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„A ke resz té nyek nek azért le het sze ret ni, mert
őket is sze re ti Is ten. Nem ma guk ból kell sze -
re te tet fa kasz ta ni uk egy más és má sok iránt,
ha nem Is ten sze re te tét ad hat ják to vább.”

A kaktusz megölelésének művészete
f 2. oldal

„Egy há zunk ban a te o lo gi zá lás nak ma saj nos
na gyon ala csony az ár fo lya ma. Az esz té ti zá lá -
sé már va la mi vel ma ga sabb. Azt ma nem szo -
kás vizs gál ni, hogy egy ál lí tás igaz-e. Elég,
hogy szép, tet sze tős le gyen.”

Van határ, vagy nincs határ? f 5. oldal

„A ha gyo má nyos köny vek vi lá gá ban tel je sen
el kép zel he tet len len ne, hogy éj nek évad ján –
mond juk a Book line vagy a Lib ri al kal ma zott -
jai – be jöj je nek a há zunk ba, és ma guk kal vi -
gye nek egy kö te tet.”

1984 f 15. oldal

Má jus óta nyi tott ab lak nál al szom.
Ko ráb ban ez, kis túl zás sal, szö kő -
éven te egy szer, ha elő for dult. Még a
leg na gyobb ká ni ku lá ban, a leg for róbb
nyár ban is – ami kor még jó val a nap -
le men te után is fül ledt me leg volt
oda kint is, nem hogy az én te tő té ri
szo bám ban – szi go rú an csu kott és el -
füg gö nyö zött ab lak mel lett tud tam el -
kép zel ni az éj sza kát. Per sze sok szor
éb red tem ar ra, hogy fo lyik ró lam a
víz, és alig ka pok le ve gőt – de ak kor
is meg vár tam a pir ka da tot, és csak az
el ső, még erőt len, ép pen hogy csak
fel buk ka nó fény su ga rak meg je le né -
se után húz tam el a sö té tí tőt, tár tam
ki az ab la kot, és „már tóz tam meg” a
friss haj na li le ve gő ben. Most pe dig –
nem kis mér ték ben a csi vi te lő ma da -
rak nak kö szön he tő en; hi á ba, rend re
ők „győz nek” – ak kor csu kom be. Ta -
lán a sza bad ság vágy erő sö dött meg
ben nem…?

* * *

„Mi kor mész sza bad ság ra?” – kér dez -
ge tik egy más tól egy re-más ra az em -
be rek. Mint ha „csak úgy” el le het ne
men ni sza bad ság ra… Egyi kük kel
sem for dult még elő, hogy csak „kö -
te les ség ből” ma rad tak ott hon vagy
utaz tak el – mert ha már meg dol goz -
tak azért az évi húsz-har minc-negy -
ven na pért, ak kor azért ne vesszen
kár ba –, és jó volt ugyan egy ki csit ki -
zök ken ni a min den na pi ru tin ból,
több időt töl te ni a csa lád dal, a ba rá -
tok kal, de mind eköz ben va ló já ban
egy ál ta lán nem érez ték ma gu kat sza -
bad nak…?

* * *

Okos bir ka volt Ot hel lo, elő ször
még is ki fo gott raj ta a kis bá rány kér -
dé se. Vé gül ezt a vá laszt ad ta: „Igaz -
sá gos az, ha oda me he tünk, aho vá
aka runk, és ott le gel he tünk, ahol
aka runk. Ha jár hat juk a ma gunk út -
ját. Ha meg küzd he tünk a ma gunk út -
já ért. Ha sen ki sem lop ja el az utun -
kat. Ez az igaz sá gos ság!” (Le o nie
Swann: Glenn kill) És – te gyük hoz -
zá – ez a sza bad ság. Ahogy Fo dor
Ákos hai ku já ban is ol vas hat juk: „Sza -
bad ság az, ha / meg vá laszt ha tom: ki -
től / és mi től függ jek”…

* * *

Igen, min den ki a ma ga sza bad sá gá -
nak a ko vá csa. Mert ha olyan ke rí -
té se ket, ka pasz ko dó kat „ko vá csol”

ma gá nak, ame lyek nem gúzs ba kö -
tik, nem rab lán con tart ják, nem foj -
to gat ják, ha nem en ge dik lé le gez ni,
ki bon ta koz ni, szár nyal ni, ak kor…
ak kor nem me rül fel a kér dés, hogy
az út, ame lyen jár, med dig és
mennyi re a má sé, il let ve a sa ját ja…
Még ak kor sem, ha a sa ját ja vég ső
so ron – má sé.

* * *

Ha el fo ga dom, hogy Is ten te remt mé -
nye va gyok, hogy az ő aka ra tá ból és
az ő aka ra tá ért szü let tem meg és élek,
hogy lé tem nem a vé let len nek kö -
szön he tő, és nem csak úgy va gyok
be le a vi lág ba – az ez utób bi „es he -
tő ség ben” rej lő ér te lem nél kü li sé get
fel le het egy ál ta lán dol goz ni?! –, ak -
kor az az zal a fe le lős ség gel, az zal a
meg bí za tás sal, az zal a kül de tés sel
jár, hogy a ne kem ren delt utat kell jár -
nom.

* * *

De ak kor ne sze ne ked, ön meg va ló -
sí tás, ne sze ne ked, „ma gam urá nak”
le vés, és ne sze ne ked, ön ál ló dön tés?
És ezer szá za lék, hogy az el ső és/vagy
a je len le gi út az az út, és nem ki té -
rő, nem vak vá gány és nem is el té ve -
dés ered mé nye? És az iga zi sza bad -
sá got hi á nyo ló bel ső hang biz to san
csak pró ba, kí sér tés, és nincs is he -
lye fe lül vizs gá lat nak, til ta ko zás nak,
fel leb be zés nek – új út ke re sé sé nek?

* * *

Új út ke re sé se…
Le het, hogy az a vé ge, mint ami en -
nek a kis tör té net nek. „Le ül az em ber,
el kezd Jé zus Krisz tus sal be szél get ni,
hogy Uram, nem bí rom már a ke resz -
te met, túl ne héz. Jé zus be ve ze ti egy
szo bá ba, amely te le van ke resz tek kel,
és azt mond ja, rend ben van, vá lassz
ma gad nak egyet. Föl ve szi az el ső ke -
resz tet, föl pró bál ja, ké nyel met len.
To vábbmegy, föl ve szi a má si kat, az
fém ből van. Oda megy a har ma dik -
hoz, az túl ki csi, ér zi, hogy ez nem az
ő ka te gó ri á ja. Így pró bál gat ja, pró bál -
gat ja, egé szen ad dig, amíg föl vesz egy
ke resz tet, és azt mond ja, hogy ez az,
Uram, ez az én ke resz tem, ezt sze ret -
ném vin ni, vi gyük együtt. Mi re Jé zus
azt mond ja: Te bo lond! Nem lá tod,
hogy ezt tet ted le?!”

De el kép zel he tő az is, hogy így de -
rül ki szá má ra, hogy ed dig ide gen ke -
resz tet hor do zott, és így jut kö ze lebb
ah hoz, hogy igen nel fe lel jen a Ka rin -
thy Fri gyes-i „De va gyunk-e azok,
amik le het nénk?” kér dés re…

Út ke re sés
Avagy mi fán te rem a sza bad ság?

g Vitális Judit

Gond nélkül a Gondviselővel f 4. oldal
Izland a szomszédban f 5. oldal
Szívközeli átkelések f 7. oldal
Radikális életváltás f 11. oldal
Az unalmas prédikáció (2.) f 13. oldal
Stafétaváltás Bokodon f 14. oldal

SE MPE R RE FOR M ANDA „Nem egyedül vagyunk hivatottak a
mennybe jutni, hanem azokat a
testvéreinket is magunkkal kell vin-
nünk, akiket most nem tartunk
barátainknak.”

d Luther Márton:
Nyolc böjti prédikáció

(Szebik Zsófia fordítása)

b Mit ke res a cél ba do bás az evan -
gé li kus temp lom ban? – te het ték
fel so kan a kér dést, akik el ol vas -
ták a pusz ta föld vá ri evan gé li kus
gyü le ke zet jú li us 24-ei prog -
ram kí ná la tát. A Bé kés me gyei
köz ség – er re az al ka lom ra ala -
po san át öl töz te tett – temp lo -
má ban ugyan is va ló ban po tyog -
tak az el ta lált do bo zok.

A nyi tott temp lom éj sza ká ját ta valy
ren dez te meg elő ször a helyi evan gé -
li kus gyü le ke zet. Hogy idén má sod -
szor is ki nyíl ha tott a temp lom aj tó e
kü lön le ges prog ram ra, azt a tényt
már ön ma gá ban Is ten ke gyel mé nek
tu laj do nít ják a hely bé li ek, hi szen egy
jú li us ele jén el szen ve dett vil lám csa pás
kö vet kez té ben ugyan a há rom ha rang,
a vil lám há rí tó és a lel kész la kás több
elekt ro mos be ren de zé se hasz nál ha tat -
lan ná vált, ma gá ban az épü let ben
azon ban nem ke let ke zett kár.

Lász ló né Há zi Mag dol na lel kész
el mond ta, hogy kez de mé nye zé sük -
kel a temp lo mot ed dig messze el ke -
rü lő em be re ket kí ván ja meg szó lí ta -
ni az utób bi év ti ze dek ben ala po san
meg csap pant lét szá mú kö zös ség:
„Könnyed nyár es ti be kap cso ló dás -
ként de fi ni ál tam az egész es tés prog -
ra mot.” 

b Tíz év, hu szon öt tá bor, több tu -
cat ve ze tő, több száz gyer mek,
va la mint ten ger nyi al ko tás és
já ték. Így le het ne szá mok ban
össze fog lal ni a ti ze dik szü le tés -
nap ját múlt szom ba ton ün nep -
lő Ráb ca ka pi If jú sá gi Köz pont
tör té ne tét. A ju bi le u mi össze jö -
ve telt egész na pos prog ram so ro -
zat tal tet ték em lé ke ze tes sé a
szer ve zők. Az évfordu ló kap -
csán ki ál lí tás nyílt a tá bor el múlt
év ti ze dé nek em lé ke i ből az evan -
gé li kus fa lu kul túr há zá ban.

Egy év ti zed del ez előtt a funk ció nél -
kül ma radt egy ko ri ráb ca ka pi lel kész -
la kás épü le tét és a hoz zá tar to zó
nagy ud vart vet ték bir to kuk ba a
Győr-Sop ro ni Egy ház me gye fi a tal jai,
hogy ott ren dez zék meg nyá ri if jú sá -
gi tá bo ra i kat. Idő vel az egy ház me gye

ket té vált, és bár az if jú sá gi köz pont
épü le te a Győr-Mo so ni Egy ház me -
gye te rü le tén ma radt, a me gye fi a tal -
jai meg ál la po dás kö töt tek a Sop ro ni

Egy ház me gyé vel a tá bor nak a két
egy ház me gye ál ta li kö zös mű köd te -
té sé ről.

A ju bi le u mi össze jö ve te len a nyi -
tó áhí tat után kéz mű ves-fog lal ko zá -
sok, vá sár és kü lön fé le já té kok szó -
ra koz tat ták az egy ko ri és mai ve ze -
tő ket, il let ve tá bor la kó kat. Dél után az
el múlt tíz év leg si ke re sebb tá bor tű -
zi mű so ra i ból ad tak elő egy cso kor -
ra va lót, va la mint a ked ves em lé ke -
ket fel idé ző be szél ge té sek kel hoz ták
vissza a ko ráb bi tá bo rok han gu la tát.
Az ese mény zá ró is ten tisz te le tén
Tu bán Jó zsef, a Győr-Mo so ni és a
Sop ro ni Egy ház me gye kö zös if jú sá -
gi lel ké sze hir det te Is ten igé jét. 

Hor váth Ani ta tá bor szer ve ző a
kez de tek óta fá ra do zik azért, hogy a
tá bo rok si ke re sek le gye nek.

– Az igaz ság az, hogy már a ko ráb -
bi évek tá bo ra in is részt vet tem,
mond juk úgy, hogy ven dég ként. Az -
tán tíz év vel ez előtt kap tam az el ső

fel ké rést, hogy tart sak egy al ko tó tá -
bort, itt Ráb ca ka pin, ál ta lá nos is ko -
lás gyer me kek nek – mond ja.

Tíz év, hu szon öt tá bor,
több száz gyer mek

Láb nyo mok
a ke reszt

út ján
Rend ha gyó al ka lom ra

tár ták ki
a pusz ta föld vá ri
temp lom aj ta ját

Evangélikusok a Csillagponton f A református ifjúsági találkozóról összeállításunk a 8–9. oldalon
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b Mai cik künk ben egy olyan ér té -
kes, a re for má ció el ső kor sza ká -
ból szár ma zó víz ke resz ti ének -
kel is mer ked het nek meg ol va só -
ink, amely most vég re be ke rül -
het a ma gyar evan gé li ku sok tu -
da tá ba is. Bár – mint a for dí tás
ada ta i ból ki de rül – az Új zen ge -
de ző mennyei kar, a 18. szá zad
leg je len tő sebb éne kes köny ve
már tar tal maz ta a ver set, utá na
fe le dés be me rült.

A Krisz tus, Atya Is ten nek Egyet len -
egy Fia (GyLK 810) 1524-ben Jo -
hann Wal ter éne kes köny vé ben je lent
meg. Szö ve ge – a kor ban szo kat lan
mó don – egy fi a tal nő től szár ma zik;
El isa beth Cru ci ger (szü le tett von
Me se ritz) Lu ther egyik ta nít vá nyá nak
és ba rát já nak, Ca spar Cru ci ger nek
volt a fe le sé ge.

Az ének két rész re osz lik. Az el ső
két vers szak az üd vös ség tör té ne tet
mond ja el, ahogy az Jé zus Krisz tus
mű vé ben meg va ló sult.

Krisz tus sze mé lyé nek ere de te az
Atya szí ve. A bib li ai gon dol ko dás hoz
kap cso lód va az óegy há zi és mon asz -
ti kus teo ló gi á ban a szív az ér zé ke lés,
az aka rás és gon dol ko dás köz pont ja
(„Jött kin csé ből szí vé nek”). Krisz tus
haj nal csil lag gal va ló azo no sí tá sa egy -
részt a csil lag kü lön le ges fé nyé re
utal, más részt ar ra, hogy meg je le né -
se új időt je lez („Idők nek vé gé re”). A

két stró fa fo gal ma zás mód ja hit val lás -
sze rű en tö mör.

A 3. vers szak új gon do lat sort ve -
zet be: kö zös sé gi imád sá got Krisz tus -
hoz. A nyelv gör dü lé ke nyeb bé vá lik,
bő vü lő mon da tok kö ve tik egy mást.
Ér de mes fi gyel ni a ké ré sek sor rend -
jé re és bel ső össze füg gé se i re: el ső a
sze re tet ben és a Krisz tus is me re té ben
va ló nö ve ke dés (a „ne velj” szó ilyen
ér te lem ben sze re pel). Ezt kö ve ti a hit -
ben és Krisz tus szol gá la tá ban va ló
meg ma ra dás.

A 4. stró fa Krisz tust mint min de -
nek nek te rem tő jét szó lít ja meg – tel -
je sen az óegy há zi him nu szok ér tel mé -

ben (lásd EÉ 358: Krisz tus, menny, föld
al ko tó ja). Az 5. vers em lé ke zés a ke -
reszt ség re, Róm 6,1–4 alap ján. Szin -
te a pi e tiz mus ké sőb bi nyel vét elő le -
ge zi a for du lat: „ölj meg – tá massz föl”.

Ezek a gon do la tok jól fel épí tett
Bar-for má jú stró fá ban – 7,6,7,6,7,7,6
– öl te nek tes tet (Lu ther is igen ked -
vel te ezt a for mát, de ne ki min den so -
ra eggyel több szó tag ból állt).

Az ének dal la ma vi lá gos ro kon sá -
got mu tat egy, a Locha mer Li eder -
buch ban (15. szá zad kö ze pe) meg je -
lent vi lá gi dal lal, amely ér de kes mó -
don nyolc so ros. Nem tud juk, ki ír -
ta, és ki dol goz ta át a dal la mot, de ez

sem mit nem von le az ér té ké ből.
Leg fon to sabb a for ma zárt sá ga és ki -
egyen sú lyo zott sá ga, ame lyet több -
szö rös is mét lé sek kel ér el (a-b, a-b,
c, a’-b). A dal lam rit mi ká ja at tól vá -
lik élő vé, hogy vál ta koz nak a nyu god -
tan lé pő és tán co sabb rit mu sú so rok
(a és c pá ros, a’ és b pá rat lan met ru -
mú). Az el len té tek ben gaz dag rit mi -
ka el le né re a dal lam nyu gal mat su -
gá roz, mely az F-dúr hang nem nek és
a so rok több nyi re lé pe ge tő dal la má -
nak kö szön he tő. A Stol len ará nyo san
jár ja be az alap hang fö löt ti és alat ti
te ret. Az Ab ge sang két szer is érin ti
a csúcs han got, a kvin tet, majd azo -
nos sor ral zár ja le a vers sza kot.

Ta lál ha tó éne kes köny vünk ben egy
má sik vers is er re a dal lam ra: Jöjj, ál -
dott nagy Ki rá lyunk (GyLK 803);
en nek szer ző je va ló já ban Csor ba Ist -
ván (a kö tet ben té ve dés ből Re zessy
Lász ló ne ve áll). Ez a szö veg elő ször
a Kar éne kes könyv I. kö te té ben je lent
meg (34. szám) egy K. Oth mayr-bi -
cini um ra al kal maz va. Bár ad ven ti
ének, mon da ni va ló ja nyár kö ze pén is
ak tu á lis.

„Jöjj, ál dott nagy Ki rá lyunk, / Szí -
vünk csak té ged vár. / Újítsd meg
szent egy há zad, / A go noszt űzd el
már! / Add igéd tisz ta fé nyét, /
Gyújtsd fel szí vünk re mé nyét: / Ó, Jé -
zus, jöjj hoz zánk! // Ha el csüg ged a
lel künk, / Te adsz re mény sé get, / Ha
meg fá rad a tes tünk, / El nyer jük erő -
det! / Meg vál tónk, ar ra ké rünk: /
Véd jed, óv jad az él tünk! / Ó, Jé zus, jöjj
hoz zánk!”

g Ecse di Zsu zsa

E G Y DAL L A M  K ÉT VER S

Krisz tus, Atya Is ten nek Egyet len egy Fia
Jöjj, ál dott nagy Ki rá lyunk

C ANTATE

Fried rich Nietz sche, az is ten ta ga dó fi -
lo zó fus egy szer ál lí tó lag úgy nyi lat -
ko zott a ke resz tény ség ről, hogy
„meg vál tot tabb nak kel le ne ki néz ni -
ük a ke resz té nyek nek, ha azt akar ják,
hogy higgyek Meg vál tó juk ban”. Fé lő,
hogy eb ben iga za is volt. Hol van a hi -
tünk? Hol lát szik meg az éle tünk ben,
hogy Jé zus Krisz tus a Meg vál tónk?
Min den el le ne szól. 

Azok a ke resz té nyek, akik ak kor
ol vas ták Já nos apos tol le ve lét, azt
érez ték, hogy a kö rü löt tük élő vi lág
le győ zi a hi tü ket, ki kez di a sze re te -
tü ket. Meg rom lott az er kölcs, a ne -
mes ró mai pol gá rok zül lött ség ben, ti -
vor nyá zás ban, há zas ság tö rés ben él -
tek, kor rup tak vol tak, má sok ká rá ra
gya ra pí tot ták va gyo nu kat. Csa lád ta -
gok gyil kol ták egy mást, és nem le he -
tett bíz ni az igaz ság szol gál ta tás ban. 

Eb ben a tár sa dal mi, er köl csi rom -
lott ság ban pró bál ták él ni a ke resz té -
nyek a ma guk is ten fé lő, tisz ta er köl -
csű éle tét. So kan két ség be es tek, és
ké tel ked ni kezd tek, hogy le het-e
ilyen kö rül mé nyek kö zött Jé zus
Krisz tus ta ní tá sa sze rint él ni. Meg le -
het-e tar ta ni Is ten pa ran cso la ta it,
le het-e sze ret ni azo kat is, akik vissza -
él nek a sze re tet tel? Hol van Krisz tus
győ zel me?

Elég vi lá gos az át hal lás az ak ko ri
vi lág és mai vi lá gunk kö zött. Ak kor
is egy li be rá lis tár sa da lom, ma is
egy li be rá lis tár sa da lom ad ja azt a
kör nye ze tet, amely ben a ke resz té nyek
él nek. És ne héz ke resz tény nek len ni
egy olyan vi lág ban, ame lyik a bűnt
erény nek, a ha zug sá got igaz ság nak,
a ter mé szet el le nest jog nak, a lo pást
üz le ti si ker nek, az er kölcs te len sé get
sza bad ság nak ne ve zi. 

Jé zus sze re tett ta nít vá nya, az ak -
kor már öreg, so kat lá tott és ta pasz -
talt, bölcs Já nos a leg fon to sabb ra
mu tat rá: A ke resz tény em ber is mer -
te tő je le a Jé zus Krisz tus ba ve tett hit.
Sze mé lyes Krisz tus-hit nél kül nem le -
het szó iga zi ke resz tény ség ről, és
ezt sok szor han goz tat ja Já nos apos -
tol. De na gyon ko mo lyan meg kell ta -
nul nunk tő le azt is, hogy hit és sze -
re tet a ke resz tény élet két össze tar -
to zó és egy más tól el nem vá laszt ha -
tó ol da la, a ket tő együtt mu tat ja, ho -
gyan ál lunk Is ten nel. 

Az Is ten irán ti sze re tet je lei, az ige -
ol va sás, az imád ság, a temp lom ba já -
rás hoz zá tar to zik a ke resz tény em ber
éle té hez, mert az Is ten nel va ló kö zös -
ség, a hit az ige hall ga tá sá ból szü le -
tik. De mi van a sze re te tünk kel? Mit
ta pasz tal nak raj tunk csa lád tag ja ink,
szom szé da ink, is me rő se ink, azok az
em be rek, akik kel össze hoz ben nün -
ket az élet az ut cán vagy bár hol? Nem
em be rek előtt vizs gá zunk sze re tet ből,
ha nem Is ten és ön ma gunk előtt. A
sze re tet mér le gé nek nyel ve ér zé ke -
nyeb ben és pon to sab ban jel zi, mu tat -
ja az Is ten től va ló tá vo lo dá sun kat,
mint a hit.

A ke resz té nyek nek azért le het
sze ret ni, mert őket is sze re ti Is ten.
Nem ma guk ból kell sze re te tet fa kasz -
ta ni uk egy más és má sok iránt, ha nem
Is ten sze re te tét ad hat ják to vább. 

Ezt a sze re te tet azon ban nem le het
ket té osz ta ni Is ten re irá nyu ló sze re tet -
re és az em be rek re irá nyu ló sze re tet -
re. Jé zus sem vá lasz tot ta ket té. Ami -
kor meg kér de zik tő le, hogy me lyik a
leg főbb pa ran cso lat, ak kor egy szer -
re mond ja, egy más tól el vá laszt ha tat -
la nul: sze resd az Urat, a te Is te ne det

tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből és tel -
jes erőd ből, és sze resd fe le ba rá to dat,
mint ma ga dat. Nem le het sze ret ni Is -
tent és nem sze ret ni az em be re ket. Já -
nos apos tol azt ír ja: ha va la ki azt
mond ja, hogy sze re tem az Is tent, de
a test vé rét gyű lö li, az ha zug. 

Søren Ki er ke ga ard dán fi lo zó fus ír -
ja egyik köny vé ben: „Aho gyan a
csen des tó alap ja mé lyen van a for -
rás ban, ame lyet szem nem lát hat, ak -
kép pen az em be ri sze re tet nek még
mé lyebb az alap ja az Is ten sze re te té -
ben.” Amit mi a fel szí nen az em be ri
sze re tet meg nyil vá nu lá sa i ban lá -
tunk, an nak a leg mé lyebb alap ja és
for rá sa Is ten sze re te té ben van. És ha
nem lá tunk a fel szí nen sem mit, ak -
kor az azt je len ti, hogy a mély ben
sincs sem mi.

Eb ből Já nos szá má ra azon nal kö -
vet ke zik, hogy ha a ne héz kö rül mé -
nyek ki kez dik ke resz tény sé gün ket,
ak kor a meg ol dás az, hogy job ban
kell sze ret nünk Is tent. És mert mi
nem sze ret het jük őt köz vet le nül,
ezért sze re te tünk kel em ber tár sa ink
fe lé kell for dul nunk. Azok fe lé, aki -
ket ne héz sze ret ni.

Néz zük meg, hogy ki ket sze re tett
Jé zus! Olyan em be re ket, akik őt fél -
re is mer ték, igaz ta la nul vá dol ták, ki -
gú nyol ták, ás ká lód tak el le ne, ha -
zug sá got ter jesz tet tek ró la, el árul ták,
meg ver ték, ke reszt re fe szí tet ték. Ő
ta ní tot ta: Könnyű azo kat sze ret ni,
akik min ket sze ret nek. Azo kat sze -
res sé tek, akik el len sé ge i tek, akik
gyű löl nek ti te ket. Így lesz tek mennyei
Atyá tok gyer me kei. 

Ő az volt, Aty já nak gyer me ke, az
egy szü lött Fiú, és él te a sze re te tet. Ha
meg is mer tük az ő sze re te tét, ne -

künk is azok fe lé kell sze re te tet ad -
ni, akik ki bír ha tat lan, el len szen ves,
ne héz ala kok. Ott van nak a kör nye -
ze tünk ben. Egy ser dü lők ne ve lé sé vel
fog lal ko zó ke resz tény könyv cí me: A
kak tusz meg öle lé sé nek mű vé sze te.
Is ten pon to san ezt te szi ve lünk. Ne -
künk is vál lal ni kell, hogy meg ölel jük
a ma gunk kak tu sza it. Nem vá lo gat -
ha tunk, hogy kit sze re tünk és kit
nem. Nem te he tünk úgy, mint egy
rajz film sze rep lő. El ső kép: na gyot
nyúj tó zik, mi lyen szép nap van ma,
úgy sze re tem az egész vi lá got. Má so -
dik kép: meg for dul, és ott lát ja a csa -
lád tag ja it, is me rő se it. Har ma dik kép:
mor cos ar cot vág, és azt mond ja: de
gyű lö löm az em be re ket.

A mi sze re te tünk nek is le gyen ar -
ca: most egy pil la nat ra hagy juk ab ba
az ol va sást, csuk juk be a sze mün ket,
és en ged jük, hogy Is ten elénk hoz za
an nak az ar cát, aki nek ma meg ta -
pasz tal ha tó an meg mu tat juk majd a
sze re te tün ket, az után imád koz zunk,
hogy ad jon eh hez ne künk Is ten erőt
és öt le tet.

g Ba li cza Iván

Imád koz zunk! „Uram, hall gas son el
ben nem mind az, amit nem te mon -
dasz. Áll jon meg ben nem az, amit
nem te moz gatsz. Fog lald el azt a he -
lyet, ame lyet én fog la lok el, és tedd
meg ben nem és ál ta lam azt, ami
ne ked tet szik. Add, hogy az »Én«-em
el tűn jön, és te le gyél min den min den -
ben. Ve zes sél ki en gem ön ma gam ból
és min den ből, ami az enyém, és ve zess
en gem ma gad ba, Is te nem…” (Ger -
hardt Ter ste egen)
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A kak tusz meg öle lé sé nek mű vé sze te
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2. Miértünk emberré lett Idõknek végére, Hogy el ne vesszünk
már itt Istennél örökre. A halált lerontotta, A mennyet meg-
nyitotta, Éltünk visszaadta.
3. Nevelj ismeretedben És szeretetedben, Hogy maradjunk a
hitben, És járjunk lélekben, Hogy amit tõled kaptunk, Már itt
megkóstolhassuk, Szüntelen szomjazzuk!
4. Te menny s föld teremtõje, Atyának ereje, Uralkodol örökké,
Erõdnek nincs vége. Fordítsd tehozzád szívünk, Igazgassad
értelmünk, El ne tévelyedjünk!
5. Jóvoltodért te ölj meg, S támassz föl kegyesen, Az óembert
te rontsd meg, Hogy az új élhessen! Boldogan itt a földön És
mennyben majd örökkön Rólad elmélkedjünk!
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Sze re tő mennyei Atyánk! Kö szön jük,
hogy sze retsz ben nün ket, s sze re tet -
ből tar tot tál meg er re a mai nap ra is.
Kö szön jük az igét, amellyel táp lálsz.
Há lá val ál dunk mind azo kért a cso -
dá kért, ame lyek kel mind ez ide ig
kí sér tél, s ame lyek kel je lét ad tad ha -
tár ta lan sze re te ted nek.

Kér jük, Urunk, Lel ke det, hadd fe -
dez zük fel meg men tő ke ze det ne héz
idők ben is! Vi lá go kat ta nács ta lan ság -
ba ta szí tó ese mé nyek kö zött is biz tos
me ne dé künk légy, Urunk!

Is te nünk! Erő síts mind nyá jun kat,
hogy a hall ga tott ige ki ne hull jon szí -
vünk ből! Szent lel ked mun kál kod -
jon, hogy ab ból meg erő sö dött bi zo -
nyos ság, hű sé ges szol gá lat ra len dí tő
erő szü les sen ben nünk!

Kü lö nö sen is kér jük ezt azok ra a
sze ret te ink re, test vé re ink re gon dol -
va, akik fáj da lom ban, be teg ség ben
vagy gyász ban élik a mos ta ni na po -
kat. Aki ket ki kért a sá tán, hogy meg -
ros tál jon! A pró ba té tel ide je is hadd
le gyen meg erő sö dé sük re!

Így kö nyör günk gyü le ke ze tün -
kért. Add a meg erő sö dés, meg úju lás
lel két ma is! Ne en gedd, hogy a té ged
ta ga dó vi lág csá bí tá sai, kí sér té sei
meg fo gan ja nak szí vünk ben! Se gíts,
hogy min dig min den hely zet ben ah -
hoz ra gasz kod junk, amit te elénk ad -
tál igéd ben, amit Krisz tus ban meg -
ért het tünk! De ha el bu kunk is em be -
ri akar nok sá gunk mi att, ir gal ma san
ra gadj ma gad hoz új ra!

Urunk, se gít sé ge dért kö nyör günk,
mert a ma gunk em be ri böl cses sé gé -
vel nem tud tunk és nem tu dunk jó bi -
zony ság te vő id len ni. Bo csásd meg té -
ve dé se in ket, tü rel met len sé gün ket. 

Urunk, vi gyázz egy há zad ra: az
egész ke resz tény sé gért kö nyör günk,
s ben ne a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zért is. Adj na pon kén ti meg -
úju lást egy há zad nak: na pon kén ti
bol dog hoz zád ta lá lást! Hadd erő söd -
jön meg min den nap ben nünk az
örök élet aján dé ka, bi zo nyos sá ga,
ame lyért Krisz tus a vé rét ad ta! Add,
Urunk, hogy né ped re a Krisz tus vé -
ré ben sza ba dul tak ki tö rő örö me le -
gyen jel lem ző, és ne az el ke se re dés,
ki áb rán dult ság, be le tö rő dés és ké tely.

Urunk, kö nyör günk nem ze tün -
kért is. Te tudsz meg té rést ad ni en -
nek a nép nek. Ne hagyd, hogy tel je -
sen el fe lejt se Is te nét! Sőt árad jon a te
Lel ked, hogy né pünk egé sze hit re éb -
red jen, meg újul jon lel ké ben. Küldj el
ben nün ket, gyer me ke i det né pünk
kö zé, hogy a tisz ta evan gé li um hir -
de té sé vel és hi te les, Krisz tust kö ve -
tő élet tel hí vo gas suk ma gyar vé re in -
ket a te mennyei or szá god ba.

Kö nyör günk a vi lá gért! Urunk, te
tu dod át for mál ni a kő szí ve ket. Aho -
gyan min ket élet re hív tál, úgy cse le -
kedd ezt azok kal is, akik ma ta lán
még ül dö zik az evan gé li u mot! 

Te vagy az élet Is te ne, Urunk! Te
Krisz tus ban ér tel mes sé tet ted föl di
pá lyán kat: örök élet re szó ló meg ér -
ke zést ad tál azok nak, akik hall gat nak
hí vó han god ra. Árad jon Lel ked
mind annyi unk ra, és se gíts, hogy
gyer me ke id ként mennyei pol gár jo -
gunk tel jes örö mé ben él jünk! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Né hány hó nap pal ez előtt le vél ben
szó lí tot ta meg a püs pö kö ket Kincz -
ler Zsu zsan na, a fó ti Evangélikus
Kán tor kép ző In té zet igaz ga tó ta ná -
csá nak el nö ke. Ar ra kért min ket,
hogy mind a hár man lá to gas sunk el
egy-egy nyá ri tan fo lyam ra.

Az év egyik leg for róbb nap ján
öröm mel lép tem be a le gen dás Man -
dák-vil la né mi leg azért ár nyat nyúj -
tó kert jé be. Meg szen telt hely re ér kez -
tem. Tud tam, hogy mi u tán a jó mó -
dú és még jobb szí vű Man dák Má -
ria – Zász ka licz ky Pál ak ko ri fó ti lel -
kész ta ná csá ra – egy há zunk ra örö kí -
tet te cso dá la tos vil lá ját, bel misszi ói
kon fe ren ci ák so rát szer vez ték e fa lak
kö zött. A fá rad ha tat lan Kiss Já nos
gond nok lel kü le te év ti ze dek re meg -
ha tá roz ta az itt fo lyó mun kát is.

A kom mu nis ta ön kény be til tot ta
ugyan a bel misszi ói kon fe ren ci á kat,
ám a gond vi se lő Is ten úgy lát ta jó nak,
hogy ak kor egy há zunk kán tor kép zé -
sé nek köz pont ja jöj jön itt lét re. Száz
és ezer egy ko ri részt ve vő a ta nú ja an -
nak, hogy itt ko ránt sem csak ze nei
ok ta tás folyt, ha nem iga zi hit éb resz -
tés és lé lek ápo lás is. Sok fi a tal in dult
el Fó ton a hit út ján, vagy ép pen ka -
pott el hí vást a lel ké szi szol gá lat ra.
Kö zel há rom év ti ze de is mét van le -
he tő ség if jú sá gi kon fe ren ci ák meg -
ren de zé sé re, a fó ti ha gyo mány még -
is meg őriz te a ma ga kü lön le ges lel -
ki sé gét.

El mond ha tom, bő sé ges lel ki és
szel le mi él ménnyel gaz da god tam
ezen az éj sza ká ba nyú ló jú li u si na pon,

hi szen meg is mer het tem az Aba ffy
Nó ra tan fo lyam ve ze tő ál tal össze fo -
gott ok ta tói csa pat szak mai igé nyes -
sé gét és ke resz tény el kö te le zett sé gét,
a fi a ta lok ze nei és ének ka ri szol gá la -
tát. Öröm volt kö zöt tük áhí ta tot tar -
ta ni, il let ve vá la szol ni a fó rum ke re -
té ben ne kem sze ge zett kér dé sek nek.

Meg győ ződ het tem ar ról, hogy na -
gyon igé nyes az in téz mény hang szer -
park ja – ugyan ak kor szű kös az el he -
lye zés. Egy nem zet kö zi vi szony lat ban
is el ső ran gú or go nát pél dá ul csak egy
ágyak kal zsú folt szo bá ban, há ti zsá -
kok és le ve tett tor na ci pők kö zött
tud tak fel ál lí ta ni.

Ben ce Gá bor ral, a kán tor kép ző
igaz ga tó já val vé gig gon dol tuk az épü -
let bő ví té sé nek le he tő sé ge it. Osz to -
zom ab ban az álom ban, hogy cél sze -
rű vol na a tá gas kert egy ré szén kü -
lön szál lás épü le tet emel ni: így a pa -
ti nás vil la tel jes egé sze ok ta tá si és kö -
zös sé gi cél ra sza ba dul na fel. 

Ter mé sze te sen tu da tá ban va gyunk
az anya gi kor lá tok nak, ám ta lán ép -
pen ezek a so rok in dí ta nak va la kit jó -
szí vű ada ko zás ra… Ez a kép zés
ugyan is egy há zunk egyik stra té gi ai
mun ka ága. A tá vo lab bi és a kö ze leb -
bi egy ház tör té net szá mos fe je ze te ta -
nús ko dik ar ról, hogy – a lel ké szek
mun ka tár sa i ként – mi lyen so kat te -
het tek a kán to rok a gyü le ke ze tek és
fal vak meg ma ra dá sá ért és fel len dü -
lé sé ért.

Ki ne is mer né Pe tő fi A hely ség
ka la pá csa cí mű eposz pa ró di á ját,
ben ne az olyan hal ha tat lan sze rep lők -

kel, mint sze mér me tes Er zsók vagy
Ha rang láb, „a fon dor lel kü le tű egy -
ház fi”, a ko vács mint „szé les te nye rű
Fe je nagy” és ter mé sze te sen „a hely -
be li lágy szí vű kán tor”?! A 20. szá zad -
ban az tán fel nőtt két nem ze dék,
amely nem csak Pe tő fit ol va sott ke ve -
set, de kán tort se igen is mert. Leg -
jobb eset ben „a cin ko tai kán tort” a
Má tyás ki rály mon dák ból, de in -
kább csak egy ku tyát a Kán tor cí mű
te le ví zi ós so ro zat ból…

Pe dig év szá za do kon át a kán tor ta -
ní tók vol tak azok, akik temp lom ban
és is ko lá ban ne vel ték és ok tat ták a fel -
nö vek vő if jú sá got. Az 1948-as ál la mo -
sí tás kor az el nyo mó ha ta lom leg több -
jü ket vá lasz tás elé ál lí tot ta, és vagy is -
ko lai, vagy egy há zi szol gá la tu kat kel -
lett fel ad ni uk. A több ség, nyil ván eg -
zisz ten ci á lis ok ból, az utób bit vá lasz -
tot ta. Gon dol junk csak be le: több
száz gyü le ke zet ben ma radt üres a
kán tor he lye ab ban az idő ben.

A kán to rok szél nek eresz té sé vel
vagy szol gá la tuk kor lá to zá sá val meg -
gyen gül tek a gyü le ke ze te ket tar tó
eresz té kek. Ha nem lett vol na a fó ti
Man dák Ott hon és né hány egyéb
misszi ói köz pont, ak kor egy há zunk

még mé lyebb re süllyedt vol na. (Sze -
mé lyes vo nat ko zás ként em lít he tem:
egy ilyen el ár vult szol gá la ti hely re
hív tak 1950-ben Be led köz ség be egy
ak kor hu szon két éves le ányt, akit osz -
tály ide gen ként ép pen ak kor tá vo lí tot -
tak el az egye tem ről. Jól le het ad dig
csak zon go ráz ni ta nult, at tól kezd ve
ő or go nált az is ten tisz te le te ken, és
ok ta tott száz öt ven gye re ket hit tan -
ra. Ő az édes anyám.)

Ré gen a kán to rok fel ada ta ko -
ránt sem csak az ének lés vagy a hang -
sze res kí sé rés volt, ha nem ők tar tot -
ták kéz ben a li tur gi át, és igen gyak -
ran kó rust is ve zet tek. Az egy há zi
ének kar mel lett ez je lent he tett ün ne -
pi da lár dát, de akár szín ját szó cso por -
tot is. Mind ez zel a kán tor so kat te -
he tett egy adott kö zös ség fenn ma ra -
dá sá ért, és több nyi re a lel kész leg köz -
vet le nebb mun ka tár sa volt.

A te me té si szol gá la tok sze mé -
lyes sé ge ta lán kü lö nö sen is össze -
kap csol ta őket. Ma gam azok kö zé
tar to zom, akik még együtt te met het -
tek Welt ler Je nő vel, a De ák té ri gyü -
le ke zet nagy ha tá sú kán to rá val.
Min den al ka lom mal meg ta pasz tal -
tam, hogy ő, a Lu the rá nia nagy hí -
rű kar na gya, ko mo lyan vet te a leg -
ki sebb nek tű nő al kal mat is, és min -
den rez dü lé sé vel együtt szol gált a
lel késszel.

Per sze nem min den lel kész be csül -
te meg fe le lő mó don a kán tort és az
ő szol gá la tát. Egyik ko ráb bi gyü le ke -
ze tem lel ké sze ál lí tó lag így ren del ke -
zett a szó szék ről: „Kán tor, ma ga a

per se lye zés alatt játsszon va la mi
ting li tang lit!”

Be csül jük meg és sze res sük a kán -
to ro kat! Em lé kez zünk a ne ves szol -
gá lók ra – Za lán fy Ala dár ra, Pes kó
György re és má sok ra –, és na gyon
sze res sük azo kat a „név te len” test vé -
re ket is, akik is ten tisz te let ről is ten -
tisz te let re meg szó lal tat ják az or go nát
vagy a har mó ni u mot, akik na gyon
sok szor sza bad  ide jü ket ál doz zák
föl, hogy a ma guk ta len tu ma i val Is -
ten esz kö zei le gyenek.

Jó, hogy im már a Ze ne aka dé mi án
is van egy ház ze nei kép zés, il let ve az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
is in dí tott kán tor sza kot. So ha nem
mond ha tunk azon ban le a szé les
ala po zás ról. Vagy is ar ról a mun ká -
ról, amely a fó ti Evangélikus Kán tor -
kép ző In té zet ben fo lyik.

Szé les te nye rű Fe je nagy ból ma
nem iga zán kér nek gyü le ke ze te ink.
Egy ház fi ból is csak ak kor, ha nem
fon dor lel kü le tű. Lágy szí vű, de még
in kább élő hi tű kán tor ra azon ban
min dig szük ség lesz egy há zunk ban.

Lágy szí vű és élő hi tű kán to rok
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

„Nem csak ki kap cso ló dá si le he tő sé -
get kínált ugyan is az es te, ha nem a
gyü le ke zet éle té be va ló be kap cso ló -
dást is se gí tet te ren dez vé nyünk” – fo -
gal ma zott a lel ki pász tor. A szer ve zők
en nek ér de ké ben temp lo mu kat is
„be cso ma gol ták”: több tu cat mé cses
és fák lya vi lá gí tot ta meg az épü le tet
és kert jét, szí nes es ti fényt ka pott az
ol tár fe let ti bolt ív, a temp lom há tul -
já ban ki ala kí tott ká vé há zat
pe dig sár ga és pi ros de ko -
rá ció tet te han gu la tos sá.

Amíg a gyer e kek a
temp lom ban az el ve szett
bá rányt ke res ték, a fel nőt -
tek lab dá val egy-egy rossz
tu laj don sá got, ne ga tív ér -
zést meg tes te sí tő do boz ra
cé loz hat tak a be já rat nál,
ju tal mul pe dig a Bib li a
egy-egy igé je se gí tett a te -
li be ta lált bű nök le küz dé sé hez. A
részt ve vők meg te kint het ték az Evan -
gé likus Élet mun ka tár sa, Bo da Zsu -
zsa által Észak-Ír or szág ban ké szített
fo tó k ból össze ál lí tott ki ál lí tást, va la -
mint fa li új ság ra tűz het ték mind -
azon dol go kat, ame lye kért há lát ad -
nak a Te rem tő nek.

Az oros há zi Im má nu el ze ne kar bi -
zony ság té te le után meg tar tott könnyű -
ze nés is ten tisz te let nem  csak li tur gi -
á já ban volt rend ha gyó: Nagy Zol tán
bé kés csa bai lel kész ve tí tett ké pek
se gít sé gé vel hir det te, hogy Jé zus
Krisz tus az út. „Út a menny be: ez le -
het ne a cí me ké pem nek” – mond ta
az ige hir de tő, mi köz ben egy fel hők
fö lé ve ze tő au tó pá lya fo tó ját ve tí tet -
te. „Igen, gyak ran ilyen egy sze rű nek
kép zel jük a menny be ve ze tő utat. A

cím ugyan jó, azon ban egy má sik fo -
tó, Krisz tus ke reszt jé nek a ké pe tar -
to zik hoz zá” – mu ta tott rá tény le ge -
sen is a lel kész. 

A temp lom be já ra tá tól az ol tá rig
ve ze tő, egy ke reszt be tor kol ló út test -
re a gyü le ke zet tag jai fel raj zol hat ták
láb nyo mu kat, ki fe jez ve a krisz tu si út -
ra lé pés szán dé kát. Al föl di Csa ba mi -
ni or go na kon cert jét kö ve tő en egy
svéd já ték fil met ve tí tet tek a temp -
lom ban. Sö té te dés után a mé cse sek -

kel meg vi lá gí tott csi ga lép csőt vé -
gig já rók bű ne i ket gon dol hat ták vé -
gig, egy-egy „szám lán” fel je gyez ve
őket. Az ös vény vé gén azon ban – ki -
ér ve az „adós ság spi rál ból” – ki egye -
ne se dett az út, és az „adó sok” egy ke -
reszt re akaszt hat ták rá adós le ve lü ket.
Akik még éj fél kor is ma rad tak az is -
ten há zá ban, ta izéi éne kek kel zár ták
a kü lön le ges es tét.

Az, hogy az újí tó kez de mé nye zés
ha tá sá ra mennyi en ta lál ják meg va -
sár na pon ként a temp lom ba ve ze tő
utat, még a jö vő tit ka. Min den eset -
re a Nyi tott temp lom éj sza ká ján
meg örö kí tett több tu cat láb nyom
több szö rö se an nak, mint amennyi
rend sze re sen kop tat ja a pusz ta föld -
vá ri temp lom lép cső jét…

g El jé csé

Láb nyo mok
a ke reszt út ján

f Folytatás az 1. oldalról
– Az óta ön ál ló an szer vez zük, az

egy ház me gyék tá mo ga tá sá val, nyá -
ri al kal ma in kat. Ak kor még nem
gon dol tam, hogy egyszer tíz éve sek
le szünk, de a lel ké szek, tá bor ve ze tők
és kis ve ze tők kö zül si ke rült olyan csa -
pa tot ma gam mel lé ál lí ta ni, amely nek
tag jai fá rad ha tat la nul, tény leg lel -
ke sen és lel ki is me re te sen se gí tet -
tek. Az ere de ti csa pat ból má ra ke ve -
sen ma rad tunk, de örü lök, hogy a ré -
gi ek kö zül so kan meg hal lot ták hí vá -
sun kat, és el jöt tek.

Tu bán Jó zsef lel kész is min den év -
ben részt vett a nyá ri tá bo ro kon. 

– Tíz év alatt fel nőtt egy ge ne rá -
ció a ráb ca ka pi tá bor ban. Az évek so -
rán több száz gyer mek nek si ke rült
be mu tat ni tör té nel münk, ma gyar sá -
gunk, nép ha gyo má nya ink, no és hi -
tünk ér té ke it. Nem kér dez tük, ki
hon nan jött. Igye kez tünk ki ne vel ni

azo kat, akik majd át ve szik tő lünk a
sta fé ta bo tot. Büsz kék va gyunk ar ra,
hogy idén egy olyan fi a tal kez di el
teo ló gi ai ta nul má nya it, aki kis ve ze -

tő ként itt dol go zott ve lünk a tá bo rok -
ban. Ta lán ezek az alkalmak is irá nyí -
tot ták őt a teo ló gia, a lel ké szi szol gá -
lat fe lé.

Kar say La jos gy őr szem erei lel -
kész az egyik olyan tá bor ve ze tő, aki

nél kül évek óta nem kép zel he tő el al -
ko tó tá bor Ráb ca ka pin. 

– Tíz év na gyon hosszú idő egy
ön szer ve ző dő kö zös ség éle té ben.
Ha tal mas fegy ver tény, hogy ennyi év
alatt sem üre sed tek ki tá bo ra ink – ál -
la pít ja meg. – Ez ta lán a szer ve zők el -
hi va tott sá gán kí vül an nak is kö szön -
he tő, hogy min den év ben más-más
tör té nel mi kort pró bál tunk meg fel -
dol goz ni. Ez a tá bor ve ze tők nek és a
tá bo ro zók nak egy aránt ko moly ki hí -
vást és ins pi rá ci ót je len tett. Ezen a
nyá ron az 1848–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc ese mé nye i re fűz zük
fel fog lal ko zá sokat. 

Egy ilyen évfordulón vissza te kin -
tünk az el múlt évek re, de elő re is kell
néz ni. Re mé lem, hogy lesz nek olyan
fi a ta lok, akik majd fel vál ta nak min ket,
ré gi e ket. Ha igen, ak kor Is ten se gít sé -
gé vel lesz en nek a ráb ca ka pi if jú sá gi
köz pont nak húsz éves ju bi le u ma is.

g Kiss Mik lós

Tíz év, hu szon öt tá bor…
f Folytatás az 1. oldalról

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet be lá to ga tott dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke. A jú -
li us 23-i ta lál ko zón be pil lan tást nyert
az egyik nyá ri tan fo lya mon zaj ló
mun ká ba, tá jé ko zó dott a részt ve vők
és a kül dő gyü le ke ze te ik örö me i ről és
gond ja i ról. Az ok ta tók kal és az igaz -
ga tó ta nács tag ja i val foly ta tott kö tet -
len be szél ge tés so rán a kán tor kép zés
je le né vel és jö vő jé vel kap cso la tos kér -
dé sek ke rül tek te rí ték re. Az élénk
ér dek lő dés sel kí sért fó rum be szél ge -
té sen a szol gá la tát érin tő szak mai és
sze mé lyes kér dé sek re is vá la szolt a
püs pök. A na pot le zá ró ve spe rán Fa -
bi ny Ta más a tíz szűz pél dá za ta (Mt
25,1–13) alap ján tar tott áhí ta tot, majd
éj sza ká ba nyú ló „lép csős” öröm ze né -
lés és el csen de se dés zár ta a ta lál ko zót.

g Czön dör Ist ván felvétele
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Püs pö ki vi zit a kán tor kép ző ben
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A kas sai Óvá ros ön kor mány za ti kép vi se lő-tes tü le te a közelmúltban rá bó -
lin tott a Mik lós bör tön mel let ti tér át ne ve zé sé re. A tér visszakapja tör té nel -
mi elnevezését, újra Kál vin Já nos nevét vi seli. E helyütt áll egyébként a re -
for má tus temp lom is.

A kép vi se lők a Szlo vák Egy há zi Tes tü let, a Ma gyar Egy há zi Tes tü let és a
Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz tyén Egy há zi Tes tü let kér vé nyé re mond tak egy -
han gú lag igent – ír ta az Új Szó cí mű po zso nyi na pi lap.

A tér ere de ti meg ne ve zését hasz nál ták 1920 és 1938 kö zött szlo vá kul is,
majd év ti ze de kig a Mik lós bör tön mel let ti tér ként em le get ték, mi vel az egyik
kö zép ko ri épü let ben bör tön és kín zó kam ra mű kö dött, az épü le tet pe dig az
egyik hó hér, Mik lós után ne vez ték el.

Or émus Zol tán kas sai re for má tus lel kész a lap nak hang sú lyoz ta, hogy a 2009.
év a leg al kal ma sabb a tér „vissza ne ve zé sé re”, mi vel az idén ün nep li a re for -
má tus egy ház a hit újí tó Kál vin Já nos szü le té sé nek öt szá za dik év for du ló ját.

d MTI

Új ra van Kál vin Já nos tér Kas sán

b Tá bo roz ni úgy is le het, hogy a
részt ve vők nem sza lon nát süt -
nek vagy bog rács gu lyást főz -
nek, ha nem – pél dá ul – ke nye -
ret da gasz ta nak, még pe dig tel -
jes ki őr lé sű liszt ből – amint ezt
a har ma dik evan gé li kus élet -
mód tá bor la kói is meg ta pasz tal -
hat ták. A Bog dá nyi Má ria lel -
kész, élet mód-ta nács adó ve ze té -
sé vel meg ren de zett tá bor nak
jú li us 23. és 25. kö zött az Oros -
há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség
adott ott hont. A prog ramban
nem csak az egész sé ges táp lál ko -
zás be mu ta tá sa és ki pró bá lá sa
szerepelt: több fé le, a min den na -
pok ban gya ko rol ha tó moz gás -
for mát is meg is mer te tett a részt -
ve vők kel. A há rom nap fő lel ki
té má ja az imád ság volt.

A ko ráb bi két evan gé li kus élet mód tá -
bor ra – 2008 ta va szán és őszén – a
rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban ke rült sor. Mi -
vel ha zánk min den tá já ról ér kez tek ér -
dek lő dők, fel me rült az ötlet, hogy
egy-egy gyü le ke zet ben is cél sze rű
len ne ilyet ren dez ni. Oros há zán Ri bár
Já nos né látta el a szervezési fel ada -
tokat, szá mos helybéli részt ve vőt „to -
bor zott”, de ér kez tek tá bo ro zók Nagy -
kő rös ről, Mis kolc ról és Bu da pest ről is.

Az élet mód tá bor fel ada ta az egész -
sé ges élet mód ele me i nek be mu ta tá -
sa, él mény sze rű köz ve tí té se, nép -
sze rű sí té se. A részt ve vők elő adá so -
kat hall gat hat tak az egész sé ges táp -
lál ko zás alap ja i ról. A kö zép pont ban
ez út tal a száz éve szü le tett dr. Max-
Ot to Bru ker ta ní tá sa állt. Bru ker
„til tó lis tá ra” he lyez te a cu kor ké szít -
mé nye ket, a fe hér lisz tes ter mé ke ket,
a fi no mí tott zsí ro kat, ola jo kat. Ez zel
szem ben ja val lot ta a tel jes ki őr lé sű
ga bo ná ból sü tött ke nyér, há rom ka -
nál ga bo ná ból ké szí tett friss ká sa, mi -
nél több nyers étel (zöld ség és gyü -
mölcs, sa lá tá nak el ké szít ve), va la mint
a ter mé sze tes zsí rok (vaj, tej szín,

hi de gen saj tolt ola jak) na pon kén ti fo -
gyasz tá sát. 

Az el mé le ti is me re tek gya kor lat -
ban va ló al kal ma zá sá ra is sor ke rült
kö zös sü tés-fő zés ke re té ben. A tá bor
min den részt ve vő je da gasz tot ta a
tel jes ki őr lé sű bio liszt ből ké szült ke -
nyér és zsem le ko szo rú tésztáját,
más nap pe dig kö zö sen el ké szí tett

ve ge tá ri á nus ebéd kö vet ke zett. A
bú csú est dél után ján meg telt a gyü -
le ke ze ti te rem tea kony há ja, ahol a kü -
lön bö ző sa lá ták, desszer tek elő ké szí -
té se folyt, majd es te kö zös ker ti sü -
tö ge tés zár ta a na pot.

A ren dez vény ven dé ge volt Bu ri -
án Lász ló élel mi szer-ipa ri mér nök és
fe le sé ge, akik be mu tat ták az ál ta luk
ké szí tett bio lek vá ro kat, ivó le ve ket,
tész ta szó szo kat, és az ott ho ni be fő -
zés ter mé sze tes mód sze re i be avat ták
be a részt ve vő ket.

A táp lál ko zás sal kap cso la tos is me -
re te ket kü lön bö ző, ke vés sé is mert
moz gás for mák be mu ta tá sa és meg -
ta nu lá sa egé szí tet te ki. Ezek kö zé tar -
to zott a nor dic wal king, a bo tok kal
se gí tett „észa ki gya log lás”, mely az

ízü le te ket te her men te sít ve, len dü le -
te seb bé és gyor sab bá teszi a gya log -
lást. Reg ge len te a tá bo ro zók egy tá -
vol-ke le ti moz gás gya kor lat sor, a
„Wai Tan Kung csi kung” ti zen két
gya kor la tát vé gez ték el. Ezek kö -
rül be lül negy ven öt perc alatt há rom -
száz hat van ízü le ti kap cso la tot moz -
gat nak meg.

A prog ram zök ke nő men tes le bo -
nyo lí tá sá ban Ri bár Já nos né mel lett
nagy szerepük volt az Oros há zi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze i nek,
De ák Lász ló nak és Ri bár Já nos nak,
va la mint a Győry Vil mos Evan gé li kus
Sze re tet szol gá lat szol gá lat kész mun -
ka tár sa i nak is. 

A részt ve vők a prog ra mok vé -
gez té vel is me re tek ben és kö zös sé gi
él mé nyek ben gaz da god va tér het tek
ha za. Min den nap ja ik ban ez után re -
mél he tő leg job ban oda tud nak majd
fi gyel ni a kör nye zet tu da tos élet -
mód ra, a he lyes táp lál ko zás ra, a mi -
nél több moz gás ra, és mind eh hez Is -
ten se gít sé gét és ál dá sát ké rik nap
mint nap.

g Bog dá nyi Gá bor

Friss ká sa és észa ki gyaloglás
Evan gé li kus élet mód tá bor Oros há zán

b A rév fü lö pi Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont fa la it
jú li us 18–25. kö zött fel sza ba -
dult ne ve tés töl töt te be. A női
misszió idén ti zen egye dik al ka -
lom mal hív ta meg ide azo kat
az édes anyá kat, akik egye dül
kény te le nek ne vel ni gyer me ke -
i ket. A ma guk ra ha gyott sá gon
kí vül meg rá zó ese mé nyek, ke -
mény pró bák is ne he zí tik a
„cson ka csa lá do kat” össze tar tó
anyák amúgy sem könnyű éle tét.
A kül ső szem lé lő cso dál koz ha -
tott is a szo kat lan vi dám sá gon,
s ok kal kér dez het te vol na: meg -
fe led kez tek ma guk ról, sa nya rú
hely ze tük ről a kon fe ren cia részt -
ve vői?

Ha csu pán ennyi tör té nik Rév fü lö -
pön, már ak kor sem lett vol na hi á ba -
va ló a Ba la ton-par ti hét. Ám idén
sem fe lej te ni, ha nem a Bib lia bá to rí -
tó igé i re „em lé kez ni” gyűl tek össze a
kon fe ren cia részt ve vői. Jé zus sza -
va it idéz ték a dél előt ti elő adá sok, az
es ti áhí ta tok: az Úr a He gyi be széd -

ben em lé kez te ti hall ga tó it Is ten gond -
vi se lő sze re te té re, bá to rít ja őket,
hogy ve gye nek pél dát a me ző li li o ma -
i ról és az ég ma da ra i ról, ame lye ket a
mennyei Atya táp lál és tart jól. A
kon fe ren cia te rem fa lá ra ki tett ak va -
rell – a Down-kó ros kis lá nyá val öz -
ve gyen ma radt édes anya, Me ző Lász -
ló né al ko tá sa – Jé zus nak ezt az ige -
hir de té sét örö kí tet te meg. Raj za hét
na pon át tett itt bi zony sá got Is ten
gond vi se lő sze re te té be ve tett hi té ről.
Az iga zi meg le pe tést azon ban az
okoz ta, ami kor a kon fe ren cia részt ve -
vői meg tud ták, hogy az idei mot tót is
ő vá lasz tot ta: „Sem mi ért se ag gód ja -
tok…” (Fil 4,6) A leg el ső reg ge len így
ő tar tot ta az áhí ta tot, im má ron sza -
vak kal erő sít ve meg val lás té te lét.

A dél előt ti bib lia ta nul má nyo zá so kon
a szo ron gás kü lön fé le okai ke rül tek te -
rí ték re, köz tük az eg zisz ten ci á lis biz -
ton ság el vesz té se mi at ti ag go dal mak.
Hogy mindez mennyi re nem alap ta lan,

bi zo nyí tot ta az is, hogy az egyik édes -
anya ép pen a kon fe ren ci át meg elő ző
na pok ban vált is mét mun ka nél kü li vé.

De nem csu pán a gaz da ság meg -
in gá sa, ha nem az erő sö dő mo rá lis
vál ság is ki hat a mai em ber éle té re.
Az egye te mes er köl csi ér té ke ket el -
vesz tő vi lág ban a szü lők bi zony szo -
ron gás sal te kint het nek gyer me ke ik
jö vő jé re. Fel sza ba dí tó azon ban tudni,
hogy nemcsak sa ját sor su kat, de a jö -
vő nem ze dé két is Is ten ke zé ben tud -
hat ják!

Az Úr is ten kö zel sé gé ben pe dig
még a ha lál és az örök élet kér dé sé -
ről is le het fé lel mek nél kül be szél get -
ni. Igaz, a bel ső bé ké hez, az ag go dal -
mak tól va ló sza ba du lás hoz Jé zu son
ke resz tül ve zet út. Ezért is emel te ki
több elő adó is a He gyi be széd kulcs -
üze ne tét: „…ke res sé tek elő ször Is ten -
nek or szá gát…” (Mt 6,33; Ká ro li-for -
dí tás)

Szó sem volt ar ról, hogy meg fe led -
kez tek ne héz sé ge ik ről az anyák és
gyer me ke ik! Van nak dol gok, amelye -
ket nem le het ott hon hagy ni. A tab -
let tá kat Rév fü lö pön is szed nük kel -
lett azok nak, akik gyógy sze res ke ze -
lés alatt áll nak. Dó ri ott is ke re kes 

szék kel köz le ke dett, igaz, a ka masz fi -
úk spor tot űz tek ab ból, ki bír ja to -
vább tol ni fel fe lé a he gyen. Haj ni ka
be teg szí vét is óv ni kel lett a túl zott
ter he lés től, nem is csat la ko zott a
Szig li get re ki rán du ló cso port hoz.
Né há nyan a fi a ta lok kö zül ak kor
tud ták meg, hogy nem si ke rült be jut -
ni uk a vá lasz tott egye tem re. Ám az
erőt len sé gek, ku dar cok most még is
más szí ne ze tet kap tak, aho gyan az
egyik édes anya ír ta a zá ró al kal mon
ki osz tott la pocs ká ra: „Kap tunk meg -
erő sí tést az úton, erőt éle tünk küz -
del me i hez, vi gasz ta lást ba ja ink ban.”

Pál apos tol, mi előtt in te ne az ag -
gó dás men tes élet re, így bá to rít ja ol -
va só it a le ve lé ben: „Örül je tek az Úr -
ban min den kor! (…) Az Úr kö zel!” (Fil
4,4–5) Cso da-e hát, hogy Rév fü lö pön
is ne ve tés és fel sza ba dult vi dám ság
„za ja” töl töt te be az evan gé li kus köz -
pont fa la it?!

g B. Pin tér Már ta

Gond nél kül
a Gond vi se lő vel
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A mag de bur gi dóm né hai lel ké sze, az
egy ko ri Né met De mok ra ti kus Köz -
tár sa ság (NDK) Pro tes táns Egy ház -
szö vet sé gé nek el nö ke, Wer ner Kru -
sche püs pök július 24-én, ki lenc ven -
egy éves ko rá ban el hunyt.

Egyi ke volt azok nak a teo ló gu sok -
nak, akik a leg po zi tí vabb ha tást
gya ko rol ták az NDK egy há zi éle té -
re. Utód ja, Ax el No ack püs pök sze -
rint Krus che „hí vő, ke gyes püs pök
volt – meg le he tő sen ke gyet len idők -
ben”. Pré di ká ci ó i val és ál lás fog la lá -
sa i val se gí tet te az NDK egy há za it a
Jé zus Krisz tus hoz va ló hű ség út ján
ma rad ni.

Iga zi híd ve rő volt a ket té osz tott
Né met or szág egy há zai kö zött. Olyan
ige hir de tő, aki po li ti kai kér dé sek -
ben is min dig vi lá gos evan gé li u mi
üze ne tet fo gal ma zott meg, s tet te ezt
úgy, hogy még el len fe le it sem sér tet -
te meg.

Ma gyar evan gé li kus és re for má tus
ösz tön dí jas di á kok so kat kö szön -
het nek ne ki is test vé ri tá mo ga tá sá -
ért, oda fi gye lé sé ért, azért, hogy le -
he tő sé get kap tak teo ló gi ai is me re te -
ik bő ví té sé re az ak ko ri NDK több
egye te mén és pré di ká tor sze mi ná ri -
u má ban.

d For rás: jesus.de, re for matus.hu

El hunyt Wer ner
Krus che püs pök Har minc két bog rács ban főt tek múlt

szom ba ton Ta má si ban, a Kos suth té -
ren a fi no mabb nál fi no mabb éte lek,
és bi zony nem volt könnyű a Ko vács
Já nos Ven esz-dí jas mes ter sza kács
ve zet te zsű ri dol ga. A IX. Ta má si bog -
rács mes te re fő ző ver se nyen a bu da pes -
ti Nagy La jos ara tó le ve se bi zo nyult a
leg jobb nak. A má so dik he lye zést a ta -
má si Pech Ti bor man ga li ca pap ri ká -

sa, a har ma di kat pe dig a szin tén ta -
má si Nagy Ale xand ra hagy más gom -
ba sze le te ér de mel te ki.

Ta má si vá ros kü lön dí ját a Hé víz ről
ér ke zett Hont he gyi Zsolt evan gé li kus
lel kész (képünkön) te kert ra gu ja kap -
ta. A leg fi a ta labb sza kács kü lön dí ja
Nagy Ale xand rát (20), a leg idő seb bé
pe dig Or bán Györ gyöt (67) il let te.

d For rás: te ol.hu

Jól ki főz te az evan gé li kus lel kész
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Az Evan gé li kus Élet 2009. jú li us 19-i szá ma a
10. ol da lon hoz ta Né meth Zol tán evan gé li kus
lel kész Ha tár Is ten és em ber kö zött cí mű me -
di tá ci ó ját, amely ere de ti leg a Ha tár men ti
me di tá ci ók cí mű kö tet ben je lent meg (Lu ther
Ki adó, Bu da pest, 2008).

Ér tem én a szer kesz tői jó szán dé kot, hogy a
ha tár nyi tás hu sza dik év for du ló ja kö -
rül egy „ütős” és esz té ti ka i lag is igé nyes
me di tá ci ót kí vánt meg je len tet ni. Saj -
ná la tos azon ban, hogy he ti la punk
mun ka tár sa i nak ez út tal el ke rül te fi -
gyel mét a Lel ki pász tor cí mű lel ké szi
fo lyó ira tunk 2008-as év fo lya ma. Ott
ugyan is ez a me di tá ció a 2008/7.
szám el ső ol da lán már meg je lent.

Az új ra köz lés ter mé sze te sen még
nem len ne baj. Ám ugyan ezen év fo -
lyam 11. szá má nak 421. ol da lán ol vas -
ha tó Gé mes Ist ván nak „Tisz telt Fő -
szer kesz tő Asszony! Ked ves Ma ri an na!”
cím mel egy igen ha tá ro zott írá sa, amely
így kez dő dik: „Sze ret nék til ta koz ni a
Lel ki pász tor 2008/7. szá ma el ső ol da -
lán kö zölt írás legel ső mon da ta el len.”

Gé mes Ist ván té zi se: „…ez nem
igaz.” Tud ni il lik Né meth Zol tán írá sá -
nak az az ál lí tá sa, hogy lé nye gé ben nincs ha -
tár Is ten és em ber kö zött, mert az Is ten ha tár -
ta lan, s „ha még is va la mi fé le ha tá ro kat lá tunk,
azok a mi em be ri ha tá ra ink”.

Gé mes mind ezt is ten ke re ső em ber ként, a
val lá sok kal fog lal ko zó tu dós ként, a gö rög drá -
mák sze re tő je ként, az Ótes ta men tum ol va só -
ja ként s vé gül, de nem utol sósor ban: Jé zus ta -
nít vá nya ként fej ti ki. A rö vid, de tar tal má ban
igen gaz dag ol va sói le vél nek csak az utol só be -
kez dé sét idé zem: „Jé zus ta nít vá nya ként mon -
dom: ez nem igaz. Kü lön ben ért he tet len len -
ne 1 Tim 2,5: »Mert egy az Is ten, egy a köz ben -
já ró is Is ten és em be rek kö zött…« Fö lös le ges len -
ne a jé zu si ke nó zis, az in kar ná ció, s el vesz te -
né ér tel mét az imád ság és a ke gye lem ki rá lyi
szé ke elé va ló já ru lás ra va ló fel hí vás. Ez a mon -
dat így nem igaz.”

Gé mes Ist ván Né met or szág ban élő evan gé -
li kus lel kész, teo ló gus; az el múlt év őszén Ká -
ro li Gás pár-dí jat ado má nyo zott ne ki a Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um. Nincs tu do má -
som ar ról, hogy a hi vat ko zott me di tá ci ó val kap -
cso lat ban lel ké sze ink vagy teo ló gu sa ink tet tek
vol na ha son ló ész re vé telt, vagy va la mi lyen
for má ban hoz zá szól tak vol na e vi tá hoz. Egy -
há zunk teo ló gi ai ber ke i ben be szé de sen né ma
csend ho nol. Oly nagy csend, hogy még he ti -
la punk szer kesz tői sem em lé kez tek ar ra, hogy
né hány hó nap pal ez előtt va la ki már ha tá ro zot -
tan meg szó lalt eb ben a kér dés ben.

Egy há zunk ban a te o lo gi zá lás nak ma saj nos
na gyon ala csony az ár fo lya ma. Az esz té ti zá lá -
sé már va la mi vel ma ga sabb. Azt ma nem szo -
kás vizs gál ni, hogy egy ál lí tás igaz-e. Elég, hogy
szép, tet sze tős le gyen. Né meth Zol tán írá sa va -
ló ban szép és tet sze tős. Sőt: nagy sze rű. Csak
egy baj van ve le: ez így nem igaz. (Én is meg -
je len tet tem vol na, mond juk, egy böl csé szek szá -
má ra írt fo lyó irat ban. Mert hát a szer zői sza -
bad sá got tisz te let ben il lik tar ta ni, s egy vi lá gi
fó ru mon tény leg „nin csen ha tár” teo ló gu sok és
böl csé szek kö zött, s egy böl csész lap ban kü lö -
nö seb ben nem szá mí ta nak má zsás teo ló gi ai té -
ve dé sek.) 

Egy lel ké szi szak lap ban s egy egy há zi he ti -
lap ban azon ban van egy ben ső nor ma, ha úgy
tet szik: ha tár. Itt bár mit, bár ki nek, bár ho gyan
már nem (len ne) sza bad le ír nia. Gon dol junk
csak ar ra: ha egy se bész fél mil li mé ter rel el té -
vesz ti a vá gást, az a be teg szá má ra vég ze tes le -
het; ha egy ze nész el vé ti a han got, tönk re megy
a kon cert. Ak kor a teo ló gi á ban mi ért ne le het -
ne nor ma? Itt ta lán min dent sza bad? Elég, ha
tet sze tős a meg fo gal ma zás? Alig hi szem.

Né meth Zol tán egyik csúsz ta tá sa, hogy a ha -
tárt azo no sít ja a kor lát tal, s ez zel már is azt su -
gall ja, hogy aki az Is ten és az em ber kö zöt ti ha -
tár ról be szél, az kor lá tolt lény, mert Jé zus ha -
tár át lé pé se i nek he lye in ma „nagy val lá sos tisz -
te let tel öve zett és vé dett ha tár kö ve ket” ál lít.

A szer ző két ség te le nül von zó gon do lat me -
ne te egy ma so kak szá má ra di va tos Jé zus-ké -
pet je le nít meg: lám, Jé zus min den ha tárt át -
lé pett (fér fi és nő kö zött; bű nös és bűn te len kö -
zött; hí vő és hi tet len kö zött; gyer mek és fel nőtt
kö zött; tör vény sze rint élő és tör vé nyen kí vü -
li kö zött; tisz ta és tisz tá ta lan kö zött; mél tó és
mél tat lan kö zött), s a „ha tár kö vek kel öve zett”
ke reszt fe lé ve ze tő út azt je len ti, hogy „mi is bát -
ran lép jük át őket”.

Gé mes Ist ván nal együtt én azt mon dom,
hogy ez a sok rész igaz sá got is tar tal ma zó di va -
tos „jó fej-Jé zus-kép” ilyen for má ban, összes sé -
gé ben nem a Bib lia, nem a hit val lá sa ink, nem
az egy ház hi té nek a Jé zus-ké pe. Azt is mon dom,
hogy Fe u er bach té zi se kö szön itt vissza: ez a mai
em ber ön ma ga ké pé re te rem tett Jé zus-ké pe. Ez
a Jé zus azért szim pa ti kus, mert ő olyan, mint
én va gyok.

Azt is mon dom, hogy Né meth Zol tán Jé zus-
ké pe alap ve tő en ro man ti kus Jé zus-kép. Mit je -
lent ez?

Év ti ze dek óta ta ní tom az egye te men böl csész
di ák ja im nak T. E. Hul me Ro man tic ism and
Clas sic ism cí mű ta nul má nyát, amely ben T. S.
Eli ot kor tár sa, a 20. szá zad ele jén élt an gol iro -
da lom tu dós szem lé le te sen ál lít ja szem be a
„ro man ti kus” és a „klasszi kus” gon dol ko dás mó -
dot. Rá mu tat a két szem lé let mód kü lön bö ző is -
ten ké pé re is: a ro man ti kus gon dol ko dás szá -
má ra nin csen ha tár, hi szen az em ber ma ga is
Is ten né vál hat. Ez zel szem ben a klasszi kus gon -
dol ko dás mind vé gig is me ri a kü lönb sé get Is -
ten és az em ber kö zött. Az Is ten: Is ten; az em -
ber: em ber. Ta lán arra még em lék szünk Lu ther -
től, hogy a meg kü lön böz te tés ké pes sé ge tesz
min ket teo ló gus sá.

Ab ban iga za van Né meth Zol tán nak, hogy
Jé zus a föl di éle té ben sok, em ber ál tal tá -
masz tott kor lá tot és kre ált ha tárt át lé pett. De
az Atya Atya sá gát a ve le egy lé nye gű Fiú mind -
vé gig tisz te let ben (!) tar tot ta, s mind vé gig tu -
da to sí tot ta, hogy van, ami csak az Atya ha tal -
má ban van (Mk 13,32).

A ro man ti kus szem lé let csak Jé zus „sze mé -
lyét” lát ja, ad dig nem jut el, hogy ér tel mez ze az
ő „mű vét”. Jé zus nem egy sze rű en a sze mé lyé -
ben volt (de lát tuk, itt is tisz te let tu dó an!) ha -
tár át lé pő. A leg na gyobb ha tárzár nyi tás Jé zus
Krisz tus „mű ve”, az ő ke reszt ha lá la és a hús vé -
ti fel tá ma dás volt. 

A ke resz tet – a szer ző gon do lat me ne té vel
szem ben (!) – nem az em ber (Pi lá tus, a ró ma -
i ak, a zsi dók) ál lí tot ta, ha nem az Is ten. Nagy kü -
lönb ség! 2 Kor 5,18–21 ér tel mé ben nem bün -
te tés ből, ha nem sze re tet ből. Azért, hogy „le -
cse rél je” a bű nei kö vet kez té ben ön ma gát meg -
kö tö ző, majd oda sze ge ző em bert a Má sik kal
(vö. a gö rög „ka tal la gé” je len té sét!), az ő egy -
szü lött Fi á val. A nagy pén tek és a hús vét misz -
té ri u ma (ami ről a szer ző egy szót sem ejt!) a va -
ló di, iga zi ha tárzár nyi tás, ha tár át lé pés. Az or -
to dox hús vé ti li tur gia er ről így éne kel: „A pe -
csé te ket sér tet le nül hagy va fel tá mad tál a sír -
ból, óh, Krisz tus, aki a Szűz zár ját szü le té sed -
del meg nem bon tot tad, és meg nyi tot tad ne -
künk a Pa ra di csom ka pu it.”

Le het, hogy a cikk nek em be ri leg so kan
tap sol nak, de csak is er re a győ zel mi li tur gi á -
ra tud az egy ház éne ké vel így fe lel ni: „Ámen!
Hal le lu ja!”

Határeset, avagy van ha tár,
vagy nincs ha tár?

g Fa bi ny Ti bor

Két ha son ló mé re tű, kö zös hit -
val lá sú egy ház (Iz land há rom -
száz ez res la kos sá gá nak több
mint nyolc van szá za lé ka az
Iz lan di Evan gé li kus Egy ház
tag ja), még is tel je sen kü lön bö -
ző hely zet ben van nak: míg az
egyik há rom szá za lé kos ki sebb -
ség, a má sik ál lam egy ház. Or -
dass La jos ma gyar ra for dí tot -
ta az iz lan di nem ze ti hős,
Hallg rím ur Pé turs son Pas si ói
éne kek cí mű ver ses kö te tét. Az
eu ró pai öku me ni kus moz ga -
lom há ló ja ilyen szá lak so ka sá -
gá ból szö vő dik.

A ki csi, de élő kap cso la tok
há ló ja lát szik mű köd ni, mert
a vi lág ha tal ma sat vál to zott fél
év szá zad alatt. Az el múlt öt -
ven év eu fó ri á ja a múl té. A
vas füg göny túl ol da lá ra te kin -
tés ro man ti ká ja nincs töb bé.
Eu ró pa leg na gyobb ré sze egy -
sé ges, ahol az egy más sal ver -
sen gő ér de kek dik tál nak. Az
öku me né ben egy ide je hű vös
sze lek fúj nak, Ró má tól
Moszk vá ig. A gaz da sá gi vál -
ság ko moly spó ro lás ra kény -
sze rí ti a ko ráb ban vég te len
ere jű nek tű nő nyu ga ti egy há -
za kat is. Ko ráb ban sze gény, el -
nyo mott ke le ti egy há zak má -
ra ál lam egy há zak let tek, po -
li ti kai szö vet ség gel, pom pá val
és ál la mi do tá ci ó val.

Nagy for du la tok tör tén tek,
me lye ket fel kell dol goz ni. E

fo lya mat ke re té ben az Eu ró -
pai Egy há zak Kon fe ren ci á ját
olyan szer ve zet té szük sé ges
ala kí ta ni, mely ké pes a ke resz -
tény egy há zak hang ját kép vi -
sel ni az egy sé ges Eu ró pá ban.
Ez a hang nem min dig fel tét -
le nül nép sze rű a szé les tár sa -
da lom körében.

A nagy gyű lés fel vál lal ta ezt
az őszin te han got több vo nat -
ko zás ban is, a kör nye zet vé de -
lem től a ro ma ki sebb ség gel
kap cso la tos fe szült sé ge kig.
Köz pon ti sze re pet ka pott a
me ne kül tek hely ze te. Az egy -
há zak erős bib li ai ala pok ra
épít ve egy ér tel mű en a me ne -
kül tek, ide ge nek mel lé áll tak
Ly on ban. Ezt jel ké pez te az az
öt ve ne dik szü le tés na pi aján -
dék, me lyet az újon nan be épü -
lő, eu ró pai mig rán so kat kép -
vi se lő szer ve zet, a Chur ches’
Commission for Mig rants in
Europe (CCME) adott át: egy
me ne kül te ket szál lí tó, Eu ró pa
part ja i nál össze tö rött ha jó da -
rab ját. Eu ró pa nem zá rul hat
be a glo bá lis vi lág ban és az eu -
ró pai ke resz tény ség sem. A tá -

vo li ak sok szor hoz zánk ha -
son lób bak, mint a kö ze li ek, le -
gyen az gaz da sá gi vál ság tól
súj tott iz lan di vagy ki sebb sé -
gi olasz evan gé li kus egy ház. A
kö ze li ek pe dig alap ve tő en kü -
lön böz het nek tő lünk, elég pél -
dá ul a ro mán or to dox egy ház
hely ze té re vagy a nagy gyű lé -
sen is elő ke rült szlo vák nyelv -
tör vény ügyé re gon dol nunk.

Az eu ró pai in teg rá ció há ló -
ját ko moly hul lá mok te szik
pró bá ra. Össze kö tő és szét vá -
lasz tó té nye zők egy aránt le -
het nek az egy há zak. Kér dés,
me lyik sze rep lesz az erő sebb. 

Ly on a ró mai idők óta egy -
há zi köz pont is. Itt má ig él a 2.
szá zad negy ven nyolc ke resz -
tény már tír já nak em lé ke. En -
nek a kor nak ki emel ke dő sze -
mé lyi sé ge a ke le ti és nyu ga ti
egy ház ál tal egy aránt szent ként
tisz telt Ire ne us püs pök. A Kis-
Ázsi á ból szár ma zó Ire ne us a
ke le ti vi lág ból, a mai Tö rök or -
szág te rü le té ről ke rült a nyu -
ga ti ba, és tu dott a bé ke kö ve -
te len ni még a ke resz tény ül dö -
zés ide jén is. Ez az egye sí tő ke -
resz tény szel le mi ség a ma Eu -
ró pá já nak alap ját ké pez he ti.

Iz land és Tö rök or szág egy -
aránt az Eu ró pai Uni ó ba
igyek szik. A nagy meg osz tást
a nagy in teg rá ció vál tot ta fel.
A ha tá rok ki fe lé to lód nak, és
kér dés, hol áll nak meg. Eu ró -
pa egy há zai eb ben az új vi lág -
ban ke re sik he lyü ket.

g Sza bó B. And rás

A Európai Egyházak Kon fe -
ren ciá jának 13. nagy gyű lé sé -
ről összefoglaló tudó sí tást la -
 punk múlt heti számában
közöl tünk.

Iz land a szom széd ban
A ke resz tény kö zös ség és az eu ró pai tá vol sá gok

b A lát ha tat lan kéz is mét egy más mel lé he lyez te a gaz da -
sá gi hí rek ben szo kat la nul gyak ran együtt sze rep lő két
or szá got, Iz lan dot és Ma gyar or szá got. Az Eu ró pai Egy -
há zak Kon fe ren ci á já nak ti zen har ma dik nagy gyű lé sén,
jú li us 15. és 21. kö zött a fran cia or szá gi Ly on ban a ma -
gyar evan gé li kus de le gá ció köz vet len szom széd ja Iz land
lu the rá nus püs pö ke volt. 

Bu da pes ti lá to ga tá sa ke re té ben ma gyar egy há -
zi ve ze tők kel ta lál ko zott jú li us 23-án Art hur
Sch nei er New York-i fő rab bi. Az Egye sült Ál -
la mok ide ig le nes ügy vi vő jé nek re zi den ci á ján
zajlott ebé den szó ba ke rült az egy há zak nem -
zet kö zi sze rep vál la lá sa a vál ság ide jén, to váb -
bá a ma gyar or szá gi egy há zak és a kor mány vi -
szo nyá nak ala ku lá sa.

A nagy nem zet kö zi te kin tély nek ör ven dő
Sch nei er fő rab bi jól be szél ma gya rul. Gyer mek -

ként ugyan is 1939 és 1945 kö zött – mi u tán csa -
lád já val együtt me ne kül nie kel lett Bécs ből – a
kár pát al jai Kő rös me zőn élt, ahol nagy ap ja
rab bi ként szol gált.

A kö tet len esz me cse rén dr. Fa bi ny Ta más
püs pök a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság ügy ve ze -
tő el nö ke ként tá jé koz ta tást adott ar ról a tu do -
má nyos és gya kor la ti együtt mű kö dés ről is,
amely a ha zai ke resz tény egy há zak és a zsi dó -
ság kö zött je len leg fo lyik.

Ma gyar egy há zi ve ze tők kel ta lál ko zott
a New York-i fő rab bi

Bal ról jobb ra: Kö ves Slomó, az Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség rab bi ja, Fa bi ny
Ta más evan gé li kus püs pök, Jeff rey D. Le vi ne, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ide ig le nes ügy vi -
vő je, Art hur Sch nei er fő rab bi, Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök és Kiss-Ri gó Lász ló ró mai
ka to li kus me gyés püs pök.
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b Az ope ra ba rá tok nak ál ta lá ban meg rög zött
szo ká sa ik van nak. Sze ret nek ugyan azon
a he lyen ül ni, s többnyire ked venc ope rá -
ik kö re is vé ges. Né ha nap ján meg néz nek
vagy meg hall gat nak ugyan egy-egy ke vés -
bé is mert da ra bot, de ezek az elő adá sok
ál ta lá ban nem bo rít ják fel az ad di gi ked -
ven cek lis tá ját. Az ope ra tu riz mus né mi -
leg tá gít ja a ho ri zon tot, de ez is csak az
öreg kon ti nenst érin ti, a salz bur gi vagy
bay re ut hi fesz ti vá lon lá tot tak-hal lot tak
élet re szó ló él ményt je lent het nek. A tá vo -
lab bi ope ra há zak ról ke vés szó esik. Ta lán
ki vé tel a New York-i Met ro po li tan, ame -
lyet rend sze res ope ra köz ve tí té sei tet tek vi -
lág szer te is mert té. A töb bi hí res észak- és
dél-ame ri kai ope ra há zat vi szont to vább -
ra is az is me ret len ség kö de ve szi kö rül, s
ek kor még csak a két föld rész in téz mé nye -
it vet tük lajst rom ba. Pe dig gyak ran érik
az em bert meg le pe té sek. 

Egy film for ga tá sá nak szü ne té ben lá to gat tam el
a tu ni szi vá ro si szín ház ba, s rög tön rit ka ság ba
bot lot tam: Per go le si és Paisi el lo azo nos té má ra
írt ope rá it, az Úr hat nám szol gá lót hir det ték a pla -
ká tok. Az elő adást a Tu né zi ai Olasz In té zet se -
gít sé gé vel ál lí tot ták szín pad ra, s Da mi a na Miz -
zi és An ge lo De Le o nar dis sze mé lyé ben is mert
dél-itá li ai mű vé szek emel ték a be mu ta tó fé nyét. 

A da rab át ho za ta la Ba ri ból bá tor kez de mé -
nye zés volt, hi szen az egye ző té ma fel dol go zá -
sa akár unal mas is le he tett vol na, de az élet vi -
dám ren de zés s az ope ra buffa ön fe ledt já té ka
kel le mes es tét szer zett a szép szá mú né ző kö zön -
ség nek. A tu né zi ai ope ra kul tú ra sze re pe, no -
ha a fran cia érá ban fény ko rát él te, a sza bad ság
ki ví vá sa után egy re csök kent. De e ke vés is fi -
gye lem re mél tó: a tu ris ták ked vé ért min den év -
ben az El Djem-i aré ná ban mu tat nak be ope -
rát (idén a Tra vi a tát), s a fő vá ros ban is ren dez -
nek al kal mi elő adá so kat. 

Tu nisz ban más kor is ta lál koz hat tam cse me -
gék kel, az el múlt év ben pél dá ul De li bes Coppé -
lia cí mű ba lett jét él vez het tem. Meg fo gott
mind két elő adás han gu la ta: a ka rót nyelt eu -
ró pai kö zön ség he lyett iga zi dé li, tem pe ra men -
tu mos pub li kum vál tott ezekre be lé pő t. Leg -
fel jebb en gem za vart, ha né ha meg csör rent a
mo bil, s a cser fes te le fo ná ló elő adás köz ben tíz
em bert fel ál lít va hagy ta el a ter met, s tért vissza,
mi u tán ki be szél te ma gát.

* * *

Az af ri kai ope ra ját szás ról leg töb bünk nek a Ka -
i rói Ope ra ház jut eszünk be. Ver di a Szu e zi-csa -
tor na meg nyi tá sá ra ír ta Ai da cí mű ope rá ját, s
1871-ben mu tat ták be az egyip to mi fő vá ros ban.

Ma ga az épü let 1971-ben le égett, az új ope ra -
há zat, a mo dern arab épí té szet al ko tá sát 1988-
ban ad ták át a pub li kum nak. 

Az el múlt száz év ben a ka i rói ope ra ba rá tok
kül föl di tár su la tok ven dég já té kát él vez het ték,
az el ső ha zai tár su la tot 1952-ben ala pí tot ták. Az
arab nyel ven elő adott el ső mű vek kö zött Le hár
Fe rencnek A víg öz ve gyét és Ver di Tra via tá ját

je gyez ték fel a kró ni kák. A je len le gi tár su lat
mél tó az új dal szín ház hoz, ma gas szín vo na lon
in terp re tál ja az ope ra iro da lom leg ja vát har -
minc nyolc szó ló éne kes sel.

* * *

A távol-ke le ti ope ra fel leg vá rak kö zött To kió áll
a sor élén, a fő vá ros két ope rá nak ad ott hont.
A há bo rú utá ni ma gas szin tű ja pán ze nei kép -
zés ked ve ző en ha tott e szín há zak szín vo na lá -

ra is, s a gaz da sá gi fel len dü lés az in téz mény nek
szi lárd hát te ret biz to sí tott. Így nem meg le pő,
hogy a sztár éne ke sek egy más nak ad ták a ki lin -
cset: a hat va nas évek ben töb bek kö zött Car lo
Ber gon zi, Gab ri el la Tuc ci, Kó nya Sán dor tur -
né zott szí ve sen To ki ó ban.

– Na gyon mű velt és ki fi no mult a ja pán kö -
zön ség – em lé ke zik Mar ton Zol tán, Mar ton
Éva fér je és me ne dzse re. – Éva több ször is nagy
si ker rel sze re pelt a ja pán fő vá ros ban. Kü lö nö -
sen em lé ke ze tes az 1990-es Sa lo me-elő adás,
ame lyet Se i ji Oza wa ve zé nyelt, de Fi de lio-, Tu -
ran dot- és Tos ca-ala kí tá sa is jó kri ti kát ka pott. 

* * *

A Szö u li Ope raházról egy re több in for má ció
jut el Eu ró pá ba. A tár su lat szék he lye az 1993-
ban épült Szö u li Mű vé sze ti Köz pont ban van,
a négy szin tes ope ra te rem ben két ezer -két száz

né ző él vez he ti az elő adá so kat. Egy ope rát két
hé tig ját sza nak fo lya ma to san. Idén, a má so dik
fél év ben hét mű vet tűz nek mű sor ra.

Lu kács Gyön gyi 2007 őszén La dy Mac be thet
éne kelt e fa lak kö zött, em lé ke i ről a na pok ban
egy bar ce lo nai Tu ran dot-elő adás előtt nyi lat -
ko zott az Evan gé li kus Élet nek:

– Part ne rem mel, Ale xand ru Aga ché vel egye -

dül vol tunk ven dég mű vé szek, a töb bi sze re pet
ko re ai éne ke sek ala kí tot ták. Ki vá ló mű vé sze -
ik van nak, leg több jük olyan hí res pro fesszo rok -
tól ta nult Olasz or szág ban, mint Car lo Ber gon -
zi vagy Gi u li et ta Si mi on ato. A ha za tér tek vi -
szont kö te les sé gük nek ér zik, hogy to vább ad -
ják tu dá su kat, így az ope ra bő vel ke dik fel ké szült
éne ke sek ben. Meg le pő a mű vé szek alá za ta és
tu dás vá gya, ott lé tem alatt is so kan for dul tak
hoz zám szak mai kér dé se ik kel. To ki ó hoz ha son -

ló an fi gye lem re mél tó a szín ház ban
ural ko dó fe gye lem. Kü lön kell szól -
nom a kö zön ség ről, na gyon lel kes
és ze ne ér tő pub li ku mot is mer tem
meg Szö ul ban.

* * *

Ter mé sze te sen más tá vol-ke le ti
or szá gok ban is meg ho no so dott a
mű faj, Ma ni lá nak sa ját ope ra tár su -
lata is van (Mar ton Éva hús vét kor
az Evan gé li kus Élet nek adott in ter -
jú já ban egy ka rá cso nyi Tos ca-elő -
adást em lí tett, ku ri ó zum ként szól -
va az uszo da part ján ren de zett
ka rá cso nyi ün nep ség ről).

Szin ga púr ope ra éle te két év ti ze -
de vett új len dü le tet, ami kor 1991-
ben meg ala kult a Ly ric Ope ra tár -
su la ta. A mul ti kul tu rá lis vá ros ál lam
rá adá sul az új év ez red ben egy re -
mekbe  sza bott kul tu rá lis cent rum -
mal, az Es plan ade-del gaz da go -
dott, ahol szá mos klasszi kus ze nei
kon cer tet és ope ra elő adást is ren -
dez nek.

* * *

Más tá vol-ke le ti or szá gok ban csök -
kent az ope ra sze re pe. Er re a ti pi -
kus pél da Vi et nam. A Ha noi Ope -

raház 20. szá zad ele jén épült pa lo tá ja im po záns:
a Broger és Har loy ter ve ző iro da a Pá ri zsi
Nemzeti Ope rát vet te min tá já ul, né ző te rén ki -
lenc szá zan fog lal hat nak he lyet. Ma gá ra a mű -
faj ra vi szont már csak ne vé ben utal. No ha Vi -
et nam ze nei éle te igen gaz dag, s a nyu ga ti ze -
ne is mél tó he lyet fog lal el a hang ver seny élet -
ben, az ope ra élet már jó val sze gé nyebb. Csak
el vét ve ját sza nak tel jes ope rát, s az ária hang -
ver se nyek is igen rit kák (új évi kon cert), vi szont
klasszi kusba lett- elő adá so kat gyak rab ban ren -
dez nek.

* * *

S vé gül a vi lág má sik ol da lá ról, Auszt rá li á ról és
Új-Zél and ról sem sza bad meg fe led kez ni. Az Új-
Zél an di Ope ra – ke vés be mu ta tó val s fő leg ven -
dég mű vé szek kel – Auck land és Wel ling ton kö -
zön sé gét is ki szol gál ja. Idén ta vasszal Ros si ni
Olasz nő Al gír ban cí mű ope rá ját tűz ték mű sor -
ra, ősszel pe dig Csaj kovsz kij Anye gin je lesz lát -
ha tó. Az elő adá so kon a Vec tor Wel ling ton Ze -
ne kar és az Auck lan di Fil har mo ni kus Ze ne kar
mű kö dik köz re.

Lé nye ge sen töb bet be szél nek a syd neyi ope -
ra ház ról. A vi lág leg hí re sebb épü le tei kö zött
tart ják szá mon, s cso dá lói ta lán nem is tud ják,
hogy mi lyen előz mé nyek után épült meg. A pá -
lyá za tot már 1954-ben ki ír ták, s a nyer tes Jørn
Ut zon dán épí tész lett. A tör té net bot rá nyok so -
ro za tá val foly ta tó dott, vé gül év ti ze des vi ták
után 1973-ban avat ta fel az épü le tet II. Er zsé -
bet an gol ki rály nő. 

A ten ger par ti épü let együt tes kagylót, illetve
vi tor lást szim bo li zál, s az évek so rán a vá ros jel -
ké pe lett. Saj nos kül ső és bel ső meg je le né se kö -
zött igen csak te te mes a kü lönb ség: a bel ső ki -
ala kí tás ra for dít ha tó pénzt a gi gan ti kus épít -
ke zés fel emész tet te, s a szín ház te rem egy kö -
ze pes szín vo na lú kul túr ház ra ha son lít.

Az auszt rál ope ra élet sze rep lői kö zül az
ope ra ba rá tok ál ta lá ban Jo an Sut her land drá -
mai ko lo ra túr szop rán mű vé sze té re em lé kez nek.
Sut her land az eu ró pai és ame ri kai ope ra szín -
pa dok dí vá ja volt, s Pa va rot ti egy szer az „év -
szá zad hang já nak” is ne vez te. Az el telt har minc
év alatt te het sé ges fi a tal nem ze dék foly tat ta a
ha gyo má nyo kat, s élénk ope ra éle tet te rem tett
az auszt rál vá ros ban. 1999-ben ma gam is el lá -
to gat tam egy Tos ca-elő adás ra. Saj nos azon az
es tén a tár su lat nak ép pen nem a te het sé ge sebb
fe le éne kelt…

g Cser mák Zol tán

Ope ra há zak a messze ség ben
Evan gé li ku sok Nagy vá ra don. Má tyás At ti la,
a fi a tal lel kész ka la u zol ja a ven dé ge ket. Nagy
sze re tet tel be szél az elő dök ről, Ma ter nyi Er nő -
ről, aki a leg ne he zebb idő ben ko vá csol ta erős
kö zös ség gé a vá ra di a kat. 1907-ben si ke rült,
nagy ál do zat tal, fel épí te ni a temp lo mot és az
is ko lát. Ké sőbb a la kást is. A zsar no ki el nyo -
más alatt bá tor pré di ká ci ó i val De ák Ödön
tar tot ta össze a lel kes gyü le ke ze tet. Má tyás At -
ti la büsz kén mu tat ja Is ten há zát, a rozs da bar -
na tor nyot a két ki sebb csúccsal. „Cso da, hogy
meg ma rad tak” – mond ja egy idő sebb fér fi
azok kö zül, akik nek a ki lenc ve nes évek előtt
min den nap ju kat a fé le lem ár nyé kol ta be. De
él nek, és bol do gan ének lik a „lé pes méz-ízű”
zsol tá ro kat. Je len leg hét száz het ven lel ket
szám lál a gyü le ke zet, eb ből öt ven hat né met
nyel vű tag jár is ten tisz te let re. Az óvo dá ban is
mo so lyos, vi dám gye re kek ját sza nak. Má tyás
Ju dit, a fe le ség mond ja bú csú zás kor: „Az egye -
te mes ke resz tény jel leg do mi nál ná lunk. Azt
akar juk, hogy min den ki jól érez ze ma gát,
mint egy nagy csa lád ban.”

* * *

Szi lá gyi Ist ván már túl van a het ve nen. A Ko -
lozs vá ron élő Kos suth-dí jas író el be szé lé sek és
ri por tok után 1974 őszé re ké szült el el ső re gé -
nyé vel. A Kő hull apa dó kút ba iga zi si kert ho -
zott szá má ra. A majd nem hét száz ol da las kö -
vet ke ző re gény, az Agancs bo zót még fi no -
mabb szö vé sű. Itt is, mint az elő ző ek ben, ke -
resz tül-ka sul bo lyong a tör té ne lem út vesz tő -
i ben. A Hol ló idő (2001) le zár ja az író több év -
ti ze des lá zas múlt val la tá sát. Tra gi kus hely ze -
tek, tör té né sek száz fé le vál fa já ból épül fel ha -
tal mas kö te te, s bom lik ki mon da ni va ló ja:
nem a ha lál az em be ri lét tra gi ku ma, csak az
ér tel met len ha lál az, mely cél ta lan, sod ró dó éle -
tek  végére tesz pon tot. A je les író szü le tés nap -
ján nem fu kar kod tak a ba rá tok, a kri ti ku sok a
di csé ret tel. Ne kem egy idős ta ní tó sza vai tet -
szet tek a leg job ban: „A ma gyar nyelv er dő zú -
gá sát hal la ni Szi lá gyi Ist ván köny ve i ből.”

* * *

Ba rát ság. Van-e még ba rát ság a vi lág ban? Az
éle tem ben? Fi a ta lon azt hit tem, van, és min det
meg tu dom tar ta ni. Ma, annyi év ti zed el tel té vel,
úgy hi szem, ba rát csak ke vés van, és azok is las -
san el fogy nak mel lő lem. Ez a kap cso lat bo nyo -
lul tabb és fáj dal ma sabb, mint a sze re lem. Ad ni
és szün te le nül kap ni akar. A ba rát csak ad hat. Ez
ke mény és fér fi as kap cso lat, sza vak nél kül is ér -
te ni egy mást. Rit ka, mint a fe hér hol ló.

* * *

La ti no vits-ki ál lí tás. A Szí nész ki rály ra em lé -
ke zett a Vár ne gyed Ga lé ria fény ké pek, sze mé -
lyes tár gyak, fil mek, hang fel vé te lek és szín há -
zi re lik vi ák se gít sé gé vel. A mű vész pár, Rutt kai
Éva és La ti no vits Zol tán bol dog sá gát és fáj dal -
mát vil lan tot ta föl a fo tó so ro zat, amely az
End rődy ut cai ott ho nuk ban ké szült. Nem fe lej -
tet tük el kö zös fel lé pé se i ket, de jó volt új ra lát -
ni a gyor san to va tű nő idő ben: Vá nya bá csi, Kár -
pá thy Zol tán, Szind bád, hogy a leg is mer teb be -
ket so rol jam. A tár ló ban mű sza ki raj zok kal il -
luszt rált ko pott fü zet em lé kez te tett az egy ko -
ri épí tész hall ga tó ra. A jegy zet la po kon a Köd -
szur ká ló el ső fo gal maz vá nya; a Krú dy vi lá ga cí -
mű nyi tott könyv ben a szí nész nő be írá sai. A sa -
rok ban a veszp ré mi iko nos dísz let, mö göt te ko -
ra be li kri ti kák és új ság cik kek… Fá jó-szép ta lál -
ko zás volt ez: be men tünk, el hall gat tunk, néz -
tünk és ol vas tunk. Csend volt, és min den ki a sa -
ját em lé ke it idéz te föl, a ne ki leg ked ve seb bet.

* * *

Me xi kó. Ha lot tak nap ja. Két na pig tart: tánc
és ze ne reg gel től es tig. Elő ször a fi a ta lon el huny -
tak ra em lé kez nek, az után kö vet kez nek az öre -
gek; rá juk em lé kez ve egy szál vi rág gal a ke zük -
ben egy pil la nat ra el csen de sed nek. Az ün nep -
nek ősi in di án gyö ke rei van nak, on nan a vi dám -
ság és a tar ka ün nep lőru ha. Be lém vil lan a mi
gyá szunk, a mi no vem be ri gyer tya gyúj tá sunk
a ké ső al ko nyat ban. A dér ver te te me tő, a
csönd, a né ma fér fi ak és nők a sír kö rül. Csu -
pa fe ke te szo mo rú ság és föl tá ma dó em lék év -
szá za dok óta.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2009)

A Hanoi Operaház
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Akár egy szusz ra is ki le het ol vas ni
Már ton Gyöngy vér kö te te it. Még is azt
ja va so lom le en dő ol va só i nak, ne így
te gye nek. Ugyan is a szer ző no vel lái,
val lo má sai, tör té ne tei, pil la nat fel vé -
te lei olyan szé pen fes tett, él ve ze tes
stí lus ban, gon do lat ban, mon da ni -
va ló ban gaz dag írá sok, hogy vi lá guk -
ban ér de mes időz ni. 

Ér zé keny lel kű író em ber, anya -
nyel vé nek iga zi sze rel me se Már ton
Gyöngy vér. Író és ol va só lé lek, aki ap -
ró rez dü lé se ket is ér zé kel a vi lág ból,
nem megy el a rész le tek mel lett,
ugyan ak kor a nagy
össze füg gé se ket is át -
lát ja és lát tat ja ol va só -
i val. Mű vé szi esz kö -
zök kel áb rá zol egy sor -
sot, amely a ma ga va ló -
já ban ter mé sze te sen
egye di, még is, a kor, a
tör té ne lem ál tal ki mér -
ten so ka ké. De ta lán
nem min den ki ké pes
rög vest meg ér te ni,
meg érez ni, ezért jó,
hogy van, aki – ta lán az
írá sok szü le té se kor
nem is tu da to san,
még is, kö tet té for mál -
tan, egy más ra rí me lő -
en, rész let gaz da gon ki -
fejt ve – sors kö zös ség -
be von.

Mi ről be szé lek?
Már ton Gyöngy vér
Ma ros vá sár he lyen szü -
le tett, fi a tal fel nőtt ként
jött át Ma gyar or szág ra,
és év ti ze dek óta Bu da pes ten él csa -
lád já val, itt van hi va tá sa, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem könyv -
tá ro sa ként dol go zik. Van szü lő föld -
je, van ha zá ja, anya or szá ga. Van ál -
lam pol gár sá ga, anya nyel ve, nem ze -
ti sé ge. Meg fo gal maz za ön ma gát, az
ott hon és az itt hon – mi csak hisszük,
hogy olyan egy sze rű és egy ér tel mű –
kép le tét, vall a ki sebb sé gi lét ad ta, egy
éle ten át meg vá la szo lan dó kér dés ről.
Ha tá ro kon át kel ni nem könnyű, mert
a ha tá rok nem is annyi ra kí vül van -
nak. Ké pet kap az ol va só a vá mo sok
pac ká zá sa i ról, a hi va ta lok meg alá zó
pro ce dú rá i ról, a „Ma gyar ba” me nő
zsú folt vo na tok ról, az uta zás mél tat -
lan kö rül mé nye i ről, de a bel ső fo lya -
ma tok, a be lül be járt utak
az iga zán iz gal ma sak. A
szerző ezek ről is hi te le sen
„tu dó sít”.

S mi ről még? Avagy: mi -
ért is aján lom én ol va sás ra
Már ton Gyöngy vér kö te te -
it? Rop pant egy sze rű a re -
cen zens dol ga. Mert jó té -
má kat jó stí lus ban vet pa -
pír ra. Sze mé lye sen, mind vé -
gig, ön ma gát vál lal va; az
írá sok cí mei zá ró jel ben áll -
nak, de ko ránt sem mel lé -
kes-zá ró je les tör té ne tek
ezek. Az író meg en ge di,
hogy is me rő sök le gyünk. 

Bol dog, sze re tet ben meg -
élt gye rek kor vi lá ga bon ta -
ko zik ki a kö te tek ből. Nagy
ját sza do zá sok a gye rek se -
reg gel, ön fe ledt han cú ro -
zá sok a test vé rek kel, ré gi
nya rak szí ne, íze, il la ta.
Imád ko zás a Ma má val. Er -
dély szép sé ges tá jai, a sós vi zű ta vak,
meg annyi ka land… Mind ez per sze a
„szoc re ál” – er ről is szól egy fi gye lem -
re mél tó írás – éve i ben, a gyer me ki
em lé ke zet szá má ra azon ban ezek
va rázs la tos, cso da szép idők, hi szen:
sze ret ve gyer mek nek len ni jó.

Uta zá sok, át szál lá sok kró ni ká ja az
egyik tör té net, a má sik kö tet cím adó -
ja, az Át ke lő pe dig to rok szo rí tó an
szép: anyá ról és anya or szág ról, ha za -

té rés ről, pél da mu ta tó em be ri tar -
tás ról. Meg ka pó an ked ves a szer ző
„gyó ná sa” is, ap ró-csep rő gye rek bű -
ne ink re em lé kez tet ve le: de jó is volt,
ami kor a kí sér tést csu pán né hány szí -
nes ce ru za, pár gramm plasz ti lin je -
len tet te, s a „meg té rő bű nös” ha mar
vissza ta lált a be csü let ös vé nyé re…
Vagy ami kor gond ta la nul sza bad volt
be le fe led kez ni egy jó könyv be a kert -
ben, a dió fa ágai kö zött ül ve. 

Vé gé re hagy tam a ked ven ce i met.
A Hó be tyá rok cí met vi se lő írás pil la -
nat fel vé tel az ir dat lan hó ban el re kedt

busz uta sa i ról és vá rat lan „lá to ga tó -
i ról”, kül ső-bel ső fé lel me ink, ki szol -
gál ta tott sá ga ink tük re. Jót de rül he -
tünk egy fur csa pin ce ki ál lí tás tör té -
ne tén, egy kis fin tor, ame lyen utó lag
jó együtt ne vet ni, mert ezen él mé -
nyek nél kül sem tel jes az élet. 

A szép írás (az igé nyes be tű ve tés és
an nak min den kel lé ke) iránt ér zett
lel ke se dés ről, de ki vált képp a könyv -
i gé zet ről, az az az ol va sás, a könyv, a
vers, a drá ma, a me se, a re gény irán -
ti szen ve dé lyes sze re tet ről ol vas va pe -
dig iga zi lel ki ro kon ság ban ér zi ma -
gát az em ber a szer ző vel. Hogy is
mond ja? „A jó szö veg től va ló ság gal
szár nya kat ka pok.” Nos, eh hez csak
annyit te he tünk hoz zá: re mél jük,

szin tén Már ton Gyöngy vért idéz ve,
a má so dik kö tet meg je le né se óta
gyű lik, s tol la alá kí ván ko zik újabb,
a „tor ko mat is szo ron ga tó, ben nem
lük te tő mon da ni va ló”.

g K há ti Dó ra

Már ton Gyöngy vér: Tá vol (An to ló gia
Ki adó, La ki te lek, 2002); Át ke lő (An -
to ló gia Ki adó, La ki te lek, 2006).

Szívközeli átkelések

To vább fo lyik a „ke resz tes had já rat”
Ma don na var sói kon cert je el len: ra di -
ká lis ka to li ku sok kö zös imá ra szó lí tot -
tak fel az éne kes nő val lá si ün nep pel
egy be eső fel lé pé sé nek meg aka dá lyo zá -
sá ra. A len gyel ka to li kus egy ház azon -
ban nem állt a kez de mé nye zés mel lé.

A pop „ko ro ná zat lan ki rály nő je”
au gusz tus 15-én ad kon cer tet Varsó -
ban, ám len gyel ka to li kus szer ve ze -
tek til ta ko zást szer vez nek az éne kes -
nő fel lé pé se el len. En nek oka, hogy
au gusz tus 15. fon tos dá tum a ka to li -
kus val lás szá má ra, ez Nagy bol dog -
asszony nap ja, az az Má ria menny be -
me ne te lé nek ün ne pe, így nem tart -
ják al kal mas nak a na pot a pro vo ka -
tív elő adó kon cert jé re.

Több ka to li kus szer ve zet, köz tük
a nem ze ti tra dí ci ók vé del mé ben fel -
lé pő Pro Po lo nia moz ga lom Var só -
ban kö zös imád ság ra in vi tál ja hí ve -
it a fel lé pés nap já ra. A szer ve ze tek
ere de ti leg mi sét akar tak tar ta ni, a len -
gyel egy ház azon ban an nak el le né re
sem tá mo gat ja a kez de mé nye zést,
hogy a Pro Po lo nia ve ze tő je, Ma ri an
Brudzyns ki min den len gyel pa pot ar -
ra szó lí tott fel, hogy tá mo gas sa őket
a pop dí va el le ni harc ban.

Az ének eső fel lé pé sé nek dá tu ma
egy be esik egy má sik len gyel ün nep -
pel is, ezért más kö zös sé gek is kér -
ték a popsztárt – aki ön je lölt kö ve -
te a kab ba liz mus nak –, hogy vá -
lasszon má sik idő pon tot, és ke rül je

el a bot rányt egy olyan or szág ban,
ahol ilyen erős a ka to li kus val lás be -
fo lyá sa a tár sa da lom ra.

Egyes ra di ká lis ka to li kus szer ve ze -
tek egye ne sen az zal vá dol ják a pop -
dí vát, hogy ki fe je zett pro vo ká ci ó ról
van szó, hi szen Ma don na hí res „ke -
resz tény el le nes” meg nyil vá nu lá sa i ról.

Per sze nem csak tá ma dói, ha nem
ra jon gói is van nak Len gyel or szág ban
az éne kes nő nek –a húsz ezer kon cert -
jegy ke ve sebb mint egy óra alatt fo -
gyott el.

A Stic ky and Swe et cí met vi se lő tur -
né nak Bu da pes ten is lesz ál lo má sa, az
éne kes nő au gusz tus 22-én lép szín -
pad ra a Puskás Ferenc Stadionban.

d MTI

Kö zös ima Ma don na kon cert je el len

b Az 1790-ben épí tett, hosszú, fe -
hér pa raszt ház ut cai hom lok za -
ta már messzi ről hí vo gat ja az ar -
ra já ró kat. Szö kő kút tal és szob -
rok kal dí szí tett ud va rán lus ta,
fe ke te macs ka kö szön ti a be té rő -
ket, a mú ze um ba lép ve pedig
kel le mes hű vös fo gad ja a lá to ga -
tó kat. A Li ge ti Gá bor bé rel te
Kos suth ut cai ki ál lí tó hely iga zi
kin csek kel vár ja má jus ele jé től
ok tó ber kö ze pé ig a ma gyar ten -
ger dé li part ján ki rán du ló kat
Ba latonlellén.

A hu szon hat éve lét re ho zott mú ze -
um egyik ter me id. Ka po li An tal
(1867–1957) Kos suth-dí jas so mo gyi
pász tor nak, fa fa ra gó mű vész nek és fi -
á nak, if jabb Ka po li An tal nak (1893–
1971), a nép mű vé szet mes te ré nek
ál lít em lé ket, nem csak élet ükbe en -
ged ve be te kin tést, de né hány re -
mek mű vü ket is ki ál lít va. 

A má sik föld szin ti he lyi ség ben a
ne ves imp resszi o nis ta szob rász –
az egykor Ro din-ta nít vá ny –, Li ge -
ti Mik lós (1871–1944) ál lan dó ki ál lí -
tá sa lát ha tó. A szá zad for du ló pezs -
gő kul tu rá lis éle té ben ak tí van részt
ve vő al ko tó ké szí tet te pél dá ul a pá -
ri zsi vi lág ki ál lí tás ma gyar pa vi lon já -
nak – díj jal is ju tal ma zott – be já ra -
ti kom po zí ci ó ját. Ké sőbb már mint
si ke res szob rász komponálta meg
1911-ben a to ri nói pa vi lont, amely a
sze cesszió egyik csú csá nak szá mít.
Port ré it és zsá ner szob ra it az 1890-es
évek ben rend sze re sen ki ál lí tot ta a
Nem ze ti Sza lon ban, és az arisz tok -
rá cia is fel fe dez te őt. Az And rássy,
Szé che nyi, Ap po nyi, Orczy csa lád
szin te va la mennyi ak kor élő tag ját
meg min táz ta.

Több mun ká ja a mai na pig lát ha -
tó; gon dol junk csak Er zsé bet ki rály -
né fe hér már vány szob rá ra Sze ge den,
a Ke re pe si úti te me tő né hány sír em -
lék mű vé re Bu da -
pes ten vagy Ru -
dolf trón örö kös
vá ros li ge ti szob -
rá ra (Evan gé li kus
Élet, 2008/33–34.
szám).

Ligeti Miklós
leg is mer tebb al -
ko tá sa ta lán a mi -
nisz ter el nö ki pa -
rancs ra 1900-ban
el kez dett Ano -
nymus-szo bor,
amely a Vaj da hu -
nyad vár ud va rán lát ha tó. 

A szo bor ál lí tás előz mé nye az,
hogy Vil mos né met csá szár egy pes -
ti lá to ga tá sa so rán si vár nak ta lál ta a
vá rost. Vá la szul Fe renc Jó zsef tíz szo -
bor el ké szí té sé re biz to sí tott fe de ze -
tet. A meg va ló sí tás azon ban nem volt
egy sze rű fel adat. Tíz olyan sze mélyt
kel lett ugyan is ta lál ni, akik nek úgy le -
he tett em lé ket ál lí ta ni, hogy a mű se
a ma gya rok, se a Habs burg-ház ér zel -
me it ne sért se. Így szü le tett meg az
öt let, hogy – töb bek kö zött – a Ges -
ta Hun ga ro rum (A ma gya rok cse le -
ke de tei) író já nak, Ano ny mus nak is
ké szül jön el a szob ra.

Bár a ho no rá ri um igen je len tős
összeg volt, nem to long tak a je lent -
ke ző mű vé szek. Hi szen olyas va la kit
kel lett meg min táz ni, aki úgy in téz te,
hogy sze mé lye ho mály ban ma rad jon.
Még a ne vét sem le het tud ni, az
utó kor ne vez te el Ano ny mus nak
(vagy is „Név te len nek”). Ek kor bíz ták
meg a fel adat tal a hu szon ki lenc éves
Li ge ti Mik lóst.

A kám zsa alatt rej tő ző ír nok bra vú -

ro san meg ol dott szo bor alak ja nem
min den ki nek nyer te el tet szé sét, de a
mű vész sok el is me rő szót is ka pott, pél -
dá ul a kor társ Bródy Sán dor író tól is.

E két ál lan dó ki ál lí tás mel lett a Ka -
po li-mú ze um pad lás te ré ben ki ala kí -
tott ga lé ria he lyi ség ’94 óta idő sza ki
tár la tok nak ad ott hont. Az ér dek lő -
dők au gusz tus 14-ig a Mun ká csy-dí -
jas So mo gyi Győ ző fes tő mű vész A
ma gyar hő sök arc kép csar no ka cí -
mű ki ál lí tá sá nak vá lo ga tá sát lát hat -
ják. A ma gyar hon fog la lás ezer egy -
szá za dik év for du ló ja tisz te le té re tíz
éven át ké szí tett, száz arc kép ből ál -
ló fest mény so ro zat negy ven da rab -
ja lát ha tó most Ba la tonl el lén. A ké -
pek a ma gyar tör té ne lem vi téz ka to -
ná it áb rá zol ják At ti lá tól egé szen
Ma lé ter Pá lig.

g – bzs – 

Ka po li Mú ze um és Ga lé ria, 8638 Ba -
la ton lel le, Kos suth La jos u. 35. Tel.:
85/354-468.; hon lap: www.ka po li-mu -
ze um.hu, Nyit va tar tás: má jus 1. és ok -
tó ber 15. kö zött hét fő től szom ba tig 9-től
18 órá ig, va sár nap 9-től 12-ig. A be lé pő -
jegy ára fel nőt tek nek 380 fo rint, di á kok -
nak és nyug dí ja sok nak 250 fo rint.

Fa- és kő fa ra gók em lé ke
A Ka po li Mú ze um és Ga lé ria Ba la tonl el lén
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Nem csak el csen de se dés re hí vo ga tó, il let -
ve ki kap cso ló dást, szó ra ko zást nyúj tó
prog ram jai, ha nem na gyon ko moly, el -
gon dol kod ta tó, ha úgy tet szik, „fel nőtt”
elő adá sai és fó rum be szél ge té sei is vol tak
a ne gye dik Csil lag pont re for má tus if jú sá -
gi ta lál ko zó nak. Ilyen volt pél dá ul a Re -
for má tus ön ké pünk – múlt fel tá rás, ügy -
nök kér dés cím mel meg ren de zett ke rek -
asz tal-be szél ge tés is, mely nek Mi rák Ka -
ta lin tör té nész sze mé lyé ben evan gé li -
kus meg hí vott ja is volt. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház tény fel tá ró bi -
zott sá gá nak tag já tól a Csil lag pont mot -
tó já ból ki in dul va „stí lu so san” elő ször azt
kér dez tük: hon nan ve szi a bá -
tor sá got ah hoz, hogy egy há -
zunk ügy nök ügye it ku tas sa?

– Mi ó ta egy ház tör té net tel
fog lal ko zom, min dig „ké nyel -
met le nek” a té má im. 1989-
ben pél dá ul Szteh lo Gá bor ról
ír ni még nem volt nép sze rű
do log. Ami kor a Me visszel
(Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
If jú sá gi Szö vet ség – a szerk.) a
Nem vol tam egye dül cí mű, a
kom mu niz mus ide jén mel lő -
zött, fél re ál lí tott lel ké szek ről
szó ló in ter jú kö te te ket ké szí tet -
tük, ak kor sem fog lal koz tam
az zal, hogy ezért bár ki is az or -
runk ra kop pint hat. Még pe -
dig azért nem, mert úgy gon dol tam – és
ma is úgy gon do lom –, hogy egy ház tör -
té ne tünk e sze le tei egy ben egy há zi ön is -
me re tünk nek is na gyon fon tos ré szei, és
eze ket kö te les sé gem nem csak ne kem
meg is mer nem, de má sok kal is meg is mer -
tet nem.

Ami kor az ügy nök kér dés tisz tá zá sá -
nak igé nye fel me rült, és vizs gá la ta egy há -
zi „bu rok” alá ke rült, az sze mély sze rint ne -
kem nagy meg erő sí tést je len tett a te kin tet -
ben, hogy ezt a mun kát nem csak par ti zán -
ként, ma gá nyos har cos ként, ál lan dó an
szél lel szem ben le het vé gez ni. Egy há zunk
most rá ér zett ar ra, hogy bi zo nyos dol gok -
hoz a ne vét kell ad nia – még ak kor is, ha
kel le met len kér dé sek ke rül nek a fel szín re.

Mind amel lett ez az egy ház tól ka pott
fel ha tal ma zás, amellyel most dol go zom,
ter mé sze te sen kor lá to kat is von kö rém.
Ennyi el len őr zés alatt tör té nész ként még
so ha nem dol goz tam…

– Vol tak olyan pil la na tok, ami kor úgy
gon dol ta, még sem kel lett vol na be le kez de -
ni eb be a mun ká ba?

– Igen, sok szor érez tem már, hogy fe -
les le ges ter het ci pe lek, és hogy mennyi -
vel egy sze rűbb len ne szép, száz-két száz
év vel ez előt ti té mák ról ír ni…

Gyak ran a fe jem hez vág ják, hogy ér zé -
ket len va gyok – pe dig lel ki leg na gyon is
meg vi sel ez a mun ka. Kü lö nö sen is azért,
mert azt ta pasz ta lom, hogy éle tük ezen
sza ka szá ról az egy ko ri há ló za ti sze mé lyek
több sé ge ko ráb ban még sen ki nek nem be -
szélt, így a csa lád ta gok sok szor csak a mi
mun kánk ból ér te sül nek er ről az egész -
ről… Az az nem a csa lá don be lül már is -
mert do log ke rül nyil vá nos ság ra, ha nem
hi deg zu hany ként éri a hoz zá tar to zó kat
is, hogy pél dá ul az édes apa mi ben vett
részt.

Ah hoz fe lül ről ka pott erő kell, hogy az
em ber el vi sel je a vá da kat, a tá ma dá so kat.

Rá adá sul annyi szennyet, pisz kot is lát a
ku ta tó ezek ben az ál lam biz ton sá gi ira tok -
ban, olyan döb be ne tes kép raj zo ló dik ki
előt te a lel ké szi kar ról és az egy ház ról,
hogy időn ként azon tű nő döm: a hit ben
va ló meg ma ra dás is csak fe lül ről ka pott
erő se gít sé gé vel le het sé ges…

A felülről kapott erő bátorságával

b And ris ka Já nos ne ve nem is me ret len
az Evan gé li kus Élet ol va sói előtt;
írá sa i val idő ről idő re je lent ke zik la -
punk ha sáb ja in. A fadd-dom bo ri
Csil lag pon ton azon ban toll, jegy -
zet fü zet és dik ta fon he lyett ka me rá -
val jár ta a ta lál ko zó prog ram ja it…

– Két éve, a sá ros pa ta ki Csil lag pont
előtt Ódor Ba lázs ban, a református zsi -
na ti if jú sá gi iro da ak ko ri ve ze tő jé ben fo -
gal ma zó dott meg a gon do lat, hogy sze -
ret né nek egy olyan fil met a ta lál ko zó ról,
amit a fi a ta lok ér te nek, sze ret nek, és
ami ta lán egy ki csit más, mint a meg szo -
kott te le ví zi ós ma ga zi nok. Ki csit kre a tí -
vabb, ki csit bát rabb – de ter mé sze te sen
hű a Bib lia szel le mi sé gé hez!

A film öt le te hoz zám Cson ka-Ko vács
Abi gai len ke resz tül ju tott el, ő ak kor
Bölcs kei Gusz táv püs pök úr saj tó re fe ren -
se volt, és mun ka kap cso lat ban állt ve lem.

A fel ada tot én ak kor – Pál apos tol nak
a nyel ve ken szó lás ke gyel mi aján dé ká ról
írott gon do la ta i ból ki in dul va – úgy ér tel -
mez tem, hogy min den kit a sa ját „stí lus -
nyel vén” kell meg szó lí ta nunk, te hát a
film el ké szí té se kor a fi a ta lok hoz kö zel ál -
ló vi deo kli pek meg ol dá sa i ból kell épít kez -
nünk. A szer kesz tés le gyen di na mi kus,
szó ra koz tat va in for má ló, a bib li ai ré szek
pe dig ér zel mi leg érint sék meg a né zőt,
vál ja nak sze mé lyes üggyé. Eze ket az el ve -
ket tar tot tuk szem előtt.

A dön tő en po zi tív vissza jel zé sek azt
mu tat ják, jó nyo mon in dul tunk el. A
zsi na ti iro da mun ka tár sai is elé ge det tek
le he tet tek az el ké szült mint egy öt ven per -

ces anyag gal, hi szen új ból fel kér tek egy
kis film el ké szí té sé re.

– Mi ben lesz más, mint az elő ző volt? 
– Két éve A ta lál ko zás pont ja werk film

volt, és in kább a „csil lag pon to sok nak” ké -
szült. Most job ban sze ret nénk nyit ni,
te hát meg szó lí ta nánk azo kat is, akik a pe -
rem vi dé ken van nak, egy ház és vi lág kö -
zött, hi te les ké pet ad va ne kik er ről a sze -
re tet kö zös ség ről.

To váb bá a ter vek sze rint most még in -
kább al kal maz zuk a mo zi fil mek for ma -

nyel vét, stí lus ele me it. Le het, ki csit nagy -
ké pű en hang zik, de szer zői fil met sze ret -
nék ké szí te ni, ami a do ku men tum film és
a já ték film kö zöt ti ha tár mezs gyén mo zog,
és ami ről az ele jén nem le het majd egy -
ér tel mű en el dön te ni, hogy va jon egy
ren dez vény do ku men tá lá sa vagy fik ci ós
já ték film-e.

– Érez ni a sza va i don, mennyi re fon to -
sak ne ked ezek a fil mek…

– Ko ráb ban in kább tol lal misszi o nál -
tam, de a vi lá gi mun ka he lye men, amit Is -
ten aján dé ká nak tar tok, egy ide je te le ví -
zi ós gra fi kák kal és ani má ci ós mun kák kal
fog lal ko zom. Mind azt, amit ott meg ta nu -
lok, sze ret ném az egy ház ja vá ra, épí té sé -
re is for dí ta ni.

– Szél ró zsa-kis film…?
– Kis sé be le pi ru lok a kér dés be… Kis -

kő rös ről szár ma zom, na gyon sze re tem
az ott ho ni evan gé li kus gyü le ke ze te met
– de mi vel fő is ko lai ta nul má nya i mat a

kál vi nis ta Ró má ban vé gez tem, és je len -
leg is a Deb re ce ni Te le ví zi ó nál dol go zom,
re for má tus kö zeg ben kezd tem meg ezt
a faj ta szol gá la tot. Ér de kes, hogy evan -
gé li kus ként már há rom fil met ké szí tet -
tem a re for má tu sok nak, az evan gé li ku -
sok nak meg gya kor la ti lag egyet se…
Szó val nem le he tet len, hogy egy szer
majd a Szél ró zsán is fel tű nök, ka me rá -
val a ke zem ben…

„Evéletes” református filmforgató

Andriska János (balra) épp Levente Péterrel egyezteti a forgatás időpontját

E VA N G É L I K U S

Múltfeltárás fehér asztal mellett (balról jobbra): Básti Péter zsinati tanácsos (Felvidék),
Mirák Katalin, Kiss Réka történész, Kuti József lelkipásztor, a Théma Egyesület elnökségi tagja
és a moderátor, Kiss Sándor, a Reformátusok Lapja munkatársa

b Új ki hí vás vagy – ha úgy tet szik – „bá tor ság pró ba” vár -
ta jú li us 21. és 25. kö zött Fadd-Dom bo ri ban a ne gye dik
Csil lag pont re for má tus if jú sá gi ta lál ko zó részt ve vő it. Míg
két év vel ez előtt Sá ros pa ta kon a per zse lő nap sü tés sel és
a tik kasz tó ká ni ku lá val kel lett meg küz de ni ük, ad dig ez -
út tal a szú nyo gok tá ma dá sa it kel lett vissza ver ni ük…
Ám a Du na-holt ág mel lett töl tött öt nap vél he tő en még -
sem a kel le met len ro va rok, ha nem a lel kes fi a ta lok és a
tar tal mas prog ra mok mi att ma rad em lé ke ze tes! 

A ta lál ko zón meg for dult mint egy két és fél ezer fi a tal (és ke vés -
bé fi a tal) összes sé gé ben mint egy más fél száz le he tő ség kö zül
vá laszt hat ta ki, hogy mi ként sze ret né töl te ni csil lag pon tos nap -
ja it. Eme más fél száz le he tő ség kö zött – hogy ki csit „ha za be -
szél jen” a tu dó sí tó – jó né hány evan gé li kus vo nat ko zá sú is volt. 

Zaj- és rez gés vé de lem mel fog lal ko zó szak em ber ként az
egy há zak nak a kör nye zet vé de lem ben be töl tött sze re pé ről tar -
tott elő adást Mun tag And rás, egy há zunk zsi na tá nak nem lel -
ké szi el nö ke, a Múlt fel tá rás, ügy nök kér dés cím mel meg ren de -
zett ke rek asz tal-be szél ge tés ben pe dig Mi rák Ka ta lin tör té nész,
egy há zunk tény fel tá ró bi zott sá gá nak tag ja is szót ka pott. 

Le ven te Pé ter és fe le sé ge, Döb ren tey Il di kó ka ma szok kal „tré -
nin ge zett” a fér fi- és a női lét ről, va la mint a pár kap cso lat tit -
ka i ról. A Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) ká vé há zá ban két
KIE-s nagy csa lá dos há zas pár – Lup ták György es pe res és
Lup ták né Han vay Má ria lel kész, il let ve Mar ton Ta más és Mar -
ton né Sza ló ky Esz ter – be szélt a há zas ság és a gyer mek ne ve lés
örö me i ről, ne héz sé ge i ről. A Fel vi dé ki Re for má tu sok Szö vet sé -
ge sát rá ban há rom es te is Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel -
kész tar tott evan gé li zá ci ós elő adást, a Bu da pes ti Evan gé li kus
Egye te mi Gyü le ke zet Lát ha tat lan Szín há za pe dig a nő ar ca i val
„szem be sí tet te” az ér dek lő dő ket. Fel lé pett a Gryl lus fi vé re ket
is so ra i ban tu dó Ka lá ka, a szü gyi evan gé li kus fi a ta lok ala pí tot -
ta M. Is. K. A., vé gül, de nem utol só sor ban a ta valy – a leg utóbbi,
Kő sze gen ren de zett evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zón – de bü tált
Szél ró zsa Band!

De mit is emel jünk még ki a prog ra mok kö zül?! A re for má -
tus iden ti tás, az ate iz mus vagy ép pen a kör nye zet vé de lem té má -
ját fir ta tó be szél ge té se ket? A pol gár mes te rek, a ke resz tény
mo to ro sok, a kár pát al jai tűz ol tók bi zony ság té te le it? A bu ko vi -
nai, a sváb, a bo gyisz lói és a mold vai csán gó tánc há za kat? A Miszt -
rál, a Dr. Wal ter Blues Tár sa sá ga és az im már vi lág hí res Boly -
ki Bro thers kon cert jét? Az aka dály pá lyát, a Kál vin-ker tet és az
ima sát rat? A reg ge li és es ti áhí ta to kat, a ne héz hely zet ben lé vő
em ber tár sa in kért – me ne kül te kért, ci gá nyo kért, af ri kai ke resz -
té nye kért vagy a köz tünk élő idő se kért – va ló éj je li vir rasz tást
és a bá tor ság kü lön bö ző as pek tu sa it bon col ga tó fő elő adá so kat?

Ta lán ez utób bi ak kal il lett vol na kez de ni a fel so ro lást; ezek
ad ták ugyan is a ta lál ko zó „ge rin cét”, rá vi lá gít va – töb bek kö -
zött Ko dá csy Ta más egye te mi lel kész elő adá sa in ke resz tül – ar -
ra, mi ért épp a „Hon nan ve szed a bá tor sá got?” kér dés lett az idei
Csil lag pont mot tó ja. Hi szen nem kis bá tor ság kell a vi lág ban
va ló helyt ál lás hoz, a fe le lős ség vál la lás hoz, a hi va tás ki vá lasz -
tá sá hoz, egy kap cso lat el in dí tá sá hoz – és a hit (fel)vál la lá sá hoz…

Már a nyi tó is ten tisz te let alap igé jé ben ol vas hat tuk: „…mi nem
a meg hát rá lás em be rei va gyunk, hogy el vesszünk, ha nem a hi -
téi, hogy éle tet nyer jünk.” (Zsid 10,39) Ezért – hang sú lyoz ták az
elő adók – le gyen meg ben nünk a lo va gok bá tor sá ga: mer jünk
őszin tén szem be néz ni ön ma gunk kal, ka pasz kod junk Jé zus
sze re te té be, és ves sük le ál ar ca in kat! Le gyen meg ben nünk a nők
bá tor sá ga is: mer jünk nyit ni em ber tár sa ink fe lé, vál lal junk ve -
lük kö zös sé get, és az Úr ral is tö re ked jünk sze mé lyes kap cso -
lat ba ke rül ni! És le gyen meg ben nünk a gyer me kek bá tor sá ga:
mer jünk rá ha gyat koz ni a ben nün ket meg te rem tő min den ha -
tó Atyá ra! Vé gül pe dig – mi ként Haj dú Zol tán Le ven te szó lá -
di lel ki pász tor szol gá la ta nyo mán a zá ró is ten tisz te let üze ne -
té ben (vö. Fil 4,4–7) is el hang zott – bát ran örül jünk az Úr ban
min den kor, mert bár mi lyen élet hely zet ben va gyunk is, bel ső
öröm, bé kes ség, má sok fe lé su gár zó sze líd de rű szü let het meg
ben nünk, ha éle tünk a he lyén – Is ten ke zé ben – van.

Csil lag pont 2009

Vitális Judit
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b Nem kém ked ni jöt tek a Csil lag -
pont ra – vagy leg alább is nem
lep lez ték ma gu kat. Bát ran ma -
guk ra öl töt ték a ta va lyi Szél ró -
zsa evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko -
zó ra uta ló, „Hol a ha tár?” fel ira -
tú pó ló i kat csak úgy, mint az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye-
tem ne vé vel-cí me ré vel el lá tott
vagy ép pen a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség
Bár ka szak cso port já nak lo gó ját
áb rá zo ló fel ső i ket. Sőt mi több,
egyi kük-má si kuk há tá ról ma -
ga Lu ther Már ton „te kin ge tett
kör be”! Az el múlt he tet Fadd-
Dom bo ri ban töl tő evan gé li kus
fi a ta lok kö zül né me lye ket mi
is meg szó lal tat tunk. Ar ról kér -
dez tük őket, mi ért fon tos ne kik
a Csil lag pon ton va ló rész vé tel.
To váb bá – mint egy a jö vő nyár -
ra Szar vas ra ter ve zett Szél ró zsá -
ra elő re te kint ve – ar ra is kí -
ván csi ak vol tunk, sze rin tük mik
a re for má tus ta lál ko zó erős sé -
gei, ame lye ket ne künk, evan gé -
li ku sok nak (vé ve a bá tor sá got)
„im por tál nunk” kel le ne.

Már a nyi tó is ten tisz te let után is
ká véz tunk-ször pöz tünk egyet, de
ak kor a hir te len szú nyog in vá zió gát -
ját szab ta a hosszabb be szél ge tés nek.
Már ton nal vé gül a Can to res Ecc le  siae
réz fú vós együt tes kon cert je után nyílt
al kal munk „meg vi tat ni” a fen tebb
em lí tett kér dé se ket.

– A jó prog ra mok mi att va gyok itt,
és ez több min dent je lent egy szer re
– mond ta el a bu da pes ti egye te mis -
ta, aki na gyon él vez te, hogy két „dol -
gos” Szél ró zsa után most fel hőt le nül-
kö tet le nül le he tett je len a Csil lag pon -
ton. – Egy részt lel ki leg na gyon fon -
to sak ne kem ezek a ta lál ko zók – a
kis cso por tos áhí ta tok le he tő sé gé vel
Szar va son is öröm mel él nék –, más -
részt kul tu rá lis szem pont ból is igé -
nye sek.

* * *

Ze ne sze re tő em ber ként Pan na is
örül az igé nyes kon cer tek nek. A
bony há di evan gé li kus gim ná zi um
ru ti nos szél ró zsá zó nak szá mí tó és a
Csil lag pon ton is már má sod íz ben
meg for du ló di ák ja szá má ra még sem
ezek a leg lé nye ge sebb prog ra mok
egy-egy ta lál ko zón.

– Ne kem tu laj don kép pen mind két
ren dez vény lel ki fel töl tő dés nek szá -
mít, így az áhí ta tok és a cso por tos be -
szél ge té sek je len tik a leg töb bet. Fon -
to sak azok a pil la na tok is, ami kor
olyan em be rek kel tu dok be szél get ni,
aki ket csak éven te, két éven te van al -
kal mam lát ni.

* * *

Is mer ked ni, ba rát koz ni, be szél get ni
– ezek Jan ka „kulcs sza vai” (is). A De -
ák té ri ifi 2002 óta szél ró zsá zó tag ja
úgy ér zi, mi ó ta ki ke rült az egye -
tem ről, és dol goz ni kez dett, hí ján van
az ilyen le he tő sé gek nek. Azért is
jött éle te el ső Csil lag pont já ra ha jó val
(a Re for má tus Fi a ta lok Szö vet sé ge
szer ve zé sé ben le he tő ség volt Bu da -
pest től Pak sig a Du nán rin ga tóz va
meg ten ni az utat – a szerk.), mert
tud ta, a hat órás út alatt rög tön új is -
me ret sé gek re te het szert. A ta lál ko -
zón is tu da to san ke res te a kis cso por -

tos be szél ge té se ket és a mű hely -
mun ká ra épü lő fog lal ko zá so kat,
ezek ből a jö vő évi Szél ró zsán is töb -
bet sze ret ne.

– Egy-egy elő adás, kon cert kö zön -
sé gé nek len ni is jó – de ilyen kor a
mel let tem ülő-ál ló ide gen ma rad. A
ki sebb cso por tok ban job ban meg
le het is mer ni a töb bi e ket. Nem biz -
tos, hogy „ha za is vi szem” eze ket a

kap cso la to kat, de a ta lál ko zó ide jén
min den kép pen na gyon fon to sak.

* * *

A Szél ró zsa Band kon cert jén a leg -
töb ben nem vol tak ide ge nek egy más -
nak – mi vel a Csil lag pont majd nem
min den evan gé li kus részt ve vő je „ku -
tya kö te les sé gé nek” érez te, hogy
részt ve gyen raj ta. Sá mu el lel és Gá -

bor ral, két teo ló gus hall ga tó val e
prog ram után be szél get tünk.

– Amellett, hogy sok lel ki al ka lom,
elő adás és kon cert van egy-egy ilyen
ta lál ko zón, a kü lön bö ző szer ve ze tek,
pél dá ul sze re tet szol gá la tok, ön kén -

tes cso por tok és ha son lók mun ká já -
ba is be pil lan tást nyer he tünk – kez -
di a sort Sá mu el. – Ez azért fon tos,
mert él jük ugyan a ke resz tény kis éle -
tün ket a hét köz nap ja ink ban, el já -
runk if jú sá gi órá ra, is ten tisz te let re,

hall juk az ak tu á lis gyü le ke ze ti hí re -
ket – de nem fel tét le nül va gyunk tisz -
tá ban egy há zunk „tá gabb” éle té vel.
Rám pél dá ul még teo ló gus hall ga tó -
ként is az új don ság ere jé vel ha tott
egy-két in for má ció…

– Kéz zel fog ha tób bá vál nak a dol -
gok – ve szi át a szót Gá bor. – Pél dá -
ul a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet mun ká já ra is most cso dál koz -

tam rá. De em lít het ném a kár pát al -
jai Der ce ni Egy há zi Ön kén tes Tűz ol -
tó Ala ku lat és a Ma gyar Re for má tus
Sze re tet szol gá lat ké szen lé ti cso port -
já nak be mu ta tó ját is. Ami kor fel gyúj -
tot ták az au tót, va la mit meg él het tünk
ab ból, amit ők nap mint nap csi nál -
nak. Ne kem ezek az im pul zu sok,
ezek az in ge rek a fon to sak itt. Szá -
mom ra eze ken a ta lál ko zó kon túl

nagy a ka val kád, és túl sok a prog ram
ah hoz, hogy va ló di lel ki fel töl tő dést,
el csen de se dést ad ja nak.

Hogy mit im por tál ná nak eb ből a
nagy ka val kád ból? Mind ket ten a
reg ge li áhí ta to kat és a dél előt ti kis -

cso por tos be szél ge té se ket em lí tik. Sá -
mu el még hoz zá te szi:

– Ami kor le száll tunk a vo nat ról,
po gá csá val és hi deg ás vány víz zel
vár tak ben nün ket a vas út ál lo má son.
A fo gad ta tás lát tán rög tön az ju tott

az eszem be, hogy ezt ne künk is így
kel le ne csi nál nunk a Szél ró zsán.

* * *

Ha po gá csát nem is, de hi deg ás vány -
vi zet – és ször pöt, ká vét, te át, cso ko -
lá dét, friss ré pát – a KIE-ká vé ház ban
is „vé te lez het tek” a részt ve vők. Sa ci -

val, aki öt éve fel vált va hol a Szél ró -
zsán, hol a Csil lag pon ton se gí ti a ká -
vé ház mun ká ját, két nagy „ro ham”
kö zött be szél get tünk.

– A ká vé ház ban – amel lett, hogy
szol gál ha tunk má sok fe lé – azt sze -
re tem, hogy nem csak ki fe lé mu tat -
hat juk be a Ke resz tyén If jú sá gi Egye -
sü le tet, ha nem ma gunk kö zött is
van mó dunk el csen de sed ni és Is ten

fe lé for dul ni. Hogy emel lett a ta lál -
ko zón ma gán mennyi re tu dok részt
ven ni, az per sze év ről év re vál to zik,
és min dig az ak tu á lis mun ka tár si
gár dá tól függ. Eb ben az év ben na -
gyon jó csa pat jött össze, így elég sok
prog ram ra el tud tam jut ni, és en nek
na gyon örü lök.

Ne kem a Csil lag pont ban a lel ki sé -
ge tet szik leg in kább. Más, mint a
Szél ró zsa; sok kal ko mo lyabb. Mer nek
ha tá ro zott vé le ményt meg fo gal maz -
ni-mon da ni, ami sze rin tem ná lunk,
evan gé li ku sok nál – a Szél ró zsán és
má sutt is az egyházban – hi ány zik.
Ezt a ha tá ro zott ál lás fog la lásra való
tö rekvést sze rin tem min den kép pen
át kel le ne ven nünk.

Lu the rá nus „ké mek” Fadd-Domboriban

A Csil lag pon ton Mar ton Ta más is vil lám lá to ga tást tett. Ő az egyet len
olyan tag ja a Szél ró zsát szer ve ző Tí zek csa pa tá nak, aki ed dig va la mennyi
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó meg ren de zé sé ben ak tí van részt
vett. „Ve het jük-e a bá tor sá got, hogy át ve gyük re for má tus test vé re ink -
től azo kat a dol go kat, ame lyek ben eset leg ők jár nak előt tünk?” – kér -
dez tük tő le.

– A Szél ró zsa volt előbb; míg mi a nyol ca dik ta lál ko zónk ra ké szü lünk,
ad dig ne kik ez a ne gye dik ilyen jel le gű ren dez vé nyük. Úgy gon do lom,
tel je sen nor má lis, ha azt, amit a má sik ná lunk job ban csi nál, meg ta nul -
juk, át vesszük tő le. És két ség te len, hogy az el múlt évek ben ők több pon -
ton is sok kal töb bet tud tak fej lesz te ni.

Hogy mi le het en nek az oka? A Csil lag pon ton a re for má tus egy ház ará -
nya i hoz ké pest ke ve sebb fi a talt fo gad nak, de ve lük hit be li leg bát rab bak.
Mi na gyob bat „me rí tünk”, evan gé li kus egy há zunk ará nya i hoz ké pest több
fi a talt fo ga dunk, de – talán éppen ezért – óva to sab bak is va gyunk…

C S I L L AG P O N TOZ Ó

A Szélrózsa Band koncertje – a nézők között szélrózsás résztvevőkkel

Áhítat a KIE-kávéházban – az oszlopnál Lupták György esperes 
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Kiscsoportos beszélgetés a Duna-holtág partjának árnyas fái alatt
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b Meg ma gya ráz ha tat lan ér zé sek
ka va rog tak ben nem, mi köz ben
„oda” tar tot tunk. Ar ra a vi dék re,
mely ről so kat hal lot tam, ta nul -
tam, de amely vi dék még is min -
dig kér dő je le ket ha gyott ben -
nem. S hogy hol is van ez az
„oda”? Egy ko ri Nagy-Ma gyar or -
szá gunk leg észak ke le tibb csücs -
ké ről be szé lek, mely a 20. szá zad -
ban nem ke ve sebb mint ti zen hét
ál lam ala ku la tot vagy ál lam for -
mát ért meg: tar to zott ez a vi dék
az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á -
hoz, a Cseh szlo vák Köz tár sa ság -
hoz (mely az óta már meg szűnt),
Rusz ka Kraj ná hoz,  Ro má ni á -
hoz, a nagy szov jet bi ro da lom hoz
(mely már szin tén a múl té) és
persze Ma gyar or szág hoz – több -
ször is. Ez az „oda” nem más,
mint Kár pát al ja, nap ja ink ban
Uk raj na ré sze, ahol a la kos ság nak
mind össze 12,5 szá za lé ka ma -
gyar, büsz kén, ön tu da to san.

E tá jon a ma gyar tör té ne lem leg di -
csőbb lap ja it ír ták egy ko ron, hi szen
itt vo nul tak be a Ve rec kei-há gón Ár -
pád ha dai, hogy bir tok ba ve gyék a
Kár pát-me den cét, és le te le ped je nek.
Nem min den na pi lát vány tá rul az
uta zó elé. Töb bünk ben meg fo gal -
ma zó dott, hogy en nél szeb bet, pom -
pá za to sab bat fes te ni sem le het ne, és
nem vé let le nül nem akar tak to vább
ván do rol ni ele ink. A hágón ál ló em -
lék mű ma már a ma gya rok za rán dok -
he lyé vé vált, hi szen büsz kén, fen -
nen hir de ti, hogy „vol tunk, va gyunk
és le szünk min dig is” ezen a föl dön.

Utunk so rán meg néz tünk min den
je len tős em lék he lyet, kas télyt, vá rat
és temp lo mot. Szám ta lan tu rul szob -
rot is lát tunk, ma gyar zász ló val fel -
lo bo góz va, és hall hat tuk, hogy ez
sen kit nem za var, és sen ki sem kí ván -
ja le bon tat ni (egy elő re). Hall gat tuk,
aho gyan ma gya rok vagy ép pen ru -
szi nok, akik oly kor ma gya rab bak a
ma gya rok nál, ho gyan be szél nek –
tör ve a ma gyart – büsz kén Rá kó czi -
ról, Zrí nyi Ilo ná ról, a Mun kács vagy
ép pen Huszt vá rá ban tör tén tek ről. 

Meg könnyez tük, és el akadt a sza -
vunk, ami kor Szoly ván ar ról hal lot -
tunk, hogy csak Kár pát al já ról több
mint har minc ezer ma gyart hur col -
tak el egyet len nap alatt mun ka tá bo -
rok ba, Szi bé ri á ba. Kö zü lük mint egy
ti zen hat ezer nek nem volt vissza té -

rés. És ak kor még nem szól tam
azok ról, akik Er dély ből, Dél vi dék ről,
Fel vi dék ről in dul tak meg sem mi sí tő
mun ka tá bo rok ba azért, „hogy a há -
bo rú okoz ta ká ro kat hely re ál lít sák”
– ez zel az in dok kal kel lett ugyan is
min den ti zen nyolc és öt ven év kö -
zöt ti ma gyar és né met aj kú nak a
csend őr sé gen je lent kez nie. Va jon
hely re le het-e va la ha is hoz ni eze ket
a ká ro kat?

E rö vid be szá mo ló ban min den re
nem le het ki tér ni. Az ér zést sem le -
het sza vak ba ön te ni, mely mé lyen
be le vé si ma gát a lé lek be, és egy re
vissz han goz za Re mé nyik Sán dor so -
ra it: „…vissza ven ni a mi enk!” Rö vid
vissza te kin té sem mel mind össze vá -
gyat sze ret nék kel te ni ol va só im szí -
vé ben is, hogy el lá to gas sa nak er re a
vi dék re, ahol nagy-nagy szí vé lyes ség -
gel fo gad nak min den anya or szág ból
ér ke zőt.

Kö szö net il le ti azo kat, akik fon tos -
nak tart ják, hogy szer vez ze nek ilyen
uta kat, hogy meg is mer hes sük a tör -
té ne lem nek azt a ré szét is, amely a
tör té ne lem köny vek ből ki ma radt. Kö -
szö net a Kál vin té ri ek nek, hi szen
jó vol tuk ból szá mos ke len föl di gyü -
le ke ze ti ta gunk is utaz ha tott ve lük;
kö szö net a ven dég lá tók nak (Czi rók
Bé la lel kész nek, fe le sé gé nek és a
nagy szőll ősi gyü le ke ze ti ta gok nak),
va la mint Ko vács Sán dor gim ná zi u mi
ta nár nak, aki fá rad tsá got nem is mer -
ve hi he tet len ener gi á val, lel ke se dés -
sel, ka la u zolt vé gig ben nün ket Kár -
pát al ja ne ve ze tes sé ge in. Hoz zá se gí -
tett, hogy meg ért sük, és ki csit ma -
gun ké vá te gyük dr. Ort utay Ele mér
sza va it, aki így ír: „Kár pát al ja gyö nyö -
rű föld. S itt ma gyar nak len ni büsz -

ke gyö nyö rű ség. Ha küsz köd ve, szen -
ved ve és sír va, de vi sel jük sor sun kat,
ahogy meg van ír va. Mert igaz ugyan,
hogy mi sor sunk hoz sze gez ve élünk
itt, de nem te he tet len báb ként.

Em ber ként aka runk itt él ni, hit tel
és re ménnyel, mert hisszük és vall -
juk, hogy a vi har ra csend jön egy szer,
és Fény az ég re.” 

A tör té ne lem Ura le gyen és ma -
rad jon ve lünk, és ha ne ki tet szik, úgy
őriz zen meg ben nün ket egy más nak,
ma gyar nak, él jünk bár hol is a föl dön.

g Dr. Blázy Ár pád né

A de cem ber 5-én, szom ba ton 17 óra -
kor kez dő dő ke len föl di sze re tet ven dég -
ség meg hí vott elő adó ja Ko vács Sán -
dor lesz.
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Aki már járt ott, tud ja: Ró ma cso da -
szép. Rá adá sul iga zi vá ros né ző időnk
volt. Men tünk, néz tünk, gaz da god -
tunk. Teo ló gus ko rom ban jár tam
Ró má ban utol já ra – dr. Szent pé tery
Pé ter, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem do cen se szer ve ző mun ká já -
nak kö szön he tő en –, s bár az „Örök
Vá ros ban” az óta sok min den vál to -
zott, az örök ér té kek meg ma rad tak.
Meg néz ni a négy nagy szé kes egy há -
zat, kör be te kin te ni a Szent Pé ter-ba -
zi li ka ku po lá já nak te te jé ről, meg áll -
ni Pál apos tol szob ra mel lett, lát ni a
La te ránt, érez ni a Six tus-ká pol na
han gu la tát, meg cso dál ni Mi che lan -
ge lo Pi e tá ját, a Fo rum Ro ma nu mot,
a Pa la ti nust… fe lejt he tet len él mény. 

Ki uta zá sunk előtt két kí ván sá -
gom volt: va sár nap men jünk el az
ot ta ni né met evan gé li kus gyü le ke -
zet is ten tisz te le té re, és éne kel jük
el a Szent Pé ter- vagy a Szent Pál-ba -
zi li ká ban az Erős vár a mi Is te nün -
ket… Mind ket tő meg ada tott, bár
nem min den ment ilyen si mán.

A re pü lőnk pél dá ul ele ve két órás
ké sés sel in dult, ezért éj fél kor száll -
tunk le a ró mai re pü lő té ren, ahon -
nan ilyen kor már csak ta xi val le het
be jut ni a vá ros ba. Szál lá sunk a le he -
tő leg ol csóbb és leg egy sze rűbb volt.
Igaz ugyan, hogy így az után „élet ha -
lál har cot” kel lett foly tat nunk a me -
leg ví zért, vi szont min den reg gel
kap tunk na rancs lek vá ros ke nye ret,
és – ami a lé nyeg – a Ter mi ni pá lya -
ud var ut cá já ban lak hat tunk. In nen
kö ze lít he tő meg min den a le he tő
leg job ban. 

El ső na pun kat a Va ti kán meg te kin -
té sé re szán tuk. Fu ra do log tud ni,
hogy annak idején a pá pák a Szent
Pé ter-ba zi li ká ért, a rá for dí tan dó pén -
zek fe de ze te ként bo csá tot ták ki a bú -
csú cé du lá kat, és rész ben ezért in dult
el a re for má ció. Még is: a Szent Pé ter-
ba zi li ka mint épü let – pá rat lan. Mint
ahogy a mú ze um is az, mű kin cse i nek
gar ma dá já val. (Ott jár tunk kor a mú -
ze um ban kü lön rész mu tat ta be Pál
apos tol élet út ját. Lá to ga tá sunk kor a
G8-csúccsal kap cso la tos biz ton sá gi
in téz ke dé sek mi att nem jut hat tunk
fel a ba zi li ka ku po lá já ba, de ezt az
utol só na pon pó tol tuk.) 

Más nap az óko ri Ró ma előtt tisz -
te leg tünk, meg néz ve a Co los se u -
mot, Ti tus és Cons tan ti nus di a dal -
ívét, a Pa la ti nust, mind azt, ami az
óko ri Ró má ból ma radt. Fá rasz tó, de
fel eme lő ér zés jár ni egy „bi ro da lom
rom ja in”. 

Va sár nap a he lyi né met evan gé li -
kus gyü le ke zet ben nagy öröm mel fo -
gad tak ben nün ket. Az ige hir de tő,
dr. Jens-Mar tin Kru se ar ról be szélt,
hogy mi, akik a vi lág min den tá já ról

ér kez tünk (a gyü le ke zet ben va sár -
nap ról va sár nap ra több a tu ris ta,
mint a he lyi gyü le ke ze ti tag), egy
„kez dő dő gyü le ke zet” va gyunk, akik
majd in nen ha za tér ve foly tat hat juk az
épí tőmun kát. Ró má ban, a ka to li ciz -
mus böl cső jé ben kö zö sen ven ni úr -

va cso rát né met aj kú evan gé li ku sok -
kal iga zán rend kí vü li él mény volt. Az
is ten tisz te let után kö vet ke zett a né -
met gyü le ke ze tek ben el ma rad ha tat -
lan „kaffee-ku chen” (ká vé- és sü te -
mény fo gyasz tás sal egy be kö tött kö tet -
len be szél ge tés), amely re min ket is
sze re tet tel invitáltak. 

Dél utá nun kat „spon tán szi esz ta”
töl töt te ki, vagy is ek ko ra már úgy ki -
me rült min den ki, hogy egy sze rű en

pi hen nünk kel lett. Es té re azon ban
még szer vez tünk egy „va sár na pi
prog ra mot”, meg te kint ve a San ta
Ma ria Mag gi o re-ba zi li kát és a La te -
ránt, vagy is a pá pák ró mai pa lo tá ját,
il let ve a kör nyé két. (A La te ránt az
1871. má jus 13-i tör vény nyil vá ní tot -
ta – a Va ti kán nal és Cas tel gan dol fó -
val egye tem ben – az Olasz Ki rály ság
te rü le tén kí vül ál ló nak. A ró mai La -
ter ani csa lád ról a csá szár ság ra szál -
lott bir to kot Fa us ta, Nagy Kons tan -
tin fe le sé ge aján dé koz ta a ró mai
püs pök nek, így lett a pá pák szék he -

lye. A mel let te le vő temp lom ban
tar tot ták az öt la te rá ni zsi na tot.) 

Hét főn ket a bel vá ro son kí vül eső
Szent Pál-ba zi li ká ban kezd tük, amely
szin te min den te kin tet ben kü lön bö -
zik a töb bi ró mai szé kes egy ház tól.
Ke ren gő je, az ud va rá ra ül te tett pál -
ma fák és be lül az összes ed di gi pá pa
port ré ja tel je sen egye di vé te szi. Pál
apos tol évé ben ott áll tunk a temp lo -
ma ud va rán a szob ra tö vé ben –
utunk nak ta lán ez volt az egyik
csúcs pont ja. (Bár két ség te len, hogy
a dél utá ni prog ram – a ten ger par ti
stran do lás – a hu szon éves kor osz tály
szá má ra mél tó el len fe le min den kul -
tu rá lis emel ke dett ség nek.)

A vá ros to váb bi ne ve ze tes he lye it –
a Tre vi-ku tat, a spa nyol lép csőt… –
hét fő es ti vá ros né zé sünk so rán jár tuk
vé gig, míg el nem ér ke zett az utol só
nap, hogy a Szent Pé ter-ba zi li ka ku -
po lá já ban vég re fel csen dül hes sen az
„Erős vár”…, és Ró má ból – mint egy

utol só kép ként – szí -
vünk be zár has suk a
Pan the ont. (Jól le het
ez utób bit már a he te -
dik szá zad tól ke resz -
tény is ten tisz te le tek
cél já ra hasz nál ták, a
Ró mai Bi ro da lom ko -
rá ból ta lán épp ez az
ere de ti leg po gány
temp lom ma radt fenn
leg épeb ben.) 

Ha za út. Éj fél kor
lan do lás, au tó zás, haj -
na li ne gyed négy kor
ér ke zés Solt vad kert re.
So kan most bizo nyá -
ra azt kér de zik, tu -
dom-e jó szív vel aján -

la ni ezt a sű rű prog ra mot. Tisz ta szí -
vem ből. Ró ma kul túr kin csei pá rat -
la nok, az út öku me ni kus kap cso lat -
épí tés nek is fel fog ha tó, és ter mé sze -
te sen ak tív pi he nés nek, nya ra lás -
nak is ki vá ló. Az amúgy is jó if jú sá -
gi kö zös sé gün ket min den eset re to -
vább épí tet te. 

Ezt a tem pót és ennyi prog ra mot
öt nap ba sű rít ve azon ban fő leg fi a ta -
lok nak aján lom. Azok nak, akik nek

van há ló zsák juk, akik nek jó a fa pa -
dos re pü lő, aki ket nem za var, ha
nincs me leg víz. Így egy hét re elég
két száz eu ró, a re pü lő jegy pe dig an -
nál ol csóbb, mi nél ko ráb ban meg vá -
sá rol ják. Cse ré be azon ban él mé -
nyek ben, be nyo má sok ban, hit ben
gaz da god hat az em ber. Ve lünk leg -
alább is ez tör tént. 

Ha va la ki in dít ta tást érez ma gá ban
ha son ló út ra, a solt vad ker ti evan gé -
li kus if jú ság Ró má ban járt tag jai sze -
re tet tel ajánl ják fel se gít sé gü ket.

g Ho mo ki Pál

Pál apos tol nyo má ban Ró má ban
b If jú sá gunk évek óta jár nya ran ta tá bo roz ni, és ha Is ten él tet, idén is

együtt le szünk – ez út tal negy ve nen ké szü lünk gyü le ke ze ti if jú sá gi tá -
bor ba. Va la mi kor év ele jén azon ban a na gyob bak úgy gon dol ták, hogy
ebben az évben kel le ne va la mi más is, va la mi nagy do bás. Le gyen kül -
föld, le gyen Ró ma! Pál apos tol évé ben el jut ni Ró má ba… Ám le gyen!
A lel ke se dés nagy volt, a sok szor em le ge tett gaz da sá gi hely zet és a kül -
föl di va lu ták ár fo lya ma azon ban idővel lelo hasz tot ta, a terv las san az
álmok ka te gó ri ájá ba ke rült. Egé szen jú ni u sig, mi kor is – re pü lő jegy-
és szál lás ügy ben kö rül néz ve az in ter ne ten – ki de rült, hogy még is csak
ki vi te lez he tő. Lá zas szer ve zés, a ki jön, ki nem tisz tá zá sa után ki de -
rült, hogy a csa pat jó ré sze már meg szer vez te nyá ri prog ram ját, le kö -
töt te az üdü lés idő pont ját… Ma rad tunk öten. Men jünk? Ma rad junk?
Ma gam is el bi zony ta la nod tam, de ha me he tünk, hát mi ért ne men -
nénk? És mi lyen jól tet tük, hogy ezt az ál mot va ló ra vál tot tuk!

Jártunk-keltünk
Is mer ke dés

Kár pát al já val

Ki lá tás a Ve rec kei-há gó ról

A Colosseum „nézőterén” – a császárok tribünjén

A Sixtus-kápolnában
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Va ló szí nű leg so kan is me rik azt az ér -
zést, hogy sze ret nék el mon da ni, ami
a szí vü ket ter he li, de nem ta lál nak
hoz zá sza va kat; hogy imád koz ni sze -
ret né nek, de olyan ne héz meg fo gal -
maz ni.

Az Aj tó rés nyi zsol tár olyan imád -
sá go kat, me di tá ci ó kat tar tal maz,
me lyek se gít sé gé vel szin te min den
élet hely zet ben meg nyíl ha tunk Is ten
előtt. Min den egyes al ko tás ele jén
egy-egy fény kép ta lál ha tó, mely még
in kább se gí ti az el mé lyült oda fi gye -
lést, együtt gon dol ko dást, imád sá got.

A kö tet el ső sor ban fi a ta lok nak
szól, ezt jel zik a könyv kez dő da rab -
jai: olyan élet hely ze te ket mu tat be
(mint a já ték, sport, érett sé gi vagy
mo tor ral szá gul dás) olyan nyel ven,
mely a fi a ta lok sa ját ja.

Azon ban ha to vább la po zunk, min -
den ki meg ta lál hat ja ben ne azt az
élet ké pet, azt az élet ér zést, amely ép -
pen a sa ját ja, vagy ame lyik őt a leg -
in kább meg érin ti. Se gít őszin tén ki -
mon da ni a ké te lye ket, fé lel me ket,
meg fo gal maz ni az örö möt, a bá na tot,
a szo ron gást, a re ményt, se gít meg -
val la ni az Is ten be ve tett bi zal mat és
hi tet – azt a bi zal mat, amellyel a gyer -
mek for dul szü le i hez, vagy me lyet a
kis gyer mek elő le gez meg a fel nőtt -
nek, ami kor meg kér de zi: „Tes sék
mon da ni, te gez het lek?” (45. ol dal)
Meg ta lál ha tó ben ne a lel kész val lo -
má sa is: ho gyan éli meg a va sár nap
reg ge li is ten tisz te let előt ti per ce ket,
ho gyan szem be sül az el ső te me tés
ne héz sé gé vel, ol vas ha tunk ar ról,
hogy ő is em ber, ő is meg ta pasz tal -
ja a va sár na pi mun ka után ér zett es -
ti fá radt sá got.

A szer ző nem hall gat azok ról az ér -
zel me i ről sem, ame lye ket olyan, a vi -
lá got sok ko ló ese mé nyek vál tot tak ki
be lő le, mint a 2004. ka rá cso nyi dél -
ke let-ázsi ai szö kő ár vagy a cse csen
ter ro ris ták 2004. szep tem ber el se jei
mé szár lá sa. Ki fa kad be lő le a szen ve -

dés, az ár tat la nok ha lá la, kín szen ve -
dé se ki vál tot ta rész vét, mert nem le -
het, mert nem tud hall gat ni ezek ről
a ször nyű sé gek ről, és mint a zsol tá -
ros, el mond ja, el pa na szol ja mind azt
a ke se rű sé get, ami a szí vét nyom ja.

Bár a meg ma gya ráz ha tat lant nem
le het meg ma gya ráz ni, de a Je le né -

sek köny vé ből meg szó lal a re mény:
„Ez után lát tam új eget és új föl det,
/ mert az el ső ég és az el ső föld el -
múlt, / és a ten ger sincs töb bé. / És
le tö röl az ő sze mük ről min den
könnyet, / és ha lál nem lesz töb bé,
/ sem gyász, sem jaj ki ál tás, / sem
fáj da lom nem lesz töb bé, / mert az
el sők el múl tak. / A tró nu son ülő ezt
mond ta: / Íme, új já te rem tek min -
dent!” (67. ol dal)

Az al ko tá sok több sé ge pró za –
imád sá gok és me di tá ci ók. Azon ban
ha fel la poz zuk azt az ol dalt, ahol a
Bo ros tyán ta lál ha tó, tö mör, még is já -
té kos vers re buk ka nunk. Pár ol dal -
lal elő rébb pe dig a sza bad vers lük -
te tő for má ja és han gu la ta ra gad
ben nün ket ma gá val, fel idéz ve a kül -
föl dön töl tött ka rá csony ké pét; a
chi ca gói él mé nyek az itt ho ni em lé -
kek kel ke ve red ve sa já tos han gu la tot
árasz ta nak.

Kü lö nö sen meg ra gad ják az ol va sót
a kü lön bö ző bib li ai szö ve gek re –
zsol tá rok, pél dá za tok, tör té ne tek,

le vél rész le tek, ta ní tá sok – írt pa ra frá -
zi sok. Az el ve szett juh, Az el ve szett
drah ma és Az el ve szett fiú kü lö nö sen
is hang sú lyoz za Is ten min den em ber
irán ti sze re te tét: aki „min den haj nal -
ban és al ko nyat kor” ki bal lag a ka pu -
ba, és szün te len ha za vár ja a té koz ló
fi út, aki oda lép ah hoz, aki úgy ér zi,

hogy már min den el ve szett, mert Is -
ten min den em bert egy for mán sze -
ret, azt is ér té kes nek tart ja, aki a má -
sok vagy a sa ját sze mé ben ta lán ér -
ték te len nek tű nik: „Azt mond ja: / itt
vagy hát. / Mi lyen jó. / Szép vagy és
ér té kes. / Na gyon vi gyáz ni fo gok
rád. / Töb bé nem kal lódsz el so ha.”
(106. ol dal)

De nem csak az is me rős bib li ai
sza ka szo kat fe dez het jük fel a köny vet
la poz va, ha nem szün te len is me rős
vers idé ze tek re is buk ka nunk – töb bek
kö zött Jó zsef At ti la, Pi linsz ky Já nos,
Rad nó ti Mik lós, Re mé nyik Sán dor
mű ve i ből, me lyek szin tén a rá is me -
rés örö mét nyújt ják az ol va só nak.

A szám ta lan mon da ni va ló nak ter -
mé sze te sen csu pán a tö re dé két tud -
tam itt be mu tat ni, de ta lán ennyi is
elég, hogy meg győz zem az ol va só kat,
ér de mes kéz be ven ni ezt a kis kö te -
tet és be pil lan ta ni az aj tó ré sen, mert
szám ta lan gon do lat éb resz tő ta lál -
ko zás ban le het ré szük.

g Kerepeszki Anikó
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Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer -
mekei. A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan -
is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.
(Ef 5,8–9)

Szent há rom ság ün ne pe után a 8. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben
Is ten gyü mölcs ho zó élet re, sö tét ség ből vi lá gos ság ra, sze re te te ál tal az ő gyer -
me ke i vé hív. „Az Is ten sze re tet: és aki a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma -
rad, és az Is ten is őben ne.” (1Jn 4,16; LK) A Lé lek ki lenc „sze mű” gyü möl csén
az el ső a sze re tet (lásd Gal 5,22), s Is ten gyer me kei Krisz tus sze re te té vel sze -
ret nek, mert ő pa ran csol ta ne künk, „…hogy úgy sze res sé tek egy mást, aho gyan
én sze ret te lek ti te ket” (Jn 15,12). „Ál dott Úr is ten, se gíts meg min ket, a te ne -
vednek di cső sé gé ért sza ba díts meg min den go nosz tól!” (GyLK 759) He gyi be -
szé de kez de tén az Úr Jé zus két ki je len tést tesz: „Ti vagy tok a föld só ja. (…) Ti
vagytok a vi lág vi lá gos sá ga”, és fel szó lít: „Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az
em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei Atyá -
to kat.” (Lásd Mt 5,13–16) Ám má sok vi lá gos sá gá vá csak úgy le he tünk, ha Jé -
zus él ben nünk, s Is ten vi lá gos sá ga su gár zik át raj tunk. He ti ve zér igénk foly -
ta tá sa ként Pál, mint az Is ten sze re te té nek fény kö ré be ke rült ta nít vány, éb reszt -
ge ti a gyü le ke ze tet, hogy a vi lág vi lá gos sá gá vá le gye nek. De mi ként? „Éb redj
fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus.” (Ef 5,14)
Ja kab há rom szor is ki je len ti, hogy a hit cse le ke de tek nél kül med dő, ha lott ön -
ma gá ban. Áb ra hám „hi te együtt mű kö dött cse le ke de te i vel, és cse le ke de te i ből
lett tel jes sé a hi te” (Jak 2,22). Lu ther hoz zá fű zi: „»A sze re tet te hát a tör vény
be töl té se.« (Róm 13,10) A hi tet és a sze re te tet úgy kell szét vá lasz ta ni, hogy a
hit a sze mély re, a sze re tet pe dig a cse le ke det re irá nyul jon. – Mert a hit meg -
iga zít, de nem töl ti be a tör vényt; a sze re tet nem iga zít meg, de be töl ti a tör -
vényt.” S Pál vé le mé nye: „…Krisz tus Jé zus ban nem szá mít (…), csak a sze re -
tet ál tal mun kál ko dó hit.” (Gal 5,6) Ennek alap ján dön tés re hív ja a vi lá gos ság
gyer me ke it: Krisz tus vagy az an ti krisz tus a mi Urunk? „Ne le gye tek a hi tet -
le nek kel fe le más igá ban, mert mi kö ze egy más hoz az igaz ság nak és a go nosz -
ság nak, vagy mi kö ze van a vi lá gos ság nak a sö tét ség hez?” (2Kor 6,14) Csak
mennyei böl cses ség gel bí ró ke resz té nyek pél dás éle te tel jes jó gyü möl csök -
kel: „Az igaz ság gyü möl cse bé kes ség ben vet te tik el azok nak, akik bé kes sé get te -
rem te nek.” (Jak 3,18) Jé zus Urunk a vi lág vi lá gos sá ga; és mi is! De csak ha be -
en ged jük őt az éle tünk be, ak kor jár át min ket az ő fé nye, s „ak kor olyan vi -
lá gos lesz az egész, mint ami kor a lám pás meg vi lá gít té ged a fé nyé vel” (Lk 11,36).
Jé zus föl di éle te csu pa jó ság, igaz ság, egye nes ség volt. Ki hall ga tá sa kor ezt mond -
ta az őt ar cul ütő szol gá nak: „Ha rosszat mond tam, bi zo nyítsd be, hogy rossz
volt, ha pe dig jót mond tam, mi ért ütsz en gem?” (Jn 18,23) Pált már tí rom sá -
gá nak le he tő sé ge öröm mel töl ti el, és tő lünk is ezt ké ri: „…ugyan így örül je -
tek ti is, és örül je tek ve lem együtt.” (Fil 2,18) „Öröm van ná lad, még ha bú bá -
nat / Ér is min ket, Jé zu sunk. (…) Hal le lu ja!” (EÉ 364,1–2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Nem ré gen kis fi am azt új sá gol ta ne -
kem, hogy Zá ke us ról ta nult, aki ta -
lál ko zott Jé zus sal. Na gyon lel kes volt
a tör té net tel kap cso lat ban. Ami re
gon dolt, az Lu kács evan gé li u ma 19.
ré szé nek ele jén van le ír va.

Azt ér de mes tud ni eh hez a tör té -
net hez, hogy Zá ke us mint fő vám sze -
dő az el nyo mó és ide gen Ró mai Bi ro -
dal mat szol gál ta ki – rá adá sul mint
zsi dó em ber; az az olyan ge rinc te len
hon pol gár, aki el ad ta a lel két, el ad ta
be csü le tét, ha za sze re te tét az ide gen,
po gány, er kölcs te len és ke gyet len Ró -
má nak, és sa nyar gat ta sa ját hon fi tár -
sa it sa ját elő  me ne te le ér de ké ben. 

A Ró mai Bi ro da lom ban min den
gyar ma ton be ve zet ték az uta kon át -
ha la dó em be rek vám fi ze té si kö te le -
zett sé gét. A vám sze dés fel ada tát
nem ka to nák, ha nem he lyi la ko sok
lát ták el mint ezt az üz le tet bér be ve -
vők. Ár ve ré se ken le he tett az üz le tet
meg nyer ni: min dig az kap ta, aki a
leg ma ga sabb dí jat fi zet te meg érte
Ró má nak. A vám sze dé si jo got el nye -
rő sze mélyt ne vez ték fő vám sze dő nek,
aki egy-két év alatt el kép zel he tet len
va gyon ra tett szert. 

De nem csak emi att ir tó zott a
nép a vám sze dők től és kü lö nö sen is
a fő vám sze dő től. En nél nyo mó sabb
ok volt: az, hogy mi vel szün te le nül a
po gány ró ma i ak kal kel lett érint kez -
ni ük, kul ti ku san tel jes mér ték ben
tisz tá ta lan nak szá mí tot tak. Sőt nem -
csak ma guk let tek tisz tá ta lan ná, ha -

nem az egész csa lád juk is, sőt a nép -
nyelv sze rint „min den ki, aki vám sze -
dő vel tart kap cso la tot, ma ga is tisz -
tá ta lan ná vá lik”.

Azt hi szem, ezek után va ló ban
meg döb ben tő a szá munk ra is, hogy
az Úr Jé zus Krisz tus – aki ma ga volt
az élet szent ség, a tisz ta ság – ilyen
em ber hez kí vánt be tér ni ak kor, ami -
kor Je ri kó ba ért! Ér de kes dol go kat ta -
nul ha tunk meg eb ből.

1. Nem le hetsz túl rossz ah hoz, hogy
Krisz tus meg ment sen. Ha va la ki ről be
kel lett vol na bi zo nyí ta ni Je ri kó ban,
hogy olyan bű nös em ber, hogy sem -
mi kép pen nem mél tó ar ra, hogy
Krisz tus ve le ét kez zen, vagy akár
csak egy szót vált son – vagy egy ál ta -
lán hogy az adott bű nös lát has sa a
Meg vál tót –, ak kor ez a sze mély
Zá ke us lett vol na. A kis ter me tű
em ber, aki nem magasságával emel -
ke dett ki a zsi dók so ka sá gá ból, ha -
nem anya gi ja va i nak hal mo zá sá val.
Ő, aki ezért oda ad ta lel ki bé ké jét, aki
ezért az ered mé nyért ki szi po lyoz ta
sa ját né pét, aki ezért el ve tet te Is te nét,
hi tét, lel ki tisz ta sá gát.

Hidd el, te sem le hetsz túl rossz
ah hoz, hogy Krisz tus meg ment sen!
Ugyan ak kor ar ra sem sza bad gon dol -
ni, hogy ak kor vi szont egy sze rű az
ügy, ta lán még ma gá tól is megy.
Olyan au to ma ti kus do log ez… Er ről
szó sin csen. 

2. Te gyél azért, hogy meg lásd Krisz -
tust! Zá ke us éle té ben is el ér ke zett az

az idő, ami kor szem be kel lett néz nie
éle te ad di gi ter mé sé vel. Amit ér de mes
ész re ven nünk, hogy ez nem volt elég.
Az a tény, hogy egy sze rű en ész lel te,
hogy ez nem me het így to vább – nem
volt elég az ő éle té ben. És ez nem elég
a te éle ted ben sem, ked ves ol va só.
Cse le ked ned kell ne ked is.

Zá ke us nak a fá ra kel lett fel mász -
nia, hogy meg lát has sa az Urat, hi szen
ala csony volt. Ő meg tet te ezt a ran -
gon alu li lé pést, és en nek kö vet kez -
té ben Jé zus is ko moly lé pé se ket tett
őfe lé: Ja kab apos tol ír ja (4,8): „Kö ze -
led je tek az Is ten hez, és ő kö ze led ni fog
hoz zá tok.”

3. És ne fe led jük: a meg vál to zott
éle tű em be rek min dig je lét ad ják
élet vál to zá suk nak. Az az nem sza vak -
ban áll az Is ten or szá ga – hanem tet -
tek ben, va lós cse le ke de tek ben. Ami -
kor va la ki nek az éle te Jé zus Krisz tus
ra di ká lis át for má ló mun ká ja nyo -
mán így meg vál to zik, ak kor ott lát -
ha tó, érez he tő, mér he tő je lek lesz nek
ta pasz tal ha tó ak. 

A lé nyeg, hogy ne el mé le ti szin ten
kö ves sük az Úr Jé zust. A kö ve tés nek,
a ta nít vány ság nak ára van. És azok,
akik az ő kö ve té sé re ad ják ma gu kat,
min dig je lét ad ják ra di ká lis élet vál -
to zá suk nak.

Ha va ló ban át éled ezt a ra di ká lis
élet vál to zást, ak kor nem ma rad el mé -
le ti a hi ted.

g Stei ner Jó zsef
(Forrás: Monday Manna)

Ra di ká lis élet vál to zás
Az An ti li ba non hegy ség lá bá nál fek -
vő szí ri ai me ző vá ros ka, Ma a lú la egyi -
ke a vi lág utol só szeg le te i nek, ahol még
be szé lik Krisz tus nyel vét, az ará mit.

„Az ará mi az egyik ős ho nos nyelv,
de so kan azok kö zül, akik még be szé -
lik, ír ni már nem tud nak” – mond -
ja Ga da Sar bit, aki ará mi nyel vű

kép zé sen vesz részt, hogy ta ní tó nő le -
gyen, és to vább ad ja a nyel vet a kö vet -
ke ző nem ze dék nek.

Az ará mi sé mi nyelv, ame lyet a Kö -
zel-Ke le ten, az úgy ne ve zett ter mé -
keny fél hold tér sé gé ben be szél tek.
(Az öve zet fél hold ala kú te rü let,
amely ere de ti leg Me zo po tá mi át és
Ká na ánt fog lal ta ma gá ban, de ké sőbb
hoz zá ér tet ték a Ní lus-völ gyet, az az
az óko ri Egyip to mot is.) Az arámi a
gö rög és a ró mai bi ro da lom, majd az
arab hó dí tás idő sza ká ban is „ős ho nos
nyelv” ma radt.

A ma a lú la i ak ál tal büsz kén Krisz -
tus nyel ve ként em le ge tett ará mi má -
ra be szélt for má ban fenn ma radt dia -
lek tus sá vált, ame lyet időt len idők óta
szó ban ha gyo má nyoz nak egy más ra
a nem ze dé kek. Becs lé sek sze rint kö -
zel hat van ezer szí ri ai be szé li, kö -
zöt tük tíz ez ren Ma a lú lá ban él nek.

A te le ví zió meg je le né sé vel, a köz le -
ke dé si esz kö zök fej lő dé sé vel, a mun -
ka he lyek nek és a pi a cok nak a nagy vá -
ro sok ban tör tént kon cent rá ló dá sá val
a ma a lú lai fi a ta lok is sor ra el hagy ják
szü lő vá ro su kat, hogy a na gyobb te le -
pü lé se ken pró bál ja nak sze ren csét.
Ott már rit káb ban be szél nek ará mi ul. 

A nyelv meg tes te sí tet te kul tu rá lis
örök ség meg őr zé se ér de ké ben Ba sar
al-Ass zad szí ri ai ál lam fő el ren del te
olyan in té ze tek meg nyi tá sát, ame -
lyek ben ará mit ok tat nak.

d MTI

Az ará mi ak ma is
Krisz tus nyel vét be szé lik

A HÓ NAP KÖNY VE  AU GUSZ TUS BAN 30% KED VEZ MÉNNYEL A LU THER KI ADÓ TÓL

Fa bi ny Ta más: Aj tó rés nyi zsol tár
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Maalúla – ma

A hónap könyve – augusztusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1220 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

A nyári szünetben biztos ti is sok helyre kirándultok. A mostani Napos oldal összekötős feladatait megoldva négy bibliai személyt ábrázoló
képet kaphattok. Kik ők, és hol vannak? A számok összekötésénél  ügyeljetek arra, hogy egy képen belül is csak az azonos színűeket húzzátok
össze növekvő sorrendben.
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Nyil ván na gyon sok mú lik a pré di ká -
to ron. Van nak és vol tak is hí res pré -
di ká to rok (Ke ken And rás, Gyök össy
End re stb.), aki ket hall gat ni messzi
föld ről, eset leg más fe le ke zet ből is el -
men tek az em be rek, de a pré di ká lás
ké pes sé ge csak ke ve sek nek ada tott
meg. Mi vel ez is te ni ado mány, ezért
vagy van, vagy nincs. 

Ha nincs, de az il le tő nek még is
pré di kál nia kell, az sok baj for rá sa le -
het. Hal lot tam egy lel kész val lo má -
sát sok év ti ze des ige hir de tői ta pasz -
ta lat tal a há ta mö gött, amely ben ar -
ról szá molt be, hogy mi lyen stresszt
je lent szá má ra min den va sár nap fel -
men ni a szó szék re. Hal lot tam olyan -
ról is, aki a pré di ká lás tól va ló fé lel mét
al ko hol lal pró bál ta eny hí te ni, és vé -
gül az ital rab ja lett.

Az ige hir de tés nek van nak más
for mái is (pél dá ul bib lia órán), így
aki nem tud pré di kál ni, még nem kell
fel tét le nül le mon da nia a lel ké szi hi -
va tás ról, ha ar ra egyéb ként el hí va tást
érez. Hal lot tam olyan pré di ká ci ót,
amely ben a lel kész meg dor gál ta a
„sze mély vá lo ga tó” gyü le ke ze ti ta go -
kat, akik csak az egyik vagy csak a má -
sik lel kész ige hir de té se it hall gat ják
meg (olyan gyü le ke zet re kell gon dol -
nunk, ahol több lel kész is szol gál):
mert „min den pré di ká ci ó ban Is ten
szól hoz zánk”. Csak hogy nem mind -
egy, hogy ki tol má csol ja! Nem biz tos,
hogy si ke rül ért he tő vé ten nie a hall -
ga tó ság szá má ra.

Pró bál juk csak meg össze gyűj te ni,
hogy mit is vá runk el egy jó pré di ká -
tor tól:

– Le gyen hi te les! Győz zön meg ar -
ról, hogy amit mond, azt hi szi, ab ban
biz tos, nem ké tel ke dik ben ne! Ezért
nem sza bad el ka lan doz nia olyan te -
rü le tek re (tu do mány, mű vé szet stb.),
ame lyek hez nem ért, te hát fenn áll a
té ve dés le he tő sé ge. A szó szék kel
nem le het vi tat koz ni, ezért jó, ha
olyan te rü le ten mo zog a pré di ká ció,
amely hez a pré di ká tor va ló ban ért
(pél dá ul Is ten igé je). A té ve dé sek
vég ze te sen hi tel ron tó ak!

– Le gyen mon da ni va ló ja! Ez azt je -
len ti, hogy érez zen bel ső kész te tést
ar ra, hogy mon dan dó ját a hall ga tók -
kal kö zöl je, ne csak azért be szél jen,
mert ez a kö te les sé ge, ez a mun ká ja,
vagy mert azt a ti zen öt-húsz per cet
va la hogy ki kell töl te nie.

– A pré di ká lást te kint se hi va tá sá -
nak, „ha lá lo san” ko moly fel adat nak,
ezért min dig tisz tes sé ge sen ké szül -
jön fel!

Ha ez a há rom nincs meg, ak kor a
pré di ká tor nak nem len ne sza bad fel -
men nie a szó szék re! Hi ba, ha a pré -
di ká tor a pré di ká ci ót fel ol vas sa, nem
pe dig „elő ad ja”, mert ez zel ép pen
ezt a hár mat kér dő je le zi meg. Egy szer
va la ki így kom men tál ta a fel ol va sott
pré di ká ci ót: „A lel kész az igét ol vas -
ta, a li tur gi át ol vas ta, sőt ol vas ta az
Úr tól ta nult imád sá got és a hit val lást
is – ami ket én kí vül ről tu dok –, ak -
kor mit ta nult a teo ló gi án, ha még a
pré di ká ci ót is ol vas sa? Ezt én is meg
tud nám csi nál ni.”

Ezen túl me nő en per sze jó, ha a
pré di ká tor nak van né mi írói vé ná ja:
• vi lá go san és ért he tő en tud ja meg -

fo gal maz ni gon do la ta it;
• a nyelv bir to ká ban van, azt he lye -

sen hasz nál ja.
Elő adói ké pes sé gek is jól jön nek:
• szép or gá num,
• erő tel jes hang,
• tisz ta ki ej tés (ar ti ku lá ció), ért he -

tő be széd,
• he lyes hang sú lyo zás,
• a hall ga tó ság fi gyel mé nek fenn tar -

tá sa.

Jó, ha meg nye rő, szim pa ti kus sze mé -
lyi ség, aki re az em be rek szí ve sen
oda fi gyel nek. 

Mind ez annyi kö ve tel mény, hogy
egy szer re az összes nek csak na gyon
ke ve sen fe lel nek meg, de ezek nagy
ré sze ta nul ha tó, fej leszt he tő. Saj ná -
la tos tény, hogy lel ké sze ink nagy ré -
szé nek nincs ide je a ta nu lás ra, a fej -
lő dés re, sok szor még a tisz tes sé ges
fel ké szü lés re sem. Eb ben rész ben
ők is hi bá sak le het nek, ami kor túl vál -
lal ják ma gu kat. A már em lí tett Klaus
Doug lass idé zi lel ké szek val lo má sá -
ból, hogy „min den egyes ige hir de tés
elő ké szí té sé hez 20-40 órá ra van
szük sé ge”, vagy „a 18 per ces pré di ká -
ci ó já ra há rom tel jes mun ka na pon át
ké szül fel” (Is ten sze re te té nek ün ne -
pe, 147. ol dal). Eze ket az ada to kat –
lé vén, hogy van elő adói gya kor la tom
– re á lis nak ér zem, de mai kö rül mé -
nyek kö zött ke vés lel kész nek ada tik
meg a tisz tes sé ges fel ké szü lés le he -
tő sé ge.

Írá som lo gi ká ja sze rint utol só nak
em lí tem, bár az il len dő ség úgy kí ván -
ná, hogy az el ső hely re te gyem: a hi -
bát ke res het jük ön ma gunk ban is.
Hát ha mi va gyunk fel ké szü let le nek a
pré di ká ció be fo ga dá sá ra? Köz is mert
tény, hogy ami óta is ko lá ink ban csök -
kent az ének órák szá ma, az óta ne héz
ko moly ze nei kon cert re meg töl te ni a
hang ver seny ter me ket. En nek a ze né -
nek a be fo ga dá sa ugyan is igé nyel
né mi elő ta nul má nyo kat. Tény az is,
hogy a temp lom ba „az ut cá ról be té -
vedt” em be rek a rend sze res temp -
lom lá to ga tók nál sok kal ke vés bé vi se -
lik el a pré di ká ci ót: egy ház ze nei
kon cer te ken, ha pré di ká ci ó ra ke rül
sor, so kan fel áll nak és tá voz nak. 

De a rend sze res temp lom ba já rás
nem csak a tű rő ké pes sé gün ket nö ve -
li? Nem tart juk mi is ugyan olyan
unal mas nak a pré di ká ci ót, mint akik
tá voz nak, csak il le del me seb bek va -
gyunk? Vissza gon dol va ke resz tény
ne vel te té sem re, nem em lék szem ar -

ra, hogy mi kor kel lett vol na meg ta -
nul nom a pré di ká ci ók be fo ga dá sá nak
ké pes sé gét. Nem tu dom, hogy mi kor
mu lasz tot tam. Le het, hogy ilyen
kép zés nincs is? Van nak per sze „min -
den evő” ige hall ga tók, akik min den
pré di ká ci ó tól „fel töl tőd nek”, de van -
nak „pré di ká ci ó sü ket ség ben” szen ve -
dők is, akik min den pré di ká ció kez -
de te kor „le kap cso lód nak” az is ten -
tisz te let ről. 

Rá tér ve most már a meg ol dá sok
ke re sé sé re, min de nek előtt úgy gon -
do lom, hogy a kö te le ző pré di ká ció az
egy ház nak olyan ha gyo má nya, amely
má ra már te her ré vált, mert el járt fe -
let te az idő, ezért las san meg kel le -
ne sza ba dul ni tő le, ha son ló an a kö -
te le ző en la tin nyel vű mi sé zés hez
(amely től ka to li kus test vé re ink már
meg sza ba dul tak) vagy a cö li bá tus
kér dé sé hez (amely most áll a vi ták
kö zép pont já ban). Mi előtt bár ki meg -

bot rán koz na, fel sze ret ném hív ni a fi -
gyel met ar ra, hogy egy ha gyo mány -
tól va ló meg sza ba du lás nem je lent til -
tást: ha a pré di ká lás nem lesz kö te -
le ző mód ja az ige hir de tés nek, at tól
még az, aki nek adott sá ga van hoz zá,
nyu god tan gya ko rol hat ja az ige hir -
de tés nek ezt a ha gyo má nyos mód ját.
Ha a cö li bá tus nem lesz kö te le ző, at -
tól a pap még ma rad hat nőt len.

Az egy ház éle té ben egy ilyen ha -
gyo mány tól meg sza ba dul ni nem
könnyű fel adat, az eh hez szük sé ges
időt em ber öl tők ben mé rik. Mit te -
gyünk ad dig? Az idő sür get, mert az
unal mas pré di ká ció to vább sze di ál -
do za ta it!

Elő ször is – úgy gon do lom, hogy
– ke res nünk kel le ne az ige hir de tés
egyéb for má it. Min den kép pen in ter -
ak tív for mák ra gon do lok el ső sor -
ban, ahol a hall ga tó ság köz be kér dez -
het, hoz zá szól hat. Bib lia órás ta pasz -
ta la tom sze rint per sze en nek is van -
nak buk ta tói: szin te min den kö zös -
ség ben van nak „no tó ri us” hoz zá -
szó lók, és van nak olya nok is, akik fél -
nek a nyil vá nos sze rep lés től. Nem
len ne jó, ha túl sá go san be szű kül ne
azok nak a kö re, akik nek a gon do la -
tai nyil vá nos sá got kap nak. Ma nap ság
„di va tos” tö rek vés a la i ku sok ak tív be -
vo ná sa az is ten tisz te let me ne té be.
Úgy ér zem azon ban, hogy az ol tá ri
szol gá lat hoz az ige vagy a hir de té sek
fel ol vas ta tá sa csak lát szat meg ol dás,
nem iga zi ak tív rész vé tel. 

Az in ter ak tív ige hir de tés ben va ló -
ban al ko tó mó don já rul hat ná nak
hoz zá a gyü le ke zet lé lek ben tör té nő
gaz da go dá sá hoz. A la i ku sok meg -
szó lal ta tá sa lét kér dés az egy ház jö vő -
je szem pont já ból! Igény be le het ne
ven ni az in ter ne tet, bár azért túl so -
kat nem re mél he tünk tő le: ma még
ke ve sen van nak azok – kü lö nö sen a
gyü le ke ze tek tag sá gá nak több sé gét ki -
te vő idő seb bek kö ré ben –, akik kész -
ség szint jén hasz nál ni tud ják. Min -
den eset re azok ban a gyü le ke ze tek ben,

ame lyek nek van sa ját hon lap juk, a lel -
kész még va sár nap fel te het né a pré -
di ká ció szö ve gét, és vár hat ná a hoz -
zá szó lá so kat. Dön tő en fon tos nak tar -
tom a vissza jel zé sek le he tő sé gét és
ezért a lel ké szek és gyü le ke ze ti ta gok
sze mé lyes kap cso la tá nak el mé lyí té sét.
A lel kész csak a gyü le ke ze ti ta gok tól
tud hat ja meg azt, hogy mi lyen prob -
lé mák fog lal koz tat ják őket, és azt is,
hogy pré di ká ci ó ja ér tő fü lek re ta lált-
e. „A jó pász tor is me ri a ju ha it.”

Nem okoz na ta lán olyan nagy ne -
héz sé get a lel ké sze ket meg sza ba dí ta -
ni a mi ni mum ti zen öt-húsz per ces
hosszú ság kö ve tel mé nyé től. Te kint -
sük pré di ká ci ó nak azt is, ami csak öt-
tíz per cig tart (ta pasz ta la tom sze rint
a hall ga tó ság ér té ke li a rö vid sé get)!
Ha son ló an le het ne könnyí te ni az
ige vá lasz tás kö tött sé ge in, nö vel ve a
vá laszt ha tó igék kö rét. Ha ugyan az az
ige több ször is elő ke rül, ál ta lá ban

min den al ka lom mal új pré di ká ci ót
„il lik” ké szí te ni. Mi ért? Ha az el ső is
már a tö ké le tes ség igé nyé vel ké szült,
nem egy „el dob ha tó” vál to zat csu pán,
ak kor mon da ni va ló ja örök ér vé nyű.
Leg fel jebb egy ki csit „le kell po rol ni”,
ha egyes ré szek fe lett el szállt az idő.

Meg fon to lan dó meg ol dás le het ne
más pré di ká to rok pré di ká ci ó i nak
ala pul vé te le, eset leg el mon dá sa. Mi -
ért kell min den lel kész nek iro dal mi
ba bé rok kal ren del kez nie? Ugyan ak -
kor meg kel le ne ten ni min dent an nak
ér de ké ben, hogy a lel ké szek nek le gyen
ide jük a fel ké szü lés re. Meg fon to lan -
dó az az – el ső sor ban sza bad egy há -
zak nál szo ká sos – gya kor lat is, amely
sze rint nem az igé hez ke res nek té -
mát, ha nem a té má hoz igé ket.

A lel ké szek kép zé sé ben ki emelt
hang súlyt kel le ne kap nia a pré di ká -
ci ó ra va ló fel ké szí tés nek, a ta nul ha -
tó kész sé gek el sa já tí tá sá nak. Nem tu -
dom, hogy va ló já ban mi is tör té nik
ezen a té ren, de az ered mény nem ki -
elé gí tő. Nem tu dós teo ló gu sok ra
van ma leg in kább szük ség, ha nem
gyü le ke ze ti lel ké szek re – pász to rok -
ra. Ér de mes len ne fel ku tat ni a pré di -
ká lás adott sá gá val meg ál dott lel ké -
sze ket és hoz zá juk kül de ni a teo ló gu -
so kat, hogy ta nul ja nak.

A rossz ze nész nem baj ló dik a
ze ne mű szer ke ze té vel és a ze ne szer -
ző el kép ze lé sé nek a meg fej té sé vel,
ha nem nyers anyag ként ke ze li a ze ne -
mű vet sa ját el kép ze lé se i nek meg va -
ló sí tá sá hoz: han go san ad elő olyan
rész le te ket, ame lye ket a szer ző hal -
kan kért, gyor sít, ahol a szer ző nem
kér te stb. Egyet len cél ja van: sa ját zse -
ni a li tá sá nak vagy vir tu o zi tá sá nak
nyil ván va ló vá té te le. A rossz pré di -
ká tor sem fá ra do zik túl so kat az ige
mon da ni va ló já nak meg fej té sé vel,
ha nem nyers anyag ként ke ze li sa ját
gon do la tai köz re adá sá hoz. 

Elő for dul, hogy bul vár sze rű fo gá -
sok hoz nyúl: lát tam már pré di ká tort,
aki „szem lél te tő esz kö zö ket” vitt ma -
gá val a szó szék re, és hasz nál ta is
őket. Hal lot tam olyan ról, aki meg -
hök ken tő öl tö zet tel pró bál ta a fi -
gyel met ma gá hoz ra gad ni, de bul vár -
fo gás nak mi nő sí tem azo kat a szó já -
té ko kat is, ame lyek új ság cikk cí mé -
ben el fo gad ha tó ak, ám pré di ká ci ó ban
eről te tet tek (pél dá ul: „vá lás he lyett
val lás”). Sok szor csak az üres mon -
da tok ál cá zá sát szol gál ják. Ol csó
esz köz nek ta lá lom a hall ga tó ság éb -
ren tar tá sá hoz azt is, ha a lel kész
eről te ti a „min den na pi” nyelv hasz -
ná la tát, pél dá ul a fi a ta lok ked venc
szó for du la ta i val vagy „po é nos” ki fe -
je zé sek kel „dob ja föl” az ige hir de tést.
A pré di ká ció ma rad jon ko moly, vá -
lasszunk Is ten igé jé hez mél tó kön töst!

Ne vel ni kel le ne az ige hall ga tó kat
is! Az if jú ság ne ve lé sé ben a hit tan -
okta tás ne csak a tan anyag be fo ga dá -
sá ból és re pro du ká lá sá ból áll jon, ha -
nem pró bál ják meg egy-egy sza ba don
(vagy nem sza ba don) vá lasz tott ige
üze ne tét ki de rí te ni esszé for má já ban,
hogy be te kin tést kap ja nak a pré di ká -
ló lel kész mun ká já ba, a pré di ká ció
írá sá nak gyöt rel me i be, és sa já tít sák
el a Bib lia for ga tá sát és az igék ha -
szon nal tör té nő ol va sá sát is! Vi lá go -
sít suk fel az ige hall ga tó kat ar ról,
hogy mi az ige hir de tés cél ja, és hogy
mit vár ja nak tő le! Le gye nek tisz tá ban
az zal, hogy ige hir de tés re nem szó ra -
koz ni já runk, de nem is unat koz ni!

Mint cik kem ben ko ráb ban em lí -
tet tem, tisz tá ban va gyok az zal, hogy
nem ol dot tam meg az unal mas pré -
di ká ci ók prob lé má ját, de ta lán ad tam
né hány öt le tet a meg ol dás ke re sé sé -
hez. Jó len ne, ha a té ma nem re ked -
ne meg en nél a cikk nél, ha nem
együt tes erő vel foly tat nánk a mun kát,
amíg nem ké ső!

Az unal mas pré di ká ció (2.)
g He ré nyi Ist ván

„A Ma gyar Köz tár sa ság ban
éven te ta nács adás ra töb bet fi zet -
nek ki, mint a tel jes kul tu rá lis és
ok ta tá si költ ség ve tés (négy száz -
mil li árd fo rint)” – hall hat tuk a
Kos suth rá dió egyik jú ni u si adá -
sá ban. 

Má ra már nem igaz az a mon -
dás, hogy „aki nek az Is ten hi va -
talt ad, észt is ad hoz zá”?! A té -
nyek mást mu tat nak, már pe dig
a té nyek, mint tud juk, ma kacs
dol gok.

Most azért ta nács ta la nok az
or szág kü lön bö ző ren dű és ran -
gú ve ze tői, mert a nem elégséges
ok ta tá si ke ret nem tet te le he tő -
vé a több szak is me ret meg szer -
zé sét, vagy mert aki nem tud
úsz ni, az, ha meg fi ze tik, ak kor
sem tud? De mi lesz ak kor, ha a
ta nács adók is ta nács ta la nok ká
vál nak? Meg dup láz zák a ta nács -
adás ra for dí tott mil li ár do kat,
vagy tel je sen meg szün te tik, mi -
vel sem mi gya kor la ti ered mé -
nyük nincs a sok szor csak szó -
ban adott ta ná csok nak? (Ar ra ne
is gon dol junk, hogy eset leg va -
la mi lyen más te vé keny ség vi -
szont fi nan szí ro zá sát szol gál ja a
ta nács adás nak „be cé zett” „szel -
le mi” te vé keny ség!)

Ma ga az Úr ad di ag nó zist:
„Mi lyen ta nács ta lan ez a nem -
zet, és mi lyen ér tel met len!”
(5Móz 32,28) Az ok: „…nem
hall gat tak és nem fi gyel tek rám,
ha nem meg átal ko dott go nosz
szí vük ta ná csát kö vet ték, há tu -
kat for dí tot ták fe lém, és nem
ar cu kat.” (Jer 7,24) Ká ro li sze -
rint: „Mert el len sze gül tek az Is -
ten be szé dé nek, és a Fel sé ges nek
ta ná csát meg út ál ták” (Zsolt
107,11) és „A fa ri ze u sok pe dig és
a tör vény tu dók az Is ten ta ná csát
meg vet ék ő ma gok ra néz ve (…)”
(Lk 7,30)

De mit is mond Jób? Is ten től
„van a böl cses ség és ha ta lom, övé
a ta nács és az ér te lem”. „Ta -
nács adó kat tesz bo lond dá, és
bí rák ból űz gúnyt.” (Jób 12,13.17)
Ká ro li sze rint: „A ta nács adó kat
fog ság ra vi szi, és a bí rá kat meg -
bo lon dít ja” (!). „A sze gény nek
ta ná csát ki csú fol já tok, mert az
Úr az ő bi zo dal ma.” (Zsolt 14,6)
Ézsa i ás sze rint: „Szét né zek, de
nincs köz tük sen ki, aki ta ná -
csot ad hat na. Ha kér de zem őket,
egy szót sem szól nak.” (Ézs 41,28) 

Ám az Ószö vet ség evan gé lis tá -
ja meg hir de ti az öröm hírt is. A
ka to li kus for dí tás sze rint: „Mert
gyer mek szü le tik, fiú ada tik ne -
künk, s az ő vál lá ra ke rül az
ura lom. Így fog ják hív ni: Cso dá -
la tos Ta nács adó, Erős Is ten, Örök
Atya, Bé ke Fe je del me.” (Ézs 9,5) 

Az Úr Jé zus Krisz tus a mi Ta -
nács adónk, ő Aty ja örök ta nács -
vég zé se sze rint ve ze ti, ta ná csol -
ja né pét a kes keny úton ha zá ig!
Mi ért nem vesszük igény be az Úr
szol gá já nak ezt az in gye nes „szol -
gál ta tá sát”? 

Ő éle tét ad ta vált sá gul so ka -
kért, s ez az in gyen ke gye lem ré -
szünk ről meg fi zet he tet len, de
hit ál tal el nyer he tő!

„Mond já tok meg, ad já tok elő,
ta nács koz za tok csak egy más -
sal! Hir de tett-e va la ki va la ha,
je len tett-e ki ilyent az ős idők
óta? Csak én, az Úr! Nincs más
is ten raj tam kí vül, igaz és sza -
ba dí tó is ten nin csen raj tam kí -
vül.” (Ézs 45,21)

g – I – S

Ta nács ta lan
veze tők?
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Aho gyan egy tá bo ro zó lát ta
Is mét ze ne szó tól (oly kor ha mis dal -
la mok tól) és gyer mek zsi vaj tól volt
han gos idén jú li us 5. és 11. kö zött a
csák vá ri evan gé li kus temp lom ud va -
ra. Im má ron ne gye dik al ka lom mal
ren dez tük meg a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye ze nei tá bo rát, amely
ez út tal is ha tal mas nép sze rű ség nek
ör ven dett. Az idei tá bor rá adá sul ki -
csit „nem zet kö zi vé” is vál ha tott, a tá -
bor la kók kö ré ben kö szönt het tünk
ugyan is egy ma gyar fel me nő ket szá -
mon tar tó me xi kói lányt is.

Nap ja in kat reg ge li és es ti áhí tat
fog lal ta ke ret be. A szer da es ti áhí ta -
ton egy bap tis ta pász tor tar tott elő -
adást a sze re lem ről, a pén te kit pe dig
az Al csú ti Ar bo ré tum ká pol ná já ban
tar tot tuk meg. 

A ze nei prog ram dél előt tön ként az
egyén re sza bott da ra bok gya kor lá sá -
val in dult, ebéd után pe dig kó rus pró -
ba, il let ve a ka ma ra da ra bok pró bái
zaj lot tak. (Reg ge len te – a ze né re
va ló rá han go ló dást könnyí tő – „lu -
fis tor na”, va la mint „ha gyo má nyos”
reg ge li tor na se gí tett fel éb red ni.)

A ze nei prog ra mok mel lett min -
den nap ra ju tott más kre a tív prog ram
is. Ked den egy ko sár fo nó mes ter
tar tott elő adást, majd né hány egy sze -
rűb ben ki pró bál ha tó trük köt is mu -
ta tott. Szer dán el ké szül tek a „zen gős
pó lók” is. A Zen gő tá bor lo gó ja mel -
lett idén rá nyom tuk pó ló ink há tul já -
ra a két te nye rün ket is, ame lyek
ilyes for mán ga lam bot for mál tak, to -
váb bá az egyik éne künk ből vett idé -
ze tet: „Egy szív éret tem do bo gott”. 

Hét főn és csü tör tö kön a tá bor la -
kók okos sá gu kat mér het ték össze
egy-egy kvíz ben. Az Is mer jük meg
Csák várt! cí mű rejt vény já ték lé nye -
gé ben hely tör té ne ti ve tél ke dő volt,
míg a má sik in kább az is ko lá ban ta -
nul tak ra épült.

Azt hi szem, min den zen gős ne vé -
ben ki je lent he tem, hogy iz ga tot tan
szá mol juk vissza a na po kat a kö vet -
ke ző tá bo rig.

g Pri bojszki An gé la

Zen gő tá bor –
a tá bor ve ze tő sze mé vel
A Jer tek, éne kel jünk! című gyer mek -
éne kes könyv 167. éne ke volt a mot -
tó ja a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye
idei ze nei tá bo rá nak, a Zen gő tá bor -

nak. A csák vá ri pa ró kia im már ne -
gye dik al ka lom mal adott he lyet a ren -
dez vény nek. Szer ve ző je és ve ze tő je
Sze bik Il di kó, Sze bik Ká roly evan gé -
li kus lel kész fe le sé ge volt, aki na gyon
jól irá nyí tot ta a har minc hat fős gyer -
mek se re get. Ka pi Zol tán né, Ma ri ka
he ge dű ta nár, Mi lán Zol tán né, Gi zi -
ke csel ló ta nár és kar nagy, Fe ke te
And rea kar ve ze tő és jó ma gam vol -
tunk a gyer me kek fel ké szí tői.

Kü lö nö sen a ka ma ra ze né lés bi zo -
nyult nép sze rű nek a gyer me kek kö -
ré ben, il let ve szí ve sen áll tak össze
spon tán ze né lés re is. Sok szép éne -
ket ta nul tunk, és mind annyi an öröm -
mel éne kel tünk. Jó, hogy ré sze se le -
het tem, le he tek en nek a csa pat nak,

és át ad hat tam tu dá som ból azt, amit
Is ten től kap tam. 

A kö zös ze né lés örö me mel lett Is -
ten igé jé ről is hall hat tunk és be -
szél get het tünk a reg ge li és es ti áhí -
ta tok so rán, me lye ket Sze bik Ká roly
ve ze tett.

A sza bad idős prog ra mok kö zül
ki eme lem a lég göm bös tor nát, me -
lyet Ba ra se vich né, Már ti né ni tar tott,
de volt ezenkí vül gyé ké nye zés, egyen -
pó ló-ké szí tés és ki rán du lás is. Em lé -
ke ze tes ma rad az Al csú ti Ar bo ré tum -
ban tett sé tánk is, ahol „fris sen mo -
sott” nö vé nyek ben gyö nyör köd het -
tünk. (A kert ben lé vő ká pol ná ban
tar tott es ti áhí ta tunk ra má so kat is
meg hív tunk.)

Sza bó Már ti sze mé lyé ben sza -
bad idő-fe le lő sünk is volt, aki kü -
lön bö ző já té kos fel ada tok kal, kvíz zel
gon dos ko dott ar ról, hogy a gye re kek
so ha ne unat koz za nak.

A hét kö ze pén meg hí vott ven -
dég ként kö szönt het tük kö rünk ben a
vá ci bap tis ta lel készt, Me láth At ti lát.
Meg ra ga dó elő adói stí lu sa és köz vet -
len sé ge na gyon jó han gu la tú vá tet te
a ti né dzser kor osz tályt érin tő kér dé -
se ket fe sze ge tő al kal mat.

A hét vé gén, szom ba ton volt a –
Csák vá ri Te le ví zió ál tal is köz ve tí tett
– zá ró kon cert, mely re nagy iz ga lom -
mal ké szült a tá bor min den la kó ja és
fel ké szí tő ta ná ra. En nek az ün ne pi al -
ka lom nak az ige hir de tő je Sze bik At -

ti la egy ház me gyei ze nei fe le lős volt,
aki nem csak sza va i val, ha nem ze ne -
i leg is tá mo gat ta kis cso por tun kat.

Az egész hét so rán nagy se gít sé get
je len tett a he lyi gyü le ke zet fel ügye -
lő jé nek, Mé szá ros Ta más nak a je len -
lé te, aki gon dos ko dott ar ról, hogy az
en ni va ló a sze münk nek és a szánk -
nak egy aránt kí vá na tos le gyen. Ken -
deh Gusz táv, egy há zunk ze nei fe le -
lő se is részt vett zá ró mű so run kon. Jó
volt el is me rő sza va it hal la ni. 

Bí zom ben ne, hogy a jö vő ben is
meg ren dez het jük ezt a tá bort, és
lesz nek rá érdeklődő fi a ta lok, akik -
kel együtt zeng he tünk di csé re tet Is -
ten nek.

g Szik lai Ág nes

Ze ngő  tá bor
„alul- és fe lül né zet ből” 

A két héttel ezelőtt felszentelt új
lel  kész az Efe zu si le vél ből er re az al -
ka lom ra vá lasz tott ige alap ján pré di -
kált. Ha szó sze rint nem hang zott is
el, a hall ga tó ság ért het te a pár hu za -
mot Pál efe zu si szol gá la ta és Sztruh -
ár And rás bo ko di évei kö zött. 

A sze mé lyes han gú pré di ká ció
után kö vet ke zett a kö szön té sek so ra.
El ső ként a bo ko di gyü le ke zet ne vé -
ben ele ve ní tet te fel Zseb ők Ist ván fel -
ügye lő az el múlt, mun ká ban és ered -
mé nyek ben gaz dag hét évet, majd a
da di gyü le ke zet rész nyújtotta át aján -
dé kát. Ba dics Lász ló né pres bi ter
vers be szed ve mél tat ta Sztruh ár

And rás hű sé ges szol gá la tát, és adott
há  lát a leköszönő gyülekezeti mun -
katárs ott töl tött min den na pjáért.

Az egy ház me gye ne vé ben e so -
rok író ja kö szön het te meg azt a
sok-sok mun kát, amely nek ered mé -
nye ként az el múlt években meg -
újul hat tak a gyü le ke zet épü le tei. A
most szol gá lat ba ál ló utód nak nem
a re no vá lás lesz az el ső fel ada ta, ha -
nem a lel ki épít ke zés re for dít hat ja
min den ener gi á ját és ta len tu mát.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let kö szö ne te kép pen Itt zés Já nos
püs pök és Sza bó György ke rü le ti
fel ügye lő ke rü le ti em lék ér met ado -
má nyo zott Sztruh ár And rás nak. Fel -
idéz ték emel lett a hét év vel ez előt ti
ag go dal ma kat, me lye ket a hű sé ges
szol ga társ mun ká ja sikeresen el osz -
latott. A püs pök az egybegyűltek
előtt is meg erő sí tet te a gyü le ke ze ti
mun ka társ szá má ra adott azon meg -
bí za tást, hogy se gít se az új lel kész
mun ká ját, mint egy vi gye ve le együtt
még egy ide ig a sta fé tabotot.

Sztruh ár And rás a tő le meg szo kott
alá zat tal, Krisz tus ra mu ta tás sal és ter -
mé sze te sen nem ke vés meg ha tott ság -
gal fo gad ta a kö szön té se ket. Mint
mond ta, aján dék volt szá má ra az az
ere de ti leg há rom hó na pos ra ter ve -
zett, majd hét év nyi re bő vült meg bí -
za tás, amely révén a bo ko di gyü le ke -
ze tet gon doz hat ta. 

g Mé szá ros Ta más

Sta fé taváltás Bo ko don

Sztruhár András

b Hét éves gyü le ke zet ve ze tői szol gá lat után ad ta át a sta fé ta bo tot Bo -
ko don Sztruh ár And rás nem lel ké szi gyü le ke ze ti mun ka társ Kó sa
Ger gely nek. A ben ső sé ges ün nep ség a jú li us 26-i is ten tisz te let ke re -
té ben zaj lott. 
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Az evan gé li kus meg úju lás stra té gi á já hoz…
„Stra té gia: a had mű vé szet ré sze, a há bo rús cé lok és esz kö zök meg ha tá ro zá -
sa, az erők al kal ma zá sá nak egy be han go lá sa. Át vitt ér te lem ben a po li ti ká ban
a mun kás osz tály for ra dal mi har cá nak elő ké szí té se, ame lyen be lül ér vé nye -
sül egy-egy konk rét eset ben a kö ve ten dő lé pé sek meg ha tá ro zá sa, a tak ti ka”
(Kislexikon, Aka dé mi ai Kiadó).

Az evan gé li kus egy ház nem egy harc ba in du ló kö zös ség, ha nem a sze re -
tet sza ván kö ze lít má sok hoz. Ezért sze ret nénk, ha a „stra té gia” szó he lyett
meg fe le lő, más ki té telt al kal maz nánk. Ma gyar nyel vünk gaz dag szó kin csé -
ből vá laszt ha tunk sok egye bet. Pél dá ul: evan gé li kus egy há zunk cél ki tű zé sei,
egy há zunk fel adat ter ve, az egy há zon be lü li meg úju lás ter ve ze te, az egy ház
ke re tén be lül elő irány zott fel ada tok, az egy ház jö vő be ni mun ka ter ve, evan -
gé li kus egy há zunk ban ter ve zett fej lesz té sek stb.

Szo mo rú an ta pasz tal tuk, hogy ma gyar nyel vünk egy há zun kon be lül
sem kap ja meg az el vár ha tó vé del met. Te ret en ge dünk nyel vünk tor zí tá sá -
nak. Gaz dag szó kin csün ket mel lőz ve ér te lem za vart sem ve tünk meg, hogy
zeng ze tes nyo ma té kot ad junk egy há zunk te vé keny sé gé nek. An nak ide jén az
aszó di evan gé li kus is ko lánk ban nyelv őr fel ügyel te a ma gyar ta lan sza va kat
és he lyes bí tet te. Hol tar tunk most? A le xi kon el avult? Vagy meg ko pott a ma -
gyar ön tu da tunk? Raj tunk mú lik, hogy ma gyar nyel vün ket meg őriz zük a ma -
ga szép sé gé ben, gaz dag sá gá ban. Ez len ne a fel ada tunk. Ta lán azt is ír hat nánk,
hogy kö te les sé günk.

Egy há zunk cél ki tű zé se, hogy szé les nép ré teg nek is ért he tő nyel ven szól -
jon. Írá sa ink ban hasz nál junk min den ki ál tal ér tel mez he tő ma gyar ki fe je zé -
se ket. Az egy ház meg úju lá sának alap fel ada ta it a Bib lia tar tal maz za. A jó Is -
ten se gít sé gét kell kér nünk a jé zu si ta ní tá sok kö ve té sé hez.

Dr. Er ddy Ti bor né (Bu da pest-Ke len föld)

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg liszt,
10 dkg Ra ma mar ga rin, 2 evő ka nál
tej föl, egy csi pet nyi só, 1 evő ka nál kris -
tály cu kor, 1 cso mag va ní li ás cu kor, 5
g élesz tő, fél bög re tej. A krém hez: 25
dkg kris tály cu kor, 3 db to jás, 3 dl tej -
föl, 2 dl tej, 2 evő ka nál liszt, bár mi -
lyen gyü mölcs.

A tész ta el ké szí té sé hez fut tas suk
fel az élesz tőt a lan gyo sí tott, cuk ros
tej ben. Gyúr juk össze a töb bi hoz zá -
va ló val, és le ta kar va ke lesszük meg a
tész tát.

A krém el ké szí té sé hez a lisz tet ke -
ver jük össze a tej jel és a tej föl lel, majd
ál lan dó ke ver ge tés mel lett főz zük
meg, és hagy juk ki hűl ni. A to jás sár -
gá kat a cu kor ral jól ke ver jük ki, ad -
juk hoz zá a lisz tes masszát, leg vé gül
a ke mény hab bá vert to jás fe hér jé ket.

A tész tát sü tő pa pír ral ki bé lelt
tep si be tesszük, meg szór juk da rált

di ó val vagy zsem le mor zsá val, egyen -
le te sen el oszt juk raj ta a meg mo sott
és da ra bok ra vá gott gyü möl csöt –
íz lés sze rint ezt is meg szór hat juk
még cu kor ral –, majd le önt jük a
krém mel. 160 fok ra elő me le gí tett sü -
tő ben kö rül be lül húsz perc alatt
meg süt jük.
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Con fes sio
Tisz telt Szer kesz tő Úr!
Ér dek lő dés sel ol vas tam az evan gé li kus hon la pon, il let ve az Evan gé li kus Élet -
ben kö zölt Ba log Zol tán-in ter jút a húsz év vel ez előtt az NDK-me ne kül tek
kö zött Csil le bér cen tör tén tek ről. Ugyan csak hal lot tam az evan gé li kus rá dió -
adás ban el hang zott in ter jút az el nök kel.

Örü lök, hogy húsz év el múl tá val ilyen ele ve nen tart ják a té mát. Ez szük -
sé ges is. De úgy gon do lom, hogy leg alább ennyi re szük sé ges az új ság írói kö -
rül te kin tés és ob jek ti vi tás is. Ezt azért írom, mert ak ko ri ban Le hel Lász ló, az
öku me ni kus ta nács fő tit ká ra hi va ta lo san – tu do má som sze rint – négy lel készt
kért fel a me ne kül tek kö zöt ti szol gá lat ra: He c ker Fri gyes me to dis ta lel készt,
dr. Zsig mondy Ár pád és Csé ry Ág nes evan gé li kus lel ké sze ket és Bé ke fi La jos
re for má tus lel készt. Az er re vo nat ko zó hi te les tör té ne tet meg a me ne kül tek
kö zöt ti szol gá lat ról szó ló em lé ke ző pub li cisz ti kát a Con fes sio 1990/1. szá ma
a 71–74. ol da lon tet te köz zé NDK-me ne kül tek kö zött cím mel tol lam ból. Ké -
sőbb az mtv2 Pál ffy Ist ván szer kesz té sé ben fil met for ga tott a tá bor ban töl -
tött idő ről, hely szí nek ről ve lem, majd lel ké szi nap ló mat né met re for dít va meg -
küld tem azt a né met Sta at sar chiv nak a ti ze dik év for du lón. Az Evan gelis che
Ve rant wor tung cí mű CDU-lap (Né met Ke resz tény de mok ra ta Unió) úgy szin -
tén a ti ze dik év for du ló ra kö zölt rész le tet lel ké szi nap lóm ból.

Úgy gon do lom, nem ha szon ta lan fel la poz ni a Con fes sio idé zett szá mát, s
rá jön ni ar ra, mi az, ami ben az ese mé nyek len dü le té ben ha son ló an érez tünk
Ba log Zol tán nal, s mi az, ami ben a tör té ne lem ura sa já tos igei lá tá so kat adott,
s ami ben ta lán az egyé ni hit lá tá sa éle seb ben meg fo gal ma zó dott és diffe ren -
ci ál tan je lent ke zett. Ez is meg ta lál ha tó eb ben a cikk ben, mi vel hogy an nak
a fe led he tet len ti zen négy nap nak meg volt már ak kor a sa já tos „teo ló gi á ja”,
il let ve teo ló gi ai ol va sa ta, egy faj ta ke let-kö zép-eu ró pai fel sza ba dí tá si teo ló -
gia. Amely az tán to vább foly ta tó dott… és ar ról is meg va gyok győ ződ ve, hogy
az a szep tem ber 10. na gyon so ka ké… akik még em lé kez nek pon to san a tör -
tén tek re…

Kol le gi á lis üd vöz let tel:
Dr. PhD Bé ke fy La jos 

re for má tus teo ló gus, pub li cis ta, fe le lős szer kesz tő
Gö mör-Kis hont me gye egy ko ri hi tes
föld mé rő jé nek, Vass Im ré nek, a Ba -
rad la bar lang ku ta tó já nak a ró la el -
ne ve zett Vass-ka pu nál (a bar lang
egy ko ri vég pont ján) fal ra vé sett írá -
sa ju tott eszem be a mi nap. Arról
még pedig, hogy egyik kol lé gám ádáz
ha rag ra ger jedt, ami ért egy olyan
szá mí tó gé pes ki mu ta tás ke rült elé,
mely nem volt al kal mas ar ra, hogy
az egy más fe lett sze rep lő szá mo kat
egy gomb nyo más ra össze ad ja. A
nagy já ból har minc sor ból ál ló, ke rek
szá mo kat tar tal ma zó osz lo pot így
kény te len volt kéz zel, az az szá mo ló -
gép se gít sé gé vel össze gez ni, mint egy
tizenhat-tizennyolc má sod per cet
elve szít ve így ér té kes ide jé ből, egy ben
– bi zo nyá ra jo go san – fel há bo rod va
ami att, hogy a mű ve let vé sze sen le -

csök ken ti amúgy el is mert az na pi
mér nö ki tel je sít mé nyét.

„Ed dig és ne to vább!” – ju tott
eszem be ek kor. Nos, ez az a szint, aho -
vá nem kel le ne, nem sza bad na már
el jut nunk.

A szá mí tás tech ni ka ta gad ha tat -
la nul hasz nos do log. Sok he lyen,
sok min den ben meg könnyí ti az éle -
tünket, gyor sa sá got, pre ci zi tást ga -
ran tál, men te sít a mo no ton, lel ket -
len mun ka vég zés alól, né ha pe dig
egye ne sen nél kü löz he tet len. Se gí ti
a gyó gyí tást, az élel me zést, a kom -
mu ni ká ci ót és még oly sok min dent,
hogy le he tet len fel so rol ni az összes te -
rü le tet, ahol jó szol gá la tot tesz nek az
„okos gé pek”. 

Azt azon ban nem lenne szabad el -
fo gad ni, hogy az em ber ki szol gál ta -

tott já vá, sőt rab já vá vál jon egy mű -
sza ki be ren de zés nek, le gyen az bár -
mi lyen jó, hasz nos vagy di va tos.

Urunk a ma ga ké pé re for mál ta az
em bert, s föl di lé te ide jé re va la -
mennyi lel ket be le fog lal ta egy kü lön -
le ges, egye di temp lom ba, a test be
(1Kor 3,16), ame lyet ki-ki kö te les fenn -
tar ta ni, meg őriz ni, fej lesz te ni – a
reá bí zot tak sze rint. Be le ért ve eb be –
töb bek kö zött – a tu dás meg szer zé se
irán ti vá gyat, a jó zan gon dol ko dás ké -
pes sé gét és a ma gunk kal szem be ni igé -
nyes sé get.

Nem jó te hát, ha nem sá fár ko dunk
he lye sen, s le mon dunk a gon dol ko dás
le he tő sé gé nek aján dé ká ról a vi lág
pil la nat nyilag ked ve ző nek tű nő kí ná -
la ta mi att.

g Gyar ma ti Gá bor

Ed dig és ne to vább!

Szin te biz to sak le he tünk ab ban,
hogy az 1984-es év szám em lí té se kor
nem a Los An ge les-i nyá ri olim pi ai
já té kok jut nak eszünkbe, ha nem
sok  kal in kább Ge or ge Or well azo nos
cí mű mű ve, amely ből a „Nagy Test -
vér szem mel tart” szál ló ige is szár -
ma zik. Ugyan eb ben a könyv ben ta -
lál koz ha tunk a ke vés bé is mert em -
lé ke zet lyu kak el ne ve zés sel is,
amellyel azt a cső pos ta sze rű rend -
szert il le tték, ame ly a cen zú ra ál tal
meg sem mi sí ten dő nek ítélt do ku -
men tu mo kat és ira to kat szál lí tot ta el
a ke men cé kig. 

A New York Ti mes jú li us 18-án
kelt cik ke ép pen ezek re az em lé ke -
zet lyu kak ra utal: Or well 1984 és
Ál lat farm cí mű köny vei ugyan is
ha son ló kép pen tűn tek el a vi lág
leg na gyobb in ter ne tes könyv áru -
há zá nak, az Ama zon.com -nak a
rend sze ré ből.

Az elekt ro ni kus köny vek szük sé -
ges sé ge már egy ide je té ma vi lág -
szer te. Ha zánk ban is egy re töb bet le -
het hal la ni a könyv  mé re tű esz kö -
zök ről, ame lyek né ha csak húsz-
har minc pa pír lap vas tag sá gú ak, de
me mó ri á juk ban több ezer könyv
el tá ro lá sá ra ké pe sek. A leg job bak –
kö zöt tük az Ama zon Kind le – pe dig
akár az in ter net re is ké pe sek csat la -
koz ni, hogy le tölt sék on nan a kö vet -
ke ző ol vas mányt.

Az elekt ro ni kus köny vek új tech -
no ló gi á kat is szül tek: az e-pa pírok
majd nem ugyan olyan meg je le ní -
tést nyújtanak, mint a nyom ta tott la -
pok, az LCD-ki jel zőkkel szem ben
na pon is jól ol vas ha tók, és ke ve set
fo gyasztanak, mert csak az új ol dal -
kép ki raj zo lá sa kor hasz nálnak ener -
gi át. Ez zel azon ban még csak olya -
nok, mint egy könyv. Bár e be kez dés
ele jén már sze re pel, hogy több ezer
kö tet nyi a me mó ri á ja, ez va ló já ban
nem lé nye ges előny, hi szen a leg rit -
kább eset ben uta zik va la ki két-há -
rom könyv nél töb bel.

Az iga zi elő nyük az elekt ro ni kus
köny vek nek az, hogy az ol va só be lé -
jük ír hat. Mond hat nánk per sze, hogy

a ren des köny vek mar gó já ra is le het
jegy ze tel ni, ugyan ak kor az e-köny vek -
be épí tett szá mí tó gép ter mé sze te sen
olyan funk ci ó kat is el ér he tő vé tesz,
ame lyek re a pa pír könyv nem ké pes.
A köny vek be írt jegy ze te ket ugyan -
is akár egy ben ki is le het gyűj te ni, de
leg alább is ke res ni le het ben nük.

Vissza tér ve a je len cikk ele jén
kez dett tör té net hez a Mo bi le Re fe -
rence ki adó köz zé tet te az Ama -
zon.com könyv áru há zon ke resz tül
Or well 1984 és Ál lat farm cí mű
köny vét, azon ban mint ké sőbb ki de -
rült, er re nem volt en ge dé lye a szer -
zői jo gok tu laj do no sá tól. Az Ama -
zon.com el tá vo lí tot ta a köny vek szö -
ve gét az üz let vir tu á lis pol ca i ról,
va la mint tö röl te a vá sár lók e-köny-
ol va só gé pe i ről is. És ez zel tu laj don -
kép pen olyan lé pést tett, amely az
1984 an ti utó pisz ti kus vi lá gát idéz te
fel. Az Ama zon Kind le fel hasz ná lói
szer ző dé sé ben rá adá sul nem is sze -
re pel az a le he tő ség, hogy az áru ház
tö röl he ti a köny vet, vi szont az igen,
hogy en ge dé lye zi a fel hasz ná lók -

nak, hogy „ál lan dó má so la tot tá rol -
ja nak a di gi tá lis tar ta lom ról”.

Be bi zo nyo so dott, hogy a pa pír -
könyv nem egyen lő a di gi tá lis könyv -
vel. A fel hasz ná lói szer ző dés ed dig is
til tot ta az utób bi ak má so lá sát vagy el -
adá sát, így – a nyom ta tott könyv vel
el len tét ben – nem le het köl csön ad -
ni vagy ép pen egy an tik vá ri um nak
ér té ke sí te ni. De az Ama zon.com lé -
pé sé ig a fel hasz ná lók leg alább ab ban
biz to sak le het tek, hogy amit egy szer
meg vá sá rol tak, az a bir to kuk ban
ma rad. Mi ként a ha gyo má nyos köny -
vek vi lá gá ban: tel je sen el kép zel he tet -
len len ne, hogy éj nek évad ján mond -
juk a Book line vagy a Lib ri al kal ma -
zott jai be jöj je nek a há zunk ba, ma -
guk kal vi gye nek egy kö te tet, mert ki -
de rült, hogy a könyv áru ház be szál -
lí tó ja és a könyv szer ző jé nek örö kö -
se kö zött jo gi vi ta tá madt. 

És az zal, hogy az Ama zon el tá vo -
lí tot ta a köny ve ket, nem csak az ere -
de ti szö ve gek tűn tek el az e-könyv-
ol va sók ból, ha nem a hoz zá juk fű zött
jegy ze tek is. Egy di ák, Jus tin Gaw -
rons ki pél dá ul ar ról pa nasz ko dott,
hogy ez zel tu laj don kép pen az ő mun -
ká ját „lop ták el”, hi szen a nyá ri há zi
fel ada ta ve szett oda az ál tal, hogy a
könyv vel együtt tör lőd tek az 1984-
hez írt fel jegy zé sei.

A szer zői jo gok kal kap cso lat ban
nem ez az egyet len eset, ami kor
több kárt okoz tak, mint amek ko ra ér -
té ket meg véd tek. A leg na gyobb vesz -
te ség eb ben az eset ben azon ban az,
hogy oda lett az em be rek nek a di gi -
tá lis tar tal mak meg bíz ha tó sá gá ba
ve tett hi te. Az Ama zon be bi zo nyí tot -
ta, hogy or wel li mó don ké pes szö ve -
ge ket tö röl ni a fel hasz ná lók e-könyv-
ol va só i ról. 

De en nél is na gyobb baj ban le -
szünk, ha va la kik nem tö röl ni akar -
nak majd egyes té te le ket, ha nem
„csak” meg vál toz tat ni. Csak ki csit át -
ír ni a tör té nel met, csak ki csit el tün -
tet ni múlt bé li sö tét fol to kat, csak
kicsit dik ta tú rát ját sza ni a di gi tá lis
vi lág ban.

g Nagy Ben ce

1984
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

„Egy nem ze dék nek fo gom ke zét…”
III. al só sá gi gyü le ke zet épí tő evan gé li zá ci ós nap

Sza kály De zső igaz ga tó ha lá lá nak 30., va la mint fe le sé ge, Ha itl Ilo na ta ní tó ha lá lá nak 15. év for du ló ja al kal má -
ból au gusz tus 1-jén, szom ba ton dél előtt 10 órai kez det tel em lé ke zünk meg Al só ság volt evan gé li kus ta ní tó i -
ról. Hely szín: az al só sá gi evan gé li kus temp lom és gyü le ke ze ti ház (Cell dö mölk, So mo gyi Bé la u. 31.).

Az ün nep ség Fá bi án Gá bor cell dö möl ki ró mai ka to li kus kán tor or go na hang ver se nyé vel kez dő dik. Evan gé -
li zá ci ós ige hir de tést mond Ve tő Ist ván al só sá gi evan gé li kus lel kész. Sza kály De zső re em lé ke zik Ba logh Er nő al -
só sá gi evan gé li kus kán tor. Az ün nep ség – ál ló fo ga dás után – ko szo rú zás sal vég ző dik az al só sá gi evan gé li kus
te me tő ben. A meg em lé ke zés ke re té ben há lát adunk a temp lom kül ső fel újí tá sá nak be fe je zé sé ért.

H I R D E T É S

Kindle 2 – az Amazon legújabb
e-könyv-olvasója
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VASÁRNAP

0.45 / Du na Tv
An na nya ra
(spa nyol–gö rög–né met
filmdrá ma, 2001) (104')
Az An na nya ra az em lé ke zés
film je. An na fo tó ri por ter
Ber lin ben, s még min dig szép
öt ve nes asszony. Vá rat la nul
el ve szí ti fér jét, s vissza tér
gyer mek ko ra szín he lyé re, egy
gö rög szi get re, ahol bol do gan
élt egy ko ron szü le i vel. A csa -
lád ból ő örö köl te ezt a fe led -
he tet len és örök há zat ten -
ger re nyí ló ab la ka i val, cso dá -
la tos kert jé vel, az örök zöld
nö vény zet tel. Ez a ház volt
egy ko ron a har mó nia, a rend,
a sze re tet, a sze re lem és
ugyan ak kor a gyű lö let há za
is. An na csen de sen jár ja át a
ház min den ze gét-zu gát, s
em lé ke zik.

HÉTFŐ

9.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse
ju ta lom
(csa lád ter ve ző so ro zat) (50')
12.05 / Bar tók rá dió
Nóg rá di Pé ter szer zői est je
13.04 / Kos suth rá dió
A vén gaz em ber
Mik száth Kál mán re gé nyét
rá di ó ra al kal maz ta
és ren dez te: Soly mo si Ot tó
15.35 / Du na Tv
Mes ter mű vek a szá zad for du -
ló ma gyar épí té sze té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2004) (27')
A mű vé szet pa lo tái
19.42 / Kos suth rá dió
Ír nép ze ne Fin bar & Ed die
Fu rey elő adá sá ban
21.35 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér. Wil li am
Shakes peare: A vi har

KEDD

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
10.30 / Hír Tv
Ősök te re
13.15 / HBO
A szü le tés
(ame ri kai film drá ma, 2006)
(101')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Su gár zó Nap
19.35 / Bar tók rá dió
Mo zart: A va rázs fu vo la
A két fel vo ná sos ope ra kon -
cert sze rű elő adá sa
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (30')
Bá lint And rás
szín há zi em ber
22.35 / m2
Ha za fe lé
(fran cia víg já ték, 1989) (100')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55 / m2
Ke re kek és lé pé sek (45')
A Nyír ség ho mok ján
16.40 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
17.10 / PAX
Dr. Pálhegyi Ferenc portréja
(portréfilm) (44')
19.35 / Bar tók rá dió
A MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar
hang ver se nye
22.55 / Du na Tv
Cir ku szi ze ne kar
(ka na dai szó ra koz ta tó
mű sor, 2002) (48')
23.40 / m1
Len gyel ká pol na (ma gyar
doku men tum film) (58')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 2-ától augusztus 9-éig

CSÜTÖRTÖK

6.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.05 / m1
Fő tér (50')
Kas té lyok Ma gyar or szá gon
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről fel nőt tek nek
19.10 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi fel vé tel) (38')
Az Evan gé li um Szín ház
elő adá sa
20.00 / Film mú ze um
Gya log a menny or szág ba
(fe ke te-fe hér ma gyar
já ték film, 1959) (89')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: h-moll mi se
22.35 / m2
Szi get vá ri vér ta núk
(ma gyar té vé film, 1996) (70')

PÉNTEK

7.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
13.33 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008
13.55 / m2
A tánc le gen dá ja
(tánc tör té ne ti so ro zat) (25')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Fe lix
Men dels sohn-Bart holdy
Ha gyo má nyok
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a fer tő di Es ter -
házy-kas télyt. Az Or feo
zene kar Haydn-hang ver se nye
22.00 / Du na Tv
Mind annyi an Krisz tu sok
vagyunk (len gyel film drá ma,
107 perc, 2006)

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.30 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
Cla ude Le Je u ne: Mis sa Ad
Pla ci tum
19.05 / Du na Tv
Kö zös ba rá tunk
(an gol té vé film so ro zat, 1998)
(50')
19.35 / Bar tók rá dió
Ver di: A szi cí li ai ve cser nye
(öt fel vo ná sos ope ra)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
A Ka ra ma zov test vé rek
1–2. rész
21.20 / m1
Ki nek a pap né
(ame ri kai ro man ti kus
vígjáték, 1996) (119')
22.55 / m2
Szent end rei Te át rum (ma gyar
do ku men tum film) (55')

VASÁRNAP

8.30 / Kos suth rá dió
Tet szet tek vol na
A rend szer vál to zás évei
9.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.30 / m1
Evan gé li kus kas té lyok Pest
kör nyé kén (26')
13.33 / Bar tók rá dió
18. Ga ude Ma ter egy ház ze nei
fesz ti vál – Cze s to cho wa 2008
A Sha hi naz együt tes hang -
ver se nye
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né -
ről
Re for má tus egy ház ze ne az
ez red for du lón
20.00 / m1
Holt vá gány
(fran cia–spa nyol–olasz film,
2004) (101')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Meg es küd tem ne ked, és szö vet ség re lép tem ve led – így szól az én Uram, az Úr
–, és az enyém let tél. Ez 16,8c (1Kor 3,23; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 11) Mi -
lyen jó len ne egy meg bíz ha tó szö vet sé ges! Va la ki, aki vel egy irány ba néz he -
tünk, egy fe lé me he tünk, aki nek a vál la ak kor is erős, ami kor a mi énk gyön -
ge, és át vál lal ja a ter he in ket. Aki nek van jó sza va, jó ta ná csa, böl cses sé ge, de -
rű je. Aki har ca ink ban mel let tünk áll; ha föld re ke rü lünk, ki áll he lyet tünk, és
küzd. Aki nek fon tos a lel künk, a bá na tunk is. Aki hű sé ges, aki ke zes ke dik ér -
tünk. Aki a mi énk, és akié mi va gyunk. Ta lán csak álom, hogy ilyen társ lé te -
zik? Most az igé re néz zünk: a jó hír, hogy még mi előtt meg szü let tünk, va la -
ki már gon dos ko dott ró lunk, és gon dolt ránk. És el ké szí tett min dent. Ne künk
„csak” el kell fo gad nunk a számunkra kí nált szö vet sé get és ki mon da ni: kö szö -
nöm, Uram Jé zus, hogy te mind ezt egy szer re meg adod és meg te szed ér tem. 

Hét fő
Egy szol ga sem szol gál hat két úr nak, mert vagy az egyi ket gyű lö li, és a má si kat
sze re ti, vagy az egyik hez ra gasz ko dik, és a má si kat pe dig meg ve ti. Lk 16,13a (2Móz
32,26; Jak 2,14–26; Ap Csel 21,1–14) Ko moly bel ső meg ha son lást, mo rá lis cső -
döt idéz het elő, ha két (több) urat, esz mét, el vet aka runk a ne künk ada tott egy
szív vel és lé lek kel szol gál ni, kö vet ni, val la ni. Tak ti ká zik a vi lág, tak ti ká zunk mi
is, fel ad juk az el ve in ket, „új ra gon dol juk” a hi tün ket, asze rint, hogy mi ként ér -
vé nye sül he tünk job ban. De hol is? Itt, ahol van negy ven-öt ven-hat van év nyi éle -
tünk. És köz ben? És az után? Jé zus azt mond ja: így nem le het. Nem így le het jól!
Nem er re hív az Úr is ten. Ál lás fog la lás ra kész tet az ige, ami kor meg hall juk. Jé -
zus élet út já nak vál la lá sá ra szó lít fel, tak ti kák és la ví ro zá sok nél kül.

Kedd
Az igaz ság be szé de, az evan gé li um hoz zá tok is el ju tott, és aho gyan az egész vi -
lá gon gyü möl csöt te rem és nö ve ke dik, ugyan úgy kö zöt te tek is, at tól a nap tól fog -
va, ame lyen meg hal lot tá tok. Kol 1,5–(Zsolt 147,15; 2Kor 6,11–18/7,1/; Ap Csel 21,15–
26) Sok fé le im pul zus éri az em bert. Hí rek so ka sá ga. Rek lá mok ígé re tei. Cso -
dás élet vál to zá so kat ígé rő tan fo lya mok. Új em ber ré le he tünk – mond ják –, ha
ezt vagy azt kö vet jük, meg vesszük. Mi ó ta Pál a ko los sé i ak nak írt, az óta sincs
más üze net a ke re ső nek, amely iga zi vál to zást, iga zi gyü möl csö zést, lel ki nö -
ve ke dést ered mé nyez het, kö zös sé gek meg úju lá sát hoz hat ja. Csak az igaz ság be -
szé de, az evan gé li um. Ha en gem el ért, tar to zom az zal, hogy to vább ad jam. Célt
és irányt mu tat ni ma: Krisz tus ra mu tat ni, hir det ni, hogy van meg ol dás – van-e
en nél ak tu á li sabb fel adat, ami kor szin te szét hul lik a vi lág kö rü löt tünk? 

Szer da
Bo rulj le Is te ned nek, az Úr nak szí ne előtt, az után ör ven dezz mind an nak a jó -
nak, amit Is te ned, az Úr ad ne ked és há zad né pé nek. 5Móz 26,10–11 (Kol 2,7;
Jak 3,13–18; Ap Csel 21,27–40) Ami kor hi deg tél van, a me leg nya rat vár juk.
Ami kor itt a ká ni ku la, pa nasz ko dunk. Ha bő a ter més, te her nek érez zük: nincs
ki nek el ad ni, nincs hol tá rol ni. Ha van ott ho nunk, só haj to zunk, mennyi ter -
het és költ sé get ró ránk a fenn tar tá sa. Ha van au tónk, bosszan ko dunk, hogy
más nak is van, és mi at tuk du gó ban kell ücsö rög nünk. Ha van egy éle tünk,
amely ben sok aján dék és Is ten től jö vő ál dás van el rejt ve, szel le mi és lel ki és
tes ti adott sá gok, mi a hi á nya in kat dé del get jük. Pedig ör ven dez ni kel le ne an -
nak, ami van! Mert sem mi nem „jár”, ha nem ad ja va la ki. És leg fő kép pen ne -
ki, az Aján dé ko zó nak kell ör ven dez nünk, mert a Fi át is el küld te hoz zánk, hogy
lás suk, tud juk, érez zük: íme, mennyi re drá gák va gyunk szá má ra.

Csü tör tök
Mi vel már el fo gad tá tok Krisz tus Jé zust, az Urat, él je tek is őben ne. Kol 2,6 (1Móz
35,2; Lk 11,33–36/37–41/; Ap Csel 22,1–21) Jé zus ket tős pa ran cso la tát, amely -
nek a szí ve-lel ke a sze re tet, nem le het éle tünk nek csak egy kis sza ka szá ra szű -
kí te ni. Nem a temp lo mi áhí tat csend jé ben kell meg él ni. Hi szen „ben ne élünk,
moz gunk és va gyunk”. Tény leg lát ják, ér zik ezt raj tunk? 

Pén tek
Áld já tok, né pek, a mi Is te nün ket, han go san hir des sé tek di csé re tét! Ő tar tott élet -
ben ben nün ket, és nem en ged te, hogy lá bunk inog jon. Zsolt 66,8–9 (Kol 3,16;
Jn 18,19–24; Ap Csel 22,22–30) Öko ló gi ai ka taszt ró fá kat jó sol nak, vi lág jár ványt,
glo bá lis fel me le ge dést, ter mé sze ti ka taszt ró fá kat. Sok szor el gon dol ko dik az
em ber: mi az Is ten aka ra ta? Mi ért tar tunk itt, és mi lesz ve lünk, a vi lág gal? Hi -
szem: nem kon fe ren ci á kon fog meg ol dód ni a vi lág sor sa, sem a G8-ak csú csa -
in. Ami bi zo nyos: Is ten az élet Ura. Meg őriz min ket, de tő lünk is az élet tisz -
te le tét vár ja. Éle tet mi nem te remt he tünk, meg sem tart ha tunk. Meg té rés nél -
kül nincs éle tünk, nincs jö vőnk, ezt kel le ne vég re meg ér te ni.

Szom bat
A tü re lem és vi gasz ta lás Is te ne ad ja meg nek tek, hogy köl csö nös egyet ér tés le -
gyen kö zöt te tek Jé zus Krisz tus aka ra ta sze rint. Róm 15,5 (Jer 32,39; Fil 2,12–
18; Ap Csel 23,1–11) Ha csak an nak kel le ne hin nem, amit a té vé ben lá tok, az
új ság ban ol va sok, az ut cán ta pasz ta lok, azt gon dol nám: eb ben a vi lág ban se -
hol nincs – pil la nat nyi nál több – egyet ér tés. Se ki csi, se nagy hord ere jű dol -
gok ban. Ér de kek men tén, ön zés men tén „épít jük” kap cso la ta in kat. „Sze met
sze mért” ko runk ban ta lán fur csa, meg bot rán koz ta tó, bot rá nyos a „vi lág” szá -
má ra a má sik em ber re fi gyel ve, meg bo csát va, meg sza kít va a bosszú ál lás, a
gyű lö let, az ér de kek lán co la tát, a sze re tet ere jé vel győz ni a rossz fe lett…?! 

g Kháti Dóra

Új nap – új kegyelem

Fizessen elő lapunkra!

Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy au gusz tus 8-án, szom ba ton 15 óra kor az aj kai evan gé li kus temp lom ban Ittzés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel. Sze re tet tel vá rom Önt és
ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Tóth Ká roly Ist ván

H I R D E T É S

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lője

H I R D E T É S

Nyá ri mun ka rend az Ül lői úton
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.) au gusz tus 7-éig (pén te k) – a nyá ri sza bad ság egy idő ben tör -
té nő ki adá sa mi att – zárva tart.

Az Ül lői út 24. szám alatt ta lál ha tó gyűj te mé nyek nyit va tar tá sa:
• Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár jú li us 27., hét fő től au gusz tus 31.,

hét fő ig van zár va. El ső mun ka nap: szep tem ber 1., kedd.
• Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár au gusz tus ban zár be. El ső mun ka -

nap: szep tem ber 1., kedd. Azon a hé ten, ami kor az or szá gos iro da már
zár va tart, jú li us 27–31. kö zött ügye le tet szer vez nek, te hát még lá to -
gat ha tó ak.
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