EVANGÉLIKUS

2021 • TAVASZ

HARANGSZÓ
A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHER ÁNUS EGYHÁZ L APJA

8

20
Ha az áldás és
a teher közt
megfelelő az
egyensúly

Isten
báránya

24
Kakaslövés
és kakasütés
Apácán és
Oltszakadáton

31
Határhelyzetben

TARTALOM
Hírek

4

Interjú
Török László: Ha az áldás és a teher közt megfelelő az egyensúly

8

Főpásztori gondolatok

12

Lelkiség
Hogy beteljesedjék az Írás – virágvasárnaptól húsvétig

14

Önátadás és engedelmesség

16

Jézus azt kéri, maradjunk mindvégig a vacsorán

17

Döntés a kereszten

18

Két ellentétes húsvéti üzenet

19

Titokba vezető út
Isten báránya

20

Olvasmány
Tamás Tünde: Palkó pájna

22

Gyülekezeti riport
Kakaslövés és kakasütés Apácán és Oltszakadáton

24

Evangélikus arcképcsarnok
Fritz László

27

Tudatosan Krisztusban
Határhelyzetben

31

Beszéljünk róla
Férﬁszemmel az egyház megújulásáról

34

Vezetői 5-ös

36

Könyvajánló
Tokár Imola: Népi vallásosság és evangélikus liturgia

38

KIADJA a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
FELELŐS KIADÓ: Adorjáni Dezső Zoltán püspök
FELELŐS SZERKESZTŐ: Boldizsár Beáta
HÍRSZERKESZTŐ: Fogarasi Szép Krisztina
OLVASÓSZERKESZTŐ: Rostás-Péter Emese
KORREKTÚRA: Szabó Beáta
SZERKESZTŐSÉG: 400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 1
TEL.: 0264-596-614
E-MAIL: evangelikus.harangszo@gmail.com
www.evangelikus.ro
GRAFIKAI ÉS MŰSZAKI SZERKESZTÉS: IDEA PLUS / Kolozsvár,
Könczey Elemér, Fazakas Botond
CÍMLAPFOTÓ: Kiss Zoltán Árpád
FOTÓK: Ádám Gyula, Bethlendi Tamás, Getty Images, Illés
Gábor, Kiss Gábor, Kiss Zoltán Árpád, Lőrincz Lóránd, Pixabay
NYOMDAI MUNKÁLATOK: IDEA Nyomda, Kolozsvár
ISSN 1844-1793
Ára 5 lej

E VA NG ÉLIKUS.R O
ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZ

TÁMOGATÓK:

Beköszöntő

N

ézem a tavaly restaurált oltszakadáti portál és a kiskapusi oltárképek
fényképeit, és gyönyörködöm. Helyrehozott évszázados törések és
repedések, tiszta felület, ragyogó színek – a megújulás kézzelfogható,
tapintható jelei. Őszintén ámulatba ejt e változás, és azon kapom magam,
hogy vágyakozom. Ilyen kézzelfogható, tapintható jelekre vágyom, melyek jelzik
a lélek, a gondolkodás, az élet megújulását. Talán túl sok vergődést, mindennapos
belső küzdelmet látok, és élek meg én is. Vágyakozom a „gyógyulásra”, és tudom,
hogy ezzel nem vagyok egyedül. Nemhiába lett a megújulás – szerkesztőségünk
egyöntetű döntése alapján – lapunk éves témája.
Újrakezdés, megújulás. Egyik sincs a másik nélkül, mint ahogy a megújulás
áldását sem tudjuk elválasztani annak terhétől, vagy a feltámadást a szenvedés
útjától.
A megújulás nem egy pontszerű esemény, hanem folyamat. Sok verejték,
befektetett (lelki) munka, álmatlan éjszaka, odaszánt idő, sok türelem, bátorság,
bizalom, és nem utolsósorban a szeretet gyümölcse. Vágyakozásunk tárgya, melynek
az áldását sokszor a legkínzóbb türelmetlenségben vagy csüggedtségben kapjuk,
csak úgy, Isten kegyelméből ajándékba.
A húsvét felé vezető böjti úton sok nehéz szívű, türelmetlen tanítványt látok.
Köztük magamat is. Tudom, hogy dolgozik rajtunk a Mester, a nagy restaurátor.
Finom, apró, türelmes mozdulatokkal, hajszálvékony ecsetvonásokkal javítja
a töréseket, repedéseket. Megszabadít a lerakódásoktól, a piszoktól, és apránként
felfrissíti a színeket. Lassú és hosszú folyamat ez, ami néha kényelmetlen, zavaró,
sőt fájdalmas is lehet. De csak így lehet új életet lehelni a megváltott, ám folyton
mennyei gondoskodásra szoruló, esendő lelkünkbe. Milyen jó, hogy ilyen csepzetten,
fáradtan is rá tudjuk bízni magunkat az Úristenre. És milyen jó, hogy nemcsak
a szeretete, hanem a türelme is mérhetetlen.
Bízom abban, hogy húsvéti lapszámunk oldalain talál olyan írásokat az
Olvasó, melyekből igei útravalót, erőt, inspirációt meríthet a megújuláshoz.
Melyek segítenek nemcsak megérteni, hanem átélni is a feltámadás örömét,
megváltottságunk tényét. Ha pedig nehéz a megújulás útja, vigyük azt is megváltó
Istenünk elé, akár így, kétsoros imában:
Uram, te mérhetetlen türelemmel munkálkodsz az én növekedésemen,
megújulásomon. Add, hogy legyen türelmem a magam útjához nekem is! Ámen.
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IN MEMORIAM
LELKÉSZNEK KÉSZÜLT, VÉGÜL MÁS ÚTON
SZOLGÁLTA EGYHÁZÁT, KÖZÖSSÉGÉT
• 2020. november 23-án, életének 83. évében Kolozsváron elhunyt Essig József fotográfus, operatőr, televíziós szerkesztő. 1938. június 18-án
született Fazekasvarsándon, evangélikus lelkészi
családban. Elvégezte a teológiát, de a Securitate
zsarolása okán úgy döntött, nem lesz lelkipásztor. A rendszerváltás után a Kolozsvári Televízió
magyar adásának operatőre lett. Felbecsülhetetlen értékű archívumot hozott létre, amelynek segítségével visszaforgatható Kolozsvár és a megye
társadalmi, kulturális, művészeti élete az 1989-es
változásoktól napjainkig. Egyházunk történetének

• Essig József
egyik nagy képi dokumentálója volt, emellett elkötelezett nagykövete Reményik Sándor kolozsvári
evangélikus költőnk munkásságának.

ÉLETÉBEN JÉZUS KRISZTUS VOLT A KÖZÉPPONT
• 2021. január 8-án hunyt el Rab Gyula nyugalmazott lelkész, aki türelemmel viselt hosszú betegség után adta vissza lelkét teremtő Urának.
1939. július 19-én született Krizbán, Rab József és Jakab Mária harmadik
gyermekeként. 1961-ben lelkésszé szentelték Kolozsváron, majd ugyanebben az évben helyettes lelkészi kinevezést kapott a székelyzsombori
gyülekezetbe. Nagyszentmiklós és Zselyk után Zajzonba helyezték, ahol
40 éven át szolgált. 2011-es nyugdíjba vonulását követően fáradhatatlanul végzett lelkiismeretes kórházlelkészi szolgálatot Brassóban. Életében Jézus Krisztus volt a középpont. Őt nem az egyéni ambíció, hanem a
Krisztus szeretete tartotta a pályán.
• Rab Gyula

HITÉVEL, ERKÖLCSI TARTÁSÁVAL,
EMBERSÉGÉVEL MUTATOTT PÉLDÁT

• Pál Gyula
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• Folyó év január 27-én, életének 57. évében, töretlen optimizmussal viselt súlyos betegség után elhunyt Pál Gyula, egyházkerületünk másodfelügyelője, a brassói egyházmegye gondnoka, a barcaújfalusi gyülekezet
felügyelője. 1964. július 30-án született Brassóban. A barcaújfalusi egyházközség presbitere, majd felügyelője, az egyházközség lelki, szellemi és
anyagi gyarapodásának tevékeny segítője volt. Az egyházi és világi tisztségekkel járó kötelezettségeit komolyan vette, személye és véleménye
nagyban hozzájárult közösségeink építéséhez. Hite, erkölcsi tartása, embersége arra tanított, hogy az életben nekünk a lényeget kell megragadni.
Ne csak a mulandó földi létre rögzítsük tekintetünket, hanem lássuk és
ragadjuk meg azt, ami örök.

HÍREK

EGYHÁZAK A GYÜLEKEZETI KIADVÁNYOK
TÜKRÉBEN
• Lapunkat is bemutatták az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott, a Magyar
Tudomány Napja Erdélyben (19. fórum) című rendezvénysorozat keretében. A szokatlanság kihívásai
című videokonferencián dr. Nagy Éva, a vallásügyi
államtitkárság tanácsosa tartott ismertetőt Egyhá
zak a gyülekezeti kiadványok tükrében címmel. A tanácsos asszony bemutatta a katolikus Keresztény Szó,
a református Üzenet és Harangszó, az Unitárius Köz
löny, valamint az Evangélikus Harangszó egyházi lapokat. „Ebben a zűrzavaros világban nagyon fontos,
hogy legalább jelképesen, különböző csatornákon
kezet nyújtsunk egymásnak, és odafigyeljünk egymásra. Nagyon jó lehetőség erre a hazai történelmi

egyházak kiadványainak lapozgatása s a bennük
lévő cikkek, információk által való »feltöltődés«,
hiszen mind közösségformáló jellegűek. Gyülekezeteknek szólnak, többnyire gyülekezeti tagok tollából” – fogalmazott ismertetőjében Nagy Éva.

EVIKE-tevékenységek szemléje
• Hosszú kihagyás után Székelyvarságon találkoztak
az Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület (EVIKE)
tagjai egyházunk, valamint a Lutheránus Világszövetség támogatásának köszönhetően. A háromnapos februári találkozó fő témája az istentisztelet volt,
mellyel párhuzamosan terítékre került a teremtett
világ tiszteletének a fontossága. Koszta István püspökhelyettes a vasárnapi istentisztelet liturgiájáról
tartott hitmélyítő előadást, Kolcsár József sepsiszentgyörgyi színész pedig izgalmas workshopokkal gondolkodtatta el a résztvevőket a természetvédelem
iránt való elkötelezettségükről és az egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás szükségességéről.
Márciusban a Young Christians Engaging in Rai
sing Awareness of Climate Change című klímavédelmi

akcióban vettek részt az EVIKE tagjai. A projekt keretében a fiatalok 45 fát fogadtak örökbe és ültettek el a hosszúfalu-alszegi evangélikus templom és
parókia udvarán. A klímavédelmi akció és projekt
támogatója a Lutheránus Világszövetség.
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HÍREK

BEFEJEZETT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ
RESTAURÁLÁSOK KÉT 13. SZÁZADI
TEMPLOMUNKBAN
• A pandémia ellenére 2020 folyamán két 13. századi templomunkban, az oltszakadáti, valamint
a kiskapusi templomban történtek restaurálási
munkálatok.
Oltszakadáton a magyar kormány által finanszírozott Rómer Flóris-terv keretében elvégezték a
templom nyugati kapujának és elemeinek kőrestaurátori munkálatait. Gere István kalotaszegi kőfaragó, Sipos István Márton barcaújfalusi szobrász,
valamint Kiss Zoltán Árpád gyulafehérvári kőrestaurátor munkájának a fő célja az állagmegóvás,
konzerválás volt. A tisztítási munkálatok során

AUGUSZTUSBAN TERVEZIK MEGTARTANI
AZ ELHALASZTOTT II. BARCASÁGI ÉS
KIRÁLYFÖLDI CSÁNGÓ-MAGYAROK
ZARÁNDOKLATÁT
• 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt
a második csángó zarándoklat.
A szervezők reményei szerint idén lehetőség lesz arra, hogy ugyan szerényebb formában
is, de megrendezhessék azt. A zarándoklat tervezett időpontja augusztus 26–29., a helyszín a
barcasági régió, téma: „Ha Isten velünk, kicsoda
ellenünk?”
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sok értékes, apró részlet látott napvilágot: festésmaradványok, középkori vakolatrészletek, fugák,
tömítések és az ornamentáció eddig nem látott
részletei bukkantak elő.
A kiskapusi erődtemplom korábbi külső és
belső felújítása után 2020-ban elkezdődött a nagypénteket és húsvétot ábrázoló oltár restaurálása.
A két oltárkép restaurálását Ferenczy Botond és
Gentiana Bota restaurátorok végezték Kolozsváron
és Bukarestben. A festményeket 2020 őszén vis�szaszállították Kiskapusra, az oltár farestaurálási
munkálatai jelenleg is folytatódnak. A munkálatok
befejezéséig a két részből álló oltárképet a templomban állították ki. A kiskapusi oltárról a tavalyi
első lapszámunkban írtunk, az Evangélikus öntudat
című rovatunkban.

HÍREK

MÁJUS 16-ÁN KERÜL SOR
A NAGYVÁRADI ÓVODA ÚJ ÉPÜLETÉNEK
FELSZENTELÉSÉRE
• A nagyváradi egyházközség a Romániai Pedagógusszövetség közvetítésével nyert finanszírozást
a magyar kormány óvodafejlesztési programjának keretében egy új, multifunkcionális ingatlan
megépítésére. Az épület földszinti részét a 2020–
2021-es tanév elején az óvodások már használatba
is vették, a világjárvány miatt a felszentelés azonban elmaradt. Az új, többfunkciós épület az óvodásokkal való foglalkozást, illetve a gyülekezet
tevékenységeit hivatott segíteni. A munkálatokat
a tetőtér beépítésével folytatják.

NYUGDÍJAZÁS A SZLOVÁK
EGYHÁZMEGYÉBEN
• 42 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult Bálint
Juraj nagylaki lelkész. Kolozsváron végezte teológiai
tanulmányait, majd 1979 szeptemberében szentelte
lelkésszé Szedressy Pál püspök Nagylakon. A szlovák
nyelvű egyházkerületben először Vukováron szolgált segédlelkészként, majd 1996-tól a nagylaki egyházközség lelkésze. 2001-től a szlovák egyházmegye
esperese volt, 2017 májusáig. Bálint Juraj nyugdíjba
vonulása után Szapárligeten szolgál tovább.

NAGYÍTÓ ALATT EGYHÁZUNK ONLINE
KOMMUNIKÁCIÓJA
• Az elpalástolt Facebook, illetve Fekete palástból
Batman kosztüm – egyházi tartalmak a közösségi
médiában címmel dr. Kiss Tamás Ágnes és Kiss
Gábor tartott továbbképzőt a kolozsvári egyházmegye februári lelkészértekezletén. Az előadók a
közösségi médiában való jelenlétről, a Facebook,
Instagram, YouTube megfelelő használatáról
tartottak előadást, melynek során kiértékelték
az egyházkerület Facebook-oldalát, valamint az
egyházközségi oldalakat is. A képzés keretében a
szakemberek az online kommunikáció javítását
célzó tanácsokkal is ellátták a kolozsvári egyházmegye lelkészeit.
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Török László
Ha az áldás
és a teher közt
megfelelő az
egyensúly
1990 húsvétján, pontosabban április 11-én jelent meg újra az Evangélikus Harangszó. Mit jelentett a húsvéti feltámadás a rendszerváltás évében, és hogyan élte meg a megújulást az a
maroknyi lelkipásztor, akik újraindították egyházunk lapját? – interjúnkban erre keressük
a választ Török László csernátfalusi lelkipásztorral, az Evangélikus Harangszó egykori felelős
szerkesztőjével.

BOLDIZSÁR BEÁTA
interjúja
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1990-ben négyéves voltam, a fejlődéslélektan szerint nem sok emlékem kellene legyen abból az életkorból. Én mégis pontosan emlékszem bizonyos
érzésekre. Marosvásárhelyiként a fekete március
félelme, feszültsége, a felnőttek már-már háborús
lelkiállapota a titkolózások ellenére úgy folyt át
gyermeki lelkembe, mint tej a szűrőn. Rendszerváltás utáni gyerekkoromból főképp érzésemlékeim
vannak: a bizonytalanság, bizalmatlanság, óvatosság, a szabadság öröme, a remény, a botladozó
útkeresés keserű és mégis örömteli kínja. Ha viszszagondolsz a rendszerváltásbeli önmagadra, mit
látsz? Mi élt akkor az emberek lelkében?
Szinte szó szerint ugyanaz, amit az akkori négyéves gyermek – megfogalmazatlanul bár – megérzett. Hatalmas fellélegzés volt ez, mint amikor

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

a víz alatt meggyötört tüdő végre levegőhöz jut,
és inkább ösztönösen, mint tudatosan csak arra
összpontosít, hogy minél rövidebb idő alatt minél
többet fogadjon be az életet biztosító elemből.
De – mint tapasztalatból tudjuk – a szapora lélegzés gyakran szédülést, mondhatnám részegséget
okoz. Engem sem kímélt meg a hirtelen jött, váratlan (?) szabadságnak a sodra, és alig hallgatott el a
fegyverropogás, máris az új világ gyors berendezésén kezdtem ügyködni. Persze csakis saját tervek,
elképzelések szerint, amik, mint utóbb kiderült,
álomnak szépek és jók voltak, csak a gyakorlatba ültetésükkel volt egy kevés gond. Vagy inkább
nem is kevés . Nyilván ezt elég nehéz volt kellő időben belátni, hiszen akkor mindössze harmincéves
voltam, ahogy mondani szokták: negyvenéves

INTERJÚ

tapasztalattal és ennek megfelelő önbizalommal,
és ezek birtokában szinte biztos voltam abban,
hogy ha muszáj, „kalapom mellé tűzöm a Napot”.
Istennek hála, voltak körülöttem vagy inkább mellettem olyan emberek, akik kellő tapintattal, odafigyeléssel, baráti szeretettel úgy tudtak visszahúzni
a földre, hogy nem fájt nagyon, hogy csak álmaim
egy részét adtam föl, a lelkesedésemet nem. Ma
is hálás vagyok néhai Veres Károly volt bácsfalusi, Raduch Zsolt brassói szolgatársamnak (akinek
hajdan hittanosa is voltam), és nem utolsósorban
apósoméknak, Kiss Bélának és hitvesének azért a
türelemért vagy éppen kemény szavakban megnyilvánuló szeretetért, amivel „átneveltek”.
A nem feladott álmok között mindenképpen
előkelő helyen állt egy egyházi sajtótermék megjelentetése. Ennek „felette szükséges voltáról” az
irattárakat bújva győződtem meg. A nagypapi dolgozatomban ugyanis a Brassói Egyházmegye száz
évét (1886–1986) dolgoztam föl, és a két világháború közötti egyházi sajtó gazdagsága, valamint
annak szinte fél évszázad múltán is nyomon követhető pozitív hatása mély benyomást tett rám. Azt
mondtam, ezt csinálni kell tovább.
Alig telt el néhány hónap az 1989-es forradalom
decemberi kitörése, Ceauşescu bukása, a januári
bányászjárás óta, és akár néhány hét a fekete március eseményei után, de ti már az első lapszámon
dolgoztatok, hogy az eljusson a hívekhez húsvétra.
Milyen reményekkel, félelmekkel fogtatok neki a
munkának?
A visszarendeződés félelme – így konkrétan – nem
fogalmazódott meg bennem, bennünk, de ahhoz
éppen eleget éltünk az „átkosban”, hogy tudjuk:
halogatni nem szabad, a vasat addig kell ütni,
amíg meleg. A kérdésben említett események pedig
mintegy bizonyítékul szolgáltak erre a bölcsességre. Sietni kellett hát, vagy legalábbis határozottan
lépni. Az első lépés a megkövesedett félelem és
az ebből adódó túlzott óvatosság feloldása volt.
Mondanom se kell, hogy nem mindenütt és nem
maradéktalanul sikerült. De ott próbáltuk, ahol
az oldódásnak legalább halvány jele mutatkozott.
Akkori püspökünk, néhai Szedressy Pál akkor már
nagyon rossz egészségi állapotban volt, tőle határozott támogatást nem remélhettünk. Esperesünk,

Az első lépés a
megkövesedett félelem
és az ebből adódó túlzott
óvatosság feloldása volt.
Jakab Mihály ’89 őszén hunyt el, ezért Raduch Zsolt
alesperes biztatására, amolyan hályogkovácsként
elvállaltam a lap szerkesztését azzal, hogy egyházkerületi lapként indítjuk, és ha majd valaki kifogást emelne, majd átírjuk a fejlécet, és lesz belőle
egyházmegyei vagy éppen gyülekezeti újság. Ezért
történt aztán úgy, hogy – szintén Raduch Zsolt hathatós közbenjárásával – az Evangélikus Harangszó
kiadási engedélyét a Brassó Megyei Nemzeti Megmentési Front kultúráért felelős elöljárója írta alá.
Engedély volt, már csak újság kellett.
A lapszerkesztés csapatmunka. Sikere hosszú távon
attól is függ, kik és mennyire köteleződnek el benne,
mellette. 1990-ben kik voltak a szerkesztőbizottság
tagjai? Milyen nehézségekkel és kihívásokkal kellett szembenéznetek?
A nehézségek elsősorban abból adódtak, hogy nem
nagyon tudtuk, mit és hogyan kell. Mert legyen
bármekkora is a lelkesedés, a szakértelmet csak
ideig-óráig tudja pótolni. És az elköteleződés…
na, igen, ez egy másik fogas kérdés. Az induló Ha
rangszó szerkesztőbizottságának tagjai (az első
szám impresszuma szerint): Adorjáni Dezső Zoltán, Antal László, Daragus Endre, Kovács László,
Szász-Benedek István grafikai szerkesztő és jómagam mint felelős szerkesztő (hogy ez tulajdonképpen mit takar, a mai napig sem tudom pontosan,
de jól hangzik…). A felsorolásból látható, hogy az
egy árva grafikuson kívül a többiek mind gyülekezeti lelkészek voltak. És tegyem mindjárt hozzá:
akkor, abban a konstellációban az átlagosnál is
több feladattal kellett megbirkózni. Kovács Laci
bácsi már nyolcadik X-ét taposta, de ő volt az, aki a
folytonosságot képviselte, aki vissza tudott nyúlni
a múltba egy ötletért, jó tanácsért. A szerkesztést
hát csak amolyan „másodállásban” tudták vállalni. Hosszabb távú elköteleződésről tehát nem
nagyon beszélhetünk. Maradt a „felelős”, aki volt
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eléggé „felelőtlen” ezt elvállalni, aki telefonált, írt,
könyörgött, számlákat állított ki… de hiszen ezt
magad is tudod.
Az elköteleződés kapcsán viszont feltétlenül
meg kell említenem a grafikusunkat, Szász-Benedek Pistut. Na ő aztán teljes mellbedobással állt az
ügy mellé. Akkor a brassói tehergépkocsi-üzem reklámrészlegén dolgozott. Ő készítette el a lap fejlécét, ő gépeltette le – munkaidőben – egy színromán
gépírónővel (!) a szövegeket, amiket aztán ollóval fölvágott és „bemakettált” a laptestbe, ő bírta
rá – egy-egy üveg pálinkával is – a nyomdászokat
a munkaidő utáni bentmaradásra, és ugyancsak
ő intézte el a részlegvezető Florkevicz Lászlóval,
hogy aprópénzért kinyomtassák a lapot.
És még egy rövid gondolat: ugyanezt a segítőkészséget tapasztaltam a későbbiek során is, amikor a lapot már Négyfaluban, a D&H Soft Kft.-nél,
a későbbi DiszTipónál nyomtattuk. Köszönet érte
mindenkinek.
A megújuláson áldás van, de a megújulásnak elég
súlyos a terhe. Legyen szó lelkünk, életünk, társadalmunk, de akár egy sajtótermék, nevezetesen
lapunk megújulásáról. Te hogyan élted meg ezt az
újrainduláskor? És hogyan segített a teherviselésben a hit?
Ha az áldás és a teher közt megfelelő az egyensúly,
akkor nagy gond nem lehet. És Istennek hála, esetemben így alakult. Mármint a sikerélmény áldása
az enyém volt, a teher a családomé. Tőlük vontam
meg ugyanis azt az időt, amit a Harangszóra áldoztam. Csak szemléltetésként említem az akkor elemista fiam „szentenciáját”, aki a tanító néni „Hol
dolgoznak a szüleid?” kérdésére így válaszolt: „Ja,
édesapa a templomban csak prédikál, de dolgozni
a nyomdába jár”.
Komolyabban szólva: szerencsém volt azzal,
hogy családom apraja-nagyja támogatott ebben
a munkában, megértőbbek, elnézőbbek voltak.
És szerencsém volt azzal is, hogy amikor már nagyon „padlóközelben” éreztem magam, mindig
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hozott a posta egy rövid köszönőlevelet, egy cikkecskét leközlésre, egy fényképet, miegymást.
Amolyan reményikes „szitáló, halk sziromcsodákat”, amik továbbsegítettek. És a hit? Hát én hittem, hogy ezek nem véletlenül érkeztek mindig
„jókor”.
Jellemző az emberre, hogy a reményt összekeveri az
ábránddal. Kicsit úgy érzem, ez történt velünk is,
mikor 2021-től azt vártuk, hogy gyors és gyökeres
változást hozzon életünkbe. 1990 után is megtanultuk, hogy a megújulás nem mindig úgy és nem
abban a tempóban megy végbe, ahogy szeretnénk.
A csalódást és kiábrándulást, gondolom, te is átélted a társadalom vagy az egyház megújulásának
az útján. Nincs ember, aki ne élné át. Mégis mi az,
ami megtartja az embert a kiábrándulás, csalódás
mélységében?
A remény, hogy nem dolgozik hiába. Mert nyilván
engem sem kerültek el a sötétebb pillanatok, felbosszantottak a nemtörődömség nyilvánvaló példái, elkeserítettek az utamba gördített akadályok.
És még azt is megéltem, hogy a későbbiek során
kicsit (vagy nem is kicsit?) irigykedve lapozgattam
az egyre „szalonképesebbé”, külalakban és tartalomban is igényesedő Harangszót. Így, most, vis�szatekintve viszont csak hálát érzek a jó Isten iránt,
hogy mindannyiszor erőt adott a továbbhoz. És –
mivel én is emberből vagyok – egy kis (vagy nem
is kis?) büszkeséget is azért, hogy a mai megújult
Harangszóban az én munkám, fiatalságom egy töredéke is benne van.
A tavalyi év újrakezdés témáját árnyalva az Evangélikus Harangszó idei témája a megújulás. Egy
mondatban hogyan fogalmaznád meg, mi(t jelent)
számodra a megújulás?
Jobbat, és pláne egy mondatban, nem tudok, mint
„plagizálni” Jézust: a megújulás a földbe esett búzaszemből kibontakozó kalászremény, ami viszont
kitörülhetetlenül és örökre magában hordozza a
régit is.

FŐPÁSZTORI GONDOLATOK

Húsvét másképp

E
ADORJÁNI
DEZSŐ ZOLTÁN
püspök
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lszomorodva olvasom a 2020-as lelkészi
munkajelentéseket a gyülekezetek életéről. Lehangoló, enyhén szólva tragikus
helyzetkép tárult elém. Kulcsszavunk lett
minden helyzetjelentésben az, hogy elmaradt, felfüggesztettük, ideiglenesen szünetel. Néha, itt-ott
egy vakmerő szolgatárs vagy lelkes szervezőcsapat
mert repedést törni a zárlat szigorú, kemény falán.
De be kell vallani, hogy munkánk, hivatásunk
egyre inkább digitalizálódott, többnyire virtuálissá vált, akárcsak az egész életünk. Néhány filmkocka lettünk a képernyőn, pár másodperces unalmas
hír- és gondolatfoszlány. Krízis-munkajelentéseink
egyetlen és igazi pozitívuma online szolgálataink
számszerű növekedése. Új tudás, új megoldások és
eszközök váltak elengedhetetlen részeivé életünknek. Szépen lassan megtanulunk „ütőképesen”
kommunikálni az online térben. Az egésszel csak
az a gond, hogy bármilyen nagyszerű és komplex
legyen az online világ, a látszat soha, de soha nem
tudja a valóságot pótolni, mint ahogy az élő, személyközi emberi beszédet sem a mégoly progres�szív kommunikáció.
Furcsa, nagyon szokatlan „doketikus”, értsd
látszatlétre lettünk kárhoztatva az egyre elhúzódó válságban, és csak remélni tudom, hogy ez nem
örökké, hanem csak ideig-óráig tart. Most, húsvét
küszöbén, a feltámadás ünnepére készülve ezt a
doketikus látszatfelfogást szeretném felidézni.
A doketizmus az első századok egyik ókeresztény
krisztológiai interpretációja volt, amely azt vallotta, hogy Jézus Krisztus földi, fizikai volta csupán
látszat, érzékcsalódás. Jézus testi realitása igazából nem létezett, illúzió volt, halála és feltámadása úgyszintén, csupán istensége, mindenhatósága
volt az ő reális létformája. A kereszten sem ő hal
meg, ezért feltámadnia sem kell, mert mindig is élt.
Az egész szenvedéstörténet inkább allegória, ami
túlmutat a közvetlen valóságon. A látszattörténések mögött vagy azok mélyén meghúzódó eszmei
tartalom munkálja az üdvöt.
Tudom, hogy a dolgok alakulása miatt idén is
nehéz lesz szabadon, önfeledten és nyilvánosan,
EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

a ránk erőltetett korlátok nélkül megünnepelni
húsvétot, az élet ünnepét. Valószínűleg marad a
távolságtartás, a bezártság és a virtuális ünnepi
forma, a látszat. Ennek ellenére a mostani húsvét
egy vízválasztó határállomás lehet számunkra,
határozott kijövetel a látszatból, a mesterségesen
kreált virtuális valótlanságból, a félelmek, zavarodottság világából a valóságba.
A húsvét most az a pillanat legyen, egy olyan
katartikus lelki megnyilatkozás, amelyben lelkünk
„útvonaltervezője” kimondja: „újratervezés”. Jézus
Krisztus szenvedése, halála, feltámadása nem illúzió, nem egy virtuális térben vagy időben történik, hanem hitismeretünk alapján valóságosan
beágyazódva emberi történelmünkbe. A feltámadás, annak fizikai megnyilatkozása is valóság, nem
látszat, nem tévedés, nem mítosz. Igaz, ami ott és
akkor történik, az nem az immanens törvényszerűségek kategóriájába sorolható, de attól valóságos
és reális történés.
Jézus sírját egy óriási, nehéz kő zárta el a külső
világtól. A húsvét reggelén odasiető asszonyok bizonyára nem tudták volna saját törékeny erejükkel
elhengeríteni a nehéz torlaszt. Mégis, minden pillanatnyi nehézség, megoldhatatlannak tűnő akadály ellenére elindultak. Se kétségbeesés, se gyász,
se fájdalom, se csalódás, se félelem nem tudta megállítani őket, bátrak voltak, és elindultak. Nekünk
is bátornak kell lenni, és ezen az ünnepen elindulni
egymás felé és a feltámadott Úr felé, hátrahagyva
félelmet, bizonytalanságot, mindenféle szellemi
zavaró tényezőt. A látszatból, a bezárt virtualitásból álljunk végre az élet, a valóság, a helyreállítás
talajára. Merjünk a feltámadás erőterére hagyatkozni, Krisztus feltámadásának erejéből élni, élni
most már a valóságban!

Jézus Krisztus
szenvedése, halála,
feltámadása nem illúzió…

FŐPÁSZTORI GONDOLATOK
ROVATCÍM

Képünk illusztráció
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Hogy beteljesedjék az Írás –
virágvasárnaptól húsvétig
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átoros ünnepeink között nem lehet és
nem szabad fontossági sorrendet felállítani. Karácsony nélkül nincs nagypéntek sem, és húsvét sem, pünkösd nélkül
pedig ezeket nem értenénk, és nem jött volna létre
a keresztyén egyház sem. A húsvéti ünnepkör hamvazószerdával kezdődik, és mennybemenetelig,
áldozócsütörtökig tart. A böjti időszak önvizsgálatra, bűnfelismerésre, őszinte bűnbánatra, bocsánatkérésre indítja az Istenben hívő embert. Fontos
felismernünk saját nyomorult voltunkat, ideértve
annak tudatosítását, hogy az ember egyszerre igaz
és bűnös („Simul justus et peccator” – Luther),
folyamatosan megtérésre, bűnbocsánatra, kegyelemre és irgalomra szorul. Minden, amit Isten tesz,
a bűnös ember üdvössége érdekében, illetve Isten
végtelen, téren és időn túlmutató, az egész teremtett világra bőséggel kiáradó szeretetének a jegyében történik. „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Virágvasárnapon Jézus szamárháton vonul be
Jeruzsálembe. Hogy beteljesedjék az Írás: „Örvendj
nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya!
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” Az összesereglett tömeg hozsannázva fogadja, a 118. zsoltárt
idézve: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön
az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.” Ezután
Jézus első útja a templomba vezet, ahonnan kiűzi az
árusokat, kereskedőket, felborítja a pénzváltók és
galambárusok asztalait, ezt mondván: „Az én házamat imádság házának nevezik (Ézs 56,7), ti pedig
azt rablók barlangjává tettétek (Jer 7,11)”. Minden,
ami ezután a nagyhéten történik, megpecsételése
annak, amit eleve eltervezett a mennyei Atya annak
érdekében, hogy szeretett teremtményét, az embert
megváltsa a bűn szolgaságából, és megszabadítsa a
bűn zsoldjától, a haláltól is.
Nagycsütörtökön több fontos eseményre is felfigyelhetünk, melyek szintén az Írás beteljesedését
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jelentik. Miután megmossa tanítványai lábát, a vacsora közösségében Jézus a 41. zsoltárt idézi, melynek olvasása szomorúsággal tölti el az embert:
„Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam,
aki velem együtt evett, az is ellenem támadt” (10.
vers). Döbbenettel halljuk Jézus szavait. Azután
próbáljuk megérteni, hogy mit jelent: „Ez az én
testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre! (…) E pohár az új szövetség
az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki” (Lk
22,19–20).
Mindenben az Írás teljesedik be: Jézus elfogatásában és elítélésében (Ézs 53,12), megaláztatásában
és szenvedésében (Ézs 50,6 és Ézs 53,4–5), keresztre feszítésében és halálában (Zsolt 69,22 és Zsolt
22,19). A kereszten függő, haláltusáját vívó Jézus is
az Írást idézi: „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?” (Zsolt 22.2).
Nagypéntek lényege egyetlen mondatban ös�szefoglalva ez: Isten halálra adta egyetlen fiát,
az ártatlant és bűntelent, hogy minket, ítéletre
és kárhozatra méltó bűnösöket megszabadítson.
Hogy beteljesedjék az Írás: „a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg. (…) Az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért” (Ézs 53,6–7).

Istennek van hatalma
arra, hogy a mi életünket,
hitünket, családunkat,
gyülekezetünket is
megújítsa, megelevenítse.
Ne elégedjünk meg
kevesebbel!

Képünk illusztráció

Átérezhettük a virágvasárnapi bevonulás eufórikus, hozsannázó hangulatát, az úrvacsora áldásait, Jézus megaláztatásának, kínoztatásának
gyötrelmeit, a kereszthalál magányát és fájdalmát.
Mindazt, ami Isten üdvtervének része. Hogy beteljesedjék az Írás. Így érkezünk meg nagyszombat
csendjén keresztül az elhengerített kőhöz, az üres
sírhoz, a feltámadás minden értelmet felülmúló
öröméhez. Az első tanúkkal, a sírhoz siető asszonyokkal együtt mi is hallhatjuk az angyal szavát:
„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs
itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott
nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie,
fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” (Lk 24,6–7)
Láthatjuk, itt is az Írás teljesedik be.
Saját feltámadásáról többször beszélt Jézus, de
még a hozzá legközelebb állók sem értették. Mi
vajon értjük? Biztosan el tudjuk fogadni, és be tudjuk fogadni szívünkbe, lelkünkbe, egész életünkbe
Pál apostol szavait: „Teljes a diadal a halál fölött”
(1Kor 15,54)? Ha kétségek gyötörnek, ha elbizonytalanodunk, ha még mustármagnyinak sem érezzük

hitünket, halljuk meg, mit mond Jézus Tamásnak:
„Mivel látsz engem, Tamás, hiszel. Boldogok, akik
nem látnak, és hisznek!” (Jn 20,29).
Ugyanakkor Jézusnak nem csak a feltámadásra
vonatkozóan voltak kijelentései! Azért jött, hogy
életünk legyen (Jn 10,10), hogy az általa megalapozott lelki házba mi is élő kövekként épüljünk be
(1Pt 2,5), mint Istentől tanítottak (Jn 6,45), mint
fiak, akiknek az életében, közösségében úgy nyilvánulhat meg Isten feltétlen szeretete, hogy az élő
Jézus Krisztusnak bizonysága legyünk a sóvárgó
világ számára (Jn 17,23).
Amikor az előre megjövendölt és beteljesedett
húsvéti események által betölti szívünket a jó hír
öröme, lássuk meg, hogy Isten üdvterve rólunk is
szól, akarata a mi életünkben is beteljesedésre vár!
Így válhat valósággá az Írás a mai krisztuskövetők
életében is: „amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben
járjunk” (Róm 6,4). Istennek van hatalma arra,
hogy a mi életünket, hitünket, családunkat, gyülekezetünket is megújítsa, megelevenítse. Ne elégedjünk meg kevesebbel!
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VIRÁGVASÁRNAP
Önátadás és engedelmesség
Jézus ezt mondta tanítványainak: „Menjetek a szembe fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött
szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide.(…) Azután elvezették azt Jézushoz,
felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust” (Lk 19,30–35).

G
FEJÉR OLIVÉR
lelkipásztor,
Kolozsvár

yermekkorom emlékeihez szorosan
hozzátartozik ez a történet. Virágvasárnap van. Mindig virággal volt feldíszítve ilyenkor a lakásunk. Nárcisz,
jácint, s amikor lehetett kapni, tulipán. Elvégre itt
a tavasz, a virágok ideje! – gondoltam gyerekfejjel.
Most már másként figyelem ezt a történetet. Ez az
ünnep nem a virágokról, nem a tavaszról, nem a
kikeletről szól, hanem a konfirmáció lényegéről:
az önátadásról és engedelmességről, azaz a tanítványságról. Először is ott vannak a tanítványok,
akik kérdés nélkül engedelmeskednek Jézusnak,
annak ellenére, hogy amit tőlük kért, nem volt
hétköznapi. Ha külső szemmel nézem az eseményeket, Jézus arra kéri a két tanítványt, hogy lopjanak el egy szamárcsikót. Mégis, mintha minden
el lenne intézve, Jézus azt is elmondja nekik, hogy
mit mondjanak, ha valaki megkérdezi, hová viszik
a szamarat: „Az Úrnak van szüksége rá!” Aztán ott
a szamár, amelyen addig még senki sem ült. Nem
könnyű egy ilyen állatot betörni, csak több próbálkozás után szokott sikerülni, hogy egy ilyen igavonó állat rugdalózás nélkül engedje, hogy valaki a
hátára üljön. A szamárcsikó mégis teljesen átadja
magát Jézusnak. Engedi, hogy a hátára üljön, és
bevonuljon vele Jeruzsálembe. Engedi, hogy vezetve legyen, és arra megy, amerre a Mester irányítja.

Ez az ünnep nem a
virágokról, nem a tavaszról
szól, hanem az önátadásról
és engedelmességről,
azaz a tanítványságról.
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EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

Fotó: Kiss Gábor

Mi más jellemezheti valójában az igazi keresztyénséget, mint a Jézusnak való engedelmesség? Még
akkor is, ha az, amit tőlünk kér, nem megszokott
és nem hétköznapi, néha a logikus gondolkodással sem egyezik. Mindez viszont azért nehéz, mert
önmegtagadást követel, és legfőképpen a Jézusban
való teljes bizalmat.
Virágvasárnapkor most már nem a virágok,
nem az ünnep hangulata, lármája a fontos számomra, hanem ez a két tulajdonság: az engedelmesség és az önátadás, amit a tanítványok és a
szamárcsikó példájából láthatunk. Akkor válunk
igazi tanítványokká, hétköznapi, de hatékony keresztyénekké, ha teljesen átadjuk magunkat Jézusnak, mondhatni: engedjük, hogy a hátunkra üljön,
és engedelmeskedünk neki még akkor is, ha furcsa,
a megszokottól eltérő dolgokat kér tőlünk.
A bezártság éve után itt az alkalom, hogy egy
virágokkal feldíszített – vagy virágok nélküli – lakásban őszintén átengedjük magunkat annak az
Egyetlennek, aki abba a szent városba vezet minket, ahol nem lesz könny és fájdalom, és halál sem
lesz többé.

LELKISÉG

NAGYCSÜTÖRTÖK
Jézus azt kéri, maradjunk
mindvégig a vacsorán

B

Amikor este lett, (Jézus) asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. (Mt 26,20)
ár sokszor nagyon kínos volt, de most nagyon nagy szeretettel gondolok arra a családi
belső szabályunkra, amit édesanyám valamikor 18 éves koromban vezetett be. Mint
budapesti teológus, évente csak háromszor-négyszer
jutottam haza, de amikor otthon voltam, a szabályt
be kellett tartani. Nem volt kivétel! Visszautazásom
előtti este, amikor már besötétedett, mindannyian
vacsorázni mentünk a konyhába. Mindenki elfoglalta a megszokott helyét. Általában valamilyen sült
volt az asztalon. Közösen vacsoráztunk, és nagyon
sokat beszélgettünk. Aztán jöttek a kényes kérdések,
amelyekre válaszolni kellett. Mindenki elmondhatta, sőt el kellett mondania a véleményét, gondolatait,
mert a szabály lényege az volt, hogy bármi is történik, senki sem állhat fel az asztaltól, és nem mehet
ki a konyhából, amíg mindent meg nem beszélünk.
Édesanyám mindenre nyitott volt. Ha a testvéremmel túlságos gondoskodását, ellenőrzését róttuk fel
neki, az sem volt gond, mert ez az egybezártság segített a továbblépésben. A beszélgetések után nem volt
visszaélés, nem volt elvárás, és ami a legfontosabb,
nem volt soha szemrehányás, annak ellenére, hogy
lehetett volna. Tudtuk, hogy bármi van, mi összetartozunk, és egymásért vagyunk!
Életem egyik legfelszabadítóbb élménye az volt,
amikor anyámmal ketten ültünk az asztalnál, és a
megszokott rituális beszélgetés után csak ennyit
mondott: „Bármi is történjen veled, a fiam vagy,
és szeretlek, mindig számíthatsz rám, itt vagyok
neked!” Pár szó csupán, ami reményt, bizalmat,
biztonságot, új perspektívát adott és továbbvitt.
Annak ellenére, hogy mondhatta volna azt is: elpártol tőlem, egyedül oldjam meg a gondjaimat, tehetek, amit csak akarok, ő leveszi a kezét rólam.
Beesteledett. Sötét van. Egy asztalnál ül az
áruló, a tagadó, a közömbös, a hitetlen és még

sokan mások. Te is! A vacsora közben Jézus elkezd
őszintén beszélgetni. Elmondja, hogy bármilyenek
is vagyunk, Ő ítélkezés nélkül elfogad, és a legnagyobb szeretettel adja nekünk önmagát, testét és
vérét. Nem köntörfalazik, nem áltat, Ő csak egyet
akar. Maradjunk mindvégig ott a vacsorán, és beszéljük meg mindazt, ami bánt, ami fájdalmat
okoz, ami nem engedi, hogy továbblépjünk, amiben csalódtunk, és Ő megoldást ígér rá! De Júdás
elment, így számára már éjszaka volt.
A mögöttünk lévő évben talán sokszor átéltük, hogy este lett, sötétség volt, és nem láttunk
kiutat. Sokan a megélhetésüket, munkájukat
veszítették el. Mások a bezártság nehézségeivel
küszködtek. A megújulás éve viszont mindannyiunk számára lehetőséget ad egy asztalhoz ülni,
ahol Jézus ül az asztalfőn. Ő kérdez, nekünk pedig
őszintén kell válaszolnunk, hogy ne váljon éjszakává életünk.

FEJÉR OLIVÉR
lelkipásztor,
Kolozsvár

Fotó: Lőrincz Lóránd
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LELKISÉG

NAGYPÉNTEK
Döntés a kereszten

A

…ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,43b)

KORODI LEVENTE
lelkipásztor,
Türkös
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golgotai három kereszt közül a Jézusé áll
középen, a két bűnös keresztje fölé emelkedve, figyelmeztetésül, mintha Ő lett
volna a legnagyobb bűnöző.
A kereszt aljában ott áll a fájdalmak asszonya, Jézus
anyja, és a szeretett tanítvány, János, de a kereszt
tövében ott találjuk a katonákat és a hangos tömeget is, amely szidalmazta Őt, és ironikus gúnnyal
utasította, hogy szálljon le a keresztről, mutassa
meg hatalmát. Jézus nem azt akarta megmutatni,
hogy mire képes, hanem azt, hogy mire kész érettünk, emberekért.
Morajlás volt a három kereszt tövében, de a kereszten is beszéd csendült fel, melynek hatására elválik egymástól a két lator útja. Az egyiknek maga
Jézus mondja: „ma velem leszel a paradicsomban”, míg a másiknak nem mond semmit. Vajon
miért?
Jézus küldetése az, hogy kijelentse: van üdvösség. Számára fontos volt ezt kimondani egy halálraítéltnek, egy szenvedőnek, egy hozzá forduló
bűnösnek. Ő számtalanszor hirdette az örök üdvösség valóságát. Ezt tette a keresztfán is, és ezt
mondja majd egykoron övéinek is. Ennek az igének csodálatos üzenete, hogy annak az embernek,
aki a legnagyobb szenvedések közepette vergődik,
akinek életére a halál leselkedik, ennek az embernek a Megváltó azt mondja: „ma velem leszel a
paradicsomban”.
Figyeljük meg a két gonosztevő életének utolsó óráit. Míg az egyik szidalmazza Őt, a másik így
szól Jézushoz: „Uram, emlékezz meg rólam, amikor
eljössz a te királyságodba”. Emez az utolsó pillanatban Krisztus követője lett. Az evangéliumok leírásából fény derül arra, hogy eleinte mindkét lator
szidalmazta Jézust, egy bizonyos ponton azonban az egyik felismeri, hogy alaptalan a szidalmazás. A két bűnös beszélgetéséből érthető lesz,
hogy Jézus közelében válik a bűn igazán bűnné.

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

Az egyiknek, aki szenvedése idején közel kerül Jézushoz, hirtelen bűnismerete lesz, csodálatos felismerése: „mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó
büntetését kapjuk…”. A másiknak nem változik
semmi az életében, egyedül marad a haldoklás
órájában. Noha fizikailag ő is közel van Jézushoz,
lelkében mégsem ismeri fel az ebben a közelségben
rejlő lehetőséget.
A két gonosztevő valójában az emberiség helyzetét tükrözi. Az a két alapmagatartás áll előttünk,
melynek valamelyikéhez odatartozunk mindannyian az Istennel való viszonyunkban. Ezt Pál apostol
a Római levélben így fogalmazza meg: „mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten dicsőségének”
(Róm 3,23). Istent sokszor nem féljük és nem szeretjük, és nem tudunk csak Őbenne bízni, hanem
kérdőre, felelősségre vonjuk, Őt hibáztatjuk mindazért, ami velünk és körülöttünk történik. Ilyen a
Jézus melletti kereszten szenvedő lator, aki ebben
a mélységben sem tud Jézus mellett dönteni, nem
tudja magát Jézusra bízni. Mennyire igaz, amikor az
apostol több ízben is ezt írja leveleiben: „ti is ilyenek voltatok”. A kereszten elhangzottak viszont azt
üzenik a mindenkori embernek, hogy lehet irányt
váltani. A kereszten is lehet dönteni. A mélységben,
vagy éppen az utolsó óra közeledtekor is változhat
az Istennel való viszonyunk.
Ne csüggedjünk, hanem lássuk meg az Élet
Urát a kereszten, ismerjük fel őt a mi keresztjeinkkel való lelki tusakodásunkban. Forduljunk hozzá
bizalommal, mert Ő ma is ránk vár, hogy hittel
és őszinte alázattal halljuk meg kijelentését: „ma
velem leszel a paradicsomban!” Ámen.

LELKISÉG

HÚSVÉT
Két ellentétes húsvéti üzenet
Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak
mindazt, ami történt. (Mt 28,11)

K

ét csoport volt tanúja a húsvéti feltámadás
tényének: a pénz motiválta őrök, akiket a
főpapok állítottak Jézus sírja elé, hogy vigyázzák azt, és az asszonyok, akik húsvét
hajnalán indulnak a sírhoz végtisztességet tenni,
bebalzsamozni a holttestet. Motivációjuk a Jézus
iránt érzett mély tisztelet és szeretet.
Húsvét hajnalán üres a sír, nincs meg a holttest.
Versenyre kel a két csoport a két különféle
hírrel. Az őrök rémülten a főpapokhoz rohantak
a hírrel, és felhatalmazást kaptak arra, hogy széles körben terjesszék a következő hazugságot:
„ellopták őt, mialatt mi aludtunk” (Mt 28,13). Viszont nem gondolkodnak azon, hogy ha aludtak,
akkor hogy látták, hogy kik lopták el. Ha meg nem
aludtak, miért engedték, hogy ellopják? Hazugság
hazugság hátán. Jól fizetett gárda, akiknek semmilyen bántódásuk nem eshet, erre garancia is van,
maguk a főpapok. Profin űzték a megvesztegetés
iparát, hiszen csak pár nappal előtte Júdásnak fizettek 30 ezüstpénzt Jézusért.
Elindulnak az asszonyok is, egy teljesen más
hírrel. Ez már nem mesterkélt, nem emberi, nem

hazugságon alapuló híradás, hanem valóságot
továbbító, a világ legnagyobb híre, az egyedüli
megtartó és megmentő üzenet: az evangéliummal szaladnak, és telekürtölik vele Jeruzsálemet.
Örömmel rohannak, sőt magával a feltámadott
Jézussal is találkoznak, ettől lesz igazán hiteles az
üzenet.
Perceken belül a férfi tanítványok is csatlakoznak a mozgalomhoz, és egyre több emberhez jut
el az örömhír: Ő a Messiás, nincs itt, feltámadt
és él! János apostol kivételével ezért az üzenetért hal mártírhalált a többi apostol mind. Őket
követve pedig évszázadokon keresztül egészen
napjainkig sokan szenvednek ugyanezért az üzenetért. Ennek a mozgalomnak vagyunk mi is a
részesei, azért gyülekezünk vasárnapról vasárnapra, a feltámadás minden héten megünnepelt
ünnepére.
Istennek nemcsak az a terve, hogy ebben
higgy, hanem hogy te is Krisztus-hordozó légy,
mint az asszonyok azon a hűvös hajnalon, mint
az apostolok, és mint sok millió fáklyahordó, igaz
keresztyén.
Mi lesz a másik üzenetből? Ezeknek az őröknek
egy idő után elfogyott az „evangelizáló” kedvük,
egyszer csak valamiért föladták az igazság takargatásának a szolgálatát. Nem tudjuk pontosan,
hogyan történt az őrök esete, de lelepleződött a
hazugság. Ma is nagyon sokan vannak, akik a hazugság őrei, és hazugságokat hirdetnek Jézussal
kapcsolatosan, de az ítéletkor mindenre fény fog
derülni.
Húsvét örömüzenete – Jézus él! – lefegyverezte
a hazugság atyját, a Sátánt. Az élet győzött a halál
felett, az igazság diadalmaskodott a hazugsággal
szemben. Melyik Úrnak szolgálsz, és milyen üzenetet közvetítesz mások felé?

ILYÉS SÁNDOR
lelkipásztor,
Szatmárnémeti-
Nagykároly

Képünk illusztráció
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TITOKBA VEZETŐ ÚT

Isten báránya

A
BENKŐ TIMEA
lelkész,
teológiai tanár,
Kolozsvár
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belgiumi genti szárnyas oltár évszázadok
óta ámulatba ejti a szemlélőt. A Van Eyck
testvérek, a németalföldi táblafestészet
megteremtőinek oltárképén újra és újra
felfedezhetők olyan apró részletek, melyek a festmény üzenetének titokzatosságát tolmácsolják. Legutóbb a festmény 2012-ben elkezdődött restaurálási
munkálatai nyomán kerültek elő ilyen megdöbbentő
részletek. Az oltárkép középső festménye a mennyei
bárány imádatát ábrázolja. A kép középpontjában
Isten báránya, az egész emberiségért önmagát odaáldozó Krisztus jelképe látható, akit a mennyei lények
és a földi halandók közössége imád. Az Isten bárányának a szügyén ejtett sebből erőteljes sugárban
vér folyik egy kehelybe. A vérző seb a nagypénteki
kereszten a Jézus testén egy lándzsa által ejtett sebre
utal. A kehelybe felfogott vér pedig az utolsó vacsora
ígéretét, az Isten báránya által elszenvedett áldozat
gyümölcsét, a bűnbocsánatot fejezi ki: „Vegyétek,
egyétek, ez az én testem… Igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért
kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt 26,26–28).
A festményen ábrázolt bárány restaurálásakor azonban kiderült, hogy több évszázada nem
azt a bárányt látjuk, melyet eredetileg a festők
megfestettek, hiszen az eddigi festett felszín alatt

egy másik réteget találtak. A különbség az üzenet szempontjából lényeges: az eredeti képen a
báránynak nem a megszokott bárányfejet festették, az állatra jellemző, kétoldalt elhelyezkedő
szemekkel – hanem az Eyck testvérek által megfestett Isten bárányának emberszerű feje van, középen elhelyezkedő szemekkel, melyek egyenesen
a szemlélő tekintetébe néznek. Az oltárasztalt körbeálló mennyei és földi imádók nem egy egyszerű áldozati bárányt imádnak, hanem azt az isteni
bárányt, aki emberré lett, hogy elhordozza a világ
minden emberének bűnét. Az oltárasztal terítőjén
olvasható felirat keresztelő János szavaival figyelmeztet erre az emberré lett Isten által elhordozott
áldozatra: „Íme, Isten báránya, aki elveszi a világ
bűneit” (Jn 1,29). A festőknek azt is sikerült kifejezniük, hogy ez a bárány nemcsak áldozat, hanem
erővel rendelkező, mennyei Úr: a bárány feje körül
a keresztény képzőművészetben jól ismert glória,
diadalkoszorú látható. Isten báránya, Krisztus az
áldozat nyomán nem maradt a halál rabságában,
feltámadt, él és uralkodik. Az Isten bárányának
áldozata helyreállította az Isten és ember közötti
megromlott kapcsolatot, és ezt a megújult szeretetkapcsolatot élhetjük meg minden alkalommal a
szeretet asztalánál, az úrvacsorai közösségben.

• Restaurálás előtt

• Restaurálás után. Forrás: nytimes.com
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• A bárány imádásának jelenete a genti szárnyas oltár középső tábláján. Hubert és Jan van Eyck festménye
A Krisztus áldozatát követő harmadik naptól
kezdve, a feltámadás napja óta, azaz az első vasárnap óta ezért az áldozatért imádjuk az istentiszteleten Krisztust, Isten bárányát. Hitünk szerint
Ő valóságosan jelen van a teljes istentiszteleten.
Az Ő jelenléte vigasztal, de szent rettegéssel is eltölt minket, hiszen hogyan állhatunk meg bűnös
emberként a Szent közelében? Ezért hangzik fel
már az istentisztelet elején a bűnvalló imádság
után: „Uram, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk, kegyelmezz meg nekünk!” Ebben a könyörgésben úgy borul le az egyház a kereszthalált halt,
feltámadt és a mennyben mindenek felett uralkodó
Isten báránya előtt, mint ahogy Mózes is lehúzta
saruját, és arcra borult az ott megjelent mindenható Isten előtt.
Hitünk szerint Krisztus, Isten báránya valóságosan jelen van és adja magát az úrvacsorában.
Ezért fordul az egyház imádságban Istenhez, mielőtt elhangzanak a szereztetési igék, hogy Ő maga
adjon részt nekünk a Szentlélek által a titkok titkában, az úrvacsora szentségének ajándékában.
És ezért száll a szentségben valósággal jelen lévő
Úrhoz az Agnus Dei, az Isten bárányához intézett
könyörgés, „amelyben az ember tehetetlenségét és
reménytelenségét tökéletes hitbizonyossággá változtatja Krisztus csodaműve” (Jánossy Lajos).
„Krisztus, Istennek báránya, ki hordod világ
bűneit, irgalmazz nekünk!
Krisztus, Istennek báránya, ki hordod világ bűneit, könyörülj rajtunk!

Krisztus, Istennek báránya, ki hordod világ bűneit, adj békességet!”
Az Agnus Dei könyörgés szerves része lett az úrvacsorai liturgiának. Művészi zenei feldolgozásban
és gyülekezeti énekként is elhangzik az istentiszteleteken („Krisztus, ártatlan bárány”, Evangélikus
Énekeskönyv, 137). Ebben a Krisztushoz intézett
imádságban nemcsak általában könyörgünk irgalomért, könyörületért, hanem a könyörgést az úrvacsora titkával kapcsolatban fogalmazzuk meg.
Azt kérjük az úrvacsorában valósággal jelen való
Krisztustól, hogy ne nézze méltatlan, bűnös voltunkat, hanem nekünk is adja önmagát, és áldozata gyümölcseként a bűnbocsánatot. Azt kérjük,
hogy az úrvacsora szentségében ajándékozzon meg
minket is azzal a békességgel, melyet céltévesztett
életünkkel mi borítottunk fel, és melyet Krisztusban az Istennel való helyreállított kapcsolatként
élhetünk meg.
Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon,
mit is kérünk, amikor az úrvacsora liturgiájában
alkalomról alkalomra együtt énekeljük ezt a könyörgést. Nekünk, 2021-ben élő európai keresztényeknek már teljesen idegen az áldozati állat
képe. Talán megszokott és néha keveset mondó
szimbólum lett az Isten bárányának jelképe is.
Az imádság és az elmélyült lelki felkészülés segíthet minket abban, hogy ez másképp legyen, és mi
is hittel kapcsolódjunk be a földiek és mennyeiek
Krisztus-imádatába.
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Palkó-pájna
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Lázár fiúk egyáltalán nem a szelídségükről voltak híresek. Sőt, mondhatni hírhedtek voltak. Állandóan ették egymást,
és ha nem egymással bakalódtak, akkor
biztosan kiszemeltek valakit, akibe bele lehetett
kötni: mert volt sapkája, vagy sem, mert rájuk nézett, vagy sem, vagy mert egyszerűen csak az útjukba került. Anya iszonyatosan el volt keseredve,
hiszen nem értette, mi történik a fiaival. Anya és
Apa soha nem veszekedtek, igaz, keveset is beszélgettek, mert Apa sokat volt távol. Munka, munka,
munka. De közöttük mindig békesség volt. Csak a
fiúk balhéztak állandóan, még otthon is.
Most szótlanul ültek egymás mellett. Dermedten. Csendben. Csak a műszerek zakatolása törte
meg a csendet. Palkó mozdulatlanul feküdt a kórházi ágyon, csak a lepedő alig látható emelkedése
jelezte, hogy a gyermek lélegzik. Négyéves volt.
Egyik percről a másikra összeesett, és napokig
senki sem tudta, mi baja. Aztán kiderült. Agyhártyagyulladás. Valószínűleg a kullancscsípés okozta, amit sokáig nem is vettek észre. A füle mögül
vették ki a kullancsot, néhány nappal azután, hogy
lementek a gáthoz úszni.
Palkó érkezése teljesen váratlanul érte őket.
Amikor Anya bejelentette, hogy testvérük lesz,
csak néztek rá meredten, faarccal: „Anya, ez most
komoly?” De egyáltalán nem úgy tűnt, mintha
Anya viccelt volna. Sőt! Anya arca ragyogott, és a
fiúk valamit megéreztek a kisugárzásából. Valami
megmagyarázhatatlan, szokatlan érzés lett úrrá
rajtuk, még zsörtölődni is elfelejtettek.
Pedig lelkük mélyén, nagyon mélyen, még a
hideg is kirázta őket attól a gondolattól, hogy testvérük lesz. Örs tizennégy éves volt, Laci pedig kicsivel több, mint tizenkettő. Te jó ég, mit fognak
szólni a suliban? Biztosan jókat röhögnek majd rajtunk a srácok! Aztán nem így lett.
Sokáig nem is mondták senkinek, úgyis kiderül, mert ha Anya pocakja nőni kezd, akkor úgyis
egyértelmű lesz. Anya a suliban dolgozott a titkárságon, mindenki ismerte és persze szerette. Anyát
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...lelkük mélyén,
nagyon mélyen,
még a hideg is kirázta
őket attól a gondolattól,
hogy testvérük lesz.
Örs tizennégy éves volt,
Laci pedig kicsivel több,
mint tizenkettő.
mindenki szerette, ő is szerette az embereket.
Talán ez zavarta a srácait!
Lányt vártak, vagyis Anya. Azt gondolta, talán Örs
és Laci is jobban elfogadják majd, ha lány lesz, mert a
lányokat szeretgetni, dédelgetni, óvni kell. Ha húguk
lesz, akkor majd vigyázni fognak rá, és talán a veszekedéseik is gyérülnek majd. Aztán nem így lett.
Megszületett Palkó. Nem volt koraszülött, de
majdnem, kicsi, de formás, kreol bőrű, de szőke.
Gyönyörű baba. A srácok alig merték megérinteni.
Mikor Anya hazament Palkóval a kórházból, a srácok mondás nélkül segítettek neki becuccolni a
kisszobába, ahová anya Palkóval számított néhány
hétre behúzódni, amíg a kicsi megszokja az otthonlétet. Az első hetek csendben teltek, és a fiúk is
kezdték megszokni, hogy csendesebben létezzenek
otthon. Egy idő után Anyának már nem is kellett
szólnia, hogy csendesebben, a fiúk maguktól takarékos üzemmódra kapcsoltak.
Az ötödik hét után kezdődtek a sírós napok. Hol
az éjszakákat bömbölte át Palkó, hol nappal zendített rá, és senki sem tudta lecsitítani. Anya babusgatta, simogatta, ölbe vette, de mindhiába. Néhány
csendes perc után Palkó megint sírni kezdett.
Először Laci merte ölbe venni, pedig ő volt a fiatalabb. Örs csak bámulta a szokatlan kettőst, és
először le akarta hurrogni öccsét, megszívatni, de
valahogy nem jöttek a megszokott piszkálódások a
szájára. Csak bámulta a testvéreit, kikerekedett szemekkel. És egyszer csak elkérte tőle: hadd vegyem
ölbe én is. Palkó nem hallgatott el, de hangja mintha veszített volna az éléből. Örs lassan leült vele
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a kanapéra, finoman a kicsi feje alá tette a családi
párnát, és úgy babusgatta, simogatta öccsét.
A párna tette-e, vagy a nagytesó keze melege,
vagy mindkettő, Anya sem tudta megmondani,
de Palkó elcsitult. És attól kezdve a párna mindig
ott volt a kicsi közelében. Ha lefektették az ágyikójába, a feje fölé tették a családi párnát, és Palkó
lassan-lassan álomba ringatta magát. Néha addig
taszigálta magát a kiságy bütüje felé, amíg a párnába bele nem túrta magát.
Attól kezdve a párna a Palkóé lett. Pedig a párnát mindenki szerette. Még a Palkó születése előtti
karácsonyra hozta az angyal. Kézzel varrott párna
volt, a földszínek minden árnyalatában, apró virágos, csíkos, pöttyös, erezetes mintájú darabokból,
középen rávarrva a család, Anya, Apa, Örs és Laci
mosolygós alakja, mint azon a fényképen a hűtő
oldalán, ami akkor készült róluk, amikor az Almási-barlanghoz kirándultak.
Anya sokszor olvasott délutánonként a párnát
ölelve, de Apa is vette ölbe filmnézéshez. Örs és
Laci inkább dobálták egymást vele, de titokban,
mikor senki sem látta, ők is ölelték magukhoz,
olyan anyaillatú volt.
Palkó annyira hozzánőtt a párnához, hogy ha
álmában megpróbálták kivenni a párnát a kiságyából, akkor felsírt. Úgyhogy többé nem próbálták
kivenni. Mikor már ülni tudott, kezdte a kezével
mutogatni a párnán lévőket, és Anya ismételgette:
Anya, Örs, Apa, Laci. Nem tudott még beszélni, de

pontosan ki tudta fejezni, hogy mikor kire mutat.
Mindenki jókat szórakozott rajta.
Amikor Palkó először megkérdezte, hogy ő hol
van a párnán, Anyának elakadt a lélegzete, hirtelen azt sem tudta, mit feleljen. Aztán persze elmagyarázta, hogy a párnát még akkor varrta Fruzsi
angyal, amikor ő még meg sem született, de a kicsi
tovább kérdezősködött: És mikoj hoz Fjuzsi angyal
Palkó-pájnát? Anya kereste Fruzsit, de ő már nem
lakott a városban, és Anya nem talált rá.
Mikor Palkó rosszul lett és elájult, rögtön kórházba vitték. Ott derült ki, hogy valószínű kullancscsípés okozta a bajt. A doki azt mondta, hogy mindent
megtesznek a kicsiért, de ez a néhány nap válságos.
Ha ezt túléli, és magához tér, akkor van remény.
Anya állandóan a kórházban volt mellette. Apa
néhányszor váltotta, aztán Laci is jelezte, hogy
besegít. Örs inkább otthon ült, bújta a világhálót.
Apa meg-megdorgálta, hogy igazán segíthetne, de
nemigen lehetett vele szót érteni.
Aztán a tizedik napon Örs megjelent a kórházban, egy natúrszínű papírtasakkal a kezében. Leült
Anya és Laci mellé. Szótlanul ültek egymás mellett. Dermedten. Csendben. Aztán Örs kivette a
Palkó-párnát a papírtasakból: Anya, Apa, Örs, Laci
és középen Palkó, mint azon a képen, amikor már
ötösben mentek az Almási-barlanghoz kirándulni.
Berakta finoman öccse mellé, gyöngéden a karjai
közé. És ültek tovább dermedten, csendben.
És egyszer csak megszólalt a kicsi: „Palkó-pájna.”
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Kakaslövés és kakasütés
Apácán és Oltszakadáton
Két erdélyi településen napjainkban is őrzik a tavaszi ünnepkör különleges, hajdanán Európa-
szerte gyakorolt népszokásait. Oltszakadát és Apáca magyar szórványtelepülések, mégis
mindkét falu nevét megismerhette a nemzet egésze: a kakasütést, illetve a kakaslövést minden
évben nagy médiaérdeklődés övezi, és a néprajzi szakma is figyelemmel követi. A szakadáti
öreglegény-választásról a karácsonyi lapszámunkban már írtunk, és ezzel a téli népszokással
szervesen összefügg a húsvéthoz kapcsolódó kakasütés.

A
KOSZTA REBEKA
néprajz szakos
egyetemista,
Brassó

naptári év jeles napjain élő szokások egy
jól meghatározott, időben körkörösen
ismétlődő szokásrendszerbe szerveződnek. Minden etnikai, társadalmi vagy
lokális csoport kiépíti a maga sajátos szokásrendszerét, azon belül a szokásait. A szokások tartalmát
és formáját a saját világlátásuk és múltjuk tükrében alkotják meg. A szokások, rítusok belső jelentéseit pedig szimbólumok, cselekvések, szövegek,
tárgyak, egyszóval szokáselemek révén közvetítik.
Tekinsünk bele az oltszakadáti és apácai kakasünnepek szerkezetébe, hátterébe.

A rátermettség próbája:
kakasütés Oltszakadáton
• Az oltszakadáti magyar szórványközösség a
dél-erdélyi vidék egy sajátos színfoltja, és kiváló
példáját mutatja annak, hogy egy szórványközösség megmaradásában milyen fontos szerepet játszanak a népszokások.
Magyar királyaink az Árpád-korban azért telepítették le őket az Olt mellé, hogy védjék a magyar
királyság déli határvidékét, a Vöröstoronyi-szorost. Utánuk a térségbe szászokat is telepítettek,
akik a 16. században protestáns, lutheránus hitre
tértek. A több mint nyolc évszázadot felölelő szász
szomszédság alapvetően meghatározta mindennapi életmódjukat, gazdálkodásukat, épített
örökségüket, lakáskultúrájukat, viseleteiket és
szokásvilágukat. De melléjük egyre nagyobb számban kezdtek érkezni románok, ők tömegesen a 17.
század folyamán telepedtek le, de már korábban

is éltek itt közülük néhányan. Szinte csodával határos, hogy a szász, majd a román tengerben megmaradhatott ez a maroknyi magyar közösség.
Kulturálisan számos sajátosságot vettek át más népektől, de ezeket átfogalmazták, a maguk képére
formálták.
Az oltszakadáti magyar közösség egyik jellegzetes szokása a tavaszi kakasütés. Ez is azon
szokások közé tartozik, amelyek valamilyen formában szerte Európában gyakorlatban voltak, de
fokozatosan visszaszorultak az erdélyi közösségekbe. A kakasütés voltaképpen egy olyan, mezőgazdasággal kapcsolatos szokás, mely tavasszal
zajlik, húsvét hétfőjén, viszont a rá való készülődés már sokkal korábban elkezdődik. Újév napján
a fiúk összegyűlnek, és közös tanakodás eredményeképpen megválasztják az „öreglegényt”. Azt
választják öreglegénynek, aki véleményük szerint
méltó a szerepre, akire felnéznek. Az ő kisegítője lesz a nagypolgár, a kispolgárnak pedig több
kisebb feladata van, például behívja a lányokat a
táncba. A többi fiú tiszt lesz. Miután kiosztották a
szerepeket, elmennek a templomba, ahol mindenki megtudja, hogy miként történt a szereposztás.
Ezt követően hazakísérik az öreglegényt, akinél
kaput nyitnak, és a volt öreglegény leköszön, mondókát mondva átadja szerepét. Húsvét másodnapján viseletben, ünnepélyes felvonulással kivonul a
társaság a falu melletti rétre, ahol a fiatalság táncra perdül, és tőlük száz lépésre kikötik a kakast.
A tisztek már ezt megelőzően kiválasztottak egy
hosszú husángot, amivel majd kínozzák és ütik a
vörös kakast, amit ugyancsak ők vásárolnak meg.
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Először az öreglegény kezdi kínozni a kakast, majd
a nagypolgár, a kispolgár, utána meg nagyság szerint a tisztek. Amikor harmadjára kínozza az öreglegény a kakast, akkor futásnak ered, hogy elérje a
négyszáz méter távolságra lévő célt. Ekkor a többi
legény is nekiiramodik, és próbálja utolérni az
öreglegényt. Ha elfogják, akkor ő kell fizessen egy
veder bort, és azt a legényt hozzák vállukon haza,
aki elfogta az öreglegényt. Ha pedig nem sikerült
elfogni, akkor az öreglegényt viszik a vállukon.
Közben a „legények apja”, aki általában a legfiatalabb presbiter szokott lenni, elvágja a kakas nyakát, majd a tisztek édesanyái estére levest, sültet
készítenek belőle, szükség szerint természetesen
az adagot felpótolják. Este pedig a fiatalok elfogyasztják az elkészült ételeket a táncteremben.
Évszázadokkal ezelőtt az oltszakadáti magyarok is hittek abban, hogy ha kakast áldoznak a falu
szélén lévő termőföldeken, akkor jó termést idézhetnek elő. A tavaszi kakaskivégzések mindig a
termékenységgel függtek össze. Ha utánanézünk
a kakas szimbólumrendszerének, akkor megtudjuk, hogy a keresztény szimbolikában a kakas
– zsarnoki természete miatt – különböző bűnök
megjelenítője volt. Végül a férfiasság és a harciasság megtestesítőjévé vált. A szokás ugyanis az,
hogy a legügyesebb, a legfürgébb legény nyeri el
a dicsőséget és a bort. Ez egyfajta próbatétel a legényeknek, a férfiasság, a rátermettség próbája.

Eleven történelem: kakaslövés Apácán
• A kakasünnepek egy másik figyelemre méltó változata Apácán figyelhető meg. Ez a falu, Oltszakadáthoz hasonlóan, etnikailag igen megosztott.
Az apácai kakaslövés egy forgatókönyvvel ellátott, nagyon összetett tavaszi népszokás. Régebb
húsvét harmadnapján, a 20. század közepe óta
pedig húsvét első napján, vasárnap szokták lelőni a
kakast. E szokás központi eleme a kakas, aki elárulta az apácai népet. A legenda szerint réges-régen,
a tatárjárás idején az egyik horda Apácát üresen
találta, hiszen a nép elrejtőzött az apácai várba.
Egy öregasszony kakasa felszökött a vár kerítésére,
és leleplezte a magyarokat. Ezért ítélik el és lövik
le a kakast minden évben. A 18. század végéig még
élő kakasra lőttek, majd, mivel a kivégzés egyesek
Fotók: Illés Gábor / Kakaslövés Apácán
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számára barbárnak tűnt, azóta egy kakast ábrázoló
táblára céloznak a legények.
Maga a szokás rengeteg előkészülettel jár. A hetedik osztályos legények a farsangtemetés napján
megtartják a „kakasszedést”, amikor összegyűjtik a vitézeket, akikkel végigjárják a falut. Ettől a
naptól kezdve a legények vezetésével és az apukák
felügyeletével hetente találkoznak és gyakorolnak, hogy mire eljön a nagy nap, megtanulják az
énekeket és a masírozást. Régen kizárólag a már
előbb is említett, konfirmálás előtt álló legények

Fotók: Ádám Gyula / Kakasütés Oltszakadáton
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lőttek a kakasra, manapság már sokkal szélesebb
korosztályból érkeznek résztvevők. Ez a szokás
ugyanakkor valamikor beavató rítus is volt. A fiatal
legényeknek ekkor nyílt alkalmuk arra, hogy bemutatkozzanak a falu előtt, bebizonyítsák ügyességüket, katonáskodjanak.
A szokás komplex felépítését a részletesen ös�szeállított, forgatókönyvszerű szövegek, énekek
összessége igazolja. A lövés helyszínére való kimasírozás több megállóval is jár: először a templom
előtt állnak meg, ahol eléneklik az evangélikus
egyházi himnuszt, az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket, majd az iskola előtt is megállnak. Ott
eléneklik a Kossuth Lajos azt üzente kezdetű nótát.
Természetesen nagy tömeg kíséri végig őket. Fontosabb szereplők a „legények”, a „búcsúztató”,
a „cigánypap” és a kakas. A többi vitéz alkotja a
sereget. A hat legény törvényt ül, kettő vádolja,
egy védi a kakast, a negyedik kimondja a halálos
ítéletet, az ötödik búcsúztat, a cigánypap pedig
gyászbeszédet mond. Ezután minden legény nyílpuskával háromszor rálő az áruló kakasra (annak
stilizált alakjára), majd nagy lakomát és bált
csapnak.
Az oltszakadátiak és az apácaiak a mai napig ragaszkodnak népszokásaikhoz, de ez elmondható a
szomszédos barcasági csángókról is. Ezen az átlagosnál gyorsabban polgárosult vidéken élő magyarok vagy az innen származók nem tartoznak azon
szerencsés emberek sorába, akik a modern technikát felhasználva egy-két gombkattintással visszahallgathatják őseik népdalait és népzenéjét, vagy
visszanézhetik táncaikat. Népszokásaik viszont
most is élnek, általuk visszatalálnak az őseikhez.
A néphagyomány eleven történelem, és amikor
évről évre újra felelevenítik, akkor a múlt folyton
újjászületik. A borica csengettyűi, a kakaslövő felvonulás forgatókönyvszerű párbeszéde, az írott
tojás mintái mind-mind a régieket mutatja be a fiataloknak. Amikor a 21. századi apácai legény célba
veszi a kakast, vagy elénekel egy rigmust, akkor ő
ott kortársa lesz a száz évvel korábban élt apácai
embernek.
Majd ha a helyzet megengedi, aki csak teheti,
vegyen részt egy kakasünnepen, hiszen különleges
élmény, és nem tudjuk, hogy még mennyi ideig van
rá lehetőségünk.

EVANGÉLIKUS ARCKÉPCSARNOK

Egy sokrétű evangélikus személyiség.
Portrévázlat dr. Fritz (Fejes) Lászlóról
Evangélikus arcképcsarnok című rovatunkban olyan személyiségeket mutatunk be, akiknek szerepük volt egyházkerületünk megalakulásában, jogi helyzetének megszilárdításában. Mostani
lapszámunkban Fritz László jogi és statisztikai íróról, a kolozsvári evangélikus gyülekezet presbiteréről olvashatnak.

Az

evangélikus vallású Fritz László
1889. augusztus 1-jén Máramaros megyében, a ma Romániához
tartozó Rónaszéken született.
Apja (friedenliebi) Fritz Pál kincstári főmérnök, rónaszéki bányafőnök, főbányatanácsos, anyja Bresztovszky Szűcs Mária. […] Egyetemi tanulmányait
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen
végezte. Kolozsvári joghallgatóként szépirodalmi
próbálkozásai is voltak: Alphonse Daudet 19. századi francia naturalista író két novelláját is magyarra
fordította. Jogi doktorrá 1913 nyarán avatták, ezt
követően megházasodott.

A kolozsvári magyar presbiter és
püspökségi tanácsos
• Induló jogászi pályája akkori lakóhelyéhez, Kolozsvárhoz kötötte, különféle bírói tisztségekben
dolgozott. A trianoni döntéssel Romániához került
Kolozsváron az 1920-as években élénk evangélikus
egyházi és magyar kisebbségkutatói tevékenységet
fejtett ki. A Romániához került területek magyar
evangélikussága önálló egyházat kívánt alakítani,
egyrészt a már 1918 előtt is a magyarországi evangélikus egyházhoz tartozó barcasági és partiumi
gyülekezetekből, másrészt a – többek között az
addig a szászokhoz tartozó – kolozsvári egyházközségből. Az erdélyi szász egyház ugyanakkor –
élvezve a román államhatalom támogatását – főleg
ez utóbbi ellen küzdött.
Fritz László a kolozsvári magyar evangélikus
gyülekezet presbitereként – vetekedve a szász egyházzal – az erdélyi evangélikus egyházi közéletben
a magyar nyelvi irányzat képviselője volt, és főként

iskolai kérdésekkel foglalkozott. Emellett az aradi
evangélikus (magyar) egyházkerület egyetlen újságjaként 1920-tól megjelenő, magyar nyelvű, kolozsvári
kiadású Evangélikus Néplap szerkesztőjeként is tevékenykedett. Az újság 1924. évi 6. számában megjelent, Mi vár reánk kolozsvári evangélikus magyarokra és
mi vár a kolozsvári német evangélikusokra, ha a szászok
győznek az egyházi választásokon című cikkében kiállt
a magyar evangélikus egyházi érdekek mellett.
A magyar és a szász egyházi küzdelem erősödésével, 1929. január 15-én az Evangélikus Néplapban
kolozsvári presbiterként felszólította a magyar
egyházakat, hogy lépjenek ki az egyházkerületi
szövetségből. Emiatt 1929. július 3-án a szászsebesi
egyházkerületi fegyelmi bíróság – vagyis az erdélyi
szász egyház – hivatali kötelezettségének megszegése miatt indított ellene fegyelmi eljárást, majd a
kolozsvári presbitériumból való kizárással és jogainak megvonásával büntették.
A szász egyház rá vonatkozó döntésének érvényességétől vagy érvénytelenségétől függetlenül
Fritz László az aradi evangélikus (magyar) egyházkerületen belül az 1929–30-as tanévben a közreműködésével Kolozsváron – jóléti intézményként
– létrejött Luther Otthon igazgatója volt. Az otthon
nyolc lelkésznövendék számára nyújtott kényelmes lakást.
Az erdélyi magyar evangélikus egyházban betöltött jelentős szerepére utal továbbá az is, hogy
1931-ben hosszabb írásra is felkérték, amelyben
egykori harcostársa és barátja, a szász egyház által
a román államhatalom segítségével meghurcolt
Kendeh Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lelkészre
emlékezett halálának alkalmából. Sorait az aradi
püspökség előadótanácsosaként vetette papírra.
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Forrás: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

közötti romániai magyarság nemzetiségi és népesedési viszonyainak kutatója, az erdélyi magyarságra vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtője
és feldolgozója volt. Mindezeket figyelembe véve a
trianoni döntést követő évtized, illetve a két világháború közötti időszak erdélyi magyar szellemi életének tevékeny alakítójaként tekinthetünk rá.
E tevékenységéhez kapcsolódóan főműve a Sulyok István református püspök társszerkesztésével Kolozsváron kiadott, Erdélyi Magyar Évkönyv
1918–1929 című könyv. Az 1930 októberében lezárt
kötetben összefoglaló tanulmányt írt az erdélyi
magyarság lélekszámáról, területi megoszlásáról,
egyházi szervezeteiről, iskolaügyéről és a magyar
anyanyelvű zsidóságról.
E főművének tekinthető kötet mellett az 1920as években a magyar nyelv és iskolaügy kérdéseiről
közölt közel negyven tanulmányt a Magyar Kisebb
ség című erdélyi nemzetpolitikai (társadalomtudományi) folyóiratban.

„Kedves kötelességet teljesítek egyúttal, amikor
halálának évfordulóján […] nemes profilját fölidézem, hogy mindnyájunknak eszébe jusson, milyen sok áldozatot, munkát, acélkemény jellemet,
lutherániánkhoz, magyarságához való hűséget
tanúsított erdélyi működéseinek éveiben vitéz dr.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv” – írta. Ez a hűség
Fritz Lászlóra is igaz volt.

Kutatómunka a magyar kisebbségért
• Élénk és küzdelmektől sem mentes erdélyi evangélikus egyházi tevékenysége mellett nem kevésbé fontos Fritz Lászlónak az a munkája, amelyet a
magyar kisebbség érdekében fejtett k, mint kutató,
illetve író.
A trianoni döntést követő első évtizedben az
erdélyi magyarság nemzetiségstatisztikai és népesedési viszonyait vizsgálta, és közölte is a feltárt
adatokat. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), valamint az Országos Magyar Párt
(OMP) statisztikai szakosztályán a két világháború
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Budapesten a német kisebbségért –
a náci befolyással szemben
• 1932 májusában, Budapestre való végleges költözésekor a Magyar Kisebbség szerkesztősége a címoldalon elismerő szavakkal méltatta Fritz Lászlónak az
erdélyi magyarság érdekében kifejtett munkásságát.
„Ismét egy olyan férfiú hagyta el Erdélyt, aki elárvult
nemzeti ügyünkért komolyan dolgozott. […] Amikor
Fritz Lászlótól – egyik legkiválóbb munkatársunktól
– mint küzdelmeink részesétől ezennel búcsút veszünk… Folyóiratunk olvasói legjobban ismerik azt
a kötelességteljesítést, amelyet Fritz László végzett.
Nem hangos szólamok kürtöléséből állott ez, hanem
fáradságos adatgyűjtésből és adatok rendszeres feldolgozásából. 1923 óta éppen negyven tanulmánya
jelent meg minálunk, melyek füzeteink több mint
négyszáz oldalát igényelték. Emellett szerkesztője
volt az Evangélikus Néplapnak, egyik szerkesztője az
Erdélyi Magyar Évkönyvnek, amelyben öt terjedelmes tanulmánya jelent meg. Mindezeken kívül más
folyóiratokban és napilapokban is gyakran találkozhatunk szellemtermékeivel, melyek mindig tárgyilagosak és alaposak voltak. […] Ezért a pontosságáért
tartotta őt pártunk [az Országos Magyar Párt] kisebbségi szakosztálya is állandóan az előadói tisztben” – áll a munkáját méltató írásban.

Áttelepülését követően, 1932-ben Fritz Lászlót a
magyar fővárosban bíróként kormányzati munkára
rendelték, előbb az Igazságügyi Minisztériumba,
majd a Miniszterelnökségre, ahol a Kisebbségi Osztályon a hazai német ügyek – kúriai bírói rangban
dolgozó – szakelőadója volt. Kolozsvárhoz hasonlóan Budapesten is jelentős evangélikus egyházi tevékenységet fejtett ki, ugyanis 1944-ig az Evangélikus
Életet kiadó Országos Luther Szövetség igazgatójaként is dolgozott. Ekkor a budavári evangélikus
gyülekezet tagja volt. A főváros mai I. kerületében
– társadalmi állásának megfelelően – nagypolgári
életet élt. Autóhasználati naplója szerint kikapcsolódásként például a fővárosi fürdőkbe ment, vagy a
ligetekbe járt sétálni, de a mozi, a színház vagy az
opera sem hiányzott a programjából.
Kormányzati tisztviselőként az akkori államvezetés bizalmát élvezve betekintést nyert számos
komoly, a nyilvánosság előtt nem ismert ügybe […].
Levéltári irathagyatéka alapján látható, hogy a Miniszterelnökségen mint a hazai német kisebbségi
ügyek felelőse sokrétűen küzdött az egyre erősödő
német birodalmi (náci) befolyás ellen.
A Szálasi-féle nyilasuralom alatt a szolgálattételt meg is tagadta, ezért felmentették állásából.
Egy 1951-ben kelt evangélikus egyházi levél szerint
„a fasiszta időkben üldözöttek védelmezője és támogatója” volt. Magyarországi pártnak nem volt
tagja, ugyanakkor a Budapesten tanuló erdélyi
magyar egyetemi és főiskolás ifjakat segítő Népies
Irodalmi Társaság és a Magyar Revíziós Liga nevű
társadalmi egyesületekben tagságot vállalt. Számos, erdélyi magyarsággal kapcsolatos újságcikke
is megjelent a Pesti Hírlapban.
Az erdélyi magyarság érdekében végzett jelentős tevékenységének jutalmaként Nemzetvédelmi
Kereszt kitüntetést kapott, 1939. március 23-án
pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami
kitüntetésben részesült miniszterelnökségi munkája elismeréseként.
Magas állása ellenére ugyanakkor a kevésbe rangos embereknek is igyekezett segíteni, ügyes-bajos
dolgaikkal is lelkiismeretesen foglalkozott […].

A háború után – amikor még dolgozhatott
• 1945 áprilisában, a háború magyarországi befejeztével a német hangzású és a világháború után

• Fritz László 1907-ben.
Forrás: Fricz-Molnár Péter magángyűjteménye
negatív csengésű Fritz családnevét – az esetleges
mindennapi kellemetlenségek elkerülése végett is,
feltehetően első felesége, Fejes Julianna után – Fejesre változtatta.
1945 májusában a miniszterelnökségi igazolóbizottság az igazolási eljárás eredményeként – a háború alatti, nem kifogásolt magatartása alapján
– igazoltnak mondta ki. Mindezeknek köszönhetően a második világháború után a közigazgatásban
bevezetett, hátrányos megkülönböztetéssel és foglalkoztatási tilalommal járó, úgynevezett bélistázás nem érintette, így újra a Miniszterelnökségen
dolgozott a nemzetiségi ügyosztályra berendelt
kúriai bíróként.
Ez idő alatt az aktuális kisebbségpolitikai-nemzetiségi kérdésekkel – így a bukovinai székelyek
magyarországi betelepítésével, a felvidéki magyarok helyzetével és a béke-előkészítés kisebbségpolitikai vetületével – kapcsolatos ügyekkel
foglalkozott. A Miniszterelnökségről távozva a
Legfelsőbb Bíróságon polgári jogi ügyekben ítélkező bíró volt 1946 nyarától 1950 végéig […].
Mindeközben a háború utáni Magyarországi
Evangélikus Egyházban világi vezetői tisztségeket viselt. 1945-től a Luther Szövetség társelnöke,
1949-től egyetemes főügyész, egyetemes presbiter
és 1951. június 1-től az egyház jogi osztályának a vezetője is volt […].
2021. TAVASZ
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és szabad rablásnak esett áldozatul, míg a háború
után az ismét Romániához került Rónaszéken a
nyári lakását is elveszítette […].
A Belügyminisztérium 1951 őszén kérelmére engedélyezte, hogy Hajdúhadházról a Békés megyei
Kondorosra költözzön, ahol azonban „új lakóhelye
ugyancsak kényszertartózkodási helyként tekintendő”. 1951 szeptemberében költözött át Kondorosra.
Vélhetően volt pesti házvezetőnője, Csótó Sára, kondorosi lakos vállalta elszállásolását és eltartását. A már
özvegy Fejes László ekkor „fizikai munkára teljesen
képtelen, teljesen egyedülálló, ellátásra és ápolásra,
gondozásra szoruló idős, 62 éves ember”. A vidéki
száműzetés és magányosság sötét árnyékában a hatvanegy esztendős, őt befogadó asszonyt 1954-ben,
hatvanöt évesen Kondoroson feleségül vette […].

„Életében nem rehabilitálták”

A kommunista diktatúrában:
kényszernyugdíjazva, kitelepítve,
kisemmizve
• A megszilárduló kommunista diktatúrában
azonban, az 1950-es évek elején az embertelen
üldözés őt is elérte. 1950. december 31-ével – hatvanegy évesen – legfelsőbb bírósági bírói állásából
kényszernyugdíjazták, miután sor került a „reakciós bírák káderezésére”. Ennél is súlyosabb csapásként az 1951 nyarán történt nagyszabású fővárosi
kitelepítés során mint „volt horthysta kúriai bírót”,
így „osztályidegen” elemet kitelepítették (internálták) Budapestről a Hajdú-Bihar megyei Hajdúhadházra […].
A kitelepítésen túlmenően 1951-ben Fejes Lászlót a nyugdíjától is megfosztották. Korábbi vidéki
ingatlan vagyona, így a két háború között Zamárdiban épített nyaralója a világháborús pusztításnak
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• Fejes László kondorosi éveiről személyes emlékeket őrzött Táborszky Lászlóné, a néhai békéscsabai esperesnek, Táborszky Lászlónak az özvegye,
aki szerint „az igazi úriember, csendes, jólelkű,
halk szavú Laci bácsi” szegényes körülmények között élt Kondoroson, de hitét itt sem vesztette el,
alázatosan tűrte a megpróbáltatásokat, és a helyi
evangélikus templomot is rendszeresen látogatta.
Gyermektelenül, nyugdíjasként hunyt el 1967. január 18-án. A kondorosi evangélikus új temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Az Evangélikus Országos Levéltárban őrzött,
sokrétű irathagyatékának véletlen felfedezését és
feldolgozását követően – halála után negyvenkét
évvel megtörve a csendet –, 2009. február 19-én
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Fritz
(Fejes) László kondorosi sírhelyét a Nemzeti Sírkert
részévé nyilvánította, […], a sírhelyre kihelyezett
emléktábla utolsó sora azzal zárul, hogy „életében
nem rehabilitálták”.
Hiszem, hogy teremtő Jóistenünk kegyelméből
azonban a rehabilitáció Fritz (Fejes) László esetében is megtörtént, és ő odafentről csendesen szemléli az utókor róla való megemlékező törekvéseit.
(Az Evangélikus Élet című folyóirat 2014. július 6., 27. számában megjelent írás rövidített
változata)

TUDATOSAN – KRISZTUSBAN

Határhelyzetben
Rendkívüli történelmi időket élünk, precedens nélküli események tanúi, elszenvedői lettünk.
A koronavírus-járvány és következményei általános bizonytalanságot, pánikot hoztak életünkbe, és az egyházi életre, a hitéletre is hatással voltak. Ebben a kusza, változékony helyzetben jó tudni, hogy van valaki, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nekünk élő, szabadító,
személyes Istenünk van – mi pedig az övéi vagyunk.

Új

korszakba léptünk. Életünk, mozgásunk, önálló gondolkodásunk, vallásos
hitünk és gyakorlatunk tere rendkívül
beszűkült. Nagyon érdekes és tanulságos, ahogyan egy szemmel nem látható entitás
(SARS CoV2 koronavírus) okán és ürügyén átállították az életünket, világunkat. Kétségtelen, hogy
az emberek (de a magunk) gondolkodása, viselkedése, társas, illetve szociális kapcsolatrendszere és
életmódja radikálisan megváltozott. Ez a változás
mélyrehatóan érintette az egyházi életet, a hitéletet, az ember legbelsőbb, meghatározó, lelki szféráját is.
Megdöbbentő, milyen gyorsan, célravezetően le lehet szoktatni az embereket hitük, vallásuk, hagyományaik gyakorlásáról, a közösségről,
a részvételről. Egyértelműen, kendőzetlenül ki kell
mondanunk, hogy az élő hit ma válságban van.
Sokan elveszítik hitüket, sokaknál a hit kiüresedett, a lelki, szellemi élet felületessé, formálissá
silányult. A személyiség gerince megroppant. Tulajdonképpen a nagy, globális játékban ez az egyik
fő cél: átállítani az embert és világát. És ha minden
embert az határoz meg, ami személyiségének az
alapja – a szellemi gerinc –, akkor a megváltoztatást itt kell kezdeni. Istent és az Istenre épülő életszemléletet, életgyakorlatot fel kell számolni.
Emlékezetes év lesz 2020, mélyen beírja magát
tudatunkba, és ezzel együtt az emlékezéskultúránkba. A járvány ráébresztett arra is, hogy men�nyire törékeny és kiszolgáltatott az emberi lény,
milyen korlátok közt vergődik az emberi lét. Láttuk, hogy milyen hamar kitörhet életünkben a
vihar. Minden előjel nélkül a derült égből villámcsapás jöhet. Rendhagyó történetek, bizarr furcsaságok sorjáznak, felborult, feje tetejére állt az élet

rendje, megbomlott az egyensúly. Nem csoda, ha
lépten-nyomon úrrá lesz rajtunk a félelem, a zavarodottság, a tanácstalanság és a teljes elbizonytalanodás. Az ember pedig fél, retteg, tanácstalan,
pánikba esik, szorong és felejt. Elfelejti önmagát,
életcélját, értékeit, egészséges identitását, és kínjában, tudatlanságában elfelejti Istenét. József Attila szavait parafrazálva, az egzisztenciális gond
akkor kezdődik, amikor az emberek már nem a
„mindenséggel mérik magukat”, hanem az egyetemes jó, az egyetemes igazság helyett, az isteni örök
szabadító, megváltó és átalakító egyetemes kinyilatkoztatás helyett ideológiák és hatalmi érdekek
mértékeinek vagy mértéktelenségeinek akarnak
megfelelni.
A nagy kérdés, hogy hol van a határa ennek az
egész változásnak. Egyáltalán létezik-e egy értelemszerű, megőrizhető, egészséges értékhatár?
Határhelyzetben vagyunk, amikor az alapok, a tartópillérek, a létezésszerkezetek meginognak, és
amikor jó tudni, hogy mindezek ellenére a létnek

ADORJÁNI
DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

Határhelyzetben
vagyunk, amikor az alapok,
a tartópillérek, a létezésszerkezetek meginognak,
és amikor jó tudni, hogy
mindezek ellenére a létnek
van egy állandó, konstans
tényezője.
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van egy állandó, konstans tényezője. Ez a változatlan alap, lényegi lét, örök érték mindenkor fennáll.
Nekünk van valakink ebben a kusza változékonyságban, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Nekünk élő, szabadító, személyes Istenünk van –
mi pedig az övéi vagyunk.
Vegyük egy kicsit szemügyre a Máté 8,23–27ben feljegyzett bibliai történetet, amelyben Jézus
lecsendesíti a vihart. Jézus a Genezáret-tó környékén tanít nagy intenzitással, tömegek követik,
lelkesülten isszák a szavait, hallgatják páratlan
tanítását, látják csodatételeit, tapasztalják gyógyításainak áldásait. A megerőltető missziói munkát
követően a Genezáret-tavi Kaperneumban hajóra
száll tanítványaival, hogy a tó déli részén, a több
tíz kilométerre lévő Gadara helység közelében
kössenek ki. Az idő szép, a nap ragyog, az ég tiszta, szélcsend van, nyugodt a tó vize. Emberei, a tanítványok boldogok, lelkük tele sikerélménnyel,
gyönyörű és eredményes napok állnak mögöttük.
Jézus kész sikertanító, igazi sztár, tömegek követik.
Ebben a szinte idilli hangulatban szállnak hajóra,
Jézus pedig az utóbbi napok fárasztó munkájától
kimerülten aludni megy.
Így volt a 2019-es év is, a mi hajóra szállásunk
pillanata: az ég tiszta volt, a nap ragyogott, beállt
a szélcsend (persze egy-egy szellő még játszadozott itt-ott velünk), egyházépítésünk dolgai pozitív irányba mozdultak el. Nagy terveket kezdtünk
el most már nemcsak álmodni, megfogalmazni, de
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megvalósítani is. Páratlan történelmi idő volt ez
kis egyházunk életében: óvodák, iskolák, missziói és gyülekezeti központok, templomok kezdtek
épülni, haladt a kollégiumok megszervezése. Azért
azt hadd tegyem hozzá, hogy nemcsak anyagi, fizikai értelemben történt építkezés, de lelki értelemben is. Minden téren növekedés, fejlődés, épülés
indult el, álmaink kezdtek kézzelfogható valósággá
válni. Lelkemben azt kívántam, azért imádkoztam
kitartóan, hogy a jó idő, a ragyogó szélcsend, ez a
folyamat tartson minél többet. Hogy gyermekeink
és unokáink ne legyenek olyan megpróbáltatásoknak kitéve, mint amilyeneket a mi nemzedékünknek kellett kiállnia. Mégis, 2020 után ítélve úgy
látszik, hogy a próbatétel létezésünk szerkezetének
alapvető eleme. Mélyen beágyazódott a mi emberi
egzisztenciánkba.
A Genezáret-tavon egyszerre, teljesen váratlanul, az ég beborult, a szelek egyre vadabbul fújtak, felkorbácsolták a hullámokat az égig, minden
ingott, bizonytalanná vált. „Nagy vihar támadt a
tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok” – olvassuk. A helyzet tehát néhány perc alatt
teljesen megváltozott. Ha ezt előre tudták volna,
a tanítványok biztosan nem szállnak hajóra. Meglepte őket a vihar – rettegni, félni kezdtek, a pánik
megbénította őket.
Ehhez hasonló jelenség történt 2020 tavaszán
velünk is, a mi életünkben is. A vihar felkészületlenül talált bennünket. A próbatétel nem maradt

TUDATOSAN – KRISZTUSBAN

A próbatétel adottság,
a fontos azonban az,
hogy én személyesen
hogyan fogadom a
mérlegre állítás, a
próbatételek tényét.
el. Úgy látszik, nincsen, és nem is lehet kivételezett, szerencsés generáció. „Próbás időket élünk”
– mondaná ma is Argay püspök. „Most mutatkozik
meg mindennek valódi arca és igazi értéke… Eljött
számunkra is a próbatétel ideje. Isten most mérlegre állít…” (Aradi Híradó, 1944. szeptember 20.)
Mindig voltak és lesznek nehéz, kritikus idők,
minden egyes generációnak ki kell járnia a megmérettetés iskoláját. Jézus mondta, „e világon
nyomorúságotok lesz” (Jn 16,33). A próbatétel
adottság, a fontos azonban az, hogy én személyesen hogyan fogadom a mérlegre állítás, a próbatételek tényét. Úgy fogom fel, mint a vak véletlen,
személytelen entrópia vagy a káosz öntudatlan
erőinek tobzódását? Vagy látom, megértem azt,
hogy minden akadály, nehézség, kísértés, megpróbáltatás egyfajta létmegmérettetés vagy átvezetés a létmegmérettetéshez, amelyben az a tény,
hitigazság válik felismerhetővé, hogy a létnek és
a létezésnek célja és értelme van, a dolgok szerkezetének meg szellemi dimenziója? Semmi sem
üres, semmi sem véletlen és értelmetlen hiábavalóság. Isten ma bennünket újra mérlegre helyezett,
tükröt tart elénk, tanít, vezet, hogy meglássunk,
megértsünk, értékeljünk dolgokat és történéseket.
Személyes és közösségi életünkben, Európa meg a
világ életében, a nagy közös hajó körül váratlan
hirtelenséggel kitört a vihar. Kettős vihar: a külső,
amely fizikai értelemben jelentkezett, a járvány
vihara, de vele szinte egy időben itt van a belső,
lelki vihar is.
A Genezáret taván is kettős vihar tört ki: a felcsapó kemény hullámok viharos ereje, illetve
egy másik felkavaró vihar a tanítványok lelkében. Mindkét vihart meg kell szüntetni, le kell

csendesíteni, mert mindkettő pusztító. Ma itt az
a belső vihar, ami bennünk, emberekben dúl, és
ez a veszélyesebb, ez a pusztítóbb.
Ebben a bibliai elbeszélésben még egy meglepő dologgal szembesülünk. Mégpedig azzal,
hogy Jézus a tanítványokkal ott van a viharban
a hajón. Ő ott van, ahol vihar van, a legnehezebb
pillanatokban is a tanítványaival tart. De most
velünk is itt van, a mi hánykolódó, irányt vesztett
hajónkon. Ma vihar tombol körülöttünk, de arról
kell beszélni és bizonyságot tenni, hogy Jézus itt
van. Az elemi erőknek teljesen ki vagyunk szolgáltatva – egy-egy vihar, földrengés, árvíz vagy
tűz, és minden odalesz. Jézus azonban hatalmasabb, mint az elemek, ura a teljes valóságnak,
a teremtett valóság neki engedelmeskedik. Engedelmeskedik, mert Isten egységében Ő a Teremtő.
A teremtett világnak van Ura, van Gazdája. A létnek van alapja, értelme, sőt célja – nem fátum,
nem determinizmus határozza meg a valóságot.
Jézus a tanítványokkal igenis beszállt a hajóba, és
nemcsak azért, hogy a külső vihart, hanem hogy
a belső félelmeinket, hitetlenségünket is legyőzze. Jézus ma itt van velünk is, a mi viharjaink közepette, a járvány okozta különleges viharban is,
hogy félelmeinket, rettegésünket hitté formálja
át, hogy oltalmazzon, őrizzen és erős kézzel hordozzon. Péter Jézushoz kiált: „Uram szabadíts
meg minket, mert elveszünk”. Légy te a mi szabadítónk, mert ha te nem jössz, ha te nem avatkozol
életünkbe, elveszünk. Röhrig Géza írja: „olykor
nem röstellek így imádkozni: magadra is vigyázz,
Uram, hisz nélküled nekünk is befellegzett”.
Hol van hát Isten? Itt van velünk és bennünk.
Minden ember lelke mélyén ott van, mert mindenütt jelenvaló. Bonhoeffer írja: „kudarcaink
pillanata épp, hogy nem Isten távolmaradásának, hanem hallatlan közelségének a pillanata”.
A mélységben, a próbatételekben is velünk van
az, aki ezt mondja: „Én, én vagyok az Úr, rajtam
kívül nincs szabadító” (Ézs 43,10–13). Egy dologban biztos vagyok: jöjjön, aminek még jönnie kell,
történjen bármi, alakuljon az élet és a történelem,
ahogy alakulnia kell, a mögöttünk lévő Erő mindig sokkal, de sokkal nagyobb, mint az előttünk
tornyosuló akadályok. Nekünk ezzel az erővel kell
és lehet számolnunk.
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Férfiszemmel az egyház megújulásáról
Határhelyzetben az egyház. Keressük az utat, miként és hogyan jussunk el híveinkhez a megváltozott körülmények között. A brassói és pürkereci gyülekezet fiatal házas férfitagjait kérdeztük
arról, hogy az elmúlt egy év tapasztalata alapján miként látják, miben és hogyan kellene az egyháznak megújulnia. Személy szerint milyen egyházi megújulásra vágynak, várnak?

Az

Kiss Ferenc: Szóljanak a harangok!

ERZSE ZSOLT
gyakornok
lelkész

elmúlt év több fordulatot hozott
családunk életébe. Az év elején
megszületett harmadik gyerekünk, két fiú után a várva várt
kislány. Különleges év volt a tavalyi azért is, mert
átéltük a bezártságként emlegetett periódust, ami
után elemi erővel viharzottunk ki a városi tömbházlakásból egy kertes házba. Ugyanakkor az év végén
rajtunk is átment a rettegett vírus. Megváltoztunk?
Nem. Megváltozott az értékrendünk? Nem. Hangsúlyosabbá váltak egyes értékek? Igen.
Így látom ezt az egyház esetében is. Nem megváltoznia kell, hanem az alapértékek tekintetében
megújulnia. Három értéket emelnék ki: az egyszerűséget, az elérhetőséget, és hogy újra az életünk
középpontjába helyezze Istent, és ezáltal meghatározza életritmusunkat.

• Kiss Ferenc és Zita
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Szeretném, hogy gyermekeinknek, bármilyen
élethelyzetbe is kerülnek majd életük folyamán,
egyszerűbb legyen imádkozni, Istennel beszélni,
mintsem elővenni a mobiltelefont, megkérdezni a Google-t vagy a mesterséges intelligenciát,
és azoktól kérni segítséget. Meg kell tanítanunk
nekik, hogy hogyan kell, és hogyan lehet egyszerűen beszélni Istennel. Német nyelvű gyerekimákat
tartalmazó könyv már van a házban, magyar nyelvű meg nem akadt a kezembe.
Kellemes pillanatokat és órákat éltünk meg
tavaly az online istentiszteleteknek, napi igemagyarázatoknak köszönhetően. Ezt nem kellene
abbahagyni! Más javaslatom is van arra, hogy az
egyház miként szólíthatná meg az embereket: fogyasztói társadalmunknak Istent nem kell reklámozni, de az egyház közvetíthetné egy olyan
„törzsvendégi” kártya megszerzését, amely bizonyos előnyökkel jár. A kereskedelemben csak
akkor kapunk bármilyen előnyt (hűségpontokat
vagy diszkontot), ha vásárolunk, vagy ha odaadjuk
adatainkat. Az egyházi „kártya” esetében azonban tudjuk, hogy Isten nekünk már előre ideadta
jutalmunk egy részét, az életünket, és a jutalmunk
másik részét, az örök életet is ingyen kegyelemből
megadja. Megadja, ha kérjük a kegyelmet, és ha mi
is cselekvő szeretettel viszonyulunk társainkhoz.
Ezért szeretném, ha ez a „kártya” közelebb lenne
szívünkhöz, mint a pénztárcában lapuló többi
kártya. Szeretném, ha az egyház egy olyan platformot szervezne, ahol tudom, hogy bármikor lehetőségem nyílik jót cselekedni másokkal, és amely
hozzájárul ahhoz, hogy képességeinket fejleszteni
tudjuk Isten örömére.
Végezetül: már-már közhelynek számít azt
mondani, hogy életünk felgyorsult, de lám, az új

BESZÉLJÜNK
ROVATCÍM
RÓLA

vírushelyzet lassításra kényszerített. Szerintem az
egyháznak sem gyorsítania, sem lassítania nem
kell minket, hanem újra meg kellene határoznia
az életritmusunkat. Ne csak vasárnaponként, kereszteléskor, házasságkor és temetéskor szóljanak
a harangok! Szóljanak a harangok szó szerint és
átvitt értelemben is, minden bibliaóra, minden
hétköznapi áhítat, kátéóra, kóruspróba alkalmával! És szóljanak a harangok minden reggel iskolakezdéskor, és minden délután a munka végeztével!
És szóljon minden harang nemzeti ünnepeinkkor, nemzeti gyásznapjainkon, és nem csak százévenként egyszer! De szép volt ezt tavaly megélni.
És szóljanak a harangok az érettségi napjaiban,
vagy amikor a legidősebb egyháztagnak egy újabb
születésnapja van!
Szóljon a harang minden nap, és ne kérdezzük
az író Hemingway szavaival, hogy „kiért szól a

harang”, hanem véssük a tudatunkba, hogy a harang, és rajta keresztül az egyház, az egyházon keresztül pedig Jézus, értünk szól!

Szeretném, ha az egyház
egy olyan platformot
szervezne, ahol tudom, hogy
bármikor lehetőségem nyílik
jót cselekedni másokkal, és
amely hozzájárul ahhoz, hogy
képességeinket fejleszteni
tudjuk Isten örömére.

S

Fejér Péter: Mi vagyunk a megújulás
zerintem nem az egyháznak kell megújulnia… Mi magunk vagyunk a megújulás!
Mi, fiatalok! Addig, amíg csak nyolcvanéves öregasszonyok vannak a templomban, nem beszélhetünk megújulásról… Én fiatal
házasként konzervatív gondolkodásúnak tartom
magam, de nyitott vagyok az újra, legalábbis meghallgatom az új ötleteket. Az más téma, hogy gyakorlatba is ültetem-e ezeket.
Mivel férfi vagyok, szeretem a bizonyosságot.
Ezért előfordul, hogy megőrülök attól, ha a feleségem megváltoztatja valaminek a helyét, amiről
évekig tudtam, hogy hol van, amire mindig számíthattam, hogy ott találom.
Nem szeretném, ha az egyház megváltozna.
Nem akarom, hogy az egyház megfeleljen ennek az
istentelen, szabados, önző, kényelmes, erkölcstelen világnak! Isten igéje tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mi vagyunk az egyház! Nekünk kell
vállalnunk az egyházat, a kommuniót, nem pedig
az egyháznak kell megváltoznia a mi kényelmünk
miatt.
Ne tartson senki attól, hogy nem járnak az
emberek, a fiatalok templomba, mert „szoros az a
kapu és keskeny az az út, mely az életre visz”!
Erős vár a mi Istenünk!

• Fejér Péter és Brigitta
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Nincs
újrakezdés
megújulás
nélkül.
Reményeink
szerint 2021ben egyre
inkább kinyílik
életünk tere,
ezzel együtt
templomaink,
közösségi
tereink is
egyre inkább
benépesednek.
Hogyan
készülnek
a nyitásra?
Milyen terveik
vannak az új
körülmények
között?
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KOSZTA ISTVÁN
püspökhelyettes

ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

• Ismétlődő, állandóan mondott, vallott személyes hitvallásom és mély meggyőződésem,
hogy erdélyi magyar evangélikus egyházunk megmaradása
egy igazi csoda. Semmiféle történelmi, társadalmi törvényszerűség nem indokolja, hanem
létünk s jövőnk is Isten szerető,
megtartó, gondviselő cselekvésének csodája. Ez a csoda, ez az
isteni cselekvés az az erőtér,
amely a mostani helyzetben is
megadja nekünk az újrakezdés
kifogyhatatlan erőtartalékát.
Fontos lesz az új kezdetben is
vele menni, Őt követni, engedni
Isten vonzásának, megtapasztalni személyes életünkben a
feltámadás igazi erejét, illúziómentes valóságát. Készülni
hittel, teljes szívvel, önátadással és optimista életszemlélettel. Lehet és kell kérni az aratás
Urát, adja az Ő lelkét, a Lélek
útmutatását.

• Az újrakezdés, megújulás a
mindennapok gyűjtőfogalmai,
a kettő együtt, az élettel jár.
Minden nap, akarva vagy akaratlanul, újrakezdünk valamit.
Az újrakezdés, megújulás egy folyamat, s mint ilyen, az Istenhez
fűződő viszonyunk minőségétől
függ. A társadalmi lét átszervezése és átalakulása minden
területen, így a keresztény egyházban is napirendre került.
Számunkra a nagy kihívás az,
hogy az a Jézus Krisztus, akinek a szolgálatában állunk, és
aki az ő szeretetével a Golgotán
átölelte a világot, ott lesz-e még
a köztudatban. Hitem szerint
egyedül Isten tud megújítani,
és Isten tud velem és rajtam keresztül másokkal is újat kezdeni.
Ehhez pedig semmi másra, csak
a Krisztus példájára van szükség, aki engedelmessége révén
szolgáltatott igazságot az övéinek, azoknak, akik benne bíznak
– nekem is. Ezért a megújulás
is Jézus Krisztussal kezdődik,
benne, vele és általa, és Jézus
Krisztussal ér véget. Az ő Igéje
olyan igazságokat hordoz, amely
a világ, a társadalom életében az
egyensúlyt jelenti.
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FEHÉR ATTILA
főtanácsos-esperes
(Kolozsvári Egyházmegye)

• 2021-ben azt szeretnénk, hogy
életünk tere ismét kinyíljon. Vágyódunk, tervezünk, reménykedünk. Egyrészt vágyunk arra,
hogy visszakapjuk régi világunkat, jó és rossz oldalával együtt.
Másfelől tervezzük, hogy a múlt
hibáiból tanulva ezután úgy
alakítsuk és szervezzük az életet, hogy minden sokkal jobb legyen. Végül pedig reméljük, hogy
mostantól több és minőségibb
időt fogunk tölteni a családdal,
a gyülekezettel, barátokkal. Intenzívebb munkát végzünk majd
a diakónia terén, igazabban foglalkozunk majd az ifjúsággal.
Azonban ha a tervezési és újratervezési folyamatból kihagyjuk
Istent (amire igen hajlamosak vagyunk), ha az újrakezdéshez nem
kérjük az Ő segítségét és útbaigazítását, akkor ez is csak egy sima
emberi próbálkozás lesz (lásd
Ef 4,23–24). Lelki átöltözésre van
szükségünk, egy belső átöltözésre, és nem egy külsőre. Örök
emberi kísértés az, hogy mi a külsőre tesszük a hangsúlyt, hogy a
látszat a fontos, és nem a valóság.
Adja Isten, hogy lélekben, valóságosan megújulva Istennel együtt
tervezzünk, erősítsük egymást és
közösségeinket, és nem utolsósorban felelősen viselkedjünk.

ZELENÁK JÓZSEF
esperes
(Brassói Egyházmegye)

• Volt idő, amikor mindent megtettek azért, hogy az evangélium
hangja egyre halkabb legyen.
Talán ma sem állunk messze
ettől, hisz sokakat zavar a keresztyén értékek megtartása,
ápolása. Minderre kapóra jött
a koronavírus-járvány, amikor
megpróbálták belénk fojtani az
igét, bezárván a templomokat.
A sátán nagyon komoly erőfeszítéseket tett és tesz, hogy
csillogtassa látszathatalmát, és
elnémítsa a Jézust ünneplőket.
De van, amit nem lehet elnémítani. Mert ha valaki elnyomja a
tanítványoknak az Isten Krisztusát ünneplő szabad örömét,
az evangélium örömét, Isten a leomló köveken keresztül is el tudja
mondani üzenetét (Lk 19,40).
Mindig voltak és lesznek farizeusok, olyanok, akik saját kényelmük vagy éppen félelmeik
miatt nem szeretnék, ha az evangélium szava felhangozna. Jézus
– az igében – elérkezettnek látta
az időt, hogy a tanítványok többé
ne hallgassanak. Számunkra is
itt az idő, hogy félreérthetetlenül
és mindenki előtt, még nagyobb
intenzitással, még világosabban
mondjuk el az örömhírt: Jézus él.
És aki benne bízik, az soha nincs
egyedül. Legyen ebben húsvét,
az újrakezdés kapuja.

BOBCSOK LUDOVIC-ANDREI
esperes
(Szlovák Egyházmegye)

• Mélyen érintette egyházunk
életét a hosszú, korlátozásokkal teli időszak. Imádkozunk,
hogy minél hamarabb vis�szatérhessünk régi életünkhöz,
a templomainkban és egyházközségeinkben tartott istentiszteletekhez. Habár Pál apostol azt
mondja: „Nem tudjátok, hogy
ti Isten temploma vagytok, és
az Isten Lelke bennetek lakik?”,
mégis örvendünk, hogy templomainkban Isten nevében találkozhatunk, Isten szavából
tanulhatunk és őt dicsőíthetjük.
Annak ellenére, hogy a templom
nem csupán az Isten szolgálatára szánt épület, hanem az ő igéjét
követők közössége is. Ezt a közösséget megpróbáltuk és továbbra
is próbáljuk Krisztus egyháza
körül egységben tartani. A korlátozások feloldását követően híveinket vissza kell hoznunk eddigi
tevékenységeinkhez, hiszen Isten
törődik életünkkel, mivel áron
vétettünk meg. Reméljük, miután
véget ér a betegségtől és a haláltól való félelem, szolgálatunkkal
az örök élet reményét nyújthatjuk embertársainknak. Templomaink ne múzeumok, hanem
Istennek az emberek számára felhúzott sátrai legyenek.
2021. TAVASZ
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Tokár Imola:

Népi vallásosság és evangélikus liturgia
Temetéshez kapcsolódó népi vallásos rítusok és a temetési szertartás
a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában

A
BENKŐ TIMEA
lelkész,
teológiai tanár
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Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház gondozásában megjelent könyv a
kiadó Bibliotheca Augustana Transsylvanica sorozatának 6. kiadványa. A szerző, Tokár (született Lőrincz) Imola, a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet evangélikus hallgatójaként szerzett oklevelet. A kolozsvári, majd a
szatmárnémeti és nagykárolyi evangélikus gyülekezetben lelkészjelöltként végzett szolgálati évei
alatt házasságot kötött Tokár Sándor református
lelkipásztorral, azóta református gyülekezeti lelkészként szolgál a Királyhágómelléki Református
Egyházkerületben.
A most napvilágot látott monográfia Tokár
Imola teológiai záróvizsga-dolgozatának átdolgozott változata. A kötet megírásához szükséges
kutató- és gyűjtőmunkát a szerző 2014-ben zárta
le. A monográfia adatai, a feldolgozott szakirodalom, valamint a néprajzi gyűjtés az akkori kutatási
eredményeket tükrözi.
Amint a könyv alcíme pontosítja, a Népi vallá
sosság és evangélikus liturgia című monográfia két
szempontból vizsgálja a haldokláshoz, a halálhoz,
valamint a temetéshez kapcsolódó kérdéseket.
Az emberi lét ezen kérdéseire egyrészt a hétfalusi
evangélikusok közösségeiben gyakorolt rítusokat
és népi szokásokat elemezve keresi a választ, másrészt a betegúrvacsora, majd a haldoklók mellett
végzett imádság, a virrasztás és a temetési szertartás evangélikus liturgiáit veszi górcső alá. A népi
vallásosság cselekményeinek vizsgálata néprajzi
gyűjtés és a vonatkozó gazdag szakirodalom alapján végzett kutatás eredménye. A népi vallásosságot a hivatalos evangélikus liturgia elemeivel
összevető részeknél a szerző a liturgiatörténeti,
evangélikus rendszeres teológiai szakirodalomra,
valamint a lelkipásztorok között végzett empirikus
kutatás eredményeire támaszkodik.
A monográfia ismerteti a halállal és a temetéssel kapcsolatos népi hagyományokat, babonákat,

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

Jó lenne, ha új rítusok
alakulnának ki, melyek
segítséget nyújtanának
a gyász, a veszteség
feldolgozásában.
hiedelmeket, és elemzi is azokat, amelyek a közelmúltig fennmaradtak, vagy egyes esetekben
napjainkban is gyakorlatban vannak a hétfalusi
evangélikus közösségekben. A könyv értékes része
a különböző szertartások liturgiatörténetének, valamint elvi-teológiai hátterének a rendszerezése.
A mellékletként közölt kérdőíveknek és az adatközlők által a kérdésekre adott válaszoknak köszönhetően az olvasónak lehetősége van arra, hogy a szerző
kritikai értékelésén túl személyesen is képet alkothasson a monográfiában tárgyalt témakörökről.
Elgondolkodtatók Tokár Imolának a kötet öszszegzéseként megfogalmazott sorai: „A monográfiában egy éppen kihalófélben lévő szokásrendet
jelenítettünk meg és elemeztünk. Jó lenne, ha a
modern társadalom igényeinek megfelelően új rítusok alakulnának ki, illetve mi alakítanánk ki
olyan új, a meghaláshoz és halálhoz kapcsolódó
rítusokat, melyek segítséget nyújtanának a gyász,
a veszteség feldolgozásában.”
Tokár Imola monográfiája hiánypótló. Mindeddig
sem a vallási néprajz területén, sem pedig a teológiai
irodalomban nem jelent meg ehhez hasonló részletes,
rendszerező, elemző munka. A hétfalusi evangélikusok és az erdélyi evangélikus egyház tagjai éppen úgy
érdeklődéssel forgathatják, mint a vallási néprajz,
a teológia, a liturgiatörténet iránt érdeklődők.
A kötet kiadásához szükséges anyagi támogatást a RELE testvéregyháza, a németországi Nordkirche biztosította.

Tokár Imola:
Népi vallásosság és
evangélikus liturgia
Romániai EvangélikusLutheránus Egyház,
Kolozsvár, 2020, 174 oldal

A Bibliotheca Augustana Transsylvanica sorozat eddig megjelent kötetei.
Megvásárolhatóak szerkesztőségünk címén, valamint az Idea Könyvtér webáruházban: ideakonyvter.ro
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