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Evangélikusok
a közösség szolgálatában

Az

oltszakadáti faragott portál részlete után nyári lapszámunk címlapján
az 1721-ből származó, kereken 300 éves kolozsvári keresztelőmedence
hirdeti a megújulás szépségét. Valahányszor ránézek e képre, a közösség megtartó erejét érzem a múltból átnyúlni a jelenbe. Miért?
Mert keresztelésünkkor azzal, hogy az Úristen „megpecsétel”, gyermekévé fogad, egy
kiterjesztett közösségbe is elhelyez. Egy olyan megtartó hálóba, mely túlmutat a család
hálóján, s testvérré formálja a vér szempontjából vadidegen embereket. Gyönyörű rendje
ez a teremtésnek, és kézzelfogható jele a gondviselésnek. Az Úristen fogantatásunktól
kezdve gondoskodik arról, hogy ne legyünk egyedül. Múltat ad a jelenhez, gyökeret,
családot, közösséget. Létünkhöz elválaszthatatlanul hozzátartozik a másik ember. A kérdés
csak az: érzékeltük-e, hogy mennyire megsérültek kapcsolataink a világjárvány alatt?
Észrevettük-e, mennyire eltávolodtunk egymástól, közösségünktől, gyülekezetünktől?
Bennem hónapok óta dolgozik a gondolat, hogy meg kell találnunk az utat egymás fele.
Ehhez a visszataláláshoz kíván segítséget nyújtani nyári lapszámunk, melyben a
közösséget, a közösség szolgálatát helyeztük középpontba. Olyan evangélikus személyiségeket és csoportokat mutatunk be, akik életükkel példát mutatnak számunkra – hogyan
lehet és hogyan kell aktívan részt venni a közösségben, miként lehet azt tehetségünkkel,
tudásunkkal és szeretetünkkel gazdagítani, élővé tenni.
Kérem az Urat, ne legyen pusztán csak vágy a pünkösd erőterében élő egyház. Tegyük
ezt a vágyat kézzelfoghatóvá, és nézzük meg egyen-egyenként: mivel tudunk hozzájárulni
közösségünk lelki, szellemi, anyagi növekedéséhez? Ne felejtsük el, közösségeink megújulásához mindannyian hozzá tudunk járulni. Legyen bátorságunk cselekedni, ha nem is
a saját erőnkkel, de a Szentlélek erejével.
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BOLDIZSÁR BEÁTA
felelős szerkesztő
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HÍREK

100 ÉVE ALAKULT MEG EGYHÁZUNK

ESEMÉNYNAPTÁR

• Az új országhatárok közé került és saját erejére utalt új egyházkerület 100 éve, 1921. július 6–9
között, Kolozsváron tartotta meg első kerületi
gyűlését, ahol megalkották az egyházkerület
alapszabályát, és a hivatalos elismertetésig egy
Végrehajtó Bizottságot választottak, melynek
elnöke báró Feilitzsch Arthur, előadója pedig dr.
Kirchknopf Gusztáv lett.

BRASSÓI EGYHÁZMEGYE
• Szeptember 4–7. között Székelyvarságon tartják
az Országos Ifjúsági Tábort.
• Szeptember 8–12. között Tatrangon szervezik
meg az országos konfirmációs tábort „Újratervezés” címmel.
• Október 8-án Sepsiszentgyörgyön kerül sor az
Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központ felszentelésére. A központ a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek korai képességfejlesztését
szolgálja.
KOLOZSVÁRI EGYHÁZMEGYE
• Augusztus 25–28. között rendezik meg az egyházmegyei konfirmandustábort Torockón.
• Szeptember 18-án Marosvásárhelyen tartják
meg a tavasszal elmaradt Egyházmegyei Nőszövetségi Csendesnapot és Világimanapot.
• Szeptember 24-én kerül sor Kolozsváron a felújított műemlék templom és püspöki székház
felavatására.
• Október 1-én szentelik fel Besztercén az új óvodaépületet. Az óvoda a Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében
készült el.

• Régi kolozsvári képeslap
(Amintiri din vechiul Cluj Facebook-csoport)

SZLOVÁK EGYHÁZMEGYE
• Augusztus 29.–szeptember 1. között ifjúsági tábort tart a Szlovák Egyházkerület a butini egyházközségben. A tábor fő témája A közösség szerepe a
keresztyén életben lesz.

ELMARAD A II. CSÁNGÓTALÁLKOZÓ
• Sajnálattal közöljük, hogy mégis elmarad az
augusztusra tervezett II. Barcasági és Királyföldi Csángó-Magyarok Zarándoklata. Az eredetileg 2020-ról 2021 augusztusára halasztott
találkozó, a bizonytalan koronavírus-járvány
helyzetre való tekintettel, idén sem lesz megtartva. A szervezők azzal a reménnyel halasztják el a találkozót, hogy jövőre biztonságosabb
körülmények között találkozhatunk.
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• Ifjúsági tábor Butinban

HÍREK

ÚJ FŐTITKÁRA VAN A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉGNEK

• Gustav-Adolf-Werk kezdeményezésére gyülekezeteink minden évben egy vasárnap perselypénzét
adakozzák az egyesület által felkarolt romániai
projektek támogatására. Az idei évben, a megszokott perselypénzes gyűjtés mellett, egyházunk
csatlakozik a GAW „Páli gyűjtés” elnevezésű adománygyűjtési akciójához is.
A „Páli gyűjtés” bevételeit a GAW a járvány okozta
súlyos következmények enyhítésére fordítja, három

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
A KOLOZSVÁRI MŰEMLÉK TEMPLOM ÉS
ÉPÜLETEGYÜTTES MEGÚJULÁSÁÉRT
• Szeptember 24-én nagyszabású hálaadó istentisztelet keretében szentelik újra a felújított műemlék templomot és püspöki székházat.
A közel három évig tartó restaurálási munkálatok során restaurálták a 300 éves keresztelőmedencét, a 200 éves oltárfestményt és a több mint 100
éves orgonát, mely utóbbi a szakemberek szerint
nemcsak Kolozsvár, hanem Erdély legnagyobb és
legjobb pneumatikus hangversenyorgonája.
A műemlék épületegyüttes teljes felújítási költsége 10 millió lej volt, melyből 5,1 millió lejt európai
uniós támogatásból fedeztek, 3,3 millió lejt a Magyar Kormány biztosított, 1,6 millió lejt pedig önrészként állt az egyházközség.

kiemelt projekt tekintetében Venezuelában, Libanonban és Szíriában. Az egyházközségek 2021. október 31-ig küldhetik be a felajánlott adományokat.
A GAW a németországi evangélikus egyház
legrégebbi, 1832-ben alakult, diaszpórát támogató
diakóniai szervezete, melynek magyar társszervezete 1860-ban jött létre a magyar evangélikus
egyházban. A GAW és a 2001-ben hazánkban is
megalakult társszervezet a társegyházak gyülekezeteinek diakóniai munkáját támogatja.

A templom csúcsán található buzogánytól és
villámhárítótól kezdve egészen a talapzatig minden megújult, 2020-ban pedig két új harang is helyet kapott a toronyban.

Fotó: Kiss Gábor

„PÁLI GYŰJTÉS” EGYHÁZUNKBAN

Fotó: Erik Peinar/LWF

• Anne Burghardt észt teológusnő november elejétől veszi át a Lutheránus Világszövetség főtitkárságát dr. Martin Jungétől, aki 11 évig vezette a
148 tagegyházból álló közösséget. Burghardt így az
első kelet-közép-európai, és egyben az első nő, aki
ezt a tisztséget betölti.
A Lutheránus Világszövetség (Lutheran World
Federation) az evangélikus egyházak globális közössége, amelynek központja Genfben található.
A Világszövetség 79 ország különböző hagyományokkal rendelkező evangélikus egyházait tömöríti, és több mint 70 millió keresztényt képvisel.
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Brem
Ágnes

BOLDIZSÁR BEÁTA
interjúja
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Kutatások bizonyítják, hogy napi húsz perc
meseolvasás két év előnyt jelent az iskolában
a kortársakhoz képest, olyannyira bővíti a
szókincset és segíti a szövegértést. Ahhoz,
hogy egy gyermek olvasóvá váljék, 400-500
könyvet kellene elolvasnia. Minden szülő és
pedagógus tudja, mekkora kihívás a jelenben
olvasó gyermekeket nevelni. Portré rovatunkban Brem Ágnes evangélikus könyvtárossal ismerkedhetünk meg, aki 1275 könyvből
álló közösségi könyvkölcsönzőt működtet
Kolozsváron.

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

Az olvasóvá nevelés
nem egy
veszett fejsze
Idén lett ötéves a Mesekuckó, Erdély első és egyetlen közösségi könyvkölcsönzője, melynek te vagy a
megálmodója és működtetője. Mesélj róla, hogyan
indult és hogyan szökkent szárba ez a gyerekeknek,
családoknak szóló kezdeményezés?
• Ez számomra egy régi álom. Könyvtárosként
arra vágytam, hogy legyen egy gyerekkönyvtáram,
hiszen ott mindig pezseg az élet, mindig történik
valami. Volt egy ilyen élményem külföldi tanulmányi éveim alatt, amikor egy közkönyvtárban dolgoztam, és a gyerekrészlegen volt az íróasztalom.
A nap nagy részében ott voltam, és láttam, milyen
élet zajlik ott, milyen kíváncsiság van a levegőben. Mennyire szükségük van a gyerekeknek arra,
hogy megoszthassák valakivel az olvasmányélményeiket. Úgy éreztem, ez nagyon vagány dolog, és
nagyon tetszene, ha ilyesmivel tudnék foglalkozni. Aztán hazajöttem Amerikából, lett családom,
született három gyerekem. Próbáltam nekik biztosítani ezt a rengeteg olvasmányélményt, és azzal
szembesültem, hogy anyagilag ez eszméletlenül
nehéz. Elszigetelt voltam ebben a nagy lelkesedésemben. Aztán jöttek a barátok, és tőlünk kölcsönözték a könyveket, kis füzetbe jegyeztük, hogy ki
mit visz el. Akarva-akaratlanul is egy kis könyvtárat működtettünk. 2016-ban tudtam, hogy még
egy évem van a gyereknevelési szabadságomból,
és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy most
vagy soha. Akkoriban az óvoda udvarán béreltünk
lakást, ott volt az a rengeteg ember, aki napjában
megfordult az udvaron, és akivel napi szinten találkoztunk. Gondoltam, megkérdezem a családokat,
hogy van-e olyan gyerekkönyvük, amit már nem
használnak, és beadnák-e közösségi célra.
A könyveket először otthon tartottad, az volt a bázis,
ahonnan a kölcsönzéseket bonyolítottad. Majd logisztikai okokból a munkahelyedre vitted át, hogy

PORTRÉ

elérhetőbb legyen az átvevés, átadás helyszíne. Hogyan alakult ki a keret, a mód és a forma?
• A Mesekuckót persze előbb olvasóteremmel és
programokkal képzeltem el, aztán rájöttem, ebből
annyit kell megvalósítanom, amennyit enged a lelkiismeretem. Amikor úgy éreztem, hogy átléptem
egy határt, és a gyerekeimtől veszem el az időt,
akkor vissza kellett lépni, és szépen-lassan kialakult
az a forma, amit a család, a munkahelyem és minden
egyéb még megbír. Az embereknek tudok élményt
adni, a munkámnak van gyümölcse és eredménye,
de én sem halok el a nagy igyekezetben. Így indult
el és alakult ki a kölcsönző. Nincs olvasóterem, nem
lehet besétálni és nézelődni, de ezt meg lehet otthonról oldani, mert létrehoztunk egy online katalógust. Az informatikai rendszeren keresztül lehet
foglalni, te csak bejössz és átveszed a kölcsönzött
könyveket, és mész tovább a kis pakkoddal.
Hogyan növekedett a Mesekuckó közösséggé?
• Eleinte az ovis csoport, a baráti kör tudott róla,
aztán rohamosan terjedt szájról szájra, és egyre
többen kapcsolódtak be. Mikor jöttek a családok
kölcsönözni, hoztak három adománykönyvet.
Tudták, hogy a közösbe kerül, hogy jó helyre hozzák, mert a könyv, ami évek óta áll a polcon, újra
életre kel, újra élményt fog adni. Érdekes módon
a közösség már a kezdetekkor a magáénak érezte.
Nem is én vetettem fel a kérdést, hogy a Kolozsvári
Magyar Napokon részt vegyünk. Természetes volt,
hogy az a kezdeményezés, amelyik a közösségért
ingyen és bérmentve tesz, annak helye van az Életfa Családsegítő Egyesület sátrában.
Mekkora a Mesekuckó közössége?
• Több mint 500 család iratkozott be az elmúlt öt
év alatt. Ebből nem mindenki aktív, voltak, akik
szó szerint kinőtték, tehát már akkorák a gyerekek,
hogy nem ilyen könyveket olvasnak. Voltak, aki távolabbra költöztek, és ezért hullottak ki a kölcsönzők közül, de kb. 250-300 család rendszeresen jön,
és viszik a könyveket. Több mint 21 000 kölcsönzést bonyolítottunk le az elmúlt évek során. Az a
jó, hogy kialakult egy komoly mag, az ő gyerekeik totyogósan kezdték ezelőtt öt évvel, akkor még
ovisok voltak, és most olvasókként vannak aktívan
jelen a közösség életében.

Te és a gyerekek nem tudtok rendszeresen találkozni, mert év közben a szülők intézik a kölcsönzést.
De ha visszagondolok a Kolozsvári Magyar Napokra, amikor az ember belépett hozzád a sátorba, ott
igazi ünnepi hangulat volt. Olvasó gyerekek ültek
a babzsákokon, vagy felolvastak egymásnak, vagy
újabb olvasmányt ajánlottak, és mindenki jól érezte magát. Varázslatos volt látni ezt a képet. Mesélj
még egy kicsit róluk.
• Mi is ünnepnek éltük meg a találkozásokat. A járvány előtt évente kétszer tudtunk személyesen is
találkozni, a magyar napokon, illetve a Kolozsvári
Ünnepi Könyvhéten. Mindkét alkalommal az Életfa sátrában kaptunk helyet. Ott lehetett beiratkozni és helyben kölcsönözni is. Ott tudtunk ráérősen
találkozni és a könyvek között lenni. Mi voltunk a
nyugalom szigete. Volt olyan gyermek is, amelyik
beült, és amíg be nem fejezte a regényt, fel sem állt
a babzsákból, az édesanyja elmehetett nyugodtan
a vásárba, mert a gyermekét pont ott találta, ahol
hagyta. Az utolsó alkalommal, 2019-ben, harmadik, negyedik osztályos gyerekek jelentkeztek,
hogy ők önkéntes könyvtárosok szeretnének lenni
a magyar napok alatt. Rendesen felírtam őket az
önkéntesek listájára, ott voltak velem 10-től 18
óráig. Állták a sarat becsülettel, írták a kölcsönzéseket, intézték a beiratkozásokat, megtanítottam
nekik a táblagépen az informatikai rendszer használatát. Nagyon profin lemenedzselték az egészet,
annyira, hogy amikor a magyar napok végén végigfuttattam egy ellenőrzést, csak két vonalkód
volt elírva. Nagy élmény volt nekem is látni, hogy
csillog a szemük, azt, hogy milyen magabiztosan
és kompetensen válaszolnak a kérdésekre. Amikor
nagyobbaknak való könyvre kérdeztek rá, akkor
elmondták, hogy ők azt még nem ismerik, nem olvasták, és kérdezzenek meg engem. Úgy éreztem,
hogy felnőtt egy kis csapat, amely magáénak érzi
ezt az ügyet. Fantasztikus dolgot tudtunk nekik
adni.
A gyerekek nagyon tudnak a könyvekért lelkesedni, azoknak örülni. A járvány kitörése óta
biciklifutár is segít a kiszállításban. Az új futár
meghatódva jelezte, hogy milyen csillogó szemekkel várják a könyveket, még az ő nevét is megjegyezték. Az utcán is leszólítják a gyerekek, és
köszönnek neki, annyira észben tartják.
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INTERJÚ

Hiánypótló munkát végzel, hiszen a legfrissebb kortárs gyermekirodalmat szerzed be, minőségi alapműveket, amelyeket az erdélyi szülő
nem valószínű, hogy egy megyei, iskolai könyvtárból ki tud kölcsönözni. Hogyan sikerült ezt
megvalósítani?
• Az, hogy milyen könyvek kerülnek be a könyvtárba, az az én személyes, szubjektív szűrőmön
megy keresztül. Még az indulás előtt tapasztaltam, hogy az, ami engem érdekelt, amit kölcsön
szerettem volna kérni, az másnak nem volt meg,
illetve annyira új volt, hogy nem volt honnan kikölcsönözni. Adományokkal indultunk, persze
azokból nem jönnek be a legújabb gyermekkönyvek, de akkor nagyon célirányosan kezdtünk gyűjteni. Amikor a szülők hazavittek pl. nyolc könyvet,
megkérdezték, hogy akkor tényleg nem kell semmit fizetni érte. Mondtam, hogy nem, de akkor
meg azt kérdezték, hogy mi az, amire szüksége
van a Mesekuckónak. Így kezdtünk el kívánságlistákat írni. Végül is innen jön a közösségi könyvtári
jelleg, hogy közösen gyarapítjuk a könyvtárat, és
olyan irányba bővítjük, amit a mi gyerekeink szívesen olvasnak.

Tehát volt egy igény a gyerekek és a családok részéről arra, hogy mit olvassanak, másrészt hogy miként támogassanak?
• Igen, készítettünk kívánságlistákat, hogy mit
szeretnénk a Mesekuckónak megvásárolni, és szépen-lassan elindult az örökbefogadási program,
ami azt jelenti, hogy a listából valamit kiválasztanak, arra elküldik a pénzt, én megvásárolom,
és amikor megérkezik a könyv, felcímkézem, kap
vonalkódot, bevezetem a katalógusba, és az örökbefogadó család az első, amely olvassa. Igyekszem
úgy megcímkézni, hogy ne is nyissam ki a könyvet,
hogy amikor hazaviszik és kinyitják, a friss könyv
reccsenése megmaradjon. Ezzel az apró gesztussal
is a hálámat és a köszönetemet akarom kifejezni
a családnak, hogy a közösségért, a gyerekeinkért
hajlandóak voltak áldozni.
A könyv szeretete és ez a lelkesedés, amiről eddig
meséltél, csudamód sugárzik belőled is. Azt hiszem, nincs olyan ember, aki, ha megkérdez téged,
hogy az olvasásban elakadt gyermekét mivel motiválja, annak te ne tudnál előrukkolni valamilyen ötlettel. A közösség szolgálata benne van a

Fotók: Kiss Gábor
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PORTRÉ

mindennapjaidban, és most már a családod mindennapjaiban is. Honnan fakad ez az indíttatás,
hogy tegyél a közösségért?
• Én is sokat gondolkodtam ezen. Valahol abban
gyökerezik, amikor gyerekként nagyanyám tanított imádkozni. Mondta, hogy kérjél nyugodtan,
fiam, mert amit kérsz, az megadatik. Mondtam,
hogy nem tudom, mit kérjek, s akkor ő azt mondta, hogy nem kell sokat kérni. Ő mindig csak azt
szokta kérni, hogy lássa, mit kell tennie, és hogy
legyen ereje azt megtenni. Valahol ez az, ami bennem megmaradt. Azt kérni a Jóistentől, hogy lásd
meg a teendőd, s amikor látod, akkor legyen erőd
és bátorságod nekimenni és csinálni.
Ehhez lehet, hogy társul az is, hogy harmadik
gyerek vagyok. Harmadik gyerekként számomra nincs lehetetlen. Aki azt mondja, hogy valamit
nem lehet megcsinálni, az álljon félre, és engedje,
hogy csináljam. Amikor látom a szülőben a tehetetlenséget, hogy a gyereke elakadt az olvasásban,
és tanácstalan, én abból indulok ki, hogy ezek a
gyerkőcök olyan kíváncsiak, csak meg kell mutatni, mennyi minden közül lehet válogatni. Gyermekeink olvasóvá nevelése nem egy veszett fejsze.
A szülői tanácstalanságból és elakadásból indult
minden. Láttam, hogy erre a szolgálatra nagy szükség lenne, és láttam azt, hogy meg tudom tenni,
értek hozzá. Ha csak a barátoknak sikerül egy
könyvtárat elindítani, vagy ha csak az ovi udvarán
maradunk, és az én gyerekeim olyan gyerekek között töltik a mindennapjaikat, akik többet olvasnak
a könyvtár által, már akkor is nyert ügyem van.
Biztosan sokan kérdezik: mi motivál ennyi év után
is?
• Persze a kis sikerek, a pozitív visszajelzések,
a csillogó szemek, a boldog gyermekarcok, az, hogy
a mesekuckós gyerkőcök milyen magabiztossággal
mozognak az iskolai könyvtárban. Mindemellett
nagyon erőteljesen ott van bennem az a gondolat,
hogy ha látom, mit kell csinálni, nekem kutya kötelességem megtenni. A közösségem él, fejlődik, és én
most kell hozzátegyem tudásomat, szolgálatomat,
mert ezek a gyerekek felnőnek. Nem halasztgathatok, nem mondhatom, hogy most még nem érek rá
segíteni. Nagyon fontos dolog, hogy a közösségem
fejlődéséhez akkor adjak hozzá valamit, amikor

Nagyon fontos dolog,
hogy a közösségem
fejlődéséhez akkor adjak
hozzá valamit, amikor
neki szüksége van rá,
és ne várjam, hogy majd
valaki jön és megteszi
helyettem.
neki szüksége van rá, és ne várjam, hogy majd valaki jön, és megteszi helyettem. Pont úgy, pont azt
senki nem fogja megcsinálni. Ettől izgalmas egy
közösség, hogy mindenki az ő egyediségéből jövő
dolgokat teszi hozzá, és ezáltal együtt fejlődünk,
együtt növekedünk. Most a Mesekuckóban én vagyok a fő motor, de nagyon sok ember hozzárakja a
kicsi részét: egy könyv, egy ötlet, egy javaslat, egy
felajánlás (pl. átvevőpontok szervezése) formájában. Összekacsintunk, hogy mi vagyunk a mesekuckósok, és ezt a Mesekuckót mi hoztuk létre, mi
tartjuk életben. A könyvhéten, az író-olvasó találkozókon végignéztem a gyerekeken, és jó volt látni,
hogy ők a Mesekuckóban cseperedtek olvasókká.
Amikor ott ültünk és hallgattuk Berg Juditot, akkor
minket összekötött Berg Judit, a meséje, a Mesekuckó. Megannyi szálon kötődtünk egymáshoz,
pedig különben vadidegenek lennénk, de van egy
titkos kapcsolódásunk, ami minket összeköt. Ez az,
amit szeretnék, hogy a gyerekeim lássanak. Hogy
igazán nem kell nagy dolgokra gondolni, amikor
a közösség szolgálatáról van szó. Az az apró kis figyelem, az a bátorság is számít, amivel felvállalsz
egy feladatot. Ha te most csak picit tudsz adni, az is
rendben van, de ha látod, hogy mire van szükség,
és meg tudod tenni, tedd meg. Ha a gyerekeim meg
tudnák tanulni, hogy kíváncsiságukból, hobbijukból, mindabból, amiben ők kompetensnek érzik
magukat, tudjanak adni, az pont elég lesz ahhoz,
hogy ők egy jobb közösségben minőségibb életet
tudjanak élni. Legyenek olyan társaik, akikkel különböző dolgok révén kapcsolódnak.
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Jellemépítés a Lélek vezetésével

Z

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zak 4,6)

KOSZTA ISTVÁN
püspökhelyettes

10

akariás próféta látomásában egy színarany
lámpatartót lát hét mécsessel, kétoldalt két
olajfával, ezek táplálják a mécseseket olajjal. Isten aranyló dicsősége nyilvánul meg
e látomásban, mely Krisztusról szól mint felkent és
megígért Messiásról, és ott van a Lélek is mint erő,
aki, ha kell, síksággá teszi a hegyet. Nem földi hatalommal és erővel! Az üdvösségünk érdekében Isten
testté létele és áldozata után a Lélek is segítségünkre
van. Mert Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön (1Tim 2,4). Ez a magyarázata annak, hogy
Ő a világba jött, megtestesült, és ez a magyarázata
annak, hogy értünk szenvedett, meghalt, és ezáltal
jóvátette a rosszat. Ha ez nem elég (mert nyilvánvalóan nem elég, a konok és sötét világ nem látja ezt a
szeretetet, nem látja, mekkora áldozatra volt képes
Isten értünk), hát elküldi az ő Lelkét. Isten Lelke
fényt derít mindenre, hitet ébreszt, megláttatja az
emberrel az egyetlen járható utat. A Szentlélek Isten
megmutatja a megoldást, az egyedüli jó megoldást
az ember minden gondjára. Az ember történetének
egyetlen megoldása ez: nem erővel és hatalommal, hanem az én lelkemmel! Jézus Krisztusnak a
tíz szűzről szóló példázatában az öt balga szűz olaj
nélkül marad, és hiába van náluk lámpa, a vőlegény
nem ismeri meg őket. Zakariás próféta látomásában
bőségesen árad az olaj. Az olaj mind a két esetben
a Szentlélek jelképe. A Szentléleké, aki nélkül hiába
a kezünkben a lámpás, hiába a kezünkben a Biblia, a vallás, a jó cselekedetek, ez mind csak a keret,
mert a lényeget a Lélek adja meg. Ő ajándékoz hitet
az emberi szívekbe a vallástételhez, a kapcsolatokba szeretetet, a Bibliát ő magyarázza, Isten igéjét ő
teszi érthetővé és személyessé minden egyes ember
számára. A szüzek példázatában nem lehet kölcsönkérni az olajat, mert senki nem adhat másnak Lelket. Hitet nem lehet kölcsönözni, személyesen kell
megélni Istennel a bensőséges kapcsolatot, amiből
árad a Lélek ereje.
„Nem erővel, sem hatalommal…” Nem erő tesz
valakit hatalmassá, győzedelmessé, sikeressé és
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boldoggá, hanem a Szentlélek Istennek a folyamatos
jelenléte életünkben. Miként és hogyan munkálkodik a Lélek? Először felforgat, akárcsak a szél. Jézus,
amikor Nikodémussal beszélget, a Lélek munkáját
a szélhez hasonlítja, a Lélek kitöltésekor pedig nagy
szélzúgás volt. Első nagy munkája tehát a Léleknek
a szélhez hasonlóan felforgat, azaz szembesít bűneinkkel, szembesít kilátástalan helyzetünkkel, szembesít korlátolt, gyenge mivoltunkkal. De itt nem áll
meg. További műve: szomjúságot ébreszt, lelki szomjúságot – az igazi és tiszta víz, Isten Igéje iránti szomjúságot ébreszti fel az emberben. Mindezek után ő
adja a megtérést, és a megtért élet gyümölcstermésre késztet. A gyümölcsökről pedig egyértelműen
felismerhető a Lélek jelenléte és munkája az ember
életében. Mert a Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás (Gal 5,22–23). Igazi jellemépítés
történik a Lélek vezetése alatt. Átalakul az ember
jelleme, más élet, új élet bontakozik ki. Mások javát
szolgáló élet, önzéstől, gőgtől, büszkeségtől, hiúságtól és indulatoktól mentes személyiség és élet formálódik a Lélek hatása alatt. Csak hagyni kell hatni.
Adjon Isten bátorságot szembenézni mindazzal, amit a Lélek felforgat életünkben. Adjon erőt és
kitartást a lelki táplálék felkutatásához és megértéséhez, sok áldást a gyümölcsterméshez. Ne szűnjünk meg növekedni sem személyes, sem közösségi
életünkben!

Mások javát s zolgáló
élet, önzéstől, gőgtől,
büszkeségtől, hiúságtól
és indulatoktól mentes
személyiség és élet formálódik a Lélek hatása alatt.
Csak hagyni kell hatni.

ROVATCÍM
LELKISÉG

Kövületek, csontok, trófeák

K

„Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod!” (Ez 37,3)
isiskolás koromban arra a kérdésre, hogy
„Mi leszel, ha nagy leszel?”, határozottan
és teljes meggyőződéssel válaszoltam: régész. Azóta felnőttem, lelkész lettem, és
hogy finom iróniával éljek: a kettő között „ég és
föld” a különbség. Ettől függetlenül továbbra is
vonz, mondhatni egyik szenvedélyem a paleontológia, az őslények letűnt korának mesébe illő
világa, a földből előkerülő (fosszília – lat. ásatag,
földből kiásott) maradványok, kövületek, és most
is lázas izgalommal és gyermeki örömmel tölt el,
ha kézbe foghatok egy ammoniteszlenyomatot,
trilobitát vagy valamilyen szauruszfogat.
Kövületek és csontok, az egykor virágzó élet
halott lenyomatai, a feltérképezhető múlt kései
hírnökei, egy rég elpusztult világ színes, idilli kompozíciója, ma már múzeumi kuriózumok vagy személyes gyűjtemények trófeái. „Életre kelnek-e még
ezek a csontok?” Talán hollywoodi filmekben, rajzfilmekben vagy számítógépes szimulációkon.
Érdekes azonban, hogy amint az lenni szokott,
ezek a fogalmak – őskövület, csont, trófea – új tartalommal, legtöbbször pejoratív mellékzöngével
vándoroltak át a köztudatba, a szlengbe. Használják ezeket a maradi, ódivatú eszmék képviselői, az idősebb generáció tagjai esetében, a trófea

szóval pedig sokszor a társas kapcsolatokban elért
sikereket illetik (trófea – gör. győzelmi jelkép,
zsákmány). Sok esetben egyfajta lekicsinylő hangnemet, szarkasztikus légkört teremtenek, ezzel
mintegy rögzítve az újrakezdés, a haladás lehetetlenségének tényét.
Átvitt értelemben a lélek, a szív, ezzel együtt
az Istenbe vetett hit is megkövesedhet. Emberi
kapcsolatok, társadalmi struktúrák, politikai eszmék, kulturális értékek soványodhatnak le a zörgő
csontokig, elveszítve a tartalmat, az élhetőség
lehetőségét.
Sikereim, megvalósításaim is lehetnek trófeák. De általában a trófea magán hordozza a tőrbe
csalás, majd az elejtés, az erőszakos halál bélyegét,
így a győzelmeimhez vezető út – noha manapság az eszközök, módszerek és bizarr motivációk
nem ismeretlenek – morálisan vitathatóvá válik.
Hétköznapi, önző, egó-trófeákért, elfonnyadt és
megszáradt babérkoszorúkért küzdhetünk, Csernus doki szavaival élve „gyilkolhatjuk egymást”
párkapcsolatainkban.
Vagy talán elég egy vírus, egy globális méretű
járvány, ami diadalt arat a normalitás, a mentális
és fizikai egészség, az eddig megingathatatlannak
vélt rendszerek és intézmények fölött – a tehetetlenség érzése, a sziszifuszi harcból adódó feladás
pedig kőbe zárja a humánumot. Folytathatnánk,
hiszen korrektnek és tökéletesnek vélt jelen világunknak gyakran csupán lenyomataivá válunk,
a szeretet, a krisztusi alázat, az Isten-központú keresztyénség pszeudofosszíliáivá, amiből éppen az
élet, az élő és hiteles kapcsolat hiányzik.
Mindannyian tudjuk. „Igen, ezt tudom, de nincs
ok, hogy feladjam a harcot” – bátorít Rieux doktor
Albert Camus világhírű regényében úgy, ahogyan
Isten naponta buzdít, serkent a folytatásra, az újrakezdésre. Nem szabad beérnünk a látszat- vagy
féligazságokkal, a félrevezető képzetekkel. Nem
szabad lemondanunk arról a világról, amit Isten

TÓTH ZOLTÁN
CSABA
alesperes,
Zselyk-Beszterce

Fotók: Tóth Zoltán Csaba
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egykor jónak teremtett, nem lehet lemondani arról
az életről, amit Jézus megváltott.
Rémisztő képet, élettelen környezetet láttat
Ezékiellel az Úr: egy völgyet tele csontokkal. Ezek
nem kövületek, nem trófeák, hanem az isteni üzenet tolmácsolásának, kinyilatkozásának eszközei.
A létezés emberi léptékével mérve azonban, a „hogyan tovább” pörölyként mindent szétzúzó kérdésének, a lassan kristályosodó belső iszonyatnak a
megnyilvánulásai. A száraz csontokat szemlélve
kihal a remény legapróbb szikrája az életre, a folytatásra. Hiszen a józan ész szemszögéből képtelenség életre kelteni a szerteszét heverő csontokat,
abszurd és meddő próbálkozás valami újat teremteni, életre hívni egy hús-vér testet, lélekkel felruházott organizmust.
Isten megmutatja a lehetetlent: a lélek erejével
életre kelti azokat a csontokat, helyreállítja őket,
de ezzel új távlatokat nyit, és megteremti az új élet
lehetőségét. A föld mélyén szunnyadó csontokat is
előhozza, a síri, kihűlt életeket is megújítja és teljes
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Nem szabad lemondanunk arról a világról, amit
Isten egykor jónak teremtett, nem lehet lemondani
arról az életről, amit Jézus
megváltott.
értékűvé teszi. Számunkra a megoldás és a segítség
Istennél van.
Tudunk-e kövületekből élő kövek lelki hajlékává válni? Képesek vagyunk-e csontokból élő szervezetekké, Krisztus testébe beoltott tagokká válni?
Tudunk-e úgy futni ebben az életben, hogy ne hervadó koszorúkat halmozzunk fel trófeák gyanánt,
hanem mennyei hervadhatatlant?
„Ó, Uram, Uram, te tudod!”

ROVATCÍM
LELKISÉG

Hogyan találjunk vissza
a gyülekezet közösségébe?
A világjárvány kezdete óta folyamatos bizonytalanságban élünk. Sokan közülünk fáradtak és
kimerültek – lelkileg, szellemileg és fizikailag egyaránt. Szükségünk van egymás közelségére
a gyógyuláshoz, de az elmúlt időszakban éppen erre nem volt lehetőség. Hogyan találhatjuk
meg az utat egymás felé? Hogyan találjunk vissza gyülekezeti közösségeinkbe?

E

gy évvel ezelőtt, 2020 júliusában azt mondtam az egyik igehirdetésemben, hogy utoljára a világháború alatt történt meg, hogy
az egész világ ugyanazt a kollektív traumát
élte meg. S bár ez valóban így van, azóta tudom,
hogy a világjárványt nem lehet a világháborúhoz
hasonlítani. Legfőképpen azért nem, mert a háború rémségei között is egymás közelségéből erőt
tudtak meríteni az emberek. A járvány alatt azonban pontosan a másik ember vált veszélyforrássá.
Nem csoda hát, hogy eltávolodtunk egymástól.
Az elmúlt másfél évünk tele van veszteségekkel,
még akkor is, ha a statisztikai számok számunkra
nem az elveszített társat, nagyszülőt, szülőt, barátot, rokont, ismerőst jelentik.
Ilyen vagy olyan módon mind gyászoltunk,
gyászolunk valakit vagy valamit: meghiúsult terveket, elmaradt találkozásokat, ellehetetlenített
szokásokat, a személyes részvételű istentiszteleteket, az úrvacsora hiányát. Az, hogy miként
küzdünk meg a gyász, a veszteségek bármilyen formájával, a stressz okozta kimerültséggel, nagyban
függ attól, milyen lelki alapokkal rendelkeztünk
még a járvány előtt.
Egyre inkább hangoztatják neves klinikai pszichológusok, hogy társadalmunkat rossz lelki és
mentális állapotban találta a járvány. Már előtte sokan elveszítették a „földeltség érzését”, mert
életüket nem célok és értékek mentén helyezték el
egy nagy rendszerben. A problémákra a megoldást
materiálisan keresték, és nem lelki munkával. Pál
apostol erre a földeltségre utal, amikor azt írja leveleiben: …újuljatok meg lelketekben és elmétekben,
öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett (Ef 4,23–
24). …és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok

meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek,
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes (Róm 12,2).
Visszatekintve az elmúlt nehéz időszakra, úgy
gondolom, hogy számos lehetőséget kaptunk a
lelki munkára. A kérdés csak az, hívő keresztény
emberként éltünk-e ezzel a temérdek lehetőséggel.
Kétségtelen, hogy a hívő ember lelki ellenállóképessége lényegesen nagyobb, de az az igazság, hogy
a létbizonytalansággal való szembenézés nemcsak
a fókusztévesztett embert, hanem a hívő embert is
próbára tette. A halálfélelem, az élet végességének
a közelsége a keresztény ember számára is kemény
lecke volt. Élesben és „élőben” került mérlegre,
hogy a feltámadásba és örök életbe vetett hitünk
megtart-e a bajban. Alap-e, ami meghatározza
életünket, halálunkat, vagy Krisztus megváltói
munkája csak otthonos, megnyugtató dajkamese
számunkra, amelyhez mindig is fenntartásokkal
viszonyultunk?!
Vihar utáni megtépázott árbócként állunk a
hánykolódó tengeren. Számot kellene vetni, mi
maradt belőlünk a vihar után, és így hogyan jutunk ki a partra. Hitünket nem azért kell mérlegre
állítanunk, mert ez egy verseny, és hajt a versenyszellem. Nem az a cél, hogy az én hitem erősebb

BOLDIZSÁR BEÁTA
lelkipásztor,
Kolozsvár

A hit Istennel való bizalmi
kapcsolatunk fokmérője.
Minél erősebb a kötődésem
Istenhez, annál ellenállóbb
vagyok a viharban.
2021. NYÁR
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Fotó: Váczi Roland
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legyen a másikénál, mert csak az látja meg az örök
hazát, aki első az egyenlők között… A hit Istennel
való bizalmi kapcsolatunk fokmérője. Minél erősebb a kötődésem Istenhez, annál ellenállóbb vagyok a viharban. Megtép vagy szétszaggat, félek
a hajótöréstől, a halállal való szembenézéstől, de
mégis tudom, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van
Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem
örökkévaló mennyei házunk (2Kor 5,1). Nem céltalanul bolyongok a világban, hanem tudom, hogy erős
kötelék fűz engem teremtőmhöz, aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére (1Tim 2,4). Az én üdvözülésemet, hitemet pedig a közösségen keresztül munkálja.
Mikor e sorokat írom, a korlátozások megenyhültek. Lehet találkozni, az online térből visszatértünk a személyes részvételű istentiszteletekhez,
az úrvacsoraosztáshoz és a kiscsoportos alkalmakhoz. Az érintkezéstől való tartózkodás mégis
sok gyülekezetben tetten érhető. Hova veszett a
vágyakozás Isten hajléka és a benne közösen Istent
magasztaló gyülekezet után? Tudatosítsunk magunkban két fontos dolgot: egyrészt Isten teremtésünktől kezdve úgy alkotott meg minket, hogy
létünkhöz nélkülözhetetlenül hozzátartozik a
másik ember. Másrészt viszont önmagunkban képtelenek vagyunk e nélkülözhetetlen közösség megalkotására vagy megőrzésére. […] Ezért a közösségnek mi csak
alkotói vagyunk, de nem megalkotói. A közösség létrehozó és megtartó alapja rajtunk kívül van; és a Biblia
örömüzenetként adja tudtunkra, hogy a közösség nem
az ember önként vállalt feladata. Ennek létrehozását
Isten vállalta fel: ő munkálja ezt, minket pedig bevon
ebbe a munkába. Így a közösség megvalósulása elsősorban attól függ, hogy milyen viszonyban vagyunk Istennel (idézet Adorjáni Zoltán református teológiai
tanár Családról, nemzetről, hazáról és népről – biblikusan című előadásából).
Hogyan találhatjuk meg az utat egymás és a
gyülekezeti közösségeink felé? Imában számot
vetve. Szorosabbra húzva Megváltónkkal a minket összekötő szeretetköteléket. Tegyük le eléje
imában mindazt, ami nehéz volt, ami most is szétfeszít. Keressük meg és listázzuk mindazt, amivel megáldott és megajándékozott. Imádkozva és
kérve, hogy ő adjon erőt és felelősségtudatot újra
elindulni mások fele.
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Imasorozat a közösségért
Felelősségtudatom, szolgálatkészségem Istennel való kapcsolatomból fakad. Minél közelebb vagyok lelkileg Teremtőmhöz, annál közelebb tudok kerülni embertársamhoz. Minél erősebb a
szeretetkapcsolatom Megváltómmal, annál könnyebben és szabadabban tudom felebarátomat
szeretni, a közösséget szolgálni. Az alábbi imasorozat segítsen minket vágyódni és visszatalálni
az Istent dicsőítő közösségbe.

H

ogyan végezzük?
Teremtsünk nyugalmat és csendes környezetet az imaidőhöz. Kapcsoljuk ki a telefont, elektronikai eszközöket, mindazt, ami elvonhatja a figyelmünket. Készítsük elő a Szentírást, és keressük
meg a napra kijelölt igerészt. Vegyünk elő papírt és írószert, amire számvetésünket feljegyezzük.
Az imasorozatot végezhetjük magunkban, vagy akár bizalmi közösségben, egy-egy imaidő végén megosztva egymással azt, amire a Lélek indít.

1. Aggodalmaim az Úr előtt
Különös másfél év van a hátunk mögött, mely
sokak számára igen nehéz, kihívásokkal teli volt.
Megszoktuk azt az illúziót, hogy mi magunk kontrolláljuk életünket, és hirtelen megtapasztaltuk,
milyen törékeny is a mi világunk. Saját tetteinket,
szavainkat és érzelmeink kezelését leszámítva,
a világ a mi irányításunkon kívül áll. Olyan dolgok
miatt aggódunk, amelyek fölött nincs ellenőrzésünk. Isten igéje nem azzal oldja fel az aggodalmaskodást, hogy azt mondja, aggodalmaskodni

BOLDIZSÁR BEÁTA
lelkipásztor,
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indokolatlan, hanem azzal, hogy helyette bizalomra tanít és segít.
Ige: Mt 6,25–34
Imádság az Ige vezetésével
Kényelmesen elhelyezkedve elcsendesedem, és tudatosítom, hogy Isten jelen van velem, és szeretettel
tekint rám. Elmondom e rövid imát: Uram, add, hogy
ebben az imaidőben testemet, lelkemet és mindenemet a
te kezedbe tudjam helyezni. Ez az idő legyen a Te dicsőségedre, tiszteletedre és az én lelki erősödésemre. Ámen.

Illusztráció: Pixabay
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Elolvasom, akár többször is, az igerészt,
figyelve arra, ami megszólít. Imában időzöm annál az igei gondolatnál, ami a leginkább
megérint.
Aggodalmaim az Úr előtt
Gondold végig, és írd le mindazt, ami mostanában aggaszt (a magánéletedben, családi életedben, lelki életedben; hivatásodban; az egyház
életében; a társadalomban).
Jelöld azokat, amelyek megoldhatóak azzal,
hogy teszel valamit, mondasz valamit, vagy átkeretezed érzelmeidet (nem mindegy, hogy hogyan
gondolod: a pohár félig üres, vagy félig tele van).
Külön jelöld azt, amire nem látsz megoldást.
Ezeket add át Istennek, és igyekezz őket elengedni.
Emlékeztessen a listád Jézus szavára: Ne aggódjatok
tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.
Imádkozom hálát adva, kérve, dicsőítve, várakozva. (Isten meghallja a hozzá kiáltók
szavát. Ma vagy holnap, így vagy úgy, de
mindig válaszol. Válaszát akkor hallom meg, ha kitartó vagyok a várakozásban.) Az imaidőt a Miatyánkkal zárom.
Áldásmondás: Áldjon meg a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.

hogy ebben az imaidőben testemet, lelkemet és mindenemet a te kezedbe tudjam helyezni. Ez az idő legyen a
Te dicsőségedre, tiszteletedre és az én lelki erősödésemre. Ámen.
Elolvasom, akár többször is, az igerészt,
figyelve arra, ami megszólít. Imában időzöm annál az igei gondolatnál, ami a leginkább
megérint.
Kapcsolataim az Úr előtt
Gondold végig, kikkel veszítetted el a kapcsolatot a járvány miatt. Milyen érzést kelt benned a
köztetek levő távolság? Írd le azt is, hogy kiket érzel
most közel magadhoz, és hogyan sikerült megtartani, megerősíteni a kapcsolatot. Rajzolj egy tiszta
lapra koncentrikus köröket. A legbelsőbe írd be
magadat, majd a körökbe, bentről kifele haladva
írd be azokat, akiket a legközelebb, majd akiket a
legkevésbé érzel közel magadhoz. Kinek tartozol
hálával, köszönettel a támogatásért? Kit szeretnél
a külső körökből, hogy közelebb kerüljön hozzád?
Mit teszel ezért?

2. Kapcsolataim az Úr előtt
A világjárvány legtragikusabb következménye,
hogy veszélyforrássá vált a másik ember. Ahelyett,
hogy egymás közelségéből erőt merítve összekapaszkodtunk volna, csak úgy tudtuk megvédeni
szeretteinket és embertársainkat, hogy elszigetelődtünk, elzárkóztunk egymástól. Egymásért és
magunkért fel kellett adnunk emberi mivoltunk
lényegét, az egymáshoz kapcsolódást. Nemcsak
tervekről és szokásokról kellett lemondanunk,
hanem emberekről is. Lehet, hogy elveszítettünk
egy személyt, lehet, hogy pusztán a kapcsolatot
veszítettük el vele vagy sokakkal. Mindannyian
gyászolunk valamit és valakit.
Ige: Jn 11,32–45
Imádság az Ige vezetésével
Kényelmesen elhelyezkedve elcsendesedem, és tudatosítom, hogy Isten jelen van velem, és szeretettel tekint rám. Elmondom e rövid imát: Uram, add,
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Hol látod magad a gyülekezeti közösségben?
Távolabb vagy közelebb kerültél, mint egy évvel
ezelőtt? Mi hiányzik leginkább a gyülekezeti
életből?
Imádkozom hálát adva, kérve, dicsőítve, várakozva. (Isten meghallja a hozzá kiáltók
szavát. Ma vagy holnap, így vagy úgy, de
mindig válaszol. Válaszát akkor hallom meg, ha kitartó vagyok a várakozásban.) Az imaidőt a Miatyánkkal zárom.
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Áldásmondás: Áldjon meg a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.

3. Utat találni egymás fele
Amennyire megdöbbentő volt 2020 húsvétján,
majd pünkösdjén otthon ünnepelni, esetleg úrvacsorát venni, olyan megszokottá válhatott sokak
számára a közösség hiánya mostanra. Vajon a félelem, a kényelem vagy az idegenség érzése tart
távol a templomtól? A teremtés rendjéből adódóan
nem tudunk egészséges életet élni, traumáinkból
gyógyulni közösségi élmények, együttlétek nélkül. Újból meg kell találnunk az utat egymás fele,
hogy együtt részesüljünk a megáldott és megtört
kenyérből.
Ige: Lk 24,13–35
Imádság az Ige vezetésével
Kényelmesen elhelyezkedve elcsendesedem, és tudatosítom, hogy Isten jelen van velem, és szeretettel tekint rám. Elmondom e rövid imát: Uram, add,
hogy ebben az imaidőben testemet, lelkemet és mindenemet a te kezedbe tudjam helyezni. Ez az idő legyen a
Te dicsőségedre, tiszteletedre és az én lelki erősödésemre. Ámen.
Elolvasom, akár többször is, az igerészt,
figyelve arra, ami megszólít. Imában időzöm annál az igei gondolatnál, ami a leginkább
megérint.
Mit jelent számomra gyülekezetem közössége?
Jézus mondja: „…ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt 18,20). Csodával határos dolog Isten jelenlétét megtapasztalni a közösségben. Az ima, a hálaadás, a dicsőítés, a kérés megfogalmazása mind
áldássá válik. Lehet, hogy ezt a csodát saját gyülekezetedben tapasztaltad meg, lehet, hogy tábori közösségben, tematikus egyházi alkalmakon.
Mindannyiunknak vannak meghatározó emlékei,
melyek összekötik lelkünket Isten gyülekezetével.
Írd le a meghatározó élményeket, és azt is, mit kaptál a közösség által? Végezetül gondolj saját gyülekezetedre. Mik az erősségei? Mik a gyengeségei?
Ezek fényében hogyan és mivel tudnál segíteni a
szolgálatban?

Illusztráció: iStock

Imádkozom hálát adva, kérve, dicsőítve, várakozva. (Isten meghallja a hozzá kiáltók
szavát. Ma vagy holnap, így vagy úgy, de
mindig válaszol. Válaszát akkor hallom meg, ha kitartó vagyok a várakozásban.)
Zárd ezt az imasorozatot könyörgéssel a közösség egységéért:
Uram, közösségünk hite olyan, mint a búzamező. Mikor az elvetett mag kikel, még minden hajtás
magányos. Ám ha a búza már gyökeret vert, és nagyobbra nő, eltűnnek az egyes búzaszálak, és csak
egy összefüggő, arany mezőt látunk.
Add, Uram, hogy gyökeret verjünk a szeretetben, növekedjünk a közösségben, az összetartozásban, hogy akaratod szerint történjék az életünkben
minden.
Add, Uram, hogy úgy alkossunk közös egységet, ahogy törékeny búzaszálak alkotják a végtelen, széles búzamezőt. Ámen.
(Döbrentey Ildikó, Egység)
Áldásmondás: Áldjon meg a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.
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„Úgy érzem, szárnyaim nőnek”
Derűt, békét és megnyugvást kap az, aki a bácsfalusi evangélikus parókiára az Együtt csoport
tevékenységeire betéved. A mozgássérült személyeknek tartott foglalkozások május utolsó
szerdáján indultak újra 15 hónapnyi szünet után, amit a járványhelyzet diktált. Azóta néhány
sérült személy és segítő is átesett a koronavírusos fertőzésen. Nagyot változott a világ az elmúlt egy év alatt, a nagy felbolydulás után jó volt megtalálni az Együtt csoport derűjét.

E
PETKI JUDIT
riportja
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lőször Pálfi Hildával, az Együtt csoport
vezetőjével beszélgettem el. A csoportot
az egykori bácsfalusi evangélikus lelkész,
Barcsa István hozta létre, majd a lelkészcsalád távozásakor Hilda vállalta a sérültekkel való
foglalkozást, ő éppen akkor (2016-ban) fejezte be a
mentálhigiénés képzést Illyefalván. A csoport célja
a sérült személyek életminőségének javítása.
„Kéthetente, szerdánként találkozunk, három
órát töltünk együtt” – mondja Hilda. „Gábory Ilonával közösen állítjuk össze a programot: a világnapokhoz kapcsoljuk a tevékenységeket, filmet
vetítünk, de voltak meghívottjaink is (többek közt
kardiológus és meseterapeuta is). Negyedévenként
megtartjuk a születésnapokat, illetve az egyházi
ünnepeket. Húsvétkor mindig Barkó Etelka vezette
a tojásfestést, most már sajnos elvesztettük őt. Mikulásra, karácsonyra megajándékozzuk egymást.
Minden alkalmat áhítattal kezdünk. Amióta én
foglalkozom a csoporttal, Illyés Márton bukaresti
lelkész tartja az áhítatokat. A csoport nagyon szereti, és gondolom, hogy ő is jól érzi magát közöttünk. Soha nem fordult elő, hogy bárki hiányozzon,
csak akkor, ha orvoshoz kellett mennie.
Úgy indult, hogy volt tíz sérült és tíz segítő.
A hetvenöt éves Kapitány Sándor volt a legidősebb
mozgássérült. Sajnos tavaly februárban volt az
utolsó alkalom, amikor találkoztunk vele. Sándor
minden vasárnap ott volt a templomban. Tíz percnyi távolságra lakott a templomtól, de neki két óra
kellett ahhoz, hogy ezt a távot megtegye. Sokáig a
csoportunkból ő volt az egyedüli, aki nem igényelte, hogy hazaszállítsuk vagy elhozzuk. Amikor azt
kérdeztem tőle: »Hogy vagy, Sanyika?«, ő azt válaszolta, hogy: »Két lábon.«
Számomra ezzel a csoporttal foglalkozni olyan
elégtételt jelent, hogy úgy érzem, mintha szárnya-
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im nőnének. Ők mindennek örülnek, és úgy látom,
hogy van értelme a munkánknak.
Egyházi pályázat révén a magyar kormányhoz folyamodtunk lovasterápia támogatására.
Két évig sikerült ezt a terápiát kipróbálni, és még
mindig van négy elmaradt alkalmunk, amit bepótolhatunk. Zágonbárkányba járunk lovagolni,
nem mindenki tud lóra ülni, de mindenki meg
tudja simogatni az állatokat. Nagy élmény ez számukra, sokat segít a fejlesztésben. Amikor lovon
ülnek, olyan érzésük van, mintha a saját lábukat
használnák.
Nagyon örülök, hogy pályázat révén sikerült
két-két pár bőrcipőt és ruhaneműt is vásárolni a
csoporttagoknak. Számukra különösen fontos a jó
cipő.
Szerdánként teát készítünk, és előfordult, hogy
virslit főztünk, vagy pizzát rendeltünk. Olyan jó,
hogy közösen étkezünk, mindig van sütemény, kalács. Fontos, hogy kellemes legyen a hangulat.

• Jobb szélen Pálfi Hilda, a csoport vezetője
Fotók: Petki Judit
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A nyár elején készülünk a Diakóniai vasárnapra, amikor majd más , hasonló jellegű csoportokkal
fogunk találkozni.”

Az újrakezdés
Illyés Márton evangélikus lelkész az Együtt csoport jelenlegi lelki vezetője. Május utolsó szerdáján,
az újraindult foglalkozáson tartott áhítatában rámutatott azokra a hasonlóságokra, amelyek a mostani és a bibliabeli bábeli világban fellelhetők. Mit
tehet a hívő ember, hogyan viszonyuljon a modern
bábeli világhoz? – kérdeztem. „A hívő embernek
más az értékrendje, jobban ismeri Isten akaratát,
a Biblia tanítását. Mindaz, ami történt Bábelben,
ami a mai modern Bábelre is jellemző, az kísértés
a mai ember számára. Jézus is mondja, hogy ne
igazodjunk a világhoz – tehát ne legyen más értékrendünk. A hívő emberhez közelebb áll Isten igéje,
mindezt komolyan veszi és cselekszi, mint ahogy
az Isten akaratát cselekvő közösség is.”

Áhítat után előkerülnek a 15 hónapja vásárolt,
de a járvány miatt még használatlanul maradt
sportszerek. Vajda Berta (Berti), a 70 éves tornatanárnő korát meghazudtoló elevenséggel dobálja a
labdákat, villámgyorsan találja ki az újabb gyakorlatokat, hogy azok megmozgassák mindannyiunk
végtagjait és elméjét is. Repülnek a lufik is, egymás
nevét gyakoroljuk közben, és máris olyan, mintha
réges-régóta ismernénk egymást. Kacagás és hangos örömszavak hangzanak fel, ez a derű aztán
végigkíséri az egész délutánt. Szünetben sütemények, kávé, tea kerül az asztalra. Berti elhozta a
saját készítésű mézes tésztáját is. Később elmeséli,
hogy eddig csak öregotthonokban, árvaházakban

taníthatott, soha nem volt alkalma egy igazi tornateremben tornaórát tartani. Mint mondta, az az
álma, hogy az Együtt csoportnak a négyfalusi
sportcsarnokban tarthasson tornaórát.

Mindennapi megpróbáltatások
Nagy Melinda és Székely Alex együtt élnek, mindketten mozgássérültek. Melinda kérésemre beszámolt arról, mi a legnehezebb számukra: „Az utcánk
nincs leaszfaltozva, mi pedig járókerettel járunk a
köves úton, elképzelheted, hogy nagyon fárasztó.
Probléma a bevásárlás is. Az üzlet bejáratánál három-négy lépcső van, fel kell emelni a járókeretet.
Ha még vásárolok is, akkor nagy a súly, kijönni a
lépcsőkön megint kínszenvedést jelent. A nagy üzletekben már jobb a helyzet, viszont itt az a gond,
hogy amíg a bevásárlókocsit toljuk, nincs hol
hagyni a keretet. A múltkor a Néptanácshoz kellett
mennünk iratokat intézni, és meg kellett várnom,
míg egy félóra múlva lejött a hivatalnok, hogy segítsen. Történt már olyan is, hogy felmentem a
lépcsőn, és mikor jöttem lefelé, rosszul lettem, szédültem, és segítséget kellett kérnem. A poliklinikán (rendelőintézet – szerk. megj.) most már van
feljáró a bejáratnál, viszont az emeletre már csak
a lépcsőn lehet feljutni, nincs lift. Aki tolókocsival
van, annak még nehezebb. Az is problémát jelent,
hogy az autók a járdán parkolnak, mivel nincsenek
parkolóhelyek. Ilyen esetben muszáj a járókerettel
az úttesten mennem, miközben azt nézem, hogy
elütnek-e az autók. Az új járdaszegélyek magasak,
alig lehet azokat kerettel átlépni. Amikor a városban járunk, a szemaforok túl gyorsan váltanak, inkább óvakodunk ilyen helyeken átmenni.”
Hilda kezdeményezésére a csoporttagok elmesélik, hogyan teltek el az utóbbi hónapok, amíg
nem találkoztak. Melindán a sor, akitől megtudjuk, hogy bizony voltak kellemetlenségei is. Súlyos
vérszegénység miatt a sürgősségre került, a kórházban pedig még a koronavírust is elkapta.
„Jó volt, hogy megvolt a hitem, mert másképp
nem tudom, hogyan éltem volna mindezt át. Jó
volt az is, hogy az elmúlt egy évben lehetőségem
volt online követni az istentiszteleteket. Sok beteg
kapcsolódik a közvetítésekhez, és jó lenne, ha ezek
megmaradnának a járvány lejárta után is” – mondta Melinda.
2021. NYÁR
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Egymás terheit
„Egymás terheit hordozzuk” – összegezte Bálint
Enikő, a csoport egyik tagja, és ez a sokszor hallott
mondat most először kapott igazán értelmet számomra. Enikő koraszülöttként, testi fogyatékkal
jött a világra, miután édesanyja hathónapos terhesen megemelt egy ruháskazánt. Szerető családban
nőtt fel, az egészséges gyerekekkel együtt járhatott
iskolába. Leérettségizett, később munkát is vállalt
a helyi gyárban, műszaki rajzolóként. Enikő vasárnapi iskolai oktató és egy verseskötet társszerzője
is. Az elmúlt 15 hónapról így vallott: „Ebben az időszakban rájöttem arra, hogy az apró dolgoknak kell
örvendeni, a mai napnak. Arra is rájöttem, hogy
sokszor olyasmikkel töltjük el az időt, ami nincs
hasznunkra. A legfontosabb, amit megélünk, az a
szeretet. Más minden mulandó, csak ezt visszük
magunkkal. Ez a fő célunk, hogy szeretetben éljük
meg a mindennapokat. Ahogy a Biblia is írja, egymás terheit hordozzuk, és ez a legszebb.”
Enikő második verseskötetének a kiadására
készül.

• Köpe Izabella, a csoport legfiatalabbja

A legfiatalabb
Köpe Gizike a 25 éves Izabella édesanyja, kísérője.
Izabella kereskesszékbe kényszerült, ő a csoport
legfiatalabb tagja, akire a többiek kiemelten figyelnek. Születése körül kerülhetett oxigénhiányos
állapotba, emiatt van a mostani sérültsége. Megtanult írni-olvasni. Édesanyja vele együtt ült az iskolapadban, még akkor is, mikor második gyermekét
várta. A húga fölött Izabella anyáskodik – mondta az anyuka. Érdekes módon Izabellának rendkívül éles a memóriája, ami fontos számára, azt
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megjegyzi. Például azt, hogyha a testvérének házi
feladatot kell írnia. Addig mondogatja a húgának,
amíg az kénytelen leülni és megírni a leckét.

• Orbán Misi, aki rendkívül népszerű

Akinek sikerült továbblépnie
Örömrivalgás és taps fogadja Orbán Misit. A népszerű fiatalember munkahelyéről érkezik, a négyfalusi kórházban, a gyógyszertári részlegen dolgozik,
számítógépen. Ő is bekapcsolódik a beszélgetésbe,
és így sűríti a járvány idején történt pozitív dolgokat: „Nem néztem a tévét, hanem elkezdtem keresgélni a Youtube-on olyan dolgokat, amelyek engem
érdekelnek. Már nem is érzem a tévé hiányát – azt
hiszem, ez az egyik jó dolog, ami a járvány ideje
alatt történt.”
Misi története sem mindennapi, mint ahogy senkié sem az ebben a csoportban. Misi a születésekor
szenvedett maradandó sérülést, orvosi mulasztás
miatt alakult ki nála a spasztikus tetraparézis. Így
emlékszik vissza gyermekéveire: „Szüleim vigyáztak rám, mindig mellettem voltak. Mindig azt remélték, hogy mégis olyanná tudok lenni, mint más
emberek. A szüleim vittek-hoztak iskolába, amikor
ők nem tudtak, akkor mindig voltak barátok, akik
segítettek. A líceumba általában édesanyám hordozott. Az egyetemen elvégeztem a közgazdaságtan szakot, majd tíz évre rá arra gondoltam, hogy
mesterizni is fogok. Beadtam az irataimat, és mikor
megtudtam, hogy felvettek, hazamentem és elújságoltam a szüleimnek is a nagy hírt. Édesapám úgy
nézett rám, mint aki nem is tudja, örvendjen-e vagy
sem, majd megkérdezte: Most akkor kezdjük újból
az iskolába járást? Mondtam, hogy ne búsulj, mert
megbeszéltem a tíz évvel kisebb testvéremmel,
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Sokszor úgy megyek
haza, hogy erősebb
vagyok lelkileg, mint
amikor ideérkeztem.
Testvéri közösség alakult
itt ki, szeretjük egymást.
aki szintén egyetemista volt akkoriban, hogy majd
ő fog engem hordozni. Elvégeztem a mesterit, és
munkát is találtam. Isten segítségével majdnem
akármit meg tudunk valósítani.
Itt, a csoportban találkozom más sérültekkel is,
tudunk beszélni a problémáinkról, kacagunk, örvendünk együtt. Olyanok vagyunk, mint egy család.”

Marika
Bánfi Júlia néni Marika lányát kísérte el az Együtt
csoportba: „Mária agyműködése fejletlen, a születésétől fogva. Tíz osztályt végzett, dolgozott is,
majd 21 éves korában, amikor munkanélkülivé
vált, idegösszeomlást kapott. Bekerült a kórházba,
a tomográfiás vizsgálatnál pedig kiderült, hogy
problémák vannak az agyával. De nem volt mindig
ilyen! Most már 47 évet tölt, 25 éve beteg, ahogy
haladt az idő előre, egyre rosszabodott a helyzete – spasztikus tetraparézise van. Járunk ebbe a
csoportba, máshová is elviszem, ahová csak lehet.
Mindenki ismeri és szereti. Négyen vannak testvérek, a nagyobbik leánytestvére Kolozsváron lakik,
a fiam mérnök, a kisebbik lányom almérnök.”

• Berti magyaráz

A segítők
Bertin kívül a csoportban önkéntes segítőkként
itt van még Gödri Sárika, Bálint Károly és Gábory
Ilona is.
Ilona kérdésemre bevallja, hogy neki volt szüksége a csoportra. „Édesanyám 2013-ban meghalt,
ezt megelőzően 18 évig gondoztam. Stroke-ot kapott, mozgássérültté vált, nehezen járt, keze gyengén fogott, tehát állandó segítségre volt szüksége.
Mikor meghalt, üresség maradt bennem. Akkor
hallottam, hogy megalakult ez a csoport. Megkérdeztem az akkori tiszteletes asszonyt, hogy jöhetek-e, mert édesanyámnak kézműves munkákkal
erősítettem a kezét, ezt a tudást át szerettem volna
adni a csoportnak. Nagyon szívesen fogadtak, és
azóta itt vagyok a csoportban. Sokszor úgy megyek
haza, hogy erősebb vagyok lelkileg, mint amikor
ideérkeztem. Testvéri közösség alakult itt ki, szeretjük egymást.”
Bálint Károly az, aki autójával a parókiára szállítja a tagokat, majd hazaviszi őket. „Nekem ez
kedvtelés – vallja Karcsi bácsi. – Biztató látni, hogy
mennyire ragaszkodnak az élethez, mások pedig,
akiknek mindenük megvan, aggódnak, hogy mi
lesz velük. Megszoktuk, hogy annyi éven keresztül találkoztunk, és hiányoztak ezek az alkalmak
a járvány okozta kényszerszünet idején. Visszatekintve, a legsikerültebb foglalkozás az volt, amikor
lovagolni vittük a csoportot, és amikor hintóval
mentünk.”
Vége van a találkozásnak, de még akad egy-két
elmesélnivaló, felcsendül egy-egy kacagás.

• Bánfi Marika
2021. NYÁR
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Számonkért reménység
Számonkéri-e Isten a hívő embert, milyen a közösségével ápolt viszonya? Vajon a közösségi kötődésünk erőssége a hitünk fokmérője-e? Rovatunk alábbi írásában Zelenák József lelkipásztor arra keresi a választ, hogy mi adja egy gyülekezet életképességét, és ebben mi a szerepe
minden hívő embernek.

L
ZELENÁK JÓZSEF
esperes,
Sepsiszentgyörgy
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egyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számonkéri tőletek a bennetek élő reménységet. (1Pt 3,15b) Számonkérés. Rossz ízű
szó, szorongás, félelem, tervek, izzadó tenyér,
nyugtalan álmok. Mikor lesz vége? Úgy tűnik, soha.
Minden pillanat, mozdulat, minden kimondott szó
számonkéréssé sűrűsödik össze, mert semmi sem
mindegy, ami történik, mert mindennek súlya, következménye van, a kihasznált időnek és az elfecséreltnek, a végigvitt vagy elmulasztott mozdulatnak,
a kimondott vagy elhallgatott szónak. Amit éppen
teszel, mondasz vagy gondolsz, talán még te vagy,
de minden, ami elmúlt, önálló életre kel, eléd áll, és
számonkér téged.
Vonzás és aktivitás, zártság és nyitottság egy
közösség életében. Miért van az, hogy az egyik közösségnek feltűnő és látható vonzereje van, a másiknak pedig nincsen ilyen kisugárzása? Mitől függ
egy csoport hatékonysága és életereje? Trendek,
divatok és reklámok határozzák meg az esélyeket,
vagy mégis lehet néhány állandó szabályszerűséget felfedezni és standardokat megfogalmazni
a sikeres közösségépítésről és csoportalkotásról?
Az egyházon belül található csoportok esetében
is ugyanúgy feltehető ez a kérdés, mint a társadalomban működő közösségekkel kapcsolatban.
Az egyik gyülekezet képes életerős csoportokkal
látványosan megnövelni aktív tagjainak a számát,
a másik pedig semmilyen elmozdulást sem képes
elérni ezen a téren. Mitől függ ez? A személyektől?
A vezető tehetségétől? A tagok összetételétől? A közösség tagjainak egymással való kapcsolatától?
A mai egyházi helyzetben egyre fontosabb felkészülni arra, hogy csak abban az esetben lesz
életképes jövője egy gyülekezetnek, ha benne mindennapos képességként és élő gyakorlatként van
jelen az új csoportok képződésének és aktivitásának lehetősége. Ahol a különféle karizmákkal renEVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

Új és megújuló kiscso
portok nélkül nincsen növekedő élet az egyházban.
delkező, Krisztusban hívő lelkek felvállalhatják a
közösségépítő munkát. Az egyoldalú tradícióba
menekülés vagy a kapkodás a modernnek gondolt
formák között nem vezet egészséges irányba. Új és
megújuló kiscsoportok nélkül nincsen növekedő élet
az egyházban. A fennmaradás képességének legfőbb
jele az, ha egy közösség mindennapi életéhez hozzátartozik az új csoportok születése, és ezen keresztül
maga a növekedés élménye. Ennek hiánya gyengíti
az adott közösség aktuális életképességét.
A keresztény kiscsoportok összeilleszkedésének
folyamatában az igazi meghatározó erő – az emberi igyekezeten kívül – a Jézus Krisztus ígéretéhez
való töretlen ragaszkodás és az erre való építkezés.
Ennek alapján az egyházban az egyes embernek
a kereszténysége is csak a többiekkel, az egés�szel való kapcsolódásában élhető meg, ahogyan az
ember embersége sem valósulhat meg önmagában,
embertársai nélkül. A kis létszámú csoporthoz való
kötődéseken keresztül érkezik meg mindenki a nagyobb keresztény közösség életébe.
Számonkért reménység. Ünnepi alkalmak keretében, és a mindennapok pillanataiban. Mozdulatok. Álmok. Szavak. Könny- és verejtékcseppek.
Kimondott vagy némán hordozott kérdések. Szoros
kapuk, melyeket esetleg elkerülhetünk, de talán érdemes észrevenni őket, mert félelmeink ellenére át
kell küzdenünk magunkat rajtuk. Csak magunkon
keresztül vezet minket egymás felé az Isten. Csak
így foszlik le rólunk minden hamis jelmez és szerep,
minden, ami több akar lenni, mint emberi. És ezt
Isten közelében mindennap megtapasztalhatod.
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Megújító szeretet
Az önkéntesség nem pusztán áldozathozatal, önmagad, időd odaajándékozása, hanem olyan
szolgálat, amelyben áldás hull vissza rád. Erről számol be alábbi írásunk is, miközben betekintést nyújt a sepsiszentgyörgyön működő Bartimeus Játszóház tevékenységeibe. Mit jelent ez a
közösség a Down-szindrómás gyerekeknek és szüleiknek? Milyen nehézségekkel, rendszerszintű kihívásokkal küzdenek a mindennapokban? – erről olvashatnak Beszéljünk róla rovatunkban.

A

Bartimeus-csoporttal kézműves-foglalkozás van, Máté fiammal rohanunk, mert
késésben vagyunk. Beérünk az „egyházhoz”, ahogy szoktuk mondani, ő előrerohan, mert ismeri a helyet és a társaságot, Sára
barátnője már nagyon várja. Kifújom a rohanást, és
nyugodtan lépkedek a homályos folyosón. A sarok
mögé bújva áll Dávid, nagy rajongóm, és fél térdre
ereszkedve egy frissen szakított virágzó ágat nyújt
át: „hölgyem, ez a tiéd”. Elakad a szavam, mert
olyan váratlan és eredeti a meglepetés.

Nem felejtették el a lépéseket
Ilyen és ehhez hasonló élményekben, meglepetésekben van részünk a fogyatékkal élő gyermekek,

felnőttek részéről. Ha már kapcsolatba kerülünk,
foglalkozunk velük, kialakul a kötődés, nem marad
el a viszonzó szeretet, ragaszkodás, amit sokszor a
magukat egészségesnek gondoló emberek elfelednek megélni, kimutatni.
Nagy örömmel folynak a tevékenységek a Bartimeus-csoporttal, most már a korlátozások sem
tartanak vissza. Rozsnyai Éva tiszteletes asszony,
Dávid édesanyja fáradságot nem ismerő lelkesedéssel, kreativitással és szeretettel szervezi a különböző alkalmakat, évek óta. Van úgy, hogy csak
kézműveskedünk, de váltakozik a foglalkozás:
bábozás, táncoktatás vagy éppen az adott ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves tevékenység folyik.
Azt jól látom, hogy nem a saját gyermekét helyezi előnybe, hiszen Dávidot annyifelé hordja már

NAGY ADÉL
gyakornok lelkész,
Sepsiszentgyörgy

• A Bartimeus-csoport tagjai. Fotók: az egyházközség Facebook-oldala
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Nemcsak a gyermeknek
jó az együttlét, hanem
a szülőnek is fontos a
tudat, hogy nincs egyedül a harcban, vannak
sorstársak. Egymást támogatni, sokszor csak
megosztani a közös utat,
nehézségekről beszélni, már fontos lépés az
előrehaladásban.
kiskorától kezdve, hogy ez a csoport már csak extra
szórakozás Dávidnak. Van olyan fiatal viszont, aki
nincs ilyen szerencsés helyzetben, a szülők nem
tudják vinni mindenféle fejlesztésre, sporttevékenységekre vagy éppen színházba, mert vagy a
munkahely, vagy egyéb akadályok miatt ezt nem
tudják megvalósítani. Az viszont biztos, hogy az
elmúlt egy év, a korlátozások, a bezártság mindannyiukat megviselte, főként a szülőket.
Szilárd húsz évet tölt idén. Bodolán laknak, és
édesanyja arról számol be, hogy sehová nem mehettek az elmúlt évben, egyébként is, fogyatékkal
élő speciális foglalkoztatás nincs a környékükön.
Szerencséjük volt, hogy házban laknak, és a ház
körüli tevékenységekkel valahogy elfoglalták magukat. Gyermeknapot ünnepelni gyűltünk össze,
mikor ez a beszélgetés zajlott, és Szilárd öröme is
arról tanúskodott, hogy jól érzi magát ebben a közösségben. Csodálkozva vettük tudomásul, szülők
és foglalkoztatók, hogy könnyen rázódnak vissza
egymás társaságába, mintha csak tegnap találkoztak volna utoljára. Mikor pedig megjelenik Gabi
néni, a néptáncoktató, mindenki nekirohan, mert
nagyon várták már, jó másfél éve nem táncolhattak
együtt. A tánccal ugyanaz az élmény lep meg bennünket: nem felejtették el a lépéseket, és van olyan
24
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gyerek, aki valamiért semmi más tevékenységben
nem hajlandó részt venni, viszont mihelyt a zene
megszólal, azonnal bekapcsolódik a táncba: ő a mi
Adriennünk. Különleges volt ez az alkalom, mert
jó hangulat, játék közepette az sem jelentett akadályt, hogy bizony a csoporttagok közt felnőttek
is, gyermekek is vannak. Az sem akadály – és ezen
tudatosan dolgozunk –, hogy nemcsak értelmi hiányosságú gyerekek vagy felnőttek vesznek részt
a foglalkozáson, hanem testvéreik vagy más gyerekek is. Máté fiam már rég jár a foglalkozásokra,
Laurát most vittem először a gyereknapi bulira, de
olyan jól telt neki, hogy megkért, vigyem magammal, mikor lesz még ilyen foglalkozás.

Joguk van az integrációhoz
A csoportból kifele tekintve fontos a társadalmi érzékenyítés, mert szükséges ugyan, hogy sorstársak
közt megélhessék a feltétel nélküli elfogadást és
szeretetet, de mi a helyzet a nagyvilágban?
Klára arról számol be, hogy ebből a szempontból nincs gondjuk, hogy a gyermekét elfogadják az
osztályközösségben. Timikét nagyon szeretik az
osztálytársai, a tanító néni különösen figyel arra,
hogy elfogadják, és tiszteljék a másságát. Gyógypedagógus is rendelkezésre áll, aki sokat segít a külön
foglalkozásokon, fejlesztésben. Az oktatás szintjén
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viszont pont az a hátrány, hogy több odafigyelésre
lenne szükség a pedagógus részéről, hiszen mikor
az „egészséges” gyermekek felmérőt írnak, és minden gyermek megkapja a feladatlapját, csak Timike
nem kap semmit – az neki is feltűnik, és követeli
az ő lapját. Nem érti, hogy ő miért nem írhat felmérőt. Ezek semmiségeknek tűnhetnek a kívülálló
számára, de egy gyermeknek, egy szülőnek bizony
kérdéseket vetnek fel, amelyek válaszra várnak.
A Down-szindrómás, mint ahogy a más fogyatékkal élő gyermekeknek is törvényes keretek közt
joguk van az integrációhoz, viszont a tapasztalatok
azt mutatják, hogy Romániában az oktatási rendszer
még nincs erre teljesen felkészülve (jóindulatúan
fogalmazva) szakmailag, a pedagógusoknak nincs
szakképesítésük arra, hogy miként foglalkozzanak
a speciális igényű gyerekekkel a hagyományos oktatási rendszerben. Így tehát a pedagógus jóindulatán, kreativitásán, valamint érzelmi intelligenciáján
múlik, hogy mennyire tudja áthidalni a szakadékot
az egészséges és a különleges gyermekek között.

Különleges figyelemre lenne szükség
Szándékosan próbálom ki magam, hogy hányféleképpen és hogyan lehet érzékeltetni azt, hogy
a fogyatékkal élő Down-szindrómásokat vagy a
másfajta fogyatékkal élőket nemcsak a valamiféle

hiányosságuk vagy betegségük jellemzi, hanem
inkább arra kellene felfigyelni, hogy ők különleges,
csodálatos emberek, akik különleges figyelmet
igényelnek.
Timike szerencsés helyzetben van, mert anyukája éjjel-nappal mellette lehet, és nemcsak a járulékos egészségügyi ellátásban részesíti, hanem
a tanulásban, fejlesztésben is mellette áll. Meg is
látszik ez Tímeán, hiszen kommunikatív, jókedvű
és figyelmes.
A Bartimeus-csoport műsoraival – főként bábjátékokkal – sokszor gazdagítja a sepsiszentgyörgyi
gyülekezet ünnepi alkalmait, de volt már fellépésük más gyülekezetekben is. Fontosnak tartjuk,
hogy ne csak egy belső, szűk kör fogadja el őket,
hanem fokozatosan kifele is terjeszkedjünk, a nagy
gyülekezetben is egy befogadó közösségre, nagy
családra találjanak a gyerekek. Ez természetesen
meg is történik, és mindig természetes volt, hogy
a kis csoport a nagy gyülekezetben otthon van.
A járvány okozta korlátozások mindenki számára leszűkítették az otthon fogalmát, de most
szükséges ezt újra kitágítani. Egy speciális igényű gyermek vagy felnőtt szülei, családja számára nem áll meg az idő azzal, hogy otthon kell ülni.
Down-szindrómások esetében sokszor járulékos
mellékbetegségek is felütik a fejüket, mint a diabétesz vagy emésztési zavarok, és fokozottan
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figyelni kell a gyógyszeres kezelésre. A szülőnek
vagy nagyszülőnek, valakinek mindig ott kell
lenni a gondozott mellett, felügyelni, figyelni.
Emellett ott vannak az egészségügyi rendszer útvesztői, a hosszas procedúrák a papírok beszerzésével, sorban állással és egyik helyről a másikra
küldözgetéssel. A fogyatékkal élők vagy krónikus
betegségben szenvedők szülei ezeket az utakat
többnyire évente vagy kétévente végigjárják, hogy
megkaphassák a besorolást, miszerint gyermekük súlyos, fokozott vagy enyhe fogyatékkal él.
Aligha érünk messzire, ha szórakoztatónak véljük azt a rendszert, amely kétévente újraértékel
egy veleszületett gyógyíthatatlan kórt, melyből
nincs felépülés. A kívülálló számára ez tűnhet
nevetségesnek vagy rettenetesnek, de amikor egy

Bartimeus Játszóház
Célja: kiemelt figyelmet igénylő (Down-
szindrómás) gyermekek foglalkoztatása és
korai fejlesztése kétéves kortól serdülőkorig,
valamint támogató háló biztosítása a szülőknek, családtagoknak.
Alapítók: Zelenák József sepsiszentgyörgyi
lelkész-esperes és felesége, Rozsnyai Éva.
Alapítás éve: 2005
Mérföldkövek:
• (2005—>) Játszóházas, majd zeneterápiás
tevékenységek elindítása és működtetése
a gyermekek és hozzátartozóik számára.
Gyógytornára alkalmas terem berendezése, ahol képzett szakemberek irányítják a
heti programokat.
• (2012) Újabb terem felújítása és
felszerelése.
• (2020) Pandémia alatt online
kapcsolattartás.
• (2021) Tavasszal újraindultak a személyes
részvétellel zajló tevékenységek, június
27-én diakónia nap megünneplésére került
sor a gyülekezetben.
Kapcsolat:
Luther tér 1., Sepsiszentgyörgy
Telefon: 0744 330 746
Facebook: Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-
Lutheránus Egyházközség
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szülőnek hét szakorvos ajtaján kell kopognia, hogy
mindenik külön szakvéleményt írjon gyermekéről (ezek mind előzetes időpont-egyeztetéssel és
sorban állással járnak), utána pedig szakorvosi
bizottság elé állnia, hogy kapjon egy papírt arról,
hogy két évig milyen jogai vannak a fogyatékos
gyermekének, bizony jól jön egy kis biztatás és
együttérzés. A Bartimeus-csoportban erre is van
lehetőség. Nemcsak a gyermeknek jó az együttlét,
hanem a szülőnek is fontos a tudat, hogy nincs
egyedül a harcban, vannak sorstársak. Egymást
támogatni, sokszor csak megosztani a közös utat,
nehézségekről beszélni, már fontos lépés az előrehaladásban. Erre talán nagyobb szükség volna,
mint gondolnánk. Nem mindenkinek megy kön�nyen, hogy beszéljen a gondjairól, a szenvedéséről
– talán a társadalom nevelte bele az emberekbe,
hogy rejtegessék, így bizony akad olyan szülő is,
aki igen nehezen vállalja a közösséget. Hisszük,
hogy Isten szeretete minden jeget megtör, és
ennek az átfogó szeretetnek meg az összetartozásnak az ereje szép lassan megnyitja a szíveket.

Szeretet, felhőtlen jókedv és elfogadás
Ha valaki azt kérné tőlem, hogy összefoglaljam, mit
is képvisel a Bartimeus-csoport, igen önző módon
azt tudnám felsorolni, ami számomra fontos ebben
az életben: a szeretetet, a felhőtlen jókedvet és elfogadást. Olyan már volt, hogy rosszkedvűen mentem foglalkozásra, de olyan még soha, hogy onnan
rosszkedvűen távozzak.
Hálás vagyok, hogy e munka – feltöltődés –
során sok szép lelkű, jó embert megismerhetek,
akik önkéntes munkájukkal szebbé teszik a gyermekek és szüleik életét, ebből nekem is jut néha egy
szelet.
Hálás vagyok, hogy tanulhatok a nálam kisebbektől, akik nagyobbak lettek, mint én, azért, mert
jobban és tisztábban tudnak szeretni, nem a külsőségek szerint ítélnek, és mindig őszinték.
Hála legyen Istennek azért, hogy immár több
mint egy évtizede működik Sepsiszentgyörgyön a
Bartimeus-csoport, és sikerült nagytiszteletű Zelenák Józsefnek és nejének egy nagyszerű álmot
megvalósítani, Isten tenyerében azon munkálkodni, hogy ez a közösség összetartozzon, és fontosnak
érezze a valahová tartozást.

OLVASMÁNY

A meghallgatott imádság
Megkértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, de Ő azt mondta: Nem.
Azt mondta, hogy büszkeségemet nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.
Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de Ő az felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet.
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istentől, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, csak áldását adhatja – a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt.
Kértem Istentől, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt felelte: Nem.
A szenvedés eltávolít a világ hívságaitól, és közelebb visz hozzá.
Kértem Istentől, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni,
hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs.
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy Ő szeret engem. Erre azt felelte:
Látom, már kezded érteni…
Kértem erőt… És adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet… És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot… És adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket.
Kértem, adjon szeretetet… És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmeket… És adott Isten lehetőségeket kapcsolódni a kegyelemhez.
Semmit sem kaptam, amit akartam.
Megkaptam mindent, amire szükségem volt.
És imáim meghallgatásra leltek.
(Ismeretlen szerző)

Fotó: reenablack / Pixabay
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Az önállósodás kezdetei
Trianon 100 rovatunkban folytatjuk egyháztörténeti sorozatunkat, melynek harmadik részében
azt mutatjuk be, miből fakadt az önálló egyházszervezet létrehozásának igénye.

ADORJÁNI
DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

Kiszolgáltatottság az embert próbáló
időkben
Az 1919-es esztendő megpróbáló politikai, társadalmi eseményei – idegen megszállás, demarkációs
vonalak „békés” tologatása, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság rémuralma, az azt követő megtorlások, a Károlyi Mihály és a Kun Béla
neve által fémjelzett kormányzások teljes kudarca,
gazdasági csőd, a közigazgatás, védelem stb. szétziláltsága – mind-mind óriási megpróbáltatást jelentettek nemcsak a társadalom, de az egyházak
számára is. Különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek azok az evangélikus gyülekezetek – az adatok alapján 33 anyagyülekezet, több tucat „leány”
egyházközség és szórvány –, amelyek 1919 márciusáig a román hadsereg, valamint a francia balkáni
hadsereg alakulatai által megszállt keleti, délkeleti országrészbe kerültek. A helyzet furcsaságához
tartozott, hogy de jure, azaz elvileg ezek a területek
ekkor még a magyar állam részeit képezik, a magyar közigazgatás hatósága alá tartoznak, de facto,
gyakorlatilag azonban ezeken a területeken a magyar közigazgatás szinte teljesen megszűnt létezni.
Ennek helyébe lépett egy valójában átmeneti hibrid
képződmény, az erdélyi román nemzeti tanács által
delegált erdélyi román kormányzótanács, amely
uralmát, érdekeit, nemzeti törekvéseit a román
királyi hadsereg fegyvereinek jelenlétével kívánta
nyomatékosítani. Így ennek segítségével ex lex állapotban kívánta a megszállott területeken a hatalmat gyakorolni és nyilván tartósan berendezni.
A tanács mögött teljes politikai, hatalmi mellszélességgel jelen volt a bukaresti kormány, valamint az
antant szövetség katonai delegációja is.
Kirchknopf Gusztáv túlélési kísérlete
Egyházi szempontból is hasonló helyzettel találkozunk, de iure az elszakított (megszállt) részeken,
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a demarkációs vonaltól keletre a gyülekezetek a
Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyházegyetemhez tartoztak, annak kerületeihez,
egyházmegyéihez, de facto azonban sem a budapesti, sem a nyíregyházi székhelyű püspökök,
tisztségviselők, központi intézmények, testületek
nem tudják gyakorolni és érvényesíteni joghatóságukat, kormányzási kötelezettségüket.
Amint azt már említettem, az egyházi intézmények, a megyék, egyházközségek, iskolák,
szeretetintézmények, egyéb szervezetek fennmaradása és működése lett a tét. Mivel a lelkészek és az egyház alkalmazásában álló több száz
személy bérének egy jelentős része állami hozzájárulás volt, az intézmények fenntartása is állami
finanszírozással történt – most ennek elmaradása kérdésessé tette mindezek fennmaradását és
működését. A Tanácsköztársaság hatalomátvétele után ezek folyósítása nemcsak a megszállt
területeken, de a megmaradt országrészben is
teljesen megszűnt. A demarkációs vonalon túlra
szakadt részen pedig alig volt remény arra, hogy
a megszálló hatalom ezekből a támogatásokból,
állami kötelezettségekből kívánt volna valamit
is teljesíteni – sőt, mondjuk ki őszintén, teljesen ellenérdekelt volt ebben. Nyilván ekkor egy
ideiglenes túlélési stratégiára kellett átváltani.
A túlélési kísérlet egyik ilyen konkrét állomása
volt az 1919. június 16-án Nagyszebenben létrejött
találkozó Teutsch szász püspök és Kirchknopf
Gusztáv kolozsvári magyar lelkész között. Ezen
a találkozón próbálta rávenni az erdélyi német
egyházfőt Kirchknopf arra, hogy egy különleges
szervezeti és jogi státussal integrálja a meglévő
erdélyi szász evangélikus egyház keretei közé a
püspökség nélkül maradt magyar gyülekezeteket. Sajnos ezt a testvéri segítségkérést Teutsch
teljes határozottsággal elutasította, különösen
az 1886–1887-ben kiszakadt barcasági magyar
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• Dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész
Fénykép: a kolozsvári egyházközség levéltára

• Friedrich Teutsch püspök
Festmény: www.siebenbuerger.de

gyülekezetekkel nem kívánt semmiféle új szervezeti közösséget.

nagyon finoman, de megszabott, kinyilvánított
egy új irányt is egyben. Ez még nem jelentette azt,
hogy a kolozsvári gyülekezet egyértelműen kiszakad a szász országos egyházból, de kendőzetlen
őszinteséggel indította el a kiválás, az elszakadás
lehetőségének gondolatát, hivatkozva a gyülekezeti autonómiára, illetve a kolozsvári gyülekezet
elsöprő többségének akaratára. Ez pedig nem más,
mint csatlakozás az önálló magyar evangélikus
gyülekezetek szervezeti törekvéséhez, kapcsolatkeresés a magyarországi egyháztól – mint akkor
még hiszik (vélik) – „ideiglenesen elszakított”
gyülekezetekkel.
Talán ezzel a közgyűlési (gyülekezeti közgyűlés) nyilatkozattal azt is jelezni szeretnék, hogy az
erdélyi, bánáti és a részeken (Partium) lévő magyar
evangélikusok önszerveződésének központja immáron Erdély szellemi, kulturális fővárosa, Kolozsvár kell hogy legyen, és finoman kiérezhető ebből
az is, hogy vezető személyisége pedig a kiváló képeségekkel megáldott, nagy szellemi formátumú
lelkész, Kirchknopf Gusztáv.

Igény az önálló egyházszervezetre
Ennek az első kísérletnek a kudarca után válik
egyértelművé az önálló egyházszervezet létrehozásának igénye. A gyülekezetek, a lelkészek,
tisztségviselők döntő többsége is ezt az álláspontot képviseli, mint kiderült abból a sűrű levelezésből, amelyet Kirchknopf, báró Solymosy Lajos
egyetemes felügyelő és Frint Lajos aradi esperes
folytatnak a munkatársakkal. A helyzet diszkrét
pikantériájához tartozik, hogy miután a szászok
püspökével minden egységre törekvési igyekezet
– melynek egyértelmű ötletgazdája Kirchknopf
Gusztáv volt – kudarcot vallott, a kolozsvári gyülekezet közgyűlése 1919. augusztus 10-én hozott
határozatában kinyilvánítja a szász evangélikus
egyház általi elhagyatottságát és azon határozott
szándékát, hogy csatlakozik azon magyar gyülekezetek szervezkedéséhez, amelyek, mint írják,
„ideiglenesen elszakítottak” a magyarhoni egyházegyetemtől. Azért neveztem ezt „diszkrét
pikantériának”, mert Teutsch püspök merev elutasító magatartására így kívánt Kirchknopf választ
adni, így kívánta csalódottságát kinyilvánítani
egy testvérietlen gesztus miatt. Ez a nyilatkozat

Tárgyalások Iuliu Maniuval
Nem is véletlenül a gyülekezetek és lelkészek döntő
többsége őt kéri fel a „közös érdekek és ügyek
képviseletére, valamint függőben lévő dolgok
2021. NYÁR
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megoldására”. Ennek a felkérésnek, illetve báró
Solymosy egyetemes felügyelő megbízásának eleget téve folytat tárgyalásokat Iuliu Maniuval, aki
ebben a periódusban az erdélyi ügyeket intéző,
ún. Erdély, Bánság és a Magyar Részek román kormányzótanácsának elnöke (Consiliul Dirigent al
Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești
din Ungaria – röviden Consiliul Dirigent). A kormányzótanács látta el Erdélyben 1918 decembere és 1920 áprilisa között, a román csapatok által,
a fegyverszüneti szerződések értelmében megszállt országrész kormányzati teendőit.
Iuliu Maniu látszólag támogatóan fogadta az
önálló magyar evangélikus egyházszervezet gondolatát. Erről referál Kirchknopf Solymosynak és
Frintnek írt beszámolóiban. Maniu támogatási
szándékához nemigen fér kétség, hiszen ekkorra
már teljes intenzitással folynak a párizsi béketárgyalások. Maniu pedig politikusként jól érzékeli,
hogy minden megalakuló új szervezet, akár egyházközség a románok által igényelt magyar területeken valamilyen szinten legitimálja a román
törekvéseket, valamint hozzájárul a társadalmi békéhez, a hatalom átvételének stabilitásához. A Maniuval történő találkozásra legelőször 1919-ben,
Nagyszebenben kerül sor, ez akkor nem volt több,
mint informális kapcsolatfelvétel.

Ígéretes jövő – a nehézségek ellenére
1920. január 16-án kerül sor egy formális Maniu–
Kirchknopf találkozóra, ahol utóbbi a „fennhatóság
nélkül maradt magyar evangélikus egyházközségek nevében” lép fel hivatalos megbízás alapján.
Két nagyon fontos kérdést kellett megoldani ezen a
találkozáson: az egyik, hogy kieszközöljék az állami
fizetéstámogatást, az ún. kongruát az egyházi alkalmazottak részére, a másik pedig, hogy megszerezzék a kormányzó elvi támogatását, jóváhagyását
egy új egyházkerület (püspökség) megalapításához.
Hadd említsük meg, hogy ebben a kritikus helyzetben, egyházközségeinkben, lelkészeink között
is teljes egyetértés volt abban, hogy az ideiglenes
állapotban mindenképpen szükség van egy önálló
szervezeti formára. A bánsági és partiumi lelkészek,
gyülekezetek Solymosyval és Kirchknopffal teljes
egyetértésben azt az álláspontot képviselték, hogy
alakuljon meg egy ötödik püspökség, egy önálló
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• Régi kolozsvári képeslap
egyházkerület, amely továbbra is a magyarországi
egyházegyetem része maradjon. Sőt, mint vélekedtek, ennek akkor is meg kell alakulnia, ha netán a
párizsi béketárgyalásokat követően helyreállna a
történelmi Magyarország. A másik álláspont a Szórády Lajos brassói főesperes, tatrangi lelkész neve
által fémjelzett elképzelés volt, amit a barcasági,
az ún. csángó papok zöme is osztott. Ők, szintén az
ideiglenes állapotokra hivatkozva, csupán egy átmeneti, laza egyházszövetség megalapítását tartották indokoltnak. Szerintük az önálló egyházkerület
megalapítása, még ha az a magyarországi ágostai
hitvallású evangélikus egyházegyetem részének tekinti is magát, mégis legitimálja a határmódosítás
román szándékát.
A szövetség, mint a tiszai és bányai egyházkerületek része, erősíti a történelmi együvé tartozás
tényét. Természetesen léteztek más szempontok és
elképzelések is, de igazából ez a két álláspont volt a
mérvadó az 1920-as év elején.
A dolgok pozitívuma mindenesetre az, hogy az
1919-es esztendő szinte teljes bénultsága után a kiváló szervezőtehetséggel megáldott, karizmatikus
vezető személyiségek segítségével a puszta rezignáció, a passzív ellenállás ördögi köréből kiszabadulva megkezdődik egy új építkezési, szerveződési
folyamat, egy olyan lelki „vegetáció”, aminek minden nehézség, akadály ellenére ígéretes jövője
van. Újra lehet remélni és álmodni – Reményikkel
mondva: ebben az adott „sorshelyzetben” élni,
„ahogy lehet”!

EVANGÉLIKUS ARCKÉPCSARNOK

Feilitzsch Arthur báró,
a Romániában szervezkedő magyar
lutheránusok első világi vezetője
Folytatjuk azoknak a személyiségeknek a bemutatását, akik a trianoni döntés után hozzájárultak önálló egyházkerületünk létrehozásához. A következő írásból a szervezkedő erdélyi magyar
evangélikusok első világi vezetőjét, Feilitzsch Arthur bárót ismerhetjük meg.

A

Feilitzsch család 1847-ben kapott bajor
királyi bárói rangot. Egyik tagja, Fedor
(1823–1883) az osztrák hadsereg tisztjeként vetődött a Bánságba, ahol 1853-ban
feleségül vette a törökkanizsai (ma a Vajdaság része)
Lukáts Friderikát (1837–1911), s ott letelepedett,
1856-ban kastélyt épített. A házasságból négy fiú
született, kettő visszanémetesedett, kettő viszont a
magyarságot vállalta, és jelentős közéleti-politikai
szerephez jutott. Ezek: Berthold Emil András Lázár
(1867–1949), Bihar és Békés vármegyék főispánja,
johannita lovag, valamint bátyja, Arthur Károly Alfonz Lázár, akiről alább szólunk.

A közélet és a művészetek vonzásában
Feilitzsch Arthur Törökkanizsán született 1859. február 19-én, majd a temesvári és szegedi piarista főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait.
1876-tól a híres selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián erdészetet tanul. Az akadémia ifjúsága a Magyar Társaság elnökévé választja, s szerepe
van abban, hogy az addigi németes szellemet kiszorítja a magyaros gondolkodás. Alighogy diplomát
szerez, 1879-ben kinevezik Máramarosszigetre erdészgyakornoknak. Onnan 1883-ban az ungvári erdőhivatalhoz kerül erdészjelöltként, s még abban az
évben berendelik a budapesti Erdőfelügyelőséghez
alerdőfelügyelői minőségben. Hét évet tölt a fővárosban, bekapcsolódik az ottani társadalmi életbe.
A helyi tornaegylet és a vadászegylet vezetőségébe
is bekerül. 1885-ben feleségül veszi Benkő Gizellát

(1862–1924), kézdivásárhelyi Benkő Rezső 1848–49es honvéd őrnagy, majd 1869-től a honvédség egyik,
utóbb vezérőrnagyi rangra emelt megszervezőjének
a lányát. Saját kérésére 1890-ben a kolozsvári Erdőfelügyelőséghez helyezik át mint I. osztályú alerdőfelügyelőt. Egy évre rá erdőfelügyelői rangot kap.
1894-ben ő lesz a kolozsvári erdőigazgató, az előző
évtizedben épült kéttornyú Erdőigazgatósági palota
(ma ortodox érseki székhely) főnöke. Ezzel Kolozsvár egyik nagy tekintélyű főtisztviselőjévé válik.
A Monostori úton vásárol családi házat (ma 21.
sz.), melyet 1892-ben átépíttet. Rövidesen a város
egyik legismertebb fiatal, mozgékony arisztokratája
lesz. Az 1891-ben megalakuló Erdélyi Kárpát-Egyesületben (EKE) rögtön alelnöki tisztséget kap. Mivel
az elnököt, a Gyéresszentkirályon élő gróf Bethlen Bálintot országgyűlési képviselővé választják,
az egyesület vezetését szinte teljesen magához ragadja. Társelnöki címet kap, majd 1899-ben ő lesz az
elnök. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
(EMKE) 1896-ban tiszteli meg választmányi tagsággal, 1899-ben pedig bekerül a direktóriumba.
A színház nagy támogatója. Beválasztják az
1892-es színháztörténeti centenárium szervezőbizottságába, a november 11-i díszelőadáson a Zrínyi-állóképekben más arisztokraták társaságában
maga is fellép. A Nemzeti Színház új épületének
felhúzására 1904-ben alakult bizottságnak szintén
tagjául választják.
Még 1881-ben Máramarosszigeten felveszik
az ottani szabadkőműves-páholyba. Kolozsvárt
is belép az itteni Unio-páholyba, mely 1894-ben
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főmesterré választja. A Nemzeti Kaszinónak
(Bánffy-palota) egyik oszlopos tagja. A Mátyás király-szobor leleplezését előkészítő bizottság tagságával is megtisztelik. A leleplezéskor nyílik meg
a Mátyás-szülőházban az EKE néprajzi múzeuma.
A megnyitón ő vezeti végig a termeken József Ágost
főherceget. Az már természetes volt, hogy a város
törvényhatósági bizottságába is beválasztották,
s városi közgyűlések alkalmával tett javaslatait
utóbb a sajtó kommentálta. A jelölőbizottság tagjaként szerepet játszott abban, hogy 1898-ban
Szvacsina Gézát polgármesterré választották.

Politikai szerepvállalás –
az erdélyiek szószólója
Ilyen előzmények után az országos politikában
is számítottak Feilitzschra. Az akkori kormánypárt, a szabadelvűek 1899 februárjában Kolozsvár 2. számú választókerületében őt léptetik fel
jelöltként. Programbeszédében a vidéki városok
fejlesztését és az állami tisztviselők helyzetének
rendezését ígéri. Jelentős többséggel nyeri el a
mandátumot, a képviselőház mentelmi bizottságába választják be. Természetesen erdőigazgatói
tisztségéről le kell mondania. A Fakereskedő Rt. és
az Erdélyi Bank és Takarékpénztár Rt. igazgatósági
tagságát megtarthatja. Szűzbeszédét a parlamentben a földbirtok-politikáról mondja, kitér ebben az
erdélyi helyzetre, ahol a föld kicsúszik a magyarság kezéből. Az EMKE céljainak pártolását kéri.
Az 1901-es újabb választásokon sikerül megtartania képviselői mandátumát. A következő év januárjától átveszi a tekintélyes kormánypárti napilap,
a Magyar Polgár főszerkesztői tisztségét, ez azonban csak irányítást jelent, mert a gyakorlati munkát a felelős szerkesztő, Hegyessy Vilmos végzi.
A 20. század elején már összeszámlálhatatlanul
sok megtiszteltetés éri. Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság elnöke, szépművészeti múzeumot
ígér a városnak. A Kolozsvári Zenekonzervatórium
alelnöke. Az 1903-ban Kolozsvárt megrendezett
Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének
helyi rendezőbizottsági elnöke. A kolozsvári Sétatér Bizottságnak szintén az elnöke, ugyanakkor a
budapesti Magántisztviselők Otthona egyesület
elnökéül is megválasztják. Az Országos Vadászszövetség alelnöke. 1903. november 25-én pártja
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• Feilitzsch Artúr báró portréképe
Vasárnapi Újság, 44.szám, 1905, 52. évfolyam
támogatásával megkapja a képviselőház alelnöki
tisztségét is. Hamarosan híre kél, hogy milyen pontosan és szigorúan kezében tartja a házat – ezzel
hamarosan kivívja az ellenzék ellenszenvét. Ekkoriban az ellenzéki politikai lapok és vicclapok
gyakran csak Fájlicsnak írják a „leírhatatlan és kimondhatatlan német nevű báró” családnevét. Tény,
hogy jóformán mindennap szerepel a sajtóban.

A Tisza-kormány „darabontja”
A történelemből jól ismert, hogy a Tisza István miniszterelnök kemény politizálása iránti ellenszenvből az 1905. januári választásokon az ellenzék győz.
Kolozsvárt is Feilitzsch az ellene felléptetett Wesselényi Miklós báróval szemben alulmarad. Az ellenzék a monarchia megszüntetését kívánná, erre
viszont az uralkodó nem adja áldását. Úgyhogy nem
az ellenzéki vezért, hanem a pártonkívüli Fejérváry
Géza báró katonatisztet bízza meg kormányalakítással. Ez óriási felháborodást kelt, a kormányban
részt vevő „darabontokat” megvetik. Feilitzschot ez
nem tántorítja el attól, hogy 1905. október 18-án elvállalja a földművelésügyi miniszteri tárcát. Mindössze fél évig, 1906. április 8-ig viseli a megbízatást,
akkor a kormánnyal együtt ő is távozik. Bécstől
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megkapja az elismerést. 1895-ben már császári és
királyi kamarás lett, most valóságos belső titkos tanácsos, vagyis kegyelmes úr lesz. Még az I. osztályú
Vaskorona-rend is kijár neki. A porosz uralkodó a
kereskedelmi kapcsolatok elősegítéséért a „királyi
vörös sasrend” I. osztályával tünteti ki. A magyar
társadalom azonban kiközösíti: minden tisztségéből távoznia kell, még a szabadkőművesek is felkérik, hogy páholyukat többé ne látogassa.

„Az erdélyi magyar lutheránusok
világi feje”
Feilitzsch báró így visszavonul a magánéletbe. Házasságából két gyermeke születik: Rudolf Lajos
(1886–1959) és Mária Olga (1890–1970). Valamelyes szenzációt kelt a közéletben, hogy Mária Olga
1909 áprilisában férjhez megy báró Bálintitt Károly
(1883–1943) jogászdoktorhoz, s ezzel a család bekerül az erdélyi arisztokrácia rokoni körébe. Bálintitték
nagyernyei kastélyukban élnek, de a marosszentgyörgyi gróf Petki-kriptába temetkeznek.
Feilitzsch csak a trianoni döntés után tér vis�sza rövid időre a közéletbe. Ekkorra feledésbe merül
egykor hazafiatlannak minősített tette. A magyar
politikai szervezkedésekben is megjelenik. Elvállalja a Gyáriparosok Szövetségének titkári tisztségét.
A Groza Péter elnöklete alatt működő Erdélyi Faegyesületnek is ő a főtitkára. Igazán fontos szerep
azonban egyházában, az evangélikus-lutheránus
egyházban hárul rá.
A trianoni határok keresztbe metszették az egyházmegyéket és -kerületeket, s évekbe telt, amíg új
szervezeti kereteket alakítottak ki. Különös helyzetbe kerültek a lutheránusok. A Nagy-Románia
nyugati határa mentén élő magyar, sváb és tót lakosságú egyházközségek elszigetelődtek a Magyarországon maradt bányai, illetve tiszai egyházkerületi
központjuktól. Az erdélyi magyar lutheránus egyházközségek többsége a Brassói Főesperességbe
tömörült, mely aztán a Tiszai Egyházkerületbe tagozódott. Volt ugyanakkor néhány egyházközség,
mely a szebeni székhelyű országos szász evangélikus
egyházkerülethez tartozott. Ez korábban nem okozott gondot, mert az egyházvezetés – magyarországi keretek közt – elfogadta ezek magyar identitását.
Romániai viszonylatban viszont a szász egyház új
alkotmányt készített, amelyben még említést sem

1921. július 6–9. között
Kolozsvárt alkotmányozó
zsinatot tartottak, amelyen
egy végrehajtó bizottságot
választottak, és ennek az
elnöki tisztségét szintén
Feilitzsch kapta meg.
tettek arról, hogy a szász-németen kívül más nyelvet is használhassanak az egyházközségekben, sőt
az egyház céljául tűzték ki a szász identitás ápolását.
Így a magyar nyelvű egyházközségek először 1920.
április 11-én Aradon tartottak megbeszélést, melyen
elhatározták egy Erdély-bánáti Evangélikus Egyházkerület létesítését. Ennek előkészítésére Kirchknopf
Gusztáv kolozsvári lelkészt és Feilitzsch Arthur báró
politikust kérték fel. 1921. július 6–9. között Kolozsvárt alkotmányozó zsinatot tartottak, amelyen egy
végrehajtó bizottságot választottak, és ennek az elnöki tisztségét szintén Feilitzsch kapta meg. A szász
egyház különösen Kolozsvár megtartásához ragaszkodott, úgyhogy az elszakadást vállaló Kirchknopf
Gusztávot fegyelmi úton hivatalvesztésre ítélték.
Ebben a harcban Feilitzsch a rá jellemző harcias modorban cikkek sorában védte a magyar lutheránusok
érdekeit. Ezek jó része az Evangélikus Néplapban, de
külön röpiratként is megjelent, az Ellenzék című napilapban számos alkalommal kinyilvánította nézeteit.
Mindig úgy idézték, mint „az erdélyi magyar lutheránusok világi fejét”. Nézete szerint a nagyszebeniek
elsősorban a kolozsvári egyház akkoriban „3 milliót”
kitevő vagyonát akarták megtartani. Rámutatott a
Kirchknopf elleni „boszorkánypör” visszásságaira is.
Ezt a sajtóban folytatott csatát érdemes volna külön
is feldolgozni.
1923-tól Feilitzsch szívbaja egyre súlyosbodott.
1924 januárjában meghalt felesége, úgyhogy ő
kénytelen volt lányához, Nagyernyére költözni, ahol
1925. június 15-én érte a halál. Kívánsága szerint
felesége mellé a kolozsvári lutheránus temetőben
hantolták el. Fehér márványoszlopa ma is ott látható. Nem érhette meg az önálló magyar zsinatpresbiteri lutheránus egyházkerület megalakulását.
2021. NYÁR
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Az elmúlt másfél év
egyik legnagyobb terhe,
hogy nem volt szabad
közösségi élményekben
gyógyulni. Nem lehetett
erőt meríteni a hit
közös megéléséből,
a közösség erejéből.
Sokszor csak
az emlékek és a
megtapasztalások
segítettek felszínen
maradni.

Mikor tapasztalta meg
életében először a közösség
megtartó, gyógyító erejét,
s ezáltal Isten
jelenlétét és
munkálkodását
a közösségben?
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ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

• Mivel lelkészcsaládban nőttem fel, élő és valóságos gyülekezeti közösségben, számomra
az „első-először” élmény hiányzott. A közösség egy természetes
evidencia volt, olyan adottság,
amibe beleszülettem. Olyannyira
magától értetődően volt része az
életemnek, mint a levegő, a lélegzetvétel. Ezen sem szoktunk elgondolkodni, csak úgy van, mégis
ettől függetlenül az élet egyik
alapvető feltétele. Csak akkor
tűnik fel, hogy mit is jelent a légzés, amikor a meggondolatlan,
önző emberi ténykedés azt tönkreteszi. Amikor a szennyezett levegő szinte belélegezhetetlenné
válik, amikor küzdeni kell egy
korty levegőért, az életedért.
Ez a pandémiás esztendő
pontosan ezt mutatta meg számomra, hogy mindaz, ami életünkben magától értetődő, egy
pillanat alatt megszüntethető.
A közösség hiányának fájdalmát akkor érzed át igazán, amikor nincs már közösség. Ennek
fájdalmas megtapasztalása,
megértése volt számomra az az
istenélmény, tanító jelenlét, ami
hálával tölt el, mert új látást és
célt adott. Mert megértettem,
hogy a „látható közösség” ajándék, páratlan kincs, amit az isteni kegyelem ad, a Szentlélek épít
és tart össze élő lelki házként.

KOSZTA ISTVÁN
püspökhelyettes

• Nem emlékszem, mikor is volt
először közösségi élményem, de
nagyon sokszor, naponta megélem, hiszen az ilyen élményeknek köszönhetően vállaltam a
lelkészi szolgálatot. Mozgalmas
gyerekkorom volt, s mivel felmenőim a múlt rendszer megfélemlítő hadjáratai ellenére is vállalták
a közösségi létformát és a családon túl a nagy közösségi (vallási
és kulturális) értékek művelését,
ez nekem is meghatározta és mai
napig meghatározza a mindennapjaimat. Lelkészi szolgálatom
22 esztendeje alatt olyan embereket ismerhettem meg, akik
számomra sokat jelentenek. Úgy
gondolom, hogy közösség nélkül
esetleg létezésről beszélhetünk,
de semiképpen sem életről. Ott
van élet, ahol Isten, a Szeretet nevében gyűlnek össze a közösség
tagjai, ahol helye van a kézszorításnak, az ölelésnek, a szerelemnek, az áldásnak.
Isten olyan közösségi életformát ajándékoz, ahol az emberek
egymást kiegészítve, együtt –
egymásért – élnek és boldogok.
Szeretettek és szeretnek, gyógyulnak és gyógyítanak, épülve
építenek, örülnek minden percnek, mert tudják, hogy halhatatlanok, Isten a gazdájuk.
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FEHÉR ATTILA
főtanácsos-esperes
(Kolozsvári Egyházmegye)

• Élmények nélkül az emberi élet
szürke és fakó. Az elmúlt másfél
évben a közösségi élményekben
való gyógyulás helyett a magányban való megbetegedés lett
a jellemző. Azonban a magányban sem szabad az embernek
elengednie magát, ekkor is keresheti Istent, sőt sokszor éppen a
csendben és a magányban találkozik Istennel, és kap erőt.
Hogy életemben először mikor
tapasztaltam meg a közösség
megtartó és gyógyító erejét, Isten
jelenlétét, nem tudom már, de azt
tudom, hogy soha annyira nem
éreztem Isten közelségét és támogatását, mint a 2020-as év második felében. Jó volt a konfirman
dusokkal találkozni, ősz elején
közgyűlést és ünnepséget szervezni Aradon, majd harangszentelést tartani Kolozsváron.
Féléves kiesés után ismét közösségben ünnepeltünk, Istent
dicsőítettük, mert együtt tudtunk lenni, még ha kisebb is volt
e „gyülekezet”, de egymás szemébe nézhettünk, és örömünkben majdnem sírtunk. Éreztük
Isten jelenlétét, az igéből táplálkoztunk, biztattunk, és engedtük, hogy biztassanak.
Azóta is érzem Isten jelenlétét minden munkám során,
az egyházmegye közösségében
és lelkészi karában egyaránt.

ZELENÁK JÓZSEF
esperes
(Brassói Egyházmegye)

• Jézus ma is látja a széthulló
közösségeket, ahol a hétköznapi emberek, mint amilyenek mi
vagyunk, folytonos ítélkezéssel
irtják ki maguk közül az elfogadás és szívesség, a jóhiszeműség
és a megértés csíráját is.
Csak akkor tudunk egymással
kapcsolatban maradni, ha a szeretet etikáját gyakoroljuk. Ennek
az etikának a passzív formája az
irgalom, amely a legnagyobb emberek állandó erénye, és amelynek
szemléletes példája az „irgalmas
szamaritánus” bibliai története.
Az ilyenfajta viszonyulásoknak
szünet nélkül létezniük kell bennünk. Akkor kezd helyreállni egy
közösség élete, ha ezek kiáltó hiánya halló fülekre talál.
Az elmúlt másfél év eseményei még inkább befolyásolták
az emberi együttlét megélését.
A járványügyi szabályok szigora miatt jól működő közösségek
szűntek meg, szinte egyik napról
a másikra. Számomra az elmúlt
év karácsonya hozta el a változást, amikor teljesen váratlanul
templomunk újra zsúfolásig megtelt. Bár készülődni a szentestére
nem tudtunk, a gyülekezet apraja-nagyja ott volt, és köszöntötte a
megszületett Megváltót. Éreztük,
hogy a könyörülő Isten szeretete
magához ölel, bekötözi sebeinket,
és reménységet hoz életünkbe.

BOBCSOK LUDOVIC-ANDREI
esperes
(Szlovák Egyházmegye)

• Urunk Jézus Krisztus biztosít
afelől, hogy ott, ahol két vagy
három személy az Úr nevében
összegyűl, ott Ő is jelen van.
Az utóbbi időben ritkábban volt
lehetőségünk közösségben ös�szegyűlni, de hitben és gondolatban mégis együtt voltunk.
Nagyon jó, ha arra vágyunk, hogy
minél többen legyünk a templomban – de a teltházas templom
nem az egyedüli célunk, ez csupán annak módja, hogy az Úr szavát minél több ember hallgassa.
Tudnunk kell, hogy a mi Urunk
egyházi közösségeink szolgálatát
akarja, nem csak az egyházi szertartásokon való részvételt.
Nagyon fontosak a fiatalokkal
való találkozások. Amikor fiatal
voltam, a bibliaórákon vagy az
egyházi önkéntes munkák alkalmával sokszor találkoztunk a
nagylaki egyházközség fiataljaival. Ezek a találkozások és tevékenységek formáltak bennünket,
sokan közülünk a mai napig egyházunk aktív tagjai maradtunk.
A vasárnapi istentiszteletek mellett az utóbbi időben az Evangélikus Egyház Napjai kapcsán
szervezett találkozások, amelyeken több ezer szlovákiai és
szórványbeli hívünk vesz részt,
ugyanolyan erővel képesek gyógyítani a hittestvéreinkkel való
közösséget áhítozó lelkünket.
2021. NYÁR
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Egy közösségépítő lelkész hagyatéka
100 éve született Molnár János
Hagyaték rovatunkban a 100 évvel ezelőtt született Molnár Jánosra emlékezünk, aki 52 évig volt
a marosvásárhelyi gyülekezet lelkipásztora. Ki volt ő, milyen lelki örökséget hagyott családjára,
gyülekezetére, illetve hogyan emlékeznek rá a hívek – kiderül az alábbi nekrológból, valamint
lelkipásztor utódja és a gyülekezeti tagok visszaemlékezéseiből.
Lelki, szellemi hagyatékát ápoljuk, emlékét őrizzük Isten dicsőségére!

MOLNÁR-VERESS
PÁL
nyugalmazott
lelkipásztor
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A régi Vásárhely egy kis darabja tűnt el
vele
[…] Molnár János önéletrajzában így emlékezik az
indulásra: „1921. január 29-én születtem Diósgyőrben. Az első világháború utáni évekre esik gyermekkorom, amit Miskolcon töltöttem. […] Ezekben
az időkben a nehéz gazdasági helyzet következtében két-három diplomás mérnök örült egy-egy
villamoskalauzi állásnak, és csak a papoknak és a
katonatiszteknek nem voltak állásproblémáik. Így
elhatároztam, hogy vagy pap, vagy katonatiszt leszek. Amikor a Ludovikára szóló ösztöndíjat nem
én, hanem más nyerte el, mégis a soproni Evangélikus Teológiára iratkoztam be. Ezt hallva, áldott
emlékű professzorom, dr. báró Podmaniczky Pál
így szólt hozzám: Fiam, engedd magad továbbra is
Istentől vezettetni! Így kerültem tehát Isten akaratából a teológiára, ahol életem legszebb négy évét
töltöttem.” […]
Amikor 1943. júniusban Túróczy Zoltán püspök
Nyíregyházán lelkésszé szentelte, először a vis�szatért Felvidéken fekvő Jolsvát, majd Kolozsvárt,
utána Marosvásárhelyt jelölte ki szolgálati helyéül.
Ebben az akkor még 80-90%-ban magyar városban
ugyanis a háború folyamán a németek nemzetiségi alapon az evangélikus gyülekezetben szakadást
idéztek elő, s Túróczy püspök az így kényszerű
módon önállósodott és lelkész nélkül maradt magyar evangélikusok pásztorolására küldte ki Molnár Jánost. Joggal érezte úgy, hogy (édesapjától
örökölt – szerk. megj.) vitézi címének bibliai töltetet adott az igei biztatás: „Te pedig a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze!”
1944. augusztus 23-ának napján, amikor Vásárhelyre érkezett, nemcsak saját életében, de más
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tekintetben, Erdély életében is fordulópont volt.
Ekkor már küszöbön álló háborús események sorozata következett, s Marosvásárhely hamarosan hadszíntérré változott, majd néhány hét múlva ismét
idegen uralom alá került. A nekilódult menekülésáradatban sokan kérdezték tőle: miért éppen most
jön, amikor mindenki megy? Válasza ez volt: „A nyájnak éppen most van szüksége a lelkipásztorra!”
Egy rövid ideig még visszarendelték Nyíregyházára, ahol püspöke felajánlotta, hogy a dél-szabolcsi missziói körzetben maradhat. Ekkor érkezett
a vásárhelyi gyülekezet levele, amelyben a visszatértét kérték. Püspöke megkérdezte: hajlandó-e
visszamenni oda, számolva azzal, hogy esetleg
országhatár kerül közéjük? Válasza egyértelmű
„Igen!” volt. Hivatalos kinevezésével 1945. március
1-én ismét Vásárhelyre érkezett – és március 6-án
lezárták a határt. Döntését hosszú évtizedek múltán is csak azzal magyarázta, hogy hagyta magát
Istentől vezettetni. Hitte, hogy nemcsak a lelkészi

• Püspöki vizitáció 1969-ben
Fotók az egyházközség levéltárából

100 ÉVE SZÜLETETT MOLNÁR JÁNOS

A nekilódult menekülésáradatban sokan
kérdezték tőle: miért
éppen most jön, amikor
mindenki megy? Válasza
ez volt: „A nyájnak éppen
most van szüksége a
lelkipásztorra!”
pályára való elhivatása, de a marosvásárhelyi nyájához való küldetése is Istentől való.
Felvállalva a környék szórvány evangélikus
gyülekezeteinek gondozását, gyakran fordult meg
Zselyken, Székelyudvarhelyen és Dicsőszentmártonban is. Itt ismerte meg élete párját, az egyik legrégebbi erdélyi főnemesi családból származó Béldi
Máriát, akivel aztán 1946-ban kötött házasságot.
Miután a Béldi családot már a háború folyamán
többször kilakoltatták, majd végleg elűzték otthonából, 1948-ban végleg beköltöztek Vásárhelyre,
az evangélikus parókiára.
Vajon ki emlékszik még a Baross Gábor utca
elején állt evangélikus papi lakra s annak lakóira:
a lelkész házaspáron és első gyermekükön kívül
az egykor Egyiptomban és Perzsiában konzulként
szolgált gróf Béldi Gergelyre, s nejére, báró Mannsberg Erzsébetre, aki gyönyörűen hegedült? Az évek
során a család szaporodott, és sorban születtek
meg […] a papgyerekek: öt fiú és egy lány, egy olyan
korban, amikor sokan a jövő bizonytalansága
miatt csak egy gyermeket vagy egyet sem vállaltak.
Ehhez megint csak töretlen hit, Istentől kapott erő
és mindennapi reménység kellett. S mindezeket
megkapta Molnár János. De nemcsak megkapta,
hanem másoknak is juttatott belőle bőven; nemcsak családjának, s nemcsak a gyülekezetének, és
nemcsak saját népe fiainak adta tovább Istentől
kapott lelki javait, hanem mindenkinek, aki rászorult. A magyarban vagy szászban, a románban
vagy zsidóban, az örményben vagy cigányban elsősorban Isten teremtményét, az embert látta, s ezt
nemcsak így érezte, de eszerint cselekedett is. A hat

• Argay püspök, oldalán a Molnár házaspárral
a presbitérium körében, az 1950-es években
gyermek mellett a parókia udvarán lakó s korán
anyja nélkül maradt román kisfiú szinte hetedikként nőtt fel a Molnár-gyerekek mellett. […]
Molnár János soha el nem múló érdeme, hogy
nemcsak az igei üzenetet, nemcsak egyházi énekeinket, de népdalkincsünket és irodalmunk megan�nyi gyöngyszemét is generációk egész sora számára
átadta, továbbörökítette. Időskorában is irigylésre
méltó volt memóriája, tisztán csengő énekhangja,
szép magyar beszéde. És mindenek mellett csodálatra méltó volt az egész lényéből csak úgy sugárzó,
kivétel nélkül mindenki felé áradó határtalan szeretete és jósága! Nem kímélte erejét s idejét, hogy
a rendszeresen tartott istentiszteletek, bibliaórák,
hittanórák mellett, az évtizedek során már megszámlálhatatlan keresztelés, konfirmáció, esketés,
temetés, családlátogatás mellett a Vásárhely kórházaiba beutalt, más vidékekről származó evangélikus híveket, de sokszor vadidegen, betegségben
szenvedő magyar embereket betegágyuknál is felkeressen, s elvigye hozzájuk nemcsak szóban, de
10-12 példányban indigóval legépelve éppen aktuális igehirdetését, a vigasztalás igéit. […]
(Az Új Kezdet című folyóirat 2007. márciusi, 87. számában megjelent nekrológ rövidített
változata)
2021. NYÁR
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52 ÉVES SZOLGÁLAT LENYOMATA A MAROSVÁSÁRHELYI
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN

A
PAPP NOÉMI
lelkipásztor,
Marosvásárhely
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marosvásárhelyi gyülekezet különböző generációinak képviselői más és más
képet őriznek szívükben, amikor a 100
éve született néhai Molnár Jánosra,
az evangélikus lelkipásztorra emlékeznek.
Az idősek maguk előtt látják a fekete kalapos,
energikus fiatalembert, amint robogójával keresztül-kasul szelte a várost, mert valakinek mindig
szüksége volt rá. A vasárnapi igehirdetésekből számos, indigóval gépelt példányt kézbesített a betegeknek, vagy juttatta el azoknak, akik nem tudtak
vagy nem mertek eljönni istentiszteletre. Ők valahányszor utólag olvashatták ezeket, kicsit úgy
érezhették, mintha ők maguk is részesülnének az
istentisztelet áldásaiban, és valamiképpen átélhették a fizikai részvétel hiányában is a közösséghez
való tartozást. Számukra ő volt a barát, a kortárs,
akinek végigkísérhették fészekrakását, családjának gyarapodását attól a nevezetes főtéri esküvőtől
kezdődően, amikor a gyönyörű grófkisasszonyt,
Béldi Máriát kísérte oltárhoz, a hat gyermek születésén át egészen addig, míg azok kirepültek szerte
a világba. Láthatták a naponta a megélhetésükért
küzdő férfit, akinek nemcsak a saját családjáról
kellett gondoskodnia, hanem a parókia pincéjébe kényszerült apósról és anyósról, Béldi grófról
és hitveséről is. Sokakat megszégyenítő alázattal
és engedelmességgel szolgáltak mindannyian a
templom körül. Otthonukban ideje volt a mindennapi bibliaolvasásnak, imádságnak, de az ének- és
zongoraszó sem hagyta el soha a házat.
A családfenntartás bevett módja volt a faluról
bekerült „kosztos diákok” istápolása is. Általuk
zöldséghez, gyümölcshöz, alapélelmiszerekhez
jutott az otthonát idegenekkel megosztó népes
család. Így vált a lelkipásztor családja a gyülekezet
számára a keresztyén élet nehézségeivel naponként megküzdő, Isten áldásait örömmel és hálával
fogadó család példaképévé. Talán ezért is érezték
a közösségből sokan sajátjuknak a lelkész és hozzátartozóinak nehézségeit, és ezért vállaltak részt
megélhetési gondjaik enyhítésében.
A középgeneráció már az élete derekán levő
lelkészre emlékezik, akinek januári látogatása,
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imádsága az évi falinaptár kíséretében már megszokott jelenség volt. Bekopogott az otthonok ajtaján, megállt betegágyak mellett, de kitartóan
utánament az „elveszettnek” a munkahelyre, iskolába, minden tiltás vagy leselkedő veszély ellenére is. Katonás jelenléte, kitartása az Isten ügye
mellett többször elhallgattatta az istentelen rendszert kiszolgáló hivatalnokokat, akkori kiskirályokat. Amikor 1960-ban lebontották a gyülekezet
főtéri templomát, megtanulta elfogadni a változhatatlant, de a maga helyén bátran szervezte az
evangelizációs heteket vendég lelkipásztorok szolgálatával. Kerékpáron, vagy amivel éppen lehetett
közlekedni, fáradtság nélkül vitte Isten igéjét a
szórványba, a lelkész nélkül maradt Zselykre vagy
a távoli, barcasági gyülekezetek téli teaestjeire.
Megújulásért, lelki ébredésért imádkozott rendszeresen néhány kollégájával együtt, szívén viselve
nemcsak saját gyülekezete, hanem egész egyháza
sorsát. Amikor pedig megnyílt a határ, az elsők között szorgalmazta a testvérgyülekezeti kapcsolat
kialakítását, hosszú időre így nyitva meg sok ház
ajtaját kiskőrösi testvéreink, barátaink előtt.
És végül hadd álljanak itt az egykori vallásórások, ifisek emlékei is. Ma meglett családanyák és
családapák, akik mosolyogva idézik vissza a vallásórákon gyakorolt szigorú fegyelmet, de a gyermeki
csodálattal hallgatott bibliai történeteket, diavetítések százait is, a kézzel gyártott, kreatív bibliai
társasjátékok népszerűségét, azt a világot, amit az
egyszerű körülmények ellenére lelkipásztoruknak
és feleségének, Mária néninek szeretete varázsolt
arra a heti néhány órára számukra. Kirándulások,
táborok, rendszeres együttlétek, melyek erős közösséget kovácsoltak egymással és Istennel, és amelyek
hitbeli alapot teremtettek a tovább élethez.
Mindannyian másfajta élményeket, emlékeket
őrzünk néhai Molnár János lelkipásztorról. Ha ezeket csokorba gyűjtenénk, talán úgy lenne teljes a
róla alkotott képünk.
Istené legyen a dicsőség, ha általa formálódott,
gyarapodott egyéni vagy közösségi életünk, ha az 52
évig tartó szolgálata alatt hullatott magok gyümölcsöket teremnek a késői gyülekezet életében is.

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

Segítsen fenntartani lapunkat!
Kedves Olvasónk!
A járványhelyzet miatt az Evangélikus Harangszó gyülekezeti árusítása meghiúsult.
Mivel lapunk kiadási költségei magasak, szükségünk van gyülekezeteink és olvasóink
támogatására is. Amennyiben adományával támogatja a lap kiadását, azt is lehetővé
teszi, hogy eljuttathassuk azokhoz is, akiknek nincs lehetőségük az adakozásra.
Egyházunk lapját keresse
az egyházközségeknél,
vagy rendelje meg itt:
evangelikus.harangszo@gmail.com
Éves támogatói előfizetés esetén
a szerkesztőségnél megrendelt
lapokat postázzuk!
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