
EVANGÉLIKUS MŰHELYEK 

FABINY TAMÁS 

Levente Péter és Döbrentey Ildikó alkotóközössége 

Sorozatunkban ezúttal egy ismert házaspárt mutatunk be oly módon, ahogy a szélesebb közön
ség talán nem ismeri őket. Jól kiegészítik egymást. Levente Péter állandó vibrálása mellett 
Ildikó a megtestesült nyugalom. Szenvedélyes, szapora beszéddel Péter viszi a szót, ám ugyanő 
szinte áhítatos figyelemmel hallgat, amikor felesége beszél. Mindketten közismert emberek: 
egyikük népszerű televíziós és rádiós személyiség - bár a beszélgetésből majd kiderül, hogy e 
kettőnél több terület a sajátja - , másikuk meseíró, szerkesztő. Mindkettőjük munkássága alap
vetően a gyermekekkel kapcsolatos, jóllehet korántsem korlátozódik rájuk. Emberileg és szak
mailag egyaránt eltéphetetlenül kötődnek egymáshoz. Igazi műhely az, amit 30 év szívós 
munkájával alakítottak ki. 

A meghatározó családi háttér 

Péter: Szüleimtől puritán protestáns nevelést kaptam. Nagyváradon születtem, 1943-ban, s 
mivel fiú lettem, evangélikusnak kereszteltek. Édesanyám és húgom reformátusok. Kisgyerek
koromtól kezdve havonta háromszor evangélikus, egyszer pedig református templomba jártunk. 
Az ökumené azáltal is belopódzott már az életembe, hogy apai nagyanyám római katolikus volt. 
Ezen kívül olyan szerencsém volt, hogy Szekszárdon, ahol aztán felnőttem, működött egy 
zsinagóga. A kántor fiával, Schreiber Andorral nyolc évig egy padban ültem, így aztán éveken 
át én gyújtogattam-oltogattam a lámpákat a zsinagógai istentiszteleten. Talán ezek az élmények 
is szerepet játszanak abban, hogy felnőtt emberként is becsülni tudom mások hitét. Ugyanakkor 
vallom, hogy csak az lehet igazából ökumenikus lelkületű, aki saját felekezetéhez és 
egyházközségéhez tartozik, s vallását gyakorolja. Két éves koromban, a háború miatt el kellett 
hagynunk Nagyváradot. Rövid ausztriai kitérő után Szekszárdon telepedett le a család, mert 
apám jogászként ott talált munkát. Szüleim ma Pécsett élnek, most lesznek 55 éves házasok. 

Ildikó: Én szolid katolikus légkörben nevelkedtem, ami nekem stabil lelki békét biztosított. Bár 
kifosztott szegénységben éltünk, teljes gyermeki boldogságban nőttem fel. Középiskolás 
koromig csöndes és szelíd hitben nevelkedtem, aztán a gimnáziumban mind több KISZ-fel-
adatot kaptam, ami miatt elmaradoztam a misékről. Aztán a pécsi tanárképző főiskolára jártam 
magyar-rajz szakra, s ott újra igényemmé vált, hogy templomba járjak. Ám úgy éreztem, hogy 



az Istennel való közelség megtalálásához nem kell misére járnom. A 60-as évek beat-mozgalma 
és a „varsói gondolat" hatására elementáris erővel lázadtam minden konvenció ellen. A 
gyerekkori alapok azonban megmaradtak, s egyszer csak azon kaptam magam, hogy mindenki, 
aki fontos az életemben, az hívő. 

Egymásra találás 

Ildikó: 1967 májusában ismerkedtünk meg. Egy barátnőm együtt tanult autót vezetni Péterrel, 
aki akkor már a televízió Zsebtévé című műsorának népszerű Móka Mikije volt. Én előítéle
temmel csak amolyan felszínes színésznek gondoltam őt. Barátnőm kérésére az autóvezetési 
vizsgatételeket kellett elvinnem a Fészek művészklubba, ahol együtt tanultak. Mivel késve in
dultam, telefonáltam. Péter borzasztóan hadart, ezért mondtam is neki: Bocsánatot kérek, de 
maga színész létére nagyon rosszul beszél... Aztán a Fészek kerthelyiségében találkoztunk. 

Péter: ... Ahova Ildikó úgy érkezett, mint a napsugár: szőke, hosszú hajjal, sudár alakkal, da
rázsderékkal... 

Ildikó: Egyszer csak felemelkedett barátnőm mellől egy kedves fiatal férfi, hihetetlen köny-
nyedséggel bemutatkozott, s azt mondta, bocsássak meg, de szeretné megnézni, hogy maga
sabb-e nálam. Abban a pillanatban mellém állt, s örömmel állapította meg, hogy igen. Mindezt 
végtelenül kedvesen csinálta. 

Péter: Családra vágytam. Édesapám miatt osztályidegen voltam, főiskolát nem is végezhettem. 
Ő hol börtönben volt, hol egy kőbányában dolgozott. Bábszínházi segédmunkásként kezdtem a 
pályámat. Tudtam, csak magamra számíthatok. Ezért előbb ösztönösen, majd egyre 
tudatosabban tűztem ki magam elé a családalapítás célját. 18-20 éves koromban nem híres vagy 
gazdag akartam lenni, hanem családot szerettem volna. Ezért aztán rettentően gyorsan és 
izgatottan kerestem a társamat, hogy meg legyen ez a háttér. Ildikó mellett aztán egyszerre 
nyugalmat találtam. 

Ildikó: Megismerkedésünk évében Péter elvitt apjával együtt a szekszárdi templomba. Életem
ben először voltam evangélikus istentiszteleten, s ez az élmény nagyban segített a hitbeli ma
gamra találáshoz. Az egyszerre intellektuális és személyre szóló prédikáció megnyitott bennem 
egy kaput. Meghatározó volt az is, ahogy apósom mellettem ült: hűségét és szerénységét 
teljesen hitelesnek éreztem. És ekkor, az istentisztelet alatt húzta Péter ujjamra a gyűrűt... 
Később is szívesen jártam mindig evangélikus templomba. Aztán örömmel fedeztem fel, hogy a 
patinás Döbrentey családnak evangélikus ága is volt. A Deák téri múzeumban láttam Döbrentey 
Gábor képét, aki a Tudományos Akadémia első főtitkára volt és evangélikus lelkész gyermeke. 

Péter: Ildikó katolikusként evangélikus családból származik. És a Döbrentey tér a rokona... 

Tékozlók útja 

Ildikó: Említettem már, hogy a középiskola KISZ-es szelleme eltávolított a hagyományos egy-
háziasságtól. A továbbtanulás egyik útja Leningrádba vezetett volna. Volt egy kedves tanárom, 
széles látókörű ember, aki személyes találkozóra hívott. Óvott a szovjetunióbeli tanulmánytól, s 
ő volt életemben az első, aki agymosásról beszélt. A leningrádi felvételire már el se mentem. 
Ha ez a tanárom nincs, talán egész máshogy alakul az életem. Isten azonban vigyázott rám. 



Péter: Ildikó tékozló lány volt, én tékozló fiú. Fiatalon számtalan kísértésnek voltam kitéve. Ha 
bizonyos színésznők vagy rendezőnők ágyába bújok, biztosan jobb szerepeket kapok. 
Homoszexuálisoktól is igen erős ajánlataim voltak, amiket én ráadásul nagyon naivan fogad
tam, nem sejtve, hogy miről van szó. Mindenfajta kísértésen átmentem, ami csak jöhetett. Egy 
éjszaka például marihuánás csoportba hívtak. Ahogy beléptem az émelyítő illatú szobába, alig 
láttam a vastag füsttől az embereket. Megfigyeltem, hova rejtették a kulcsot, s valósággal 
megszöktem. Nagyon fiatalon lettem népszerű. De hiszem: Isten ujja volt, hogy nem váltam egy 
léggömbbé felfújt cseléd-sztárrá. Isten vigyázott rám, pedig nem kértem erre. Nem is kö
szöntem meg neki. Akkor még nem jártam keresztyén közösségbe, Isten mégis valósággal a 
tenyerén hordott. E z is a szülői háznak köszönhető. A szekszárdi templomban, ahol apámmal 
mindig ültem, volt egy színes ablaküveg, ami egy háromszöget ábrázolt, benne egy szemmel. 
Kisfiú koromtól izgatott, mi az. Édesapám elmagyarázta: Fiam, bármikor, bármit gondolsz, 
bármit cselekszel, mondasz, tudd: ez az Isten szeme. Lehetsz bár barlangban a föld alatt, vagy a 
dunyha alatt, vagy elbújva a világtól: ő mindig lát téged. Ezért úgy kell gondolkodnod, be
szélned és cselekedned, hogy mindig számot tudj adni. E z a tudat őrzött meg kísértéseim kö
zepette is. Az erkölcsi kísértéseknél is nagyobb volt az ideológiai. Gimnáziumi éveim alatt 
apám hazaáruló ellenforradalmárként börtönben volt, ám én ezalatt, nélküle is jártam temp
lomba. Pestre kerülésem után azonban engem is beszippantott a K I S Z , még ha csak faliújság
felelős voltam is a bábszínházban. De templomba már nem jártam, sőt elvégeztem a marxista-
leninista esti egyetemet. Ezután még a pártba is jelentkeztem. Fejlődőképesnek nyilvánítottak 
ugyan, de azt mondták, még nem vagyok alkalmas a párttagságra. E z volt a szerencsém. Két 
évig ugyan hiúsági kérdést csináltam ebből a vélt kudarcból, valójában ebben is Isten ujja volt. 
Huszonhét éves koromra döntésre jutottam. Felültem a vonatra, s leutaztam Várdombra, ahol 
apám akkor segédmunkás volt a gépállomáson. Rájöttem ugyanis, hogy az ő csöndes hűsége 
segített láthatatlanul is. Odamentem hozzá, kezet csókoltam neki, s ezt mondtam: Köszönöm, 
apám, hogy megmutattad nekem ezt az utat. Most már önként dönthetek, hogy ezen járjak. 
Talán csak egy órát töltöttem nála, hiszen napi 17 órákat tanultam és dolgoztam, hogy be
hozzam a diplomahiányból adódó hátrányaimat. Megcsókoltam a szőrös kezét, és jöttem vissza 
Pestre. Tudom, hogy az apám kilenc éven át szomorkodott miattam és imádkozott értem. Olyan 
volt, mint a Bibliában. A disznóvályúig jutottam keresésemben. Közben persze Ildikóval is 
szépen ötvöződtek elgondolásaink. Ekkor halt meg első gyermekünk, de szellemi és érzelmi 
kapcsolatunk mind mélyebb lett. 

Családban 

Ildikó: Amikor első gyerekünk, Domokos született, Péter a színházzal éppen Csehszlovákiában 
volt. Kisfiúnk még születése napján meghalt. Tíz évre rá született Dorka - akinek neve 
ajándékot jelent - , majd újabb négy évvel később Marci. Egészséges , jól fejlődő kisfiú volt, de 
pontosan hat hónapos korában valami rendellenességet, tónuszavart tapasztaltam nála. Tudtam, 
hogy nagy baj van, de hiába szaladtam orvoshoz, nem fogadták el a gyanúmat. Pedig minden 
óra számított akkor. Egyetlen nap alatt teljesen kifejlődött benne az agy velőgyulladás, amit 
azon a tavaszon vírusos fertőzés következtében sok csecsemő megkapott. Tíz napig élt még. Jól 
fejlett, gyönyörű gyerek volt, akire Dorka jó nővérként nagyon vigyázott. 

Péter: Aznap este, hogy meghalt a kistestvére, szokásunk szerint három imádságot mondtunk: 
az esti imádságot, a Miatyánkot és egy szabad imát, amelyben mindig visszatekintettünk a 
napra és készültünk a következőre. Aznap este elakadt egy pillanatra, amikor az esti imának 



ahhoz a részéhez ért, hogy „vigyázz kedves szüleimre, vigyázz az én..." - majd így folytatta: 
„vigyázz az én családomra, az én egész kedves családomra". A rendszeres imádság átsegítette 
őt a válságon, s a mi sokkunkat is elég jól vészelte át. 

Ildikó: Mi három gyerekes szülők vagyunk. Hiába húznák ki egyetlen tollvonással személyi 
igazolványunkból a már nem velünk élő gyerekeket. Mert ők ketten a legjobb helyen vannak: 
hazaérkeztek. Ma már békében tudom ezt elfogadni. 

Péter: Én sokkal felszínesebb voltam, mint Ildikó, s az első gyerek halálát inkább csak kül
sőségeiben éltem meg. Bensőmben fiatal és végtelenül lendkerekes voltam, mint egy tank. Azt 
mondtam, mi úgyis négy-öt gyerekre szövetkeztünk, van még lehetőségünk. Ilyen szempontból 
könnyebben dolgoztam ezt fel, mint az édesanya. De Marci elvesztése után három évig tartott a 
gondolkodási időszakom. Olyanok is foglalkoztattak, hogy hogyan bosszulhatom ezt meg 
Istenen, hogy énvelem, a vallásos emberrel ilyen történt... Aztán rájöttem arra, hogy mire 
taníthattak engem a fiaim. Olyan vallásos ember voltam, aki mindig csak megköszönt dolgokat 
az Istennek, sohasem kért. Hiszen mindent megkaptam: Ildikóban jó családanyát, testvért, 
szeretőt, alkotótársat - csak köszönetet kellett érte mondanom. Megköszöntem Istennek a 
családomat, aztán azt mondtam neki, törődjön inkább a szerencsétlenekkel. Hiszen én 
mindenképpen jól megvagyok, nem szorulok rá a segítségére. Soha nem kértem, mindig csak 
megköszöntem. A két fiú ébresztett rá arra, hogy meg kell tanulnom kérni. Első fiamnak is 
végtelenül sokat köszönhetek. Novelláskötetet töltenének meg azok a beszélgetéseink, amelye
ket még akkor folytattunk, amikor édesanyja szíve alatt volt. Ezekben a hónapokban rengeteget 
gazdagodtam én is, Ildikó is, s gazdagodott kettőnk kapcsolata. Ebből a gazdagságból is 
adhatunk át valamit más családoknak a műsoraink révén. 

A munka 

Péter: Öt médiumom van. Az első az anyaszínház. Ez a legtöbb szenvedést kiváltó műfaj az 
életünkben. A leghálátlanabb. A többi médiumhoz azonban ez nélkülözhetetlen alap. Ezt szá
munkra most a Komédium Színház jelenti. A második a televízió, ahol az ember nem néhány 
száz, hanem többszázezer nézőhöz is szólhat. Ennek következtében válik valaki ismertté. 
Tizenöt éven át tartott a Móka Miki korszakom, most hat éve folyamatosan jelentkezünk az 
Égbőlpottyant mesékkel. Harmadik a vándorszínház, ami nem szabad, hogy haknivá süllyedjen. 
Harminchat éve járom az országot, s ez biztosítja számunkra a mindennapi kenyeret. Nemcsak 
anyagi, hanem szellemi és érzelmi értelemben is, mint mindennapi sikerélmény. A negyedik 
médium a rádió, ami nálam most szünetel, de korábban tizenöt évig műsoron volt a K i kopog? 
Az ötödik pedig a pedagógia. Szeretnék igazi segítséget nyújtani elsősorban óvodai 
pedagógusoknak, de másoknak is, akár hittantanárokig vagy lelkészekig menően. Évente ötven 
tanári előadást tartok számos egyetemen, főiskolán és általános iskolában volt már 
előadássorozatom az elmúlt tíz esztendőben. 

Ildikó: Az én világom a meseírás. Emellett olyan színpadi darabokat és dramaturgikus játékokat 
írok, amelyekben Péter játszik a gyerekekkel. Ezek előre megírt, az improvizatív jelenetekkel 
megtervezett, majdhogynem patikamérlegen kikísérletezett játékok. Ezek tartalma legtöbbször 
az egyéni felelősség. Az egészen kicsi gyereket is már arra szeretnénk ráébreszteni, hogy ő 
bátor, őszinte és kitartó lehet, jól és szeretettel teheti dolgát. Sokak által avíttnak minősített 
lovagi erényeket szeretnénk vonzóvá tenni. Mindennek az alapja a hit és a szeretet, mert 
anélkül ezen erényeket nem lehet megvalósítani. írás közben mindig bennem van ez a 



felelősség, bármilyen játékosnak tűnjék is a mese. Magát az írást csak úgy merem elkezdeni, ha 
előtte már tisztáztam magamban a legfontosabb gondolatot, amit ki akarok fejezni. E z lé
nyegében megegyezik a bibliai üzenettel. A televíziós sorozat „égbőlpottyant meséi" is mind
mind a hűségről és a gyengédségről szólnak. Boldog vagyok azért és büszke vagyok arra, hogy 
Janikovszky Éva szerint tudok mesét írni. Megtisztelt ezzel a véleményével . Leírta, hogy 
meséim közvetlenül a gyermekekhez szólnak, nincs bennük kikacsintás semmilyen irányba. 
Persze az erkölcsi üzenet a felnőtteknek is szól, akik gyerekeikkel együtt olvassák a meséket. 
Ilyen szellemben igyekeztem a Dörmögő Dömötört is szerkeszteni 1986 és 89 között. Amikor 
elvették tőlem, úgy éreztem, mintha egy negyedik gyermekünket veszítettem volna el. 

Péter: Csapatunkon belül munkamegosztás van. Igazi műhely ez. Kinevezett vezető soha nem 
voltam, de gazdája mindennek kell hogy legyen. A gazda nem főnök vagy igazgató, hanem 
olyan valaki, aki összefogja és biztonságban tartja a rábízottakat. Ezt a felelősséget nekem kel
lett vállalnom. Azt hiszem, képes vagyok úgy megválasztani a munkatársaimat, hogy azok se 
bólogatójánosok ne legyenek, se a helyzettel visszaélő cinikusok. Azt vallom ugyanis, hogy egy 
helyzettel lehet élni, éldegélni és visszaélni. A bólogatójánosok csak éldegélnek, lébecolnak, s 
végül is az egész csapatmunkát kudarcba viszik. A visszaélők saját helyüket sem találják: nem 
tudják, hogy zsákok-e vagy foltok. A harmadik út az igazi, amikor valaki él a lehetőséggel. Úgy 
érzem, a mi csapatunk ilyen. Benne Ildikó találja ki, hogy milyen gondolatot szeretnénk 
nézőinkkel-hallgatóinkkal közölni, milyen értékeket szeretnénk nekik közvetíteni. A z én 
felelősségem - és elszámolandó talentumom - az, hogy ezeket a gondolatokat képes vagyok-e 
az öt említett médiumban megvalósítani. Az öt médium abszolút különböző formát igényel. 
Mindegyiknek megvannak a maga szabályai. Az én erősségem valószínűleg az, hogy az említett 
állandó értékeket különböző formákban tudom megvalósítani. Műhelyünkben Gryllus Vilmos 
felel a zenéért. A hetvenes években összesen nyolc zenésszel kísérleteztünk, míg végre 
rátaláltunk Vilmosra, aki akkor vált ki a Kaláka együttesből. Nagyon fontos, hogy a csapatban 
megmaradjanak az individuumok. Közben azonban kinek-kinek le kell győznie saját hiúságát és 
önzését is. 

Ildikó: Szakmai szempontból már a házasságon belül találtunk egymásra, majdhogynem kény
szerűségből. Péter színészként dolgozott, én reklámgrafikusként. Nem volt senki, aki munkáit 
regisztrálta volna, ezért én kezdtem az addigi anyagokat összegyűjteni és a következőket ter
vezni, előkészíteni. Ő kivételes ember. Gyermeki őszinteségével persze meg is tud bántani 
engem is, másokat is. De feltétlenül természetesen viselkedik. Pillanatnyilag egy egészen ere
deti gondolatmenetet épít fel. 

Péter: Ökohagyma című dolgozatom tíz év pedagógiai munkájának az összefoglalása lenne, de 
szerepet játszanak benne azok az élmények is, amelyeket a Deák téri gyülekezet tagjaiként 
szereztünk. Lényege az egészségesnek született emberi élet fejlődése, kisgyermekkortól érett 
felnőtt korig. Ildikóval nem véletlenül ástuk bele magunkat a 3-7 évesek fejlődéslélektanába. 
Több mint húsz éve kapunk visszajelzéseket, hogy a gyerekeken keresztül a felnőtteket is 
elérjük. Rendszeremet azért hasonlítom hagymához, mert ez az egyszerű növény és egyben 
össznépi eledel belülről fejlődik és rétegződik. Az első az ökológiai folyamat, amely a szüle
téstől kezdődik, s az ember ügyességre tesz szert. A második, a belső réteg az ökonómia, 
amelyben az ember elkezdi összegezni és ésszerűen használni gyermek- és ifjúkora tapasz
talatait. Úgy gazdálkodik, hogy környezetével való kapcsolatából több előnye származzék, mint 
hátránya: igényévé válik az önálló gondolkodás-döntés-cselekvés gyakorlása. De még ez is 
kevés. A harmadik az ökuméniai réteg, amelyben az ember rájön arra, hogy nem elég ügyesnek 
és okosnak lennie, hanem a felismert értékrendet másokkal is meg kell osztania. 



Családtagokkal, munkatársakkal és tanítványokkal. E z a legbelső réteg a bölcsességet hozhatja 
meg. Tehát ügyesnek születünk, vagyis életben maradunk, majd okossá válunk, vagyis 
sikeresek lehetünk, végül bölcsként fejezhetjük be, vagyis méltósággal halhatunk meg. E z az én 
ökohagyma elméletem. 

SCHOLZ LÁSZLÓ 

Homo, homo 

Embernek lenni márvány s ócska roncs, 
Trónján felség s hajlongó udvaronc, 
Irgalmas samaritánus s vadállat, 
Egyként megilleti iszony s csodálat. 

Magyar bánat 

Mennyi megjelölt hely, domb, keresztfa! 
vád az értelmetlen halál ellen. 
Ne hidd: végzet. Hungarorum gesta! 
S ráadásul mennyi jelöletlen! 



DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ KATALIN 

Egy kiállítás 

A képekben benn' és rajt' a Tóra, 
Dávid muzsikál fönn a Holdba'. 
Jaj most elszakadt a hárfa húrja, 
de Marc Chagall már rég 
a menny utcáit rója: 
Ott ragyog minden szín, 
áll az Óra mutatója, 
kiugrott helyéből 
a Föld rugója. 

Piros, zöld, kék, sárga rózsa, 
festő angyal fehér csókja 
rózsa, mimóza 
Mozart és flóta. 
A z Életfáról 
lóg a menyasszonyi fátyol, 
a pár felett az Ég vörösben lángol, 
hosszú végtelen az út Vityebszk falucskától. 

Láng lobban föl a zsinagógákból 
sárga csillaggá vált keresztfáról 
csorog a Krisztus vére. 
Zöld angyal hozza a Tórát 
távol gyűlölködők süllyesztik az egyház hajóját. 
A kereszt tövében ott a lajtorja 

Jákob az égbe menne, ha lába lenne s karja, 
de egy őrült állat összemarcangolta. 
Megnyúzott ökör nyal az itatóba, 
az ablakban ott az öreg óra. 
Jeremiást egy angyal óvja 
miközben könyve sorait rója. 

A tékozló fiú az Atya karjában 
a múltban, a jövendőben, mában 
mindenki az Atya karjában 
vörösben, kékben és sárgában 
a Tórában, Krisztus szavában 
mindig, mindenki az Atya karjában. 

(1992 München) 




