, 
életre szóló élménye lett egyfajta lágerbe-
li valódi ökumené megélése. Rabtársaihoz 
hasonlóan Böröcz Sándor sem tudta soha 
feledni a hosszú vonatút gyötrelmeit, a tá-
bor embertelen munka- és életkörülménye-
it, a megalázottság állapotát, a testi és lelki 
kiszolgáltatottságnak a szabadságban élők 
számára szinte elképzelhetetlen mélysége-
it. De sok társához hasonlóan mindezt ő is 
Isten kezéből fogadta, s elviseléséhez nem-
csak a hitéből merített erőt, de a táborbeli 
keresztyének-keresztények sorsközösségé-
ből is. 

Tudom – mert Böröcz Sándor az életin-
terjúban ezt is elmondta –, hogy hazatéré-
se után családjával együtt keserű sors várt 
rá. Míg a szarvasi evangélikus árvaházban 
éltek, a szarvasi gyülekezet részvétét, támo-

gatását és szeretetét élvezték, de 1958 őszén 
„minden megváltozott”. Miután megszűnt 
az árvaház, Vadosfára költöztek. Nagy sze-
génységben éltek, mert Böröcz Sándor ma-
gán hordta a börtönviselt – hazaáruló – pap 
láthatatlan bélyegét. Még �zikai munkát is 
nehezen kapott. 

Saját egyháza nem merte őt vállalni, tel-
jesen félreállították. Káldy püspök – hajdani 
teológustársa – évtizedeken keresztül nem 
létező személyként kezelte. A lelkészi szol-
gálatba nem térhetett vissza, de más egyházi 
beosztást sem kaphatott. Mellőzését egyfajta 
„egyházi átokként” élte meg. Kitaszítottsá-
ga 1989-es, illetve 1992-es rehabilitációjáig 
tartott. „Kettős passiótörténetét” 1995-ben 
így összegezte: „Soha nem szabadna meg-
történnie annak, hogy az egyház a világ in-
tésére emelje fel vagy lökje mélyre saját tag-
jait. […] A �zikai verést felfogta az Úrjézus, 
a másodikra meg annyira megedzett az el-
sővel, hogy természetesnek vettem: engem 
csak szekercével lehet megsérteni. Látszólag 
mégis a második passió a nehezebb, mert 
az a sírig megmarad. Hazám �zikai sebe-
ket adott, egyházamtól lelki sebeket kaptam. 
A felrepedt bőr behegedt, de az utóbbiak 
csak testem elmúlásakor múlnak el.” 

Egykori rabtársa, Olofsson Placid atya 
idén december 23-án lesz százéves. Böröcz 
Sándornak nem adott az Úristen ilyen hosz-
szú életet, de emlékezete éljen közöttünk 
ma is. 

A szerző történész, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizott-
ságának tagja.

Levelezőlap feleségétől Vorkutába
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O dabent kellemes hűvös és 
számtalan modern festmény 
és műtárgy fogad, csak a hát-
só fal magas üvegablakát dí-
szítő Luther- és Melanchthon-

portré emlékeztet az épület eredeti funkció-
jára. Nekem ez a megoldás tetszik, szerin-
tem még mindig sokkal jobb, ha egy régi 
templomot kulturális célra újrahasznosíta-
nak, mint ha hagyják leomlani. Az újjáé-
pített drezdai Frauenkirche ma többféle je-
lentéstartalmat hordoz: emberek jönnek-
mennek benne, nézelődnek, bámészkod-
nak, fényképeznek, és mindenki eldöntheti, 
hogy őt a spirituális, történelmi, művészet-
történeti, építészeti vagy zenei aspektusok 
ragadják-e meg jobban. Vagy mindezek 
együtt.

A közeli Nimbschen egykori kolostorá-
nak omladozó falai egyértelműen roman-
tikára fogékony fantáziámat indítják be, 
és nem csak az enyémet: hírnevére egész 
esküvőbiznisz települt rá, négycsillagos 
szállodával, elegáns étteremmel, újon-
nan felhúzott kápolnával. A kis fehér épü-
let ajtaja épp nyitva áll, az i�ú párnak még 
semmi nyoma, de a násznép már nagyban 
gyülekezik a vendéglőben. Ennek meg-
örülök, mert noha az öltözékem alapján 
senki nem tévesztene össze valamelyik 
koszorúslánnyal, a nyüzsgésnek köszön-
hetően mégis feltűnés nélkül besurranha-
tok a mosdóba. Kíváncsi vagyok, az apá-
cák hová jártak, bár a 16. század olykor 
meglepően fejlett higiéniai megoldáso-
kat mutat. Wittenbergben például a festé-
szet mellett gyógyszertár-tulajdonosként 
és polgármesterként is tevékenykedő Lu-
cas Cranach �a alakíttatta ki azt a vízveze-
tékrendszert, amelyiknek az egyik csapját 

a mai napig láthatjuk a Cranach-műhely 
udvarán. Pont Luther házába nem volt be-
vezetve a víz, a felesége azonban beszerel-
tetett a konyhába egy nagy víztartályt, így 
mégsem kellett állandóan a kútra rohan-

gálni. Egy kolostornak viszont aligha ju-
tottak ilyen luxusberendezések.

A ciszterciek szerettek a városoktól tá-
vol, viszont folyó közelében letelepedni, 
St. Marienthron gótikus épületének rom-
jai is az erdő szélén állnak, magasba nyú-
ló bükkfák alatt, kövei vidám lazacszínben 
ragyognak a délutáni napfényben. A kele-
ti szárny csúcsíves ablakain át kis, körbe-
kerített rétre látni, a vadvirágok között bir-
kák legelésznek, a fákon túl ott kanyarog a 
Mulde. A hangulat megtévesztően 16. szá-
zadi, ösztönösen fülelni kezdek, nem hal-
latszik-e Leonhard Koppe torgaui kereske-
dő ekhós szekerének nyikorgása, amint az 
apácák hal- és sörellátmányával közeleg az 
úton. Nem is értem, miért akarhatott bár-
ki elmenekülni egy ilyen gyönyörű helyről, 

Lipcse felé félúton
A szász kisváros, Grimma békésen szendereg a napsütésben, 
csak a reneszánsz városháza téglavörös oszlopokkal díszített, 
fehérre meszelt épülete mellett, a Ratskeller napernyői alatt 
kávézik néhány vendég. A főtér sarkán fából készült útjelző 
mutat a Klosterkirche felé. Fölötte a „Luther-út” feliratú táblá-
ra ragasztott kis matrica hirdeti: „Goethe is járt itt”, mert tud-
valevően a költőfejedelem sem bírt megülni a fenekén. Az 
egykori kolostortemplom, ahol Luther többször prédikált — 
nem túl szívesen, mert a nagy, tagolatlan teret elég nehezen 
tudta átkiabálni —, ma kiállítóteremként szolgál.
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ámbátor ha nekem kellett volna naphosz-
szat oltárterítőt hímeznem meg zsoltárokat 
énekelnem, valószínűleg én is igennel sza-
vaztam volna, ha egy este gyertyaoltás után 
az egyik társnőm felveti: „Lányok, nem szö-
künk meg?”

Pontosan ez történt majd ötszáz évvel 
ezelőtt a nimbscheni zárdában, bár hogy 
ez a szökés világtörténelmi jelentőségű-
vé válik, az csak két évvel később derült 
ki. A sztorit dióhéjban így foglalja össze az 
egyik ablaknyílás alá beapplikált emléktáb-
la: „Ebben az apácakolostorban élt 1509 és 
1523 között Katharina von Bora. 1523. áp-
rilis 5-én szabadította ki a torgaui városi ta-
nácsos, Leonhard Koppe. 1525. július 13-
án Wittenbergben feleségül ment dr. Mar-
tin Lutherhez.”

A humorosnak szánt mondás szerint a 
reformáció azért tört ki, mert VIII. Henrik 
el akart válni, Luther pedig meg akart nő-
sülni. Az angol királynak kétségkívül sür-
gős volt a bontóper, Luther azonban egyál-
talán nem kapkodta el a házasságot, jóllehet 
azt vallotta, a cölibátusnak semmi értelme, 
az embert nem egyedüllétre tervezték: „Én 
magamról is tapasztaltam, hogy semmikor 
sem esem több bűnbe, mint amikor egyedül 
vagyok. Isten az embert társas életre terem-
tette, nem pedig magányra.” 

Tanításai eljutottak a nimbscheni kolos-
torba is, és határozottan elgondolkodtatták 
a lakóit, köztük az elszegényedett nemesi 
családból származott Katharina von Borát. 
Katharina nyilvánvalóan nem az a típusú, 
megszállott apáca volt, aki eksztázisba esik 
a gondolattól, hogy ő Krisztus menyasszo-
nya. Ötéves korában dugta be őt a zárdá-
ba megözvegyült apja, ahogyan más csalá-
dok is tették akkoriban a lányaikkal, ha nem 
tudtak velük mit kezdeni. 

Hogy a szökés ötlete kinek a fejében fo-
gant meg, azt már soha nem fogjuk meg-
tudni, mindenesetre a lányok rávették a ko-
lostor állandó beszállítójának számító és ott 
szabadon mozgó torgaui kereskedőt, hogy 
legyen a segítségükre. A legenda szerint ko-
mor, viharos húsvétéjszaka volt, amikor a 
tizenkét apáca kimászott a kolostor abla-
kán, és felkapaszkodott Koppe ponyvás sze-
kerére, amely Torgaun át Wittenbergbe vit-
te, majd lepakolta őket dr. Luthernél. Elvég-
re ő biztatott mindenkit arra, hogy hagyja el 
a szerzetet! 

Később, Luther esküvője után a barátja 
és legközelebbi munkatársa, Melanchthon 
valahogy úgy fogalmazott, hogy azok a 
minden hájjal megkent apácák „tőrbe csal-

ták szegény dr. Luthert”, szerintem viszont 
az i�ú hölgyek csala�ntaság helyett inkább 
nem mindennapi bátorságról tettek tanúbi-
zonyságot, amikor rábízták magukat a ke-
reskedőre és két segítőjére. A viccben ugyan 
gyorsabban futnak az apácák felemelt szok-
nyával, mint a rablók letolt nadrággal, mégis 
a nimbscheni kedvesnővérek kizárólag ma-
gukat hibáztathatták volna, ha a fér�ak az éj 
leple alatt berántják a bokorba, megerősza-
kolják őket, és otthagyják az út szélén. Sze-
rencsére ép bőrrel úszták meg a kalandot. 
Hárman közülük visszatértek a rokonaik-
hoz, a maradék kilencet pedig átmenetileg 
wittenbergi családok fogadták be. Von Bo-
ra kisasszony például Lucas Cranach há-
zába került. Luther igyekezett kiházasítani 
a nyakába szakadt apácakülönítményt, ám 
ez pont Katharina esetében nem bizonyult 
könnyű feladatnak, mert hol a hajadon vo-
nakodott, hol a kiszemelt vőlegény. Aztán 
általános meglepetésre ő maga vette felesé-
gül a lányt, életrajzírói szerint ezzel téve fel a 
koronát az egyház elleni lázadására.

Nem volt ez szerelmi házasság, legalább-
is a vőlegény részéről egészen biztosan nem, 
hiszen két éven át mindent elkövetett, hogy 
a többiekkel együtt Katharinának is meg-
felelő férjet találjon. Katharina kijelentette 
ugyan, hogy ha a wittenbergi egyetem egyik 
docense, bizonyos Nikolaus von Amsdorf 
vagy doktor Luther kérné meg a kezét, nem 
mondana nemet, de ez az üzenet sem úgy 
hangzik, mintha a küldőjét elragadta volna 
a szenvedély.

A történetük számomra arról szól, hogy 
a házasság igen nagy mértékben elhatá-
rozás kérdése: eldönti-e két ember, ami-
kor összeköti az életét, hogy észszerű hatá-
rokon belül mindent megtesz azért a kap-
csolatért, vagy sem. Von Bora kisasszony 
és dr. Luther, amikor azon a júliusi napon 
igennel válaszoltak az őket eskető Johannes 
Bugenhagen kérdésére, egyértelműen ezt a 
szándékukat nyilvánították ki, és közös éle-
tük viharoktól sem mentes huszonegy éve 
alatt ehhez is tartották magukat. 

l Mörk Leonóra

A
 S

ZE
RZ

Ő
 F

EL
VÉ

TE
LE

I



81. ÉVFOLYAM, 51—52. SZÁM I 2016. DECEMBER 25. — 2017. JANUÁR 1.

– Ezúttal nem egy újabb reformáció- 
és művelődéstörténeti, ugyanakkor ro-
mantikus regényhez gyűjtött anyagot 
két hétig Németországban, hanem egy 
egészen másfajta könyvhöz, amelyen 
már javában dolgozik. Mi is ennek a té-
mája és a műfaja?

– Én úgy nevezném, hogy személyes 
hangú útinapló. Évekkel ezelőtt olvas-
tam egy cikket egy német informatikus-
ról, aki minden évben két hónapra ott-
hagy csapot-papot, és echte középko-
ri zarándokfelszerelésben járja végig Né-
metország valamelyik zarándokútvonalát. 
Ekkor értesültem arról, hogy a német tar-
tományokat számtalan ilyen út szeli át, és 
amikor úgy döntöttem, én is szabadságra 
megyek az életemből, logikusan kínálko-
zott a Luther-út. Olyan megoldáson tör-
tem a fejem, amellyel időt nyerhetek ar-
ra, hogy átgondoljam, hogyan tovább, 
méghozzá anélkül, hogy mindent boríta-
nék, ez ugyanis nem állt szándékomban. 
Szívesen követtem volna Goethe példá-
ját, aki azon a szeptember végi éjszakán, 
amikor megszökött az épp Karlsbadban 
ivókúrázó weimari társaságtól, nem pil-
lanatnyi felindulásból, hanem nagyon is 
megfontoltan cselekedett. Pontosan tud-
ta, hová megy, nyilván hosszú ideje ter-
vezgette már az itáliai utat. Ugyanakkor 
minden költői lelkülete ellenére polgár�ú 
volt, megbízható, fegyelmezett ember, ép-

pen ezért mielőtt lelépett volna, nem bo-
rította rá Karl August hercegre az asztalt, 
mert tudta, hogy előbb-utóbb hazatér, és 
Weimarba tér haza. De azért persze lelé-
pett. Én ezt a kettősséget mindig nagyon 
rokonszenvesnek találtam benne. Mivel 
nekem nem volt két szabad hónapom, az 
autós megoldást választottam, de szerin-
tem ez közelebb áll a hozzám hasonló át-
lagos munkavállaló lehetőségeihez, aki-
nek szintén nincsen több hónapnyi, za-
rándoklásra fordítható szabadsága.

– Nem fél attól, hogy most születő 
műve elvész a reformációs „boom” ha-
tására napjainkban közreadott, illetve 
készülő publikációk, az emberek figyel-
méért versengő kulturális események 
tengerében?

– Remélem, nem vész el. Egyébként 
is, hál’ Istennek, azt tapasztalom, hogy a 
könyveim nem egynyári regények, évek-
kel a megjelenésük után is folyamatosan 
veszik őket.

– Mostani, Luther-emlékhelyek között 
töltött két hetét minek tekinti: ismeret-
szerzési esélynek, kultúrmissziónak és/
vagy egyfajta protestáns El Caminónak, a 
hétköznapoktól való távolodást, megtisz-
tulást jelentő vándorlásnak?

– Elég sokat utazom, hivatalból és ma-
gánemberként egyaránt, de a legtöbbször 
mások társaságában. Ennél az útnál viszont 
kezdettől világos volt, hogy egyedül akarok 

menni. Alapvetően introvertált személyi-
ségként eleve viszonylag kevés társas ingert 
igénylek, elmélyedni a gondolatainkban 
meg végképp nehéz úgy, ha mindig nyü-
zsögnek körülöttünk. Nem is vittem ma-
gammal mást, mint egy kis Playmobil Lu-
ther-�gurát, amelyet a férjem azonnal el-
nevezett Luthinak. Ő mindenhová jött ve-
lem, mert azt találtam ki, hogy lefotózom 
Luther életének fontos állomásain, úgy-
hogy egyaránt ott pózolt a wittenbergi főté-
ren, a nimbscheni kolostor ablakában vagy 
az erfurti kolostor lépcsőin. Még olyan he-
lyekre is becsempésztem, ahová bizonyára 
nem lett volna szabad, ráállítottam példá-
ul Wittenbergben a Luther-szoba asztalára 
vagy Wartburgban a Biblia-fordítás helyszí-
néül szolgáló helyiség kályhájára. Ha egye-
dül van, útközben az embert mindenfé-
le benyomások érik, a gondolatai szabadon 
szállnak, emlékek idéződnek fel benne, pár-
huzamokat fedez fel mások sorsa és a sajátja 
között, és jobban rálát a saját életére. Min-
denkinek csak ajánlani tudom.

– Egy ilyen, az egész világot érintő 
ünneplés már az azt előkészítő évek-
ben is sok szellemi-lelki értéket, ugyan-
akkor gyakran hordalékot is terem. Ké-
rem, meséljen egy kicsit az Evangélikus 
Élet olvasóinak az önt német földön ért, 
hol örömteli, hol esetleg bosszantó be-
nyomásokról!

– Az én képzeletem úgy működik, 
hogy időről időre megnyit egy időkaput, 
amelyen keresztül átpottyanok a múltba, 
és ehhez kiváló ihletforrásul szolgálnak 
a régi épületek, festmények, versek, ze-
nék. Az állam, amelyet ma Németország-
nak nevezünk, ott született Luther föld-
jén, ahol bármerre járunk, mintha egy 
életre kelt történelemkönyv lapjain sétál-
nánk. Némelyik helyszínnek olyan erős az 
atmoszférája, hogy azonnal beszív, mint 
az örvény. Erfurtban például ugyanabban 
az Ágoston-rendi kolostorban laktam, 
mint anno Luther, sőt még ugyanabban 

Vándorlás a reformációs 
Luther-ösvényen
Mörk Leonórával beszélgettünk készülő útinaplójáról

Szokatlan vállalkozásba kezdett 2016 nyarán 
Mörk Leonóra újságíró, az Elle című 
nemzetközi női magazin vezető szerkesztője, 
több sikeres, a Jaffa Kiadónál megjelent, az 
olvasókat gyakran Németországba kalauzoló 
regény (A Hellinger-Madonna, Holdfény 
szonáta, Lány igazgyöngyökkel) szerzője. 
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a szárnyban is, ahol őt elhelyezték, ami-
kor 1505-ben bekopogott az ajtón, hogy 
„jó napot kívánok, áldás, békesség, szeret-
nék szerzetes lenni!”. Ültem a szobámban, 
nyilván jóval komfortosabb körülmények 
között, mint ő, bámultam a kolostorkertet, 
és arra gondoltam: vajon ha ő kinézett az 
ablakon, ő is ugyanezt látta? Weimarban 
pedig Goethe kerti házában éreztem any-
nyira erősen a házigazda jelenlétét, hogy 
egyáltalán nem lepődtem volna meg, ha 
szembejön velem a lépcsőn. 

Ami annyira nem tetszett, az az, hogy 
nagy buzgalmukban a németek olykor 
túllőttek a célon. Eisenachban a felújított 
Luther-ház például tipp-topp, csillog-vil-
log, minden sarok frissen festve, minden 
szög a helyén, a bútorok felületén has-
ra esik a napsugár – és ettől a korban ke-
vésbé járatos látogatóban téves elképzelés 

alakulhat ki arról, milyen körülmények 
között éltek az emberek a 15–16. század 
fordulóján. Kicsit olyan érzés volt, mint-
ha egy Ze�relli-�lmbe keveredtem volna 
bele, ahol mindenki csodaszép, még a kol-
dus is frissen mosott-vasalt ruhát hord, és 
odakint a mezőn rendezett sorokban rin-
gatóznak a pipacsok – látványnak nagyon 
szép, de a történelmi hűsége megkérdője-
lezhető. Igazán szomorú élményt pedig az 
jelentett, amikor láttam, hogy évszázado-
kon át virágzó települések lassan elnép-
telenednek. Mansfeldben például valaha 
jómódú bányatulajdonosok laktak, most 
meg tökéletesen kihalt az óváros. Ott áll a 
gyönyörűen felújított templom, a Luther-
szülők egykori háza, a Luther-emlék-
mű, és egy átlagos hétfő délelőtt egy ár-
va lélekkel nem találkoztam az utcákon. 
A bank�ók bezárt, a hotel ablakait be-

deszkázták, az éttermek csődbe mentek, 
a lakások üresen tátonganak. Ugyanígy 
fájt a szívem az Eisleben melletti Seeburg 
falusi templomáért, ahol Luther is prédi-
kált: valamikor biztosan sokan látogatták, 
ma meg ott búsul a 12. században emelt 
román stílusú épület a dombtetőn, egy el-
vadult kert közepén, omladozó sírok kö-
zött, és havonta egyszer tartanak benne 
istentiszteletet.

– A közelmúltban a Hatoscsatornán a 
Terézvárosi Tv Vallás és kultúra című mű-
sorának vendége volt, amelyben regé-
nyei mellett erről a rendhagyó Luther-
útikönyvről is szó esett. Mi a tapasztalata 
az adás eddigi visszhangjával kapcsolat-
ban: az a nagyszámú közönség, amely az 
ön regényeit örömmel fogadja — köztük 
teo lógusok is! —, vajon felfigyelt erre a re-
gény műfajától távol eső munkájára? u
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– A műsor után nagyon kedvező visz-
szajelzéseket kaptam, még külföldről is volt, 
aki gratulált a beszélgetéshez. Ez a könyvem 
egyébként annyiban különbözik az előző-
ektől, hogy nem �kció, de ugyanúgy van-
nak benne izgalmas sztorik és szórakoztató, 
olvasmányos elemek, mint a regényeimben.

– Nem gondolt esetleg arra, hogy Lu-
ther Mártonról és koráról a közeli jövő-
ben — célzott emléktúrája jóvoltából egy-
re több ismeret birtokában — regényt ír-
jon? Szépírói eszközökkel idézve fel Lu-
ther szerelmét, házasságát, közismerten 
érzelemgazdag családi életét? 

– Valóban élt, történelmi személyt egy 
regény hősévé tenni nagyon megköti az író 
kezét, mert az illetőről rendelkezésre áll egy 
csomó tény. Ezeket �gyelmen kívül hagyni 
nem túl bölcs döntés, mert kockára teszi a 
történet hitelességét, emellett pedig arra ösz-
tökéli az olvasókat, hogy az író szemére lob-
bantsák a tévedéseit. Én olvasóként és szer-
zőként egyaránt jobban szeretem azt a meg-
oldást, amikor a tények a történelmi hát-
tér pontos megrajzolásában segítenek, ám a 
főszereplő kitalált személy. Ha valaki az én 
képzeletem teremtménye, akkor szabadon 
tudom mozgatni, senki nem vádolhat meg 
azzal, hogy „de hát ő sose csinált volna ilyet”. 
Dehogynem, ha én úgy akarom! Valós törté-
nelmi személyt csak a�éle cameoszerepben 
szoktam felléptetni, a hitelesség megterem-
tésének érdekében, ahogyan tettem Erős 
Ágost szász választófejedelemmel a Lány 
igazgyöngyökkel történetében. 

– Kinek szánja készülő művét? Evan-
gélikus teológusoknak, gyülekezeti ta-
goknak, a németországi reformációs 
„cursillót” végigjárni szándékozóknak 
vagy jóval tágabb közönségnek: mind-
azoknak, akiket Luther és életének hely-
színei a legkülönbözőbb okokból érde-
kelnek?

– Mindenkinek, akit érdekel a múlt, 
Németország, a zene, az irodalom és a le-
hetőség, hogy átmenetileg kilépjen a saját 
életéből. 

– Említette, hogy útjára elkísérte önt 
egy kedves Luther-figura, „akit” számta-
lan helyszínen le is fényképezett. Ezek 
a fényképek is megjelennek majd a 
könyv illusztrációs anyagában?

– Egy könyv nyomdaköltségét rendkí-
vüli módon megemeli a fotóanyag, pláne 
ha színes fotókról van szó, úgyhogy ezeket 
a képeket inkább webes felületeken fogjuk 
használni. 
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Tudjuk, hogy a 16. század végé-
re Magyarország lakosságának 
túlnyomó többsége protestáns-
sá vált. Abban viszont, hogy a 
protestáns egyházak akarva-

akaratlanul a nemzetinek tekinthető eszme-
világot erősítő tényezőkké váltak, a Habs-
burg-uralkodók római egyházhoz fűződő 
erős elkötelezettsége meghatározó szerepet 
játszott, különös tekintettel az ellenrefor-
máció időszakára.

A török hódoltság alatti országrészek fel-
szabadítása után I. Lipót császár meghódí-
tott területként kezelte a Magyar Királysá-
got. Nem túlzás, hogy intézkedéseivel túl-
ment minden határon. A felszabadított föl-
dek jelentős részével saját, többnyire nem 
magyar híveit jutalmazta. A török ellen 
helytálló magyar végvári katonaság zömét 
elbocsátotta, helyükbe a magyarok adójából 
�zetett német katonaságot telepített. Mind-
ezt azzal tetézte, hogy drasztikus intézkedé-
seket léptetett életbe a katolikus egyház po-
zícióinak visszaszerzése érdekében.

Kötél az evangélikusok 
nyakába 
1673 februárjában Lipót, a Magyar Király-
ság alkotmányát semmibe véve, az ország 
teljhatalmú kormányzójává nevezte ki Jo-
hann Caspar Ampringent, a Német Lo-
vagrend nagymesterét. A protestánsokkal 
szembeni vallási türelmetlenség ezután odá-
ig fajult, hogy szeptemberben Szelepcsényi 
György esztergomi érsek elnökletével rend-
kívüli bíróságot állítottak fel Pozsonyban. 
A bíróság először harminchárom evangéli-

kus lelkészt, majd 1674 tavaszára már mint-
egy hétszáz evangélikus és református pré-
dikátort és tanítót idézett maga elé. Az elle-
nük felhozott vád felségsértés és hazaárulás 
volt. Az idézésre háromszáznál többen je-
lentek meg, többségükben evangélikus lel-
készek és tanítók.

Széchenyi György győri püspök ez idő 
tájt jelentette ki: „Magyarországban az 
evangélikusoknak olyan kötelet fontunk, 
melyet ha nyakokba ránthatunk, az evangé-
likus vallás soha többé lábra nem áll.” A be-
idézettek fejére három vádpontot olvastak: 
„Gyalázták a vallást, részt vettek a rebellió-
ban, és cimboráltak a törökkel.” Legkemé-
nyebb vádlójuk Kollonics Lipót bécsújhe-
lyi püspök, a magyar királyi kamara elnö-
ke volt.

Payr Sándor írta A magyar protestáns 
gályarabok című tanulmányában (Buda-

pest, 1927): „A vádlottak Szelepcsényi előtt 
mindig azt sürgették, hogy ne általános-
ságban ítéljenek el 700 lelkészt, hanem ál-
lapítsák meg név szerint, ki, mikor, hol és 
miben vétkezett. De erre nem került sor, 
egyenként ki sem hallgatták őket, hanem 
kimondották a halálos ítéletet jelenlevők-
re és távolmaradottakra egyaránt.” A halál-
büntetéstől a vádlottak csak úgy menekül-
hettek meg, ha áttértek a katolikus vallásra, 
vagy írásban lemondtak egyházi szolgála-
tukról. Sokan ezt az utat választották, csak 
hogy mentsék az életüket, de hatvanhét pré-
dikátor kitartott hite mellett, és nem adott 
reverzálist. 

Negyvenkét prédikátort, akiket a 
berencsi, a lipótvári és a komáromi vár-
börtönök sem törtek meg, nápolyi gálya-
rabságba küldtek. A megbilincselt pré-
dikátorokat nehéz hegyi utakon keresz-
tül hajtották Triesztig. A bilincs, a sziklás, 
hegyes út véresre törte a lábukat, és akadt, 
aki már útközben belehalt a megpróbál-
tatásokba. A túlélők csak a bécsi holland 
követ áldozatos munkájának és a hollan-
dok összefogásának köszönhették kisza-
badulásukat. u

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a reformáció 
miként járult hozzá a nemzet, illetve a nemzettudat erősíté-
séhez, már szinte mindent elmondtak. Néhány történelmi 
adalék, illetve összefüggés felvillantása azonban mélyítheti 
ismereteinket. 

‚‚A reformáció 
nemzeterősítő hatásai 
Magyarországon
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1676 februárjában Ruyter holland ad-
mirális a hajóhadával ment értük Nápoly-
ba, mire a nápolyi alkirály elrendelte a gá-
lyarabok szabadon bocsátását. Ruyter ten-
gernagy sok diadala közül ezt tartotta a leg-
nagyobbnak.

Kuruc zászlók alatt 
A pozsonyi vértörvényszékek áldatlan te-
vékenysége miatt a protestánsok elveszí-
tették csaknem valamennyi püspöküket, 
lelkészüket és tanítójukat, majd templo-
maikat és iskoláikat is. A felvidéki evan-
gélikusok számára különösen nagy csa-
pás volt az eperjesi evangélikus kollégium 
elvétele, majd a debreceni vérengzéseivel 
is hírhedtté vált Antonio Cara�a császá-
ri tábornok vértörvényszékének megtorló 
munkája 1687-ben. Huszonnégy megkín-
zott és kivégzett áldozata közül húsz evan-
gélikus volt. 

Az elképesztően súlyos ítéletekkel főként 
a protestánsokat, illetőleg a rendeket igye-
keztek megfélemlíteni. 1687-ben a sokakat 
megbénító félelem légkörében hívták ösz-
sze azt az országgyűlést, amely – úgymond 
– önként és dalolva mondott le a szabad ki-
rályválasztás jogáról, és mondta ki a Habs-
burg-ház örökös �ági trónöröklését.

Mindezek alapján is kijelenthető, hogy 
Lipót császár, akinek seregei a XI. Ince pápa 
kezdeményezésére létrejött Szent Liga más 
hadaival szövetségben eredményesen szorí-
tották ki Magyarországról a törököket, egy-
idejűleg kétfrontos küzdelmet folytatott a 
magyarság és a protestantizmus ellen. Ezzel 
a magatartással tulajdonképpen kikénysze-
rítette, hogy a reformáció hívei és a nemzet, 
ez a két megalázott és megtépázott tényező 
közelebb kerüljenek egymáshoz. Nem vé-
letlen, hogy az evangélikus �ököly Imre 
és a katolikus, ám a protestánsok sérelmeit 
is orvosolni kész II. Rákóczi Ferenc zászlai 
alatt nagy számban harcoltak lutheránusok 
és kálvinisták. A felvidéki szabad királyi vá-
rosok evangélikus polgárai és a lutheránus 
nemesség már 1703 nyarán üdvözölték a fe-
jedelem hadba szállását.

Persze túlzás lenne azt állítani, hogy a 
protestánsok nagy részének nemzeti elkö-
telezettsége kizárólag a Habsburg-abszolu-
tizmus áldatlan tevékenységének köszönhe-
tő, hiszen a reformátorok már addig is elő-
szeretettel használták a nép nyelvét, iskolá-
iknak kiváló, felkészült tanárokat adtak, és 
korszerű oktatási rendszerek kidolgozásá-
val megújították a képzést. És a képlet azért 
sem volt ilyen egyszerű, mert szabadság-
harcainkat elsősorban nem vallási szem-

pontok motiválták (lásd a katolikus vallá-
súak részvételét), hanem az a szellemiség, 
amelyet Rákóczi zászlainak jelmondata így 
fogalmazott meg: „Cum Deo pro Patria et 
Libertate” („Istennel a hazáért és a szabad-
ságért”). Ugyanakkor látható, hogy a nem-
zetet birodalmi tartományként kezelő, az 
evangélikusok és a reformátusok vallásgya-
korlását súlyosan korlátozó császári-királyi 
magatartással szembeni fellépésre a protes-
táns, például a felvidéki és erdélyi közössé-
gek időről időre nagy készséget mutattak.

Átformálni 
a nemzettudatot 
A 18. században, amikor az ellenreformá-
ció legdurvább formái már eltünedeztek, és 
a vallási türelem jelei felerősödtek, a mód-
szerek is ki�nomultabbak lettek. Megmu-
tatkozott ez a katolikus szellemű bécsi ud-
var és a magyarországi protestáns egyhá-
zak kulturális és oktatási tevékenységében, 
különös tekintettel a történelemoktatásra, 
hiszen mindkét fél fölmérte a történelem-
szemlélet és a nemzettudat közötti szoros 
összefüggést. 

A magyar testőrséget is tartó, „jóságos” 
Mária Terézia uralkodása idején az udvar 
részéről rendkívüli módon felértékelődött 
a magyar nemzettudat átformálásának igé-
nye. Jól tükrözi ezt Kollár Ádámnak, a ki-
rálynő bizalmát élvező, cenzori feladatokat 
is ellátó, amúgy nagy tudású történetírónak 
a tevékenysége. Ki is volt ez a Kollár Ádám? 
Róla azért érdemes hangsúlyosan szólni, 
mert kenyéradó gazdáit, a Habsburgokat 
kiszolgáló munkássága hatásosan szemlél-
teti a bécsi udvar magyarokkal kapcsolatos 
valódi törekvéseit. Dümmerth Dezső törté-
nész az Írástudók küzdelmei című kötetében 
(Budapest, 1987) külön fejezetet szentelt 
Kollár működésének. Ebben idézte a törté-
netírónak a királynőhöz intézett, Bessenyei 
György egyik művét ajánló sorait: „A szer-
ző… egyike hon�társaimnak, és évek óta jól 
ismerem… Mi, magyarok, nemzeti karak-
terünk szerint, igen kevéssé tudunk híze-
legni. Az irigység, az önzés, a féktelen becs-
vágy és a túlságos szabadságra való erős 
hajlandóság − ezek a mi nemzeti hibáink.”

Vagyis Kollár Ádám a királynő előtt ma-
gyarnak vallotta magát, és ezzel hitelesítet-
te a magyarok nevében gyakorolt önkri-
tikát. Érdemes �gyelni erre a körmönfont 
magatartásra. Korábban, 1763-ban ugyan-
is egy forráskiadásának apró betűs jegyzeté-
ben, meglehetősen elrejtve, a szláv népekről 
szóló egyik mondatát így kezdte: „Ha va-
laki, miként én is, szlovák nemzetiségű…”, 
és a többi. Dümmerth szerint Kollár tehát 
„szlovák volt, s mint ilyen: magyarorszá-
gi, de nem magyar, hanem egy tágabb kö-
rű hazának �a, aki a magyar állam keretei 
között születve, sorsközösséget vállalt a ma-
gyarsággal”.

Nos, az idegen származással semmi baj 
nincs, különösen a többnemzetiségű Ma-
gyarországon. Rengeteg olyan példát említ-
hetnénk, amikor idegen származású hon�-
társaink sorsközösséget vállaltak a magyar-
sággal. Kollár esetében azonban feltehetjük 
a kérdést: vajon miféle sorsközösséget vál-
lalhatott a magyarsággal az a művelt udva-
ronc, aki magas szinten szolgálta a bécsi ud-
var magyarellenes, a magyarokat a birodal-
mi érdekeknek alárendelő törekvéseit? Az ő 
esetében ugyanis erről beszélhetünk. Csó-
ka J. Lajos levéltáros, bencés szerzetes Má-
ria Terézia iskolareformja és Kollár Ádám 
című könyvében (Pannonhalma, 1936), va-
lamint több tanulmányában feltárta Kol-
lár Ádám névtelen, titkos működését a Má-
ria Terézia által felállított államtanács mel-
lett. Kollárt, aki − Bessenyeitől eltekintve 
– nagyon nem kedvelte a magyar nemes-
séget, itt magyarszakértőként foglalkoztat-

A gályarabok emlékoszlopa Debrecenben
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ták, s ebben a minőségében közreműködött 
olyan kamarai ügyekben, amelyek magyar 
nemesi birtokokat juttattak a király (vagy-
is a Habsburgok) kezére. 

Herderi jóslat 
Mária Terézia uralkodása és Anton Wenzel 
von Kaunitz kancellársága alatt Kollárt ki-
nevezték a kamarai levéltár élére, majd sor 
került az államtanács és a császári titkos le-
véltár felállítására. Kollár Ádám mögé olyan 
neves tudós is felsorakozott, mint August 
Ludwig Schlözer német történész, a göt-
tingeni egyetem professzora, aki 1771-ben 

Halléban megjelent Allgemeine nordische 
Geschichte (Általános északi história) című 
munkájában (Kollár jegyzeteire hivatkoz-
va) felvázolta a magyarok pusztulásának 
eszméjét. (Tette ezt abban az esztendőben, 
amikor Kollárék titokban történeti érveket 
gyűjtöttek a lengyelek elnyomásához.) 

A tetszetős elmélet (Schlözer munkája 
nyomán) Johann Gottfried von Herder né-
met költőt és �lozófust is megragadta. 1791-
ben, az Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit (Eszmék az emberiség törté-
netének �lozó�ájáról) című művének negye-
dik kötetében megjelent a magyarok kipusz-
tulásáról szóló megállapítás, illetve jóslat, 

amely így hangzott: „A magyarok, mint az 
ország lakosainak legcsekélyebb része, most 
szlávok, németek, románok és más népek 
közé vannak beékelve, s századok múltán ta-
lán nyelvüket is alig lehet felfedezni.”

Ez volt az úgynevezett herderi jóslat, 
amely nagy port vert fel a magyarok kö-
rében. Csak hosszú idő elteltével derült ki, 
hogy ennek a jóslatnak Kollár Ádám volt a 
szellemi atyja. Az a Kollár Ádám, akit a jóhi-
szemű Bessenyei még 1778-ban is a pártfo-
gójának tartott, hiszen őt kérte meg, hogy az 
első magyar tudós társaságra vonatkozó ké-
relmet eljuttassa a királynőhöz. Dümmerth 
szavaival: „Bessenyei jobb elintézés céljából 

pártfogójának: Kollár Ádámnak adta oda a 
kérvényt, s ez volt az ügy veszte. Kollár nem 
a Bessenyeit személy szerint kedvelő király-
nőnek, hanem – szándékos rosszindulattal – 
II. Józsefnek kezére játszotta a kérvényt, aki-
nek nemzetellenes nézeteit már jól ismerte. S 
valóban, a magyar tudós társaság ügye ezzel 
fél évszázadra elbukott.”

Bessenyei ekkor már évek óta nem volt 
tagja a testőrségnek (1773-ban kilépett). 
A magyar protestánsok bécsi ügyvivőjeként 
tevékenykedett Bécsben, és a tudós társaság 
megalapításának kudarca után is a császár-
városban akart maradni. Ennek érdekében 
áttért a katolikus vallásra (ezt a lépését ké-

sőbb megbánta), ami feltehetően megköny-
nyítette számára, hogy állást kapjon. A ki-
rálynő udvari könyvtárosa, majd egy német 
nyelvű lap szerkesztője lett. Mária Terézia 
halála (1780) után két évvel II. József meg-
vonta az évjáradékát, ezért kénytelen volt 
visszavonulni birtokaira.

Bessenyeit tartjuk a magyar felvilágoso-
dás első, kimagasló alakjának, aki erős ala-
pokat épített az új utakat kereső magyar iro-
dalom számára. A császári rendőrség �gyel-
te a tevékenységét, a cenzúra pedig rendre 
megakadályozta műveinek megjelentetését. 
1804-től már nem írt, de kéziratos művei 
szerencsére fennmaradtak. Felfogásáról so-
kat elárul ez a tőle származó, ma is megszív-
lelendő gondolat: „Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

Közös szellemi kincs  
Herdernek és persze Kollárnak is köszönhe-
tő, hogy sokan megrázták magukat, és a ma-
gyar nyelv használatának, megújításának, a 
magyar kultúra nevezetes intézményeinek 
ügye előtérbe került. A 19. században a mai 
értelemben vett nemzet és nemzettudat alap-
jait már lerakták (nem csak a magyarság vo-
natkozásában), s ebben a protestantizmus 
szerepe vitathatatlan. Miként a reformkor 
politikai küzdelmeiben és az 1848-as szabad-
ságharc kirobbantásában is. A Habsburg-el-
lenes haza�as mozgalom és küzdelem szelle-
mi vezetői között ott találjuk az evangélikus 
Kossuthot és Pető�t, valamint azokat a már-
ciusi i�akat, akiknek nagy része, Kossuthhoz 
hasonlóan, az eperjesi evangélikus kollégium 
falai között sajátította el a nemzet iránti el-
kötelezettség és áldozatkészség nagyszerű és 
tiszteletre méltó képességét.

Magyarországon ma az emberek nem-
zeti identitása, nemzettudata erősebb, mint 
sok más népé Európában. A magyaroknak 
ez a vonása ugyanis kiállta a történelem ál-
tal támasztott kemény próbákat, s mond-
jon bárki bármit, a nehéz időket követően is 
megmaradt, függetlenül a vallási hovatarto-
zástól. Mondhatjuk, hogy ez az egyik közös 
szellemi kincsünk. A másik a keresztyén-
keresztény hithez kötődő öntudat, amely az 
ökumené jegyében jó ideje összekapcsolja 
történelmi egyházainkat. Legyünk büszkék 
ezekre az örökségekre.

l Bánó Attila
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Az írás a Protestáns Újságírók Szö-
vetségének médiaműhelyén 2016. 
szeptember 17-én elhangzott elő-
adás szerkesztett szövege.
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Prominens protestánsok 
panteonja

Protestáns hősök — Félszáz portré az elmúlt fél évezred ma-
gyar történelméből. Szerkesztette Faggyas Sándor. Press-
Pannonica-Media — AmfipressZ Kiadó, Budapest, 2016. 
Ára 2980 forint.

Most őszintén: Ön, kedves olvasónk, 
mikor érzett utoljára ellenállhatat-
lan késztetést, hogy elolvasson néhá-
nyat Heltai Gáspár (kb. 1510 – 1574) 
száz fabulája közül? S hogy leemel-
je könyvespolcáról Kemény János 
(1607–1662) önéletírását? Már ha 
egyáltalán ott porosodik házi könyv-
tárának polcán… Mi tagadás, az em-
lített szerzők hozzáférhető munkái 
legtöbbünk könyvtárából hiányoz-
nak, és volt aképp már annak is örü-
lünk, ha nevük hallatán felsejlik va-
lami iskolai tanulmányainkból. Ha 
a legendás egyházszervező és ének-
költő, Sztárai Mihály (1510?–1575) nevéről azonnal eszünkbe jut, hogy 
Evangélikus énekeskönyvünk is tartalmazza egyik zsoltárfeldolgozását, 
s ha Ráday Pált (1677–1733) kapásból oda tudjuk rendelni II. Rákóczi 
Ferenc mellé. Azt azonban valóban tudnunk illenék, hogy valamennyi-
en protestáns eleink prominens képviselői.

Nos, az elmúlt fél évezred magyar történelméből kereken félszáz 
protestáns kiválóság – prédikátor, tudós, író, politikus – portréja so-
rakozik egymás után a Press-Pannonica-Media és az Am�pressZ Ki-
adó közös gondozásában nemrég megjelent, Protestáns hősök – Fél-
száz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből című kötetben. 
Az újságíró-történész, Faggyas Sándor szerkesztette könyv alapkon-
cepciója, hogy ne történelmi eseményeken, hanem a történelmet 
formáló személyiségeken keresztül mutassa be a magyarországi re-
formáció ötszáz évét. 

A szerkesztő minden évszázadból tíz embert választott. A már em-
lítetteken kívül például Sylvester János, Loránt�y Zsuzsanna, Bethlen 
Miklós, Balassi Bálint, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel neve fémjel-
zi az idővonalat, de a 20. század kimagasló személyiségei között Ordass 
Lajos evangélikus püspök, Hamvas Béla és Németh László író is helyet 
kapott a könyvben, amelynek egyik legfőbb erénye, hogy szemelvénye-
ket is közöl a kiválasztottak műveiből.

Nem mellesleg tizenhét mai protestáns szerző jegyzi a kötetben 
megrajzolt portrékat, akik valamennyien tudós ismerői, kutatói protes-
táns örökségünk panteonjának. Egyikük – Vitéz Ferenc irodalomtörté-
nész – a könyv ünnepélyes bemutatóján azt is elárulta: a kötetnek célja 
az is, hogy megéreztesse az olvasókkal a protestantizmussal együtt járó 
nemzeti identitás élményét. Hiszen valamennyi portrén átsüt ezeknek 
az embereknek a haza és a magyar nyelv iránti szeretete is.

Hogy hősök lennének? A mi szemünkben lehetnek, ám e kiválósá-
gok hányatott sorsának, emberi gyarlóságainak ismeretében inkább azt 
látjuk, hogy eszközök voltak – Isten kezében. S ha valaki a könyv lapjain 
„egyhuzamban végigszáguld” a reformáció ötszáz évének hazai történe-
tén, többé aligha tartja közhelyesnek a mostanság gyakorta idézett mon-
datot, megérezve súlyos igazságát: „Egyedül Istené a dicsőség!” l TPK
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– 2010-ben tízezer-négyszáz gyermek 
tanult a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház oktatási rendszerében, idén ez a 
szám már meghaladja tizenhétezret. Mi 
okozta a látványos létszámnövekedést?

– Egyrészt gyarapodott az oktatási in-
tézményeink száma, 2010 óta összesen ti-
zennégy intézményt vettünk át önkor-
mányzatoktól, az állami intézményfenn-
tartótól, és olyan is volt, hogy egy-egy 
intézmény további feladattal bővült, pél-
dául középiskola mellett általános isko-
lát indítottunk. Jelenleg átlagosan kilenc-

venszázalékos kihasználtsággal működ-
nek az intézményeink; természetesen a 
különbség közöttük ebből a szempontból 
jelentős lehet.

– Nyilván a túljelentkezés sem számít 
ritkaságnak. Miért adja Magyarorszá-
gon egy szülő egyházi iskolába a gyer-
mekét?

– Akkor dönt így, ha úgy érzi, hogy ott 
jó helyen van, és minőségi oktatást kap. 
Nem bonyolult dolog ez, csak mindkét 
feltétel biztosítására nagyon oda kell �-
gyelni. A jelentkezők jelentős részének 

fontos az, hogy keresztény szellemben ne-
veljük a gyermekeket, de ez önmagában 
még kevés.

– Látjuk-e, hogy honnan, milyen tár-
sadalmi szegmensekből jönnek a gye-
rekek? Egyáltalán kell ezt tudnunk?

– Az óvodaválasztásnál az egyik leg-
fontosabb szempont, hogy közel legyen 
a lakóhelyhez, és persze a többségükben 
gyülekezeti fenntartású óvodáknál az sem 
mellékes, hogy a szülők személyesen is-
merik az óvónőket, látják, hogy milyen az 
intézmény és a gyülekezet kapcsolata. u 

Az evangélikus isko-
lákban szinte minden-
napos jelenség a túl-
jelentkezés. És persze 
nem csupán evangé-
likus szülők próbálják 
meg bejuttatni gyer-
meküket az egyházi 
középiskolák rangsorá-
nak élén álló Deák téri 
gimnáziumba vagy ép-
pen a soproni evangéli-
kus szakiskolába. Mitől 
sikerágazat az evangé-
likus oktatási rendszer? 
És segíthet-e az okta-
tási intézményhálózat 
fékezni egyházunk 
fogyatkozását? Ezek-
ről is kérdeztük Varga 
Mártát, egyházunk or-
szágos irodája nevelési 
és oktatási osztályának 
vezetőjét.

Oktatás és hozzáadott 
érték
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Minél idősebbek a gyermekek, annál in-
kább eltávolodik a család az intézménytől. 
Ugyanakkor egyre fontosabb szemponttá 
válik az oktatás minősége, az, hogy a csa-
lád, a gyerek céljait mennyire tudja szolgál-
ni az iskola. Van-e az adott intézményben 
valamiféle speciális képzési forma? Erős-e 
a reál tantárgyak vagy éppen az idegen 
nyelv oktatása? Megfelelők-e ehhez a sze-
mélyi, technikai feltételek? Milyen esélye 
van a középiskolából továbbtanulni a diák-
nak? Úgy tapasztaljuk, hogy ezeket a körül-
ményeket a szülők komolyan mérlegelik a 
középiskola, de gyakran már az általános 
iskola kiválasztása előtt.

– Ezek szerint az óvodák kötődnek 
leginkább a gyülekezetekhez. A leg-
utóbbi felügyelői konferencián jó pél-
daként említették a veszprémi gyüle-
kezetet, amely remekül működteti, sőt 
bővíti óvodáját. A felügyelők arra jutot-
tak, hogy az óvodákra kell koncentrálni, 
mert ez sikerágazat, és ezeken keresztül 
lehet leghatékonyabban elérni az egy-
házban vagy annak környezetében élő 
családokat. Helyes okoskodás ez?

– Lehet helyes, de tudok mondani el-
lenpéldát is. Szentendrén például, és persze 
sok más helyen is, sikeres az óvoda ügye. 
Máshol ugyanakkor nem találtunk alkal-
mas intézményvezetőt, vagy éppen az épü-
let minősége nem megfelelő, és most azon 
töprengünk, hogyan zárhatnánk be a nyil-
vánvalóan nem kellő színvonalon és így ke-
vés gyermekkel működő intézményt. Nincs 
általánosan érvényes recept. Úgy tapasztal-
tam, hogy a magas színvonalú oktató-ne-
velő munka, a pedagógusok és az intéz-
ményvezetők felkészültsége, szakmai hoz-
záértése és a fenntartható működés kulcs-
kérdés. A keresztény nevelést támogatja, és 
rendkívüli hatást jelent az intézmény egé-
szére, ha az érintett gyülekezet lelkésze, a 
gyülekezet tagjai jelen vannak az óvoda, is-
kola mindennapi életében, és valós kapcso-
latot teremtenek az oktatási intézmény és 
az egyház között.

– Válogatunk a gyermekek között? 
Célunk az elitképzés? Azért kérdezem 
ezt, mert szülői tapasztalatom, hogy a 
minőségi és persze eredményes oktatás 
egyik fontos feltétele, hogy a gyermek 
milyen összetételű közösségben tanul.

– Ahol túljelentkezés van, és ez nem rit-
ka jelenség az evangélikus oktatási rend-
szerben, ott a válogatás kikerülhetetlen. De 
a minőségi oktatás szempontjából ennél 
sokkal fontosabbnak tartom a hozzáadott 
értéket, azt, hogy minden diák olyan okta-
tásban részesüljön, amely által a legjobban 

tud fejlődni. Fontos számunkra, hogy ha 
egy gyermek bekerül a kiszámíthatóan és 
szilárd etikai alapon működő evangélikus 
oktatási rendszerbe, akkor szinte biztosan 
végighaladhasson rajta, egészen a szakma, 
az érettségi megszerzéséig. A nyíregyhá-
zi oktatási centrum vagy éppen a soproni 
iskoláink együttműködése is jó példa arra, 

hogy függetlenül attól, hátrányos helyze-
tű-e, sajátos nevelési igényű-e a diák, sike-
res lehet a tanulásban, képes továbbtanulni, 
munkát vállalni.

– Ez nyilván azért is fontos lehet egy 
szülőnek, mert a világi oktatási rend-
szerben a politika évtizedek óta képte-
len akár középtávon is kiszámítható fel-
tételrendszert teremteni. Ennek kárté-
kony hatását pedig ékesen példázza a 
minap napvilágot látott, minden eddi-
ginél pocsékabb eredményeket mutató 
PISA-felmérés.

– Az evangélikus oktatás is ezer szálon 
kötődik az állami rendszerhez, de tagad-
hatatlan hozzáadott értéke a kiszámítha-
tóság, az oktatási minőségre törekvés és a 
garantált, ugyanakkor szigorú szabályozá-
si keretek között megvalósuló módszerta-

ni, működési, gazdálkodási autonómia. Az 
evangélikus oktatási struktúra szigorú bel-
ső és persze az állam felé is érvényesülő el-
számolással, pontosan meghatározott fele-
lősségi rendszerben működik. Ugyanak-
kor értéknek tartjuk az intézményi és szak-
mai autonómiát. A pedagógusok szabadon 
dönthetnek az alkalmazott oktatási mód-

szerekről, taneszközökről, az intézmények 
maguk alkotják meg a pedagógiai prog-
ramjukat, alapdokumentumaikat. Az in-
tézmények vezetői meghatározott és ellen-
őrzött kereteken belül végzik munkájukat, 
ők a munkáltatói a pedagógusoknak, és ön-
állóan gazdálkodnak. Az evangélikus okta-
tási rendszer ebből a szempontból lényege-
sen eltér az állami rendszertől. Persze ah-
hoz, hogy ez a rendszer jól működjön, al-
kalmas intézményvezetőkre van szükség, 
és arra is, hogy megfelelő támogatást, se-
gítséget kapjanak. Az utóbbi néhány évben 
ezért vált számunkra kiemelten fontossá a 
vezetők utánpótlásának, kiválasztásának, 
képzésének kérdése.

– Minőségi oktatás nem működhet 
minőségi pedagógusok nélkül. Honnan 
verbuválódnak a pedagógusok? Felté-
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tele az alkalmazásnak a keresztény elkö-
telezettség?

– Elsődleges a szakmai rátermettség, és 
előnyt jelent a keresztény elköteleződés. És 
persze rendkívül fontos a nyitottság, mert 
ez az evangélikus oktatási rendszer egyik 
legfőbb fundamentuma. Az önkormányza-
toktól átvett intézményekben többen vol-

tak, akik nem tudták vállalni a részvételt az 
istentiszteleteken, a csendesnapokon, nem 
tudtak a tanulókkal a kereszténységhez kö-
tődő párbeszédet kezdeményezni, és in-
kább elmentek tőlünk. Ezt el kellett fogad-
ni nekünk is, nekik is. Fontos számunk-
ra a pedagógusok képzése, továbbképzése, 
szakmai műhelyek működtetése. Meggyő-
ződésünk, hogy a pedagógusok rengete-
get tudnak egymástól tanulni, ezért szor-
galmazzuk a pedagógusok közötti tapasz-
talatcserét, óralátogatást, módszertani be-
mutatókat. 

– Ezek szerint magasra teszik a lécet 
a pályázók előtt?

– Igen, ez a siker legfőbb záloga.
– Humán vagy reál oktatásban va-

gyunk jobbak? Egyáltalán törekszünk 
ilyesmire? Azért kérdezem, mert az el-

múlt időszakban a kormányzati retorika 
azt sugallta, hogy a növekvő gazdaságot 
működtető országban szinte csak a re-
ál, a műszaki tudásnak van valódi értéke. 
A többieket csak cipeljük magunkkal…

– Nem teszünk különbséget, nekünk a 
bölcsész ugyanannyira fontos, mint a ma-
tematikus. Gimnáziumaink többségében 
van valamiféle szakirány, az egyikben több 
a nyelvi kurzus, másutt erősebb a termé-
szettudomány, de minden esetben a lehető 
legmagasabb színvonalra törekszünk. Azt 
persze mi is érzékeljük, hogy növekszik a 
reál tagozatok népszerűsége, és ez nyilván-
valóan a munkaerőpiac átalakulásával függ 
össze.

– Lázár János kancellária miniszter nem-
régiben egy mezőtúri református ren-
dezvényen azt mondta, hogy a magyar 
közoktatás súlypontját át kellene helyez-
ni az egyházi iskolákba, mert ott jó ke-
resztényeket és jó magyarokat nevelnek. 
Ön szerint ez helyes irány lenne?

– Mindenkinek biztosítani kell a válasz-
tás, a hozzáférés szabadságát. Éppúgy szük-
ség van világnézeti szempontból semleges 
oktatási intézményekre, mint egyházi isko-
lákra. Nem hiszem, hogy jó kereszténnyé 
válhat valaki pusztán attól, hogy egyhá-
zi iskolába íratják be. Ez sokkal bonyolul-
tabb kérdés. A szigorú ellenőrzés mellett, 
közpénzből működtetett egyházi oktatási 
rendszer is állami feladatot lát el. Úgy gon-
dolom, hogy a választás szabadságát bizto-
sító, decentralizált működés jobb eredmé-
nyeket hoz, mint a napi működésre is kiter-
jedő központosított irányítás.

– Időről időre felbukkan a közbe-
szédben az az állítás, hogy az állam 
több támogatást ad az egyházi iskolák-
nak, mint a világiaknak. Igaz ez?

– Egyértelműen nem. Az állam és az 
egyházak minden évben „elszámolnak” 
arról, hogy hány forintot költött egy gye-
rekre az állami rendszer, és az előleg, ame-
lyet az egyházi fenntartók létszámará-
nyosan kaptak – pedagógus-átlagbér és 
a működési támogatás –, ehhez képest 
több vagy kevesebb volt. Az utóbbi évek-
ben meghaladta az előleg összegét az ál-
lami ráfordítás. Úgy gondolom, az eltérő 
működtetési szemléletet kell keresnünk 
a téves állítás mögött. Az egyházi oktatá-
si rendszer önállóan működő intézményei 
törekednek a mindenkor okszerű, költség-
hatékony gazdálkodásra, és csak a feltétle-
nül szükséges apparátust tartják el. Az ok-
szerű és lehetőleg bevételt termelő gazdál-
kodás azért is fontos az egyházi intézmé-
nyekben, mert az államtól kapott forrás 

csak a működtetésre elegendő, beruházás-
ra már nem.

– Az egyház a központi költségve-
téséből tesz pénzt sikeres, kimagasló 
eredményeket produkáló oktatási rend-
szerének működtetésébe?

– Nem. Ugyanakkor a gyülekezetek, a 
gyülekezetek egyes tagjai, magánszemélyek, 
„öregdiákok” már igen. Pénzt is, de akár ide-
számíthatjuk az intézményeknek juttatott, 
sok-sok természetbeni, társadalmi munká-
ban végzett hozzájárulást is. A pék ki�ivel 
látja el az iskolát, a festő kifesti az osztályter-
met, és így tovább.
– Ez nem csupán anyagilag fontos, ha-
nem azért is, mert erősíti a közösségi 
összetartást is.

– Így van. De ez ugyanígy érvényesül az 
állami iskolák jelentős részénél, hiszen ha a 
település közössége sajátjának érzi az intéz-
ményt, akkor tesz is érte. Persze ez ott sem 
pótolhatja a működési költségeket megha-
ladó, fejlesztésre fordítható források hiá-
nyát, mint ahogyan nálunk sem pótolja.

– Régen az egyház tartotta el az in-
tézményeit, most pedig az oktatási, dia-
kóniai intézményi hálózat lassan túlnövi 
az egyházat. Ez nagy felelősség. Érzéke-
lik a mindennapokban, hogy az egyház-
ban ehhez mérten növekszik a munká-
juk elismertsége, presztízse?

– Azon senki nem vitatkozik, hogy az 
oktatási intézmények működtetése az egy-
ház számára óriási lehetőség. Tizenhétezer 
gyermekhez szólunk naponta, s nagyon 
nem mindegy, hogyan tesszük. Minden há-
romszáz főt meghaladó intézményünkben 
szolgál iskolalelkész, akinek a pedagógu-
sokkal együtt óriási felelőssége van abban, 
hogy a kimenő gyermekek közül hányan 
kötődnek később is az egyházhoz. És per-
sze vonzóvá kell tenni a gyülekezeteket is, 
hiszen hiába terelgeti az iskola a gyerme-
ket Jézus Krisztus felé, ha nincs olyan be-
fogadó közösség, ahol a tanulmányai befe-
jezése után is megélheti a hit örömét. Arra 
is büszkék vagyunk, ha olyan katolikusok, 
reformátusok vagy más keresztény feleke-
zethez tartozók nőnek fel az intézménye-
inkben, akik hívő emberként a saját közös-
ségüket építik. Milyen az egyházon belüli 
megítélésünk? Szerintem a gyülekezeti ta-
gok többsége büszke az evangélikus okta-
tási rendszerre, és igyekszik is kihasznál-
ni az ebből fakadó lehetőségeket. Mi pedig 
törekszünk arra, hogy következetesen gaz-
dálkodó, kiszámítható, eredményes, ebben 
az egész egyháznak példát mutató oktatási 
rendszert működtessünk.

l Illisz L. László
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A z én gyermekkoromban, 
úgy nyolcvan évvel ez-
előtt a falusi portákhoz 
még hozzá tartoztak a ba-
rom  fiak. Tyúkok kapirgál-

tak, kot  ko dácsoltak, nagyokat kukoré-
kolt a kakas, libák gágogtak, kacsák há-
pogtak, és az udvar közepén magát fel-
fújva, faroktollaival „sátorozva” büszkén 

pöffeszkedett a pulykakakas. Ma már 
sajnos ez nincs így. 

A hatalmas pulykakakas bátor ma-
dár, több alkalommal is láttam, amint 

az udvarba tévedt kutyát, macskát dü-
hösen elkergette.

A pulyka eredeti hazája Közép- és 
Észak-Amerika, ahol a vadpulykák ma 
is kisebb-nagyobb csoportokban élnek. 
Háziasított formája megérkezett Euró-
pába is, ahol a 16. században már sok-
felé tenyésztették, és különböző fajtá-
kat alakítottak ki. Elsősorban jó ízű hú-
sáért tenyésztették. Társas madár, a ka-
kas rendszerint több tyúkkal jár együtt, 
és ha veszély közeledik, védelmezi őket. 

A pulyka fején és nyakán lévő sze-
mölcsök, amelyeket általában bibircsó-
koknak neveznek, puhák és halvány-
kék színűek. Ha viszont a kakast vala-
mi felbosszantja, ezek akár háromszo-
rosukra duzzadhatnak, és fenyegető 
kékesvörösre változnak. Kiskoromban 
gyakran bosszantottam szegény puly-
kakakast. Utánoztam bugyborékoló kiál-
tását, mire nyomban dühösen válaszolt, 
feje és nyaka kékesvörösre változott, és 
faroktollait széttárva „sátorozni” kezdett. 

Jellemző az öreg kakasok mel-
lén látható szőrpamacs, amely jóval ki-
sebb formában néha az öreg tyúkokon 
is megfigyelhető. Ők nem bugyboré-
kolnak, és nem is „sátoroznak”, viszont 
szorgalmasan kotlanak a lerakott tojá-
sokon, és szerető gondossággal veze-
tik és védik a kikelt kispulykákat. Ré-
gen azt tartották, hogy ezek nagyon ér-
zékenyek az esőre, és amíg „ki nem ve-
ri őket a piros”, azaz meg nem jelennek 
a bibircsókok, nem szabad megázniuk. 
A szabadon járó pulykák rengeteg ro-
vart — köztük például burgonyabogara-
kat — pusztítanak el, de felszedik a férge-
ket, magokat, és bogyókat is esznek.

l Schmidt Egon

Kérdések
1. Milyen súlyú egy pulykakakas?
2. Milyen színűek a pulykatojások?
3. Milyen pulykafajták vannak?

Ha vidéken jársz, talán a faluban akadnak még olyan porták, ahol baromfiak, esetleg pulykák is élnek. Ha találsz ilyet, 
fényképezd le a kakast „sátorozás”, pöffeszkedés közben, és a képet küldd be szerkesztőségünkbe. Címünk: Evangé-
likus Élet szerkesztősége, 1091 Budapest, Üllői út 25.; e-mail: evelet@lutheran.hu.

Pulyka
Megfejtések: 1. 8-10 kg. (A tyúk 5-6 kg.) 2. Fehér alapon pettyezettek. 3. Például bronz, fehér és fekete.
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u Hogyan fogadta Mária a pásztorok üzenetét? A furcsa kis ábrák betűket 
rejtenek valahogy úgy, mintha többszörösen tükröződnének. 

A helyes megfejtést szerkesztőségünk címére beküldők között jutalmat 
sorsolunk ki. Neved mellett az életkorodat is tüntesd fel! 
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u Két hete bölcsőt készítettünk a karácsonyra várva. Most elkészítheted a 
kis Jézust megjelenítő babát.

Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy a 
földre jöttél értem. Gyújtsd meg ma 
is szívemben szereteted fénysuga-
rát! Világíts az otthonunkban meleget 
adó fényeddel! Ne engedd, hogy el-
múljon belőlem a vágy, hogy mindig 
újra keresselek téged! Ámen.

Káprázat? Az adventi, karácsonyi 
ünnephez sokféle fény tartozik. Egy-
re több városban, faluban díszítik 
fel az utcai fákat, a házakat fényfüzé-
rekkel, különféle világító alakzatok-
kal. Otthonunkban is megjelennek 
az adventi koszorú gyertyái, majd 
a karácsonyfa meghitt fényei. Miért 
van mindez? Hogy csodálkozzunk? 
Hogy elámuljunk? Hogy elfelejtsük, 
milyen sötét és hosszú a téli éjszaka? 
Olvasd el Lukács evangéliuma 2. fe-
jezetének 8—20. verseit! Milyennek 
képzeled azt a fényt, amely körülra-
gyogta a pásztorokat? Kápráztató? 
Ámulatba ejtő? Sötétet messze űző? 
Igazán egyikünk sem tudja meg-
mondani. Azt azonban tudjuk, hogy 
a pásztorok nem a fényről kezdtek 
beszélgetni egymással, hanem ar-
ról, amit hallottak. Elindultak, hogy 
meglássák, hogy is van az, amiről 
hallottak, s amit talán nem egészen 
értettek. Jézus azért született kö-
zénk, hogy mi is elindulhassunk felé, 
megtalálhassuk őt, hogy kutathas-
suk, hogyan is van mindaz, amit Is-
tenről hallottunk, és talán még nem 
egészen értünk. Kísérjen téged is Is-
ten áldása ezen az úton!

u Téged milyen kérdés foglalkoztat? Ha 
meg írod, a Töp ren gő szívesen keresi ve-
led együtt a választ.

R E J T V É N Y
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Ügyintézési szünet az országos irodá-
ban. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket 
és tisztelt Partnereinket, hogy a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Országos Irodá-
ja (1091 Budapest, Üllői út 25., City Corner 
irodaház) december 23. (péntek) és 2017. 
január 6. (péntek) között zárva tart, az ügy-
intézés szünetel. Az első munkanap 2017. 
január 9., hétfő. Ezúton kívánunk minden 
kedves Testvérünknek és Partnerünknek 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt!

Krámer György országos irodaigazgató

Fogadóórámat minden hónap első hét-
főjén tartom. Mindenkit szeretettel várok 
délután három órától öt óráig a Déli Egy-
házkerület székházában (1088 Budapest, 
Puskin u. 12.). 
 Radosné Lengyel Anna

országosfelügyelő-helyettes, 
a Déli Egyházkerület felügyelője

Tisztelt lelkész, gondnok és felügyelő testvérek! Kedves presbi-
terek és gyülekezeti tagok!

A két történelmi egyház vezetői, emlékbizottságai és a Ma-
gyarország kormánya által létrehozott Reformáció Emlékbizott-
ság bennünket bízott meg azzal a feladattal, hogy 2017-ben a 
Magyar Nemzeti Múzeumban kiállítást rendezzünk a reformá-
ció elindulásának ötszázadik évfordulója alkalmából. 

Az az elképzelésünk, hogy a kiállítás újszerűen fogja bemu-
tatni, mi mindent köszönhet a világ (és nem csak a keresztény-
ség) ennek a történelmi eseménynek. Az a vágyunk, hogy mi-
nél szélesebb körben be tudjuk mutatni nemcsak a múltat, 
hanem a jelent és a jövőt is. Ezért minden protestáns gyüle-
kezettől, egyházközségtől kérjük, hogy járuljanak hozzá a kiállí-
táshoz egy „önarcképpel”. Készítsenek digitális portrét maguk-
ról, amelyben a múlt egy szeletét ugyanúgy megmutathatják, 

mint azt, hogyan állnak most, milyen a „jelen-létük”. Amennyi-
ben kedvet éreznek hozzá, mondják el azt is, milyen jövőképük, 
stratégiájuk van, mit üzennének a majdani hatszázadik évfordu-
lóra emlékező közösségeknek! 

Amit kérünk: egyoldalnyi szöveget (3500—3800 leütés) és öt 
olyan archív vagy új fotót, amelyet kiemelkedően fontosnak tar-
tanak. Kérjük, hogy az anyagot 2017. január 10-éig küldjék el 
a következő elektronikus levélcímre: reformacio500@hnm.hu.

Közreműködésüket köszönjük, és várjuk Önöket a kiállításra 
a Magyar Nemzeti Múzeumba 2017 tavaszán.

Erős vár a mi Istenünk! Áldás, békesség!
Köszöntéssel: Dr. Fogarasi Zsuzsa

 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma
Dr. Gáborjáni Szabó Botond 

Debreceni Református Kollégium Múzeuma és Könyvtára
Dr. Harmati Béla László

 Evangélikus Országos Múzeum
Dr. Kiss Erika

 Magyar Nemzeti Múzeum 
Zászkaliczky Zsuzsanna

Evangélikus Országos Múzeum

Levél a protestáns egyházközségekhez
Reformáció 500 
„A megújulás lendülete”

A mikrofonnál Stifner-Kőháti Dorottya és Hajdú Tibor.

A december 26-án 13.30-kor jelentkező ünnepi 
műsorunk tervezett tartalmából:

l	Emberi történeteket fűzünk egy csokorba, és 
persze karácsonyi zenével és verssel is várjuk 
kedves hallgatóinkat.

l	Megismerhetik Nikit, aki vak, de árad belőle a 
derű és az élet szeretete. Öröm ABC címmel 
most jelent meg első kötete.

l	Gáncs Péter elnök-püspökkel a karácsonyról 
beszélgetünk.

l	Amikor a távolságot legyőzi az adakozó szere-
tet: egy fővárosi gyülekezet ajándéka egy kis 
borsodi település rászoruló családjainak.

Keresztény férfi megismerkedne 44-52 
éves nővel házasság céljából. Válaszát vá-
rom „Tél” jeligére a szerkesztőség címére.
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Ponty Orly módra
Elkészítés 
a pontyfi léket sűrűn beirdaljuk, vékony csíkokra vágjuk, sózzuk, hűtőbe tesz-
szük. Sörtésztát készítünk: a lisztet, a tojást és a sört összekeverjük. a halcsí-
kokat előbb lisztbe, majd a tésztába mártjuk, és forró olajban kisütjük. petre-
zselymes burgonyával, tartármártással tálaljuk, citromgerezdekkel díszítjük.

hozzávalók2 kg pontyfi lé3 dkg só
30 dkg liszt4 db tojás0,5 l sör

1 l olaj
3 db citrom

Jó étvágyat!
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Csatazaj. A kisgyerekek és kutyák nagy riadalmára az utób-
bi években egészen elharapódzott a szilveszteri tűzijáték szoká-
sa. Óév délutánján piliscsabai fatemplomunkban a csendes isten-
tiszteletet már megzavarják az első durranások. Mintha a front 
ágyúdörgése közeledne. Éjfél felé egyre erősödik a zaj. A végén 
már háborús állapotokat idéz. 

A szilveszteri harsánysággal, vendégséggel, lövöldözéssel ki-
csit feledtetni szeretnénk, hogy elmúlt egy esztendő. Elhesseget-
ni, hogy azon gondolkodjunk, vajon mi volt értékes és maradan-
dó, és mi volt értéktelen. Marad-e valami utánunk, vagy csak jel-
zőpózna a hegytetőn, mint egy névtelen katonasír. Feledtetni a 
halál gondolatát, amelyre minden elmúlás emlékeztet. Jobb ezek-
re nem is gondolni, vélekednek sokan. „Ne a valóságot lássátok! 
Mondjatok inkább hízelgő dolgokat…” – idézi a próféta a minden-
kori közgondolkodást. 

Vágtató lovak. Áház király korában hangzottak el Ézsaiás 
igéi. Zaklatott, nyugtalan kor volt, akárcsak a miénk. Szövet-
ségesből lett ellenség, ellenségből szövetséges. Kihívást jelen-
tett a viszonyulás az állandóan változó helyzethez. Ézsaiás nyu-
galomra intette a királyt. De Áház és a nép az új helyzetben új 
szövetségest keresett, háborúra készült. Gyors helyzetfelisme-
rés és gyors cselekvés. Maguk akarták kezükben tartani a sorsu-
kat. „Lóháton vágtatunk” – mondják. Majd mindent megoldunk. 
A cél elérése közben átgázolnak a felebaráton – „zsarolásban és 
csalásban bíztok” –, és nem akarnak tovább a nyugalmas és lassú 
Istenre várni. „Hagyjatok békét nekünk Izráel Szentjével!” Vagy 
éppen a lassúságban és nyugalomban a valósággal nem akarnak 
szembenézni.

Szembenézés. A valóság azonban az, hogy nem lehetünk 
egyedül urai minden helyzetnek, nem kontrollálhatjuk az ese-
ményeket, nincsenek a kezünkben. De Isten nem is a sikereket, 
eredményeket várja el. Hanem csak két dolgot. Emberségességet 

a felebaráttal szemben és Isten szeretetét, a Szentnek tiszteletét. 
Miért vágtatunk? Hogy le ne maradjunk valamiről? Vagy mert 
sosincs semmire elég idő, és panaszkodunk, hogy milyen zak-
latott a világ, mindenki rohan? Ézsaiás, a látó másképpen látja: 
valójában menekülünk valami elől. Megint csak a valóság elől.
Ne kelljen szembenézni azzal, hogy nem mi uraljuk az életünket. 
Ne kelljen kiengedni a kezünkből, amiről úgy véljük, hogy a ke-
zünkben tudjuk tartani.

Bátorság. „A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok.” Meg-
térés a valósághoz. A Biblia nagy megtéréstörténeteinek dön-
tő mozzanata a valósággal való szembenézés. „Te vagy az az em-
ber” – mondta Nátán Dávidnak. A tékozló � ú magába szállt, és 
ezt mondta apjának: „Nem vagyok […] méltó arra, hogy � adnak 
nevezzenek.” (Lk 15,19) A „minden rajtunk múlik” és a „gyor-
san kell reagálni” kapkodása helyett pedig Isten higgadtságra int. 
Tedd meg legjobb tudásod szerint, amit feladatul kaptál, ami rád 
bízatott munkahelyeden, családodban, és légy nyugodt. Megol-
dódnak a dolgok. 

Mindehhez erőt kapsz, ha belső békességben, nyugalom-
ban, megállásban, elcsendesedésben keresed Istent, és bizalom-
mal ráhagyatkozol. Lassíts! Légy bátor a csendhez! Ahol az-
zal kell szembenézned, hogy semmid nincs, és egyedül Isten-
ben reménykedhetsz, ott van jelen Isten irgalma. Ahogyan a ki-
jelölt szakaszt követő igében megszólal az evangélium: „Még vár 
az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhas-
son. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne re-
ménykednek.” (30,18) Bízz ebben az ígéretben!

l Kézdy Péter

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Kezedbe tesszük le életünket. 
Az elmúlt éveket és a következőket. Jöjj Lelkeddel, hogy merjünk 
benned bízni, életünket a kezedbe letenni. Ajándékozz meg szaba-
dító jelenléteddel. Ámen.
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A szembenézés bátorsága
Óéveste — Ézs 30,8—17
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Újév — 1Móz 17,1—8

Biztató felütés

A jubileumi, ötszázadik esztendő igazán jól kezdő-
dik, hiszen alapigénk címe nem keveset ígér: Is-
ten megújítja szövetségét! Sok minden változik az 
új esztendő küszöbén: a tavalyi naptárt lecserél-
jük, meg kell tanulnunk, hogy mostantól 2017-et 

írunk. Milyen régen vártunk erre az ünnepi évre, mennyit ké-
szültünk rá, de a legjobb hír, hogy Urunk igazi ünnepi ajánlattal 
indítja az esztendőt: „Megajándékozlak szövetségemmel…”

Külön poén, hogy az Úr a kilencvenkilencedik évből a száza-
dikba lépő Abrámnak ajánlja fel szövetségét, mi pedig éppen ezt 
az igét kapjuk, amikor az evangélikus egyház világszerte átlép-
het földi vándorlásának négyszázkilencven-
kilencedik évéből az ötszázadikba… 

A vele kötött szövetség nem hosszú tárgya-
lások és alkudozások keserves vajúdása nyo-
mán jön létre, hanem Isten teljesen szuve-
rén, egyoldalú döntéséből, szabad kegyelmé-
ből kapjuk ajándékba. Ez a szövetség nincsen 
körülbástyázva óvatos biztosítékokkal, nin-
csen levédve apró betűs záradékokkal, ame-
lyek lehetővé teszik a szövetség felbontását. Is-
ten minden előzetes és utólagos feltétel nélkül, 
halálosan komolyan gondolja Ábrahámnak és 
utódainak kiválasztását és megáldását. 

Csupán annyit vár el: „Járj színem előtt, 
és légy feddhetetlen!” Ezek szerint azért még-
sem egészen ingyenes és feltétel nélküli ez a 
szövetség, hiszen nem keveset kér az Úr. Az 
talán még könnyebbnek tűnik, hogy a színe 
előtt járjunk, hiszen ő Mindenható, aki elől 
úgysem lehet elrejtőzni. Bár az elbukott el-
ső emberpár ezt megkísérelte az édenkert-
ben, de a Teremtő kereső kérdésére felsza-
kadt az ember legelső, igencsak mélyből fa-
kadó bűnvallása: „Meghallottam hangodat 
a kertben, és megijedtem, mert meztelen va-
gyok, és ezért elrejtőztem.” (1Móz 3,10)

Talán ennek a bűnvallásnak a fényében 
érthetjük meg alapigénkben a második, sú-
lyosabbnak tűnő isteni felszólítást: „…és légy 
feddhetetlen!” Nehéz visszaadni az erede-
ti héber szó tartalmát, amelyet Károli „tökéletesnek”, Luther pe-
dig „fromm”-nak, azaz kegyesnek fordít. Valójában arról van szó, 
hogy fenntartás nélkül, egészen vállaljuk fel őt és önmagunkat is. 
Az ő arcának világosságában járjunk, ne takarjuk el magunkat 
előle, ne rejtőzzünk el igéje elől. Teljesen transzparensen éljünk, 
mint akiken átragyog, de legalábbis átdereng Isten világossága.

Gondolom, ezen a ponton nem csak nekem ugrik be Túrme-
zei Erzsébet klasszikus költői de�níciója a Krisztus-követés lé-
nyegéről: „A keresztyének olyan emberek, / akiken átsüt a nap!’’ 
S az ismert vers zárósorai is különleges aktualitást kapnak óév és 
újév határán:

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a nap?!

Ha már a vers jóvoltából bevilágít a nap fénye együtt gondolko-
dásunkba, akkor érdemes rácsodálkozni arra is, hogy ezt a várva 
várt jubileumi esztendőt éppen egy vasárnap, a feltámadás em-
léknapja intonálja, amelynél bátorítóbb nyitányt keresve sem ta-
lálhatnánk. Újév napja nekünk sokkal többet jelent, mint a pol-
gári év kezdete. Karácsony nyolcada számunkra Urunk szent ne-

vének ünnepe. Ő Jézus, azaz Szabadító, sőt mi több: a mi Sza-
badítónk is. Szabadításának fénye éppen a hét első napjának 
hajnalán, a feltámadás reggelén ragyogott fel az övéi számára. 
Ebből a fényből él azóta is Krisztus népe. 

l Gáncs Péter

Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk, hogy Ábrahámnak adott 
ígéreted Jézus Krisztusban lett igenné, ámenné s lehet áldássá so-
kak üdvösségére. Vezessen minket feltámadott, ma is élő Urunk vi-
lágossága! Ő ragyogjon fel bennünk és általunk az induló esztendő 
minden napján. Ámen. 

‚‚
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Vasárnap (január 1.) A békesség Istene pedig, aki az örök szö-
vetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a 
juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, aka-
ratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte 
Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Zsid 13,20–
21 (1Krón 28,9; Lk 4,16–21; Jak 4,13–15; Zsolt 104) Az új év kü-
szöbén megállva csodálatos útra való áldást kapunk. Az elmúlt 
éjszaka bizonyára sokan tettek fogadalmakat az új évre. Ezek az 
ígéretek azonban csak Isten segítségével valósulhatnak meg, hi-
szen ő adja a készséget, az erőt, a kitartást, hogy célba érjünk. Az 
új évben ismerd fel, hogy nem kell egyedül járnod az utad, mert 
Isten veled van mindenkor!

Hétfő (január 2.) Jogos volt minden, amit reánk hoztál, mert te 
hű voltál hozzánk, mi pedig hitszegők voltunk. Neh 9,33 (Tit 3,4–
5; Józs 24,1–2a.13–18.25–26; Lk 3,1–6) Az úton járva sok kísér-
tés érhet minket, bűnbe eshetünk. Bűnbe esett Izrael népe is, és 
a fenti szavakkal tett bűnvallást Isten színe előtt. Nem könnyű el-
jutni a felismerésre, hogy hibáztam valahol, elrontottam valamit, 
és még nehezebb bevallani mindezt. Az Úr hűsége azonban el 
nem múlik irántam. El nem múlik a bizalom, a ragaszkodás, a ki-
tartás, az elkötelezettség irántam, amelyet meg sem érdemlek, de 
az Úristen nem érdemeink szerint ajándékoz meg minket. Az új 
évben ismerd fel, hogy őszintén megvallhatod Istennek mindazt, 
ami nyomja lelkedet, mert ő el nem fordul tőled, és meghallgat!

Kedd (január 3.) Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is 
irgalmas! Lk 6,36 (1Móz 37,22a; 2Móz 2,1–10; Lk 3,7–14) Egy 
pillangó egyetlen szárnycsapása a föld egyik oldalán tornádót 
idézhet elő a másikon. Az Úristen megtette az első lépést felénk. 
Hibáink, bűneink ellenére végtelen kegyelemmel fordul felénk. 
S nem vár el tőlünk mást, mint hogy mi is hasonlóan tudjunk 
egymás felé fordulni! És várja, hogy mikor fogja megmozdíta-
ni az egész világot az irgalmas szeretet szele. „Irgalom, békesség és 
szeretet adassék nektek bőségesen.” (Júd 1,2) Az új évben ismerd 
fel, hogy te magad is példa lehetsz mások számára, ha cselekede-
teidet átjárja az irgalmas szeretet!

Szerda (január 4.) Semmiért se aggódjatok, hanem imádság-
ban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt. Fil 4,6 (Zsolt 119,147; 1Móz 21,1–7; Lk 3,15–20) 
Megnyomom a kapcsolót, felgyullad a fény. Lenyomom a kilin-
cset, kinyílik az ajtó. Minden olyan automatikus, gondolkodnom 

sem kell hozzá. Összetenni a két kezünket és elmondani a kérése-
inket Istennek nem is olyan nehéz. Arról azonban sokszor meg-
feledkezünk, hogy hálatelt szívvel ébredjünk egy új reggelre, kö-
szönetet mondjunk egy eltelt napért! Pál apostol biztat minket: 
ne aggódjatok; de meg is int: a hálaadásról ne feledkezz meg! Az 
új évben ismerd fel, hogy mennyi olyan pillanat van az életedben, 
amelyért hálás lehetsz, és rájössz, hogy aggodalomra semmi ok!

Csütörtök (január 5.) Akik tanácsukkal békére intenek, azok 
szívében öröm [van]. Péld 12,20 (Mt 5,9; 1Móz 9,12–17; Lk 3,21–
38) A hétköznapok forgatagában repül az időnk. Talán meg sem 
éltük igazán a mát, már nyakunkon a holnap. Hol találhatunk bé-
kességet így? Hogyan tudunk csendet lelni? Akik békére intenek, 
azok már megtapasztalták, milyen békével töltekezve élni, azok 
szívében már öröm van, és tudják, ezt meg kell osztaniuk mások-
kal is. Az új évben ismerd fel, hogy ha keresed a békédet és nyu-
galmadat, egyetlen helyen találhatod meg: „Uram, irgalmazz, / 
Békét csak nálad lelek!” (ZÉ 51)

Péntek (január 6.) Mert minden dübörögve menetelő csizma és 
véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Ézs 9,4 (Lk 1,78–79; 
Mt 2,1–12; Ef 3,2–3a.5–6; Lk 4,1–13) Csendesedjetek el! Szűnjön 
meg minden békétlenség, minden háborúskodás, minden viszály! 
„Mert egy gyermek születik nekünk, �ú adatik nekünk. Az uralom 
az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Is-
ten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5) Ézsaiás jöven-
dölése a mi korunkra már beteljesedett. Sokan mégsem ismerik fel 
benne az Eljövendőt! Ember embernek farkasa. Eltűnt a törődés, az 
együttérzés, az irgalmasság. Milyen jövőt hoz ez nekünk? Az új év-
ben ismerd fel, hogy szükség van ma azokra, akik rámutatnak az Úr 
Jézus Krisztusra!

Szombat (január 7.) Mert más alapot senki sem vethet a meg-
levőn kívül, aki Jézus Krisztus. 1Kor 3,11 (Zsolt 118,22–23; 1Jn 
3,1–6; Lk 4,14–21) Van, aki hasonló ahhoz a bolond emberhez, 
aki homokra építette a házát (Mt 7,26). A maga útját járja, irá-
nyítja a saját életét, végül mégis összedől a háza. Van, aki hason-
ló ahhoz a bölcs emberhez, aki kősziklára építi a házát (Mt 7,24). 
Megfogadja az Úr parancsait, elfogadja az intést, hagyja, hogy az 
Úr vezesse lépteit, ezért háza erősen áll. Melyik alapon áll a te éle-
ted? Az új évben ismerd fel, hogy meglévő alapod az Úr, és rá 
biztosan építhetsz!

l Arató Eszter

Új nap — új kegyelem

Ára: 550 Ft
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