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Az el múlt év szá zad ban több or szág
vált ön ál ló vá, el ső sor ban Ázsi á ban és
Af ri ká ban. A po li ti kai füg get len ség és
a gaz da sá gi élet kér dé sei mel lett ezek -
ben kö zép pont ba ke rül tek a nem zet -
épí tés prob lé mái is. Pél da ként há rom
ilyen or szág: Zim bab we 1980, Na mí -
bia 1990, Szlo vá kia 1993 óta ön ál ló.

Zim bab we evan gé li kus egy há za a
kor mány tá mo ga tá sá val a nem zet épí -
tés („na ti on buil ding”) ügyé ben se gít -
sé get kért a gen fi szék he lyű Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség től (LVSZ). A szer -
ve zet 1982-ben Bu la wayó ban, 1986-
ban Ha ra ré ben ren de zett kon fe ren ci -
át a ko ráb bi an gol és fran cia gyar ma -
tok egy há zai szá má ra. A ta nács ko zás
meg vizs gál ta, mi lyen prog ra mok kal,
rá ha tás sal, po li ti ká val győz he tők le az
et ni kai, tör zsi, nyel vi, gaz da sá gi, kul -
tu rá lis és val lá si kü lönb sé gek. 

Ki de rült: nem elég az apart heid, a
fa ji meg kü lön böz te tés, a he lyi tör zsi
há bo rúk ti lal ma. Egy-egy né pen, kö -
zös sé gen be lül leg több ször a kö zös
er köl csi ér ték rend szer hi ány zik. Fe -
ke ték, fe hé rek, kü lön bö ző tör zsek -
hez, né pek hez tar to zók, más-más
nyel vet be szé lők, kü lön bö ző val lá sú -
ak, sze gé nyek és gaz da gok együtt élé -
sé hez köl csö nös el is me rés, to le ran -
cia szük sé ges. Az egész vi lág ra ér vé -
nyes nek tűnt az a meg ál la pí tás is,
hogy egy-egy né pet leg in kább az
ko vá csol össze, ha a ve ze tők egy kö -
zös el len ség ké pét raj zol ják elé. 

Az 1986-ban ren de zett ha ra rei ta -
nács ko zá son sze rény ered mé nye ket
ta pasz tal hat tunk. Saj nos, Af ri ka or -
szá gai a leg utób bi év ti ze dek ben nem
tud tak pél dát mu tat ni a nem zet épí -
tés te rén. Pol gár há bo rúk, val lás há bo -
rúk, erő sza kos po li ti kai ha tal mi vál -
tá sok tör tén tek.

* * *

Au gusz tus hu sza di ká nak, ál la mi ün -
ne pünk nek a tör té ne te igen ér de kes.
Ál lam ala pí tó, szent té ava tott el ső ki -
rá lyunk, Ist ván tisz te let tel jes em lé ke
vé gig hú zó dott az év szá za do kon. A
má so dik vi lág há bo rú utá ni szo ci a lis -
ta-kom mu nis ta ha ta lom azon ban –
sok más val lá sos tra dí ció mel lett – ezt
is ir ta ni igye ke zett. 

1949. au gusz tus 18-án fo gad ta el az
Or szág gyű lés a sztá li ni szov jet min -
tá ra szö ve ge zett, párt dik ta tú rás nép -
köz tár sa sá gi al kot mányt és ün ne -
pét, au gusz tus hu sza di kát. Mel lé -
tet ték – a val lá sos ha gyo má nyok ban
mé lyen gyö ke re ző ara tá si há la adó ün -
nep pót lá sa ként – az „új ke nyér”
meg ün nep lé sét. Szent Ist ván kul tu -
sza, a ka to li kus kör me ne tek be szo rul -
tak a temp lo mok ba. Nem ze tünk tör -
té nel mé nek ke resz tény sé günk höz
kap cso ló dó más ha gyo má nya it is
til tot ták, pró bál ták el fe led tet ni, át ír -
ni, új ün ne pek kel he lyet te sí te ni. Ez a

prak ti ka csak rö vid del a rend szer vál -
toz ta tás előtt tört meg. 

1988-ban, el ső ki rá lyunk ha lá la ki -
lenc száz öt ve ne dik év for du ló já nak ün -
ne pén Szé kes fe hér vá ron a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ren de zé sé ben
– Stra ub F. Bru nó nak, az El nö ki Ta -
nács el nö ké nek rész vé te lé vel – Szent
Ist ván és ko ra cím mel ál la mi kon fe ren -
ci át rendeztek. A pá pa ma gyar or szá -
gi lá to ga tás ra ka pott meg hí vást. Egy
év múl va, negy ven év után, vég re új -
ra sza bad dá és tel jes sé lett az ün nep.

Több mint ezer éves or szág épí tő és
nem zet épí tő tör té nel münk re vissza -
te kint ve ma egy há zunk né pünk kel
együtt, Is ten nek há lát ad va ün ne pel
au gusz tus hu sza di kán. Hiszen ké ré -
sün kön és reménységünkön felül
meg kaptuk az elmúlt tavaszon a
nem zeti összefogáshoz szükséges
külső feltételeket. Az a fel ada tunk,
hogy te gyük mind azt, amit re ánk bí -
zott az Is ten – mi ként a ré gi ek la ti -
nul mond ták:„tua res agi tur”, az az „a
te dol god, em ber, hogy tedd”.

Ezer éves ta pasz ta lat, hogy a nem -
zet épí tés, az or szág éle té nek, sor sá -
nak, kö zös jó lé té nek elő moz dí tá sa
nem tör tén het si ke re sen a spi ri tu a -
li tás, lé lek épí tés, bel ső er köl csi tá -
masz és irá nyí tás nél kül! Igaz ez az
egyes em berre és a csa lá dokra, a ki -
sebb-na gyobb kö zös sé gekre, az ok -
ta tá si-ne ve lé si rend szerre, és igaz a
gaz da sá gi és po li ti kai élet te rü le tén
is. Jé zus mond ta: „Nem csak ke nyér -
rel él az em ber…” (Mt 4,4)

Nem le het elég gé hang sú lyoz ni a
mai, kor rup ci ó val küz dő ma gyar
tár sa da lom ban a Tíz pa ran cso la tot,
be lő le pél dá ul azt, hogy „Ne lopj!” Az
apos tol rész le te zi a kö ve ten dő ma ga -
tar tást: „…le gye tek mind nyá jan egyet -
ér tők, együtt ér zők, test vér sze re tők,
kö nyö rü le te sek, alá za to sak. Ne fi -
zes se tek a go no szért go nosszal…” (1Pt
3,8–9) Kor társ köl tőnk, Ger gely Ág -
nes hoz zá te szi a sze re tet ről: leg -
alább is kí mé le tet kí vá nok!

Af ri ká ban sok fe lé a fe hér em bert
vagy egy má sik val lás hí ve it el len ség -
nek bé lye gez ve pró bál tak egy sé get
te rem te ni. A nem ze ti és val lá sos el len -
ség ké pek el ho má lyo sí tá sá ra és tör lé -
sé re öku me ni kus meg ol dás le het a
Gyó gyí tó em lé ke zés (He a ling of Me -
mori es) prog ram, a „bé kes ség Is ten től
– bé kes ség egy más sal” je gyé ben. Ez a
szem ben ál ló fe lek elem ző-em lé kez te -
tő pár be szé de len ne, ahol a cél nem a
má sik le győ zé se, ha nem egy más meg -
hall ga tá sa, a se bek gyó gyí tá sa, meg bé -
ké lés és együt tes jö vő ki ala kí tá sa. 

2010-ben or szá gon be lül és kí vül sok
mú lik azon, va jon haj lan dók va gyunk-e
ilyen pár be széd re és meg bé ké lés re! 

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
gen fi köz pont já nak ko ráb bi tu do -
má nyos mun ka tár sa

Nem zet épí tés ről
augusz tus hu sza di kán

Gyö nyö rű gye rek ko ri ün ne pek vil lan -
nak be lém. Kezd ve a for ró nyá ri
ara tás sal: éles ka szá val a fér fi ak, sar -
ló val az asszo nyok, én mint víz hor -
dó fi úcs ka a ma gas dió fa alatt vá rom,
hogy sza lad jak a szom ja zók hoz. És
ké sőbb, csép lés va la me lyik kö ze li ta -
nyá n, össze jön nek az em be rek, hord -
ják az asz ta go kat, a nagy sze gény ség -
ben is ke reszt tel sze gi meg a leg idő -
sebb az új ke nye ret…

Em lék szem, egy ki lenc ven éves né -
ni ke hal kan éne kelt: „Ó, Szent Ist ván,
di csér tes sél, / Menny- és föl dön tisz -
tel tes sél, / De fő kép pen ná lunk ma,
/ Mint or szá gunk is táp ja.” Mi lyen
szép, rit kán hal lott meg fo gal ma zás
nagy ki rá lyunk ról.

Böl cső fa ra gó. Or szág épí tő. De leg -
e lőbb is ala pí tó. Gon dol junk be le: úgy
ala kult az éle te, hogy érez te és tud ta,
ezt kell ten nie. És lett or szág ala pí tó
Ist ván ki rály! Ami nem ki sebb fel adat
volt, mint a ma rok nyi nép men té se a
vi lág vi ha rok ban. Nem fegy ve rek kel,
nem kin csek kel, a hit ál tal. A ke reszt
je lé nek lát ha tat lan ere jé vel.

Le nyű gö ző ez a sok-sok ál do zat tal
meg tar tott or szág. A ne héz szá za do -
kon át lá ba ló fo lya ma tos ság. A tö re -
dék kö vek a temp lom ro mo kon; az
ész re vét le nül be lénk égett arc, a
nem is mert, min den ki nek ma ga el -
kép zel te ki rály arc. Fi gyel és kí sér
ben nün ket, ezért is jó ma gyar nak len -
ni. Itt lak ni. Ten ni és te rem te ni,
hogy meg ma rad junk! 

Las san ezer esz ten dős vi ta, hogy
mit kö szön he tünk Ist ván ki rály nak. A

kér dés ér vek és el len ér vek tü zé ben ég
ma is. Ér de mes hát az ün ne pen vé gig -
gon dol nunk, imád ság ban vé gig él nünk
tör té nel mün ket. Ta lán elég dön té sé -
nek he lyes sé gét ab ban le mér nünk,
hogy ma, ezer ne héz esz ten dő után is
ma gya rul ér te ke zünk mind er ről.

El ső nagy ki rá lyunk, Ist ván alak ja
és sze mé lyi sé ge év szá za dok óta fog -
lal koz tat ja az al ko tó kat. Ko ro ná zá si
pa lást ban áb rá zol ták, a veszprémi
temp lo mot ala pí tó Gi zel la ki rály -
né val együtt, de egye dül is, a Ké pes
kró ni ka dí szes ini ci á lé já ban áll va
épp úgy, mint idő kop tat ta fres kón,
harc ba in du ló ként.

Fel tű nő, hogy a 19. szá zad ban ke -
vés szob ron je le nik meg nem zet -
for má ló ki rá lyunk. A 20. szá zad ban
– 1906-ban – a bu dai Vár ban fel ál -
lí tott Stróbl Ala jos-mű vet el ma rasz -
tal ták, Ady így fo gal ma zott: a „Ha -
lász bás tya ku lisszái kö zé te le pí tett
kom po zí ció túl dí szí tett és mél tat lan
em lé ke zés”.

Az utób bi öt ven év ről el mond hat -
juk, las san min den vá ro sunk ban, fa -
lunk ban ta lá lunk őt idé ző al ko tást.
Med gyessy Fe renc Győr ben el he lye -
zett szob ra az egyik leg szebb mun ka,
Var ga Im re ki rá lya a va ti ká ni ma gyar
ká pol nát dí szí ti, Göm bös Lász ló fá -
ból fa ra gott mell szob ra Őri szent -
pé ter büsz ke sé ge. A nem ze ti össze -
tar to zá sun kat erő sí tő 2000–2001-es
mil len ni u mi év ben hat van két mű vet
ál lí tot tak föl, a ka to li kus Du nán tú lon
ugyan úgy, mint a kál vi nis ta Al föl dön.

Ki emel ke dik kö zü lük Kő Pál szob -

rász mű vész Ist ván ki rá lya. Las san tíz
éve, hogy fi gye lem, ha ar ra já rok, a
kö ze lé ben meg pi he nek. Be szél ge tek
a nép men tő nagy ki rállyal. A lu -
kács há zi park ban, fe nyők alatt ál ló
szob ra elő ké pe, kis vál to za ta a gel lért -
he gyi szik la temp lom előtt el he lye zett
em lék mű nek. 

A mes ter sza kí tott a lo von büsz kén
ülő lo vas alak já val, föld re ál lí tot ta hő -
sét, aki fi a tal em ber, az utód lá son
töp ren gő fér fi. Nem nagy, dí szes pa -
lást ban van, rö vid, ko ra be li zub -
bony ban, ha ris nyá ban és he gyes or -
rú ci pő ben. Erős bal kar já val a temp -
lom min tát öle li ma gá hoz. Fe jén ab -
roncs ko ro na. A pom pás pa ri pát dí -
szí tő ta ka ró, az ősi for má jú nye reg -
gel a hát te ret ké pe zi. Fönt a ke reszt,
az ikon bar na hegy ol dal a vas rá csos
ka pu bol to zat tal. Lép cső, kis tér, ott
áll és vár a fi a tal ki rály. Meg kér de zi
a szik la temp lom ból ki jö vő ket: ki ért
imád koz ta tok? Né zi a ro ha nó vá rost,
biz tat ja az em be re ket: épít se tek és
szé pít se tek! Mö göt te a szür ke Du na,
a zöld Sza bad ság híd. 

Kör kö rös er kély a szo bor nál, kő pa -
dok, so kan le ül nek a szo bor elé be, a
gye re kek föl mász nak hoz zá: „Szia,
gye re gör desz káz ni” – hív ja egy kis fiú. 

Erős osz lo po kon áll Ist ván ki rály.
Néz és töp reng, ezer év egy pil la nat ban.
A jö vő be te kint. Az au gusz tu si szél föl -
erő sí ti sza va it: „Meg ma rad ni!” „Vá -
laszd azt a Nyu ga tot, ahol szó hoz ju -
tunk, és be fo lyá sol juk sor sun kat, eset -
leg a má sét is!…” „Itt él ned-hal nod kell!”
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[Lel kész:] Min den ha tó Atyánk! Ma -
gasz ta lunk té ged, mert nagy vagy, és
cso dá kat te szel! Ki für kész he tet len
aka ra tod dal fel fe ded a test té lett
Is tent a ki csi nyek és alá za to sak
előtt, de el ho má lyo sí tod azok lá tá -
sát, akik azt hi szik, a te sze med del
lát ják a vi lá got.

Hall gass meg, ké rünk, ami kor a
leg na gyob bat kér jük tő led. Éb ressz
ben nünk vá gyat, hogy éhez zük és
szom jaz zuk je len lé te det. És add,
hogy fel is mer jük a vi lág vi lá gos sá -
gát, ha el jön hoz zánk. Elé gítsd meg
az utá nad só vár gót, mert ér te ni
sze ret nénk sza vad, lát ni ke zed ha -
tal mát, érez ni ve ze té se det. Elé gíts
meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád a
gyer me ke kért. Azo kért, akik biz -
ton ság ban nö ve ked nek, és azo kért is,
akik nem tud ják, mi lyen ér zés együtt
él ni sze re tet ben. Jó sá god és gon dos -
ko dá sod kí sér je őket min den út ju -
kon. Kö nyör günk hoz zád a szü lő kért,
akik fél nek el en ged ni gyer me ke ik ke -
zét és rád bíz ni a rá juk bí zot ta kat.
Vésd mé lyen a szí vük be, hogy min -
den sze ret tük és min den kin csük ná -
lad van a leg jobb he lyen. Vi seld
gond jukat az ár vák nak és el do bot -
tak nak. Nyu god jon ol tal mad a ma -
gu kat al kal mat lan nak ér ző szü lő -
kön, hogy el ne csüg ged je nek. Te
vagy min de nek meg újí tó ja és meg -
tar tó ja! Újítsd meg mind azt, ami
meg fá sult a fel nőt tek ben, és adj tisz -
ta, szép sza va kat, ki csi nek és nagy -
nak bé kes sé get, sze re te tet.

[Gyü le ke zet:] Urunk, ké rünk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Tarts min ket szo ro san a
ke zed ben, és űzd el min den fé lel -
mün ket! Kö nyör günk hoz zád a csa -
lá dok ból ki ta szí tot ta kért. Azo kért,
akik nem fér nek be le övé ik sze re te -
té be. Állj azok mel lé, aki ket meg ve -
tet tek, akik ma guk ra ma rad tak, akik
sö tét ség ben jár nak! Adj eny hü lést a
szen ve dők nek, bé kes sé get a bé két le -
nek nek, pi he nést a meg fá rad tak nak.
Ne hagyd el azo kat, akik rád bíz ták
ma gu kat, és nem ér zik kö zel sé ge det.
Küldd őri ző an gya la i dat oda, ahol
nagy szük ség van rá juk.

Nyisd meg, ké rünk, ál dá sod for -
rá sa it, és ne hagyd, hogy egy is el -
vesszen azok kö zül, akik nél kü löz -
ni kény te le nek vi lá god ban. Min -
ket pe dig in díts jó in du lat ra, hogy
szí ve sen ad junk ab ból, amink van,
és ne for dul junk el azok tól, akik kér -
nek tő lünk.

[Gyü le ke zet:] Urunk, ké rünk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád a
Lé le kért! Hogy for mál ja szí vün ket,
ele ve nít se meg gon do la ta in kat, önt -
sön erőt fá radt tes tünk be-lel künk be.
Hogy nyis sa meg sze me in ket a szen -
ve dők, gyen gék, el eset tek meg lá tá sá -
ra. Hogy te gye hal ló vá szí vünket
igéd re, nö vel je ben nünk a hi tet, és
épít se köz tünk a kö zös sé get. Itass át
min ket is Szent lel ked del, hogy ma -
gunk is üze net té vál junk. Adj gyü le -
ke ze te ink be is él te tő is te ni erőt.

Te hoz zád kö nyör günk, Urunk,
hogy min den idő ben az zal a bi za lom -
mal for dul junk hoz zád, amellyel a
gyer mek for dul aty ja fe lé.

[Gyü le ke zet:] Urunk, ké rünk, hall -
gass meg min ket!

[Lel kész:] Add, Uram, hogy bát -
rab ban, szol gá lat ra ké szen zör ges -
sünk, mert te meg ígér ted, hogy a zör -
ge tők nek meg nyit ta tik. Kö szön jük
ne ked, hogy Jé zus Krisz tus ban fel tár -
tad előt tünk ar co dat! Ál dunk azért,
mert atya ként ha jolsz hoz zánk.
Ámen.
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b A hu ma niz mus a re ne szánsz
idő sza ká ban a mű ve lő dés egyik
meg ha tá ro zó irány za ta volt. Ez
az esz me ki vált képp az iro da -
lom ban és az ok ta tás ban ho -
zott nagy je len tő sé gű vál to zá so -
kat, de még a teo ló gi á ba is „be -
le avat ko zott”. A re for má ció és a
hu ma niz mus ugyan is sok te -
kin tet ben egy mást erő sí tet ték,
rá adá sul a leg több re for má tor
egy ben hu ma nis ta is ko lá zott sá -
gú is volt.

A hu ma nis ta szel le mű is ko lák tan -
anya gá nak alap ve tő ré szét ké pez te az
an tik vers mér té kek ok ta tá sa, még -
hoz zá az ének se gít sé gé vel. Eze ket a
ta nu lá si se géd esz köz ként fel hasz -
nált dal la mo kat hu ma nis ta met ri kus
éne kek nek ne vez zük.

Ilyen ta ní tó cé lú dal lam ból ala kult
ki he ti éne künk, a Szent, örök Is ten,
nin csen ho va len nem (EÉ 431) dal la -
ma is, mely Hon te rus Já nos re for má -
tor, lel kész, is ko lai rek tor 1548-ban ki -
adott tan köny vé nek egyik da rab ja. A
32 la tin nyel vű ódát és a hoz zá juk tar -
to zó 21 kó rus le té tet tar tal ma zó Odae
cum har mo ni is cí mű tan köny vet a
Ma gyar or szá gon leg na gyobb ha tást
ki fej tő met ri kus ének ki ad vány ként
tart juk szá mon.

He ti éne künk dal la má nak őse
Eheu fu ga ces Pos tu me, Pos tu me szö -
veg kez det tel az al ka i o szi stró fa ta ní -
tá sá hoz szol gált min tá ul. Ez az ere -
de ti leg ./-./–/-../-./-// lük te té sű an -
tik sor kép let – mely nek ta lán leg hí -
re sebb pél dá ja Ber zse nyi Dá ni el A

ma gya rok hoz (I.) cí mű ver se („Rom -
lás nak in dult haj dan erős ma gyar!”)
– nép ének ként –../–/…./–// rit mu -
sú vá egy sze rű sö dött. Ez ál tal bár az
an tik vers for ma ép pen lé nye gét,
jel leg ze tes lük te té sét ve szí tet te el,
még is ez a szük ség sze rű át rit mi zá -
ló dás te het te csak al kal mas sá e da -
ra bo kat a gyü le ke zet ben va ló kö zös
ének lés re.

Az Eheu fu ga ces dal la mát kez -
det ben a Di csérd az Is tent mos tan, ó,
én lel kem kez de tű, a 146. zsol tárt fel -
dol go zó pa ra frá zis ra éne kel ték, ké -
sőbb a re for má tus egy ház egye te mes
fő gond no ki tisz tét be töl tő Rá day
Pál nak a Meg hó dol lel kem te né ked,
nagy Fel ség cí mű ének szö ve gé vel
kap cso ló dott össze, s él ma is a re for -
má tus gya kor lat ban.

Éne kes köny vünk ben Túr me zei Er -
zsé bet (1912–2000) szö ve ge hor doz -
za e dal la mot. A di a ko nissza köl tő -
nő ál do zat kész, fá rad ha tat lan mun -
ká já val éle te vé gé ig a Fé bé Di a ko -
nissza egye sü let kö te lé ké ben szol gált,
emel lett ver se i nek el ső pub li ká lá sa
(1938) óta, még a dik ta tú ra em bert
pró bá ló éve i ben is ki tar tó an foly tat -
ta köl tői te vé keny sé gét. Az evan gé -
li kus éne kes könyv szer kesz té sé hez
105 ének szö veg meg írá sá val, il let ve
for dí tá sá val já rult hoz zá, me lye ken
ke resz tül ma is szol gál ja és meg szó -
lít ja egy há zát.

g Fe ke te Ani kó

„…a vé gén …ná lad
vagyok” (Zsolt 139,18b)
Egy ige hir de tés ben hal lot tam egy -
szer: Is ten és az em ber tör té ne te a
nagy fu tá sok ról szól. Az em ber fut az

Is ten elől, ő pe dig fut az em ber után,
„hogy el ne vesszen…”

„Bár ho vá fut nék…” Ol va som a 139.
zsol tárt. Azt mond ja mennyei Atyánk -
ról, hogy nem csu pán tá vol ról szem -
mel tart, ha nem min den ol dal ról kö -
rül fog, ke zét raj tam tart ja. So ha nem
le he tünk kí vül őr ző sze re te tén. So ha
nincs tá vol, még ha mi messze érez -
zük is ma gun kat tő le. Csu pán kar nyúj -
tás nyi ra, ki ál tás nyi ra van. El ve szett -
nek ak kor tud hat juk ma gun kat, ami -
kor nem jut eszünk be, hogy ki ált hat -
nánk, vagy nincs erőnk össze kul csol -
ni a ke zün ket, ki tár ni a szí vün ket.
Azon ban sa ját te he tet len sé günk, erőt -
len sé günk nem je len ti Is ten le he tő sé -
ge i nek és ere jé nek vé gét.

Mennyi min den jut hat eszünk be a
„mély sé ges mély ről”! Ádám és Éva
rej tő zé se a kert fái kö zött, mint a fé -
le lem és szé gyen mé lye. Já kób me ne -
kü lé se az éj sza ká ban, pár na he lyett
kő vel a fe je alatt, mint a ki szol gál ta -
tott ság mély sé ge. Jó zsef a kút fe ne kén,
mint a test vér bosszú és az el ha gya -
tott ság mé lye. Jó nás a cet hal gyom -
rá ban, mint az Is ten elő li me ne kü lés
mé lye. A té koz ló fiú egye dül lé te a
disz nók vá lyú ja mel lett, mint a sza -
bad ság mé lye. Is me rős hely ze tek…

Ez az ének az zal szem be sít, hogy
sok szor ki pro vo kál juk mély sé ge in ket.
Ön ál ló út ja ink van nak. Nem bí zunk
Urunk sze re te té ben. Azt hisszük,

kor lá toz, nem ad elég sza bad sá got.
Lá za dunk. Nem a vé let len mű ve,
hogy nem lát juk Is ten ar cát. Mi rejt -
jük el elő le a ma gun két. Ha rag ban va -
gyunk ve le.

Az „új élet haj na la” min dig a meg -
le pe té sek meg le pe té se. Ki szá mít ha -
tat lan aján dék. A haj nal a de ren gés -
sel kez dő dik. Nincs egy csa pás ra
ve rő fény. Aho gyan a te rem tés haj na -
lán a mély ség fö löt ti sö tét ség ben Is -
ten Lel ke már ké szült az új ra: Le gyen
vi lá gos ság! Mi ként Jó nás szá má ra a
cet hal gyom ra is temp lom má vált,
ami kor már nem fu tott Is ten elől, ha -
nem be szél get ni kez dett ve le.

Mi lyen ne he zen hisszük el, hogy
ve re sé ge ink mé lyén nem csak el -
vesz ni le het, ha nem Is ten nel ta lál -
koz ha tunk. Ezt a re mény sé get Jé zus
éb resz ti ben nünk. Hi szen a ke reszt -
fa tit ka ép pen az, hogy ott nem a ha -
lál győ zött, ha nem új élet kez dő dött.
A fel tá ma dott Krisz tus sal va ló ta lál -
ko zás, a bűn bo csá nat ke gyel me te -
rem ti meg mind nyá junk szá má ra
az új élet le he tő sé gét.

Ke resz tury De zső Es ti imád ság cí -
mű ver se bi zo nyá ra meg erő sí ti ben -
nünk szép éne künk iga zát: „Ó, mi lyen
vak ho mály ba fut nak / kik nél kü led
in dul nak út nak. / A ke ze met né zem:
le szá rad; / szí vem sí vó ho mok kal
árad. // Va la mi kor ké zen ve zet tél; /
szök ni akar tam, nem en ged tél, /
csend volt szí vem ben és a csend ben
/ sza vad szólt csak, min den nél szeb -
ben. // Én Is te nem, hívj vissza en gem!
/ Ma gam ma rad tam, el té ved tem. /
Légy bá tor sá gom, bi zo dal mam; / ó,
légy úr rá megint Te raj tam!”
g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Szent, örök Is ten, nin csen ho va len nem
C ANTATE

Né met or szá gi ösz tön dí jam alatt kü -
lön le ges ki ál lí tás ra ju tot tam el né met
teo ló gus ba rá ta im mal. Egy kis kö zép -
ko ri temp lom ban az utol só íté let tel
fog lal ko zó fest mé nye ket mu tat tak
be. Szá mom ra fur csa al ko tá sok kö -
zött sé tál gat tunk. A ba rokk áb rá zo -
lá sok döb be ne tes po kol meg je le ní té -
se i vel szem ben áll tak a non fi gu ra tív,
mo dern tech ni kák kal meg ele ve ní tett
mai el kép ze lé sek. 

Fi gyel me met egy 16. szá za di, is me -
ret len né met al föl di fes tő ké pe von -
ta ma gá ra. Va ló szí nű leg azért, mert
na gyon kö zel áll hoz zám az a kép,
amely szin te min den gyü le ke ze ti te -
rem ben meg ta lál ha tó: a szé les utat és
a kes keny ös vényt áb rá zol ja. A szé -
les úton höm pö lyög a tö meg va la -
mer re, a kes keny, kacs ka rin gós ös vé -
nyen vi szont egy-egy hí vő ha lad
csak, de ez az út ve zet Krisz tus hoz.
A kö zép ko ri fes tőt meg ih let te a szo -
ros ka pu ról és a kes keny út ról szó ló
sza kasz a He gyi be széd ből (Mt 7,13–
14), azon ban a kép alá Mt 25,31–46-
ot ír ta, amely az utol só íté let ről szó -
ló rész. 

A kép kö ze pén fenn Jé zus ül a
mennyei tró nu son. Két ol dal ról igye -
kez nek hoz zá az em be rek. Az egyik
irány ba el uta sí tó an tart ja a ke zét, a
má sik irány ból igyek vők nek pe dig int,
hogy sza bad az út hoz zá. Mind két
cso port ba tar to zók ar cán az ér tet len -
ség ve he tő ki.

A meg döb ben tő az volt, hogy a ké -
pen Jé zus a kes keny úton igyek vők -
kel szem ben el uta sí tó. 

Ba rá ta im gyor san meg fo gal maz ták
vé le mé nyü ket: az is me ret len fes tő va -
ló szí nű leg fél re ér tet te a Szent írás
sza va it. Azt mond ták, hogy aki a hit
út ján ha lad, az biz to san cél ba ér.

Szá mol hat az zal, hogy a kes keny ös -
vény út ja ka nyar gós, pró bák kal te li,
még is min dig Krisz tus fe lé, az üd vös -
ség fe lé ha lad. Csak így lát ják ér tel -
mét a ke resz tény út nak, az ön meg -
ta ga dás nak, a sok le mon dás nak.

Pál apos tol a vá lasz tott nép hi tet -
len sé ge mi att szo mor ko dik. Az ős -
atyák éle té ből vett tör té net tel bi zo -
nyít ja szá muk ra, hogy a hi tet len sé -
gük Is ten ígé re te it nem be fo lyá sol ja.
Az Örök ké va ló sza vai és cse le ke de -
tei ön ma guk ban meg áll nak, és a be -
lé jük ve tett hit vagy a hi tet len ség nem
mó do sít hat raj tuk. Is ten is ten sé ge
min de nekfe let ti, nem kér dő je lez he ti
meg sen ki a ma ga hi te, val lá sos sá ga
alap ján. 

A zsi dók szá má ra azon ban Jé zus
mint Is ten igaz sá gá nak meg je le né se
ne he zen ér tel mez he tő. Ben ne ugyan -
is az is te ni ir ga lom olyan „meg ele ve -
ne dé se” tör té nik, amelyet az em be -
ri igaz sá gos sá gon tá jé ko zó dók nem
tud nak meg ér te ni. El fo gad ha tat lan a
„sze met sze mért” igaz sá gán ne vel ke -
dők szá má ra. „Kö nyö rü lök, akin kö -
nyö rü lök, és ir gal ma zok, aki nek ir gal -
ma zok.” Ezek a sza vak nem az egyez -
ke dés, al ku do zás sza vai. 

Mi kor Mó zes össze tör te a kő táb -
lá kat és el éget te az arany bor jút, kö -
nyör gött az Úr hoz, hogy ir gal maz zon
a nép nek, és kí sér je őket to vább az
úton. Is mer tes se meg ma gát ve lük,
hadd lás sák és érez zék je len lé tét.
„Mu tasd meg ne kem di cső sé ge det!” –
kér te Mó zes az Urat. „Az Úr így fe -
lelt: El vo nul ta tom előt ted egész fen -
sé ge met, és ki mon dom előt ted az Úr
ne vét. Ke gyel me zek, aki nek ke gyel me -
zek, és ir gal ma zok, aki nek ir gal ma -
zok.” (2Móz 33,18–19) Meg mu tat ja
ma gát, át él he tő a je len lé te, még is tel -

je sen más ként, mint amit lát tak,
meg szok tak a sok is ten hi tű Egyip tom -
ban. Nem az em ber al kot ta ma gá nak
az is tent, ha nem az Úr te rem tet te az
em bert, és ő hív ta el né pét.

A ma em be re is haj la mos a ma ga
is ten él mé nyei, hi te, val lás gya kor la ta
alap ján sa ját is tent al kot ni. Olyat,
ami lyen nek el kép ze li, ami lyen nek
lát ni sze ret né. Rá ru ház min dent,
ami em be ri el kép ze lés sze rint jó,
igaz sá gos, va ló di. De még is csak tel -
je sen más ez az is ten lá tás, mint ma -
ga az élő Is ten. Jé zus sza va: „Ir gal -
mas sá got aka rok, és nem ál do za -
tot”, egé szen más, mint amit az em -
ber hor doz ön ma gá ban, amit a ma -
ga ál tal al ko tott ide a li zált is ten kép -
ből ki kö vet kez tet.

Évek kel ez előtt az ál ta lá nos is ko -
lá ban, ahol hit tant ta ní tot tam, az el -
ső osz tály ban ko moly be szél ge tés
ala kult ki ar ról, hogy néz ki Is ten.
Mond tam a gye re kek nek, hogy őt
nem le het el kép zel ni. Más, mint az
em ber. Nem ér tet ték. Kí ván csi vol -
tam, hogy hat-hét  éve sen hogy
gon dol ják, ezért meg kér tem őket,
hogy raj zol ják le. A fi úk ki rályt, ki -
rály fit raj zol tak, a lá nyok ki rály kis -
asszonyt. A me se vi lág ból ke res ték
meg azt a te kin télyt, aki nek ha tal -
ma van, aki min den ki fe lett áll. A
leg na gyob bat raj zol ták, akit csak el
tud tak kép zel ni. 

Azt gon do lom, ben nünk, fel nőt -
tek ben is ott van ez a „tu dás”, de éle -
tünk fo lya mán pró bál juk egy re in -
kább ér tel mez ni az Is ten ről ben -
nünk élő ké pet, és fel ru ház zuk
olyan tu laj don sá gok kal, ame lyek a
mi szá munk ra el ér he tet le nek. Azt
gon dol juk, hogy Is tent úgy tud -
hat juk ma gunk mel lett leg in kább,

ha mi nél job ban is mer jük. Ne héz el -
fo gad ni, hogy nem a mi meg is me -
ré si tö rek vé se ink, a mi jó nak lá tott
ke resz tény utunk, a mi szi lárd nak
vélt hi tünk le het a zá lo ga az örök
éle tünk nek, ha nem egye dül az ő ke -
gyel me. 

„Bol do gok az ir gal ma sok, mert ők
ir gal mas sá got nyer nek” – mond ja Jé -
zus a He gyi be széd ben. Úgy érzem,
ez a tanítása az utol só íté let ről szó -
ló festménynek. Hi szen sen ki nem
tud meg fe lel ni an nak az el vá rás -
nak, hogy min den ki hez oda lép jen,
de ha csak eggyel is meg cse le ked tük
a leg ki seb bek kö zül, ve le tet tük meg
– mond ja Jé zus. Azt gon do lom, a
kép fes tő jé nek az volt a cél ja, hogy
új ra és új ra rá döb bent se az em bert:
egye dül Is ten ir gal mas sze re te te iga -
zít hat meg ben nün ket. A ma gunk
ere je, hi te ah hoz kell, hogy Jé zus ban
fel is mer ve a kes keny utat és a szo ros
ka put az ő sze re te té ben jár has suk
éle tünk út ját.

g Jo hann Gyu la

Imád koz zunk! 
„Jer, Vi lá gos ság, ra gyogj fel ne künk, 
Hogy csak Krisz tus lé gyen
mes te rünk! 
El ne hagy juk őt, mi hű
Meg vál tón kat, 
Aki né pé nek örök sé get ad! 
Szánj meg, Is ten! 
Ó, Sze re tet, áraszd ránk me le ged, 
Hadd íz lel jük édes sé ge det, 
Tisz ta szív ből min den kit hadd
szeres sünk, 
Egyes ség ben és bé ké ben él jünk! 
Szánj meg, Is ten!” 
(EÉ 232,2–3)
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Is ten igaz sá ga
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Oratio
œcumenica
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Egy ál ta lán nem ért meg le pe tés ként,
hogy az Evan gé li kus Élet ke vés te ret
és fi gyel met szen telt a Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek) jú li us 17-
én Szar va son tar tott kül dött gyű lé sé -
nek. (Jú li us 25-i lap szám, 3. ol dal –
A szerk.)

A tu dó sí tás cí me is el árult va la -
mit ar ról a tar tal mi, szer ve zé si, mi -
nő sé gi üres já rat ról, ame lyet a „szin -
ten tar tott szer ve zet” ta lál ko zó ja
pro du kált. T. Pin tér Ká roly fő szer -
kesz tő ki fe je ző cím vá lasz tá sa egy -
ér tel mű en a vér be li kró ni kás jó in -
du la tá ról, vissza fo gott sá gá ról, ta lán
szer ve ze tünk irán ti sze re te té ről is
árulkodott. 

El ját sza doz tam a gon do lat tal: mi -
lyen cí met is ad nék, ha én ír nám meg
en nek a szin te tel jes ér dek te len ség -
be ful ladt ta lál ko zó nak a be szá mo ló -
ját? Ta lán job ban il lett vol na az ese -
mény hez va la mi olyas fé le cím, mint
„Füst be ment terv” vagy „Mi nek ne -
vez ze lek?”, ne tán „Len ni vagy nem
len ni, ezek a füg get len vál to zók”,
még is, a leg ta lá lóbb és egy ben a leg -
egy sze rűbb a ked venc cí mem, az
iga zi hun ga ri kum: „Fá ból vas ka ri ka”. 

Mert ha őszin te és tár gyi la gos
sze ret nék len ni, azt kell mon da nom:
az egész szar va si kül dött gyű lés –
az zal együtt, hogy olyan se fü le, se
far ka mó don volt meg szer vez ve – va -
la mi olyas mi nek tűnt, amit nagy
kény sze re det ten le kel lett bo nyo lí ta -
ni, ha már van egy be jegy zett szer ve -
zet s an nak egy alap sza bá lya; s ha le -
het, le gyünk mi nél ha ma rabb túl
raj ta.

Saj nos ez a szem lé let mód rá nyom -
ta bé lye gét a Maek ed di gi négy éves
mű kö dé sé re is. Murphy egyik hí res
mon dá sa jut eszem be: „Bár mely egy -
sze rű prob lé ma meg old ha tat lan ná
fej leszt he tő, ha ele get töp ren günk raj -

ta.” Töp ren gé sek ből, prob lé ma ele -
mez ge té sek ből nem volt hi ány, konk -
rét meg ol dá sok ból, tet tek ből an nál
in kább.

A részt ve vők kö zül töb ben jöt tünk
több száz, ne tán több ezer ki lo mé ter
tá vol ság ból, Os ló ból, Ko lozs vár ról,
Bá zel ből, a Fel vi dék ről vagy a ten ge -
ren túl ról, öröm mel és ko moly el vá rá -
sok kal, de csa ló dot tan tér tünk ha za. 

Pe dig kár, nagy kár egy so ha vissza
nem té rő tör té nel mi esélyt, egy nagy -
sze rű fel ada tot, egy épít ke ző kö zös
kül de tést könnyel mű en el ját sza ni,
fe lü le te sen ke zel ni, el se ké lye sí te ni.

Most is vissza em lé ke zem a kez de -
tek op ti miz mu sá ra, a nagy lel ke se -
dés re, ami kor 2006. ok tó ber 13–14-
én Oros há zán vi lág gá kür töl tük a
zász ló bon tást. Ezer nél is több ma gyar
evan gé li kus test vé rünk volt együtt a
szél ró zsa min den irá nyá ból, a tör té -
nel mi te rü le tek ről, Nyu gat-Eu ró pá -
ból, Ame ri ká ból, Auszt rá li á ból; a
vi lág hét sar ká ból egy szív vel, egy lé -
lek kel, egy aka rat tal val lot tuk meg
evan gé li u mi hi tün ket, és éne kel tük
át szel le mül ten nem ze ti imán kat.

Vég re ki mond hat tuk együtt azt,
amit min den egyes ma gyar evan gé -
li kus ge ne rá ci ó nak új ra és új ra meg
kell ta nul nia és val la nia: hogy füg get -
le nül at tól, hol élünk, hi tünk és nyel -
vünk eggyé öt vöz min ket, mert csak
egy ma gyar evan gé li kus ság van, és mi
mind nyá jan en nek ré szei va gyunk.
Kü lön-kü lön ré szek, tö re dé kek, ki -
sebb-na gyobb da ra bok, együtt va -
gyunk az egész.

Ál dott em lé kű Frenkl Ró bert or -
szá gos fel ügye lő – aki egyik leg lel ke -
sebb tá mo ga tó ja volt a jö ven dő egye -
te mes kon fe ren ci á nak – így írt a
kon fe ren cia he té ben meg je lent Evan -
gé li kus Élet-szám ve zér cik ké ben:
„Akár büsz kék is le he tünk ar ra, hogy

alig öt év elő ké szí tő mun ká ja után
meg ala kul a szé pen hang zó ne vű
ma gyar evan gé li kus vi lág szer ve zet.
Va ló já ban pe dig ar ra le he tünk büsz -
kék, hogy jó volt az alap gon do lat, ki -
de rült, hogy van iga zi igény a ma gyar
evan gé li kus kö zös ség for má ló dá sá -
ra – nem egy sze rű en egy újabb szer -
ve zet re, tiszt sé gek re, ha nem össze fo -
gás ra, egy más hi te ál ta li gaz da go dás -
ra. (…) Szé pek a táv la tok. (…) A ki -
nyílt, oly kor tág ra nyílt aj tón be is kell
lép ni.” 

S mint ha csak foly tat ná előd je
gon do la ta it, Prőh le Ger gely, a Frenkl
Ró ber tet kö ve tő or szá gos fel ügye lő,
a Maek el nö ke egy hét tel ké sőbb,
ugyan csak az új ság ve zér cik ké ben, így
fo gal ma zott: „Az ün ne pi is ten tisz te -
let li tur gi á ja, ige hir de té se, ze ne szá -
mai, majd az azt kö ve tő meg nyi tó be -
szé dek, kö szön té sek egy más ra épül -
ve újabb és újabb ér vek kel iga zol ták
kez de mé nye zé sünk he lyes sé gét (…)
A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
zász ló bon tá sa jól si ke rült. Most már
a mi szer ve ző kész sé gün kön és szor -
gal mun kon mú lik, hogy a jö vő ben
áll-e, és hogy ki nek áll a zász ló.”

Fa bi ny Ta más püs pök pe dig úgy
vá zol ta fel me ta fo ri ku san a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia lé nye gét
prag ma ti kus ige hir de té sek ben, mint
ami mind nyá junk szá má ra „ház, tá -
gas ott hon le het”. Együtt épít jük az
ott hont az egész csa lád szá má ra.
Lesz en nek a ház nak egy nagy és tá -

gas nap pa li ja, ahol együtt va gyunk a
„be szél ge tő egy ház je gyé ben”. Lesz
ben ne dol go zó szo ba, mely ben el -
mé lyült teo ló gi ai mun ka fo lyik, ku -
ta tás, szel le mi épü lés. Lesz gye rek -
szo ba is – foly tat ta a püs pök –, ahol
a leg ki seb bek is ve lünk lesz nek, lesz
csön des há ló szo ba a pi he nés re, a
bel ső szo bá ban vég zen dő imá ra, lesz
élés kam ra, bo ros pin ce, sőt te rasz is,
„aho va ki lép ve na gyo kat tud nánk
lé le gez ni”.

Mennyi szép gon do lat, vágy, el kép -
ze lés a ma gyar evan gé li kus csa lád jö -
vő jét il le tő en!

A ki jó za no dás, a hig gadt ér té ke lés,
az ag gó dó fél tés je gyé ben fo gant
meg Gáncs Pé ter püs pök má ig vá lasz
nél kül ma radt kér dé se: „Pár hét tel a
töb bek ál tal tör té nel mi je len tő sé -
gű nek mon dott »zász ló bon tás« ün -
ne pi han gu la ta után el jött az ide je a
hig gadt ér té ke lés nek: mer re to vább,
van-e to vább, Maek? Va jon új ra szét -
hul lik-e, ami olyan ígé re te sen össze -
il lesz ked ni lát szott azon a két szép
őszi na pon…?”

Drá ga test vé rek, nem pa nasz kod -
ni, nem vá das kod ni aka rok, nem
hi báz tat ni aka rok va la kit, csu pán
ví vó dá sa im nak, bel ső töp ren gé se -
im nek han got ad ni. Hi szen tisz tá ban
va gyok az zal, hogy si ker, ku darc,
ered mény vagy fa nyar gyü mölcs ter -
més kö zös fe le lős sé günk. Val lom,
hogy va la mennyi en mél tat lan szol gák
va gyunk, Lu ther rel szól va kol du sok,
sem mink sin csen, ami ere den dő en a
mi énk vol na.

Nem volt vé let len, hogy szar va si
kül dött gyű lé sün kön ige hir de té sem -
ben a Szent lé lek meg újí tó, re ge ne rá -
ló, új éle tet adó ere jé ről be szél tem.
Mert ha nem fúj a Lé lek, ha nem ger -
jeszt pezs gő éle tet, nem ráz za fel
Csip ke ró zsi ka-ál má ból ezt a szer ve -

ze tet is, ak kor a Maek nem lesz
több, mint egy in téz mény, egy örö -
kös költ ség ve té si prob lé ma, fá ból
vas ka ri ka.

Én to vább ra is gyó gyít ha tat lan
op ti mis ta va gyok és ma ra dok. Ez
nem na i vi tás, nem szé kely csö kö -
nyös ség, „csak azért is” da cos ság –
en nek re á lis alap ja van. Egy fe lől él a
ta gad ha tat lan, va ló sá go san lé te ző
igény, amely új ra és új ra meg fo gal ma -
zó dik ta lál ko zá sa ink al kal má val, ami -
kor a ko lozs vá ri temp lo mot és egy -
há zi köz pon tot fel ke re sik kő sze gi,
oros há zi, nyír egy há zi, bu da pes ti, fel -
vi dé ki, svéd or szá gi ma gyar test vé re -
ink, ami kor stutt gar ti ma gyar evan -
gé li ku sok kal együtt ör ven dez he tünk
egy fe lejt he tet len ta lál ko zás nak, vagy
ami kor egy sze rű ma gán em ber ként
egy más sze mé be né zünk.

Más fe lől – és ez a leg fon to sabb –
amit ak kor 2006-ban Oros há zán el -
mond tam, ma is ér vé nyes: „A leg lé -
nye ge sebb hin ni, meg lát ni (…), hogy
en nek a kö zös ség nek az épí tő je ma -
ga a fel tá ma dott, élő Úr Jé zus. Aki így
imád ko zott: »Szent Atyám, tartsd
meg őket a te ne ved ál tal, me lyet ne -
kem ad tál, hogy egyek le gye nek,
mint mi.«”

Le gyen Is ten se gít sé gé vel 2012-
ben a Maek új kö zép kez dé se Ko lozs -
vá ron!

Fá ból vas ka ri ka
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Vi dám nyár es ti kon cert re gyü -
le ke zett össze a né pes nek
mond ha tó kö zön ség au gusz -
tus 11-én Za la szent gró ton, az
evan gé li kus temp lom ban: a me -
ző be ré nyi gyü le ke zet fú vós tá -
bo rá nak tag jai ad tak – együtt
töl tött rév fü lö pi he tük köz ben
– jó té kony sá gi hang ver senyt. A
kon cer tet a szent gró ti lu the rá -
nu sok egy há zi épü le te ik kör be -
ke rí té sé nek tá mo ga tá sá ra hir -
det ték meg.

A Me ző be rény ben 2001 óra mű kö dő
evan gé li kus réz fú vós együt tes szak mai
irá nyí tó ja Ma tajsz Já nos har so na -
mű vész, a he lyi ze ne is ko la ve ze tő je.
A fú vós kör lét re jöt te a mös sin ge ni
CVJM (Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let)

Pos a u nenc hora (fú vós ze ne kara) ve -
ze tő i nek kö szön he tő. 

Né met rész ről Da ni el Spei del és
Karl-Mar tin Ha ug együt te sen tart -
ják kéz ben a part ner kap cso lat tal
össze füg gő fel ada to kat. A me ző be ré -
nyi ek mun ká ját hang sze rek kel, kot -
ták kal se gí tik, nya ran ta pe dig né me -
tek és ma gya rok kö zös fú vós tá bor ban
ad ják át egy más nak is me re te i ket. 

Eze ken a jó han gu la tú együtt lé te -
ken – a há rom ze nei ve ze tő se gít sé -
gé vel – el ső sor ban a ze ne ka ri pró bák
áll nak a kö zép pont ban, de mi vel a ze -
né sze ket csa lád tag ja ik, il let ve a me -
ző be ré nyi gyü le ke zet elöl já rói és
tag jai is el kí sé rik, va la mint a mös sin -
ge ni CVJM ze nei mun ka ágá nak ve -
ze tői is részt vesz nek raj ta, lel ki töl -
te ke zés és kö tet len együtt lét is jel lem -
zi a tá bor ban töl tött na po kat.

Nyár es ti ün nep

b Iga zi nyá ri hő ség tet te pró bá ra
mind azo kat, akik au gusz tus 14-
én dél előtt a szik rá zó nap sü tés -
ben a kon do ro si evan gé li kus
temp lom fe lé igye kez tek. A ha -
rang hang ja vi szont nem a tes tet,
ha nem a szí vet és a lel ket me len -
get te, hi szen ün ne pi is ten tisz te -
let re hí vott. Igye ke zett is a szép -
szá mú gyü le ke zet Ri bársz ki
Ákos lel kész ava tá sá ra a temp lom
hű vö sé be.

Ri bársz ki Ákos Bé kés csa bán szü le -
tett, gyer mek éve it Kon do ro son töl -
töt te, a nyolc osz tá lyos gim ná zi u -
mot Bé kés csa bán jár ta, ez után ment
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re. Az egye te mi kép zés ha tod évét
az oros há zi gyü le ke zet ben vé gez te,
ahol De ák Lász ló volt a men to ra.

Éle té nek jó kí sé rői vol tak: a csa lád -
ja – édes any ja és test vé re – mel lett
fon tos sze re pet töl tött be egy ko ri ta -
ní tó né ni je, Da ri da Fe renc né, Ba ba
né ni, aki ezen az al kal mon a tá vol ból,
le vél ben kö szön töt te a haj da ni kis is -
ko lást. 

A lel ké szi pá lya vá lasz tá sá nak
gon do la ta a gim ná zi u mi évek alatt
szü le tett meg Ákos ban. A „be érést”
Né meth Mi hály lel kész se gí tet te elő,
de ha tás sal vol tak rá az őt sze re tet -
tel kö rül ve vő kö zös sé gek: a gyü le ke -
ze tek, az is ko la tár sak, az egye te mi ta -
ná rok, ba rá tok, lel ké szek – olyan

tár sak és kí sé rők, aki ken ke resz tül
meg ta pasz tal ha tó volt Ákos szá má -
ra Is ten je len lé te. Nem is vé let le nül
vá lasz tot ta or di ná ci ói meg hí vó já ra a
„Ne félj, mert én ve led va gyok, ne csüg -
gedj, mert én va gyok Is te ned! Meg erő -
sí te lek, meg is se gít lek, sőt győ zel mes
job bom mal tá mo gat lak” ézsa i á si igét.

A lel kész ava tást vég ző Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke a
fent em lí tett ige alap ján ar ról szólt,
hogy nagy fel adat előtt áll az if jú lel -
kész. Erő re, tá masz ra lesz szük sé ge,
me lyet Is ten től kap hat, kap meg.
„Ve led va gyok” – mond ja az Úr, s ez
az ígé ret össze csen gett az Út mu ta -

tó az na pi ószö vet sé gi igé jé vel: „Ma -
ga az Úr megy előt ted, ő lesz ve led.”

Ho gyan va ló sul meg Is ten ígé re te?
– tet te fel a püs pök a kér dést. Csak is
Jé zus Krisz tus ban, aki, mint az em -
mau si úton is, együtt megy az őt kö -
ve tők kel, be tér a ház ba, aho vá be hív -
ják, és aho vá ő be tér, ott az al ko nyat el -

le né re is vi lá gos lesz. Hi szen ott
is, a fo ga dó ban, ami kor Jé zus
meg tör te a ke nye ret, kezd tek a
ta nít vá nyok vi lá go san lát ni,
fel is mer ték őt. Fon tos a tu dás,
de sok kal több, ha fel is mer jük,
hogy Jé zus Krisz tus az él te tő,
a min den na pi ke nyér. 

„Le gyél te is, Ákos, Krisz -
tus ból min den nap táp lál ko zó,
Krisz tus sal me nő, ve le élő ta -
nít vány! El ső szol gá la tod –
ezen az is ten tisz te le ten – az
lesz, hogy úr va cso rát adsz.
To vább adod, amit Jé zus
Krisz tus tól kap tál” – for dult
a püs pök a fel ava tan dó lel -
kész je lölt höz. „Ezért imád -
koz zunk – mond ta a gyü le ke -
zet nek –, hogy Ákos a ke nyér -
nek, az élő Jé zus Krisz tus nak
to vább adó ja le gyen!”

Az ün ne pi is ten tisz te le tet – me -
lyen a li tur gi ai szol gá la tot a püs pök
mel lett Tus ka Ti bor, a kon do ro si
gyü le ke zet lel ké sze és dr. Szent pé tery
Pé ter, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem tan szék ve ze tő do cen se vé -
gez te – a kö szön té sek zár ták.

g Wisz ki densz ky And rás

Nincs egye dül az úton
Ri bársz ki Ákos or di ná ci ó ja Kon do ro son

f Folytatás a 4. oldalon
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b Im már ti ze dik al ka lom mal ren -
de zik meg au gusz tus utol só
szom bat ján Soly má ron a gos pel -
fesz ti vált, mely nek fel lé pői kö -
zött nem csak a mű faj ha zai, ha -
nem kül föl di kép vi se lői is je -
len tős szám ban sze re pel nek. A
16 órától 22 óráig tartó fesz ti vál
sztár ven dé ge a Hol lan di á ból ér -
ke ző Jo any and the Mo re Gos pel
el ne ve zé sű csa pat, va la mint a
négy bia tor bá gyi fi vér al kot ta
Boly ki Bro thers. A ren dez vény
ala pí tó-szer ve ző jét, Je ney Er -
zsé be tet idén a hall ga tó ság ról
kér dez tük.

– Kik ből te vő dik össze a hall ga tó -
ság? Ko ru kat, val lá sos ér zü le tü ket,
más té nye ző ket fi gye lem be vé ve
mennyi re ho mo gén a kö zön ség? Más -
ként hall gat-e gos pelt egy hí vő, mint
az, aki ki zá ró lag a ze ne szép sé gé ért,
a mű fa jért megy el?

– A hall ga tó ság rend kí vül sok fé le,
még is az az em ber ér zé se, mint ha
már ré gen is mer nék egy mást, hisz
min den ki ked ve sen be szél get az is -
me ret le nek kel is. Iga zi csa lá di dél után
jel le ge van a fesz ti vál nak, mely nek
hű sé ges lá to ga tói a pok ró co kon he -
lyet fog la ló nagy csa lá do sok is.

Ha már a törzs kö zön ség nél tar -
tunk: el ső ként em lí tem a soly má ri
nyug dí jas klub egy ál ta lán nem nyug -
dí jas nak ki né ző, na gyon is ak tív
tag ja it, akik az el ső fesz ti vál tól kezd -
ve év ről év re egy re töb ben fog lal nak
he lyet a kö zön ség so ra i ban. Min den
év ben ve lünk van nak az együt te sek
fel lé pő i nek hoz zá tar to zói, szin tén
nem kis lét szám ban. Soly már ze ne -
ked ve lő pol gá ra i nak éle té ben is
nagy be tűs ese mény au gusz tus utol -
só szom bat ja. Szám ta lan „is me ret -
len” a kü lön bö ző hír adá sok nyo mán
vagy kí ván csi ság ból, eset leg egy
kel le mes ki rán du lás kí sé rő prog ram -
ja ként lá to gat el hoz zánk. Még

Auszt rá li á ból, Vi et nam ból és Su ri -
na mé ból is ér kez tek ven dé gek a
fesz ti vál ra.

Több nyi re val lá sos em be rek al kot -
ják a kö zön sé get, akik nem hi val ko dó -
an, ha nem vi sel ke dé sük kel tesz nek hi -
tük ről bi zony sá got. Van nak per sze vi -
lá gi lá to ga tók is, akik ta lán a leg fon -
to sab bak az új ra evan ge li zá lás le he tő -

sé ge szem pont já ból. Ők so sem men -
né nek be egy temp lo mi is ten tisz te let -
re, itt a sport pá lyán vi szont, vi lá gi kör -
nye zet ben a tisz te let je gyé ben meg -
hall gat ják a tör té nel mi egy há zak lel -
ké sze i nek kö zös imá ds ágát, sőt részt
is vesz nek a rö vid szer tar tás ban. El ha -

nya gol ha tó azok nak a szá ma, akik
ilyen kor föl áll nak és ki men nek. El len -
ben több olyan há lás le ve let is kap tam,
amely nek írói ar ról szá mol tak be,
mi lyen lel ki erőt me rí tet tek a ren dez -
vény ből, és hogy ezek után fog ják ke -
res ni az utat va la me lyik egy ház hoz,
hogy ez zel a lel ki ener gi á val az év töb -
bi nap ján is fel töl te kez hes se nek. 

Min den ki egy for mán él ve zi a ze -
nét és ér ti örök ér vé nyű üze ne tét.
Per sze nyil ván ahány részt ve vő,
annyi fé le kép pen fo gal maz za meg a
ma ga szá má ra a hal lot tak alap ján a
sze mé lyes mon da ni va lót.

g K. D.

Gos pel fesz ti vál Soly má ron –
ti zed szer

XVI. Be ne dek pá pa arc ké pe dí szí ti az
új va ti ká ni öt ven cen test. Jú li us kö ze -
pé től ezt kap ják vissza já ró ként a Va -
ti kán te rü le tén ta lál ha tó üz le tek vá -
sár lói. 2002 óta elő ször funk ci o nál fi -
ze tő esz köz ként a pá pai ál lam eu ró -
ja, me lyet ed dig ki zá ró lag az ér me -
gyűj tők nek szán tak.

A pá pás cen tért nem is
kell át lép ni a Va ti kán fa la it:
elég ké pes la pot vagy bé lye get
vá sá rol ni a Szent Pé ter tér ol -
da lá ban ta lál ha tó va ti ká ni
pos tán, és már is az egy ház -
fő arc ké pé vel dí szí tett ap ró
lesz a ke zünk ben. Ezen túl
min den va ti ká ni kasszá nál
fe jen ként két da rab va ti ká ni
öt ven cen test ad nak a vissza -
já ró összeg ben. Ha en nél na -
gyobb vagy ki sebb cím let re
van szük ség, ak kor ma rad nak
a szo ká sos ér mék.

A pá pai öt ven cen tes sel
a Va ti kán el kezd te hasz nál -
ni a sa ját eu ró ját. A va ti ká -
ni gyógy szer tár tól a va ti -
ká ni ben zin kú tig és a va ti ká ni mú ze -
u mig min den hol a pá pai ál lam fém -
pén zé vel fi zet nek. Az egyik ol da lán
az összeg, a má sik ol da lán XVI. Be -
ne dek pro fil ja lát szik, kö rü löt te a
Cit ta del Va ti ca no 2010 fel irat tal.

Az elő re be nem je len tett pá pai

pénz érme meg le pe tést és örö met
szer zett a Va ti kán ban vá sár ló ola -
szok nak és tu ris ták nak. Ami kor ész -
re vet ték, és a hír el ter jedt, azon nal
meg kez dő dött az egy elő re még kü -
lön le ges ség nek szá mí tó pá pai ap ró -
pénz va dá sza ta. Né hány hé ten be lül

azon ban ugyan olyan érme lesz, mint
a töb bi.

A Va ti kán vá ro si Ál lam 2002-ben
csat la ko zott az eu ró zó ná hoz. A pá -
pai pénz ver dé ből az óta csak eu ró ke -
rült ki, elő ször II. Já nos Pál, majd
XVI. Be ne dek arc ké pé vel. Va ti ká ni

eu ró kat és cen te ket azon ban ed dig
ki zá ró lag az ér me gyűj tők lát tak. A
va ti ká ni pos ta hi va tal ban és in ter -
ne ten vol tak meg vá sá rol ha tók. A
va ti ká ni eu ró kat tar tal ma zó ara nyo -
zott dísz ki adás nak – mely ben az
egy cen tes től a ké te u ró sig az összes

va ti ká ni fém pénz meg ta -
lál ha tó – az ér té ke meg ha -
lad ja a hét száz eu rót.

Brüsszel 2009 de cem be -
ré ben fi gyel mez tet te a Va ti -
kánt sa ját eu rói for ga lom ba
ho za ta lá ra név le ges ér té -
kü kön. Az Eu ró pai Unió
(EU) ar ra is fel szó lí tot ta a
pá pai ál la mot, hogy az ed -
di gi eu ró mennyi ség két sze -
re sét ver je, össze sen 2,3 mil -
lió eu rót.

A pá pai ál lam nem sze -
gült szem be az EU fel szó lí -
tá sá val: 2010-ben már két -
mil lió da rab eu rót ál lí tott
elő a va ti ká ni pénz ver de.
For ga lom ba egy elő re vi -
szont csak az öt ven  cen test

hoz ták; a Va ti kán el akar ja ke rül ni,
hogy eu rói el ve szít sék ér té kü ket a
nem zet kö zi ér me pi a con.

Pe dig Ró má ban ola szok és tu ris -
ták is már a pá pai egy- és ké te u róst
vár ják.

d MTI

Va ti ká ni eu ró a pá pa arc má sá val

A Me ző be rény I. Ke rü le ti Evan gé li -
kus Egy ház köz ség ben he te dik al ka -
lom mal szer vez ték meg au gusz tus 1–
8. kö zött a Ke let-bé ké si Egy ház me -
gye ze ne tá bo rát. A mint egy negy ven
fi a tal gi tár-, or go na-, fu ru lya- és
ének ta nu lá sát hat fős szak mai cso port
ve zet te. 

Még Né met or szág ból és az Egye -
sült Ál la mok ból is ér kez tek részt ve -
vők a ren dez vény re. Ét kez te té sük ről,

ké nyel mük ről húsz gyü le ke ze ti tag
gon dos ko dott a hét so rán. 

A fi a ta lok az utol só es tén az egyik
idő sott hon la kó it ör ven dez tet ték meg
ze né jük kel, a zá ró is ten tisz te le ten pe -
dig zsol tár fel dol go zá sa i kat is be mu tat -
ták, va la mint a ka ma ra kó rus is éne kelt.
(Az evan ge li kus.hu ol da lon bő veb ben
ol vas hat nak a hét ről. – A szerk.)

g Lázárné Skorka Katalin
felvételei

Ze nészek táborban 

Az idei hé ten össze sen öt ve nen gyűl -
tek össze – fe le-fe le arány ban – a két
or szág ból.

A Za la szent gró ton élő har minc-
negy ven fős evan gé li kus kö zös ség
éle té ben fon tos és kö zös ség épí tő
ese mény volt ez az al ka lom, amely -
re már he tek kel előt te el kezd tek ké -
szül ni. Szpon zo ro kat ke res tek, meg -
hí vót ké szí tet tek – az utób bi a kat
sze mé lye sen kéz be sí tet ték, ez ál tal
szó ban is meg erő sí tet ték az in vi tá lást.
Minden nek meg is lett a ha tá sa, a
gyü le ke zet lel ké sze, Ko czor György a
több fé le fe le ke zet ből ér ke zett ven dé -
ge ket a ma guk kö szön té sé vel üd vö -
zöl het te.

A ma rok nyi za la szent gró ti lu -

the rá nus nagy fá ba vág ta a fej szé jét,
ami kor el ha tá roz ta, hogy kör be ke -
rí ti az épü le te it. Eh hez je len tős tá -
mo ga tást kap tak a he lyi ön kor -
mány zat tól is. Kö szö net kép pen – il -
let ve to váb bi ado má nyok gyűj té se
cél já ból – ren dez ték meg az au -
gusz tus 11-ei al kal mat.

A kon cer ten ko rál fel dol go zá sok
és egye di mű vek is el han goz tak a
kö zös ze ne kar elő adá sá ban há rom
kar mes ter ve ze té sé vel; a ze né szek a
mu zsi kán túl az úti költ sé gük össze -
gé vel já rul tak hoz zá az ado má -
nyok hoz. 

Ige hir de té sé ben Lá zár né Skor ka
Ka ta lin me ző be ré nyi lel kész Zá ke us
tör té ne tén ke resz tül a Jé zus ra va ló
nyi tott ság ra hív ta fel a fi gyel met.

g zdi

Nyár es ti ün nep
f Folytatás a 3. oldalról

A hónap könyvcsomagja –
augusztusban a Luther Kiadótól
mindössze 1000 forintért

• Ger hard Sc ha de: Újon nan ér -
tett bib li ai sza vak

• Gottfried Vo igt: Be ve ze tés az
egy ház ta ní tá sá ba

• Le hel Lász ló (szerk.): Evan gé -
li kus temp lo mok Ma gyar or -
szá gon

• Scholz Lász ló: Jé zus sal egy asz tal nál
• Ter ray Lász ló: Iz ra el és az evan gé li um – 150 éves a Nor vég

Egyhá zi Misszió
• Ter ray Lász ló: Kül de tés ben

Vá sá rol ja meg a hó nap könyveit  ked vez mé nye sen!
A könyvcsomag ára: 1000 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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„Nézz, nézz az ég fe lé!” – ju tott
eszem be Char lie slá ge re a Káp rá za -
tos pár tá za tok cí mű kö tet la poz ga -
tá sa köz ben. Nem mint ha ed dig nem
vet tem vol na ész re, mond juk, az
Ipar mű vé sze ti Mú ze um (te te jé nek)
dí szes ma jo li ka bur ko la tát, de ez -
után még tu da to sab ban igyek szem
majd fel emel ni a te kin te tem a jár da
szint jé ről a ma ga sabb ré gi ók irá -
nyá ba (is).

Per sze nem min den épü let – bér -
ház, pa nel tömb, „üveg pa lo ta” és így
to vább – ér dem li meg a ki tün te tett
fi gyel met, és nem is mind egyi ket
fe di Zsol nay-ke rá mia (az em lí tett
könyv ugyan is a pé csi gyár ter mé ke it
ma gu kon vi se lő épít mé nyek re kon -
cent rál), de azért szép szám mal akad
ilyen lát ni va ló nem csak a fő vá ros ban,
ha nem má sutt is.

Vízy Lász ló épí tész kö te te eze ket
ve szi sor ra; „a szá zad for du ló mű vé -
sze té nek, épí té sze té nek vi lá gá ba ka -
la u zol, amely ben a Zsol nay épí té sze ti
ke rá mia em lé ke it ku tat va be te kin tést
ka punk a ma gyar épí té szek, szob rá -
szok, fes tők és ipar mű vé szek mes te -
re i nek mun kás sá gá ba a szí nes épí té -
szet és ke rá mia ál tal”.

A nyug dí ja zá sa előtt mű em lék -
vé de lem mel is fog lal ko zó szer ző ábé -
cé rend ben mu tat ja be – ki nél tö mö -
reb ben, ki nél rész le te seb ben – a 19–
20. szá zad for du ló já nak al ko tó it, kü -
lö nös te kin tet tel élet mű vük Zsol -
nay-vo nat ko zá sa i ra.

Az ere de ti leg a Ma gyar Épí tő ipar
cí mű szak fo lyó irat ban 2007–2009-
ben meg je lent ti zen négy cikk ben – a
so ro zat a kö tet meg je le né sét kö ve tő -
en is foly ta tó dott – nem csak az
olyan jól is mert ala kok ról esik szó,
mint Lech ner Ödön (a már ko ráb ban
em lí tett Ipar mű vé sze ti Mú ze um mel -
lett, töb bek kö zött, ő ter vez te a Ma -
gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet épü le tét,
a kő bá nyai Szent Lász ló-temp lo mot
és a kecs ke mé ti vá ros há zát) vagy
Ste indl Im re (az Or szág há zon kí vül az
ő ne vé hez fű ző dik pél dá ul a Ró zsák
te rei Szent Er zsé bet-temp lom is). 

Meg is mer ked he tünk a Bá lint Zol -
tán – Jám bor La jos ter ve ző pá ros sal
(deb re ce ni me gye há za, bu da pes ti Fé -
szek Klub kert je), Czi eg ler Győ ző vel
(vá ros li ge ti Szé che nyi für dő), To ro nyi
Fel l ner Sán dor ral (a Pénz ügy mi nisz -
té ri um pa lo tá ja a bu dai Vár ban), Se -
bes tyén Ar túr ral (Szent Gel lért für dő),
az ágos tai hit val lá sú Schu lek Fri gyes -
sel (Má tyás-temp lom mű em lé ki hely -
re ál lí tá sa) vagy épp a bu da hegy vi dé -

ki evan gé li kus gyü le ke zet pres bi te re -
ként is te vé keny ke dő id. Bretz Gyu -
lá val (ró la szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló já ra em lé kez ve az Evan gé li kus
Élet má jus 2-ai szá má nak 6. ol da lán
ír tunk – a szerk.).

Az egyéb ként szép ki ál lí tá sú, gaz -
da gon il luszt rált al bum nak egy nagy
hi á nyos sá ga van – ne ve ze te sen a
kép alá írá sok mel lő zé se. Egyet len fo -
tó alatt sem ta lá lunk uta lást ar ra, hogy
mit áb rá zol a fel vé tel, és saj nos a szö -
veg ből sem de rül ki egy ér tel mű en,
hogy a szó ban for gó épü let ről, dí szí -
tő elem ről (és így to vább) van-e egy -
ál ta lán il luszt rá ció, vagy sem. A kö -
tet vé gén ta lál ha tó hely név mu ta tó, il -

let ve fa zon rajz-jegy zék fel-fel la po -
zá sá val ugyan nagy já ból be le het
azo no sí ta ni, hogy me lyik ol da lon
me lyik épü let ről lát ha tó fo tó, de ez
nem je lent elég sé ges in for má ci ót, és
nem is túl ele gáns meg ol dás. Egy né -
mely eset ben – leg alább is e so rok író -
já nak meg lá tá sa sze rint – se gí te né a
fel is me rést-be azo no sí tást az is, ha a
szerző felvételein nem csak egy-egy
ap  ró rész let szerepelne, ha nem az
épü let egé szét is megörökítette volna.

Összes sé gé ben ta lán úgy jel le -
mez het nénk a káp rá za tos pár tá za -
to kon (il let ve csem pé ken, dísz ku ta -
kon és egyéb dí szí tő ele me ken) ke -
resz tül a ma gyar sze cesszió for ma -
kin csét (is) be mu ta tó köny vet, mint
aho gyan – ál lí tó lag – Schu lek Fri -
gyes vé le mé nyez te a Zsol nay-ke rá -
mi á kat: „Szí nes, na gyon szí nes, de
azért szép.” 

g – vi tá lis –

Vízy Lász ló: Káp rá za tos pár tá za -
tok – A Zsol nay épí té sze ti ke rá mia
mes te rei. Ty po Col or Bt., Bu da pest,
2009. Ármegjelölés nélkül.

Káp rá za tos pár tá za tok
Negy ven éve, de le het, több is, vá sár -
he lyi kis evan gé li kus kö zös ség in dult
Ko lozs vár ra. Em lék szem ma is, ma -
gyar szón kí vül mást nem hal lot tam,
és el ha nya golt volt Há zson gárd te me -
tő vá ro sa. So ká ig ke res tük az evangé -
li kus köl tőt, Re mé nyik Sán dort.

Hal kan csi kor dult a két szár nyú
vas aj tó a sír já nál, ami kor kö ze lebb
lép tünk. Sű rű fű ta ka ró bo rí tot ta, a
kő edény ben su ga ras páf rány szá lak,
el rejt ve ap ró ko szo rú pi ros-fe hér-
zöld sza lag gal, gyer tya cson kok és a
kö zel ben té pett vad vi rá gok. A fe jé -
nél si ma már vány kő ne vé vel s az üze -
net tel: „Egy lán got adok, ápold, add
to vább.”

Ez a ma is ele ven, lát ha tat lan láng
meg vi lá gít ja hi te küz del me it, re mé -
nye it a re mény te len ség ben, is ten -
ke re ső nap ja it, a misz ti kus „ma -
gunk ba le” tö rek vé sé ig. Kín zó be teg -
sé ge i ben, nem szű nő gyen ge sé ge i ben
is élet erőt su gár zott azok nak, akik fi -
gyel tek rá.

Hoz zám a bib li ás köl tő áll a leg kö -
ze lebb. Re mé nyi ket nyu god tan
mond hat juk a leg ke resz té nyibb ma -
gyar köl tő nek, nem val lás tör té ne ti,
val lás lé lek ta ni, ha nem hit val lá si vagy,
ha kell, dog ma ti kai ala pon is. „Ő az
Ige köl tő je, aki az igé re rá ta lált, akit
az Ige meg ta lált. Az ő val lá sos köl té -
sze te nem meg ta nult sza vak és ta ní -
tói cél za tú er köl csi ok ta tá sok gyűj te -
mé nye. Ezt iga zol ja a hí vő hi tet len -
sé gé nek és hi tet len ke dő hit nek ben -
ne ha lá lá ig vég be me nő pé te ri har ca”
– ír ta ked ves ba rát ja, Ko ren Emil
evan gé li kus lel kész.

Sa já tos, más vo ná sú po é ta volt.
Ver se it – már in du lá sá tól kezd ve –
so kan bí rál ták, és so kan el hall gat ták.
So kan erőt me rí tet tek be lő le, má sok
fél re ér tet ték. Oly kor fel ér té kel ték
(Ba las si, Ady mel lé he lyez ték), más -
szor le ér té kel ték… De aki iga zán
meg akar ta is mer ni, több ször föl la -
poz ta és ol vas ta őszin te lí rá ját, kü lö -
nös transz szil va niz mu sát, sze rel mi
cik lu sa it, táj ver se it, hí vő és hi te tet len
üze ne te it, az meg ta pasz tal hat ta: egy
tisz ta em ber vall élet ről és ha lál ról.
Zú zott lé lek kel Is ten ről: „De ő fe hé -
ren jő és csen de sen. / És amer re vé -
re ru bint ja hull: / Vi rág fa kad, fa nő,
hegy tor nyo sul, / Ten ger tá gul – a vi -
lág vé ge ig. / S az Ő vé ré től ál dott
min de nik.” (Akác-sor ősz utó ján)

Őr ál ló em ber volt. Vir rasz tó fér fi.
Ezért le he tett olyan ma gá nyos és

ma gá ra ma radt lé lek. De ezt nem
érez te el vi sel he tet len csa pás nak.
Ren del te tés nek in kább, szü le tő ver -
sei táp lá ló ola já nak, hogy fényt csi -

hol jon tár sa i nak. A min dig szi go rú
Né meth Lász ló 1937-ben (a Pro tes táns
Szem lé ben) hosszabb írás ban elem -
zi mun kás sá gát: „Van na gyobb köl -
tő je Er dély nek, mint ő, s még is ő az
er dé lyi köl tő!” Ami kor Tri a non szét -
szag gat ta Ma gyar or szá got, ott ma -
radt más fél mil lió ma gyar igé re szo -
rul tan s ige hir de tők nél kül. Re mé nyik
vál lal ta nem könnyű kül de té sét. Mé -
lyen em be ri és meg in dí tó ver sek ben. 

És pró zai írá sok ban is, ame lyek ről
ke ve set be szé lünk, pe dig fi nom szö -

vé sű gon do la tok kor tár sak ról és mél -
tat la nul fe le dett ér té kek ről. Ady ról,
Ba bits ról, Kosz to lá nyi ról, Kós Ká roly -
ról, Áp rily ről, Dsi dá ról, Kuncz ról,
Nyír őről, Ta má si ról, Bán ffy ról írt
ér tő és ér té ke lő kri ti kát. 

Iro da lom és po li ti ka vi szo nyát
vizs gál ta, a ki sebb sé gi lét élet ha lál -
har cát, és az el ma rad ha tat lan, a leg -
fon to sabb szív ügyét mond ta fá rad ha -
tat la nul: Er dély je le nét és jö vő jét.
Illyés Ka to li kus köl té szet cí mű cik ké -
re vá la szol va na gyon mély val lo -
mást ta lá lunk tő le, fá jó-szép ars po -
e ti cát: „Pro tes táns va gyok s még hoz -
zá er dé lyi pro tes táns. Nem ren dü let -
le nül hí vő, ha nem ke re ső és ver gő dő
lé lek, s fáj dal ma san iri gye azok nak,
akik ren dü let le nül tud nak hin ni…”

Száz húsz éve, 1890. au gusz tus 30-
án szü le tett Re mé nyik Sán dor, és
hat van ki lenc éve, 1941. ok tó ber 24-
én halt meg. Szív szo rí tó két adat:
mind össze öt ven egy esz ten dőt élt.
Ret te ne tes öreg em ber ként von szol -
ta ma gát Ko lozs vár ut cá in. Ér zé -
keny ide ge it fel őröl te az írás és a sok
gán csos ko dás. De vers író ke zét sok -
szor ve ze tő Is te ne min dig meg nyug -
tat ta: „Azt mon dod, ne ked nem kell
mél ta tás, / Csak sí ron túl egy ki csi
sze re tet.” („Lé lek től lé le kig”)

g – feny ve si –

Az er dé lyi köl tő
Re mé nyik Sán dor szü le tés nap já ra

Év ti ze dek óta hor dom ma gam ban a
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria má so dik
eme le té nek ké pét. Föl a lép csőn, az -
után bal ra, és ott van nak Szé kely
Ber ta lan fest mé nyei. Rög tön az el ső
fa lon a II. La jos te te mé nek fel ta lá lá -
sa (1860): a kép a tra gi kus mo há csi
csa tá ban el esett ki rá lyunk ha lá lát
dol goz za föl. Élet hű áb rá zo lás, hi szen
a har cok egyik részt ve vő je pon to san
le ír ja a re mény te len küz del met. A
meg áradt Cse le-pa tak ba ful ladt ki -
rályt még a csa ta alatt te met ték el hű
em be rei.

Né hány lé pés to vább a hosszú te -
rem ben, már is az Eg ri nők (1867)
előtt ta lál juk ma gun kat. A nagy mé -
re tű olaj kép a vár 1552-es tö rök
ost ro mát áb rá zol ja: a Do bó Ist ván
ka pi tány ve zet te ma rok nyi vé dő –
hő si es helyt ál lás sal – fé nyes győ zel -
met ara tott. A fi a ta lon fes tett re -
mek mű a leg drá ma ibb per ce ket vil -
lant ja föl. Di a dal vagy min den ki
ha lá la. Kör ben föl csa pó lán gok
tom pa vö rö se, kö zé pen a leg bát rabb
nő, kard dal a ke zé ben. De a töb bi -
ek is egy mást biz tat va küz de nek.
Bal ra fönt egy kes keny ré szen lát -

szik: zu hog-höm pö lyög a ha tal mas
tö rök se reg.

A har ma dik kép ki sebb: Do bo zi

Mi hály és hit ve se (1861). Szé kely
szin tén a tör té ne lem ből me rí tet te a
té mát. A mű a há zas tár si hű ség és az

ön fel ál do zás szép pél dá ja. És a fes tő
újabb di a da la, egyet len kép tér be sű -
rí tett több idő sza kot, tá jat és em bert,
ki emel ve a min dig fon to sat.

Az 1910. au gusz tus 21-én Má -
tyás föl dön el hunyt Szé kely Ber ta lant
ha gyo mány tisz te le te – fő ként a tör -
té ne ti te ma ti ká ban – a ro man ti ka ké -
sei nem zet kö zi vo nu la tá hoz kap -
csol ta. Mond hat juk, meg ké sett ség
ez, ta lán pro vin ci a liz mus, de ne -
künk, ma gya rok nak ezek a nagy
tör té nel mi tab lók fel be csül he tet len
kin csek. 

A vissza per ge tett idő, a ta nu lás és
ta ní tás, az ál do zat ho za tal örök pél -
dái: so kunk nak ennyit je lent a száz
éve ha lott mes ter éle te. Pe dig a fal -
kép fes té szet ben is je len tő set al ko tott.
És mű velt volt, kor tár sai jog gal ne -
vez ték fes tő tu dós nak: több ezer ol -
dal nyi mű vé szet el mé le ti írást hal mo -
zott föl. Negy ven éven át volt ve ze -

tő ta ná ra az Or szá gos Ma gyar Ki rá -
lyi Min ta rajz ta no dá nak, na pon ta
meg küzd ve a ki csi nyes gán csos ko -
dók kal.

A ma gyar fes té szet ben el ső ként re -
a gált az 1860-as évek ben Eu ró pá ban
is ter je dő ja pán mű vé szet re. Ba rá ti vi -
szonyt ápolt Zsol nay Vil mos sal, a pé -
csi por ce lán gyár igaz ga tó já val, így ju -
tott el a Zsol nay-fé le új anyag nak, a
pi ro grá nit nak a fes té szet ben va ló
al kal ma zá sá hoz.

Sok ol da lú, a te rem tés lá zá ban
égő, gazdag élet volt az övé. Az
1835-ben Ko lozs vá rott, szé kely ne -
me si csa lád ban szü le tett fes tő ha tal -
mas élet mű vé ben ott van nak az eu -
ró pai s a ma gyar or szá gi főbb áram -
la tok; min dig nyi tott ma radt ko ra új
irány za tai iránt is. Tár sa dal mi prob -
lé mák, hét köz na pok örö mei és fáj -
dal mai, úgy, hogy min dent bo ron gós
és me lan ko li kus élet ér zés itat át – így
lá tott Szé kely Ber ta lan, ezt hagy ta
ránk, ké sei utó dok ra, élet mű ve ál tal
lát ha tat lan hi dat épít ve 21. szá za -
dunk ba, fel vil lant va a de ren gő jö vő
le he tő sé ge it is.

g FFL

II. Lajos és az eg ri nők
Szé kely Ber ta lan ha lá lá nak szá za dik év for du ló já ra

Re mé nyik Sán dor

Bé kes ség né künk!
Az Is ten bé két szer zett mi ne künk,
Meg mu tat ta: hol ta lál koz ha tunk,
S egy más szá má ra mi vé le he tünk.

Kö zöt tünk min den le szűrt, tisz ta lett
És nem za var ja sen ki nyu go dal mát,
Sen ki sze rel mét ez a sze re tet!

Be jó, hogy köz tünk nincs töb bé ti tok,
Nincs el hall ga tott, fé lig-mon dott ér zés –
És lel künk min den ab la ka nyi tott.

Egy más ra nyí lott min den ab la kunk,
Egy mást ol vas suk, mint egy nyi tott köny vet,
És ugye mi lyen nyu god tak va gyunk?

Benn fény lő mo so lyok és fény lő könnyek, –
S szi vár vány híd ab lak tól ab la kig, –
Mi így ol vas suk vé gig ezt a köny vet:

Egy más köny vét. Bé kes ség mi ne künk.

II. La jos te te mé nek fel ta lá lá sa
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N O V E L L A Í R Ó 
b Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge a nyár fo lya mán no vel la író-pá lyá -

za tot hir de tett Pél dá za tok cím mel. A pá lya mű vek – pá lyá zó ként leg -
fel jebb há rom – te ma ti ka i lag Jé zus bár mely pél dá za tá hoz kap cso lód -
hat tak. Szer kesz tő sé günk höz negy ven két pá lyá zó tól össze sen hat van -
négy írás ér ke zett. Saj ná la tos mó don azon ban a be ér ke zett mű vek na -
gyobb ré sze nem fe lelt meg a fel té te lek nek – nem kö tő dött Jé zus va -
la mely pél dá za tá hoz, vagy nem so rol ha tó be a no vel la mű fa já ba. A bí -
rá ló bi zott ság ezért el ső dí jat nem adott ki. A má so dik hely re egy, a har -
ma dik hely re pe dig há rom pá lya mű vet so rolt. Ezek szer ző it hét-, il -
let ve öt-öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá si utal vánnyal ju tal maz zuk,
me lyek a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vált ha tók be. A pá lyá zat ra
be kül dött írá sok kö zül töb bel is ta lál koz hat nak ol va só ink a mos ta ni
EvÉ let ben, il let ve ké sőb bi szá ma ink ban.

A kis lány min dig a zse bé ben tar tot ta fü ze tét. Sár ga szí -
nű bo rí tó ján gir be gur ba be tűk kel az állt: Nap ló.

Nap ló nak bi zony igen csak kü lö nös volt: nem volt ben -
ne egyet len dá tum sem, és min den be kez dés a „Ma” szó -
val kez dő dött.

„Ma na gyon fél tem. Messzi ről lö vé sek hal lat szot tak. El
kel lett me ne kül nünk a go no szok elől. Anyá ék gyor san össze -
pa kol tak, és el in dul tunk fel fe lé, a hegy re. So kan va gyunk,
de nem jött ve lünk min den ki. Évá ék nem jöt tek, és így nem
volt ki vel ját sza nom. Saj nos, ott hon hagy tuk a ma ci mat is.”

* * *

„Ma már ke vés bé fé lek, mint teg nap. Köz tünk van a pap bá -
csi is. Meg si mo gat ta az ar com, és azt mond ta: »Ne félj, lá -
tod, fel fe lé me gyünk, egy re kö ze lebb a Jó is ten hez.« Biz to san
iga za van, mert ke vés bé hal la ni a lö vé se ket. Évá ék vi szont
egy re tá vo labb lesz nek tő lem, és nem ke rül nek kö ze lebb a
Jó is ten hez sem. Megint a ma cim nél kül kell alud nom.”

* * *

„Ma már csak egy ki csit fé lek. Jó ma ga san va gyunk. Azt
mond ták, előbb-utóbb ta lán Éva is utá nunk jön az anyu -
ká já val. A ma cim azon ban biz to san nem jön utá nunk,
mert ma gá tól nem tud jár ni. A pap bá csi is el szo mo ro dott
es té re. Meg kér dez tem tő le, ne ki is hi ány zik-e a ma ci ja. So -

ká ig gon dol ko dott a vá la szon. Fur csa, pe dig sze rin tem egy -
sze rűt kér dez tem. Azt fe lel te: igen, hi ány zik, és most jött
rá, hogy fel tét le nül vissza kell men nie ér te. Hi á ba pró bált
el for dul ni, ész re vet tem a könnyes sze mét. Nem ér tem, hi -
szen emi att még én sem sír tam.”

* * *

„Ma, mi u tán fel kel tünk, min den ki ar ról be szélt, hogy a
plé bá nos úr ko ra haj nal ban vissza ment a fa lu ba az ott -
hon ma rad ta kért. Apa vet te ész re elő ször, hogy el tűnt, csak
a Bib li á ját hagy ta itt, ki nyit va. A tol lal vas ta gon alá hú -
zott mon da tot én is el ol vas tam: »Me lyik em ber az kö zü -
le tek, aki nek ha száz ju ha van, és egyet azok kö zül el ve -
szít, nem hagy ja ott a ki lenc ven ki len cet a pusz tá ban, és
nem megy az el ve szett után, míg nem meg ta lál ja azt?«
Meg kér dez tem anyu tól, ki az el ve szett juh? »Az el ve szett
juh Éva anyu ká ja – vá la szol ta, és szo ro san ma gá hoz ölelt
–, Éva pe dig a kis bá rá nya, mint te az enyém.«”

* * *

„Ma új ra mo so lyog tam. Na gyon meg örül tem Évá ék nak!
El hoz ta őket a pap bá csi. Csak a ma ci mat nem tud ta el -
hoz ni. Nem baj, kü lön ben is, én már kis bá rányt sze ret -
nék…”

g Mé szá ros Ta más

3.  HE LYE Z ET T  AZ ELVE SZ ET T JUH LK 15,17

Az el ve szett juh

A haj dan volt szép sé ges sző lős ker tet
má ra csak kó ka do zó sző lő tö vek lak -
ták. Jött a ta vasz, hoz ta az élet re mé -
nyét, de ők nem haj tot tak ki. A nyár
gon do san ön töz te gyö ke re i ket, a nap
me len get te le ve le i ket, de hi á ba. Az
ősz vár ta a ter mést, de nem ad ták.
Leg job ban a te let sze ret ték, ami kor
lus tán el te rül ve vé gigal hat ták a hó -
na po kat.

Volt a sző lős kert kö ze pén egy fü -
ge fa. Ő is ugyan így élt. Hogy tit kol -
ja lus ta sá gát, nyár ra szép nagy le ve -
le ket ho zott, s meg té vesz tet te azo kat,
akik csak messzi ről lát ták és meg kí -
ván ták őt.

– Ó, mi lyen cso dá la tos fü ge fa! –
só haj tot tak fel az éhes és szom jas
ván do rok. – Bi zo nyá ra méz édes a
ter mé se. Bár csak meg kós tol hat nánk
eb ben a nagy me leg ben!

– Még mit nem! – gon dol ta a fü -
ge fa –, nincs rá tok szük sé gem!

Ar ra szállt a ma dár ka, és le te le pe -
dett az ágán. 

– Jó ár nyé kot adsz, te fü ge fa –
mond ta ne ki bol do gan –, na gyon
hasz no san élsz. De meg éhez tem.
Ad nál egy ki csit a ter mé sed ből is?

– Tűnj in nen, te pely hes gom bóc,
majd pont mi at tad fo gom itt tör ni
ma gam! Nem elég a hű vös, most még
etes se lek is?

– Kér lek, kér lek! – ese de zett a ma -
dár ka. 

De sem mi.
– Jó, hát ak kor ma gam ke re sek egy

kis fü gét, te ne is fá radj! – és cső ré -
vel szét haj to gat ta a le ve le ket.

– De hi szen raj tad nincs egy szem
ter més se! – ki ál tott fel meg le pet ten.
– Mit csi nál tál ta vasszal és egész nyá -
ron? Min den fa tud ja a dol gát, egye -
dül te vagy ilyen lus ta?!

– Mi kö zöd hoz zá? Húzz el in nen,
de messzi re! – zár ta össze le ve le it a
fü ge fa mér ge sen.

– Hogy mi kö zöm hoz zá? Meg -
mon dom én ne ked, te puk kancs!
Ugyan úgy fogsz jár ni, mint ro ko nod
a Je ru zsá lem be ve ze tő úton! Is ten fia

járt ar ra, és meg éhe zett. Úgy, mint én.
Szét haj tot ta a fü ge fa le ve le it, és nem
ta lált raj ta egyet len gyü möl csöt sem.
Meg át koz ta, és más nap ra az egész ki -
szá radt. Ha tud nál mo zog ni, lát hat -
nád. Teg nap még zöl dellt messzi re,
má ra szá raz kó ró az egész. Hát csak
úgy mon dom, hogy tudd! – és ez zel
el röp pent.

A fü ge fa do hog ni kez dett.
– Nem tu dom, mi nek hoz za ez itt

a rém hí re ket ne kem. Én egy sző lős -
kert ben ál lok, pont a kö ze pén, nem
egy nyo mo rult út szé lén! Kö röt tem
sző lők él nek, és ki jár a gaz da min den
év ben meg néz ni en gem: annyi ra
gyö nyö rű va gyok! Per sze a vin cel lér -
nek is én va gyok a ked ven ce. Ál lan -
dó an jön és ké nyez tet… még hogy
átok, mi cso da ször nyű ség! Nem is -
mer ez a bal ga ma dár en gem! Én a
nagy fü ge fa haj tá sa va gyok! En gem
cso dál min den ki! Min den ki vel tör -
tén het baj, ki vé ve en gem. Én va -
gyok a nagy sze rű és tö ké le tes!

Meg hal lot ták ezt a szá ra dó sző lő -
tö vek, és ők is rá zen dí tet tek:

– Cso da szé pek va gyunk! Fen sé ge -
sek és pá rat la nok! Mi va gyunk a ki -
rály sző lős kert je! Ve lünk sen ki se ér
fel! Bi zony, ki jár hoz zánk a ki rály, és
né ze get min ket. Kell-e en nél több ne -
künk? So ha sen ki vel nem fog lal koz -
nak annyit, mint ve lünk… – és ké -

nyel me sen szét nyúj tot ták a na pon
lus ta ka csa i kat.

De volt a sa rok ban két-há rom kü -
lön ál ló sző lő tő is. Ami kor eze ket a
sza va kat hal lot ták, az egyik így szólt:

– Hát tény leg ki jár a gaz da, de a
ke rí tés már oda. Va jon mi ért nem
csi nál tat ja meg, ha olyan drá gák va -
gyunk ne ki? Már alud ni se tu dok ré -
mü le tem ben, ha jön a sö tét, min dig
be to la kod nak a va dak, és sza na szét
rág nak. A rab lók át gá zol nak raj tam,
a gon dat la nok le tör de lik az ága i -
mat, a gye re kek meg ki tép des nek.
Nincs ez így rend jén! Va la mi itt nem
stim mel, ba rá ta im! És azt se lá tom,
hogy ami kor a gaz da el megy, ak kor
a put to nyá ban len ne va la mi. Min dig
szo mo rú az ar ca, ha ki jön kö zénk. Ha
mi ilyen cso dá sak va gyunk, ak kor mi -
ért nem örül ne künk a gaz da, és mi -
ért nem véd meg min ket a ke rí tés sel?

– Os to ba! – su sog ták fe lé a töb bi -
ek. – Kép ze lődsz! Min ket sze ret a
gaz da. De ha ve led ez tör té nik, hát
gon dol kodj már egy ki csit! Ki a hi bás?
Mert ve lünk sem mi baj nem esik!

Ek kor lé pett a kert be a gaz da és a
vin cel lér. A kis ma dár ér dek lőd ve
tért vissza. A gaz da most szi go rú arc -
cal né zett szét.

– Lá tom, sem mi se vál to zott itt há -
rom év alatt. Vágd ki a sző lőt és a fü -
ge fát is – ren del ke zett –, mi nek fog -
lal ják a föl det hi á ba. Majd ül te tek újat.

– Kér lek – kö nyör gött a vin cel lér
–, csak adj még egy évet. Meg met -
szem, ön töz ge tem, trá gyá zom, gon -
do zom, ta lán jö vő re te rem, hisz te ad -
tad be lé az élet le he tő sé gét…

A nö vé nyek meg nyu god tak. Na
ugye, hogy nem es het sem mi ba juk.
Hát már azt hit ték, hogy tö vü kön a
fej sze, de ez még nem a ki vá gás! Ők
az élet zsong lő rei, túl él nek min dent,
és túl jár nak a vin cel lér eszén is. Csak
jöj jön az a ké nyez te tés, az kell!

Egyet ér tet tek, csak a kis ma dár
rep pent fel ri ad tan az ág ról, mert
meg érez te a ha lál sza gát…

g Sa lyá mosy Éva
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A sző lős kert la kói

– Add ide a la pá tot, légy szí ves!
Rá te kin tek. Sö tét bar na őzi ke sze -

me csil log az iz ga tott ság tól. Az idei
nyár az ötö dik a lá nyom éle té ben, és
er re az ötö dik, a szo ká sos nál hű vö -
sebb nyár ra meg in gat ha tat lan ná érett
az el ha tá ro zá sa.

Ke re sem a va la ha kék, mos tan ra
fol tos sá ko pott fém kis la pá tot,
mellyel az el ve tett ma gok ra és el ül -
te tett pa lán ták ra szó rom az agya -
gos, nem iga zán ter mé keny föl det.
Vagy a gazt ásom ki ve le, kü lön ben
a gyö ke re benn ma rad a kő ke mény
ta laj ban. Gyom lál ni kü lön ben Mar -
ci is sze ret, az eső áz tat ta föld ből
még ő is könnyen ki húz za, majd di -
a dal ma san fel eme li, hogy meg mu -
tas sa:

– Anya, ez gaz? Ezt ki le het húzni?
De most se hol sem le lem. Gya nak -

szom. A há rom és fél éves fi am után
ki ál tok, aki cso dá la tos mó don nyom -
ban elő ke rí ti a szá má ra til tott szer -
szá mot, köz ben ár tat lan ké pet vág -
va eme li rám kék sze me it.

– Nem én vol tam, én nem tu dok
sem mi ről! – mond ja a kék szem pár.

De most nem ha rag szom, örü lök,
hogy meg van. A leg több ször nyo ma
vész an nak, amit há rom-négy sze ri til -
tás után el tán to rít ha tat la nul még is
meg sze rez, majd meg un va ott fe lejt
va la hol, ma ga sem em lé kez ve rá,
hogy hol.

– De Lu ca, mi re kell ne ked ez a la -
pát? Nem jó a kis sár ga ho mo ko zó -
la pát?

– Nem, kin cset ke re sek! Anya,
ké rem! – rob ban ki be lő le a nem tu -
dok to vább vár ni, de mos t azon nal fe -
szült sé ge. – Ugye, meg en ge ded? – te -
szi hoz zá kis vár tat va.

Va la me lyik es te még az ap ja me -
sél te ne ki, hogy an nak ide jén, ami kor
még ő is gye rek volt, kin cset ke re sett
a fák, bok rok alatt, és ta lált is né hány
rozs dás vagy tel je sen ép pénz ér mét,
több nyi re ré gi pen gőt. Ak kor érett
meg ben ne az el ha tá ro zás: ő is kin -
cset ta lál majd, mint Apa! Itt kell,
hogy la pul jon va la hol az arannyal,
ezüst tel, gyön gyök kel te li lá di kó, a
kis ka kas gyé mánt fél kraj cár ja és a hét

tör pe va la mennyi csil lo gó gyé mánt -
ja. Csak ki kell ás ni.

Be le egye zem, le hen ge rel ez a ha -
tá ro zott ság.

Lu ca rög tön ne ki kezd az ásás nak
– a fe nyő fa és a tu ja bok rok alatt kez -
di. Majd a ház sar ká nál ál ló nagy fe -
nyő fa alatt foly tat ja. Már több mint
egy órá ja ugyan azt te szi: be le mé lyesz -
ti a fém la pát or rát a föld be, majd ki -
for gat egy fél ma rok nyi tű le vél lel ke -
vert rö göt. Új ra és új ra, min dig egy
ki csit odébb.

Ta valy még nem volt ilyen ki tar tó.
Em lék szem, hús vét hét fő reg ge lén
meg kel lett ke res ni ük az el rej tett
nyu szi fész ket. Több nyi re Lu ca se gí -
tett az öccsé nek is a ke re sés ben, de
elő for dult, hogy bi zony ő sem ta lál -
ta, és egy idő után már tü rel met le nül
to po gott:

– Nem ta lá lom, Anya, se gíts! Hol
le het? – és majd nem el pi tye re dett.

Egy kis se gít ség gel azon ban még -
is rá lelt a két kis nyu szi fé szek re,
mely ben ott la pult a sok kis pi ros,
kék, zöld, li la cso ki to jás, cso ki csi be
és cso ki nyúl.

Azért a nap vé gén érez tem, hogy
egy ki csit csa ló dott. Egész dél után ke -
mé nyen dol go zott, és nem ta lált
sem mit. Más nap is mét ne ki fo gott, de
ez a nap is úgy telt, mint az elő ző:
kéz zel fog ha tó ered mény nél kül.

Ek kor a nagy any ja már meg saj nál -
ta. Ko ra dél után, mi köz ben a két
gyer mek fá rad ha tat la nul ro han gált a
ke nyér sü tés elő ké szü le tei köz ben a
ke men ce he ví tők és a tész ta da gasz tók
kö zött, két ap ró pénz ér mét rej tett el
a va rizs á ló bot mel lett a fű ben.

Mar ci lelt rá elő ször, büsz kén vit -
te Lu cá nak:

– Ide nézz, kin cset ta lál tam! Itt a
kincs! Itt a kincs!

Lu ca örö mé ben tán colt. Ro hant
min den ki hez, hogy meg mu tas sa a
kin cset – még is csak meg lett, meg ér -
te ke res ni!

Ámul va néz tem ezt a túl ára dó
bol dog sá got. Va jon hol rej tő zik oly -
kor a mi lel ke se dé sünk? Hol a mi ki -
tar tá sunk?

g Ke re pesz ki Ani kó

Kincs ke re ső
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P Á L Y Á Z A T

Meg la zí tot tam egy ki csit a
biz ton sá gi övet, és gyor san
meg iga zí tot tam a ha ja mat a
vissza pil lan tó tü kör ben. Azt a
kis tin cset la zán elő re húz tam,
úgy, aho gyan a leg job ban áll.
Pánt lej jebb, mo soly fel jebb.
La ci val ott húz tunk el a há -
zunk előtt, apám nyír ta a fü -
vet a be já ró nál.

A szom széd üres te lek ből
át nyú lik egy kis föld rész, nem
is ér tem, hogy par cel láz hat tak
így tel ke ket. Apám nyá ron
min den fű nyí rás kor, té len
min den hó kot rás kor el mond -
ja, hogy egy sze rű en meg szo -
kás ból nyír ja és ta ka rít ja azt
a sá vot, bár nem az övé. Tud
va la mi lyen el bir tok lá si tör -
vény ről, amely alap ján ti zen -
öt év hasz ná lat után még is az
övé le het a föld, ha köz ben
nem je lent ke zik a tu laj do -
nos. Ez csak ak kor igaz, ha
ab ban a jó hi sze mű tu dat ban
gon doz za, hogy nem tud ja,
hogy nem az övé. 

Apám tud ja ezt, de úgy csi -
nál, mint ha nem tud ná. Bir to -
kos ként kell vi sel ked nie, így le -
het majd az ő tu laj do na. Még
há rom hét van a ti zen öt év ből,
és je lent kez het a bí ró sá gon

az el bir tok lá si ké re lem mel.
Na gyi ta valy majd nem át vett
egy le ve let a pos tás tól, ame lyet
a szom széd tu laj do nos nak ír -
tak. To vább akar ta kül de ni, de
apám csak annyit mon dott:
„Szó sem le het ró la!” Még ki -
de rül ne, hogy tu dunk a tu laj -
do nos ról! Ez zel kút ba es ne az
el bir tok lá si terv. Be le is bo lon -
dul na, ha vé gül nem kap ná
meg.

Nem ál lunk meg az au tó val,
egy sze rű en nem aka rom még
be mu tat ni a szü le im nek a
Nagy Őt. „Szó sem le het ró la!”
Jó ké pű srác, meg jó is ve le, de
azért még ko rai len ne. Majd
ha ko moly ra for dul, ak kor el -
mon dom, hogy ez a mi ut -
cánk, itt la kunk, és be mu ta -
tom a csa lád nak. A leg utób bi
srác cal nem kel lett sza kí ta -
nom, elég volt csak meg hív ni
ma gunk hoz. Az zal nem iga -
zán tud nám La cit meg sze rez -
ni ma gam nak, ha rá sza ba dí -
tom a csa lá do mat. Ő csak az
enyém! Úgy lesz, aho gyan én
aka rom, és nem en ge dem,
hogy akár anyám, akár az idi -
ó ta öcsém be le szól jon. Hogy -
is ne! Él je min den ki a sa ját
éle tét, és száll ja nak le ró lam a

ma ra di fel fo gá suk kal! Ez az
én éle tem, az én lel kem, az én
szí vem, az én tes tem.

Ben zin kút, gyors ét te rem.
Ext ra ben zin, hogy az es ti bu -
lin ke mé nyen gyor sul jon a
ver da. Ka ja a gyo mor ban, sok
ra ga csos cso ma go lás ki az ab -
la kon. Imá dok re pesz te ni, La -
ci ma ga biz to san ve zet, nem fé -
lek mel let te. Be le ta pos a gáz -
ba, szá gul dunk az úton, a CD
üvölt, köz ben a dol go za to -
mon jár a fe jem. 

A be ve ze té sen kí vül lé nye -
gé ben min dent az in ter net ről
töl töt tem le, de ki csit át ír tam
és át for máz tam. A kö tő sza va -
kat ki cse ré led a mon da tok ban,
az el vá lasz tá so kat egy-két szó -
tag gal el to lod, a mon da to kat
fel cse ré led, így szin te le he -
tet len vissza ke res ni. Sze rin tem
va gyok annyi ra in tel li gens,
hogy ír jak olyat, mint azok az
okos szer zők, aki ket hasz nál -
tam – akár az enyém is le het -
ne a szö veg. Oda kel le ne ír ni
láb jegy zet ben, hogy hon nan
van, de egy in ter net cím olyan
su tán néz ki, rá adá sul kék kel
alá is húz za a szá mí tó gép.
„Szó sem le het ró la” – hogy
idéz ges sek –, úgy sem szúr ja ki

a ta nár ezer dol go zat kö zül. Ha
még is, leg fel jebb két kre di tet
bu kok ve le.

El telt há rom hét. Apám ár -
tat la nul meg ke re sett egy ügy -
vé det, hogy kié a föld da rab a
be já ró mel lett, és nem le het -
ne-e meg sze rez ni. Le akar ja
be to noz ni, így len ne még egy
par ko ló hely a ház előtt, és a fű -
nyí rás sal sem kel le ne to vább
va ca kol ni. A dol go za tom ra
ötöst kap tam, a ta nár még
meg is di csért a cso port ban.
Mi lyen ere de ti gon do la tok!
Ha ha! 

Élem a sa ját éle te met, bol -
do gan. Ép pen egy fürt édes
sző lőt sze mez ge tünk La ci val
egy pa don. Min den gyö nyö rű.
Úgy ér zem, sze rel mes va gyok,
és en nek a bi zser gő ér zés nek
át tu dom ad ni egész lé nye met.
Meg ta lál tam vég re ma ga mat,
sí nen va gyok, jó ra for dult a
sor som. Meg sze rez tem, amit
és akit akar tam.

Oda búj tam mel lé, és a fü lé -
be súg tam: „Mi ak kor most
együtt já runk?”

„Szó sem le het ró la, csak
hasz nál juk egy mást” – vá la -
szol ta mo so lyog va.

g Mos dá si Ka ti ca
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El bir tok lás

A Ka rancs és a Med ves hegy
nem lá tott még ah hoz fog ha -
tó gaz dag sá got, mint ami -
lyen re Bik sz lay Ele mér uram
tett szert az elő ző szá zad for -
du ló ján. Ma ga sem tud ta már,
pon to san mek ko ra va gyon
fö lött ren del ke zik, de hát er -
re nem is volt sem mi szük sé -
ge. Hi szen Bik sz lay uram – ki
csa lád s utó dok nél kül ten get -
te dús gaz dag éle tét – ép pen
ezért ta nít tat ta ki S. Kor nélt,
hogy az majd gond ját vi sel je
az ura da lom nak. 

A kis Kor nél szé pen ki jár -
ta az is ko lá kat, majd las san -
ként át vet te a te kin te tes úr te -
kin té lyes va gyo ná nak igaz -
ga tá sát. Mi re a fér fi úi kor ba
ért, S. Kor nél min den te kin -
tet ben hű nek bi zo nyult a re -
á bí zott ja va kat il le tő en, így
Sal gó bá nya egyet len nagy -
urá nak sem mi re nem volt
gond ja mel let te. Mind amel -
lett igen eszes is volt S. Kor -
nél, nem kel lett a szom széd
fa lu ba lo hol nia, ha va la mely
ügyes-ba jos kér dés ben ta -
nács ra volt szük ség.

Tör tént az tán egy szer, hogy
a kö ze li So mos kő új fa lu ba köl -
tö zött a pes ti tár sa sá gi élet
ko ráb bi üd vös ké je, Ger te Ru -
dolf gróf. Mi kor Bik sz lay te -
kin te tes uram meg hal lot ta,
hogy mily fon tos em ber ér ke -
zett a tér ség be, a leg el ső adan -
dó al ka lom mal igye ke zett
meg hív ni a jö ve vényt. Így
esett, hogy a gróf, ér ke zé se

után há rom nap pal, már a
te kin te tes úr is me rő sé nek
mond hat ta ma gát. 

Ger te Ru dolf igen ha mar
ki is mer te ma gát a he lyi szo -
ká sok ban s kap cso lat rend -
sze rek ben, és meg le he tő sen
gyor san al kal maz ko dott a vi -
szo nyok hoz. Nem telt be le
sok idő, és a köz tu dat már
mint Bik sz lay leg ben sőbb ba -
rát ját tar tot ta szá mon az egy -
ko ri pes ti hí res sé get. 

Ha nem Ger te Ru dolf nak
se hogy sem tet szett S. Kor nél
tisz ta te kin te te és lát ha tó an
be csü le tes ma ga vi se le te. Meg
volt ró la győ ződ ve, hogy va -
la mi su má ko lás áll a dol gok
hát te ré ben, és ezt gyak ran
szó ba is hoz ta új don sült ba -
rát ja előtt:

– Hidd el, édes öre gem
(mert hogy a per tut igen ha -
mar meg it ták), ez az S. té ged
va la hol át ver. Olyan nincs,
hogy egy in té ző min den ki vel
ennyi re jó ban le gyen, s még
hoz zá az ura fe lé is be csü -
letes.

– Ugyan már, ba rá tom –
csi tí tot ta ilyen kor Bik sz lay
te kin te tes uram –, hi szen ná -
lam nőtt fel a gye rek! Is me -
rem én jól, hidd el, be csü le tes
em ber az!

Ha nem egy szer az tán tény -
leg akadt va la mi kis fél re ér tés
a gaz da ság ban, még pe dig a
ma lom jegy ző köny vei kö rül,
s Ger te Ru dolf ad dig sug do -
sott a te kin te tes úr fü lé be,

míg rá nem vet te, hogy má sik
in té ző után néz zen. 

– Saj ná lom, Kor nél fi am –
mond ta az öreg Bik sz lay meg -
le he tő sen kel let le nül az ügy -
in té ző jé nek –, de a to váb bi ak -
ban nem lát ha tod el a bá nyai
ura da lom ügye it. Más meg él -
he tés után kell néz ned!

S. Kor nél, mi dőn a rossz
hírt meg hal lot ta, meg hány ta-
ve tet te ma gá ban, hogy mi té -
vő is le gyen. Hi szen ko ra if jú -
sá gá tól ezt a mun kát ta nul ta,
eh hez ér tett, ezt sze ret te.
Min den kép pen meg akart
ma rad ni az ál lá sá ban, ezért
hát – a túl élés ér de ké ben –
ter vet eszelt ki. 

Az ura da lom ak ko ri ban
sok fát, bú zát, ha lat s gyü möl -
csöt ér té ke sí tett a sal gó bá nyai
la kos ság nak, sőt még a Med -
ves túl ol da lá ra is szál lí tot tak
a föl di ja vak ból. Igen ám, de
az áru el len ér té két sok szor
kés ve kap ta meg a gaz da ság,
kö szön he tő en a jó szí vű S.
Kor nél nak, ki az em be rek
gya ko ri fi ze tés kép te len sé gét
hosszú tű ré sé vel pró bál ta se -
gí te ni. Sze ret ték is emi att,
rá adá sul az eszes ügy in té ző
most úgy dön tött, hogy ma -
gá hoz hí vat ja a tar to zó kat, s
át írat ja adós le ve lü ket egy-
egy ki sebb összeg ről szó ló ra.
Úgy szá molt, hogy ha ezt a
me rész lé pést meg te szi, az zal
min den ki jól jár hat. Nos, nem
is kel lett so ká vár nia az ered -
mény re.

Mi dőn Bik sz lay Ele mér te -
kin te tes uram meg hal lot ta,
hogy a he lyi ek igen nagy há -
nya da él tar to zás sal az ura da -
lom fe lé, s hogy eme já ran dó -
sá gok mér té két S. Kor nél itt-
ott igen csak le szál lí tot ta, han -
go san el ne vet te ma gát, Ger -
te Ru dolf leg na gyobb meg le -
pe té sé re.

– Lá tod, drá ga ba rá tom?!
Én mond tam ne ked, hogy
nincs esze sebb in té ző en nél
a Kor nél nál. Hi szen nézd
csak, mit csi nált ez az okos
em ber: el en ge dett a ne kem
tar to zók pén zi ből! Hát majd
bo lond le szek őt így ma -
gam tól el en ged ni. Hi szen
ak kor a pén zem is, meg az
in té zőm is egy szer re vesz né -
nek el! Azt már nem! In -
kább meg tar tom in té ző nek
S. Kor nélt, így a le kö te le zet -
tem ma rad egy élet re, de
nemcsak ő, ha nem mind -
azok is ve le együtt, akik nek
a tar to zá sa i ból el en ged tünk!
Így az tán min den ki jól jár,
nem de? – s ka ca gott az öreg
Bik sz lay, hogy a to ká ja is
ren gett be le. 

Ger te Ru dolf azon ban nem
ka ca gott, ha nem ke se rű-
bosszús te kin tet tel me redt
ma ga elé, mi köz ben azon tű -
nő dött, va jon mi ért ilyen
igaz ság ta lan a sors, hogy
egye sek nek min den si ke rül -
het, má sok nak meg sem mi
sem.

g Vígh Ri chárd

3.  HE LYE Z ET T  A G ONOSZ SZOLGA MT 18,2135

A le kö te le zett

Idő sö dő fér fi fe küdt a ré gi,
tölgy fá ból ácsolt ágyon. A kis
fa lu si szo bá ban fél ho mály
ural ko dott, és a nyi tott ab lak
el le né re foj to ga tó volt a le ve -
gő. A he lyi ség ben még há -
rom alak állt né mán. Ar cu kat
sö tét re fes tet te a gyász elő ér -
ze te. Tor ku kat meg ma gya ráz -
ha tat lan erő szo ron gat ta vas -
mar ká val. 

Bár a leg idő sebb fiú, Mik lós
tud ta, hogy ap ja leg ke vés bé
vá gyik er re a si ra lom há zi han -
gu lat ra, még is, még ne ki is ne -
héz lett vol na biz ta tó mo -
solyt eről tet ni szi kár ar cá ra.
Ahogy ap ja nap cser zet te áb -
rá za tá ra pil lan tott, eszé be ju -
tott a sok együtt töl tött év.
Hir te len meg száll ták a ré gi
em lék ké pek.

Elő ször a bar na, gön dör
ha jú kis fiú je lent meg előt te,
aki fá ból fa ra gott kard já val
ir tot ta a sár ká nyo kat és a ki -
rály kis asszonyt fog va tar tó
óri ást. Az tán mint va la mi fel -
hő, újabb már-már ho má lyos
kép: ked venc fol to zott bőr lab -
dá já val ját szott két öccsé vel;
apa pe dig ked ves hin ta szé ké -
ből né zett rá juk az zal a kü lön -
le ges mo so lyá val. A kö zös
ebé dek édes anya utá noz ha -
tat lan csir ke pap ri ká sá val, a
ker ti mun kák, ka pá lás és ásás
mind-mind öröm volt ez zel a
bú ból is de rűt va rá zso ló em -
ber rel.

Hány év el telt az óta, ami óta
apa és fia meg vet ték azt a kis
da rab föl det, hogy egy cso -
dála tos éden ker tet hoz za nak
létre! 

Test vé re it nem von zot ta a
föld. Egyi kük, Sán dor, a kor
di vat ját kö vet ve me ne dzser, a
leg ki sebb, At ti la ács lett. Sán -
dor Pes ten egy nagy bank nál
ka pott ál lást, nem is vá gyott
vissza az al föl di köz ség be.
Dar vas elég messze volt, még
lá to ga tó ba is rit kán ju tott el a
szü lői ház ba. At ti la még
messzebb re rep pent: a min -
dig is nyug ha tat lan fiú Ang -
li á ba ment sze ren csét pró bál -
ni. Ele in te jól is ala kult min -
den, de ké sőbb az ér dek ba rá -
tok sok rossz ba be le haj szol -
ták: ital, drog, ké tes üz le -
tek… Az út ra va ló ul ka pott
pénz is el fo gyott. 

Ap juk, mi u tán szív be teg sé -
ge rosszabb ra for dult, ha za hív -
ta fi a it, hogy se gít se nek. Mik -
lós nem köl tö zött messzi re, fe -
le sé ge is a szom széd fa lu ban
la kott. Az el ső hí vó szó ra
ment, se gí tett ap já nak, akár -
csak a kez de tek kor. Pár év
múl va Sán dor is ha za köl tö -
zött, ki áb rán dult a nagy vá ros
ha zug vi lá gá ból. Rá jött, hogy
iga zán bol dog csak szü lő föld -

jén le het. A leg ki sebb fiú so kat
éhe zett eköz ben, né ha la ká sa
sem volt. Meg jár ta Svéd or szá -
got, Fran cia- és Né met hont.
Nem mert ha za men ni és be -
val la ni ap já nak, hogy ku dar cot
val lott. Az tán egy nap – úgy
egy éve le he tett – ha za tért ő is. 

A test vé rek elő ször ide gen -
ked tek At ti lá tól, hisz évek óta
nem be szél tek ve le, nem is
hal lot tak ró la, úgy érez ték,
cser ben hagy ta a csa lá dot. Ké -
sőbb azon ban ap juk in tő sza -
vá ra új ra össze ba rát koz tak.

Most még is úgy érez te Mik -
lós: a föl det, a cso dá la tos gyü -
möl csöst ne ki kell gon doz nia
a ké sőb bi ek ben, hisz egye dül
ő volt, aki az el ső hí vó szó ra
jött se gí te ni.

At ti la, Sán dor és Mik lós
ott áll tak az ágy nál, ek kor lé -
pett be édes any juk a hús le -
vessel:

– Tudsz már en ni egy ke -
veset?

– A te le ve sed min dig olyan
jól esik, hogy ne en nék be lő le!
– csil lant fel az öreg sze me.

Ne héz ke sen fel ült, és el -
kezd te szür csöl ni a jó me leg,
arany ló ét ket. Mi u tán evett
né hány ka nál lal, fi a i ra te kint -
ve ezt mond ta: 

– Gyer me ke im, én már
nem le szek so ká köz te tek ezen
a föl dön, ezért sze ret ném el -
mon da ni nek tek vég aka ra to -
mat, hogy so ha ne le gyen köz -
te tek harc az örök sé gért. Bár
úgy hi szem, mind hár man jó
fi úk vagy tok, biz tos nem len -
ne vi szály, még is el mon dom,
mit sze ret nék. Hár mó tok közt
egyen lő en osz tom meg a bir -
to kot, édes anyá tok nak pe dig
hagy já tok meg ezt a kis há zat.

– De apa, hát nem én vol -
tam, aki egész éle ted ben mel -
let ted állt?! Hát csak ennyit ér -
dem lek sze rin ted? At ti la csak
most, egy éve jött ha za, és
ugyan annyit kap… Ez igaz ság -
ta lan! – mond ta nyu gal mat
ma gá ra eről tet ve Mik lós.

– Ked ves fi am! Hát nem
dönt he tek-e én örök sé ged ről,
aki fel ne vel tem mind nyá ja to -
kat? Lát já tok, min dő tök ből jó
em ber vált. Én csak azt adom
nek tek, amit ígér tem kis gyer -
mek ko ro tok óta. Min dig
mond tam, hogy nem vá lo ga -
tok köz te tek, egy for mán sze -
ret lek ben ne te ket – vá la szol -
ta az apa, né ha meg-meg -
akad va mon dan dó já ban.

Ahogy ott áll tak az eső ben
a kis fa ke reszt előtt, a há rom
test vér és az anya, meg ér tet -
ték ap juk utol só sza va it, és
Mik lós nak is csak a ke se rű
gyász ma radt szí vé ben, a ha -
rag nak nyo ma sem volt töb bé.

g Jó ga-Pá pay Imo la

Örök ség
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b Nem csak a fő vá ros, ha nem Ma -
gyar or szág egyik jel ké pe is az
1929-ben el ké szült bu da pes ti
mil len ni u mi em lék mű, ame lyet
a hon fog la lás ez re dik év for du ló -
já nak tisz te le té re emel tek. De
va jon fel tud nánk-e so rol ni, pon -
to san kik nek a szob rai lát ha tók
raj ta, il let ve hogy mi lyen szim -
bó lu mo kat je le nít meg a mél tán
vi lág hí res pan te on? 

Az Or szág gyű lés az 1896. évi VI II.
tör vény cikk el ső pa rag ra fu sá ban ren -
del ke zett a hon ala pí tás ez re dik év for -
du ló já nak meg örö kí té sé re al ko tan dó
em lék mű vek ről, kö zöt tük a bu da pes -
ti ről is. (Ugyanez a pa rag ra fus szól ar -

ról, hogy a tör vény ho zás „az or szág
hét kü löm bö ző pont ján, ne ve ze te sen:
a mun ká csi vár he gyen, a nyit rai Zo -
bor he gyen, a Mor va vi zé nek a Du -
ná ba tor ko lá sá nál emel ke dő dé vé nyi
vár he gyen, Pan non hal mán, a zi mo -
nyi vár he gyen, Pusz ta sze ren és a
bras sói Czenk-he gyen em lék osz lo po -
kat emel”, il let ve „Bu da pes ten a vár -
ban a Nagy-Bol dog asszony ról el ne -
ve zett ko ro ná zá si temp lom mel let ti
Ha lász bás tyán Szent Ist ván ki rály
lo vas szob rát ál lit ja fel”.)

Az And rássy utat le zá ró és an nak
ten ge lyé ben ta lál ha tó Hő -
sök te re és a raj ta el he lye zett
em lék együt tes köz pont já -
ban a har minc hat mé ter ma -
gas ko rin tho szi osz lop áll, te -
te jén a ma gyar ko ro nát és az
apos to li ket tős ke resz tet tar -
tó Gáb ri el ark an gyal szob -
rá val. Az épí tész, Schic ke -
danz Al bert a ter vek el -
ké szí té se kor ez zel a ma -
gyar ki rá lyi ha ta lom is te ni ere de tét
kí ván ta szim bo li zál ni; jól is mert a le -
gen da, hogy II. Szil vesz ter pá pá nak
ál má ban ma ga Gáb ri el pa ran csol -
ta: a ko ro nát ne a len gyel
kül döt tek nek, ha nem a
más nap meg ér ke ző
ma gyar kö ve tek nek ad -
ja. Így hoz ta Aszt rik püs -
pök e ko ro ná zá si jel -
vényt Ist ván nak.

A 4,8 mé ter ma gas
szo bor az el ké szí tés sel hi -
va ta lo san meg bí zott Za -
la György szob rász mű -
vész al ko tá sa, és az 1900-
ban meg ren de zett pá ri zsi
vi lág ki ál lí tá son Grand Prix-
vel, az az nagy díj jal
tün tet ték ki.

A Há bo rú – a fú jó pa ri pá kat si sa kos, mez te len
kí gyó • A Mun ka és a Jó lét – az előb bit egy ka sz
tő nő alak szim bo li zál ja (1907-ben Ráth-dí jat ka
pe ző fér fi ke zé ben egy an tik szo bor, a di cső sé get m
(1907-ben Ráth-dí jat ka pott) • A Bé ke – két lo va

Istv
királ
Koss
Lajo

Ist ván az 1000. év ka rá cso nyán ko ro nát kap a pá pá tól

Szent Ist ván (997–1038)

II. And rás (1205–1235) IV. Bé la (1235–1270)

Ká roly Ró bert (1307–1342) Nagy La jos (1342–1382)

Lász ló le győ zi a le ány rab ló kun vi tézt

II. And rás ke resz tes had já ra tot ve zet Je ru zsá lem fel sza ba dí tá sá ra

A mor va me zei csa ta – Károly Róbert uralkodása előtt harminc évvel (1278) Nagy La jos be vo nul Ná poly ba (1348)

IV. Béla a tatárjárás után felépíti az országot

Kál mán ki rály el tilt ja a bo szor kány ége téstSzent Lász ló (1077–1095) Köny ves Kál mán (1095–1116)
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Az „an gya los” szo bor ta lap za tá n a
hon fog la ló Ár pád fe je de lem és hat
ve zér – Té tény, Ond, Kond, Előd, Hu -
ba, Tas – lo vas szob ra lát ha tó; ér de -
kes ség, hogy Ál most nem je le ní ti
meg szo bor.

Az ere de ti leg par kos, szö kő ku tas
te ret 1938-ban, a Szent Ist ván ki rály
ha lá lá nak 900. év for du ló ja al kal má -
ból Bu da pes ten meg ren de zett 34.
eu cha risz ti kus vi lág kong resszus ra
dísz bur ko lat tal lát ták el.

Az 1929-ben fel ál lí tott Hő sök em -
lék kö ve mö gött a bur ko lat ba el he lye -

zett réz táb la ál lít em lé ket az
evan gé li kus Zsig mondy Vil -
mos bá nya mér nök nek, aki

1878-ban ezen a he lyen fa kasz -
tott mély fú rás sal ma is mű kö dő
ar té zi for rást.

A tér két osz lop csar no ká -
ban az idők fo lya mán több -

ször vál toz tak a szob rok és
a hoz zá juk tar to zó dom bor -

mű vek. Az ere de ti ki rály szob -
rok – ame lyek 1905 és 1911 kö zött
ké szül tek – ki lenc ma gyar ki rályt
és öt Habs burg ural ko dót (I. Fer di -
nánd, III. Ká roly, Má ria Te ré zia,

II. Li pót, I. Fe renc Jó zsef)
je le ní tet tek meg. Az

el ső vi lág há bo rút kö -
ve tő en az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia alap ja i -

ban ren dült meg, az
1919-es Ta nács köz -

tár sa ság ide jén pe dig a
for ra dal mi tö meg le dön -

töt te a Habs burg-szob -
ro kat. A ké sőb bi ek ben

új ra önt ve eze ket ismét
el he lyez ték ere de ti he -

lyü kön.
A má so dik vi lág -

há bo rú pusz tí tá sai

sú lyo san meg ron gál ták az em lék -
mű vet is – a Mű csar nok fe lő li ívet
egy bom ba ket té szel te; Má ria Te ré -
zia és II. Li pót szob ra pél dá ul da ra -
bok ra tö rött. A tér hely re ál lí tá sa so -
rán, az 1950-es évek ben nyer te el ma
is lát ha tó for má ját az em lék mű. A
Habs burg ural ko dók he lyett ek kor a
ma gyar nép sza bad sá gá ért és füg get -
len sé gé ért foly ta tott küz del mek leg -
ki emel ke dőbb ve ze tő i nek ál lí tot tak
em lé ket.

Az osz lop csar nok te te jén négy
szim bó lu mot is szo bor ba ön tött Za -
la György: a Szép mű vé sze ti Mú ze um
fe lő li ol da lon a Há bo rú, va la mint a
Mun ka és a Jó lét, míg a Mű csar nok
mel let ti so ron a Tu dás és a Di cső ség,
il let ve a Bé ke al le go ri kus bronz alak -
jai lát ha tók.

n fér fi haj szol ja, ke zé ben os tor he lyett ha tal mas
zát vál lán vi vő fér fi, az utób bit egy ter mést hin -
a pott) • A Tu dás és a Di cső ség – a tu dást jel ké -
meg tes te sí tő fi a tal nő pál ma ágat tart a ke zé ben

as sze ké ren a bé ke olaj ágát ho zó nő alak

ván
lytól
suth
osig

Hu nya di nán dor fe hér vá ri győ zel mé vel meg ál lít ja a tö rök hó dí tó kat

II. Rá kó czi Fe renc (1703–1711) Kos suth La jos (1848–1849)

Beth len Gá bor (1613–1629)Thö kö ly Im re (1678–1685)

Bocs kai Ist ván (1604–1606) Má tyás (1458–1490)

Hu nya di Já nos (1446–1452)

Má tyás ki rály tu dó sai kö ré ben

Thö kö ly ku ru cai a szik szói harc ban le győ zik a la ban co kat (1679)

Esze Ta más job bágy se re gé vel fo gad ja a ha za té rő Rá kó czit Kos suth fegy ver be hív ja az Al föld né pét

Beth len szö vet sé get köt a cse hek kel (1620)

Bocs kai haj dúi harc ban a csá szá ri zsol do sok kal
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Elő ször lát hat ta a nagy kö zön ség jú -
li us utol só he té ben Je ru zsá lem ben azt
a ke resz te sek ko rá ból szár ma zó, rit -
ka fres kót, ame lyet a Ge cse má né-
kert ben ta lál tak.

A fres kó va ló szí nű leg a de ész isz
(ké rő imád ság) je le ne tét áb rá zol ja,
ami kor Jé zus, Má ria és Ke resz te lő Já -
nos imád ko zik. Vé let le nül buk kan tak
rá 1999-ben, ami kor a ré gé szek a té li
ára dá sok súj tot ta le lő he lyek meg -
óvá sán dol goz tak.

A fal fest ményt a fel újí tott Iz ra el Mú -
ze um ban ál lí tot ták ki. Az in téz mény
ku rá to rai sze rint a 12. szá za di fres kó
ere de ti leg mint egy ki lenc mé ter ma -
gas le he tett, de nap ja ink ra csak a lá -
ba kat áb rá zo ló al só ré sze ma radt meg.

Je ru zsá lem kö ze lé ben mind össze
két ha son ló fal fest ményt ta lál tak.
Szak em be rek sze rint a töb bit Sza la -
din musz lim ural ko dó, az Aj jú bi da-
di nasz tia ala pí tó ja le rom bol tat ta,
ami kor csa pa tai az isz lám ne vé ben el -
fog lal ták Je ru zsá le met.

d MTI

A ke resz te sek ko rá ból szár ma zó
fres kó Iz ra el ben Vir tu á lis tú rán te kint he tők meg a Va -

ti kán leg hí re sebb épü le tei, mi u tán a
Szent Pé ter-ba zi li ka bel ső te ré ről
ké szült nagy fel bon tá sú pa no rá ma -
fel vé te lek is fel ke rül tek a Szent szék
hon lap já ra.

Az egye sült ál la mok be li, penn syl -
va ni ai Vil la no va Egye tem köz re mű -
kö dé sé vel két év alatt ké szül tek el a
leg ér de ke sebb va ti ká ni lát ni va ló k há -
rom száz hat van fo kos gömb pa no rá -
ma-fel vé te lei, ame lyek nagy fel bon -
tás ban mu tat ják be a hely szí nen sza -
bad szem mel alig ész re ve he tő rész le -
te ket – így vi szont az otthoni gépen
jól láthatók.

A bel ső te rek ről egy spe ci á lis, mo -
to ros ka me ra áll vány ra erő sí tett fény -
ké pe ző gép pel több ezer fel vé telt ké -
szí tet tek, majd eze ket a di gi tá lis fo tó -
kat kép fel dol go zó szoft ver rel il lesz tet -
ték össze.

A vil la no vai csa pat mun ká já nak
utol só da rab ja, a Szent Pé ter-ba zi li -
kát hét né ző pont ból, va la mint a
Szent Pé ter tér éj sza kai lát ké pét be -
mu ta tó gömb pa no rá ma a www.va ti -

can.va ol dal ra kat tint va a fő me nü ből
is el ér he tő.

A Six tus-ká pol ná ról – Mi che lan -
ge lo egyik leg is mer tebb al ko tá sá -
val, a vi lág leg na gyobb, 540 négy zet -

mé te res egy be füg gő fres kó já val – ta -
vasszal el ké szült be mu ta tó a
http://www.va ti can.va/va ri o us/cap -
pel le/sis tina_vr/in dex.html cí men
lát ha tó. A La te rá ni Szent Já nos-ba -

zi li ka bel se je a http://www.va ti -
can.va/va ri o us/ba si li che/san_gi o -
van ni/vr_to ur/in dex-en.html ol da -
lon, a fa la kon kí vü li Szent Pál-ba zi -
li kát és épü le te it be mu ta tó ki lenc ka -

me ra ál lás pe dig a http://www.va ti -
can.va/va ri o us/ba si li che/san pa o -
lo/vr to ur/in dex-it.html cím re kat -
tint va ér he tő el.

d MTI

Vir tu á lis tú ra a Szent Pé ter-ba zi li ká ban

Az egy kor Je ru zsá lem ben ál ló Sa la -
mon-temp lom má sát ter ve zik meg -

épí te ni a bra zí li ai São Pa u lo ke le ti ré -
szé ben.

A négy éves, 113 mil lió dol lá ros (25
mil li árd fo rint) épít ke zés ered mé nye -
kép pen 126 mé ter szer 104 mé te res
alap te rü le tű, 55 mé ter ma gas temp -
lom szü let het meg, mely nek 12 szin -
tes bel ső te re 10 ezer em ber be fo ga -
dá sá ra ké pes – je len tet te az Agen cia
Fol ha hír ügy nök ség.

Az új temp lom pon to san ugyan -
olyan fa ra gott kö vek ből épül majd fel,
mint a Krisz tus előtt 960-ban emelt
ere de ti, ame lyet előbb Krisz tus előtt
587-ben a ba bi ló ni a i ak, majd Krisz -
tus után 70-ben a ró ma i ak pusz tí tot -
tak el. Ma egyet len ma rad vá nya a hí -
res si ra tó fal.

A São Pa u ló-i épít ke zést az Is ten
Or szá gá nak Egye te mes Egy há za
(IURD), egy 1977-ben Bra zí li á ban
ala pí tott, a pün kös di-ka riz ma ti kus
moz ga lom hoz tar to zó egy ház vég zi.

d MTI

Sa la mon temp lo má nak má sát épí tik meg São Pa u ló ban

Sza úd-Ará bi á ban egy isz lám kö zös -
ség tag jai meg ál la pí tot ták, hogy tíz
évig rossz irány ba imád koz tak.

„Tíz évig arc cal a me cset ima sar -
ka fe lé for dul va imád koz tunk, ami
észak ke let fe lé mu tat, no ha va ló já ban
dél ke let fe lé kel le ne” – mond ta a had -
dai kö zös ség egyik tag ja a Sa u di
Ga zet te cí mű lap je len té se sze rint.

Hogy ki a fe le lős a me cset épí té se
köz ben el kö ve tett hi bá ért, ma már
nem ál la pít ha tó meg.

A he lyes irány ki de rí té sé nek egy -
ál ta lán nem kel lett vol na gon dot
okoz nia az épí té szek szá má ra, ugyan -

is Mek ka csak húsz ki lo mé ter re van
Had dá tól.

A musz li mok a vi lág min den tá -
ján fe jü ket a Ká ba-kő fe lé for dít ják
imád ko zás köz ben. A Ká ba, az isz -
lám vi lág köz pon ti szen té lye, Mek -
ká ban ta lál ha tó. A me cse tek ben az
ima sar kok a Ká ba-kő fe lé van nak tá -
jol va, mert a hí vők nek ar ra fe lé kell
imád koz ni uk.

A kis me cset lá to ga tói egy sze rű en
ol dot ták meg a prob lé mát: ima sző -
nye gü ket mos tan tól dél ke let fe lé he -
lye zik el.

d MTI

Tíz évig rossz irány ba imád koz tak

A hit ere jé vel fegy ver zett le egy rab -
lót egy el adó nő au gusz tus ele jén az
Egye sült Ál la mok ban.

A húsz éves tá ma dó egy flo ri dai
mo bil te le fon bol tot pró bált ki fosz -
ta ni, ami kor azon ban elő vet te pisz -
to lyát, az el adó nem ré mült meg, ha -
nem nyu god tan azt mond ta: „Jé zus
nem he lye sel né ezt a cse le ke de tet”,
majd el kez dett be szél get ni a rab ló val. 

Mint ki de rült, a fér fi nak nincs
mun ká ja, er re a nő fel aján lot ta, hogy

össze hoz za né hány ba rát já val, akik
se gít het nek ne ki ál lást ta lál ni. A rab -
ló el mond ta, hogy jár temp lom ba, de
pénz te len, mi re az el adó azt fe lel te,
hogy pénz ügyi gond ja i ra nem a bolt
kasszá já ban lel meg ol dást. Hoz zá tet -
te, hogy ha a fér fi el ra bol ja a pénzt,
ezért az üz let őt – az al kal ma zot tat
– te szi fe le lős sé.

A rab ló vé gül vég képp fel ha gyott
ter vé vel.

d MTI

Le fegy ver ző hit

A Szent Péter-bazilika belső tere a képernyőn

b A ta valy feb ru ár ban Syl va in Gi -
lar deau ál tal el in dí tott Sprea -
ding Light web rá dió ke resz tény
fi a ta lok szá má ra su gá roz ze nét.
A mű sor fran cia és an gol nyel vű
ke resz tény elő adók kí ná la tá ból
me rít. A da lok szö ve gei az evan -
gé li um mal össz hang ban lé vő
üze ne tet köz ve tí te nek. A tör té -
net ér de kes sé ge, hogy a web rá -
di ót egy mind össze ti zen öt éves
fiú hoz ta lét re.

Rap, rock, reg gae, pop, el ectro… A
rá dió adón min den fé le mű faj sze re -
pel. A bre tagne-i fiú ta valy feb ru ár -
ban kezd te mű köd tet ni a Spread ing
Light („ára dó fény”) ne vű adót az in -
ter ne ten. A rá dió adó tel jes mű sor ide -
jé ben mo dern ke resz tény ze nét su -
gá roz, és bár a hang sze rek nek nincs
val lá suk, a da lok szö ve ge i nek üze ne -
te össz hang ban van az evan gé li um -
mal. A ka masz és a rá dió nem min -
den na pi tör té ne té ről a La Cro ix cí -
mű fran cia ró mai ka to li kus na pi lap
szá molt be.

A ze nei mű sor, mely a hall ga tók kí -

ván sá gai sze rint áll össze, fran cia és
an gol nyel vű ke resz tény elő adók ha -
tal mas kí ná la tá ból me rít. Ke vés kö zöt -
tük az is mert pop sztár, bár akad ki vé -
tel is, mint pél dá ul a val lá sos sá gu kat
nyíl tan hir de tő U2 vagy a Bis so Na Bis -
so. Őket le szá mít va az adó prog ram -
ja több sé gé ben ke vés bé is mert mű vé -

szek da la i ból áll, ami lyen pél dá ul Be -
noît Si mon, aki elekt ro ni kus ze nét re -
mi xel ke resz tény éne kek ből, vagy az
ame ri kai rap per, Toby Mac.

Syl va in Gil ar deau hét vé gen ként
vá lo gat a töb bi rá dió adó ze néi kö -
zül. Az eh hez szük sé ges tech ni kai
fel sze re lést a Ra di o nomy ne vű,
web rá di ó kat össze fo gó bel ga tár sa -
ság bo csá tot ta a ren del ke zé sé re,
ahogy min den olyan esz közt is,

amely le he tő vé te szi, hogy a fiú a hét
min den nap ján hu szon négy órá -
ban su gá roz has son. Rek lá mo kért
cse ré be ez a tár sa ság még az elő -
adók nak já ró, évi ezer eu rót ki te vő
jog dí jak ki fi ze té sét is át vál lal ta a
Spread ing Light tól.

A ka masz fiú to váb bi szol gál ta tá -
so kat is nyújt a hall ga tók ré szé re: in -
ter jú kat ké szít az elő adók kal, me lye -
ket a Fran cia Ka to li kus Rá dió stú di -
ó i ban vesz fel, va la mint tá jé koz ta tást
ad a ke resz tény ze nei kon cer tek ről.

A web rá di ó nál meg ala ku lá sa óta
har minc ezer hall ga tói csat la ko zást re -
giszt rál tak, a na pi át la gos hall ga tott -
ság pe dig ki lenc ven óra. A Spread ing
Light egy re is mer tebb, oly annyi ra,
hogy már a le mez ki adó cé gek is szí -
ve sen kül dik el al bu ma i kat az if jú Syl -
va in nek, hogy még a hi va ta los meg -
je le nés előtt le játsz has sa őket.

Bár a rá dió „rá nyit ja a sze mét a vi -
lág ra, és ön bi za lom mal aján dé koz za
meg”, Syl va in nem fe led ke zik meg a
ta nul má nya i ról sem. Idén szep tem -
ber ben kez di meg a ta nu lást a van -
nes-i Sa in te-Anne-d’Au ray Gim ná zi -
um ban.

d Ma gyar Ku rír / La Cro ix

Ke resz tény web rá dió

Hol land or vo sok 2009-ben 2636
eset ben mű köd tek köz re gyó gyít -
ha tat lan be te gek „ha lál ba se gí té sé -
ben” vagy „le ga li zált ön gyil kos sá gá -
ban”. Ez a szám az elő ző évek hez ké -
pest ti zen há rom szá za lé kos nö ve ke -
dést mu tat. Az emel ke dő ten den cia
már 2006 óta meg fi gyel he tő, ám a
szá mok mind ed dig nem ke rül tek
nyil vá nos ság ra, sőt nem is mind -
egyik ese tet je len tet ték, bár a tör vény
elő ír ja a re giszt rá lást.

Egy, a be te gek ér de ke it kép vi se lő
ke resz tény szer ve zet most azt sür ge -
ti, hogy pon to san re giszt rál ják és te -

gyék nyil vá nos sá eze ket az ada to kat.
A szer ve zet hi va ta los for rás ból úgy
ér te sült, hogy a 2636 „ke gyes ha lál -
eset ből” csu pán ki len cet je len tet tek
be. Ez a tény meg kér dő je le zi azt is,
hogy va ló ban a tör vény ál tal elő írt
gon dos ság gal jár nak-e el az or vo sok.

Hol lan di á ban 2002-ben lé pett ha -
tály ba az a tör vény, amely a vi lá gon el -
ső ként le he tő vé te szi az eu ta ná zia –
szi go rú fel té te lek hez kö tött – al kal -
ma zá sát. A jog sza bály ér tel mé ben a
bün te tő tör vény könyv ben is rög zí tik,
hogy az or vos két fel té tel tel je sü lé se
ese tén men te sül het az eu ta ná zia
bün te tő jo gi kö vet kez mé nye i  alól: ha
az el vár ha tó gon dos ság gal járt el (ezt
kü lön tör vény ben sza bá lyoz zák), il let -
ve ha tá jé koz tat ta az eset ről a te rü le -
ti leg il le té kes, ügyé szi jog kör rel ren -
del ke ző ha lott ké met. Az em lí tett
szer ve zet ép pen a tá jé koz ta tás el ma -
ra dá sa mi att kér dő je le zi meg az el vár -
ha tó gon dos ság be tar tá sát is.

d Ma gyar Ku rír

Egy re több eu ta ná zia eset
Hol lan di á ban 
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„A meg re pedt nád szá lat nem tö ri
össze, a füs töl gő mé csest nem olt ja el.”
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a ti zen -
ket te dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igé i ben a be teg ség ről s az ál dott
Or vos gyó gyí tá sa i ról ol va sunk. Az Úr sze líd, sza ba dí tó szol gá ja iga zán hir -
det tör vényt s evan gé li u mot. Ma is igé jé vel, ki mon dott sza vá val gyó gyít tes -
tet-lel ket egy aránt. S ezt azért te he ti, mert a ke resz ten „a mi be teg sé ge in ket
vi sel te, a mi fáj dal ma in kat hor doz ta”. S mi „az ő se bei árán gyó gyul tunk meg”
(Ézs 53,4.5). Az Úr Jé zus csak egy szót szólt négy szem közt a sü ket né má hoz:
„Ef fa ta, az az: nyílj meg!” Még is hí resz tel ték: „Min dent he lye sen cse le ke dett:
a sü ke te ket is hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lő vé.” (Mk 7,34.37) Saul sze -
mei meg va kul tak, ám lel ki sze mei s fü lei meg nyíl tak az Úr meg lá tá sá ra és
meg hal lá sá ra a da masz ku szi úton: „Ki vagy, Uram?” (…) „Én va gyok Jé zus,
akit te ül dö zöl.” Át él het te: „Ke gye lem ből tar tat ta tok meg, hit ál tal, és ez nem
tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.” (Ef 2,8; LK) Is ten iga zít meg; ke gyel mé vel a
bű nö sö ket igaz ság ba öl töz te ti. Ezért tud ta Pál – im már Lé lek kel meg tel ve
– azon nal hir det ni az igaz sá got „Jé zus ról, hogy ő az Is ten Fia” (Ap Csel 9,5.20).
Mi is kér jük: „Én Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé ből!” (GyLK 721)
S ne hagyj el! Hit ál tal iga zu lunk meg. Jé zus is a hi tük alap ján gyó gyí tott meg
két va kot: „Hi szi tek-e, hogy meg tu dom ezt ten ni? (…) Le gyen a ti hi te tek sze -
rint!” S meg gyó gyí tot ta a meg szál lott né mát is: „Mi u tán ki űz te be lő le az ör -
dö göt, meg szó lalt a né ma…” (Mt 9,28.29.33) Mir jám pok los lett, mert Is ten
szol gá ja el len be szélt, ám „így ki ál tott Mó zes az Úr hoz: Is te nem, gyó gyítsd meg
őt!” (4Móz 12,13) A ta nít vá nyok ki csiny hi tű sé gük mi att nem tud ták meg gyó -
gyí ta ni a hold kó ros fi út. Ám „Jé zus rá ki ál tott, és ki ment ab ból az ör dög, a
gyer mek pe dig meg gyó gyult” (Mt 17,18). Ja kab imád ko zás ra bá to rít; mi vel „nagy
az ere je az igaz em ber buz gó kö nyör gé sé nek”. S a köz ben já ró, „hit ből fa ka dó
imád ság meg sza ba dít ja a szen ve dőt, az Úr fel se gí ti őt, sőt ha bűnt kö ve tett
is el, bo csá na tot nyer” (Jak 5,16.15). A ch ris ti a nu sok ta nú sít hat ják: az Úr va -
ló ban cso dá san mű kö dik, és őe lőt tük ki je len ti ön ma gát, de aki ké tel ked ve
ku tat ja tit kát, az előtt meg sem szó lal, és cso dát sem tesz. Ami ként He ró -
des előtt sem, no ha „hossza san kér dez get te őt, de Jé zus sem mit sem vá la szolt
ne ki” (Lk 23,9). Az Ószö vet ség evan gé lis tá ja a fel sé ges, de kö nyö rü lő Úr jó
hí rét ad ja a mi tud tunk ra is: „Lát tam út ja it, még is meg gyó gyí tom és ve ze tem
őt.” Kit? Az alá za tos lel kűt, a meg tört szí vűt; és bé kes sé gé vel aján dé koz za meg.
„Ezt mond ja az Úr: Meg gyó gyí tom őt!” (Ézs 57,18.19) Az Úr a te gyó gyí tód
is (lásd 2Móz 15,26)! Csak várd az Urat! „Akik Is tent vár ják, azok csu pán ke -
gye le mért kö nyö rög nek, de hogy Is ten mi kor, ho gyan, hol és mi vel se gít sen,
azt egé szen az ő sza bad, jó tet szé sé re bíz zák.” (Lu ther Már ton) Meg ta pasz -
tal tad-e már: „A te gyó gyí tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam (…)! / Nem
ad tál át a ha lál nak, / Élet ben meg tar tot tál. / Erőd del meg ál dot tál. (…) / Én
Uram, üd vös sé gem, / Jé zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,3–5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

A fák fél lá bon áll nak, mint a
gó lyák.
A csend olyan, mint egy moz du lat lan
üveg go lyó: csak hoz zá kell nyúl ni,
hogy el gu rul jon.
A ré ten a bog lyák
el ej tett go mo lya gok.
Olyan egye dül va gyok!
Lan kadt vi o lák il la ta jár ár.
S fe let tem ujj nyi
fel leg-csík jel zi vá gya im ha tá rát.
Elő ve szem szí ve met, mint más a pi pá ját.
Jó vol na meg gyúj ta ni, de tü zet nem ka pok,
ha csak az Is ten ide nem nyújt ja
pa ra zsát: a na pot!

Kiss Je n

Egye dül

Kö zép is ko lás ko rom ban min dig ret -
teg tem – pél dá ul az orosz órá kon –,
ne hogy ki hív ja nak fe lel ni. Per sze,
időn ként nem úsz tam meg, s ilyen -
kor ma gam ban bosszú san nyö szö -
rög ni kezd tem a cím be li kér dést. A
csa ló dott ság el ho má lyo sí tot ta jó zan
íté lő ké pes sé ge met, ezért nem vet tem
fi gye lem be a tényt, hogy az ese tek
több sé gé ben azért még se en gem
szó lí tot tak a táb lá hoz fe le lés re. 

Jó né hány esz ten dő telt el az óta, de
sok em ber tár sam hoz ha son ló an ma is
csak a sze mé lyem mel kap cso la tos
ne ga tí vu mo kat va gyok haj la mos ész -
re ven ni, mint ha a po zi tív dol gok az
élet ter mé sze tes ve le já rói len né nek.
Mint ha a jó ala nyi jo gon jár na ne künk.
Így van ez zel a gaz dál ko dó is, aki nek
öt évi bő sé ges ara tás után el ve ri ter mé -
sét a jég. Ilyen kor óha tat la nul ki fa kad:
„Mi ért ép pen én? Mi ért az én ter mé -
se met?” Ugyan ak kor az or szág má sik
ré szé ben gaz dál ko dó föld mű ves, aki -

nek a ve té sét két si ker te len év után ép -
pen most nem tet te tönk re a bel víz,
nem te szi fel a kér dést, hogy mi ért ép -
pen az ő ter mé sét kí mél te meg a ter -
mé szet sze szé lye. Mi ért is?

A baj ba ju tott em ber ego cent ri ku -
san vi szo nyul hely ze té hez, tö ké le te -
sen meg fe led kez ve azok ról a so kak -
ról, akik az övé hez ha son ló vagy an -
nál is sú lyo sabb hely zet ben van nak.
Csak hogy az érem nek két ol da la
van, adott az el len pó lus, a „Mi ért ép -
pen ő?”. Akár az előb bi, ez is spe ci á -
lis kér dés, a kü lönb ség csak annyi,
hogy előb bit a ve lünk tör tént kel le -
met len sé gek, utób bit má sok si ke re
in du kál ja. Va la ki je len tős va gyont
örö költ egy el hunyt ame ri kai nagy -
bá csi tól. A mi re ak ci ónk: Mi ért ép -
pen ő? Más pél da: an nak a ki bír ha -
tat lan Ko vács nak ötö se volt a lot tón.
Mi ért ép pen ne ki?

Az em be ri ter mé szet már csak
ilyen. Min den szé pet és jót ön ma gá -

nak akar, a kel le met len, rossz dol go -
kat „elő zé ke nyen” meg hagy ja má sok -
nak. Sa ját sze ren csé jét ter mé sze tes -
nek te kin ti, mert ilyen kor a szem lé -
let mód ja be szű kül; a ve le tör té nő sze -
ren csét len ség vi szont sze rin te va la -
mi fé le fél re ér tés, hi ba a rend szer ben.
Ugyan ak kor a má sok kal tör té nő po -
zi tív ese mé nyek ese tén szé les lá tó kör -
ről tesz ta nú bi zony sá got.

A „Mi ért ép pen én?” rög esz mé jé -
től va la mennyi en egész éle tünk ben
szen ve dünk, s ez a rög esz me – az
adott prob lé mát sú lyos bít va – az
ön mar can go lás so rán ko moly lel ki
vál ság gá is te re bé lye sed het. Ezért
ne ke res sünk min den áron oko za ti
té nye zőt! Van nak dol gok, ame lye ket
úgy kell el fo gad ni, ahogy adód nak, a
„mi ért” kér dé se bon col ga tá sá nak
sem mi ér tel me. Ahol az ér te lem ku -
dar cot val lott, a hit még győ ze lem -
re se gít het.

g Len gyel Já nos

„Mi ért ép pen én?”

Most egy olyan té má ról gon dol koz -
zunk el, amellyel nap nap után ta lál -
ko zunk: a pa nasz ko dás ról.

Ahol le ülünk, és vá ra koz nunk kell,
de ha csak össze ta lál ko zunk az ut cán
egy is me rős sel, és meg kér dez zük:
„Hogy vagy?”, ak kor a leg töb ben pa -
nasz kod ni kez de nek. Egy or vo si vá -
ró ban, egy hi va tal ban, ahol er re még
több idő van, még in kább el ön ti az
em bert a pa nasz. Va jon mi, hí vő
em be rek nem ugyan ezt tesszük? Pe -
dig ró lunk min den baj mel lett su gá -
roz ni kel le ne az öröm nek. Gon dol -
koz zunk el te hát ezen.

A pa nasz ko dás ban – ezt már ki -
mu tat ták – a ma gya rok jár nak az
élen. Ter mé sze te sen na gyon ne héz
tör té nel mi idő ket él tünk, élünk, te -
hát sok rossz do log em lé ke, va ló sá -
ga él het ben nünk, de van nak még ná -
lunk is ne he zebb hely zet ben élt és élő
nem ze tek, ame lyek le ma rad nak mö -
göt tünk a pa nasz ko dás ban. 

A pa nasz ko dás nak két ele me van.
Az egyik az, hogy mi lyen rossz ne -
kem, vi gasz talj meg, sze ress en gem.
Ez még nem is olyan nagy baj, ne -
künk, ke resz tyé nek nek er re fel kell fi -
gyel nünk. Van azon ban egy má sik
elem is. A pa nasz sor vé gén ott van,
hogy ez vagy az, hoz zá tar to zóm,
mun ka tár sam, a po li ti ku sok hi bá sak,
és ki ala kul irán tuk a gyű lö let. A pa -
nasz mö gött az a gon do lat hú zó dik
meg, hogy én nem va gyok sem mi ben
sem hi bás, ha nem az én je len le gi ál -
la po tom vagy a múlt mi att va la ki a hi -
bás, csak én nem. Ez az út ve sze del -
mes, mert a gyű lö let tel együtt jár a
fé le lem is. Ez a ket tő együtt pe dig tes -
ti-lel ki egész sé gün ket, a má sik em -

ber hez va ló vi szo nyo mat ront ja,
pusz tít ja.

Ak kor nem sza bad pa nasz kod ni?
Sza bad, de vizs gál juk meg, hogy a pa -
nasz ko dás nak még mi lyen mód jai
van nak. Azok az em be rek, akik Jé -
zus hoz men tek ta ná csért vagy gyó -
gyí tá sért, két fé le ok ból si et tek oda.
Aki az örök ség ügyé ben sze re tett vol -
na Jé zus ban párt fo gót ta lál ni, azt –
mi vel törekvése em be ri irigy ség ből
szár ma zott – Jé zus el uta sít ja.

A Jé zus hoz me nők na gyobb ré sze
gyó gyul ni akart, mert be teg volt,
bi zo nyá ra pa nasz ko dott is, hisz Jé zus
meg kér dez te, mit akar, hogy cse le -
ked jék ve le. Ez már jobb út nak lát -
szik. De ezek dön tő több sé ge csak va -
la mi ván dor pró fé tát, gyó gyí tó em bert
lá tott ben ne. Azok a szek ták ilye nek,
ahol a pa nasz ko dók, be te gek egy
va rázs ló em ber kö ré gyűl nek, aki per -
sze nem egy szer az Is ten em be ré -
nek mu tat ja ma gát. A hí vek egy idő
után zsák ut cá ba jut nak, és új va rázs -
lót ke res nek, az elő zőt pedig meg gyű -
lö lik, vagy fél nek va rázs ere jé től.

Ezek után még egy szer fel kell
ten nünk a kér dést: te hát ne pa nasz -
kod junk?

A zsol tá rok te le van nak pa nasszal,
de más bib li ai köny vek is. Azonban eb -
ben a vá lasz is mind járt ben ne van: pa -
nasz kod ha tunk és pa nasz kod junk Is -
ten nek, mint hogy ő a mi sze re tő
Atyánk, aki meg hall gat ja pa na szun kat,
ha szük sé ges nek lát ja, meg gyó gyít ja
be teg sé gün ket. Ha Is ten nek pa nasz ko -
dunk, ak kor még pa nasz kod ha tunk el -
len sé ge ink re is, jól le het Is ten ezt tu do -
má sul ve szi, mert tud ja, hogy bű nö sök
va gyunk, de hogy meg hall gat ja-e ezt

az imád sá got, nem min dig tud juk,
mert íté le tét mi nem min dig lát juk
meg. Így óv meg at tól, hogy pa na szunk
meg hall ga tá sa a má sik em ber fe let ti
győ ze lem ér zé sét kelt se ben nünk.
Ahogy Gyök össy Ban di bá csi ír ta,
még ag resszi ón kat is ki önt het jük Is ten
előtt, mert ő megint csak tud ja, hogy
bű nös em be rek va gyunk.

Van a pa nasz ko dás nak még egy
mód ja, amely tu laj don kép pen az
előb bi szár ma zé ka. Pa nasz kod ha -
tunk a ve lünk, ér tünk imád ko zó
test vé rünk nek is. Ő pa na szun kat,
ba ja in kat oda vi szi imád sá ga i ban az
Úr elé, vagy is megint vissza ju tot tunk
oda, hogy pa nasz kod ni Is ten nek sza -
bad, le het, mert ő meg hall gat ja pa -
na sza in kat. Ab ból nem fa kad hat
gyű lö let és fé le lem. 

Ha ne ki vagy egy hí vő gyer me ké -
nek ki pa nasz kod tuk ma gun kat, ak -
kor meg je len he tünk a vi lág ban örö -
me ink kel, min de nek előtt az zal, hogy
ba ja ink ugyan van nak, mint a ve lünk
vá ra ko zó, be szél ge tő em be rek nek, de
ne künk van Is te nünk, aki eze ket
meg hall gat ja, a ja vunk ra meg old ja.

Ha ke resz tyén vagy, ne si rán kozz
együtt a vi lág pa nasz ko dó i val, ma gad
is rá té ve a pa na szok ra egy la pát tal,
ha nem pa nasz kodj Is ten nek, ne má -
sutt ke resd a meg ol dást, és ne tá -
mad jon ben ned gyű lö let és fé le lem,
mert az pusz tít ja éle te det. Jé zus
meg hall gat té ged.

g Dr. Ri to ók Pál

For rás: Pres bi ter – a Ma gyar Re for -
má tus Pres bi te ri Szö vet ség lap ja,
2010. jú li us–au gusz tus

A pa nasz ko dás

NOVELL AÍRÓPÁLYÁZ ATUNK AN YAGAIB ÓL
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b Me se be li ván dor út ra in dul tak
Jé zus sal a részt ve vők au gusz tus
1-jén Pi lis csa bán, a Nap ve tő or -
szá gos evan gé li kus gye rek tá -
bor ban Ke lé nyi Zsolt ve ze té sé -
vel. Ti zen hat lel kes ve ze tő és se -
gí tő ik, va la mint hat van ha son -
ló an lel kes gye rek in dult el
együtt egy kép ze let be li uta zás -
ra, hogy ar ról ta nul has sa nak,
ho gyan le het Jé zus sal jár ni éle -
tük ván dor út ján.

Ko vács Áron lel kész és a teo ló gu sok
ve ze té sé vel a reg ge li és es ti áhí ta to -
kon, a ku pak ta ná cso kon, az az kre a -
tív hit tan órá kon ar ról be szél get tek,

ho gyan ér de mes út ra kel ni, és mi az,
amit min den kép pen ma guk kal kell
vin niük éle tük út ja i ra. Fog lal koz tak
az zal a kér dés sel, hogy kik le het nek
se gí tő tár sa ik ezen az úton, ho gyan
küzd het nek meg a „há rom pró bá val”,
az az a ki hí vá sok kal és kí sér té sek kel.
Vé gül meg be szél ték azt is, hogy ha el -
té ved nek vagy út vesz tő be jut nak,
sze re tő Atyánk ál tal mi ként ta lál hat -
ják meg új ra a he lyes utat. 

E té mák nak a gye re kek kel kö zös
fel dol go zá sá ra Áb ra hám el hí vá sá nak,

Bá lám sza ma rá nak, a ta nít vá nyok -
nak, va la mint a gaz dag if júnak a
tör té ne te és a té koz ló fiú pél dá za ta
adott al kal mat. Me se be li ele mek is
fel buk kan tak a hét so rán, me lyek az
út té má já hoz kap cso lód tak, így a ta -
risz nya, a „ha mu ban sült po gá csa” is.
Az áhí ta to kon, ének lé sen, ku pak ta -
ná cso kon, bib li ai to tón és a Nap ve -
tő-já té kon kí vül a ki rán du lás, Ki
mit tud?, ví zi olim pia, kéz mű ves pa -
lo ta és a Ber ka együt tes tánc há za szí -
ne sí tet te a tá bo ro zók nap ja it, de

sok örö met szer zett szá muk ra a tá -
bor tűz, az úszás, a fo ci, szá mos ve -
tél ke dő (For gó szín pad, Por tya, Fe le
sem igaz) és a Nap ve tő-ze ne kar is.

Az or szág szá mos pont já ról –
Nagy bör zsöny től Oros há zá ig, Pi -
lis től Óz dig – ér kez tek tá bo ro zók. A
leg na gyobb aján dék a szer ve zők szá -
má ra a gye re kek kel ki ala kí tott szo -
ros, bensőséges kap cso lat, az, hogy
a hét so rán ta núi le het tek az ő mély
és őszin te ér zé se ik nek, és együtt
ta nul hat tak Jé zus tól, fej lőd het tek
egy más sze re te té ben. A ne ve tő gye -
rek ar co kért, bi zal mas be szél ge té -
se kért, gyö nyö rű en csen gő kö zös
ének lé se kért, össze tar tó ve ze tői csa -

pa tért és egy re me kül si ke rült tá bo -
rért ad hat nak há lát a szer ve zők új -
ra a Jó is ten nek.

Azo kat a gye re ke ket, akik jár tak az
el múlt évek Nap ve tő, Élet fo nal vagy
Té li be rek tá bo ra i ban, sok sze re tet -
tel vár ják a fen ti tá bo rok kö zös ta lál -
ko zó ján, amely ok tó ber 1–3. kö zött
lesz Pi lis csa bán. Je lent kez ni a Cam -
pe ren le het szep tem ber től: www.lu -
ther cam per.hu

g Pel lio nisz Pet ra és
Hor váth Már ta

Me se be li ván dor úton
Jé zus sal b A kö zép-eu ró pai cser kész ta lál -

ko zók tör té ne te egé szen 1931-ig
nyú lik vissza – a má so dik vi lág -
há bo rú előtt azon ban csak két -
szer ren dez ték meg a dzsem -
bo rit. A foly ta tás ra a rend szer -
vál tás utá ni éve kig kel lett vár ni,
1997 óta azon ban rend sze re sen
ta lál koz nak a ré gió cser ké szei,
2001-ben pél dá ul Cso bán kán
ver ték fel sát ra i kat. Az im már
ha gyo má nyo san két éven te meg -
ren de zett tá bor nak idén au gusz -
tus 2. és 11. kö zött is mét Ma gyar -
or szág ad ha tott ott hont. A ju bi -
le u mi, ti ze dik közép-eu ró pai
dzsem bo ri ta pasz ta la ta i ról a bu -
da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ka
előt ti tér re szer ve zett zá ró ce -
re mó nia előtt be szél get tünk La -
ka tos Ger gő fő szer ve ző-tá bor pa -
rancs nok kal.

– „Sok szív, egy rit mus” – ez volt a
Con Cor dia 2010 ne vet vi se lő dzsem -
bo ri mot tó ja. Hány szív volt együtt,
és mi lyen rit mus ra do bo gott?

– Egé szen pon to san ezer negy -
ven öten vol tunk együtt a Nagy ko vá -
csi ha tá rá ban ta lál ha tó, ady li ge ti
Sztri lich Pál Cser kész park ban. A
ha zai cser ké sze tet négy szá zan kép -
vi sel tük, de a Fel vi dék ről, Kár pát al -
já ról, Er dély ből, Vaj da ság ból, Hor vát -
or szág ból, sőt még Szlo vé ni á ból is ér -
kez tek ma gya rok, össze sen mint egy
száz öt ve nen. Az ed di gi kö zép-eu ró -
pai dzsem bo rik a vi seg rá di or szá gok
– Cseh or szág, Len gyel or szág, Ma -
gyar or szág, Szlo vá kia – cser ké sze i -
nek ta lál ko zói vol tak, de most si ke -
rült tágítani a kört, így pél dá ul Auszt -
ri á ból, Ro má ni á ból, Szer bi á ból és
Uk raj ná ból is csat la koz tak hoz zánk.
De messzebb ről is ér kez tek ven dé ge -
ink: a ti zen öt részt  ve vő or szág kö zött
ott volt Hol lan dia és Taj van is.

Hogy en nek a sok kü lön bö ző szív -
nek tény leg si ke rült egy rit mus ra
do bog nia, an nak il luszt rá lá sa ként
hadd me sél jem el az egyik leg na -
gyobb él mé nye met. Va sár nap a nem -
ze tek be mu tat ko zá sa kor Szlo vá kia
kép vi se le té ben a fel vi dé ki ma gyar
cser ké szek és a szlo vá ki ai szlo vák
cser ké szek együtt men tek fel a szín -
pad ra, együtt vit ték fel a szlo vák és
a ma gyar zász lót, és együtt mu tat ták
be az or szá got.

– A cser ké sze tet ala pí tó Ro bert Ba -
den-Po w ell egyik cél ja a fi a ta lok jó
hon pol gár rá ne ve lé se volt. Ami kor kü -
lön bö ző or szá gok jó hon pol gá rai ta -
lál koz nak, ho gyan vi szo nyul nak egy -
más hoz?

– A tá bor meg nyi tá sa kor azt kér -
tem a részt ve vők től, hogy a kö zös
pon to kat ke res sék – és ők ezt is tet -
ték. Ami kor egy szerb–hor vát fo ci -
meccs re ké szül tek, be val lom, ki csit
meg ijed tem, és koc ká za tos nak érez -
tem a dol got. Ők azon ban ezt ki kér -
ték ma guk nak; azt mond ták, nem a
múlt tal fog lal koz nak, ha nem a jö vő -
be sze ret né nek te kin te ni. A mér kő -

zés va ló ban ba rát sá gos volt, és ez is
azt mu tat ja, hogy a fi a ta lok az egy ség
fe lé tö re ked nek.

– Ha már az egy ség nél ta runk: mi
le he tett a kö zös nyelv Kö zép-Eu ró -
pá ban?

– Mi vel a ma gyar ku ri ó zum nak
szá mít nem csak a tér ség ben, de
má sutt is, így a kö zös nyelv az an -
gol és a szláv nyel vek egy ve le ge
volt. De a cser kész le le mé nyes, és ha
va la mit nem tud sza vak kal ki fe jez -
ni, ak kor, ha kéz zel-láb bal is, de
meg ér tet i ma gát.

– Mit lát hat tak az ide lá to ga tó kül -
föl di cser ké szek Ma gyar or szág ból?

– A kö zép- és ke let-eu ró pai or szá -
gok fe lé va ló nyi tá son kí vül a tá bor -
nak volt még egy új don sá ga, ne ve ze -
te sen az, hogy az utol só két és fél
nap ban a ma gyar cser kész csa pa tok
az ott ho na ik ban lát ták ven dé gül a
kül föld ről ér ke zet te ket, akik így nem -
csak egy er dő rész le tet lát hat tak ha -

zánk ból, ha nem pél dá ul Szom bat he -
lyet vagy Kecs ke mé tet is.

– Előt te azon ban egy hé ten ke resz -
tül sok-sok iz gal mas prog ram ban le -
he tett ré szük. De még eze ket is meg -
előz te az úgy ne ve zett szol gá lat nap -
ja. Mit ta kart ez pon to san?

– A cser ké szet na gyon fon tos ele -
me, hogy ön ál ló ság ra, il let ve egyé ni
és tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás ra
ne vel jük a gye re ke ket. Er re a dzsem -
bor ikon is igyek szünk oda fi gyel ni.
En nek je gyé ben egy na pon ke resz tül
pél dá ul böl cső dék, óvo dák, idő sott -
ho nok fel újí tá sá ban se géd kez tek a
cser ké szek.

–Va sár nap pe dig, ha jól tu dom, egy
kis el csen de se dés re is volt le he tő ség.

– Gyu lay End re, a Sze ged–Csa ná -
di Egy ház me gye nyu gal ma zott püs -
pö ke – a ta lál ko zó egyik véd nö ke –
ce leb rált szent mi sét, az evan gé li kus
is ten tisz te le ten pe dig D. Sze bik Im -
re nyu gal ma zott püs pök pré di kált. A
pár hu za mo san fu tó szer tar tá sok vé -
gén össze gyűl tünk, és kö zö sen éne -
kel tünk. De a tá bor ide je alatt volt or -
to dox, zsi dó és musz lim szer tar tá sú
al ka lom is. Hi szen a cser ké szet ben a
nem ze ti ön tu dat mel lett a (sza bad)
val lás gya kor lás is na gyon fon tos.

g Vi tá lis Ju dit

(A cser ké szet ről la punk 2009. má jus
3-ai szá má ban Hon pol gár ne ve lés
Bi-Pi mód ra cím mel ol vas hat tak in -
ter jút Bu day Bar na bás sal, a Ma gyar
Cser kész szö vet ség evan gé li kus el nö ké -
vel. – A szerk.)

Vé get ért a Con Cor dia 2010

Har mad szor ren de zi meg az Öku me -
ni kus If jú sá gi Iro da (ÖKI) ok tó ber 15.
és 17. kö zött a 72 óra komp ro misszum
nél kül el ne ve zé sű ak ci ó ját, mely nek
ke re té ben há rom na pos ka ri ta tív
mun ká val se gít a rá szo ru ló kon. Az
idei ren dez vény fő véd nö ke Só lyom
Lász ló volt köz tár sa sá gi el nök.

A kez de mé nye zés  keretében fi a ta -
lok cso port jai het ven két órán ke resz -
tül szo ci á lis, ka ri ta tív és épí tő mun kát
vé gez nek or szág szer te kü lön bö ző
hely szí ne ken, ez zel is se gít ve a rá szo -
ru lókon.

A ko ráb bi ta pasz ta la tok alap ján a
szer ve zők az idén több ezer fi a tal
rész vé te lé re szá mí ta nak. A be kap -
cso ló dók több mint négy száz sa ját
pro jek tet va ló sí ta nak majd meg,
összes sé gé ben 210 ezer mun ka órát
tel je sít ve.

A el vég zen dő fel ada tok kö zött
sze re pel ját szó tér-fel újí tás, szo ci á lis
in téz mé nyek, gyer mek fal vak meg lá -
to ga tá sa és moz gás sé rült fi a ta lok nak
szer ve zett prog ra mok. Kü lön hang -
súlyt kap nak az idén azok a prog ra -

mok, ame lyek be von ják a mun ká la -
tok ba azo kat is, akik nek ké szül nek a
kü lön bö ző fej lesz té sek, te hát pél -
dá ul a ját szó te re ket a gyer me kek kel
együtt ter ve zik fel újí ta ni.

Több he lyen or szág ha tá ro kon át -
íve lő pro jek tek is lesz nek, így a szer -
ve zők ter vei sze rint egy esz ter gom–
pár ká nyi (Stu ro vo) kö zös akcióként
ma gyar és szlo vák fi a ta lok együtt
vesz nek részt vá ros ren de zé si mun ká -
la tok ban. Új don ság, hogy öt fős cse -
re cso por to kat is in dí ta nak egy más -
hoz a részt ve vő or szá gok.

A ren dez vény költ ség ve té se négy -
mil lió fo rint, amely ja va részt a részt
ve vő fi a ta lok nak adan dó pó lók ra és
az ak ció rek lá mo zá sá ra – szó ró la pok -
ra, pla ká tok ra – megy el. A költ ség -
ve tés har ma dát a há rom tör té nel mi
ke resz tény egy ház és a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
áll ja, és eu ró pai uni ós pá lyá zat is se -
gí ti őket, de nagy ban tá mo gat ná az
ak ci ót, ha mind töb ben aján la ná nak
fel kü lön bö ző össze ge ket. (Erre le he -
tő ség van az akció honlapján, mely az

öku menikus iroda oldaláról érhető el:
www.oki-iroda.hu. – A szerk.)

Né met or szág ban, Svájc ban és
Auszt ri á ban szá mos si ke res pro jekt
va ló sult meg 2002 óta, Ma gyar or szá -
gon pe dig 2006-ban volt az el ső ilyen
kez de mé nye zés, ak kor még csak a ka -
to li kus Győ ri Egy ház me gyé ben. Az
ak ció 2007 már ci u sá ban vált or szá -
gos sá, ak kor több mint ezer fi a tal 106
pro jek tet va ló sí tott meg. 2008-ban 18
me gyé ben, 72 vá ros ban össze sen
2300 fi a tal vett részt 220 pro jekt ben.

Az ÖKI 2000. jú ni us 7-én ala kult
a ka to li kus, a re for má tus és az evan -
gé li kus egy ház kez de mé nye zé sé re. Az
iro da cél ja, hogy se gít se az egy há zak
if jú sá gi szer ve ze te i nek, kö zös sé ge i -
nek kap cso lat tar tá sát a tár sa da lom -
mal, a kü lön bö ző kor mány za ti és
nem kor mány za ti szer ve ze tek kel.
Az iro da elő moz dít ja az egy há zak if -
jú sá gi mun kát vég ző cso port jai kö -
zöt ti együtt mű kö dést, és eb be sze ret -
né be kap csol ni a ki sebb fe le ke ze tek
if jú sá gi mun ka ága it is.

d MTI

Új ra 72 óra komp ro misszum nél kül 
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b A nap pa li szo ba fa lán a Szu pe rek
csa lád fá ja egé szen 1799-től, a
szek rény te te jén a ko vá csok cé -
hé nek kan csó ja 1825-ből, míg
az asz ta lon a du na föld vá ri evan -
gé li kus egy ház köz ség száz éves
fenn ál lá sá nak al kal má ból ki -
adott ju bi le u mi, 1927-es em lék -
lap má so la ta – tár gyak, ame lyek -
nek a tör té ne té vel meg is mer -
ked het tem azon a ked di na pon,
ami kor ott ho ná ban meg lá to gat -
tam a du na föld vá ri gyü le ke zet
egyik osz lo pos tag ját. Szu per
György hat évig volt pres bi te re,
majd 1952-től 1986-ig, har minc -
négy esz ten dőn át gond no ka a
kö zös ség nek.

Be lép tem kor ne vet ve kér dez te, hogy
hoz tam-e ma gam mal pi zsa mát, mert
ha ő egy szer el kezd me sél ni, ak kor
an nak még más nap sem lesz vé ge.
Nem ma rad tam más na pig, de a ná -
luk töl tött dél után alatt is egy csa lád -
já hoz és gyü le ke ze té hez hű evan gé -
li kus örö mök ben és pró ba té te lek ben
egy aránt bő vel ke dő élet út ja raj zo ló -
dott ki előt tem.

A sváb gyö ke rű Szu pe rek fér fi ai
ko vács di nasz ti át al kot tak, míg a csa -
lád nő tag jai kö zött az ura dal mi sza -
kács női poszt örök lő dött. Egy 1770-
ből szár ma zó né met nyel vű ok irat
sze rint az ük apa, Szu per Jó zsef Le vél
te le pü lés re szó ló
bor ke res ke del mi
en ge délyt ka pott.
Így a déd apa, Szu -
per Lő rinc már Ma -
gyar or szá gon szü le -
tett 1799-ben, a csa -
lád pe dig 1880 óta
él Du na föld vá ron,
ami kor is Gyur ka
bá csi kovács nagy -
ap ja be köl tö zött a
településre. 

Jel lem ző en vi -
gyáz tak ar ra, hogy a
csa lád ba le he tő leg
ne ke rül jön más
val lá sú és más szak -
má jú tag – így
Gyur ka bá csi húsz -
év nyi, hob bi ként
vég zett csa lád fa ku -
ta tá sá nak ered mé -
nye ként apai és
anyai ágon is ren ge -
teg ko vá csot tud -
nak fel mu tat ni.

Ősi evan gé li kus
csa lád ról lé vén szó
a du na föld vá ri gyü -
le ke zet temp lomépítő tag jai kö zött is
ott vol tak. Gyur ka bá csi apai nagy -
ap ja volt a Szu per családból az első
gondnok az egy ház köz ségben. Az
anyai, Heus che nagy apa jól állt anya -
gi lag, és va ló szí nű leg ő is hoz zá -
járult a harangöntés költ sé gei hez. En -
nek írá sos nyo ma ugyan nincs, de a
ha ran gon ta lál ha tó több név kö zül az
egyik az övé.

A csa lád – aho gyan ma mon da -
nánk – szak ma i lag is a csú cson volt.
Az apai nagy apa volt a du na föld vá ri
ko vács céh atya mes te re, vagy is ve -
ze tő je. En nek em lé két őr zi „Föld vár
be tsü le tes, ér de mes ko váts czé hé -
nek kor sa ja”, ame lyen az idé zett so ron
kí vül az 1825. áp ri lis 25-ei dá tum is ol -
vas ha tó. A cé hen be lül ké sőbb Gyur -
ka bá csi édes ap ja lett a kor el nök.

A ko vács mes ter sé get a fiú is to -
vább vit te, bár a kis Gyur ka szí ve seb -
ben lett vol na er dész. Kü lö nös ér zé -
ke volt az ál lat be teg sé gek hez is, így
nem egy szer meg ál la pí tot ta, hogy a

ló nak mi le het a ba ja – az Is ten is
gyógy ko vács nak te rem tet te. Rá ter -
mett sé ge a csa lá don kí vül is ha mar
ki de rült. 

Sas hal mon töl töt te a ta nu ló éve ket
1937 ok tó be ré től 1941 ok tó be ré ig.
Még más fél éve sem volt inas, ami -
kor a mes tert be vit ték ka to ná nak, és
ő az ak kor ti zen hat éves ta nonc ra
bíz ta a mű hely ve ze té sét. Két év
inas ko dás után Gyur ka le tet te a
mes ter vizs gát, bár az ezt iga zo ló

pa pír még egy da ra big vá ra tott ma -
gá ra, hi szen hi va ta lo san nem le het
ilyen rö vid idő alatt mes ter vizs gát
ten ni. Sok szem pont ból ne héz évek
vol tak ezek, mert meg ta pasz tal hat -
ta a ke nyér jegy, az éhe zés, a pénz nél -
kü li ség idő sza kát.

A ka to nai be vo nu lást ő sem ke rül -
het te el. A se reg ben el vé gez te a re pü -
lő aka dé mi át, de hi á ba kap ta meg az
el mé le ti kép zést, nem re pül he tett,
mert a gya kor lat ra nem volt ben zin.
És hi á ba volt osz tály el ső, nem ka pott
ró la pa pírt, mert idő köz ben Szá la si
át vet te a ha tal mat. Gyur ka bá csi vé -
gül a rá dió fel de rí tők höz ke rült.

1945 már ci u sá ban szü le it a ha lá lá -
ról ér te sí tet ték – ő pe dig ok tó ber 17-
én ha za ér ke zett a fog ság ból. Rossz
hely re kéz be sí tet ték ugyan is az
ugyan olyan ne vű uno ka test vé ré nek
el huny tá ról szó ló le ve let.

Két he tet volt ott hon, de no vem -
ber 1-jén új ra be kel lett vo nul nia. A
te réz vá ro si, a fe renc vá ro si és a jó zsef -

vá ro si te le fon köz pont ki épí té sé hez
ve zé nyel ték.

Ami kor 46 ok tó be ré ben le sze rel -
he tett, néhány evangélikus hittestvér -

rel két hé tig ta ka rí tot ták a du na föld -
vá ri temp lo mot, ame lyet az oro szok
is tál ló nak hasz nál tak. Pres bi ter sé get
is vál lalt. Az idő tájt ke rült a gyü le -
ke zet be Mi há csi La jos lel kész, aki ad -
dig szin tén a fron ton tel je sí tett ka to -
nai szol gá la tot.

Gyur ka bá csi édes ap ja rö vi de sen
agy vér zést ka pott, így rá há rult a fel -
adat, hogy a csa lád ról gon dos kod jon,
el lás sa a cé hen be lü li fel ada to kat, va -
la mint át vál lal ja a gyü le ke zet ben a
gond no ki te en dő ket. Mi há csi lel -
kész úr ral jár ták Föld várt és a kör nye -
ző te le pü lé se ket, hogy élet ben tart -
sák vagy új ra élesszék a gyü le ke ze te -
ket. Ak ko ri ban épült ki Pen te le me -
ző vá ro sá ból ha zánk el ső „szo ci a lis -
ta vá ro sa”, Sztá lin vá ros, a ké sőb bi Du -
na új vá ros. Az ot ta ni evan gé li ku sok
össze gyűj té sé nek fel ada tát a föld -
vá ri ak vet ték ma guk ra.

Az 1952. esz ten dő azért is fon tos
az éle té ben, mert – az Úr is ten ke -
mény pró ba té te lei után – a hét sze res
vő le gény ből szep tem ber 20-án férj
lett. Fe le sé gé vel öt ven két évet él tek

le bé kes ség ben. Két lá nyuk szü le tett,
Jut ka és Már ti. Az idő seb bik esz ter -
gá lyos lett, a fi a ta labb pénz ügyi is ko -
lá kat vég zett.

Az inas évek, a ka to na ság és a Szá -
la si-idő szak ese mé nyei mind tér -
ben, mind lé lek ben el tá vo lí tot ták
Gyur ka bá csit a hit be li dol gok tól. Ha -
za tér te után – sa ját be val lá sa sze rint
– in kább kö te les ség tu dat ból in téz te
a vál lalt vagy rá bí zott fel ada to kat, de
a pró ba té te lek és a ne héz sé gek mind
kö ze lebb vit ték őt Is ten hez. „Sok
min de nen men tem ke resz tül, de a Jó -
is ten nek meg az őri ző an gya lom nak
na gyon so kat kö szön he tek” – össze -
gez te éle tét.

A du na föld vá ri gyü le ke zet pe dig ne -
ki és csa lád já nak kö szön het so kat,
hi szen több év ti ze des szol gá la tuk alatt
szív ügyük lett a ma rok nyi evan gé li kus -
ság sor sa. Weiss Jó zsef ne vű uno ka test -
vé ré vel együtt nem csak anya gi ak kal,
de két ke zi mun ká val is so kat se gí tet -
tek pél dá ul a gyü le ke zet épü le te i nek
fel újí tá sa kor. Gyur ka bá csi nak kö -
szön he tő en a temp lom ha rang ja elekt -
ro mos mű köd te té sű. Vic ce sen úgy
fo gal ma zott: „A nagy apám ad ta a ha -
ran got, én pe dig a ha ran go zót.”

g Bo da Zsu zsa

Ahol „szu perek” a gondnokok
Lá to ga tás a nyolc van nyolc éves Szu per György nél

b A Szu per csa lád ne ve szo ro san össze kap cso ló dott a du na föld vá -
ri gyü le ke zet gond no ki tisz té vel, hi szen Szu per György lá nya, Már -
ta már a ne gye dik ge ne rá ci ó ként lát ja el az ez zel já ró fel ada to kat.

– Mol nár Iván lel kész úr tól tu dom, hogy Már ti se gít sé ge nél kül bi zony
nem len ne olyan gör dü lé keny a gyü le ke ze ti élet, mint ami lyen most.

– Ami kor 2008 ele jén el vál lal tam a gond no ki tisz tet, azt gon dol tam,
ki csi gyü le ke zet, nem lesz sok fel adat, így a mun kám és a csa lá dom mel -
lett könnyen be le fér ez a szol gá lat. De ahogy egy re job ban be le me rül -
tem a te en dők be, lát tam, hogy bi zony sok időt és ener gi át igé nyel. Ne -
he zen mon dok ne met, és ha va la mit el vál la lok, azt sze re tem mi nél job -
ban vé gig csi nál ni.

– Itt mit ta kar a gond no ki szol gá lat?
– Hosszú éve kig nem volt se anya gi fe de ze tet, se le he tő ség ar ra, hogy

az épü le te ket rend be hoz zuk, pe dig már na gyon rá juk fért a fel újí tás. Há -
la Is ten nek, az utób bi idők ben pá lyá za ti pén zek ből és ado má nyok ból si -
ke rült a leg ége tőbb te en dő ket el vé gez ni. Ezek nek a be ru há zá sok nak a ko -
or di ná lá sa rész ben az én fel ada tom volt. Emel lett a gyü le ke zet min den -
na pi éle té nek szer ve zé sé ből is ki ve szem a ré szem.

– Ho gyan jel le mez né a ma rok nyi du na föld vá ri gyü le ke ze tet?
– Elég össze tett a kép zett sé get és élet kort te kint ve; őszin tén meg vall -

va van nak súr ló dá sok is, hi szen az idő seb bek ne he zeb ben fo gad ják el az
újí tó szán dé kot. Pa pí ron negy ven két fő fi zet egy ház fenn tar tói já ru lé kot,
va sár na pon ként azért nyolc an-tí zen va gyunk a temp lom ban, és há la Is -
ten nek, van nak fi a tal ja ink is. Ta valy pél dá ul nyolc ke resz te lő volt a gyü -
le ke zet ben, bár saj nos nem min den év ben mond hat juk ezt el.

Du na föld vár ról tud ni kell, hogy a tíz ez res vá ros ban a fe le ke ze te ket
te kint ve mi csak egy csepp va gyunk a ka to li kus ten ger ben. A kö ze li Du -
na új vá ros és Paks ki épü lé se után ér ző dött, hogy a mun ka le he tő ség re -
mé nyé ben né hány csa lád el köl tö zött. Előt tünk áll még a fel adat, hogy
a Dunaföldvárra újon nan be köl tö zöt te ket „fel tér ké pez zük”, van nak-e kö -
zöt tük evan gé li ku sok.

A dunaföldvári evangélikus templom

Szuper György és lánya, Márta A
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Nincs könnyű dol gunk, ha nem
mon da tok ban, ha nem sza vak ban
kell gon dol kod nunk. Ta pasz tal tuk:
egy üze net ak kor „ütős”, ha rö vid és
könnyen el vi he tő, meg je gyez he tő –
de na gyon ne héz meg fo gal maz ni az
üze ne tet egy szó ban, pár be tű ben. 

A mi cé lunk még sem ke ve sebb. A
ba la ton bog lá ri evan gé li kus gyü le -
ke zet ben 2017-re, a re for má ció kez -
de té nek öt szá za dik év for du ló já ra
olyan köny vet sze ret nénk ki ad ni,
mely öt száz szót tar tal maz. Szán dé -
kunk sze rint olyan sza va kat gyűj tünk
össze, me lyek ki fe je zik, mit je lent a
mai ke resz tény em ber szá má ra a re -
for má ció. A sza vak hoz pár mon da -
tos ma gya rá za tot vá runk.

Aki in dít ta tást érez ar ra, hogy ré -
sze se le gyen en nek a ki ad vány nak, az
a vá lasz tott szót és a hoz zá fű zött né -
hány ma gya rá zó mon da tot az ist -
van.czon dor@lu the ran.hu e-mail
cím re vagy az aláb bi pos ta cím re
küld he ti el: Ba la ton bog lár–Hács–
So mogy vá mo si Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség, 8630 Ba la ton bog lár,
Hét ház u. 17.

g Czön dör Ist ván
gyü le ke ze ti mun ka társ

Re for má ció –
öt száz szó

Köz le mény
A köz hasz nú fo ko za tú Evan gé li -
kus Le ány gim ná zi um Ala pít vány
ez úton mond kö szö ne tet mind -
azok nak, akik az 1996. évi
CXXX VI. tör vény le he tő sé gé vel
él ve sze mé lyi jö ve de lem adó juk
egy szá za lé kát az el múlt év ben is
ala pít vá nyunk nak jut tat ták.

Az összes ado mány 28 015 fo -
rint volt.

Ezt az össze get – ha son ló an az
el múlt évek hez – a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um hoz to -
váb bí tot tuk. Az ado mányt az
is ko lá ban fo lyó ne ve lés, ok ta tás
se gí té sé re, így könyv tár- és szer -
tár fej lesz tés re, va la mint szo ci á -
li san hát rá nyos hely ze tű ta nu lók
tá mo ga tá sá ra ad tuk.

Mi u tán a kö zel két év ti ze de
mű kö dő ala pít vány hoz az ado -
má nyok ál lan dó an csök ke nő
szám ban ér kez tek, az ala pít vány
szin te fel él te va gyo nát. Így a ku -
ra tó ri um dön té se alap ján kez de -
mé nyez tük a Fő vá ro si Fő ügyész -
ség nél, in dít vá nyoz za az ala pít -
vány bí ró sá gi meg szün te té sét.

A Fő vá ro si Bí ró ság 2010. áp ri -
lis 2. nap ján meg ho zott 24. P.
20609/1910/4. szá mú íté le té vel a
Fő vá ro si Bí ró ság 1991. ok tó ber 14.
nap ján kelt 9 Pk. 67110/1991/1.
sor szá mú vég zé sé vel a 2180. sor -
szám alatt nyil ván tar tás ba vett
Evan gé li kus Le ány gim ná zi um
Ala pít ványt meg szün tet te. Az
íté let – fel leb be zés hi á nyá ban –
azon nal jog erő re emel ke dett. Az
íté le tet csak 2010. au gusz tus 4.
nap ján kéz be sí tet ték.

A fen ti ek re fi gye lem mel kér -
jük az ado má nyo zó kat és töb bi
hit test vé rün ket, hogy a jö vő ben
az is ko lá nak szánt ado má nyu kat,
te hát jö ve de lem adó juk egy szá -
za lé kát a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um Is ko la Ala pít vány
11707024-20419266-os szám la -
szá má ra utal ják át.

Ed di gi tá mo ga tá su kért is mé -
tel ten kö szö ne tet mon dunk, és
to váb bi mun ká juk hoz sok si -
kert, jó egész sé get és Is ten ál dá -
sát kér jük.

Bu da pest, 2010. au gusz tus
d A ku ra tó ri um

H I R D E T É S
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– Az iga zán nagy tör té ne tek a
kis em be rek ről szól nak!

– Hogy ír hat nék nagy tör té ne te ket,
hi szen még alig él tem – mond ta a fi -
a tal em ber.

– Fi am – szólt mély han gon az
öreg kán tor –, a nagy tör té ne tek
nem a vi lág ban van nak, ha nem a szí -
ved ben.

A fi a tal em ber las san bó lin tott,
mint ha min den egyes szót kü lön
meg fon tol na.

– De ak kor is – ve tet te el len –,
nem is me rek hí res em be re ket, nem
lát tam a tör té ne lem iga zán nagy
szín pa da it, nem hall gat tam kö zel ről
a múlt ránk ma radt kot tá it, és még
alig-alig is mer tem meg a ne ves el be -
szé lők mun ká it.

Le haj tot ta a fe jét, és na gyot só haj tott.
Már csak ket ten vol tak a temp lom -

ban, vé get ért az is ten tisz te let, min -
den ki tá vo zott. A fi a tal em ber fel ment
az or go ná nál ülő kán tor hoz, és le ros -
kadt mel lé a pad ra. Csend ben be szél -
get tek, mi köz ben az est né mán kú -
szott be az ab la ko kon, s fél ho mály ült
meg az épü let ben.

– Bár mit ír hatsz a vi lág ról, az
em ber ről – szólt re kedt han gon a
kán tor –, ha nem ön töd be le a szí ve -
det és a lel ke det, csak be tűk lesz nek
a pa pí ro don. Még fi a tal vagy, és csak
egy éve pró bál ko zol írás sal. Adj ma -
gad nak egy kis időt, le gyen tü re lem
ben ned. Hidd el, az az eré nyek leg -
ne me seb bi ke.

– Szép tör té ne te ket aka rok ír ni.
Olya no kat, me lyek ből ki de rül,
mennyi re fon tos Jé zus sze re te te.

Nincs an nál cso dá la to sabb, mint
meg ér te ni a Meg vál tó sza va it. Én pe -
dig csak to vább aka rom ad ni az em -
ber tár sa im nak. De csak ülök itt, egy
meg ko pott kis vá ros ban, min dig
ugyan az tör té nik, és már kez dek ki -
áb rán dul ni.

Az öreg kán tor is hal kan só haj tott.
Le né zett a temp lom ha jó ba, az üres
pad so rok ár nyai kö zé.

– Jé zus na gyon bol dog, hogy őt és
ta ní tá sa it aka rod meg ír ni az em be -
rek nek. Ha nem hall gass ide, ő sem
csak úgy Hű be le Ba lázs mó don in dult
ne ki. Tu dod te is, hogy éve ket jár ta
Aty ja vi lá gát, míg ta ní ta ni kez dett.

– Igen, tu dom. A tü re lem…
– Nem csak tü re lem. Ne a tes ted -

del gyűjts a vi lág ból, ha nem a lel ked -
del és a szí ved del.

A fiú most fel né zett az öreg re, és
kér dő te kin tet tel bá mult az ősz szem -
öl dök alá, a rán cok kö zé, be le a fi a -
ta lo san csil lo gó sze mek be.

– Mit gyűjt sek?
Az öreg hal kan kun co gott.
– Azt, amit Jé zus is gyűj tött, mi előtt

ta ní ta ni kez dett vol na. Kin cse ket!
– Kin cse ket?
– Igen. Még hoz zá igaz kin cse ket.

Az igaz kin cse ket a szí ved vá laszt ja ki,
és az is őr zi meg. Még hoz zá a sze re -
tet se gít sé gé vel. Jé zus ren ge teg kin cset
ha gyott hát ra. Nyisd ki a szí ve det,
hogy ész re ve hesd őket, mert az olya -
nok nak hagy ta hát ra, mint te. Ha Jé -
zus ról akarsz ír ni, ah hoz a szí ved kell,
nem a vi lág ezer nyi ké pe.

– Nem va gyok biz tos ben ne, hogy
hasz nál ni tu dom eze ket a kin cse ket,

fő leg, ha meg sem ta lá lom őket. A
szí vem pe dig Jé zu sé, még sem tu -
dok ró la szép tör té ne te ket ír ni.

– Fi am, ahol a kin csed van, ott lesz
a szí ved is. Ezt Jé zus ta ní tot ta ne -
künk. Fi gyelj szív vel a sza va i ra, és
meg ta lá lod azo kat a kin cse ket.

So ká ig nem szól tak sem mit.
A fi a tal em ber el for dí tot ta a te kin -

te tét, és ki le sett az ap ró kis ab la kon,
mely a nyu ga ti fal ba volt vág va. A nap
ép pen ak kor bu kott a ho ri zont alá.
Na rancs sár ga gömb jé nek utol só szik -
rái az ala cso nyan szál ló fel hők re ol -
vad tak, s úgy ra gyog tak ott, mint a
hul lám zó tűz. Majd las san azok a szí -
nek is el mé lyül tek, és a na rancs bí -
bor ba, vé gül sö tét kék be tűnt. Az tán
ahogy az éj sö tét kö pe nye be bur kol -
ta a vi lá got, oda bent, egé szen a mély -
ben, egy ap ró kis fény gyúlt fel.

A fiú mo so lyog va for dult vissza az
öreg kán tor fe lé.

– Azt hi szem, az el ső kin cse met
ép pen most ta lál tam meg.

– Iga zán? – kér dez te az öreg is
mo so lyog va.

– Igen. És úgy dön töt tem, ott hon
meg is írom. Egy me leg szí vű, sze re -
tet tel jes kán tor ról fog szól ni. Egy
olyan em ber ről, aki már ren ge teg
kin cset fel hal mo zott a szí vé ben, s
min den sza vá ban és tet té ben Jé zus
sze re te té nek a ta ní tá sa mun kál. Egy
ilyen vén kán tor ról fo gok én ír ni!

– Ó, va ló ban? – kun co gott az
öreg.

– Az iga zán nagy tör té ne tek a
kis em be rek ről szól nak!

g Var ga Pé ter

Az el ső kincs

NOVELL AÍRÓPÁLYÁZ ATUNK AN YAGAIB ÓL

Va sár nap reg gel volt. Egy em ber té -
to ván bo tor kált az ut cán. A fe jét
mint ha bal tá val ha so gat ták vol na.
Teg nap is jól fel ön tött a ga rat ra, s az
éj sza kát az ut cán töl töt te. Va la me lyik
árok szé lén, mert oda ta szí tot ta a
szá má ra gyor san for gó vi lág cent ri -
fu gá lis ere je, így ha za már nem ér ke -
zett meg. 

Ha za? Nem is tud ta, mit je lent ez
a szó. Nem volt sem ott ho na, sem ha -
zá ja, nem volt, aki vár ja. Fe le sé ge
gyer me ke i vel már rég el hagy ta. Hány
éve, hogy lát ta őket?… már nem
em lék szik. Az ott hont egy sze mét től
el bo rí tott vá lyog ház je len tet te szá má -
ra, mely nek kony há já ban – ha le het
ezt a ki fe je zést hasz nál ni rá – ott volt
a csa lád ja: ko pott vi a szos vá szon nal
bo rí tott, ócs ka asz ta lon állt egy fény -
kép, üres sö rös-, bo ros- és pá lin kás -
üve gek er de jé ben. 

De még így is rit kán lát ta a csa lád -
ját, mert na pi „el fog lalt sá gát” be fe jez -
ve ál ta lá ban nem ér ke zett ha za. Szin -
te min den éj sza ká ját az ut cán töl töt -
te, nap pa la it va la me lyik ol csó kocs -
má ban, mert mun ká ja, pén ze nem
volt. Reg ge len te kol dult az elő ző na -
pi al ko hol dé lig tar tó ha tá sa alatt, dél -
után pe dig el is köl töt te szer ze mé nyét
az ivó ban. Hó nap vé ge fe lé egy re ke -
ve sebb ju tott, mert az el se jei se gély
már rég ki apadt, a kol du lás ból sem
sok jött össze – de nem is kel lett ne -
ki már sok, hogy ki dől jön. Így ment
ez már hosszú évek óta.

Min den ak kor kez dő dött, ami kor
öt év vel ez előtt a mun ka he lyén egy
olyan le he tő ség hez ju tott, hogy egy
na gyobb össze get köny vel he tett „el”.
Mert hogy köny ve lő volt. De nem
elég gé ra vasz, mert mun ka adói rá jöt -
tek, s ha nem tud ta vol na vissza fi zet -
ni a pénzt, le is csuk ták vol na. Így vi -
szont „csak” ki tet ték sú lyos fe gyel mi
vét ség mi att. Ez zel a há ta mö gött vi -
szont már sem mi lyen mun kát nem
tu dott vál lal ni. Ha ak kor nem en ge -
dett vol na a kí sér tés nek, hogy még
töb bet… de most már mind egy. 

Sok szor el kép zel te éle tét a „ha”
nél kül, mi kor a kocs ma asz tal nál ült,
de a la tol ga tás és jö vő ke re sés jó zan
su ga ra it nem en ged te át tör ni ma gán
az al ko hol má mo rá nak bűz lő, ko szos,
szür ke fel le ge.

Most is „el mél ke dé se” hely szí ne fe -
lé bal la gott, mi vel a pén te ken ér ke -
zett se gély ből még ma radt va la mi, így
az tán most nem kel lett kol dul nia.
Nem is na gyon tu dott vol na, mert va -
sár nap volt, az pe dig nem for gal mas
nap. Ugyan út já ba esett egy temp lom,
ami előtt min den nap el ment, de itt
so ha nem ad tak ne ki pénzt. Hi á ba
kö nyör gött, sza kadt, zül lött, vissza -
ta szí tó kül se jét lát va nem in dult
meg a hí vek szí ve. És tud ták is, hogy
sa ját ma ga hi bá já ból ju tott ide, így az -
tán a leg ada ko zób bak is csak jó té -
kony „Nem kel lett vol na lop ni!” ta -
náccsal lát ták el. 

To vább ha ladt a sa ját „temp lo ma”
fe lé. Be lé pett, a pult hoz ment. A
csa pos ru tin sze rű moz du lat tal ad ta
ki szá má ra a meg szo kott bú fe lej tő
ada got. Fi ze tett és ivott. Az tán is mét,
egész ad dig, amíg sö tét ség be zá rult
sa ját lé té nek tu da ta…

* * *

…ami kor ne héz pil lan tás sal ki nyi tot -
ta sze mét, fe hér mennye ze tet lá tott,
ne on lám pák lóg tak alá ró la, hi deg
fényt áraszt va ma guk ból. Fe jét fáj dal -
mak árán tud ta csak meg moz dí ta ni.
Nem tud ta, hol van, míg meg nem
lát ta lá bá nál a fe hér vas rá csot és ke -
ze alatt a fe hér pap lan hu za tot. Kór -
ház ban fe küdt, mell ka sát szo ros kö -
tés mar kol ta, ke ze gipsz ben. Fe je

te te jét a má sik, ép ke zé vel meg ta pint -
va érez te, hogy azt is gyolcs ta kar ja. 

Az or vo sok el mond ták ne ki: egy is -
me ret len em ber hoz ta be őt a kór ház -
ba, mi u tán rá ta lált az út szé lén, vér -
be fagy va. Fél holt ra ver ték va la mi hu -
li gá nok, mi kor lát ták, hogy tel je sen
ré szeg. Azt hit ték, hogy zsák má -
nyol hat nak tő le va la mit, de mi vel
sem mit nem ta lál tak ná la, dü hük ben
még job ban üt le gel ni, rug dos ni kezd -
ték. Több mű tét tel men tet ték meg az
éle tét a tö ré sek és bel ső sé rü lé sek mi -
att, és de to xi kál ni is kel lett. Mi vel biz -
to sí tá sa már rég nem volt, az ide gen
áll ta a ke ze lé sek tel jes költ sé gét. 

Egy hó nap múl va, ami kor ha za en -
ged ték, a re cep ci ós hölgy től pró bál -
ta meg tud ni a ti tok za tos jó te vő ki lé -
tét. Ő vi szont, meg ve tő pil lan tá sok
kö ze pet te, csak ennyit mon dott:

– Nem tu dom a ne vét, kül ső re
olyan volt, mint bár ki más. De biz -
tos nem volt nor má lis, mert egy
zül lött al ko ho lis tá ért ép eszű em ber
ennyit nem fi zet! – s ke zé be nyom -
ta a kór há zi szám lát. 

A vég összeg 355 ezer fo rint volt.
Pon to san annyi, mint amennyi mi att
an nak ide jén el ve szí tet te a mun ká ját
és ve le együtt a nor má lis élet min den
re mé nyét.

Ha za fe lé me net el ment a kocs ma
előtt, de most nem kész tet te sem mi
ar ra, hogy be men jen. Egy do log ér -
de kel te: ki le he tett az, aki meg -
men tet te az éle tét? A kocs má ban
nem szá mí tott vá lasz ra. Ott sen kit
sem ér de kelt vol na, ha egy szer örök -
re el tű nik. 

A temp lom is mét út ba esett, bár
eb ből az irány ból nem is em lé ke zett
rá, mert innen közelítve min dig kel -
lő kép pen bó dult szo kott len ni. Az aj -
ta ja nyit va állt, ének hang ja szű rő dött
ki az ut cá ra. Ma ga sem tud ta, mi ért,
meg állt a ka pu ban, majd mi kor az
ének hang jai után va la ki be szél ni
kez dett bent, és ő nem ér tet te, kö ze -
lebb me rész ke dett az aj tó hoz. Per sze,
meg búj va az aj tó fél nél, ne hogy fel is -
mer jék. 

Bent az ir gal mas sa ma ri tá nus tör -
té ne te hang zott. Hal lot ta már ezt va -
la mi kor, gye rek ko rá ban. De most…
mint ha ró la szólt vol na a tör té net.
Hall gat ta a pré di ká ci ót, sok min -
dent nem ér tett meg be lő le, de be lül
ka va rog tak a gon do la tai. Egy re job -

ban ki raj zo ló dott ben ne an nak az ed -
dig is me ret len nek az alak ja, aki meg -
men tet te őt. És el hang zott egy mon -
dat, amely nek csak a fe lét ér tet te, de
elég volt ah hoz, hogy le lep le ződ jön
előt te ti tok za tos jó te vő je: „…az ő
se bei árán gyó gyul tunk meg.”

Igen – ki ál tott fel, most már nem
fog lal koz va le lep le ző dé sé vel –, is me -
rem őt! Ő men tet te meg az éle te met!

Térd re ro gyott, ott a temp lom aj -
tó ban. Ar cán le csor du ló könnye i ben
szik rá zott a szem köz ti kör ab la kon
be szű rő dő nap fény. Va sár nap volt.
Vég re új ra va sár nap.

g Lé nárt Ti bor

A ti tok za tos jó te vő
Egész had se reg nyi ve te rán gyűlt
össze Fran cia or szág ban, hogy meg -
em lé kez ze nek el esett baj tár sa ik ról.
An go lok, ame ri ka i ak, fran ci ák és
per sze né me tek. Most nem néz nek
egy más sal far kas sze met, bé ké sen
áll do gál nak, be szél get nek. 

Per sze, azért kü lön cso por tot al -
kot nak a volt szö vet sé ge sek, bé ké sek
ugyan, de még most se, ennyi év után
se ke ve red nek ré gi el len fe le ik kel. Ha
nem mu száj, nem szól nak hoz zá juk,
a győz te sek min den hol és min den kor
egy for ma pil lan tá sa i val mé re ge tik
őket. De ez min den. 

A vi lág há bo rú nak év ti ze dek óta
vé ge, az egy kor fé lel me tes har co sok
öreg em be rek ké sze lí dül tek. Per sze,
van nak, akik nek a sze mé ben még fel-
fel lob ban a har ci tűz, mi kor fel idé zik
egy más közt a múlt em lé ke it. Egye -
sek ké nyel mes, nyá ri öl tö zet ben jöt -
tek, de so kan fel öl töt ték ré gi egyen -
ru há ju kat, mel lük re tűz ték ki tün te -
té se i ket, ér dem ér me i ket – ré gi csa -
ták, se be sü lé sek em lé ke it.

So kan bot tal, man kó val jár nak, to -
ló ko csi ban ül nek. Ki nek lá ba hi ány -
zik, ki meg bé nult. Leg több jük se be -
sü lé se óta nyo mo rék. Má sok ka to nás
tar tás sal lép ked nek, de zub bo nyuk,
za kó juk va la me lyik uj ja ol da luk hoz
van erő sít ve. Egy-két öreg front ka to -
na fél sze mét fe ke te kö tés ta kar ja. In -
kább vi sel nek kö tést, mint mű sze met,
mert a kö tés ka to ná sabb. Öt ven éve
büsz kék se be sü lé se ik re.

Az egyik an gol ve te rán, mel lén
szám ta lan ki tün te tés sel, ba rát sá go -
san for dul a mel let te ál ló öreg úr hoz.

– Ma ga an gol?
– Nem, né met va gyok – fe lel an -

go lul a má sik.
Kis csend kö vet ke zett.
– Hol ta nult meg ilyen jól an go lul?

Ta lán ha di fog ság ban?

– Nem, so ha nem fog tak el. A há -
bo rú előtt an golt ta ní tot tam kö zép -
is ko lá sok nak.

– Én ej tő er nyős vol tam. És ma ga?
– Lég vé del mi tü zér.
Egy ki csit hosszabb csend állt be.

Vé gül az an gol mint egy meg bo csá tó -
an meg ve re get te a né met vál lát.

– Há bo rú volt, tet tük, amit kel lett,
vagy leg alább is amit meg pa ran csol -
tak. Kár, hogy ak kor nem így ta lál koz -
tunk, mint most.

– Igen, az jobb lett vol na – mo soly -
gott a né met.

– Öt ször se be sül tem – mu ta tott ki -
tün te té se i re az an gol –, de sok baj tár -
sam so ha nem tért vissza a be ve té sek -
ről. A part ra szál lás kor rossz he lyen
ug rot tunk. Szét szó ród tunk, akár
mag vak a for gó szél ben. Volt, aki már
a le ve gő ben meg se be sült, vagy le is
lőt ték. Az tán a se be sül tek egy víz zel
el árasz tott rét re es tek, ahol be le ga ba -
lyod va az er nyő jük be meg ful lad tak.
Má sok fenn akad tak a há zak, temp lo -
mok te te jén, táv író póz ná kon. Ott
lőt ték le őket, mi köz ben te he tet le nül
lóg tak. Mind egy, ré gen volt – az an -
gol ész re vet te a né met za va rát –, az
a lé nyeg, hogy vé get ért a bor za lom,
és leg alább az el eset tek em lé két élet -
ben tart juk. Van csa lád ja?

– Két gyer me kem, vá ran dós fe le -
sé gem és a szü le im mind meg hal tak
egy sző nyeg bom bá zás kor – fe le li a
né met.

Hosszú csend áll be, az an gol nem
tud ja, mit mond jon, va la mi vi gasz ta -
lót vagy bár mi mást, hir te len jé ben
sem mi nem jut eszé be. A hát tér ben
him nu szo kat ját szik a ze ne kar, majd
egy mást kö ve tik a meg em lé ke ző be -
szé dek.

– Tud ja – szó lal meg vég re az an -
gol ve te rán –, ott, se be sül ten fe küd -
ve, buj kál va ab ban a po kol ban, meg -
fo gad tam, hogy min den el esett baj -
tár sa mért leg alább tíz né me tet meg -
ölök. Az tán rám ta lál tak, vissza ke -
rül tem Ang li á ba, egy temp lom ban
ki ala kí tott kór ház ba. Apá cák ápol -
tak, so kat be szél get tem ve lük, és
bár hogy égett ben nem a bosszú az -
előtt, már nem tud tam ha ra gud ni
sen ki re. Meg vál toz tam, mert nem -
csak a tes te met, ha nem a lel ke met
is meg gyó gyí tot ták.

Hossza san el me ren gett, majd az
öreg né met hez for dult.

– Tud ja, ami kor ki ug rot tam a
gép ből, va ló já ban nem is azon a vér -
áz tat ta szán tó föl dön ér tem föl det, ha -
nem sok kal ké sőbb, ab ban a temp -
lom ban. Az óta is az a föld van a tal -
pam alatt, bár ho vá is me gyek, vi szem
ma gam mal. Jó föld, meg bo csá tást,
sze re te tet ter mő.

El gon dol ko dott, majd így szólt:
– Vagy nem is, in kább az a föld

visz en gem. Jöj jön, igyunk va la -
mit, az tán még be szél ges sünk, de vi -
dá mabb dol gok ról – ka rolt be le a
má sik öreg em ber be, és a két ve te -
rán las san el in dult a bü fé sá tor irá -
nyá ba, el ha lad va a kü lön cso por to -
su ló né met és szö vet sé ges öreg -
urak kö zött.

g Bo ros Já nos Ta más

Föl det érés
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b A Du nán túl szü löt te ként szol gá -
la ti he lyei is az or szág e ré szé hez
kö töt ték, s no ha vi lá gi pá lyán in -
dult, a hí vó szó nak nem tu dott
el len áll ni. Jan ko vits Bé la nyu gal -
ma zott es pe res har minc nyolc
éven át hir det te az evan gé li u -
mot, és bár hi va ta lo san már
nyug díj ba vo nult, szá mos ter ve
van ar ra, ho gyan tud ná to vább -
ra is az evan gé li kus egy ház ügyét
szol gál ni.

– 1946-ban Sár szent lő rin cen szü -
let tem, ab ban a Tol na me gyei fa lu -
ban, amely ben az 1800-as évek kö ze -
pén a Du nán túl leg na gyobb ma gyar
nyel vű fa lu si evan gé li kus gyü le ke ze -
te élt – kez di fel idéz ni pá lyá ját. –
Apám me ző gaz dász volt, így több -
ször is köl töz tünk, min dig oda, aho -
vá a hi va tá sa szó lí tot ta.

Már ál ta lá nos is ko lás ko rom ban is
so kat ol vas tam. A hu mán tan tár gyak,
a tör té ne lem és az iro da lom tör té net
ér de keltek leg in kább, amiket nem is
iga zán kel lett ta nul nom, mert el ső ol -
va sás után meg je gyez tem. A mű sza -
ki tár gyak nem ér de kel tek, szü le im
még is azt ja va sol ták, hogy ne gim ná -
zi um ba je lent kez zek, mert at tól fél -
tek, hogy szár ma zá som mi att a ha -
ta lom úgy se en ged ne ott to vább ta -
nul ni. Ezért az út épí té si és föld mé ré -
si tech ni kum ba je lent kez tem Szé kes -
fe hér vár ra.

Érett sé gi után be teg let tem – ak -
ko ri ban so kat spor tol tam, fu tot tam,
va la hol meg fáz hat tam, és tü dő bajt
kap tam –, így egy évig sza na tó ri um -
ban vol tam. Együtt gyó gyul tam Végh
Ta más sal, a ké sőb bi fa so ri re for má -
tus lel késszel. So kat be szél get tünk a
sza na tó ri um ban. Hi tem for má ló dá -
sá ban ha tás sal volt még rám az ot ta -
ni ne ve lő ta nár nő, aki Bár czi Gusz táv -
nak volt a he lyet te se, s akit né ze tei
mi att ki tet tek a fő is ko lá ról…

– Az út épí tő, föld mé rő tech ni kus
mi lyen úton ke rült a teo ló gi á ra?

– Hosszú fo lya mat volt, míg én a
teo ló gi á ra je lent kez tem. Elő ször a
mű sza ki egye te men ta nul tam to -
vább. Eb ben az idő ben is mer ked tem
meg az ak kor még teo ló gus Kräh ling
Dá ni el lel, a ké sőb bi bony há di es pe -
res sel. Ak ko ri ban már érez tem az el -
hí vást, de – ott hagy va az egye te met
– még egy évet akar tam vár ni. Du -
na új vá ros ba men tem dol goz ni a ház -
gyár ba kész áru rak tá ros nak. Itt a
párt tit kár fel je len tett a sze mély ze tis -
nél, mert nem kö szön tem ne ki. Így
vissza mi nő sí tet tek se géd mun kás -
nak. Vé gül 1967 de cem be ré ben kezd -
tem el a teo ló gi át, és 1972-ben vé gez -
tem. Csep re gi Zsu zsa, Széll Bul csú,
Gö rög Zol tán, Le hel Lász ló és Fej ér
Zol tán vol tak az év fo lyam tár sa im.

– Ho gyan for má ló dott evan gé li kus
iden ti tá sa an nak el le né re, hogy olyan
he lye ken ta nult és dol go zott, ame lyek
a szo ci a liz mus nak ne ve zett lég vár épí -
tés kor sza ká ban „stra té gi ai fon tos sá -
gú nak” szá mí tot tak?

– Na gyon nyi tott vol tam, még
mar xis ta iro dal mat is ol vas tam. De
evan gé li kus kö zeg ben szü let tem, él -
tem, és ott hon ról el ke rül ve tu da to -
san is ke res tem ezt. Ami kor né hány
egye te mis ta tár sam nak be je len tet -
tem, hogy a teo ló gi á ra me gyek, azt
hit ték, meg őrül tem. A hat va nas évek
kö ze pén ott hagy ni a mű sza ki egye -
te met – ami ak kor a vi lág egyik leg -
jobb egye te me volt – és a teo ló gi á ra
men ni, pap nak ké szül ni? Aki ilyet
tesz, az csak hib bant le het – gon dol -
ták. Én még is vál lal tam ezt, az el hí -
vás erő sebb volt.

– Mi ként in dult lel ké szi pá lyá ja?
– Kál dy Zol tán püs pök szen telt

lel késszé Sár szent lő rin cen. Mi vel
Tol na me gyei ösz tön dí jas vol tam,
ott is kezd tem szol gá la to mat. Es pe -
re si káp lán ként kezd tem Pak son és
Ten ge li cen, majd Tol na né me di be
ke rül tem pa ró kus ként.

– És a csa lád?…
– Fe le sé ge met, Mi há csi Már tát

még teo ló gus ko rom ban, egy szup li -
ká ció al kal má val is mer tem meg. Du -
na föld vá ri pap lány volt. Nagy csa lá -
dot ala pí tot tunk, hat gyer me künk
szü le tett. Már mind fel nőt tek…

– Mi kor ke rült a ko ráb bi Észa ki,
ma Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let te rü le té re?

– Tol na né me di ben már há rom
gyer me künk volt, ne he zen él tünk
meg. 1979-ben Bo bá ra ke rül tem, de
hi á ba sze ret tem az ot ta ni em be re ket,
a sík vi dé ket nem tud tam meg szok ni.
Tag ja vol tam a győ ri sze re tet ház igaz -
ga tó ta ná csá nak, és a vá ros fe lé utaz -
va a vo nat ról lát tam a fel pé ci temp lo -
mot a so kor ói dom bok kö zött. Dom -
bi La ci bá csi nyug díj ba vo nu lá sa után
fel ve tő dött ben nem, hogy le het nék az
utód ja… Köz ben szó ba jött még,
hogy le vél tár sza kon ta nu lok to vább
– le ve le ző ta go za ton – az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye te men. Ottlyk
Er nő püs pök vi szont ki je len tet te: nem
ré gi pa pí ro kat for ga tó, ha nem pré di -
ká ló pa pok ra van szük sé ge.

E ví vó dá sok kö ze pet te egy szer
csak kap tam egy te le font a Fel péc
szom széd sá gá ban fek vő Ka jár péc ről:
meg vá lasz tot tak lel ké szük nek. Meg -
le pett a do log, mert Ottlyk Er nő
ko ráb ban azt mond ta ne kem, hogy
nem me he tek se az egye tem re, se Fel -
péc re, se Ka jár péc re. Ez 1982-ben
volt. 1980–81-ben a gyü le ke zet re no -
vál ta temp lo mot, a ma ra dék pénz
volt az alap az új pa ró kia épí té sé hez.
Egy mil lió fo rint ból – ame lyet a gyü -
le ke zet adott össze –, ki lenc ezer tár -
sa dal mi mun ka órá val ké szült el.
Szol gá la tom so rán ké sőbb két idő -
szak ban is he lyet te sí tet tem Fel pé cen.

– Ho gyan tel tek az itt el töl tött év -
ti ze dek?

– Ér de kes mó don 1990 előtt nem
hív tak más gyü le ke zet be. Utá na hív -
tak, de ak kor már nem men tem. Így
hu szon nyolc évet töl töt tem Ka jár pé -
cen, in nen men tem nyug díj ba. 1992-
ben meg vá lasz tot tak es pe res he lyet -
tes nek, majd 1995-től 2006-ig két cik -
lu son ke resz tül a Győr-Sop ro ni Egy -
ház me gye es pe re se vol tam.

– Ön azok kö zé a lel ké szek kö zé
tar to zik, akik nem pub li kál nak, nem
hal lat ják a hang ju kat a mé di u mok -
ban, az – es pe re sek nek ob li gát – rá -
di ós is ten tisz te let re va ló fel ké rést is ne -
he zen fo gad ta el. Mi ért vál lal ta ezt a
tisz tet, hi szen es pe res ként sok szor
hang adó nak kell len ni…

– So kat gon dol kod tam, hogy vál -
lal jam-e egy ál ta lán a je lölt sé get.
Azon ban va la ki azt mond ta ne kem,
hogy er köl csi kö te les sé gem ezt meg -
ten ni. Vé gül min den ki vel meg ta lál -
tam a han got, vagy in kább el fo gad -
tak. Van nak kró ni kus „ne hez mé -
nye zők” a gyü le ke ze tek ben, ta lán
őket volt a leg ne he zebb meg hall -
gat ni. Volt, aho vá rend sze re sen ki kel -
lett men nem ren dez ni a meg rom lott
vi szo nyo kat. Kü lön ben ki egyen sú lyo -
zó sze re pű sze mé lyi ség nek tar tom
ma gam…

– Mi lyen ese mény re, ered mény re
em lé ke zik vissza leg szí ve seb ben ak tív
szol gá la tá ból?

– 1995-ben az es pe re si be ik ta tá so -
mon el mond tam, szük ség van ar ra,
hogy a lel ké szek és a pe da gó gu sok
kö zött le gyen ko mo lyabb kap cso lat.
En nek je gyé ben Jan csó Kál mán né val,
a győ ri ok ta tá si köz pont ak ko ri igaz -
ga tó nő jé vel 2001-től el kezd tük szer -
vez ni az egy ház ke rü le ti pe da gó gus-
csen des na po kat. Emel lett ki emel -
ném az úgy ne ve zett té li es ték ren dez -
vé nyün ket, ame lyet ed dig már ti zen -
há rom szor tar tot tunk a fa lu ban. Te -
len te hat ilyen együtt lét re ke rült sor,
ami kor is is mert sze mé lyi sé ge ket
hív tam elő adó nak. Re mél jük, en nek
is lesz foly ta tá sa.

– Az ak tív szol gá la ti idő le tel té vel
mik a ter vei nyug dí jas nap ja i ra?

– Egy ház tör té net tel fog lal ko zom
ko mo lyab ban. A fel pé ci és ka jár pé -
ci anya köny vek fel dol go zá sát sze -
ret ném még el vé gez ni, en nek ke re -
té ben a ke reszt ne ve ket vizs gál ni, el -
huny tak be teg sé ge it, há zas sá gi kap -
cso la to kat ta nul má nyoz ni. Eh hez vi -
szont mu száj lesz be le ta nul nom a
szá mí tó gép hasz ná la tá ba, ami je -
len leg még elég tá vol áll tő lem. A má -
sik szív ügyem a sop ro ni Eöt vös-kö -
zép is ko lánk. Az igaz ga tó ta nács el nö -
ke va gyok, 2013-ban jár le a man dá -
tu mom.

A gyü le ke ze te im sze re te tét is na -
gyon ér zem, így ma ra dok ezen a vi dé -
ken. Nyug dí jas nap ja im ra Fel pé cen te -
le ped tünk le, itt kap cso ló dom be fe -
le sé gem mel a gyü le ke zet lel ki éle té be.

g Me nyes Gyu la

Aki út épí tő ből lett Is ten út épí tő jé vé 
Be szél ge tés Jan ko vits Bé la nyu gal ma zott es pe res sel

Még a leg idő seb bek sem em lé kez -
nek ar ra, hogy Ede lény ut cá it be bo -
rí tot ta vol na a med ré ből ki lé pett
Bód va pa tak. A ta va szi eső zé sek so -
rán azon ban húsz ház na pok alatt
össze dőlt, az óta pe dig még több vált
lak ha tat lan ná. Még sem kö ve telt
em ber éle tet mindez, még csak sé -
rü lés sem tör tént. Az anya gi kár el -
len ben an nál na gyobb.

Egy ré misz tő haj na lon egy édes -
anya ar ra éb redt, hogy a víz kö rül -
vet te a há zu kat. Bár nem akart hin -
ni a sze mé nek, tud ta: me ne kül ni ük
kell. Ma gá hoz ölel ve alvó fi át, an nak
aszt ma gyógy sze re it és a ház pa pír -
ja it, a tíz ki lo mé ter re lé vő nagy ma -
má hoz me ne kül tek. Ma guk mö gött
hagy va a dél után ra össze ros ka dó
ott ho nu kat, a meg örö költ nagy szü -
lői há zat, ame lyet két har mad részt la -
kás hi tel ből vá sá rol tak ki a ro ko nok -
tól. Négy, le mon dá sok kal te li év vé -
gé re a kő mű ves édes apa ve ze té sé vel
tel je sen fel újí tot ták a hat van öt négy -
zet mé te res, vá lyog fa lú kis haj lé kot.
Ám a va do nat új te tő alatt alig há rom
he tet él he tett a csa lád – a víz ki mos -
ta aló la a vá lyog fa lat.

So mogy me gyé ben, Ta bon mind -
er ről csak a hí rek ből ér te sül het -
tünk. Er ről a csa lád ról pe dig mit sem
tud tunk.

A jú ni us 12-i is ten tisz te le ten még -
is meg szó lí tott min ket Is te nünk igé -
je: „Le gyünk há lá sak!” Az nap es te
szem be sül tünk az ár ví zi ké pek kel.
Ezért meg fo gal ma zó dott ben nünk:
ha már a mi kör nyé kün kön nagy baj
nem tör tént, mi ért ne kez de mé -
nyez het nénk gyűj tést, test vér ke zet

nyújt va az ár víz súj tot ta is me ret len
em be rek nek? 

El ha tá roz tuk: tég la je gye ket ké szí -
tünk ezer fo rin tos cím le tek ben, az
így össze gyűlt ado má nyok ból tég -
lát vá sá ro lunk, és azt köz vet le nül
egy ott ho nát vesz tett csa lád nak ad -
juk. A há rom he tes gyűj tés zá rá sa -

képp jó té kony sá gi hang ver senyt
tar tot tunk, ame lyen a hely be li ze ne -
is ko la fú vó sai ze nél tek, és Sze me rei
Já nos es pe re sünk fia, Már ton kí sé -
re té vel jö ven dő be li je, Po lyák Ri ta
éne kelt. 

Ke vés nek bi zo nyult az ere de ti leg
el ké szí tett két száz öt ven tég la jegy!
Vé gül 402 ezer fo rint gyűlt össze. Az
ada ko zók kö zött vol tak a kör nyék leg -
ki sebb fal va i nak la kói ugyan úgy,
mint ta bi jó szán dé kú evan gé li ku sok
és más fe le ke ze tű test vé rek. So kan a
hó nap ele jén meg ka pott nyug díj ból
és kony ha pénz ből ad tak, nem a fe les -
le gük ből!

Az után au tó ba ül tem egy fér fi test -
vér rel, és el men tünk a szá munk ra
ide gen vi dék re: Fel ső zsol cá ra, majd
Ede lény be. Az utób bi nak ko ráb ban
víz zel el ön tött ut cá it jár va akad tunk
rá egy olyan ház rom ra, amely nél a
nyo mok azt mu tat ták: ezt a há zat lak -
ták, és la kói min dent meg tet tek,
hogy ment sék a még ment he tőt; az
ud var hát só fe lé ben össze ra kott cse -
re pek, fa anyag dol gos em be rek szor -
gal mát di csér te.

A há zi ak ott hon vol tak: apa, anya
s a nyolc éves fi úcs ka. Ak kor is épp a
még hasz nál ha tó dol gok men té sén
dol goz tak. Fel kí nált tég la ado má -
nyunk hal la tán könnye ik kel küz döt -
tek, alig akar ták el hin ni, hogy övék a
vá rat lan ado mány.

S ami kor au gusz tus 6-án a ki lenc -
száz da rab tég lát négy fős gyü le ke ze ti
kül dött sé günk át ad ta, mi érez tük
ma gun kat meg aján dé koz va. Új ra át -
él tük Jé zus ta ní tá sá nak iga zát: na -
gyobb bol dog ság ad ni, mint kap ni.

Így ta lán hoz zá já rul hat tunk egy ki -
csit ah hoz, hogy egy ház hoz nem
kö tő dő em be rek fel is mer jék az Is ten
gond vi se lő sze re te tét, amely nek mi
csu pán esz kö zei le het tünk – de bol -
dog esz kö zei vol tunk!

g Szi ge thy Szi lárd
lel kész (Tab)

Ta bi tég la jegy ből
va ló di fal Bor sod ban

A meg aján dé ko zott Kreh lik Zsolt és csa lád ja (kö zé pen), va la mint a ta bi gyü -
le ke zet kül dött sé ge a tég la ado mány előtt
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Evangélikusok az evangélikus ne ve lé sért
a 2010/2011-es tan év ben is

Gyü le ke ze te ink szep tem ber el ső va sár nap já nak of fer tó ri u má val évek óta
tá mo gat ják a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mé nye it. A ta va ly össze gyűlt ado mányt ez úton is kö szön jük, a
pénzt köz ét kez te té si cé lok ra hasz nál tuk fel.

A 2010/2011-es tan év ben a szo ci á li san rá szo ru ló gyer me kek tá mo ga -
tá sá hoz kér jük gyü le ke ze te ink se gít sé gét. A szep tem ber 5-ei va sár nap of -
fer tó ri u má val az egy há zunk in téz mé nye i ben ta nu ló kö zel ti zen egy ezer
gyer mek kö zül a ne héz sor sú ak szá má ra nyújt hat nak se gít sé get.

Is ten ál dá sát kér jük az ada ko zók ra és ado má nya ik ra.
Az MEE Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya
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Min den na pi ke nye rün ket add meg ne künk ma, Is te nünk!
Nem ké rünk most tő led mást, csak ezt.
Aján dé kozz meg, ké rünk, na pon ta a ke nyér rel, amely az éle tet je len ti, 
alap ve tő táp lá lé kun kat, ame lyet so ha nem le het meg un ni iga zán.
Aján dé kozz meg a ke nyér rel, amely úgy ta nít min ket a hol nap re mé nyé re, 
hogy min dig az az na pit, az egy nap ra va lót kér het jük tő led. 
Add, hogy so ha ne fe led jük: te tar tod ke zed ben jö ven dőn ket.
A sok ap ró ga bo na szem ből őrölt liszt s a be lő le sü tött ke nyér 
hadd em lé kez tes sen min ket ar ra, hogy em be rek ként, te remt mé nye id ként 
mi is össze tar to zunk szép vi lá god ban.
Te remts kö zöt tünk egyet ér tést, Is te nünk, hogy test vér ként te kint sünk egy más ra!
Ér lelj min ket, az után őrölj meg, hogy éle tünk pró bá in át 
iga zi táp lá lék ká le hes sünk egy más szá má ra!
Add, hogy ne lás sunk ín sé get: sem sze ret te ink, sem em ber tár sa ink, 
sen ki, aki szer te a föl dön él.
Tégy min ket késszé, hogy meg osszuk a szük sé get szen ve dők kel, amit tő led ka punk.
A bú za szem, ame lyen Krisz tus ar cát fe dez ték föl a ré gi ek, 
em lé kez tes sen min ket ar ra, hogy ti éd ez a vi lág, s hoz zád tar to zunk mind annyi an.
Is te nünk! Add ne künk min den nap az Élet Ke nye rét: 
add, hogy Jé zus Krisz tus test vé rünk, meg vál tónk és re mény sé günk le gyen 
most és min den kor. Ámen.

AZ Ú J K E N YÉR ÜN NE PÉ RE

Imád ság

b Ko vász ta lan, az az ke lesz -
tés nél kü li ke nyér – ezt
esszük, ami kor az úr va -
cso ra szent sé gé ben ré -
sze sü lünk. Csen des áhí -
tat tal fo gad juk a ke rek,
tö ré keny os tya la pocs ká -
ban Krisz tus tes tét ma -
gát. Tud juk, hogy mit je -
lent, az zal azon ban nem
fel tét le nül va gyunk tisz -
tá ban, hogy hon nan és
mi ként is ke rült az ol -
tár ra. 

Az os tya sü tés ko ráb ban a pa -
pok és szer ze te sek, eset leg a
kán tor vagy a sek res tyés fel -
ada ta volt. Ma gyar or szá gon
az 1950-ben fel osz la tott szer -
ze tes ren dek tag jai kö zül töb -
ben os tya sü tők let tek; ma több
ka to li kus püs pök ség is mű -
köd tet os tya sü tő üze met. 

A ko vász ta lan ke nyér elő -
ál lí tá sá nak tit kát ku tat va az
Esz ter gom–Bu da pes ti Fő -
egy ház me gye – nem mel -
les leg az evan gé li kus egy ház
Lu ther Ki adó ját is ki szol gá -
ló – os tya el lá tó já nak aj ta ján
ko pog tat tunk. (A Hal ler ut -
cai Szent Vin ce Plé bá nia
egyéb ként nem csak e te vé -
keny ség nek ad ott hont; a fe -
renc vá ro si evan gé li kus gyü -
le ke zet lel ké szi hi va ta la is
itt szé kel.) Sza bó Györ gyi
gaz da sá gi ügy in té ző ava tott
be a ré sze tek be.

– Bár egy há zi fenn tar tá sú
in téz mény va gyunk, az élel mi -
szer-ké szí tés re vo nat ko zó jog -
sza bá lyo kat, elő írá so kat ne -
künk is be kell tar ta nunk. Ná -
lunk is mű kö dik az úgy ne ve -
zett HACCP élel mi szer-biz -
ton sá gi rend szer.

Az os tya csak bú za liszt ből
ké szül het, és sem mi lyen ada -
lék anya got nem tar tal maz hat
– er ről az Egy há zi tör vény -
könyv is ren del ke zik. Ter mé -
sze te sen csak ma gyar alap -
anya got hasz ná lunk; fon tos
szá munk ra, hogy ily mó don
mi is tá mo gas suk a ha zai
me ző gaz da sá got. A liszt ér zé -
ke nyek szá má ra ké szü lő os -
tyák tel je sen el kü lö nült mun -
ka fo lya ma tot igé nyel nek,
ezért ilyet mi nem ké szí tünk,
ha nem egy er re sza ko so dott

kül föl di ko los tor ból sze rez -
zük be.

Az os tya ké szí tés fo lya ma tá -
nak el ső lé pé se a liszt meg szi -
tá lá sa. Ez után vi zet ön tünk a
liszt hez, és ki ke ver jük a
masszát. A re cept te hát na -
gyon egy sze rű, de a hoz zá va -
lók meg fe le lő ará nyá nak meg -

ha tá ro zá sa már ta pasz ta la tot
igé nyel.

A masszát ke rek sü tő la pok -
ra önt jük – egy szer re akár hat
gé pen is foly hat a mun ka –, és
két sü tő lap kö zött né hány perc
alatt a meg süt jük. Van nak tel -
je sen si ma fe lü le tű sü tő lap ja -
ink, és van nak olya nok is, ame -
lyek be kü lön bö ző min tá kat –

pél dá ul fe szü le tet, bá rányt és
így to vább – gra ví roz tak.

A ki hűlt la po kat át pá rá sít -
juk – így nem fog nak tö re dez -
ni, ami kor a vá gó gép se gít sé -
gé vel ki vág juk be lő lük az os -
tyá kat. A ki vá gott la pocs ká kat
ki szá rít juk, szét vá laszt juk,
majd át vá lo gat juk – a vá gó lap

ugyan is a leg al só la pot be -
sza kít ja, cak kos szé lű ek lesz -
nek az os tyák, és eze ket a da -
ra bo kat ter mé sze te sen nem
ér té ke sít jük.

A gyár tás utol só fá zi sa ként
szá zas rol nik ba cso ma gol juk
az os tyá kat – éven te kö rül be -
lül öt mil lió da ra bot.

g Zs. V. J.

…és ko vász nél kül
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b Ép pen a ten ge li ci gye rek tá -
bor nak süt piz zát, ami kor
fel hí vom idő pon tot egyez -
tet ni. Meg jegy zi, hogy idén
nem men tünk hoz zá a kis
csa pat tal. Pe dig korábban
többször is meg lá to gattuk,
mind a har minc vagy negy -
ven gye  rek kel, hogy ve le
süs se nek, és tá tott száj jal
hall gas sák, ahogy min dig
lel ke sen és lel ke sí tőn be -
szél a ke nyér ről Kász pá ri
Ká roly evan gé li kus pres bi -
ter, a pék. 

– Mit je lent egy pék szá má -
ra a ke nyér?

– A leg töb ben ta lán nem is
tud ják, hogy őse ink mi lyen
ko mo lyan vet ték a ke nye ret. A
ke nyér az élet, az Úr tes te
volt szá muk ra. Mi előtt meg -
kezd tek egy vek nit, ke resz tet
raj zol tak rá a kés sel. Ha egy fa -
lat nyi is le esett, azon nal föl -
emel ték a föld ről, le po rol ták,
és meg kér dez ték tő le: meg -
ütöt ted ma gad? Nagy apá ink
ara tás kor a bú za föld szé lén
szű kös esz ten dő ben is min dig
hagy tak ma got a ma da rak -
nak, hogy az Is ten ál dá sá ban
ré sze sül je nek.

Ma már sok szor csak ro -
han va eszünk, és ro han va
élünk. De a ke nyér nem hagy -
ja ma gát. Meg van a ma ga
tem pó ja, amit tisz te let ben
kell tar ta ni. Most is ugyan -
olyan ko mo lyan kell ven ni,
mint ré gen. Olyan, mint egy
kis gyer mek, akit kor dá ban
kell tar ta ni, és sze ret ni kell. 

Bár mi kor, ha be me gyek a
pék ség be, min dig meg fog do -
som, meg érin tem a ke nyér -
tész tát, hogy tud jam, hogy
ér zi ma gát. Ha elé ge dett, nyu -
god tan te szem a töb bi dol go -
mat, amíg kel; ha nyug ta lan,
igyek szem meg ad ni ne ki,
ami re szük sé ge van. Eh hez
nél kü löz he tet len a szak mai
tu dás és af fi ni tás. Mert be le
le het nyúl ni a fej lő dés be. A
tész ta az élesz tő től egy élő
anyag, ami nek az ala ku lá sát
vé gig kell kí sér ni, és ha min -
dent meg tet tünk ér te, ak kor
nagy va ló szí nű ség gel jó lesz. 

Az em ber ke nye ret nem úgy
süt, hogy na, most dol goz ni kell,

sü tök háromszáz ki ló ke nye ret,
és utá na ha za me he tek. Nem, a
ke nyér sü tés ma ga a gon dos ko -
dás. Va la mi olyas mi ez, mint
aho gyan egy asszony ké szí ti a
csa lád já nak a va sár na pi ebé det.

Sze re tet tel, gon do san, fe gyel -
me zet ten és örö kös vá ra ko -
zás sal, min dig egy kis kel le mes
iz ga lom mal. Jól si ke rült-e? Íz -
lik-e ne kik? Fi gye li, ho gyan fo -
gyasz tot ták el, öröm te li elé ge -

dett ség gel né zi, ami kor jó ét -
vággyal esz nek. No és aho -
gyan a jó ebé det is gyak ran ész -
re sem ve szik, úgy a jó ke nye -
ret is sok szor ter mé sze tes nek
te kin tik az em be rek. Csak az ér -
té ke li, aki evett már rosszat is.
Per sze, a há zi asszony is, a pék
is tud ja ezt, de azért jól esik
oly kor a vissza jel zés.

– Mi től jó a ke nyér? Mi az,
amit nem sza bad so ha ki -
hagy ni be lő le?

– Az oda fi gye lés. A tö rő dés.
A fe le lős ség. A be csü let. És
per sze a jó alap anya gok.

– És mi a hely zet a só val? A
szü le im, ha rossz volt a ke nyér,
min dig a só ra fog ták…

– Só nél kül is meg kel a ke -
nyér, tu laj don kép pen még
gyor sab ban is el ké szül, szük -
ség ese tén akár ehe tő is, csak
ép pen az íze nem olyan.
Nem íz le tes. Az a ki csi só va -

ló ban egé szen meg vál toz tat -
ja. Ka lan dos sá, él ve ze tes sé
te szi az ízét.

* * *

El bú csú zunk, mert las san in -
dul nia kell a mun ká ba. Ké szí ti
a tész tát a ke nye rünk höz,
gon dos ko dik a min den na -
pink ról. Süt a nap, süt a pék.
Ilyen egy sze rű en és ter mé sze -
te sen.

g Fül ler Tí mea

Ke nyér – kovásszal…
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Krisz tus mond ja: „Ami kor meg tet té -
tek eze ket akár csak eggyel is a leg ki -
sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek
meg.” (Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a ti zen -
har ma dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi er re fi gyel mez tet nek: A hit cse le ke de tek nél kül ha lott (lásd Jak
2,26)! Lu ther sze rint: „A hit egye dül Is tent il let he ti. Ez zel fog juk fel Is ten
dol ga it. S eb ből szü le tik az után a cse le ke det, mellyel fe le ba rá tunk nak szol -
gá lunk; mert nem Is ten nek van szük sé ge jó cse le ke de te ink re, ha nem fe le -
ba rá ta ink nak.” Az Úr Jé zus azt ta ná csol ta a fe le ba rát ját ke re ső tör vény tu -
dó nak, hogy az ir gal mas sa ma ri tá nus hoz ha son ló kép pen cse le ked jen.
„Amint sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek bán ja nak, ti is úgy bán ja tok ve -
lük.” (Lk 6,31) Ez az arany sza bály össz hang ban van a He gyi be széd üze ne -
té vel (lásd Mt 5,38–48) és a tör vény nagy pa ran cso la tá val is, ame lyet csak
kí vül ről is mert a Jé zust pro vo ká ló írás tu dó: „Sze resd az Urat, a te Is te ne -
det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből, tel jes erőd ből és tel jes el méd ből, és fe -
le ba rá to dat, mint ma ga dat.” (Lk 10,27) Mert: „Az az Is ten sze re te te, hogy
meg tart juk az ő pa ran cso la ta it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek.” (1Jn
5,3; LK) „Az Úr tör vé nyé ben bol dog, aki gyö nyör kö dik” (GyLK 668); s ide -
jé ben meg ter mi gyü möl cse it, hi szen Is ten jó cse le ke de tek re ké szí ti fel gyer -
me ke it. De eh hez előbb jó fá vá kell len ni ük (lásd Lk 6,43–45). Az egyet len
meg ol dás: Jé zus; mert csak „aki én ben nem ma rad, és én őben ne, az te rem
sok gyü möl csöt” (Jn 15,5). A sze re tet apos to la ezt ta nít ja: „…ha sze ret jük egy -
mást, Is ten la kik ben nünk, és az ő sze re te te lett tel jes sé ben nünk”; hi szen a
sze re tet (is!) az ő aján dé ka, „mert Is ten sze re tet” (1Jn 4,12.8). Az ir gal mas fe -
le ba rá ti sze re tet re fi gyel mez te tő ősi tör vé nyek üze ne te örök ér vé nyű;
„mert a sze gény nem fogy el a föld ről, azért pa ran cso lom ne ked, hogy légy
bő ke zű az or szá god ban le vő nyo mo rult és sze gény test vé red hez” (5Móz 15,11).
„Az Urat ke res sé tek, ak kor él ni fog tok”, és „a jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra,
ak kor élet ben ma rad tok, és ve le tek lesz az Úr” (Ám 5,6.14). A jö ve vé nyek,
ár vák, öz ve gyek éle tét kü lö nö sen véd ték az em ber sze re tet kü lön bö ző mó -
ze si tör vé nyei; „ezért pa ran cso lom ne ked, hogy így cse le kedj” (5Móz 24,22)!
Az el ső gyü le ke zet: test vé ri kö zös ség; „és nagy ke gye lem volt mind nyá ju kon.
Nem volt kö zöt tük egyet len szű köl kö dő sem, mert (…) az el adott ja vak árát
(…) szét osz tot ták min den ki nek úgy, aho gyan szük sé ge volt rá.” (Ap Csel 4,33–
35) Jú dás el ad ta és el árul ta az ár tat lan vért. „Majd egye nest Jé zus hoz men -
ve így szólt: »Üd vöz légy, Mes ter!« – és meg csó kol ta őt. (…) »Ba rá tom, hát
ezért jöt tél!«” (Mt 26,49.50) Ám a má sik „Jú dás, Jé zus Krisz tus szol gá ja” az
egye dül üd vö zí tő Is tent di cső í ti, mint egy az Úr tól ta nult imád ság utol só sza -
va i val (lásd Mt 6,13b). Egye dül Is te né a „di cső ség, fen ség, erő és ha ta lom örök -
től fog va, most és mind örök ké. Ámen.” (Júd 1.25) Vall juk meg: „Hit ből jön a
cse le ke det, / Hogy éle tünk be tölt se; / Élő, igaz hit nem le het, / Mely nek nincs
jó gyü möl cse…” (EÉ 320,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Állj mel lém, mi kor leg ne he zebb,
a leg szi go rúbb na pon –

mi kor ki fagy na az el ve tett mag,
mert kés vil log a föl de ken,
ha a sze lek jég eső ket hoz nak,
s ka lász nak len ni gyöt re lem,
ha vo na tok egy más ba sza lad nak,
hogy kard dá pen dül a ke rék,
ha az őz re far ka sok ro han nak,
s meg bű vö lik re me gő sze mét,
mi kor a vá rost a víz el ön ti,
s csüg gedt la kói már csak né zik,
ha a ka szát kő pöc cin ti,
s a ka szás ra for dít ja élit…
min den ra ga do zó pil la nat ban,
mely tes tünk be vág hat va kon –

állj mel lém, mi kor leg ne he zebb:
há rom száz hat van öt na pon.

Ma gya ri La jos

Állj mel lém…

Egy föld mí ves nek há rom fia szü le tett.
Annyi ra egy for mák vol tak, hogy ide -
ge nek ik rek nek vél ték őket.

Bé kés éle tük volt, sok mun ká val,
ke vés pi he nés sel. A fi úk szor gal ma -
san dol goz tak csa lád juk föld jén,
szí ve sen tel je sí tet ték aty juk ké ré se -
it, s meg ta nul ták, hogy a ki sem
mon dott el vá rá sok nak is meg fe lel -
je nek.

Egyik de rűs tél vé gi na pon aty juk
vá rat lan fel adat tal bíz ta meg őket:

– Fel nőt te tek, fi a im! Itt az ide je,
hogy pró bá ra te gyé tek ön ma ga to kat.
Ak ko ra da ra bot vet het tek be kö zös
bir to kunk ból, amek ko rát akar tok. 

Egyi kük nek bú za-, má si kuk nak
ku ko ri ca-, har ma di kuk nak mák ve tő -
ma got adott.

A ga bo ná val meg aján dé ko zott fiú
össze szed te ad di gi ke vés ke ta pasz ta -
la tát, és gyak ran for dult ta ná csért
édes ap já hoz, nagy aty já hoz, más öre -
gek hez. Min den mun kát ide jé ben el -
vég zett, el kö vet ke ző évük lét fel té te -
le it tisz tel te ve té sé ben. Mi kor a sze -
mek ke mény re éret tek, meg szer vez -
te az ara tást-csép lést, a ter més be hor -
dá sát, oda ren del te a föld re a szal ma -
bá lá zót, a ra ko dó kat. 

Mag tár ba ke rült a bő sé ges ter més,
hogy ke nyér ré őröl tet hes sék, vagy ve -
tő mag ként vá ra koz zék, il let ve tar ta -
lék ként szol gál jon, s hogy ocsú ja ta -
kar mánnyá, szal má ja alom má és tü -
ze lő vé vál jék… A le gény má sod ve tés -
re ké szí tett elő a ta lajt. Gyak ran ta -
nács ko zott fi vé ré vel, meg osz tot ták
ész re vé te le i ket.

A ku ko ri cá val meg aján dé ko zott fiú
nagy öröm mel lá tott mun ká hoz, és
gyak ran kért ta ná csot édes ap já tól,
nagy aty já tól, más öre gek től. El kö vet -
ke ző évük lét fel té te le it tisz tel te ve té -
sé ben.

Egyik es te fe lé hir te len ha tal mas
özön víz zú dult rá juk, jég da ra bo kat
pat tog ta tott szét, és a ve tést szé les
pász tá ban meg sem mi sí tet te. 

A vi har el múl tá val az el ke se re dett
if jú új ra fel szán tot ta és is mét be ve -
tet te a pusz tá vá vált föld sá vo kat. A
jég től meg kí mélt te rü let re ide jé ben
oda ren del te a gé pe ket, a ra ko dó kat.
Szel lős mag tár ba ke rült a szem, hogy
em be ri és ál la ti ele del vagy ve tő mag,
il let ve tar ta lék le gyen, s hogy a bá lák -

ba pré selt szár ta kar mánnyá, tü ze lő -
vé vál jék…

A fiú a be ta ka rí tás vé gez té vel ve -
tés re ké szí tet te elő a ta lajt.

Mun ká ja köz ben gyak ran ta nács -
ko zott fi vé ré vel, kér ték és el fo gad ták
a má sik se gít sé gét. 

A mák kal meg aján dé ko zott fiú
lak ré sze ma gá nyá ban azon nal a sa -
rok ba ha jí tot ta a zsá kocs kát. Be csa -
pott nak érez te ma gát a ke vés ke ve -
tő mag mi att, és há bor gá sát le csil la -
pí tan dó el ment ki kap cso lód ni. Min -
den ide jét mu la tó tár sa i val töl töt te.
Mi kor ha za dü lön gélt, edző ci pő jét a
zsá kocs ká ra dob ta.

Fi vé rei ud va ri as kér dé se it pa tó pál -
uras nyeg le ség gel uta sí tot ta el. Já ték -
gé pe zés, kár tyá zás, haj na lig tar tó
dor bé zo lá sok vár ták…

A tél kö ze led té vel a gaz da ma gá -
hoz hív ta fi a it.

– Atyám – kezd te a ga bo ná val
meg aján dé ko zott fiú –, te ér de me -
men fe lül ju tal maz tál en gem, és hit -
vány szol gád igye ke zett a te bi zal ma -
dat meg ér de mel ni. Az ég Ura ked ve -
ző idő já rás sal se gí tet te küsz kö dé se -
met. Íme, paj tá id, mag tá ra id és csűr -
je id bi zo nyít ják: ve tő ma god a mag -
vak so ka sá gát hoz ta. 

Ek kor asz ta lo kon ha tal mas ke -
nye re ket, ga bo ná ból ké szült sü te -
mé nye ket tol tak be a szol gák.

– Büsz ke va gyok rád, gyer me kem
– ölel te őt meg édes aty ja. – Ugyan -
annyi ga bo nát ve tet tem el ha son ló
nagy sá gú föld da ra bon. Ná lam is
ennyi a ter més. Meg dol goz tál azért,
amit el ér tél. Le gyen a ti éd, ala pozd
meg vé le sa ját éle te det!

– Atyám – kezd te a ku ko ri cá val
meg aján dé ko zott fiú –, te ér de me -
men fe lül ju tal maz tál en gem, és hit -
vány szol gád igye ke zett a te bi zal ma -
dat meg ér de mel ni. Ele in te az ég Ura
is ke gyé be fo ga dott. Az után vi szont
jég ve rést él het tünk át, és a vesz te sé -
get ke vés bé el len sú lyoz hat tam az
utó ve tés sel. A te ve tő ma god így is a
mag vak so ka sá gát hoz ta. 

Ku ko ri cá ból ké szült fo gá so kat,
sü te mé nye ket hoz tak be a szol gák, és
ínyenc ség ként ott volt az utó ve tés ből
ké szült sok főtt és sült ku ko ri ca cső is.

– Büsz ke va gyok rád! – ölel te őt
meg édes aty ja. – Ugyan annyi ku ko -
ri cát ve tet tem el ha son ló nagy sá gú
föld da ra bon. Ná lam is ennyi a ter -
més. A jég ve rést én is meg síny let tem,
meg si rat tam. Én si ló nak va lót ve tet -
tem a tönk re vert föld be, öröm mel fo -
ga dom most il la tos főtt és sült csö -
ve i det, ízük gyer mek ko ri em lé ke ket
éb reszt ben nem. Meg dol goz tál azért,
amit el ér tél. Le gyen a ti éd, ala pozd
meg vé le sa ját éle te det!

– Atyám – kezd te a mák kal meg -
aján dé ko zott fiú –, fel bosszan tot tál
ez zel a meg kü lön böz te tés sel. Fi vé re -
im nek zsák szám ra ad tad a ve tő ma -
got, en gem er re a kis zsá kocs ká ra ér -
de me sí tet tél. Vissza adom hi ány ta la -
nul – nyúj tot ta vol na aty já nak a lo -
mok alól ne he zen ki bá nyá szott, do -
hos ta risz nyát. 

– Ha szon ta lan vagy! – dör rent rá
édes aty ja, és szol gái be tol tak egy
má kos éte lek kel, sü te mé nyek kel gaz -
da gon meg ra kott asz talt. – Édes szá -
jú vagy, ezért bíz tam vol na ép pen rád
a mák ter mesz té sét. Ugyan annyit
ve tet tem el én is, amennyi ná lad
tönk re ment, ná lam vi szont ezer sze -
res ter mést ho zott.

A mák kal meg aján dé ko zott fiú
na gyot nyelt, mi kor meg lát ta az asz -
ta lon ked venc éte le it. Érez te, hogy ar -
ca láng vö rös sé vált. Szé gye nét te téz -
te, hogy sem fi vé re i vel nem osz toz -
hat aty ja el is me ré sé ben, sem a ház
né pé vel az évet zá ró ál ta lá nos öröm -
ün nep ben. És mi kor min den ki meg -
ro ha moz ta az asz ta lo kat, ő nem
mert ven ni sem a pe rec ből, sem a sült
ku ko ri cá ból, de még a má kos gu bá -
ból sem.

g Pa ta ki Edit

Pél dá zat az aján dék ról
és a szor ga lom ról

A Szán tó ve tő megy és szór ja a ma -
got. Öles, egyen le tes lé pé sek kel ha -
lad az egye net len ta la jon. A ke zét a
bugy rá ba dug ja, mar kol ja a ma got és
len dí ti szét, szer te szét a föl dön.

Apu kám bi zony már ve tő gé pet
ag gat a szép kék trak tor ja mö -
gé, és úgy szór ja be mag gal a
föl det. 

A Szán tó ve tő megy és
szór ja a ma got. Öles lé pé sek -
kel ha lad az egye net len ta la jon.
A ke zét új ra a bugy rá ba dug ja,
mar kol ja a ma got és len dí ti szét,
szer teszét a föl dön. Hin ti a ma got,
bár mi tör tén jék, es sék akár ho va. 

Apu kám na gyon pon to san ál lít ja
be a gé pe ket, hogy mi nél több te rem -
hes sen, mi nél ke ve sebb es sen a va dá -
szok nak ki tisz tí tott ös vény re, a les kö -
ré és a vil lany osz lop hoz. Hi szen nem
akar ja pa za rol ni a ma got. 

A Szán tó ve tő csak ha lad azok kal

az öles lép tek kel és pa za rol.
Nem né zi a föld arany -
ko ro na-ér té két, nem
mé ri az össze té te -
lét. Hul lik a mag
min den fe lé.
Út ra, gaz -
b a ,
szik -

l á k
kö zé… A
ke zét a
bugy rá ba dug ja
új ra, és mar kol ja a
ma got, hin ti szét,
szer te szét amer re jár.

A leg na gyobb kü lönb ség, hogy
édes apám nak nem fáj, ha egy-

egy mag még sem jó hely re
pottyan, és nem kel ki. A

Szán tó ve tő nek be le -
saj dul a szí ve min -

den egyes el -
vesz te ge -

t e t t

mag -
ba. Ter -

mést akar
lát ni, nem

hasz not. Öles
lép te i vel ter mő vé

tesz, amit csak tud,
élő vé, amit csak le het.

Ter mést akar lát ni, nem
hasz not. Bugy rát egé szen a

föld re pa za rol ja.
g Pe te Vi o let ta

Pa zar ló
ke gye lem
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b Az épí tész mér nö ki pá lya irán ti
el kö te le zett sé ge csa lá di vo nás,
azon ban a szín ház iránt ér zett
sze re te te egy óvo dás ko rá ban
ne ki do bott mi nyon nak kö szön -
he tő. Ve ze ték ne ve a sport mi att
lett Bretz ből Bor sa, és a Ma -
gyar Ál la mi Ope ra ház az ő szak -
tu dá sa nél kül ma egé szen más -
ként mű köd ne. Egy ta len tu mok -
kal gaz da gon meg ál dott em ber
rend kí vü li élet pá lyá já nak né -
hány sze le te tá rult elém, mi -
alatt be jár tuk az Ope ra ház épü -
le tét a pin cé től a pad lá sig.

– Ho gyan is lett a hí res Bretz Gyu -
la evan gé li kus épí tész fi á nak Bor sa a
ve ze ték ne ve?

– A sport sze re te té nek és mű ve lé -
sé nek a csa lá dunk ban nagy ha gyo má -
nya van. Még gim na zis ta ko rom ban
kezd tem öt tu sáz ni, ak kor vál toz tat -
tam meg a ve ze ték ne ve met. Mi vel az
évek so rán egy re több dí jat nyer tem
– if jú sá gi és fel nőtt ma gyar baj nok
let tem –, il let ve vá lo ga tott ke ret-tag
is vol tam pél dá ul Bal czó And rás sal,
egy re is mer tebb lett a Bor sa név, ké -
sőbb pe dig hi va ta lo san is fel vet tem
a Bretz he lyett.

– Mi u tán vég zett a bu da pes ti Mű -
egye tem épí tész mér nö ki sza kán, rö -
vid ide ig a bu dai Vár fel újí tá sán
dol go zott, majd két évig a Pé csi Nem -
ze ti Szín ház ban volt szce ni kai ve ze -
tő, 1964-től pe dig – egy év vel ez előt -
ti vég le ges nyug díj ba vo nu lá sá ig – a
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház mű sza ki
igaz ga tó ja ként dol go zott. Mi von -
zot ta ennyi re a szín ház vi lá gá hoz?

– En nek gyö ke re óvo dás ko ro mig
nyú lik vissza. Egy szer egy ri por ter -
nő járt az óvo dá ban, és a ná lam két
év vel fi a ta labb, ak kor két és fél éves
Gyu la öcsé met ki vá lasz tot ta: meg -
néz het te a La tyi Ma tyi, a fur fan gos
cuk rász inas cí mű szín da ra bot, ame -
lyet a rá dió is köz ve tí tett. Ő azon ban
nél kü lem nem volt haj lan dó el men -
ni, így én is ott ül tem a szín pad
mel let ti pá holy ban. A le gen dás La -
ta bár Kál mán volt a fő sze rep lő, aki
az egyik je le net nél mi nyo no kat do -
bált fel ne künk. Ek kor ál la pí tot tam
meg, hogy ahol sü te ménnyel do bál -
ják a né ző ket, az nem le het rossz hely.

Van egy né hány év vel ké sőb bi
em lé kem is. A szü le im el hoz tak min -
ket ide, az Ope rá ba a Há ry Já nos cí -
mű elő adás ra. An nál a rész nél, ami -
kor Há ry el tol ja a há zat, han go san el -
kezd tem ki a bál ni: „Csa lás! Csa lás!
Lát tam, hogy ke re ke van!” De a von -
za lom ki ala ku lá sá ban ré sze le he tett
az ott ho ni lég kör nek is: a csa lád ban
ter mé sze tes volt a mű vé sze tek sze re -
te te. Édes apám ki vá ló an raj zolt és fes -
tett, ak va rell jei kö zül sok ku tat ha tó
a Had tör té ne ti Mú ze um ban (a száz
éve szü le tett temp lom épí tő épí tész re,
Bretz Gyu lá ra em lé ke ző cik künk az
EvÉ let 2010. má jus 2-ai szá má ban ol -
vas ha tó – a szerk.), nagy ma mám
na gyon so kat éne kelt ott hon, édes -
anyám ki vá ló an zon go rá zott, és gyö -
nyö rű hang ja volt. Én még egye te mis -
ta ko rom ban zseb pénz ke re se ti le he -
tő ség ként sta tisz tál ni jár tam, a dip -
lo ma mun kám ként pe dig szín há zat
ter vez tem.

– Ha már édes any ját em lí tet te,
Ist ván ki rály ün ne pé nek környékén es -
sen szó egy veszp ré mi vo nat ko zás ról is!

– Édes apá mat na gyon jó ba rát ság
fűz te Is pán ky Jó zsef szob rász hoz,
aki vel kö zö sen ala kí tot ták ki a veszp -
ré mi vár észa ki bás tyá ján a vár te rü -
let le zá rá sát. Is pán ky al kot ta Ist ván
ki rály és Gi zel la ki rály né szob rát – ez

utób bi hoz édes anyá mat kér te meg
mo dell nek. (Lásd címlapfotónkat. –
A szerk.)

– Sé tán kat az Ope ra ház szín pa -
dán kezd tük, majd a pin cét is út ba
ejt ve hu szon hat mé ter ma gas ba men -

tünk, ahon nan a rá csos pad ló za ton
ke resz tül a dísz let tar tó ru da kat is fe -
lül ről lát tuk. Az épü let nek eze ken az
úgy ne ve zett üze mi ré sze in na gyon
sok min den más ként néz ne ki és
más ként mű köd ne, ha 1964-ben nem
Ön nye ri el az in téz mény ál tal meg -
pá lyáz ta tott ál lást…

– Az Ybl Mik lós ter vez te Ope ra há -
zat 1875-ben kezd ték el épí te ni, és 1884.
szep tem ber 27-én ad ták át. Nyolc van
év vel ké sőbb ke rül tem én ide. Ahogy
telt az idő, az épü let nek egy re több ré -
sze ha gyott kí ván ni va lót ma ga után.
Így 1972-ben ír tam az il le té ke sek nek
egy mű sza ki je len tést, amely ben je lez -
tem, hogy az épü let, fő ként a szín pa -
di rész, na gyon rossz ál la pot ban van.
Az ak ko ri igaz ga tás el is ha tá roz ta a fel -
újí tást; 1980 má ju sá ban volt az utol -
só elő adás, nyá ron meg kez dő dött a
bon tás – a vas füg gö nyön in nen csak
a fa lak ma rad tak a he lyü kön, a kö vet -
ke ző év ben pe dig már az épít ke zés sza -
ka sza kö vet kez he tett. 

– A szín pad és az azt ki szol gá ló
tech ni kai hát tér fel újí tá sa so rán szá -
mos újí tást ve zet tek be…

– A tár sa im mal – a Köz épü let ter -
ve ző Vál la lat két ki vá ló szak em be -
ré vel – együtt min dig azt a célt
pró bál tuk szem előtt tar ta ni, hogy a
ren del ke zés re ál ló te ret mi nél prak -
ti ku sab ban hasz nál juk ki, mi köz ben
– mi vel az épü let mű em lék – sok
szem pont ból meg volt köt ve a ke -
zünk. A vi lá gon nincs két egy for ma
szín pad, bár jel le gük nél fog va ér te -
lem sze rű en na gyon sok ha son ló ság
van köz tük. Az Ope ra ház szín pa dá -
nak mé re tét úgy szok tam il luszt rál -
ni, hogy ha a te rét lég köb mé ter ben
ad nánk meg, ab ba be le fér ne a tel jes
Víg szín ház. A szín pad pad ló ja alatt
ti zen két mé ter van, fe let te több
mint hu szon hat mé te res ma gas ság,
ezt ki egé szí ti ki lenc mé ter nyi úgy ne -
ve zett tech ni kai tér. Te hát kö zel öt -
ven mé ter ver ti ká lis tér rel le het
gaz dál kod ni.

Ez a szín pad süllyeszt he tő, az al -
só szín pad is két fe de lű, ami azért
prak ti kus, mert a dísz let ként hasz ná -
lan dó hor dót, sze ke ret is ké nyel me -
sen rá le het tol ni, nem kell emel get -
ni. Azon ban nem csak füg gő le ges

irány ban moz dít ha tók el ezek a „vi -
lá got je len tő desz kák”, ha nem hát ra -
fe lé is, sőt igény sze rint akár meg is
dönt he tők. A hát só szín pad nem csak
süllyeszt he tő, de egy for gó szín pa di
részt is ter vez tem be le.

– Büsz kén ál lít hat juk, hogy Ön
nem zet kö zi leg is el is mert szak em -
ber, aki nek na gyon ala pos rá lá tá sa
van a vi lág szín há za i ra és ope ra há -
za i ra. A bu da pes ti épü let hol áll a
sor ban?

– A vi lág él vo na lá ba so rol ha tó; az
más kér dés, hogy szá mos gé pet már
idő sze rű len ne ki cse rél ni. Ér de kes -
ség ként em lí tem meg, hogy az épü -
let ki vi te le zé sét egy bé csi tűz ka -
taszt ró fa is be fo lyá sol ta. Tör tént
ugyan is, hogy 1881-ben ki gyul ladt egy
szín ház, és na gyon so kan – fő leg füst -
mér ge zés ben – meg hal tak. Mi vel
az aj tók be fe lé nyíl tak, esé lyük sem

volt az em be rek nek a me ne kü lés re.
Ez után az eset után a né met nyelv -
te rü let il le té ke sei össze gyűl tek, és ki -
dol goz tak egy tűz ren dé sze ti sza bály -
za tot. Mi vel a pes ti Ope ra ép pen ek -
ko ri ban épült, ez volt a vi lá gon az el -
ső olyan szín há zi épü let, ahol eze ket
a sza bá lyo kat al kal maz ták is – így lett
pél dá ul zá por be ren de zé se és vas -
füg gö nye.

Eh hez a tra gi kus eset hez kap cso ló -
dott egy szín pad gé pé sze ti újí tás is. Két
oszt rák szak em ber nem ég he tő anyag -
ból – ön tött vas ból – ter ve zett szín -
pad gé pe ze tet; ko ráb ban ugyan is csak
a gyú lé kony fát hasz nál ták eh hez. A
rend szert víz hid ra u li ka mű köd tet te.
A Fő vá ro si Köz mun kák Ta ná csá nak
al el nö ke ként Pod ma nicz ky Fri gyes,
„Bu da pest vő le gé nye” el küld te Yblt,

hogy jár jon utá na en nek az újí tás nak.
Utá na járt, és a ta pasz tal tak ha tá sá ra
mó do sí tott a szín pad ki ala kí tá sán.
Jel lem ző mó don az il le té ke sek fa -
nya log va fo gad ták az öt le tet, és csak
az zal a fel té tel lel en ge dé lyez ték az új
rend szer ki vi te le zé sét, hogy ha nem
vá lik be, ak kor egy év múl va a cég a
ma ga költ sé gén bon tat ja el.

– És be vált?
– Oly annyi ra, hogy ki lenc ven hat

évig mű kö dött! Ide ke rü lé sem után
esz ten dő kön ke resz tül még én is
dol goz tam ve le.

– Tu do má som sze rint Ön nek is
volt egy ma már anek do tá nak szá mí -
tó, for ra dal mi „hős tet te” a fel újí tás -
sal kap cso lat ban…

– A mun ká la tok meg kez dé se kor
nem volt meg az épü let maj da ni át -
adá sá nak pon tos dá tu ma. A nyolc va -
nas évek ben jár va vár ha tó volt, hogy
áp ri lis 4-ét, má jus 1-jét vagy no -
vem ber 7-ét fog ják ki je löl ni az ün -
nep ség idő pont já ul, amit én nem
sze ret tem vol na. És per sze még fon -
to sabb volt, hogy me lyik év ben tör -
té nik az át adás – hogy egy vagy két
öt éves ter ven be lül lesz-e kész a
mun ka! Mi vel az ak ko ri épí tés ügyi
mi nisz tert, So mo gyi Lász lót na gyon
rég óta is mer tem, meg be szél tük, hogy
1984. szep tem ber 27-e le gyen a dá -
tum, ami nap ra pon to san meg egye -
zett a száz év vel ko ráb bi ava tó dá tu -
má val. Ő el is in téz te ezt a Mi nisz ter -
ta nács nál.

– Szak mai tu dá sá ra, ta pasz ta la -
tá ra itt hon és kül föl dön is igényt
tar tot tak: több fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben ok ta tott szín pad- és vi lá gí -
tás tech ni kát, il let ve ti zen két évig volt
vég re haj tó bi zott sá gi tag ja a szce ni -
ku sok, szín ház épí té szek és szín pad -
tech ni ku sok nem zet kö zi szer ve ze té -
nek, az OIS TAT-nak.

– Há rom cik lu son át töl töt tem be
ezt a posz tot. E szer ve zet be or szá gok
je lent kez het nek – több mint har min -
can van nak már ben ne –, s mi u tán
egyes újí tá sa ik, öt le te ik be vál tak,
meg hí vást kap nak, hogy de le gál ja nak
ta got va la me lyik szek ci ó ba. A szek -
ci ók fe lett áll a vég re haj tó bi zott ság.

– Mi lyen fel ada to kat lát el a szer -
ve zet?

– Több fé lét. A si ke res nek ítélt
fej lesz té se ket igyek szik vi lág szer te el -
ter jesz te ni, és ter mé sze te sen al kot bi -
zo nyos szak mai sza bá lyo kat is, ame -
lyek nek a be tar tá sa fö lött őr kö dik. Az
egyik leg na gyobb fel ada tunk és leg -
hasz no sabb te vé keny sé günk a nem -
zet kö zi szín há zi szak szó tár el ké szí -
té se volt, ame lyet a meg je le né se óta
is fo lya ma to san bő ví te nek. Alap ve -
tő en an gol, né met és fran cia nyel ven
tar tal maz za a sza va kat és ki fe je zé se -
ket, de összes sé gé ben kö zel húsz
nyel ven ta lál ha tók meg ben ne az
egyes szak mai fo gal mak meg fe le lői.
Hogy ez mennyi re prak ti kus, azt
ma gam is ta pasz tal hat tam, hi szen az
Ope ra ház ban töl tött negy ven két év
alatt a tár su lat tal be jár tam a vi lá got,
és nagy se gít sé get je len tett, hogy
meg tud tam ér tet ni ma gam pél dá ul
a ja pán vagy szin ga pú ri kol lé gák kal,
ha, te szem azt, egy szín pad fú ró ra volt
szük sé gem.

– Az Ope ra ház ban tett sé tánk so -
rán meg bi zo nyo sod hat tam ró la, hogy
nincs olyan szeg le te az épü let nek,
ame lyet ne is mer ne úgy, mint a te nye -
rét. Nem hi ány zik?…

– A mai na pig gyak ran fel hív nak
a kol lé gák, hogy ezt-azt meg kér dez -
ze nek. Összes sé gé ben el mond ha -
tom, hogy na gyon kü lön le ges és gaz -
dag szak mai élet út áll mö göt tem. Há -
lás va gyok ér te a sors nak.

g Bo da Zsu zsa

Pin cé től pad lá sig az Ope rá ban
Be szél ge tés Bor sa Mik lós nyu gal ma zott mű sza ki igaz ga tó val
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Va jon ki nek me lyik Ybl Mik lós (1814–
1891) ter vez te épü let le het a ked ven -
ce? A ze ne ra jon gók min den bi -
zonnyal az Ope ra há zat em lí te nék. A
kas té lyok és pa lo ták sze rel me sei
eset leg hir te len jé ben nem is tud -
nák, hogy me lyik úri la kot vá lasszák:
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um kör nyé -
kén el he lyez ke dő pa lo ták va la me lyi -
két, a pa rád sas vá ri Ká ro lyi-, a sza bad -
kí gyó si Wenck he im- vagy in kább a
tu rai Sc hoss ber ger-kas télyt? Az Is ten
előt ti el csen de se dés re al kal mat adó
haj lé kok cso dá lói vél he tő en a fó ti
ró mai ka to li kus temp lo mot vá lasz ta -
nák, de ha va la ki kö zü lük egy sze -
mély ben kecs ke mé ti lo kál pat ri ó ta
is, ak kor – leg alább is így il le nék – a
hír ös vá ros evan gé li kus temp lo mát
je löl né meg.

És ha már az egy há zi épü le tek nél
tar tunk: a vég ered mény is me re té ben
ta lán még a klasszi ciz mus hí vei is
meg bo csát ják Yblnek, hogy Hild Jó zsef

ha lá la után a fő vá ro si Szent Ist ván-ba -
zi li ka épí té sét sa ját ter vei sze rint, ne -
o rene szánsz stí lus ban foly tat ta. (Pol -
lack Mi hály ta nít vá nya ként inas évei
alatt fel te he tő en klasszi cis ta stí lu sú
épü le tek ter ve zé sé ben mű kö dött köz -
re, de mi u tán sa ját lá bá ra állt – rész -
ben itá li ai ta nul mány út jai ha tá sá ra –,
sza kí tott ez zel a for ma nyelv vel.)

Pá lyá ja ele jén – kez det ben mes te -
re fi á val, Pol lack Ágos ton nal dol go -
zott együtt – a ro man ti ka je gyé ben
al ko tott; a már em lí tett fó ti és kecs -
ke mé ti temp lom is e stí lus re me ke.
Ké sőbb a ne o rene szánsz fe lé for -
dult; leg éret tebb al ko tá sai a Fő vám -
ház (a mai Bu da pes ti Cor vi nus Egye -
tem Köz gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak
épü le te), il let ve az Ope ra ház.

Ybl a ma gyar fő úri vi lág egyik
leg ked vel tebb épí té sze volt, olyan
hí res arisz tok ra ta csa lá dok bíz ták
meg, mint a Zi chy, Fes te tics, Ap po nyi,
And rássy, Es ter há zy, Szé che nyi és
Orczy.

Ér de mei el is me ré se ként 1882-ben
a Li pót-rend lo vag ke reszt jé vel tün -
tet ték ki, 1885. jú ni us 21-én pe dig Fe -
renc Jó zsef a fő ren di ház tag já vá ne -
vez te ki.

g V. J.
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„Ere de ti leg ko los tor ba akart lép ni:
szem lé lő dő haj la mú, val lá sos lé lek
volt. Ami kor Gé za fe je de lem fia
szá má ra meg kér te ke zét, még is be -
le egye zett a há zas ság ba. Er re el ső sor -
ban Szent Adal bert püs pök bír ta
rá. Ér té sé re ad ta, hogy job ban tet szik
Is ten nek, ha köz re mű kö dik egy nép
meg té ré sé ben, mint ha ko los to ri el -

vo nult ság ban él. Így le mon dott a
szem lé lő dő élet ről, és erős hi tű hit -
té rí tő nő lett.” Gi zel lá ról, Ist ván ki rály
fe le sé gé ről ol vas hat juk e so ro kat a
ka to li kus egy ház hon lap ján.

Au gusz tus 20-a al kal má ból Veszp -
rém be, a ki rály nék vá ro sá nak tar tott
te le pü lés re lá to ga tunk, mely nek kö -
vei, ha me sél ni tud ná nak, bi zony
sok ér de kes ség ről szá mol ná nak be.

A veszp ré mi vár ne gyed egyik meg -
ha tá ro zó épü le te a Szent Mi hály-szé -
kes egy ház. A veszp ré mi püs pök ség
ala pí tá sát 1001-ben a ra ven nai zsi na -
ton hagy ták jó vá. Ist ván ki rály 11. szá -
zad vé gén írott na gyobb le gen dá já -
ban ol vas hat juk: „Gi zel la … (épí tet -
te) alap já tól kezd ve, arany ban, ezüst -
ben min den, ami az is te ni szol gá lat -
ba meg kí ván ta tik, s kü lön fé le szent
öl tö nyök kel nagy sze rű en fel éke sí -
tet te.” A temp lom ma lát ha tó for má -
ja ter mé sze te sen nem egye zik az
ere de ti vel, hi szen az ezer esz ten dő

alatt szám ta lan szor esett tűz vész és
kü lön fé le csa ták ál do za tá vá.

A temp lom dél fe lő li ol da lán ta lál -
ha tó tér ről nyí lik a Gi zel la-ká pol na,
az egy ko ri pa lo ta ká pol na. Csak ne -
vé ben kö tő dik el ső ki rály nénk hoz. Az
egy ha jós, ke reszt bol to za tos lel ki haj -
lék észa ki fa lát apos to lo kat áb rá zo -
ló, 13. szá za di fres kók dí szí tik.

A Szent Mi hály-szé kes egy ház fő -
be já ra tá val szem ben áll a Tej f alus sy-
ház, ame lyet 1772-ben Tej f alus sy
(más kép pen Milch dor fer) György
ének lő ka no nok épít te tett. Je len leg ma
a Gi zel la Ki rály né Mú ze um nak ad
ott hont. Az itt ta lál ha tó egy há zi
gyűj te mény leg ér té ke sebb da rab jai
kö zött sze re pel az 1410-ből szár ma -
zó fáj dal mas Krisz tus-szo bor, Ve té -
si Al bert püs pök mi se ru há ja, amely
az 1470-es évek ben egy ve len cei mű -
hely ben ké szült vagy Szé csi Antal
Szent Ist ván fel ajánl ja a ko ro nát cí -
mű Zsol nay-ke rá mia szob ra 1891-ből.

A mú ze um ban meg vál tott jeggyel
nem csak a már ko ráb ban em lí tett Gi -
zel la-ká pol na lá to gat ha tó, ha nem a
szé kes egy ház tő szom széd sá gá ban
ál ló Szent György-ká pol na is. Ez
Veszp rém leg ko ráb bi is mert épí té sze -
ti em lé ke – az Ist ván ide jé ben épí tett
el ső vál to zat egy te rű kör ká pol na,
ro tun da volt, fél kör íve sen zá ró dó
szen téllyel. A ha gyo mány sze rint
Szent Im re her ceg eb ben a ká pol ná -

ban tet te szü zes sé gi fo ga dal mát. Az
1200-as évek ben a ro tun dát le bon tot -
ták, és he lyé re nyolc szög alap raj zú
ká pol nát épí tet tek. 

A 15. szá zad má so dik fe lé ben Ve -
té si Al bert püs pök – aki Hu nya di Já -
nos kor mány zó tit ká ra, a ké sőb bi ek -
ben Má tyás ki rály dip lo má ci ai kö ve -
te is volt – fel újít tat ta, majd a be vett
szo kás tól el té rő en nem a szé kes egy -
ház ba, ha nem ide te met ke zett. A
ká pol ná ban a sír he lye mö gött az
Ist ván ko ra be li kör ká pol na ma rad vá -
nyai lát ha tók, ame lyek az 1957-es ása -
tá sok so rán ke rül tek nap vi lág ra. A
nyu ga ti ka pu aj ta já nak kü szöb kö -
vé be vé sett la tin nyel vű szö veg – „In
Li mie no se de to” („A kü szöb re ne ül -
je tek”) – ma is jól ol vas ha tó. Mi vel a

ká pol na bú csú já ró hely is volt – Ist -
ván 1016 és 1018 kö zött Bi zánc cal kö -
tött szö vet sé get, és en nek so rán Ba -
zi le osz bi zán ci csá szárt ne ki ad ta a
bol gá rok tól kö zö sen zsák má nyolt
Szent György-erek lyét –, a fel szó lí -
tás a kol du sok nak szól ha tott.

A ká pol na előt ti kert ben áll Szent
Im re her ceg bronz szob ra, amely Er -
dei De zső al ko tá sa 1940-ből.

A vár sé tányt az észa ki ol da lon a
ke zé ben a bí rói ha tal mat jel ké pe ző
kar dot és a bé kés szán dé kot ki fe je ző
or szág al mát tar tó Ist ván ki rály és –
két tor nyú temp lom mal a ke zé ben –
Gi zel la ki rály né szob ra zár ja (cím la -
pun kon ennek fotója látható), ame -
lye ket Is pán ky Jó zsef 1938-ban ké szí -
tett el ső ki rá lyunk ha lá lá nak ki lenc -
szá za dik év for du ló já ra.

d EvÉlet-összeállítás
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A ma gya rok el ső ko ro nás királynéja, Gi zel la ba jor her ceg nő Hen rik ba -
jor her ceg és Gi zel la (Iza bel la) bur gun di ai her ceg nő le á nya volt. A bol -
dog gá ava tott ba jor Gi zel la 980 kö rül szü le tett, és 1060 kö rül hunyt el.
Gé za ma gyar fe je de lem nyu gat ra nyi tó kül po li ti ká ja nyo mán ke rült sor
há zas sá guk ra a ke reszt ség ben Ist ván ne vet ka pó ma gyar trón örö kös -
sel. Es kü vő jük re a ha gyo mány sze rint a ba jor or szá gi Scheyern ben ke -
rült sor 996-ban, ta lán Szent Adal bert köz re mű kö dé sé vel. Há zas sá guk -
ból több gyer mek szü le tett. Ot tó volt az idő sebb, majd ha lá lá val az öcs,
Im re lett a trón örö kös. Ké sői for rá sok két le ány ne vét em lí tik: Ágo tá -
ét és Hed vi gét.

A Gi zel la éle té re vo nat ko zó ada tok hang sú lyoz zák ke gyes éle tét, az egy -
há zak nak tett ado má nya it, a ma gya rok ke resz tény hit re té rí té sé ben ját -
szott ki emel ke dő sze re pét. 

Vá ro sa Veszp rém lett, és a veszp ré mi püs pök et től kezd ve a min den -
ko ri ma gyar ki rály né gyón ta tó aty ja, ko ro ná zó fő pap ja. Gi zel la a vá ros -
ban föl épí ttet te a szé kes egy há zat, és apá ca zár dát ala pí tott. Részt vett az
esz ter go mi és a som lyó vá sár he lyi zár da ala pí tá sá ban is.

Ist ván tör vé nyei sze rint a temp lo mok li tur gi kus köny ve it és kely he it
a püs pö kök nek kel lett be sze rez ni ük, de a mi se ru há kat és más föl sze re -
lé si tár gya kat a ki rá lyi ud var volt kö te les biz to sí ta ni. En nek gond ját a ki -
rály Gi zel lá ra bíz ta, aki va ló sá gos „pa ra men tum gyá rat” ala pí tott vá ro -
sá ban, Veszp rém ben. Mun ka társ női ma gyar és ba jor ud var höl gyei, va -
la mint a veszp ré mi zár da apá cái vol tak. Ma ga is részt vett a mun ká ban,
na gyon szé pen varrt és hím zett, a ma gyar ko ro ná zá si pa lást is az ő mun -
ká ja, de már a Kop pány el le ni csa tá hoz is ké szí tett két zász lót Ist ván nak
Szent György és Szent Már ton ké pe i vel. Utó da i nak, a ma gyar ki rály nék -
nak – mu tat ván, hogy Gi zel la nyom do ká ban jár nak – a ko ro ná zá si szer -
tar tás alatt né hány var ró és hím ző öl tést kel lett a ko ro ná zá si pa lás ton
vé gez ni ük há zi asszo nyi eré nye ik bi zo nyí tá sá ra.

Gi zel la sok szor el kí sér te fér jét el len őr ző út ja i ra is az or szág ban. Fia,
Im re 1031-ben be kö vet ke zett ha lá la után mind in kább vissza vo nult. 1038-
ban el vesz tet te fér jét is – ez után a kör nye ze té től (Pé ter és Aba Sá mu -
el alatt) sok mél tány ta lan sá got vi selt el. Öz vegy sé ge alatt még bő ke zűb -
ben gya ko rol ta a jó té kony sá got, mint az előtt, ezért gond nok ság alá he -
lyez ték, be vé te le it lé nye ge sen csök ken tet ték, Veszp rém ben há zi őri zet -
ben tar tot ták. 1042-ben vissza tért Ba jor or szág ba, és a pas sa ui Ni e der -
burg ben cés ko los tor ban apá ca lett. 1045-ben apát nő vé vá lasz tot ták.
A ko los tor temp lom ká pol ná já ban te met ték el. A pad ló ba mé lyí tett sír
fö lé 1420 kö rül gó ti kus sír em lé ket emel tek. 1908-ban egy gon dos vizs -
gá lat so rán ki de rült, hogy a sír lap alat ti, ko ra kö zép ko ri fa la zott üreg
csont váz ma rad vá nyo kat és ko po nyát őriz. A ré gé sze ti ku ta tás sze rint
a sír kő 1060 kö rül ké szült. A csont ma rad vá nyok het ven év kö rü li, ma -
gas ter me tű nő re val lot tak.

Gizella városa, Veszprém

A Szent György-kápolna belülről

A Gizella-kápolna belülről, oldalfalán a 13. századi freskókkal

Szé csi Antal szobra: Szent Ist ván fel ajánl ja a ko ro nát

A Gizella-kápolna bejárata

A Szent Mihály-székesegyház

Szent Imre
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b Mint is me re tes, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség (LVSZ) jú li us 20–27. kö zött Stutt gart -
ban le zaj lott ti zen egye dik vi lág gyű lé se
több je len tős ha tá ro za tot ho zott. Ezek
egyi ke volt az egy ház tör té ne ti fon tos sá -
gú bo csá nat ké rés a men no ni ták tól, il le tő -
leg ál ta lá ban is az új ra ke resz te lők től és a
csak fel nőtt ke reszt sé get val ló, bap tis ta jel -
le gű ke resz té nyek től. Va ló ban egy ház -
tör té ne ti je len tő sé gű lé pés ez, hi szen a
nagy gyű lés a vi lág lu the rá nus sá gá nak
ma már het ven mil lió ta got szám lá ló kö -
zös sé ge ne vé ben gya ko rolt bűn bá na tot az
1521-től el kö ve tett el vi és gya kor la ti bű nö -
kért. Így az 1521. esz ten dőt kö ve tő évek -
ben vég hez vitt azon ki vég zé sek mi att is,
ame lyek nek (ná lunk so kan nem is tud tak
er ről) több száz, egye sek sze rint két és fél
ezer Krisz tus-hí vő esett ál do za tul. Rö vi -
den: ez zel a lé pés sel az LVSZ át lép te fél év -
ez re des ár nyé kát, és le he tő vé tet te az
úgy ne ve zett ra di ká lis re for má ció hí ve i vel
(ana bap tis ták kal, bap tis ták kal, „kis egy há -
zak kal”, „sza bad egy há zak kal” és más ha -
son ló jel le gű ke resz tény cso por tok kal)
foly ta tan dó pár be szé det.

Mi ként a múlt szá zad vé gén II. Já nos Pál pá -
pa bo csá na tot kért két ezer év min den bű né ért,
ame lyet a ke resz tény ség el kö ve tett, most egy
má sik tör té nel mi egy ház ve ze tő sé ge kért bo -
csá na tot öt száz év bű ne i ért, azo kért, me lye ket
mi, lu the rá nu sok kö vet tünk el a sza bad ke resz -
té nyek el len. (Az úgy ne ve zett sza bad egy há zak
– e ko ráb ban kis egy há zak nak ne ve zett egy ház -
tes tek – ma már ese ten ként több mil li ós tag lét -
szá mú egy há zak.) 

Tör té nel mi hát tér
A 16. szá zad el ső év ti ze de i nek zűr za va ros vi -
lá gá ban Lu ther Már ton kes keny úton akart jár -
ni. Egy fe lől men te ni akar ta az egy ház ér té ke -
it. Pró bál ta meg őriz ni az el ső ezer öt száz év kin -
cse it, meg tar ta ni a fo lya ma tos sá got mind a ke -
le ti, mind a nyu ga ti ke resz tény ség gel. Más fe -
lől félt a ra di ká lis bal szárny nak ne vez he tő

„ra jon gók tól”, akik az egy ház re for má ci ó já ból
re vo lú ci ót for mál tak, olyan for ra dal mat, amely
rob ba nás sze rű en rom bol ja mind az egy ház te -
kin té lyét, mind a szo ci á lis igaz ság ta lan sá go kat.
Lu ther te hát két fron tos küz de lem re kény sze -
rült, amely lé nye gé ben az 1520-as évek ele jén
kez dő dött, és az ak ko ri sta tus quo vé del me zé -
sét szol gál ta. 

Lu ther teo ló gus volt, Phi lipp Me lancht hon
nyel vész, fi lo zó fus és teo ló gus, és a po li ti kának
ugyan úgy nem szak ér tője, mint ba rát ja és
mun ka tár sa, re for má to runk, a szer ze tes pro -
fesszor. 

Az 1520-as évek ele jén vá rat la nul vál ság hely -
zet be ke rült az evan gé li u mi kez de mé nye zés:
temp lom rom bo lás ról, temp lo mok ki fosz tá sá -
ról, pa pok, szer ze te sek meg gyil ko lá sá ról ér te -
sül tek Wit ten berg ben. A teo ló gi ai kü lönb sé gek
éle ző dé se a ko ra be li tár sa dal mi fe szült sé gek -
kel is kap cso lat ban volt. Mind ez az ak kor
hasz nált dur va nyel ve zet ben, a ke gyet len ítél -
ke zés ben is meg mu tat ko zott. A vi ta az új ra ke -
resz te lők kel szem ben ta lán a gyer mek ke resz -
te lés tel jes el ve té sé nek kér dé sé vel kez dő dött,
de a né zet kü lönb ség olyan ál la po to kat szült,
ame lye ket jól mu tat még az Ágos tai hit val lás
kü lön ben sze líd nek mon dott stí lu sa is. 

Ke mény sza vak hang za nak el és ke rül nek hit -
val lá si szö ve gek be is. A dam nant vagy né me tül
ver dammt ki fe je zés mind név adó hit val lá sunk -
ban, mind az Apo ló gi á ban gyak ran sze re pel, és
a lá za dó kat még „a hal kan lép ke dő” Me lancht -
hon is egye ne sen „go no szok nak” mond ja. Az úr -
va cso ra szent sé gé nek meg kér dő je le zé se, a pa -
pi szol gá lat meg ta ga dá sa, a struk tú rák tel jes el -
ve té se fel há bo rí tot ta re for má to ra in kat. 

Nem vé let len, hogy az alap ve tő ke resz tény
ta ní tá so kat tá ma dó ra di ká li so kat ilyen jel zők
és ítél ke ző sza vak il let ték. Pél da ként: az Ágos -
tai hit val lás V. cik ke ar ról be szél, hogy a
szent sé gek kül ső ige nél kül ön ma guk ban nem
szent sé gek, nem fe lel nek meg az ad di gi kö zös
ró mai és lu the ri ta ní tás nak. Amit a ró ma i ak
szok tak el le nünk fel hoz ni, azt Lu the rék is
hasz nál ták a ra jon gók el len. 

A VI. hit cik kely ben a gyer mek ke resz te lés ér -
vény te le ní té se el len vagy a fel nőtt-, hí vő ke resz -
te lés egye dü li for má ja el len ha son ló ki fe je zé -

sek kel har col nak re for má to ra ink. A IX. cik kely
tá mad ja a gyer me kek ke resz te lés nél kü li üd vös -
sé gét. A XII. cik kely a ke reszt ség utá n el ér he -
tő tö ké le tes ség el len mond ke mény sza va kat,
és ta gad ja, hogy a Szent lé lek kel tö ké le tes ke -
resz té nyek le he tünk éle tünk so rán. A XIV. ar -
ti ku lus a lel ké szi hi va tal szol gá la tát vé del me -
zi, és ta gad ja, hogy lel ké szi or di ná ció nél kül bár -
ki is pré di kál hat és oszt hat szent sé get az egy -
ház ban. A XV. cikk a pol gá ri hi va talt és az ab -
ban va ló rész vé telt tilt ja, ha nem ke resz tény ha -
ta lom ról van szó. A XVII. cikk ben az új ra ke -
resz te lők vé le mé nyé vel szem ben hir de ti a kár -
ho zat ra ítélt em be rek és ör dö gök fel men té sé -
nek ta ní tá sát. A XXI–XXII. cikk a szer tar tá so -
kat akar ja meg men te ni és a ha gyo má nyo kat
tisz te let ben tar ta ni, amennyi ben azok nem el -
len kez nek a Szent írás ta ní tá sá val. 

Ha in nen néz zük hit val lá sun kat, büsz ke ség,
gőg, ma ga biz tos ság érez he tő, ame lyet az el len -
fe lek kár hoz tat tak, sőt sér tés nek tar tot tak. 

Az ün ne pek mar káns meg ta ga dá sa és az el -
ha ra pó dzó szen tes ke dés szin tén prob le ma ti kus
volt. A ra jon gók nak ne ve zett ra di ká lis ke resz -
té nyek től sem a po li ti kai, sem a püs pö ki ha tal -
mat nem le he tett meg men te ni. Ugyan ak kor az
Apo ló gia be fe je zé sé ben – Me lancht hon ud va -
ri as sza va i val – ol vas ha tó: „A mi ré szünk ről sen -
kit nem akar tunk gya láz ni vagy vég leg el ítél ni.” 

A men no ni ták és ve lük kap cso la to san a
sza bad ke resz té nyek el vei, „hit val lá sai”
Össze fog la ló an ar ra a Hét pont ra kell utal nunk,
amely nek for má lá sa már 1524-ben meg kez dő -
dött Zü rich ben, és 1527-ben kap ta meg vég le -
ges for má ját. Ezt kell rö vi den is mer tet ni, hogy
meg ért sük a ké sőbb men no ni ták nak ne ve zett
ana bap tis ta ke resz tény cso por to su lás alap ve -
tő ta ní tá sa it. 

1. A ke reszt ség csak azok szá má ra szol gál -
tat ha tó ki, akik meg fe le lő ta ní tás után bűn bá -
na tot gya ko rol nak, va la mint ön kén te sen vál -
lal ják a ke reszt ség kö ve tel mé nye it. A gyer mek -
ke reszt sé get tel jes ség gel ki zár ják.

2. Kö zös ség csak azok kal le het sé ges, akik
meg tisz tul nak, nem es nek bűn be, el len ke ző 
esetben meg szű nik min den kap cso lat ve lük.

3. Az úr va cso ra csu pán em lék va cso ra, azok

ün ne pel he tik, akik a ke reszt ség ál tal tag jai az
iga zak gyü le ke ze té nek, vagy is Krisz tus tes té -
nek va ló sá gos tag jai. 

4. Akik a hit en ge del mes sé gét kö zös ség ben vál -
lal ják, ez zel egy út tal ki je len tik azt is, hogy nem
vál lal nak sem mi fé le kö zös sé get má sok kal. Ide tar -
toz nak azok, akik a „vi lág gal ba rát ság ban áll nak”.

5. A gyü le ke zet ben jo go san pász to rok le het -
nek mind azok, aki ket a gyü le ke zet meg vá laszt.
Ezek nek nem szük sé ges teo ló gi ai alap kép zés,
ta nít hat nak, int het nek vagy ítél kez het nek a
gyü le ke zet tag ja i val, élet ve ze té sük kel kap cso -
lat ban. 

6. El ve tik a meg szo kott is ten tisz te le ti ren det;
ez zel kap cso lat ban ki je len tik, hogy a lel ki em -
be rek nem fog hat nak fegy vert. A „Ne ölj!” pa -
ran cso lat ilyen ér te lem ben is kö te le ző.

7. Az es kü min den for má ját tilt ják, hi szen
sen ki sem gon dol hat ja ko mo lyan, hogy meg -
tart ják, és így akar va-aka rat la nul bűn be es nek.

A men no ni ták – le egy sze rű sít ve a hét alap -
sza bályt – 1Kor 3,11-re össz pon to sí ta nak:
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn
kívül, amely a Jézus Krisztus.” Őró la szól az
egész Szent írás, ez csak Jé zus Krisz tus fé nyé -
ben vá lik vi lá gos sá; és egy út tal ez a hit és a ke -
resz tény élet út egyet len zsi nór mér té ke is.

Nem ta gad ha tó, hogy ez az irány zat, min den
sa já tos sá gá val együtt is, alap já ban vé ve a re for -
má ció szü löt te. Amint Lu ther is az egyé ni üd -
vö zü lés kér dé sét tar tot ta dön tő nek, úgy az ana -
bap tis ták üd vös sé günk és föl di éle tünk dol gá -
ban a Szent lé lek vi gasz ta lá sát és ve ze té sét
tart ják fon tos nak. A Szent lé lek kí sér ben nün -
ket egész egyé ni éle tünk ben, és jut tat el üd vös -
ség re. A va ló di ke resz té nyek gyü le ke zé se min -
dig ese mény jel le gű, va la mi min dig tör té nik
ben ne; ahol a Szent lé lek mű kö dik, ott élő
gyü le ke zet ala kul. A men no ni ták nem tart ják
szük sé ges nek, hogy a gyü le ke zet temp lom ban
ta lál koz zék, össze jö het há zak nál, a ter mé szet -
ben is, hi szen Mt 18,20 sze rint: „ahol ket ten vagy
hár man össze gyűl nek” Krisz tus ne vé ben, ott
már va ló di gyü le ke zet van.

Ki eme len dő ta ní tá suk ban a kö ve tés – Nach -
fol ge (Bon hoef fer) – fon tos sá ga. Azok az iga zi
ta nít vá nyok, akik ra di ká li san kö vet ni akar ják
Jé zust, be le ért ve a He gyi be széd kö ve tel mé nye it

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség nyi tott

– Mi lyen em lé ke ket őr zöl a bu da -
pes ti nagy gyű lés ről?

– Na gyon je len tős volt az 1984-es
ta lál ko zó. A nagy gyű lés nek elő ször
adott ott hont egy vas füg göny mö göt ti
or szág. Ta pasz tal tuk, hogy so kak ban
volt fé le lem, min den ol da lon. Az
elő ké szí tő bi zott ság ban iga zán bá tor
és len dü le tes mun kát vé gez tünk.
Mind az if jú sá gi ta lál ko zón, mind a
nagy gyű lé sen je len tős dön té sek szü -

let tek. Szá mos fa lat le tud tunk bon -
ta ni. Egye bek mel lett itt ha tá roz -
tunk ar ról, hogy min den ké sőb bi
ta lál ko zón a de le gá tu sok leg alább
negy ven szá za lé ka nő és húsz szá za -
lé ka fi a tal kell hogy le gyen. Az ak ko -
ri fi a ta lok kö zül töb ben ke rül tünk ve -
ze tő po zí ci ó ba, de egyi künk sem
ön ma gá ért vég zi a szol gá la tát, ha nem
a vá lasz tó kö zös ség ja vá ra és a vi lág
gyó gyu lá sa ér de ké ben. 

Jó ér zés sel tölt el a tu dat, hogy el -
nök ké vá lasz tá so mat a ma gyar evan -
gé li ku sok tel jes mell szé les ség gel tá -
mo gat ták. Sze ret ném erő sí te ni a
kap cso la to kat. A kis egy -
há zak so kat ta nul hat nak
egy más tól. Nem sza bad
kü lönb sé get ten ni ki sebb -
sé gi és több sé gi egy ház
kö zött. Egy egy ház ere jét
a ta nú ság té tel kész sé ge
ha tá roz za meg. Fon tos
üze net nek ér zem, hogy a
vi lág szö vet ség új, ha ma -
ro san szol gá lat ba ál ló fő -
tit ká ra is egy pa rá nyi egy -
ház ból ér ke zik, hi szen
Mar tin Jun ge chi lei evan -
gé li kus lel kész, aki nek
per sze már szé les nem -
zet kö zi ta pasz ta lat a van.

– Ma gyar or szá gon so -
kan ta lán nem tud ják,
hogy te pon to san mi lyen
egy há zat is kép vi selsz.

– Arab, pa lesz tin, ke -
resz tény, evan gé li kus va -
gyok. Egy házun kat a né -
met misszió hoz ta lét re a
19. szá zad ban, de az arab ke resz té -
nyek ről már az Új szö vet ség ben is ol -
va sunk, hi szen Ap Csel 2,11 sze rint
már ott vol tak Je ru zsá lem ben az el -
ső pün kösd kor. 

Ma gam me ne kült va gyok, akár -
csak a szü le im. El nök ké vá lasz tá -
som utá ni be szé dem ben is el mond -
tam, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet -

ség gel gye rek ko rom ban a ka ka ón
ke resz tül ta lál koz tam. A ka ka ós do -
boz ra ugyan is rá volt ír va, hogy a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség ado má nya.
Ak kor így és sok más esz köz zel pró -

bál tak ben nün ket, me ne kül te ket tá -
mo gat ni, mint ahogy ez a kö zös ség
az óta is fo lya ma to san se gí ti a baj ban
le vő ket és a rá szo ru ló kat. 

Je ru zsá lem óvá ro sá ban, a ke resz -
tény ne gyed ben nőt tem fel. La ká -
sunk tól csak né hány per cet kel lett
gya lo gol nom, hogy el ér jem a ke resz -
tény ség, a zsi dó ság és az isz lám leg -
szen tebb he lye it. Már ak kor meg ta -
nul tam, ho gyan kell más val lá sok kal
együtt él ni. Az óta is val lom: fü lünk
kell hogy le gyen a hal lás ra. Mert ez
sok szor hi ány zik. So kan úgy kép ze -
lik el az együtt élést, hogy rög tön ta -
ní ta ni akar nak má so kat, anél kül,
hogy előbb meg hall gat nák őket.

– Hol ta nul tál teo ló gi át?
– Előbb egy ke ve set ott hon, majd

Finn or szág ban, a Hel sin ki Egye te -
men. Ott sze rez tem ma gisz te ri fo ko -
za tot. Ké sőbb pe dig Chi ca gó ban az
evan gé li kus sze mi ná ri um di ák ja vol -
tam, akár csak te…

– Nem sok kal ké sőbb pe dig le for dí -
tot tad arab ra az Ágos tai hit val lást.

– Igen, az 1993-as öböl há bo rú
ide jén ki já rá si ti la lom volt ná lunk.
Ott ho no mat nem hagy hat tam el.
Ezt az időt hasz no san akar tam töl te -
ni. A mun ká ban erő sen mo ti vált az
a tény, hogy alap ve tő hit val lá sunk nak
ad dig még nem volt arab nyel vű for -
dí tá sa.

A gye rek ko ri ka ka ó val 
Be szél ge tés dr. Mu nib Yo u nan nal, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség új el nö ké vel

b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ti zen egye dik, stutt gar ti nagy gyű lé sén
meg vá lasz tott új el nö ké vel csak nem har minc éve is mer jük egy -
mást. Mind ket ten tag jai vol tunk a bu da pes ti nagy gyű lést meg elő ző
evan gé li kus vi lág ta lál ko zó tíz fős nem zet kö zi elő ké szí tő bi zott sá gá -
nak. Há rom éven ke resz tül rend sze re sen ta lál koz tunk e szí nes tár -
sas ág ban. Az Evan gé li kus Élet 1984. má jus 13-i szá má ban be mu tat -
tam e bi zott ság tag ja it. Az ak kor har minc négy éves je ru zsá le mi lel -
kész ről a kö vet ke ző ket ír tam: „Egy szer fül ta nú ja vol tam an nak, hogy
va la ki vé rig sér tet te az zal, hogy iz ra e li nek mond ta őt. Oda vág ta az
út le ve lét: »Ez va ló ban iz ra e li do ku men tum, de kény sze rű ség ből, mert
meg szál lás alatt élünk.« Ér tem fel há bo ro dá sát: pa lesz tin ként, e
há nya tott sor sú nép fi a ként szol gál a meg osz tott Je ru zsá lem ben evan -
gé li kus lel kész ként. Éj sza ká ba nyú ló be szél ge té se ink szin te kö zel-ke -
le ti ta nul mány utat je len tet tek szá mom ra.” Nyil ván egyi künk sem sejt -
het te, hogy hu szon hat év vel a bu da pes ti vi lág gyű lés után ő a szer ve -
zet el nö ke, az őt kér de ző ri por ter pe dig al el nö ke lesz. Egy nap pal meg -
vá lasz tá sa után a stutt gar ti kong resszu si köz pont egy csen des sar ká -
ban ül tünk le be szél get ni. Te kin tet tel a ré gi ba rát ság ra, ke reszt né -
ven szó lí tot tuk egy mást, ezért az in ter jú ma gyar szö ve gé ben in do -
kolt a te ge ző for ma.
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vagy a Lk 14,26-ban vál lalt kö te le zett sé get. A
hit tu laj don kép pen nem más, mint en ge del mes -
ség Jé zus nak. Az or ga ni zá ció, a struk tú ra csak
má sod ren dű le het. 

A sza bad ke resz té nye ket az ál lam tól és a
tör té nel mi egy há zak tól el ha tá ro ló kö zös
jel lem zők és vi lág mé re tű el ter je dé sük
A gyü le ke ze ti élet köz pont ba he lye zé se a „sza -
bad ke resz té nyek” ér tel me zé sé ben egy út tal a na -
gyobb szer ve ze ti struk tú rák tól és az ál lam
irán ti fel tét len en ge del mes ség alól is „fel sza ba -
dít”. Is ten ván dor ló né pe, ha va la hol ide ge nül

ér zi ma gát, ki ván do rol hat ha zá já ból. Így tör -
tént az emig rá lás Ang li á ból, Svájc ból, Né -
met or szág ból, Hol lan di á ból, Cseh or szág ból,
Len gyel or szág ból… Kü lö nö sen ked velt cél -
or szág volt az ala ku ló Egye sült Ál la mok, ahol
a sza bad ság, füg get len ség egy szer re volt jel szó
és élet for ma, és egy aránt vo nat ko zott a lel ki -
is me re ti sza bad ság ra, a val lás sza bad ság ra és a
tár sa dal mi kö tött sé gek re. Dél-Ame ri ka és Af -
ri ka men no ni ta jel le gű gyü le ke ze te i ben a
„nyel ve ken szó lás” ugyan ak kor kö te le ző volt.

(Gyak ran hi vat koz tak ar ra, hogy Pál apos tol is
tu dott nyel ve ken be szél ni, no ha ő in kább akart
öt szót szól ni ér te lem mel, mint a glosszol á lia
ért he tet len nyel vén.)

Ma már mind az öt kon ti nen sen meg ta lál ha -
tók a men no ni ta jel le gű ke resz tény kö zös sé gek.
Leg na gyobb szám ban ma is az Egye sült Ál la -
mok ban és Ka na dá ban, no ha a két nagy ame -
ri kai éb re dés más for rá sok ból is táp lál ko zott. 

A men no ni ták teo ló gu sai több ször is hi vat -
koz nak a má so dik év ez red ele jé től fel buk ka nó
őse ik re: val den sek re, al bi gen sek re, ka ta rok ra,
bo gu mi lok ra, hu ge not ták ra, hu szi ták ra… Ezek
a re for má ci ót elő ké szí tő moz gal mak ra di ká lis
jel le gük nél fog va elő de ik nek te kint he tők.
Ugyan ak kor tud nak ar ról, hogy – ahol az ál lam -
egy há zak vagy nép egy há zak ke gyes sé ge meg -
erőt le ne dett és meg kö ve se dett (Né met or szág -
ban vagy az észa ki ál la mok ban) – a pi e tiz mus
kü lön bö ző for mái a re for má ció né pé ben is sok
min den ben ha son lí ta nak az ő ke gyes sé gük höz.
Nem vé let len, hogy ép pen Stutt gart ban –
ahol a men no ni ták nak je len tős egy ház tör té ne ti
sze re pük volt – hoz ták meg a „bo csá nat ké rő
LVSZ-ha tá ro za tot”. 

Ho gyan ala kul az egy ház tör té ne ti je len -
tő sé gű lé pés kö vet ke ze tes foly ta tá sa?
Tud nunk kell, hogy a mos ta ni stutt gar ti ha tá -
ro zat már 1980 óta sze re pel az LVSZ prog ram -
já ban, és 2009-ben ha tá roz ták el, hogy az idei
vi lág gyű lé sen nyil vá nít ják ki ün ne pé lyes bo csá -
nat ké rés sel a test vé ri össze tar to zást.

Nem va gyok jós, pró fé ta sem, de azt ki je lent -
he tem: ma, a tör té nel mi egy há zak ál ta lá nos vál -
sá ga, lét szá má nak zsu go ro dá sa ide jén ez me -
rő ben új irányt je lent het. A ró mai ka to li kus, az
ang li kán, az evan gé li kus és a re for má tus egy -
há zak a 21. szá zad el ső év ti ze dé ben drasz ti ku -
san men nek át egy új kor szak ba. A na gyon je -
len tős lét szám csök ke nés, a temp lom lá to ga tás
mel lő zé se, a kü lön bö ző vissza élé sek ta pasz ta -
la tai, az ér tel mi ség meg fo gyat ko zá sa és egy új
if jú sá gi élet ér zés el ter je dé se lo gi ku san kö ve te -
li, hogy a tör té nel mi egy há zak gon dol ják vé gig
jö vő jü ket. Egy fe lől meg kell őriz ni ük az egy ház
múlt be li kin cse i nek tár há zát, más részt bel ső
szük ség sze rű ség, hogy a sza bad ke resz té nyek fe -

lé nyis sa nak. A vé le mény kü lönb sé gek el le né -
re a Krisz tus-hit kö zös sé ge le het a kap cso ló -
pont. 

A tör té nel mi egy há zak nak le kell mon da ni -
uk vélt fel sőbb ren dű sé gük ről, büsz ke sé gük ről,
gőg jük ről, és új ra kell gon dol ni uk kap cso la tu -
kat a Krisz tus-hi tet éle tük ben is kon zek ven sen
ko mo lyan ve vő sza bad egy há zi ta gok kal. Meg
kell be csül ni ér té ke i ket, és ke res ni kell ve lük a
kap cso lat fel vé telt! 

Át kell lép nünk az ár nyé kun kat a pro tes tan -
tiz mus ban! Öt száz éves ár nyék ez, de a 21. szá -
zad ban vég re nyit ni kell a men no ni ták hoz
ha son ló bap tis ta és más – az előtt sza ka dár kö -
zös sé gek nek is ne ve zett – gyü le ke ze tek irá nyá -
ba. Óva tos nak kell len ni, vi gyáz ni kell ar ra, hogy
ez a lé pés ne ve zes sen újabb egy ház sza ka dás -
hoz, újabb kö zös sé gek ala ku lá sá hoz, de ér te -
lem sze rint nyis son a test vé ri vi szony, pár be -
széd hely re ál lí tá sá ra. Ha eb ben a szá zad ban vi -
lág ke resz tény ség ről aka runk be szél ni, ak kor ez
egy sze rű en lét szük ség let. 

Tu dom, hogy a men no ni ták szá mí ta nak a
leg ré gibb pro tes táns sza bad egy ház nak, de ezt
a lé pést, ame lyet az LVSZ tett, nem csak Men -
no Si mons gyü le ke ze tei fe lé tet tük, ha nem
sok kal szé le sebb kör re vo nat koz tat juk.

A pün kös di tör té net ben (Ap Csel 2) ol vas suk,
hogy a Szent lé lek ki ára dá sa kor ér tet le nül áll -
nak a részt ve vők az új je len ség előtt. Azt kér -
de zik: „Mi akar ez len ni?”, vagy más for dí tás sze -
rint: „Mit je lent ez?” Ez után Pé ter apos tol
ma gya ráz za, hogy a kü lön bö ző hát te rű em be -
rek mi ként ért he tik meg egy mást, ha Jé zus ke -
reszt re fe szí té sé re és fel tá ma dá sá ra vi lá gos ság
hull a Szent lé lek mun ká ja ál tal.

Sa ját érin tett sé gem
A nyolc va nas évek ben részt vet tem Nyu gat-Né -
met or szág észa ki ré szén a Benns he i mi Ta nul -
má nyi In té zet egyik kon fe ren ci á ján. Egy men -
no ni ta kon fe ren cia -köz pont ban ülé sez tünk,
ahol pá rat la nul szí ves ven dég lá tás ban volt ré -
szünk (há rom ma gyar kép vi se lő volt je len). Az
egyik áhí tat al kal má val bo csá na tot kér tem
há zi gaz dá ink tól mind azért, ami a 16. szá zad -
ban tör tént. Az ott hon ve ze tő vá la szá ban hang -
sú lyoz ta, hogy ré gen el fe lej tet ték már mind ezt,

és őszin te test vé ri sze re tet tel fo gad nak a Krisz -
tus-hit egy sé gé ben.

Egy ta nul má nyi évet az egye sült ál la mok be li
Pennsyl va ni á ban tölt het tem. A szo cio ló gi át
ta ní tó né met pro fesszor asszony (dr. Pa ul sen)
több ször vitt el hall ga tói kö zül né há nyun kat
men no ni ta gyü le ke ze tek be. Itt ta lál koz tam
éle tem ben elő ször kvé ke rek kel, sőt a kon zer va -
tív Amish kö zös ség gel is… Részt vet tem is ten -
tisz te le tü kön, ahol egy órát imád koz tak, majd
csend ben vár ták, hogy va la ki pré di kál ni fog…

Vé gül fe lejt he tet len szá mom ra egy af ri kai él -
mé nyem. 1977-ben Tan zá ni á ban, Dar es-Sa -
laam ban volt az LVSZ vi lág gyű lé se. A csak nem
két he tes prog ram ke re tén be lül na pon ta tar tot -
tunk cso por tok ban bib lia órát dél előtt ti zen egy
órá tól fél egyig a sza bad ban, pál ma fák alatt. A
Ró mai le vél meg vi ta tá sa volt a fel ada tunk.
Dr. Her mann Di etz fel bin ger ak ko ri ba jor püs -
pök volt a ve ze tőnk. A dé li hő ség ben né mi kri -
ti ká val je gyez te meg: a lu the rá nu sok nem vál -
toz nak, min dig a leg ne he zebb pá li le vél lel
fog lal koz nak, még a tró pu so kon is. „De –
fűz te to vább – fel tűnt ne kem, hogy itt az
Egyen lí tő kö ze lé ben nin csen ár nyé kunk a dé li
órák ban. Sem nek tek, sem ne kem, mert pon -
to san a fe jünk fe lett süt a nap. Észa kon és dé -
len az em be rek hez hoz zá tar to zik az ár nyé kuk,
itt a tű ző na pon ár nyék ta lan ná vá lunk. Is ten ra -
gyo gó fé nyé ben el ma rad hat az ár nyé kunk,
tör té nel mi és egy ház tör té ne ti ár nyé kunk is.”

Öt száz évig mind az evan gé li kus egy há zak,
mind a sza bad ke resz té nyek min dig az ár nyé -
kuk kal együtt lát ták egy mást. Az LVSZ most
– Is ten ke gyel mé nek nap ja alatt – ár nyék nél -
kül mert és tu dott ön ma gá ra és vélt el len fe le -
i re te kin te ni. Egy tör té nel mi egy ház szán ta el
ma gát nagy lé pés re: be val lot ta bű ne it, bo csá -
na tot kért és ba rá ti ke zet nyúj tott. 

Le gyünk el ké szül ve ar ra, hogy itt nem egyik
nap ról a má sik ra tör té nik a vál to zás a gyü le ke -
ze ti, a lel kész ka ri vagy pro fesszo ri kör ben. Ami
meg tör tént, az ugyan ak kor azt je len ti, hogy –
ér té ke in ket meg őriz ve és Krisz tus-hi tün ket
min den nél fon to sabb nak tart va – együtt aka -
runk él ni Jé zus kö ve té sé ben, az ő fé nyé ben im -
már „ár nyék men te sen”.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

a sza bad egy há zak fe lé…

b Az Észt Evan gé li kus Egy ház de -
le gá tu sa ként An ni ka La ats lel -
kész nő igen ak tí van vett részt a
Lutheránus Világszövetség július
20–27. között Stuttgartban meg -
rendezett tizenegyedik nagy -
gyű lé sén. Ugyan ak kor öröm mel
jött el ve lünk a stutt gar ti ma gyar
pro tes táns gyü le ke zet be is, ahol
kö szön té sét nem kel lett tol má -
csol ni… Er ről kér dez tük.

– Hol ta nult meg ilyen jól ma gya rul?
– Édes anyám ma gyar. Öt ven éve

ta nul ni ér ke zett Kár pát al já ról Észt -
or szág ba, az tán ott ment férj hez.
Én már Észt or szág -
ban szü let tem, de tu -
da to san ápo lom a ma -
gyar gyö ke re ket. Déd -
apám hat van hat évig
szol gált re for má tus
lel kész ként egy kis
kár pát al jai fa lu ban,
Cson gor ban. Csa lá di
kincs ként őr zöm az
agen dá ját.

– Hall hat nánk va -
la mit a csa lád já ról?

– Há rom gyer me -
künk van: Mir jam,
Han na és Jo sep. Igyek -
szem őket is meg ta ní -
ta ni ma gya rul. A fér -

jem észt, a val lás tu do má nyok pro -
fesszo ra a tal lin ni egye te men.

– És a na gyobb csa lád, a gyü le ke zet?
– Egy Tal linn hoz kö ze li fa lu ban

szol gá lok. Öröm mel mond ha tom,
hogy há la Is ten nek, nö vek szik a kö -
zös sé günk. Emel lett rend sze res teo -
ló gi á ból dok to rá lok a Hel sin ki Egye -
te men.

– Ho gyan érez te ma gát va sár nap
dél után a stutt gar ti ma gyar gyü le ke -
zet ben?

– Na gyon ott ho no san, hi szen ne -
künk is ha son ló ma gyar gyü le ke ze -
tünk van Tal linn ban és Tar tu ban.
Mol nár-Ve ress Pál gon doz za Svéd or -
szág ból, de időn ként ne kem is jut
egy-egy ma gyar nyel vű szol gá lat.

– Mi ra gad ta meg leg in kább az
LVSZ-nagy gyű lé sen?

– Az a fe le lős nyi tott ság, aho -
gyan a vi lág prob lé má i val fog lal koz -
tunk. Fő leg min ket, kis egy há za kat és
gyü le ke ze te ket fe nye get az a ve szély,
hogy túl zot tan ma gunk ba for du -
lunk, és csak a sa ját prob lé má ink ra
fi gye lünk. Fon tos, hogy a ki sebb -
ség ben élő egy há zak is pró fé tai mó -
don for dul hat nak a vi lág fe lé Jé zus
sze re te té vel. 

– Ezen kí vül mi lyen spi ri tu á lis
aján dé kot visz még ha za Stutt -
gartból?

– So kat je len tett Ro wan Wil li ams
can ter buryi ér sek elő adá sá nak az a
gon do la ta, hogy Is ten je len lé te kon -

cent rál tan meg ta -
pasz tal ha tó a szent -
sé gek ben. Va la mint
so kat kap tam az új
LVSZ-fő tit kár, Mar -
tin Jun ge be kö szön tő
be szé dé ből, aki töb -
bek kö zött hang sú -
lyoz ta, hogy Is ten
sze re te té nek ener gi -
á ja be tölt he ti az éle -
tün ket…

– En nek bol dog
meg ta pasz ta lá sát
kí ván juk. Vi szont lá -
tás ra Ma gyar or -
szágon!

g Gáncs Pé ter

Ma gyar gyö ke rek kel Észt or szág ban
Vil lám in ter jú An ni ka La ats lel kész nő vel 

– Kér lek, mu tasd be a szent föl di és
jor dá ni ai evan gé li kus egy há zat!

– Mind össze tíz lel ké szünk van, de
szá mos egyéb mun ka társ dol go zik az
egy ház ban. Ki emel ke dő szol gá la tot
vé gez a je ru zsá le mi evan gé li kus kór -
ház, amely nem mű köd het ne a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség fo lya ma tos
tá mo ga tá sa nél kül.

– Mi lyen súly pont jai van nak püs -
pö ki szol gá la tod nak?

– Erőnk a gyen ge sé günk ben van.
Egyik leg na gyobb gon dunk a ke resz -
té nyek ki ván dor lá sa. En nek há rom
oka van: a bi zony ta lan po li ti kai hely -
zet, a mun ka nél kü li ség és a zsi dó és
pa lesz tin rész ről egy aránt je lent ke ző
szél ső sé gek je len lé te. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött pró bá lok hig gad tan szol -
gál ni, szót emel ve min den faj ta szél -
ső ség el len, és leg főbb fel ada tom nak
az ige tisz ta hir de té sét tar tom.

Már szól tam a val lá sok kö zöt ti
pár be széd ről, amit meg ha tá roz a
kör nye ze tem. Ugyan így el kö te le zett -
je va gyok az öku me né nek. Hu szon -
há rom év lel ké szi szol gá lat után ma
a hang súlyt a kon tex tu a li tás ra és a
spi ri tu a li tás ra te szem. A Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség el nö ke ként pe dig ki -
emel ke dő je len tő sé gű fel adat nak tar -
tom a 2017-es év for du ló ra va ló együt -
tes ké szü lést.

– Mi ben lá tod a stutt gar ti nagy -
gyű lés je len tő sé gét?

– Ál dom az Urat, hogy si ke rült

meg őriz nünk az egy sé get. Jó, hogy
elő tér ben vol tak a szo ci á lis kér dé sek,
de még en nél is je len tő sebb volt a
nagy gyű lés spi ri tu a li tá sa, imád ko zó
jel le ge. Ezt sze ret ném a jö vő ben is
szor gal maz ni. Nem sza bad, hogy a
sze xu a li tás sal, a ho mo sze xu a li tás -
sal kap cso la tos kér dé sek a kö zép -
pont ba ke rül je nek. Ezek egy részt
pe ri fe ri kus té mák, más részt óha tat -
la nul meg oszt ják egy há za in kat. El -
nök ként is azon le szek, hogy az egy -
sé get mun kál jam.

– Me lyik bib li ai ige a leg fon to sabb
a szá mod ra?

– Lel késszé szen te lé sem óta el kí -
sér ez a Pál apos to li val lo más: „…nem
szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is -
ten ere je az, min den hí vő nek üd vös -
sé gé re…” (Róm 1,16) Az öröm hír fel -
sza ba dít ja az em bert. Ezért érez he -
tem ma gam ne héz kül ső kö rül mé -
nyek kö zött is sza bad nak. Így az tán
bol do gan pré di ká lok, hi szen min de -
nek előtt lel kész va gyok, és min dig az
is kí vá nok ma rad ni.

– Kö szö nöm, hogy el nök ként ta lán
el ső „exk lu zív in ter jú dat” a ma gya -
rok nak ad tad.

– Öröm mel! És ké rem, imád koz -
za tok ér tem, szol gá la to mért és az
evan gé li kus ság nagy csa lád já ért szer -
te a vi lág ban. Azt pe dig na gyon re -
mé lem, hogy ha ma ro san új ra el lá to -
gat ha tok Ma gyar or szág ra.

g Fa bi ny Ta más

kez dő dött…
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Mennyei Atyánk, kö szön jük ne ked,
hogy igéd fé nyé ben le he tő sé günk
nyílt ar ra, hogy meg vizs gál has suk
éle tün ket. A Bib lia sza va nyo mán
ön vizs gá la tot tart hat tunk, hogy ki -
de rül jön: va ló ban élő, hi te les hit tel
bí runk-e?

Urunk, se gíts ben nün ket ab ban,
hogy en ge del mes gyer me ke id le -
gyünk! Em lé kez tess ben nün ket ke -
reszt sé günk re! Ad jon erőt az a tu dat,
hogy meg va gyunk ke resz tel ve, és ez -
ál tal Krisz tus hoz tar to zunk. Adj erőt
és aka ra tot, hogy éle tün ket min den
reg gel a te ke zed be he lyez zük, és es -
te is ne ked ad junk há lát min den
aján dé ko dért. Kö szön jük, hogy még
tart a ke gye lem ide je. Ve led akár ma,
akár most is min dent elöl ről le het
kez de ni, mert te nem ta szí tod el a se -
gít sé gért hoz zád for du lót, ha nem
ma gad hoz öle led. Min den ki nek, aki
őszin tén ké ri, meg adod a Szent lé lek
élet adó, meg újí tó ere jét. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

A már annyi szor meg ta pasz talt ke -
gye lem re és sze re tet re gon dol va
most is hoz zád for du lunk imád ság -
ban. Fi a dért, Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk, hall gass meg min ket, hi szen a
ma gunk ere jé ből nem tu dunk té ged
tel jes szív vel, tel jes erő vel sze ret ni.
Egye dül nem va gyunk ké pe sek ar ra
sem, hogy őszin tén, va ló di sze re tet -
tel for dul junk fe le ba rá ta ink, hoz -
zánk kö zel ál ló csa lád tag ja ink, ba rá -
ta ink, mun ka tár sa ink fe lé. Pe dig a te
aka ra tod az, hogy ma rad junk meg a
hit ben, és tel je sít sük kül de té sün ket:
ad juk to vább az evan gé li u mot. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Igéd, Szent lel ked és a gyü le ke zet
kö zös sé ge azért ada tott szá munk ra,
hogy meg ma rad has sunk a hit ben és
a sze re tet ben mind ad dig, amíg el
nem ér ke zik az utol só íté let ide je. Ad -
dig is, amíg el nem jön az a nap, ami -
kor min den te remt mé nyed nek meg
kell áll nia íté lő szé ked előtt, hogy
szá mot ad jon ne ked sza va i ról és
cse le ke de te i ről, ké rünk, áldj meg
min ket, Urunk, és tégy Krisz tus va -
ló di kö ve te i vé ben nün ket! Hi szen
nap ról nap ra egy re job ban lát juk és
érez zük, hogy a te ke gyel med re, sze -
re te ted re van szük sé ge a tő led el for -
dult, sok he lyütt ter mé sze ti ka taszt -
ró fák tól súj tott vi lág nak. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Áldd meg, Is te nünk, egy há za dat,
gyü le ke ze te in ket. Te adj ta ná csot
or szá gunk ve ze tő i nek is, és se gítsd
őket ab ban, hogy a ne ked va ló szám -
adás fe le lős sé gé vel bölcs dön té se ket
tud ja nak hoz ni. Ál dott légy, hogy
min den szük sé günk ben mel let tünk
állsz. Ké rünk, add, hogy há lá sak le -
gyünk, örö möd ben él jünk, és egész
lé tünk kel té ged di csér jünk az Úr Jé -
zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

A lí di ai Szár disz va la mi kor a me sés
gaz dag sá gá ról hí res Krő zus ki rály
szék he lye volt. Ez a vá ros hir te len
pusz tu lás ba tor kol ló fény ko rá nak
ide jé re esett. Az össze om lást a zsi dók
ba bi lo ni fog sá gá nak vé get ve tő per -
zsa Kór es ha dai hoz ták. Krő zus hi á -
ba bí zott ab ban, hogy szik lá ra épült
fel leg vá ra a me re dek szik la fal fe lől
meg ost ro mol ha tat lan. A per zsák az
éj sza ka lep le alatt fel kúsz tak a szik -
lán, és a nem várt irány ból be ha tol -
va, a meg le pe tés ere jé vel el fog lal ták,
majd el pusz tí tot ták a vá rost. A Je le -
né sek köny vé nek írá sa kor már csak
em lék mű hir det te az egy ko ri fel leg -
vár he lyét.

Az élet, a jó lét és a biz ton ság
szim bó lu má nak szá mí tó vá rost Jé zus
föl di mű kö dé se ide jén, Kr. u. 17-ben
má sod szor is vá rat lan pusz tu lás ér -
te: ez út tal meg sem mi sí tő ere jű föld -
ren gés dön töt te rom ba. Ti be ri us
csá szár gyor san új já épí tet te, és a Je -
le né sek köny vé nek ke let ke zé se kor
már ez a pusz tu lás is csak a múlt em -
lé ke volt.

Ami kor a Já nos apos tol nak lá to -
más ban meg je le nő Jé zus a vá ros ban
lé vő gyü le ke ze tet úgy jel lem zi, hogy
bár élő gyü le ke zet hí ré ben áll, va ló -
já ban ha lott, az ol va sók szá má ra
nyil ván va ló a pár hu zam: vá ro suk
so kak meg íté lé se sze rint a vi rág zó
élet jel ké pe, no ha a múlt ban két íz -
ben is en nek el len ke ző je bi zo nyo so -
dott be. Egy tör té nel mi és egy ter mé -
sze ti ka taszt ró fa em lé ke hir de ti az új -
ra meg gaz da go dott ke res ke dő vá ros -
ban élő ke resz té nyek nek, hogy a va -
ló ság és a lát szat kö zött né ha vég ze -
tes kö vet kez mé nye ket rej tő kü lönb -
ség le het.

A gyü le ke ze tek ka te go ri zá lá sa,
úgy lát szik, nem új ke le tű: már az
apos to li kor ban szo kás ban volt. Já nos

apos tol ezt nem is íté li el, csu pán ar -
ra fi gyel mez tet, hogy az egy ház Urá -
nak szem pont jai nem min dig es nek
egy be az em be ri szem pon tok kal. Az
em be ri meg íté lés, az egy há zi köz vé -
le mény sze rint élő nek mi nő sü lő gyü -
le ke zet le het, hogy Jé zus és a Szent -
lé lek meg íté lé se sze rint ha lott nak
bi zo nyul.

Hogy a szár di szit a kor társ ke resz -
té nyek mi ért so rol ták az élő gyü le ke -
ze tek kö zé, az a lá to más ból nem de -
rül ki, ta lál ga tá sok ba pe dig nem bo -
csát koz ha tunk. Az vi szont egy ér tel -
mű en ki de rül, hogy Jé zus a gyü le ke -
zet cse le ke de te i vel elé ge det len.

Ne té vesszen meg ben nün ket,
hogy üze ne té nek cím zett je a „gyü le -
ke zet an gya la”. Az üze net raj ta ke resz -
tül a gyü le ke zet nek szól. Cse le ke de -
te i nek hi á nyos vol ta mi att íté li ha lott -
nak a szár di szi gyü le ke ze tet. Te hát
nem a lé lek szá ma mi att, és nem is az
anya gi ere je vagy ép pen erőt len sé ge
mi att. És nem a gyü le ke zet is ten tisz -
te le te i nek lá to ga tott sá ga vagy az is -
ten tisz te le ten szol gá la tot te vők szá -
ma és fel ké szült sé ge alap ján.

Ezek mind em be ri szem pon tok.
Az egy ház Ura az élet lát ha tó je le ként
a gyü le ke zet cse le ke de te it ké ri szá -
mon. Nem a gyü le ke zet hez tar to zó
egyes hí vők cse le ke de te it, ha nem
azo kat a cse le ke de te ket, ame lye ket a
gyü le ke zet nek mint kö zös ség nek
kell vég hez vin nie.

Mit csi nál a gyü le ke zet ott, ahol él?
Csu pán je len van, vagy je len lé té nek
van nak lát ha tó, kéz zel fog ha tó gyü -
möl csei? Ez a va ló di, a hi te les mér -
ték! Ha a gyü le ke zet csak is ten tisz te -
le te ket tart – bár mi lyen so kan vesz -
nek is raj tuk részt –, az ön ma gá ban
ke vés. A mennyei mér ték sze rint az
is ten tisz te let egyéb ként sem a gyü -
le ke zet cse le ke de te. Az is ten tisz te le -

ten – ha va ló ban az – min dig Is ten
a cse lek vő alany. Az egy ház lá to más -
ban meg je lent Ura azt ró ja fel, hogy
Szár disz vá ro sá ban nem ta lál ja a ke -
resz tény gyü le ke zet je len lé té nek elég -
sé ges gyü möl csét.

Ha a gyü le ke zet kö zös ség ként
nem cse lek vő, an nak két ség te le nül az
az oka, hogy tag ja i nak je len tős ré sze
lel ki leg ha lott. Ez Szár disz ban is így
volt, az üze net utal is rá. A lel ki leg
ha lott vagy ha ló fél ben le vő gyü le ke -
ze ti tag leg fel jebb a gyü le ke zet kö zös -
sé gén be lül ak tív. Jó eset ben hasz nos
szol gá la to kat vé gez a gyü le ke ze ti
élet do lo gi fel té te le i nek biz to sí tá sa
ér de ké ben, részt vál lal az egy há zi inf -
ra struk tú ra ki épí té sé ben és fej lesz -
té sé ben. Sze ren csét le nebb eset ben
ak ti vi tá sa nyo mán vi szá lyok ke let -
kez nek a gyü le ke zet ben. A lá to más
Jé zu sa ép pen ezért for dul a gyü le ke -
zet lel ki leg még élő – a Lé lek üze ne -
tét még meg hal la ni ké pes – tag ja i -
hoz: éb red je nek fel, és éb resszék a
töb bi e ket is.

De mi is az az ak ti vi tás, ame lyet
Jé zus a gyü le ke zet től mint kö zös -
ség től vár? Az üze net az evan gé li -
um ra em lé kez te ti a cím zet te ket.
Ahogy az evan gé li um ból vet ték és
hal lot ták, ah hoz kell vissza tér ni ük.
Töb bek kö zött új ra meg kell hal la -
ni uk Jé zus sza vát, amelyet – a va sár -
nap ősi evan gé li u má ban – az őt kér -
de ző fa ri ze us nak az ir gal mas sa ma -
ri tá nus pél dá já ra mu tat va mond:
„Menj el, te is ha son ló kép pen cse le -
kedj.” (Lk 10,37) 

A nem em be ri meg íté lés, ha nem
az egy ház Ura és a Lé lek íté le te sze -
rint élő gyü le ke zet az ir gal mas ság
cse lek vé sé ben bi zo nyul ak tív nak ott,
ahol él. Ha egy gyü le ke zet tag ja i nak
több sé ge élő hi tű, ak kor a gyü le ke zet
anya gi esz kö ze i ből nem csak a gyü le -

ke zet do lo gi szük ség le te i re, az inf ra -
struk tú ra fenn tar tá sá ra és fej lesz té -
sé re te lik, ha nem a vá ros ban, a te le -
pü lé sen ir gal mas ság ra szo ru ló em be -
rek gon do zá sá ra is. Ki me rem mon -
da ni: ha egy nagy vá ros ban nem em -
be ri meg íté lés sze rint, ha nem va ló -
ban élő gyü le ke ze tek van nak, ak kor
an nak a vá ros nak az ut cá i ról ha mar
el fog nak tűn ni a haj lék ta la nok…

Nem más ban, mint az ir gal mas ság
szer ve zett cse le ke de te i ben vál hat
lát ha tó vá, hogy élő gyü le ke zet van je -
len a vá ros ban, a te le pü lé sen, hogy
élő egy ház szol gál ja Is tent az or -
szág ban.

Szár disz gaz dag ke res ke dő vá ros
volt, fon tos ke res ke del mi út vo nal
men tén épült. Fény és ár nyék egy -
aránt je len volt ben ne. A ke resz tény
gyü le ke zet nek bi zo nyá ra lett vol na
mód ja je len lé tét az ir gal mas ság szer -
ve zett cse le ke de te i vel ész re ve tet ni.
Ak kor a lá to más ban meg szó la ló Úr
és a Lé lek íté le te sze rint is élő gyü -
le ke zet lett vol na. Ez zel szem ben éb -
resz tő, meg té rés re hí vó üze ne tet
ka pott. Az zal a fi gyel mez te tés sel,
hogy a Bí ró a kü szö bön áll, és bár -
mi kor be lép het, hogy íté le tet tart son.
Mint ahogy er re az élet szim bó lu má -
nak tar tott vá ros tör té nel me ko ráb -
ban már két szer is pél dát szol gál ta -
tott.

„Aki nek van fü le, hall ja meg, mit
mond a Lé lek a gyü le ke ze tek nek!”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük,
hogy igéd va lós ké pet mu ta tó tük ré -
be néz he tünk. Ne en gedd, hogy el fe -
lejt sük, amit lá tunk ben ne, ha nem kö -
ves sük meg té rés re és élet re hí vó sza -
va dat! Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 13.  VA SÁR NAP  JE L 3,16

Élő ha lott gyü le ke zet?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

forrás

b 1982-es éne kes köny vünk be ki -
lenc olyan ének ke rült, amely ak -
ko ri kor társ ma gyar szer ző től va -
ló. Ze nei nyel vük több fé le, s csak
a több év ti ze des hasz ná lat szűr te
meg, me lyek azok a dal la mok,
ame lyek gyö ke ret ver tek evan -
gé li kus gya kor la tunk ban. Su lyok
Im re dal la ma, az Ízt ad a só (EÉ
473) ezek kö zé tar to zik, szí ve sen
ének lik ma is gyü le ke ze te ink.

El ső hal lás ra is ki tű nik, hogy a dal -
lam nép da la ink vi lá gát idé zi. Nem
pen ta ton ugyan, de érez he tő ek ben -
ne a pen ta tó nia nyo mai. Be fe je zé se,
a dal la mot mint egy össze fog la ló ne -
gye dik sor jel leg ze tes lá-pen ta ton
me ló dia. A ti zen egy szó ta gos sor szer -
ke zet szin tén jel lem ző az új stí lu sú
nép da lok ra, kü lö nö sen a ka to na da -
lok kö zött ta lá lunk sok ha son lót,
bár a Su lyok-dal lam tól el té rő rit -
mus ban. (A ti zen egyes sor 6-5 szó -
ta gos fel osz tá sá ra pél da a Hol jár tál
az éj jel, ci ne ge ma dár kez de tű da lunk.
Ez ép pen még a ré gi ré teg eresz ke dő
dal la ma i hoz tar to zik.)

Még sem mond hat juk, hogy mes -
ter sé ge sen al ko tott, „ha mi sí tott”
nép dal lal áll nánk szem ben. Dal -
lam vo na la ter mé sze tes nek tű nik
ugyan, de nem il leszt he tő be sem a
ré gi ré teg ből va ló, sem az új stí lu sú
nép da lok kö zé. Ha csak az el ső és az
utol só dal lam sort vet jük össze, meg -
ál la pít hat juk, hogy az előb bi egy
kvint tel ma ga sabb hang rend szer -
ben mo zog, mint a zá ró sor (A5, il -
let ve Av sor): kvint vál tós szer ke zet.
Az ősi ré teg hez tar to zó eresz ke dő
dal lam len ne a min ta? En nek el lent -
mond, hogy a har ma dik sor még a

ma ga sabb rend szer ben szól, csak be -
fe je ző mo tí vu ma haj lik le az alap -
hang ra.

Te gyünk most egy kí sér le tet! Ha az
el ső dal lam sor he lyé re az utol sót
éne kel jük, ak kor egy majd nem sza -
bá lyos új stí lu sú, úgy ne ve zett ku po -
lás dal la mot ka punk. Be tű kép le te
így A B Bv A, amely ben a B so rok
ma ga sab ban jár nak.

Ép pen ez a ket tős ség te szi a dal la -
mot is me rő sen új sze rű vé. Olyan ele -
mek ből épít ke zik, mint nép da la ink,
de az ele me ket új össze füg gés be he -
lye zi. Ha nép dal sze rű en ele mez zük,
a sor szer ke zet A5 B Bv Av; az eresz -
ke dő és a ku po lás szer ke zet együt tes
je len lé te fi gyel he tő meg ben ne.

Ez a ze nei stí lus is me rős mind -
annyi unk nak, akik az ál ta lá nos is ko -
lá ban is mer ked tünk meg a nép ze ne
alap ja i val. A hu sza dik szá zad pe da -
gó gi ai cél za tú tan da lai is ef faj ta dal -
la mos ság ban íród tak.

g Ben ce Gá bor

Ízet len ha lom?
Von zó lát vány?
Ízt ad a só az étel nek, pá rat lan ízt és
za ma tot aján dé koz ez az ének be
szőtt ige hir de tés éne kes köny vünk -
nek. Leg alábbis az én „top lis tá mon”
do bo gós he lyen áll. Hat éves misszi -
ói lel ké szi szol gá la tom so rán ugyan -

is gyak ran szen ved tem at tól, hogy
alig-alig van iga zi misszi ói töl té sű
éne künk. Ezért is ér té ke lem nagy ra,
hogy Scholz Lász ló ének szö ve gé nek
min den so ra tö mény, tisz ta, bib li kus
misszio ló gia.

A zse ni á lis jé zu si ké pek ből ki in dul -
va (Mt 5,13–16) drá ma i an ak tu á lis
kor- és kór ké pet raj zol egy há zunk
mai ál la po tá ról: „ízet len ha lom…
ár nyék… ar cát el ta ka ró ta nít vány…
fá radt, gyar ló nép…”

De az ének szer ző nem esik a min -
dig csak ká ro gó, ítél ke ző pré di ká to -
rok csap dá já ba, akik csak sö tét di ag -
nó zist tud nak hir det ni, és el ás sák a
rá juk bí zott gyó gyí tó evan gé li um
kin csét.

Scholz Lász ló a misszió lé nye gét
ra gad ja meg, ami kor kér dé sek so rá -
val hív ja él te tő, gyó gyí tó pár be széd -
re az ének lő gyü le ke ze tet. Hi szen a
misszió nem mo no lóg, ha nem az em -
be rek va ló di kér dé se i re fel kí nált va -
ló di is te ni vá la szok gaz dag tár há za.
„Mért va gyunk rom lás, ár nyék, rej -
tőz kö dő Krisz tus-ta nú?!”

Ezek re a le ráz ha tat lan kér dé sek re
hir de ti meg a fel sza ba dí tó, moz gó sí -
tó vá la szok so rát, már-már szin te tö -
mör misszi ói hit val lás ként, kül de té -
si nyi lat ko zat ként: „Hogy su ga rat
hint sünk, az Úr bíz ta ránk… Le -
gyünk vég re az zá, mi ben ned va -

gyunk: Von zó lát vány, íz, fény – úgy
lesz hol na punk!” 

Mind ez nem re ánk pa kolt újabb
te her, nyo masz tó fel adat, tel je sít -
mény kény szer, hi szen az utol só vers
fel tár ja a misszió, a ke resz tény élet
kül de té sé nek erő for rá sát, a Krisz tus -
ba ka pasz ko dó imád sá got: „Meg -
vál tot tál, Jé zus, ön nön vé re den. Kö -
nyö rülj most…”

Kü lön le ges za ma tot je lent a szö -
veg ben az el ső két vers vissza té rő fel -
szó lí tá sa: „Em lé kez tess min ket, só az
asz ta lon… Em lé kez tess, gyú ló es ti
lám pa fény!” Ez az ének nem csak fü -
lün ket, szí vün ket nyi to gat ja, ha nem
iga zi jé zu si lá tás ra tá gít ja gyak ran
vak si, rö vid lá tó sze mün ket. Se gít
fel fe dez ni, meg lát ni egy egé szen hét -
köz na pi esz köz ben, egy pro fán só tar -
tó ban krisz tu si kül de té sünk tit kát: ízt
ad ni, a rom lást aka dá lyoz ni. Se gít
meg lát ni egy láng ra lob ba nó gyer tyá -
ban a bá to rí tó kül de tést: merj vi lá gí -
ta ni, ég ni, ha kell, el ég ni, hogy el űzd
a sö tét ség ár nya it.

Aki ilyen mó don nem csak né zi, de
meg is lát ja a te rem tett vi lág meg -
annyi pré di ká ló je lét, az olyan gaz dag
em ber, aki má so kat is gaz da gít hat. Hi -
szen ha mind ezt igyek szünk má sok -
kal is meg lát tat ni – jé zu si kül de tést
töl tünk be. Er re a misszi ói lá tás ra se -
gít het, ta nít hat min ket Scholz Lász -
ló sze met, szí vet nyi to ga tó éne ké nek
fi gyel mes ol va sá sa és ének lé se.

g Gáncs Pé ter

Ízt ad a só, meg tart,
óv rom lat la nul

Mi től új az „új ének”?

C ANTATE

F I Z E S S E N
E LŐ

L A P U N K R A !
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A Luther Kiadó hittankönyvei
a 2010/2011-es tanévre

A Magyarországi Evan gé li kus
Egyház hittantantervéhez
illeszkedő tankönyvek

Lacknerné Pus kás Sá ra

Is ten aján dé kai
Hit tan könyv 6–7 éve sek (I. évf.) szá má ra

A könyv fe je ze te i nek több sé gé ben Is ten azon
aján dé ka it bon to gat ja, me lyek kel a hét köz na -
pi élet ben min den ki ta lál ko zik. Sze ret nénk a
ter mé sze tet Is ten te rem tett vi lá ga ként, em be -
ri kap cso la ta in kat Is ten aján dé kul ne künk
adott jó rend je ként lát ni. Ez a „val lá sos kör-
nye  zet is me ret” ki bő vül még a gyü le ke ze ti
kör nye zet alap fo kú is me re té vel. A sor ra ke rü -
lő bib li ai tör té ne tek egy ré sze is az imén ti té -
mák kö ré cso por to sul, elmé lyí ti és a Jé zus tól
ta nult meg vi lá gí tás ba he lye zi őket. A má sik
hang súly az ün ne pek re – ka rá csony ra, hús -
vét ra – va ló fel ké szü lés re, bib li kus tar tal muk
meg is me ré sé re ke rül.

g A4, 64 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó kö -
tött, 590 Ft helyett 531 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 60 ol dal, ir ka fű zött,
972 Ft

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás
Sára, Tompa Pálné

A hit útján 
Hit tan könyv 7–8 éve sek (II. évf.) szá má ra

Ábrahám, Jákób, József, Mária és József meg a
tanítvá nyok. Életükön, útjukon az Isten
hívását követő élet szépségeivel, aján dékaival,
életet mentő szabadí tá sá val és persze
nehézségeivel haladnak. A ka rá cso nyi és a
húsvéti történet pedig el ve zet ben nünket
annak felismeréséig, hogy a hit útjára Isten
Jézus Krisztusban ugyan úgy hív mindany-
nyiunkat, mint a Biblia lap jairól ismert
„nagyokat”. A könyv is segíteni szeretne
abban, hogy ne csak kép zeletben, hanem való -
sá go san, egy egész életen keresztül jár has sunk

a hit útján.
g A4, 132 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó -

kö tött, 980 Ft helyett 882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 79 oldal, irkafűzött,
900 Ft

Baranyayné Rohn Er zsé bet, Schaller Ber na -
dett, Tillai Zsó fia

Is ten cse lek szik
Hit tan könyv 8–9 éve sek (III. évf.) szá má ra

A har ma dik osz tá lyo sok nak szó ló hit tan -
könyv hat té ma kör ben mu tat ja be a cím ben
meg fo gal ma zott üze ne tet: Is ten cse lek szik. 

Az el ső fe je zet ben az ős tör té ne ten ke resz -
tül meg lát hat ják a gye re kek, hogy Is ten el íté li
a bűnt. A má so dik fe je zet lec ké in ke resz tül
meg ért he tik, hogy Is ten a bű nös em bert nem
ve ti el ma gá tól: szól hoz zá, és igé jé vel ke re si
őt. A har ma dikból meg ta nul hat ják Iz rá el tör -
té ne tén ke resz tül, hogy Is ten nem fe led ke zik
meg övé i ről és ígé re te i ről. A Sí nai-he gyi szö -
vet ség kö tés meg mu tat ja, hogy Is ten mit kí ván
né pé től, s hogy mit je len te nek Is ten pa ran cso -
la tai a min den nap ok ban.

Az ószö vet sé gi tör té ne tek ből már meg is -
mert üze net az új szö vet sé gi tör té ne tek ben,
pél dá za tok ban csú cso so dik ki (ne gye dik fe je -
zet). A gye re kek meg lát hat ják, hogy Is ten
nem ve ti el a bű nös em bert, ha nem Jé zus ban
bo csá na tot, ir gal mat kí nál; s azok, akik ezt a
bo csá na tot el fo gad ják, Is ten kö ve te i vé vál hat -
nak. Így ke rül elénk az ötö dik fe je zet ben a ta -
nít ván  nyá lett Má té, il let ve Pál apos tol sze  mé -
lye, va la mint az ószö vet sé gi Jó nás pró fé ta.

Az utol só fe je zet – Is ten kö zös sé get ad – le -
he tő sé get nyújt ar ra, hogy azo kat a ta nu ló kat,
akik szü le ik kel együtt la záb ban kö tőd nek az
egy ház hoz, kö ze lebb se gít sük a gyü le ke zet hez.

g A4, 140 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 80 ol dal, ir ka fű zött,
1300 Ft

Koczorné Heinemann Il di kó,
Pin tér Zsu zsan na

Is ten kö zöt tünk van
Hit tan könyv 9–10 éve sek (IV. évf.) szá má ra

A könyv szer ve sen kap cso ló dik az el ső há rom
osz tály anya gá hoz. A cí me hor doz za azt a
mon da ni va lót, ame lyet együt tes mun kánk
köz ben min dig szem előtt tar tot tunk: Is ten
kö zöt tünk van. Nem va la hol tá vol, szá munk -
ra el ér he tet len he lyen tar tóz ko dik, aho va már
alig-alig hal lat szik el a han gunk. A könyv fő
fe je ze tei: Jé zus cso dái; Jé zus pél dá za tok kal ta -
ní tot ta az em be re ket; Jé zus el jö ve te lé re ké szü -
lünk; Em be rek Is ten szol gá la tá ban; Meg vall-
juk hi tün ket.

A ta ná ri ké zi könyv ben a leg több lec ké nél a
tan anyag fel dol go zá sá hoz meg ad tunk egy
alternatív mód szert is, amely a sze rep-, il let ve
drá ma já té kon alap szik, és a gye re kek te vé -
keny sé gé re épít. 

g A4, 156 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 120 ol dal + mel lék -
let, ir ka fű zött, 1350 Ft

Soly már Mó ni ka, Só lyom Ani kó

Öröm hír Jé zus Krisz tus ról
Hit tan könyv 10–11 éve sek (V. évf.) szá má ra 

Az ötö dik év fo lyam tan terv éhez ké szült az
Öröm hír Jé zus Krisz tus ról cí mű tan könyv és
ta ná ri ké zi könyv, mely Jé zus Krisz tus sze mé -
lyét, éle tét, mun kás sá gát mu tat ja be. Az át-
adan dó tan agyag nem csu pán az evan gé li u -
mok ban ta lál ha tó Jé zus-tör té ne tek be mu ta tá -
sa, ha nem az adott tör té net hang sú lya i nak és

je len tő sé gé nek meg is mer te té se, il let ve a Jé zus
Krisz tus sal kap cso la tos töb bi tör té net tel va ló
ös  sze kap cso lá sa.

Az egyes lec kék fel dol go zá sa ha son ló. Az
adott té mát, tör té ne tet írás be li fel ada to kon és
szó be li be szél ge té se ken ke resz tül mé lyí ti el a
cso port. Min den lec ké ben meg je löl tük, hogy
a Bib lia mely sza ka szát ol vas suk el. Fon tos nak
tart juk, hogy eb ben az élet kor ban már ne csu -
pán egy ké pes vagy gyer mek bib lia le gyen a ta -
nu lók előtt, ha nem ma gát az Új szö vet sé get ol-
vas sák. A lec ké ket ál ta lá ban két olyan fel adat
zár ja, amely já té kos, kre a tív for má ban is mét li
a ta nult anya got. A tan anyag el mé lyí té sé hez
hoz zá já rul nak a tan könyv szí nes ké pei is.

g A4, 178 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető pdf formátum -
ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezikonyv
oldalról.

Só lyom Ani kó

Veled szövetségre lépek
Hit tan könyv 11–12 éve sek (VI. évf.) szá má ra

Veled szövetségre lépek! – Mózes első könyvé -
nek ez a mondata (1Móz 6,18) szólít meg
egészen személyesen a hittankönyv címlap ján. 

Nem egyszerűen csak Nóénak, nemcsak
Ábrahámnak vagy Izrael né pé nek mondja Is -
ten ezeket a szavakat, hanem az Ószövetség
lap jain, a hittan órákon, bibliaórákon nekünk
is. Veled szövetségre lépek! Mit tesz Isten ve -
led? Azt mond ja, hogy veled lesz, segít,
támogat, véd, vele megbeszélheted az ügye -
idet, tő le nem kell tartanod. 

b Ös  sze ál lí tá sunk ban (23–25. oldal) be mu tat juk a Lu ther
Ki adó hittankönyveit, illetve a hitoktatást segítő egyéb
kiadványait, bíz va ab ban, hogy ez zel meg kön  nyít jük a
lel ké szek, hit ok ta tók tan év ele ji ké szü lő dé sét. Tudjuk,
hogy egy-egy tan év kez de tén az is ko lás ko rú gyer me ke -
ket ne ve lő csa lá dok szá má ra igen nagy te her té telt je -
lent az új tan köny vek be szer zé se, ezért hit tan köny ve -
in ket szep tem ber 30-ig ked vez mé nyes áron áru sít juk.
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Ebben a hittankönyvben és a hozzá tartozó
Ószövetségi olvasókönyvben meg ismer ked -
hetünk azzal, hogyan kötött Isten szövetséget
az emberekkel a világ kezdetétől fogva több-
ször is. Hogyan hívta el őket, hogyan gondos -
ko dott ró luk, de arról is szó lesz, hogyan bün -
tette meg népét, amikor az elfordult tőle.
Minden történetben megláthatjuk Isten féltő
szeretetének jelét, és meg tapasz talhatjuk, hogy
aki hozzá hűséges, azt megsegíti az Úr.

Hálásak lehetünk Istennek, hogy mind-
ezeket az eseményeket úgy ismerhetjük meg,
hogy tudjuk: Jézus Krisztusban Isten új szövet-
séget kötött az emberiséggel. Veled szövetségre
lépek! – ezt nekünk már Jézus mond ja, aki ben
Isten egészen közel jött hozzánk.

(A Veled szövetségre lépek című hittan -
könyv a korábban használt Ószövetségi
hittankönyvet helyettesítő tankönyv.) 

g Hit tan könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö tött,
780 Ft helyett 702 Ft
Ol va só könyv: A4, 128 ol dal, ra gasz tó kö tött,
620 Ft helyett 558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető pdf formátum -
ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezikonyv
oldalról.

Sárkányné Hor váth Er zsé bet, Trajtlerné
Kop pá nyi Ág nes

Krisz tus ta núi
a vál to zó vi lág ban
Hit tan könyv 12–13 éve sek (VII. évf.)
szá má ra

A tan könyv ki emel ke dő egy ház tör té ne ti sze-
mé lyi sé gek éle tén és mun kás sá gán ke resz tül
a ke resz tény egy ház két ezer éves küz del me i be
ad be te kin tést. Az ol vas má nyok kö zép pont -
já ban – bár em be rek ről szól nak – Jé zus Krisz -
tus alak ja áll. E sze mé lyek be mu ta tá sá nál a fő
szem pont az, ho gy miként mun kál ko dott raj -
tuk ke resz tül Krisz tus, és miként tel je sí tet ték
ko ruk ki hí vá sai kö zött a tő le ka pott meg bí za -
tást, az evan gé li um hir de té sét.

A be mu ta tott sze mé lyek kü lön bö ző tör té -
nel mi korok ban él tek. A tan könyv egy  sé gét az
az alap gon do lat ad ja, ame lyet a cím la pon áb -
rá zolt sze mé lyek – Pál apos tol, Augus tinus,
Lu ther és Bon hoef fer – val lot tak. Ez a te o ló -
gi ai gon do lat pe dig a kö vet ke ző: hit által, ke -
gye lem ből vál tat tunk meg Krisz tus ál tal. 

A kö tet anya ga vá lo ga tás ra ad le he tő sé get.
Az egy ház tör té ne ti sze mé lyi sé ge ket be mu ta -
tó fe je ze tek mel lett be ve ze tő, ös  sze fog la ló, ki -
te kin tő egy sé ge ket is tar tal maz, ame lyek se -
gít he tik a ta nu lók nak az egy ház tör té net egé -
szé ben va ló tá jé ko zó dá sát. A tan könyv nem-
csak az is ko lai ok ta tás ban, ha nem a gyü le ke -
ze ti hit tan- és bib lia órá kon, va la mint a sze re -
tet ven dég sé ge ken is hasz nál ha tó. Sok ol da lú
al kal ma zá sához a hoz zá tar to zó ta ná ri ké zi -
könyv gaz dag for rás anya ga, önál ló és cso por -
tos mun ká ra, szá mon ké rés re al kal mas fel-
adat gyűj te mé nye is nagy se gít sé get nyújt.

g A4, 188 ol dal, ra gasz tó kö tött, 900 Ft helyett
810 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 268 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 2400 Ft

„Közelebb...” sorozat
A „Közelebb…” olyan, öt tag ból ál ló fü zet so -
ro zat, amely a 15–17 éves kor osz tályt szó lít -
ja meg el ső sor ban, hi szen alap ve tő en gim ná -
zi u ma ink 9–10. év fo lya mos tan anya gá hoz
ké szült.

Az öt fü zet öt olyan tan ter vi té mát dol goz
fel, amely a négy- és nyolc osz tá lyos gim ná zi -
um ban el té rő fel épí tés sel, de te ma ti ká já ban
nagy részt egy mást át fed ve for dul elő. A „Kö-
zelebb…” so ro zat fü ze tei ar ra vál lal koz nak,
hogy egy részt ki elé gít sék mind két is ko la tí pus
tan könyv igé nyét, más részt se gít sék az egy-
há zi is ko lán kí vü li ok ta tást is. Ajánl juk fü-
ze te in ket gyü le ke ze ti if jú sá gi és bib lia órák -
hoz, il let ve a kon fir má ci ós vagy a fel nőtt ok -
ta tás hoz is.

Sán dor Éva

Kö ze lebb Jézus Krisztushoz
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok 10. osz tá lyos
és a négy osz tá lyos gim ná zi u mok 9. osz tá lyos
tan anya ga rész ben fe di egy mást. Mind ket tő
tar tal maz za a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk
fe je ze tet. A Kö ze lebb Jé zus Krisz tus hoz cí mű
tan könyv a két fé le tan anya got két szín nel je -
lö li: a négy osz tá lyos gim ná zi u mok ra vo nat ko -
zó alap tan anyag fe ke te szín nel, a nyolc osz tá -
lyos ta go zat ra vo nat ko zó to váb bi tan anyag
pe dig bor dó szín nel ta lál ha tó mind a tan -
könyv ben, mind pe dig a ta ná ri ké zi könyv ben.

A tan könyv zöld ke ret ben el he lye zett szö -
ve gei gon do lat in dí tó imád sá go kat vagy me di -
tá ci ó kat tar tal maz nak. Hasz nál hat juk őket
óra kez dés kor me di tá ci ó ként vagy egy sze rű en
il luszt rá ci ó ként. A kö tet má sik fon tos jel lem -
ző je, hogy min den fe je zet vé gén egy-egy vers,
imád ság vagy me di tá ció ol vas ha tó. Ezek el -
han goz hat nak a tan órán, de a ta nu lók el ol vas -
hat ják há zi fel adat ként is.

A ta ná ri ké zi könyv ben na gyon sok szép-
iro dal mi uta lás ta lál ha tó. (Ezek az idé ze tek
meg ta lál ha tók a ta ná ri ké zi könyv vé gén lé -
vő Sze mel vé nyek ben.) Min den hit tan ta nárt
ar ra bá to rí tunk, hogy él jen a tan könyv és a
ta ná ri ké zi könyv ál tal fel kí nált kép ző mű vé -
sze ti és szép iro dal mi le he tő sé gek kel, s hasz -
nál ja azo kat akár az óra kez dé sé nél, akár a
be fe je zé sé nél.

A négy osz tá lyos ta go za ton fon tos a ta nu -
lók gyü le ke ze ti hát te ré nek fel mé ré se. Er re a
tan terv két tan órát ír elő. E be ve ze tő rész ér -
de kes sé té te lé hez nyújt se gít sé get az 1. fe je -
zet ben ta lál ha tó já ték gyűj te mény.

A ta ná ri ké zi könyv bi zo nyos lec kék kel kap-
cso lat ban rész le te sen ki dol go zott já té ko kat,
öt le te ket tar tal maz. Min den kit ar ra biz ta -
tunk, hogy pró bál ja ki és fej les  sze to vább a ta -
ná ri ké zi könyv ben ta lál ha tó drá ma pe da gó gi -
ai öt le te ket és szi tu á ci ó kat. S ne fe lejt sük el: a
leg na gyobb öröm, ha meg en ged jük, hogy di -
ák ja ink meg ta pasz tal ják az evan gé li um va ló -
sá gát.

g A4, 80 ol dal, ra gasz tó kö tött, 620 Ft helyett
558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, 1390 Ft

Sán dor Éva, Só lyom Ani kó

Közelebb az úton
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

So ro za tunk igen sok ol da lú an fel hasz nál ha tó
tag ja a Kö ze lebb az úton című fü zet. Te ma ti -
kus meg kö ze lí té se mi att jól al kal maz ha tó az
is ko lai ok ta tá son kí vül is.

A tan terv ben sze rep lő Út ra va ló té ma kö rök
fel ada ta mind a négy-, mind a nyolc osz tá lyos
gim ná zi um ban az új, ed dig nem tár gyalt evan -
gé li u mi tör té ne tek fel dol go zá sa, il let ve az új szö -
vet sé gi le ve lek té má i val va ló is mer ke dés. A be -
szél ge té sek ki in du ló pont ját az új szö vet sé gi le -
ve lek té mái, nem pe dig ál ta lá nos eti kai vagy
dog ma ti kai kér dé sek ha tá roz zák meg. (Ez utób -
bi ak tár gya lá sa a 8. és 12. év fo lyam anya ga.)

A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok ban eb ből
az anyag ból csak né hány té ma fér be le a ren -
del ke zés re ál ló kö rül be lül nyolc órás ke ret be.
Itt az Új szö vet ség köny ve i nek ala pos meg is -
me ré se kor van mód a páli le ve lek te ma ti kus
fel dol go zá sá ra. Ek kor a vá lo ga tás szem pont ja
el ső sor ban az le gyen, hogy a té ma se gít se a
páli le ve lek meg is me ré sét. (A vá lasz tást meg-
kön  nyí ti a tan terv is.)

Eb ben a fü zet ben is hasz nál juk a négy- és
nyolc osz tá lyos gim ná zi um anya gát meg kü -
lön böz te tő szín vál tást: az evan gé li u mi tör té -
ne tek leg na gyobb ré szé nek fel dol go zá sa a
nyolc osz tá lyo sok szá má ra nagy részt már is-
me rős, így csak a négy osz tá lyo sok ese té ben
ta ní tan dó új anyag ként. (Eze ket a ré sze ket
zöld szín nel je löl tük.) Ter mé sze te sen a nyolc-
osz tá lyos cso por tok ban egy-egy té ma sok kal
gyor sab ban fel dol goz ha tó, hi szen az is mert
tör té net re már csak utal nunk kell.

Sok té ma for dul elő va la mi lyen for má ban a
nyol ca di kos tan terv ben, vagy tér vis  sza majd
a 12. év fo lya mon, ezért az egyes kér dé se ket
nem szük sé ges min den szem pont ból vé gig-
ele mez ni.

A könyv ben gyak ran hasz nált mód szer a be -
szél ge tés. A ta nu lók nak meg kell is mer niük,
szok niuk ezt az egé szen egy sze rű for mát, hi -
szen az ok ta tás ban saj nos egy re ke ve sebb szer
van le he tő sé gük ar ra, hogy sza ba don vé le ményt
mond ja nak bi zo nyos kér dé sek ről. Meg kell ta -
nul ni uk a be szél ge tés kul tu rált for má ját is.
Alap el vünk le het, hogy nincs rossz vé le mény,
leg fel jebb nem ér tünk egyet ve le, és vi tat ko zunk
a kér dés ről. Fő leg az anyag ele jén fi gyel jünk tu -
da to san ezek re a dol gok ra, és se gít sük a ta nu ló -
kat. Ta pasz ta la tunk sze rint a di á kok na gyon
sze ret nek be szél get ni, és há lá sak, hogy őszin -
tén el mond hat ják azt, amit gon dol nak.

g A4, 44 ol dal, ir ka fű zött, 350 Ft helyett 315 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
690 Ft

Soly már Mó ni ka

Közelebb a Bibliához
Hit tan könyv 15–17 éve sek (X–XI. évf.)
szá má ra

Mi ért fon tos könyv a Bib lia? Mi lyen kap cso la -
ta van Is ten nel? Hon nan van a Bib li á nak erő-
sí tő, bá to rí tó, vi gasz ta ló, re ményt adó ha tá sa?
Ki az, aki he lye sen ma gya ráz za az Írá so kat?
Mi vel szó lít meg a Bib li án ke resz tül ben nün -

ket Is ten? Ho gyan szó lí ta nak meg, és mit
akar nak mon da ni egy több ezer éves könyv
be tűi ne künk, mai em be rek nek? Mi ből ál la-
pít ha tó meg, hogy nem ért jük fél re az üze ne -
tét? Ho gyan ke let ke zett a Szent írás? Is ten
men nyi ben és mi lyen for má ban „szer ző je” e
könyv nek? Kik és ho gyan ír ták le elő ször a
szö ve gét, és ho gyan ma rad tak fenn ezek? Ha -
tás sal van nak-e a for dí tá sok az ere de ti tar ta -
lom ra?

E kér dé sek ről va ló együtt gon dol ko dás ra, a
Szent írás sal kap cso la tos is me re tek bő ví té sé re
hív a Kö ze lebb a Bib li á hoz hit tan könyv és a
hoz zá kap cso ló dó ta ná ri ké zi könyv. A tan -
könyv el sőd le ges cél ja, hogy for mál ja a fi a ta -
lok Bib lia-szem lé le tét, Szent írás hoz va ló hoz -
zá ál lá sát. Bib li ai és iro dal mi sze mel vé nyek,
kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, fel is mert hit val lá -
sok, em be rek élet ta pasz ta la tai, a Bib li á val
kap cso la tos is me re te ink és ezek együt tes
mon da ni va ló ja gon dol kod tat hat ja el a ta nu ló -
kat ar ról, hogy mit je lent a ke resz tény em be -
rek, az egy ház és sa ját ma guk szá má ra a
Szent írás és az ab ban meg fo gal ma zott üze net.
A tan anya got ki egé szí ti, il luszt rál ja, és sok szor
to vábbi gon dol ko dás ra hív a tan könyv ben
sze rep lő szí nes kép anyag. Az anyag ré szek fel -
dol go zá sát az elő ze tes ta pasz ta la tok ra, is me -
re tek re rá kér de ző, az anya got a kér dez ve ki -
fej tés mód sze ré vel kí sé rő és to vább vi vő, el -
gon dol kod ta tó vagy az át adott is me re te ket
vis  sza kér de ző fel ada tok se gí tik.

A hit tan könyv anya ga mind a négy-, mind
a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi tan terv ben sze -
re pel (a 9., il let ve a 10. év fo lya mon). A té mák
azon ban nem csak is ko lai, hit tan órai ke re tek
kö zött dol goz ha tók fel: elő ke rül het nek if jú sá -
gi al kal ma kon, bib lia órá kon vagy a fel nőtt ok -
ta tás ban is a Bib li á val fog lal ko zó so ro za tok ré -
sze ként. Ter mé sze te sen a mód sze re ket ezek -
ben az ese tek ben az al kal mak nak meg fe le lő en
kell meg vá lasz ta ni.

g A4, 48 ol dal, ir ka fű zött, 420 Ft helyett 378 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
960 Ft

Só lyom Ani kó

Kö ze lebb az Új szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az Új szö vet ség köny ve it tár gya ló anyag rész a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok tan ter ve sze rint
kö ve ti a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk cí mű
té mát. Ek kor már az evan gé li u mi tör té ne tek
ala po sabb is me re té re szá mít ha tunk ta nu ló -
ink nál: hal lot tak a Bib lia ke let ke zé sé ről, egy-
ház tör té net ből a 7. év fo lya mon az apos to li
kor ral is fog lal koz tak, de még nem ta nul tak a
le ve lek ről. Eze ket az előz mé nye ket fi gye lem -
be vé ve ké szült az új szö vet sé gi köny ve ket tár-
gya ló anyag rész.

Ta nít vá nya ink több sé ge na gyon ne he zen
ve he tő rá ar ra, hogy öröm mel vé gig ol vas sa az
evan gé li u mo kat vagy az új szö vet sé gi ira to kat.
Ha pe dig kény szer ből fut ják vé gig a szö ve get,
ak kor ne he zen ve szik ész re a szép sé gét, ne he -
zen szó lít ja meg őket egy-egy gon do lat. Ezért
a fi gyel mü ket meg ra gad va és irá nyít va egy-
egy ki je lölt sza kaszt ér de mes el ol vas tat ni ve -
lük. (Eb ben se gít a köny vek fel dol go zá sá hoz
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ké szült sok fel adat is.) A cél az, hogy a di á kok
vé gig jár ják, be ba ran gol ják az ira tok jel leg ze -
tes rész le te it. Ter mé sze te sen mind emel lett
ösz tö nöz zük őket ar ra, hogy a köny ve ket tel -
jes egé szé ben is ol vas sák el, de ne te gyük kö -
te le ző vé.

A fü zet ben ta lál ha tó fel ada tok szer ves ré-
szei az el sa já tí tan dó anyag nak: nem csak el mé -
lyí tik azt, ha nem a tan köny vi szö veg hez ké -
pest gyak ran több let in for má ci ót hor doz nak.
Tu da to sít suk di ák ja ink ban is, hogy így ké szül -
je nek a szá mon ké ré sek re.

g A4, 40 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 36 ol dal, ir ka fű zött,
550 Ft

Var ga Gyön gyi, Zsugyel Adél

Kö ze lebb az Ó szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

A tan könyv so ro zat Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű ré sze el ső sor ban olyan ta nu ló cso por tok
szá má ra ké szült, ame lyek még nem sok elő -
ze tes is me ret tel ren del kez nek az Ótes ta men -
tum köny ve i ről és ko rá ról. A kö tet ugyan ak -
kor nem csu pán a tör té ne tek pusz ta is mer te -
té sé re vál lal ko zik.

A 16–17 éves kor osz tály ra jel lem ző, hogy a
di á kok már nem – vagy nem szí ve sen – sa já -
tí ta nak el olyan is me re te ket, ame lyek kel nem
tud nak be lül ről azo no sul ni, vagy ame lye ket
nem tud nak kö zel ről meg vizs gál ni. Ám ta nu -
lás ra mo ti vál ja őket az, ha meg ér zik, hogy az
is me re tek a hét köz nap ja ik kal, a ben nük élő
kér dé sek kel, a je len nel és a rá juk vá ró jö vő vel
kap cso lat ba hoz ha tók. A múlt ér té ke i nek
pusz tán ön ma guk ért va ló meg be csü lé se élet -
ko ruk nál fog va már nem és még nem vár ha tó
el tő lük. Ugyan ak kor eb ben az élet kor ban van
utol já ra le he tő sé gük ar ra, hogy szer ve zett fel -
té te lek kö zött, kor társ cso port ban és ta ná ri
se gít ség gel meg is mer ked je nek a ré gi ko rok ból
szár ma zó kin csek kel, így az Ószö vet ség gel is.

Ezt a lát szó la gos fe szült sé get két szer kesz -
té si elv vel kí sér li meg fel ol da ni a könyv. Egy -
részt a fő szö veg ben meg ta lál ha tók mind azok
az is me re tek, ame lyek elő se gí tik az ott ho ni ta -
nu lást, az össze füg gé sek meg ér té sét. Ugyan-

ak kor az az idő, ame lyet ko ráb ban a tan könyv
hi á nya mi att jegy ze te lés re, dik tá lás ra for dí tot -
tunk az órá kon, most fel sza ba dul hat más jel -
le gű, de épp úgy a tan anyag hoz kö tött el fog -
lalt sá gok ra. Ezek nem má sod ren dű ek, ha nem
ar ra va lók, hogy a ta nu lás sze mé lye sebb le -
gyen, a ta nu lók vi lá gá val lát ha tó kap cso lat ba
ke rül jön. Ezt szol gál ja a tan köny vi fel ada tok
és ké pek je len tős ré sze. A fel ada tok a lec ke té -
má já val kap cso lat ban gyak ran rá kér dez nek a
ta nu lók vé le mé nyé re. Az osz tály ban je len lé -
vő kü lön bö ző vé le mé nyek le he tő vé te szik az
egy más tól va ló ta nu lást, továbbá dif fe ren ci ál -
tab bá vál hat a cso port vi ta kul tú rá ja és igaz -
ság fel fo gá sa is.

A bib li ai tör té ne tek nek az ol va sók éle té vel
va ló ös  sze kap cso lá sa egyéb ként sem ide gen a
szö ve gek szán dé ká tól, eb ben a kor osz tály ban
vi szont meg ke rül he tet len. Ezen az úton vál hat -
nak élő vé a szö ve gek és sze rep lő ik, s a múlt és
a je len ta lál ko zá sa nem csak a di á ko kat, ha nem
a ta ná ro kat is új fel is me ré sek hez ve zet he ti.

A kö tet ben van nak olyan fel ada tok is, ame -
lyek a ver bá lis ta nu lás ha tá ra in túlra me rész -
ked nek. Ta lán szo kat lan, hogy kép al ko tás ra és
-elemzésre is le he tő sé get kí nál nak a tan könyv
fel ada tai. S bár nem min den cso port vé gez
szí ve sen ilyen jel le gű fel ada to kat, biz to san el-
nye ri majd az evan gé li kus gim ná zi u ma ink
rajz–mű vé sze ti ta go za tos osz tá lya i ban ta nu -
lók tet szé sét.

A könyv hasz ná la tát se gí tik az egy ér tel mű
ti pog rá fi ai meg ol dá sok: a lap szé lén ta lál ha tó
pik to gram ok, a fel ada tok bor dó kur zív be tűk -
kel tör té nő sze dé se, il let ve a ki egé szí tő anyag
szél ső ha sáb ban va ló el he lye zé se. A ta ná rok
ezen kí vül se gít sé get, gon do lat in dí tó im pul zu -
so kat, mód szer ta ni út mu ta tást és fel adat meg-
ol dá so kat is ta lál nak a ta ná ri ké zi könyv ben.
Mind a di á kot, mind a ta nárt ma gas kö ve tel -
mé nyek elé ál lít ja a Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű tan könyv, de a rá for dí tott idő és ener gia
re mél he tő leg meg té rül, ami kor a ré gi tör té ne -
tek ele ven né vál nak a je len ben, és úti tár sa ink -
ká sze gőd nek a jö vő fe lé ve ze tő úton.

g A4, 148 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 124 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 1350 Ft

Jánosi Valéria

Egyháztörténet
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az egyház Isten szándéka szerint jött lét re,
Jézus az, aki Szentlelke és igéje által hív ja
egybe és gyűjti össze nemzedékről nem -
zedékre azokat az embereket, akik ben ne
bíznak. Egyszerre szent és profán ez a tör-
ténelem, hiszen maga az élő Isten mun -
kálkodik egyházában és egyháza ál tal, ám
bűnös emberek végzik jól-rosszul a rájuk
bízott mun kát. Jézus ezt mondja fő papi
imájában: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket
a világból, hanem hogy őrizd meg őket a
gonosztól.” (Jn 17,15) Az egyház története szo -
rosan összefonódik a vi lág törté ne té vel, annak
eseményei nélkül nehezen ér tel mezhető.
Tény, hogy az egyház sok szor és sok féle kép -
pen vétkezett Ura aka rata ellen, múltja nem
mindig fényes, ám az mégis Isten népének

története. Ahhoz, hogy a magunk szerepét,
feladatát, egy há zunk jelenlegi helyzetét meg-
értsük, jó, ha is merjük a múltat. Ennek
ismeretében al ka lomadtán talán vé de ni is
tudjuk egy há zun kat az egyre gyakoribb
vádakkal szem ben.

A tan könyv ter mé sze te sen idő ren di sor -
rendben ha lad, fe je ze tek re, órák ra le bontva a
meg ta nu lan dó kat. A fő szö veg köz ben szí nes
ke ret be fog lal va ér de kes sé ge ket, ki egé szí tő
anya go kat ol vas hat nak a di á kok. A lap szé lén
ké pek ta lál ha tók, ér de mes meg nézni ala po san
egy-egy ar cot, mert az sok min dent el árul az
em be ri jel lem ről. A fő szöveg mel lett idé ze tek
ol vas ha tók az adott kor ban élt szer zők től. Né -
ha ne héz meg birkózni a ko ra be li nyel ve zet tel,
ám meg éri a fá rad sá got, hi szen még is csak ők
az el sőd le ges szem ta núk, mi csak értel mez -
zük a tör tén te ket. 

g A4, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1550 Ft he -
lyett 1395 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter,
Réz-Nagy Zoltán

Közelebb az Élethez ÚJ
Hit tan könyv 17–18 éve sek (XII. évf.)
szá má ra

A 12. évfolyamnak szóló hittankönyvvel olyan
lelki és szellemi sétára hívjuk az Olvasót,
amelyen nemcsak újabb ismereteket szerez het,
hanem tanítványi élete is formálódhat. Sétánk
során a poros, zajos utcáról betérünk egy jól -

esően hűvös templom falai közé, ahol a
berendezési tárgyak és szimbólumok ve zet nek
el a legfontosabb kérdésekhez: Honnan jövünk
és hová tartunk? Milyen felszereléssel vág -
hatunk neki a világ alaposabb fel fe de zé sének?
Van-e értelme az istenkeresésnek; hogyan fo -
gad juk Isten emberkeresésének hírét? Sza ba -
dok vagyunk-e erkölcsi dön té se ink ben? Milyen
kapcsolatban áll a hit az értelemmel, a jelen a
jövővel, a bűn a megbo csátással, Isten az em -
ber rel? Mit tehetünk egyé nileg és kö zös ségben
a világért és a hol napért? Kérdéseink meg-
válaszolásában a ke resz ténység kimerít he -
tetlenül gazdag tanítása és hagyománya lesz
segítségünkre, és ezekre saját belátásunk kal,
felelősségünkkel, osztálytársaink, taná runk tár -
sa ságában keresünk majd válaszokat.

g B5, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft he lyett
792 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető pdf formátum -
ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezikonyv
oldalról.

Egyéb
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Ked ves Gye re kek!
A mos ta ni tár sas já ték se gít sé gé vel Nóé tör -
té ne tét ele ve nít he ti tek fel. Szük sé ge tek lesz
bá buk ra és egy do bó koc ká ra is. Az nyer, aki
pon tos do bás sal ér a cél ba. Jó szó ra ko zást!

1. Az em be rek na gyon rosszak vol tak, ezért
az Úr el ha tá roz ta, hogy el pusz tít min den élőt
a föld fel szí nén. Egy szer ki ma radsz a do bás ból!

2. Egye dül Nóé volt jó em ber, ezért ne ki és
csa lád já nak meg ke gyel me zett Is ten. Meg pa ran -
csol ta, hogy épít sen egy nagy bár kát. Dobj még
egy szer!

3. Nóé el kezd te épí te ni a bár kát. Az em be -
rek pe dig ki ne vet ték és csú fol ták emi att. Lépj
vissza há rom me zőt!

4. Ami kor el ké szült a munkával, min den ál -
lat ból be vitt a bár ká ba egy pá rat. Is ten pe dig
kí vül ről rá zár ta a bár ka aj ta ját. Lépj elő re két
me zőt!

5. Negy ven nap és negy ven éj jel zu ho gott az
eső. Min dent el le pett, és sen ki sem ma radt élet -
ben, csak a bár ka la kói. Egy szer ki ma radsz a do -
bás ból!

6. Ami kor el állt az eső, apad ni kez dett a víz.
Nóé ma da ra kat en ge dett ki, és ami kor a ga lamb

egy pál ma ág gal a cső ré ben tért vissza, tud ta,
nem so ká ra ők is ki száll hat nak a bár ká ból.
Lépj elő re há rom me zőt!

7. A bár ka meg re kedt az Ara rát he gyén. Ki -
jöt tek a bent lé vők. Nóé el ső dol ga az volt, hogy
épí tett egy ol tárt, és há lát adott az Úr nak, hogy
meg me ne kül tek. Is ten pe dig szi vár ványt bo csá -
tott az ég re. Ez volt a szö vet ség je le, hogy nem
pusz tít ja el töb bet özön víz zel a föl det. Dobj még
egy szer!
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b Nya ran ta hat hé ten át tá bo roz tat gye re -
ke ket Szer da he lyi né Zi má nyi Má ria. A
bölcs kei re for má tus lel kész nél el ső sor ban
hely be li gye re kek töl tik ide jü ket, de más
gyü le ke zet tag jai is meg for dul nak nála. A
pa ró kia ud va ra olyan, mint egy kis gyer -
mek pa ra di csom: jur ta, hin ta, sőt még
me den ce is van ben ne. A me den ce a fa lu
egyet len stran do lá si le he tő sé gét je len ti, és
már ki is nőt ték. Ma ri ka né ni sze ret ne egy
újat, na gyob bat épít tet ni he lyet te; bí zik
ab ban, hogy kap hoz zá tá mo ga tást az
ön kor mány zat tól és má sok tól. Most
ugyan is egy szer re csak tíz gye rek tud
für de ni, hol ott a bölcs kei re for má tus pa -
ró ki án ál ta lá ban töb ben – negy ve nen-öt -
ve nen – tar tóz kod nak.

Ré geb ben tör tént, hogy Szer da he lyi né Zi má nyi
Má ria az ab la kon ki néz ve né hány gye re ket lá -
tott csel len ge ni a kocs ma előtt. Ap ju kat vár ták.

Ak kor dön töt te el, hogy olyan tá bort szervez,
ahol az ilyen gye re kek – val lá si ho va tar to zás tól
füg get le nül – hasz no san tölt he tik ide jü ket, és
ételt, italt, jó szót, lel ki út mu ta tást kap hat nak.

Nya ran ta hat hé ten át tá bo roz hat nak gye re -
kek a pa ró ki án na gyon ked ve ző fel té te lek kel.
Tá mo ga tók se gít sé gé vel utaz nak is, idén pél -
dá ul két er dé lyi utat szer vez tek szá muk ra,
ami ért a lel kész na gyon há lás, el ső sor ban a pak -
si atom erő mű nek.

Ele in te a pa ró ki án al tat ta a tá bo ro zó kat, és
ő fő zött ne kik. Az tán év ről év re gya ra pod tak,
hol egy hin tá val, hol né hány szá mí tó gép pel,
eme le tes ággyal. És az egy ház ke rü let jó vol tá -
ból el ké szült a me den ce is.

A lel kész szá má ra a gyer mek misszió „csa lá -
di örök ség”, hi szen édes ap ja, aki szin tén pap volt,
an nak ide jén ugyan csak fon tos fel ada tá nak te -

kin tet te a gyer me kek kel va ló tö rő dést. Má ria
már na gyon fi a ta lon el ha tá roz ta, hogy nem
megy el egyet len rá szo ru ló fi a tal mel lett sem
anél kül, hogy se géd ke zet nyúj ta na ne ki.

Szin te apa nél kül cse pe re dett fel Kár pát al -
ján. A re for má tus pa po kat, köz tük ap ját el vit -
ték Szi bé ri á ba, pe da gó gus édes any ját meg fosz -

tot ták ál lá sá tól. Sze gény ség ben él tek. Ami kor
Kár pát al já ról át te le pül tek Deb re cen be, nem
fo gad ta be őket sem a ro kon ság, sem az egy -
ház, a vas út ál lo má son ten get ték nap ja i kat, az
is meg esett, hogy ku káz ni uk kel lett. Gim na -
zis ta volt, ami kor édes any ja két na pig nem tu -
dott en ni ad ni ne kik, és ő kó má ba esett az éh -
ség től. Gyer mek ko ra sok ke se rű él ményt vé -
sett em lé ke ze té be. Fel nőtt ként alap fi lo zó fi á -
ja lett, hogy se gít má so kon, el ső sor ban a
gye re ke ken. „Is ten azt mond ta, adj an nak, aki
kér” – fo gal maz.

Bár ka cér ko dott a gon do lat tal, hogy or vos
vagy ta nár lesz, még is lel kész lett ap já hoz, test -
vé re i hez ha son ló an. Ami kor el vé gez te a teo ló -
gi át, ki tű nő ered mé nye és a pap hi ány el le né -
re más fél évig ren del ke zé si ál lo mány ba he lyez -
ték. Ál mosdra ke rült se géd lel kész nek ap ja
mel lé, ami vel „csu pán” annyi volt a prob lé ma,
hogy még ap ja sem tud ta fel ven ni a fi ze té sét,
nem hogy ő. Föl det mű vel tek, hogy meg él je nek.
Ugyan ezt tet ték ké sőbb, ami kor már férj nél volt,
és gye re kei szü let tek. Ti zen egy évig szol gált a
ta nya vi lág ban.

A rend szer vál tás után ke rült a Tol na me gyei
Bölcs ké re, ahol vég re le he tő sé ge nyílt ar ra, hogy
azt vé gez hes se, amit Is ten rábí zott. Azon nal el -
kezd te a gye re kek kel va ló fog lal ko zást. Büsz -
kén mond ja, hogy nincs olyan gye rek az is ko -
lá ban, aki ne jár na hit tan ra. Óra rend be il leszt -
ve tart ják az órá kat – ka to li kus és re for má tus
hit sze rint.

Má ria alap el ve, hogy egy lel kész nek úgy kell
men nie a sze gé nyek kö zé, hogy a ko sa rá ban alul
van a Bib lia, fölül a ke nyér. Má sik ve zér elv az
éle té ben, hogy ha lát egy olyan gye re ket, aki sze -
gény, el esett, azt fel ka rol ja. Több gye rek nem -
csak tá bo ro zott, élt is egy ide ig a pa ró ki án.
Olyan is meg esett, hogy egy nyolc gye re kes csa -
lád nak fél évig adott ott hont.

A szol gá lat so rán „ka pott” cse me té ken kí vül
per sze sa ját jai is van nak. Öt gye re ket ne vel tek
fér jé vel. Egy lá nyuk még fő is ko lás. A lel kész
asszony idős, be teg anyó sá val él, fér jét no vem -
ber ben ve szí tet te el. Gye re kei anya gi lag is, te -
vő le ge sen is se gí tik az egy há zat, a tá bort,
mint ahogy akad nak má sok is, akik szol gá lat -
tal, egyéb bel tá mo gat ják, mel léáll nak.

Meg esik, hogy a gye re kek meg kér de zik:
„Ma ri ka né ni, mi ért sze retsz min ket?” Ilyen -
kor is, de az új ság író kér dé sé re is azt fe le li, hogy
Is ten a ka pocs köz te és a gye re kek kö zött. „A
Bib li á ban is ben ne van, »aki e ki csi nyek kö zül
egyet is fel ka rol, en gem ka rol fel«” – idé zi. S
hoz zá te szi, ez min den lel kész nek pa rancs
kel le ne, hogy le gyen.

Éle té ben so ha nem volt sza bad sá gon, ne ki a
gyer mek misszió fon to sabb. „Én ak kor va gyok
szo mo rú, ami kor nincs tá bor – árul ja el. –
Annyi ra fűt en gem, hogy a pi ci gye re kek kel
meg is mer tes sem Is ten sze re te tét.”

A pa ró kia és a temp lom aj ta ja per sze nem

csak előt tük áll nyit va. Hí re ment már, hogy
Bölcs kén van egy pap nő, aki min den kit jó szív -
vel fo gad. Egy szer ke rék pá ros tú rá zók sá to roz -
nak az ud va rán, más kor za rán do kok kér nek be -
bo csá tást. Mind nek jut szál lás, egy tál étel és
jó szó.

g Vida Tünde (MTI)

Gyerekparadicsom –
református parókián

b So kan ter ve zik pi he né sü ket a cím ben
sze rep lő gon do lat je gyé ben. Per sze eh hez
az is kell, hogy meg kap ják és ki is ve gyék
az – el vi leg min den ki nek já ró – sza bad -
sá gu kat. A ki kap cso ló dás hely szí né ül
hadd ajánl juk a ba la ton szár szói Evan gé -
li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hont,
amely nya ran ta az üdül ni vá gyó kat vár ja.
Mert „kell egy kis áram szü net”… 

Mit is je lent az áram szü net? Gon dol junk „kis
dol gok ra”! Le het a ki kap cso ló dás csak egy kis
szu nyó ká lás a Ba la ton part ján egy nyug ágy ban.
Sö rö zés egy nem meg szo kott he lyen. Vagy ép -
pen egy hosszabb sé ta a há zas tár sunk kal a le -

me nő nap fé nyé ben. Ide á lis er re – és még sok
más ra is – Szár szó, ahol Végh Sza bolcs in téz -
mény ve ze tő vel be szél get tem.

– Min den év ben el lá to ga tok Önök höz, és
min dig lá tok va la mi vál to zást, fej lő dést. Idén
mi lett más?

– Kül lem re né hány do log meg újult 2010
nya rá ra. Gon dunk volt, hogy a nagy me leg ben
és nap sü tés ben nem tud tuk hasz nál ni a te raszt.
Most, hogy nap vi tor lá kat, az az ár nyé -
ko ló kat tet tünk fel, ki vá ló an mű kö -
dik. A ját szó tér re is nap vi tor lák at he -
lyez tünk el, így nap köz ben is tud nak
a gye re kek ját sza ni.

– Min dig sok volt itt a gye rek, de
idén ren ge teg! Mi vel érik el, hogy egy -
re több a csa lád?

– Az elő ző évek hez ké pest ez az
év va ló ban a kis gyer me kes csa lá dok -
ról szól, je len tő sen meg nö ve ke dett
a lét szá muk. Az ott hon al kal mas a
fo ga dá suk ra, hi szen van nak gye rek -
ágya ink, ete tő szé ke ink, és min den
olyan esz köz ren del ke zés re áll, ami
az itt lé tü ket meg könnyí ti. Emel lett
rend sze re sek a ját szó há zak és a
tánc ta ní tás a gye re kek nek, me lyek
ugyan csak ked vel tek. Leg in kább
száj ról száj ra jár a jó hír, így a kis gye -
re ke sek tény leg el árasz ta nak min ket.
És ez bi zony jó!

– Az e he ti tánc ház tény leg egye -
di volt! Fő leg a ze ne kar, amely Ön -
ből állt…

– Több hang sze ren ját szom –
gi tá ron, te ke rő lan ton, fu ru lyán, ci -

te rán. Ezek ön ma guk ban is ér de ke sek. Mi vel
az ott hon nak nincs sa ját kán to ra, ál ta lá ban if -
jú sá gi éne keket éne ke lünk az áhí ta to kon és a
va sár na pi is ten tisz te le te ken. So kak szá má ra kü -
lön le ges sé vál nak ez ál tal ezek az al kal mak.

Emel lett, hogy a lát vány ra is ad junk, idén
min den tur nus ban ké szí tünk kür tős ka lá csot,
me lyet ha gyo má nyos mó don, pa rá zson sü tünk.

– Szár szón van élet a nyá ri sze zo non kí vül
is, a köz pont egész év ben nyit va áll…

– Igen, az ott hon ki hasz nált sá gá val ed dig
sem volt gond. Ami a nya rat il le ti, ak kor csak
a pi hen ni vá gyó kat vár juk. A je lent ke zé si
rend sze ren vál toz tat tunk: ja nu ár ban a lel ké szek
je lent kez het nek, feb ru ár ban az egy há zi al kal -
ma zot tak, már ci us ban pe dig a töb bi ér dek lő -
dő. Így bő ven meg te lik a ház a nyá ri sze zon ra. 

Az év töb bi ré szé ben is nyit va va gyunk, bár
ak kor nem annyi ra a csa lá di pi he nés a jel lem -
ző, ilyen kor in kább az egy há zi kon fe ren ci ák,
csen des na pok részt ve vői töl tik meg a köz pon -
tot. Mi ma gunk is szá mos sa ját szer ve zé sű prog -
ram mal hí vo gat juk az ér dek lő dő ket. Az ad ven ti
és pün kös di hét vé gé ink is egy re na gyobb lá to -
ga tott ság gal bír nak.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Ha nyár, ak kor Ba la ton
Jelentés Szárszóról 

A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban a Kör nye zet és ener gia
ope ra tív prog ram (KE OP) pá lyá za ta ke re té ben több új fej lesz tés re nyí lik le he tő ség. 

Az egyik a nyá ri me leg el len sú lyo zá sá ra ki ala kí tan dó fal hű tő rend szer lesz, me lyet az ebéd -
lő ben és a kon fe ren cia te rem ben üze mel nek be. Emel lett nap kol lek to ros fű té si rend szer ké -
szül, mellyel a me leg víz-elő ál lí tást old ják majd meg. To váb bá úgy ne ve zett pel let ka zánt sze -
rel nek be, mely a fű té si költ sé gek je len tős csök ken té sé ben kap sze re pet. 

A pro jekt ré sze egy negy ven köb mé te res eső víz tá ro ló meg épí té se, amely ből az össze gyűj -
tött csa pa dék vi zet a WC-tar tá lyok ba ve ze tik, ez zel is csök kent ve a víz szám lát. A mos dó -
csa pok ra per láto ro kat sze rel nek, ame lyek le ve gőt ke ver nek a ki fo lyó víz hez, így a ke ve sebb
vi zet is több nek ér zé kel jük. Ez utób bi val mint egy húsz szá za lé kos víz meg ta ka rí tás ér he tő el.

A pá lyá zat ré sze a sze lek tív hul la dék gyűj tés is, ezt a jö vő év től az in gat lan tel jes te rü le -
tén – a szo bák ban, a kony há ban, az ud va ron – be ve ze tik. En nek min ta pro jekt ként va ló el -
in dí tá sát az egy ház ve ze té se is fon tos nak lát ta. A pro jekt tel kap cso la tos fej le mé nyek ről az
in téz mény fo lya ma to san tá jé koz tat ni fog ja az Evan gé li kus Élet ol va só it.

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

I

F
O

TÓ
K

: 
G

O
T

T
W

A
LD

 K
Á

R
O

LY



28 e 2010. augusztus 22–29. Evangélikus Életkrónika

Ha a nap tárt nem néz nénk, csak az
eget szem lél nénk, ak kor is tud nánk,
hogy au gusz tus van, mert az ég bolt
már olyan kék, ami lyen csak ilyen kor
szo kott len ni, a nyá ri me leg ben is fi -
gyel mez tet ve ben nün ket a kö zel gő
ősz re. Au gusz tus má so dik fe lé ben pe -
dig út ra ké szü lőd nek a fecs kék, a vil -
lany ve ze té ke ken és drót ke rí té se ken
gyü le kez nek, és óri á si csi vi te lés sel be -
szé lik meg a hosszú út előt ti te en dő -
ket. A di á kok ki csit saj nál koz va, de
azért már vá ra ko zás sal te kin te nek a
szep tem be ri is ko la kez dés re. S ami -
kor a kis el ső sök a fecs ke vo na lat
raj zol ják az „eff” be tű írá sá nak elő -
ké szí té se ként, az iga zi fecs kék már
messze jár nak…

Nem tu dom, húsz év múl va raj zol -
nak-e fecs ke vo na lat a kis is ko lá sok, az
vi szont könnyen meg le het, hogy iga -
zi fecs két csak el vét ve vagy egy ál ta -
lán nem lát majd az eget kém le lő.
Ugyan is olyan ütem ben fogy e ma -
dár po pu lá ció, hogy a pesszi mis ta
jós la tok sze rint húsz év múl va tel je -
sen el tűn nek ha zánk ég bolt já ról e
ked ves kis ma da rak. Ép pen ezért a
Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let 2010-
ben, a bio di ver zi tás nem zet kö zi évé -
ben az év ma da rá nak vá lasz tot ta a
fecs két, hogy fel hív ja a fi gyel met a
ma dár fa jok fo gyat ko zá sá nak je len sé -
gé re és ve szé lye i re.

Ami kor fecs kék ről be szé lünk, tu -
laj don kép pen há rom, ha zánk ban
fész ke lő fecs ke faj ra kell gon dol nunk.
A füs ti fecs ke, a mol nár fecs ke és a
par ti fecs ke egy aránt hosszú tá vú vo -
nu ló faj, ván dor lá si út vo na la ik át sze -
lik a Sza ha rát, is mert te le lő te rü le te -
ik Kö zép- és Dél-Af ri ká ban van nak.
Ha zánk ban a leg ve szé lyez te tet teb bek
a par ti fecs kék, ame lyeknek az ál lo -
mány csök ke né se éves vi szony lat ban
akár húsz szá za lék is le het, de a füs -
ti fecs kéé és a mol nár fecs kéé is öt-hét
szá za lék kö zött mo zog. 

Az őszi és ta va szi vo nu lás, a te le -
lő- és fész ke lő te rü le te ken el töl tött hó -
na pok alatt a ma da ra kat érő ne ga tív
ha tá sok je len tős ré sze az idő já rá si

ano má li ák kal, vi ha rok kal, a he te kig
tar tó hű vös, csa pa dé kos idő já rás sal
vagy ép pen a nagy szá raz ság gal
együtt já ró ká ni ku lá val és táp lá lék hi -
ánnyal függ össze. Em lé kez zünk a
múlt év re, ami kor a hű vös, esős idő -
szak ban ez ré vel hul lot tak el az éhe -
ző és ki hűlt fecs kék, és bár so ka t si -
ke rült meg men te ni, na gyon nagy
volt a vesz te ség.

Az idő já rás vi szon tag sá gai mel lett
azon ban mi, em be rek is ve szé lyez tet -
jük e ked ves kis ma da ra kat! So kan
esz te le nül le ve rik fész ke i ket, mert

össze pisz kít ják a há zak kör nye ze -
tét, pe dig a fecs ke pe len ka al kal ma -
zá sá val ezt el le het ke rül ni, és a kel -
le met len sé gek nél sok kal na gyobb
hasz not haj ta nak a ro va rok össze sze -
de ge té sé vel. Az ál lat tar tás má ra oly
mér ték ben vissza szo rult a fal vak -
ban is, hogy ez je len tő sen meg gyor -
sít ja a fecs ke ko ló ni ák el nép te le ne dé -
sét, hi szen a fi ó ka ete té si idő szak ban
nincs ele gen dő táp lá lé kuk. A me ző -
gaz da ság ban al kal ma zott egy re több
vegy szer pe dig nem csak a fecs kék és
más ál la tok lé tét ve szé lyez te ti, hosszú
tá von ránk is ve szé lyes. 

Va jon ész re tér-e va la ha az em ber?
Rá döb be nünk-e, hogy a ké nyel mes,
mo dern élet il lú zi ó já ért sok kal na -
gyobb ál do za tot kell hoz nunk, mint
azt va la ha fel mér ni, de akár fel fog ni
is tud nánk? Sok kö vet kez ményt nem
lá tunk, nem ta pasz ta lunk még köz -
vet le nül. A fecs kék nagy mér té kű fo -
gyá sa azon ban in tő jel le het szá -
munk ra, hogy át gon dol juk a te rem -
tett vi lág hoz va ló vi szo nyun kat, és
na gyon gyor san el kezd jünk ten ni a
bio ló gi ai sok fé le ség meg őr zé sé ért. 

Nem nagy dol gok ról van szó. Sze -
res sük a ma da ra in kat, köz tük a fecs -
ké ket, ne pusz tít suk el a fész ke i ket,
és ha van rá le he tő sé günk, a könnyen
be sze rez he tő mű fész kek kel még tá -
mo gat ni is tud juk le te le pe dé sü ket.
Nem csak a fal vak ban élő ket érin ti ez,
hi szen pél dá ul a mol nár fecs ke ki fe -
je zet ten a vá ro si kör nye zet ma da ra,
a nagy vá ro sok ban még a pa nel há zak
eső től vé dett ré sze in is szí ve sen épít
fész ket. A Ke le ti pá lya ud var épü le -
tén ki lenc ven két fecs ke fé szek ta lál -
ha tó, en nek azon ban ma már csak
tíz-ti zen két szá za lé ka la kott. Akár
há rom-négy száz ma dár is rep ked -
het ne, de saj nos csak har minc-negy -
ve net lát hat az ér dek lő dő ma dár -
meg fi gye lő.

Ve gyük ész re a fecs ké in ket! Gyö -
nyör köd jünk ab ban, ahogy tő lünk né -
hány cen ti re fé lel me te sen gyor san el -
ci káz va kap kod ják össze a ro va ro kat,
vagy aho gyan ez ré vel gyü le kez nek a

hosszú ván dor út előtt! Re mény ked -
jünk, hogy jö vő ta vasszal mi nél töb -
ben vissza tér nek hoz zánk, és mi nél
több kis fecs ke fi ó ka dug dos sa majd
ki fe jecs ké jét a fész kek nyí lá sa in! Így
ta lán húsz év múl va, ami kor az el ső -
sök az „eff” be tű ka nya rí tá sát ta nul -
ják majd, ők is tud ni fog ják, hogy az
„eff” úgy ül a fü zet vo na lán, mint a
fecs kék a vil lany dró ton.

A fecs kék ről és vé del mük ről sok
in for má ció ta lál ha tó a www.mme.hu
ol da lon.

g Sán ta Ani kó

F, mint fecs ke

Az er dé lyi szá szok nyolc száz esz ten -
dős tör té ne te a 12. szá zad ban ma gyar
ki rá lyi hí vó szó ra tör té nő be te le pü -
lés sel kez dő dött, majd a 20. szá zad
so rán a ro mán kom mu nis ta-na ci o na -
lis ta po li ti ka szo mo rú kö vet kez mé -
nye ként fej pén zért tör té nő ki áru sí tás -
sal, egy fej lett kul tú ra tu da tos szét -
zül lesz té sé vel vég ző dött. 

Az egy sé ges val lá sú és kul tú rá jú,
vi szony lag ho mo gén szo ci á lis össze -
té te lű et ni kai kö zös ség vi rág zá sá -
nak alap ját sok ge ne rá ci ón át a csa -
lá di kö te lé ke ket szo ros ra fű ző fa mí -
li ák, il let ve fa lu si és vá ro si kis kö zös -
sé gek ad ták. Ezek, mint pil lé rek,
nap ja ink ban Né met or szág ban is
meg van nak, nyom ta tott ki ad vá nyok -
ban és in ter ne tes web ol da la kon szól -
nak csa lád fák ról és csa lád tör té ne tek -
ről, el ha gyott te le pü lé sük his tó ri á já -
ról, már csak nyo mok ban lé te ző kul -
tu rá lis ér té ke i ről, pusz tu ló mű em lé -
kek ről, ódon evan gé li kus erőd temp -
lo mok lel kek ben vissz hang zó ha -
rang zú gá sá ról. 

E di nasz ti ák ti pi kus sor sát pél dáz -
za a tör té ne tét 1570-ig vissza ve ze tő,
lu the rá nus lel ké szek ge ne rá ci ó it ki -
ne ve lő Ack ner csa lád, mely nek tag -
jai kö zül a két száz esz ten de je el -
hunyt Ack ner György re em lé ke zünk
az aláb bi ak ban.

Ack ner György (Ge org Ack ner)
1747. ja nu ár 9-én szü le tett, a csa lád le -
szár ma zá si táb lá ján sor ban a ne gye -
dik György ként, az ősök höz ha son -
ló an szo ros evan gé li kus egy há zi kö -
tő dés sel. Déd ap ja (1631–1713) Lu ther
ta na it hir de tő pré di ká tor, nagy ap ja
(1682–1748) evan gé li kus lel kész, egy -
há zi tiszt sé get vi se lő es pe res, édes ap -
ja (1718–1764) lu the rá nus lel ki pász tor. 

Négy test vé re volt, de csak ő ér te
meg a fel nőtt kort. Szü lő fa lu ja Fü le -
tel ke (né me tül Fel l dorf; ro má nul Fi -
lit el nic) volt. Az egy kor majd nem
tisz tán né me tek lak ta fa lu nap ja ink -
ban a Ma ros me gyei Ba la vá sár hoz
(Bla den markt, Bălăuşeri) tar to zik,
dön tő en ro mán, a szé kely föl di kap -
cso ló dás mi att na gyobb ará nyú ma -
gyar és nyo mok ban lé te ző szász la -
kos ság gal. 

Ack ner a csa lá di ha gyo má nyo kat
foly tat va a lel ké szi hi va tást vá lasz tot -
ta. Elő ször az er dé lyi szá szok egyik
leg fon to sabb val lá si, kul tu rá lis és
gaz da sá gi köz pont já ban, Se ges vá ron
(Schäß burg, Sig hişoa ra) szol gált. Ma -
gán éle te is szo ro san a te le pü lés hez kö -
töt te. El ső fe le sé gé vel, Gö őz Sá ra

Ka ta lin nal 1773-ban kö tött há zas sá -
got. Gyer me kük, a ké sőb bi kincs tá -
ri tiszt vi se lő, György Leo pold 1780. au -
gusz tus 9-én itt szü le tett. Má so dik hi -
te vé sé vel, Artzt Má ria Er zsé bet tel
1778-ban kelt egy be. E frigy ből szü -
le tett 1782. ja nu ár 28-án szin tén Se -
ges vá rott a leg is mer tebb Ack ner csa -
lád tag, a po li hisz tor Mi hály Já nos
evan gé li kus lel kész, ta nár, ré gész,
ma te ma ti kus, csil la gász, ge og rá fus,
mi ne ra ló gus. Má ria Er zsé bet asszony
adott éle tet az 1790–91-ben Ho mo -
ród be nén szü le tett, fel nőtt ként hi va -
tal no ki pá lyá ra lé pő Jó zsef nek is. 

Ack ner Györgynek két há zas sá gá -
ból to váb bi há rom – a kor szak köz -
egész ség ügyi vi szo nyai mi att – if jú -
ko rá ban el hunyt gyer me ke szü le -
tett. Be ne, a ké sőb bi Ho mo ród be ne
(Me e burg, Be ia) nem csak Jó zsef fi á -
nak szü lő he lyét, ha nem pa pi mű kö -
dé sé nek Se ges várt kö ve tő ál lo má sát
is je len tet te. (A je len leg a Bras só

me gyei Ka ca – Ka t zend orf, Caţa –
köz ség hez tar to zó fa lut va la ha két -
har ma dá ban evan gé li kus né me tek,
egy har ma dá ban gö rög ke le ti val lá sú
ro má nok, kis rész ben ma gya rok lak -
ták, nap ja ink ban pe dig szin te ki vé tel
nél kül ro má nok él nek le rom lott ál -
la gú épü le te i ben, lát ják az össze -

om lás szé lén ál ló, erő dí tett evan gé -
li kus vár temp lo mát.) 

Az ak ko ri ban még vi rág zó fa lu ban
Ack ner nem csak hit éle ti szem pont -
ból volt a kö zös sé ge hasz ná ra. Fia,
Mi hály Já nos tőle örökölte ter mé -
szet tu do má nyos vé ná ját, a lel ké szi
szol gá lat mel lett ő ma ga is „tu dós
csil la gász és ma the ma ti kus” hí ré ben
ál lott. A csa lá di tűz hely me le gé nél
gyak ran ke rül tek elő aszt ro nó mi ai és
ter mé szet raj zi kér dé sek apa és fia
kö zött, és amel lett, hogy az idő sebb
Ack ner csil la gá sza ti hely meg ha tá ro -
zá so kat vég zett Er dély ben, igen je -
len tős, ezen disz cip lí nák kal kap -
cso la tos kéz ira tos mű ve ket ha gyott
mun kás sá gát foly ta tó fi á ra. 

Az evan gé li kus lel kész, ma te ma -
ti kus, csil la gász, ter mé szet tu dós fér -
fiú éle té nek hat van ne gye dik esz ten -
de jé ben, 1810. áp ri lis 4-én Ho mo ród -
be nén hunyt el.

g Re zsa bek Nán dor

Ack ner György lel kész
és ter mé szet tu dós em lé ke ze te

Hét pe csé tes vár tú rák né ven 2009-ben
pe csét gyűj tő já té kot hir de tett a
Veszp rém Me gyei Vá rak Fő ka pi -
tány sá ga Ala pít vány. A ki vá ló tu -
risz ti kai mar ke ting fo gás je len tő sen
hoz zá já rul az egye te mes ma gyar épí -
tett és kul tu rá lis ér té kek meg is mer -
te té sé hez, tör té nel mi is me re tek kel
szol gál va a lá to ga tók szá má ra az
ere de ti hely szí ne ken. 

A já ték lé nye ge, hogy az er re szol -
gá ló fü zet ké be há rom éven be lül össze
kell gyűj te ni a meg adott hét Veszp rém
me gyei vár pe csét jét. A hi ány ta la nul
tel je sí tők sor so lá son vesz nek részt,
és ér té kes dí ja kat nyer het nek.

Az egyik pe csét gyűj tő hely Csesz -
nek sza bály ta lan alap raj zú, bel ső
tor nyos vá ra. Az erő dít mény mag ja
a ta tár já rás után, IV. Bé la idő sza ká -
ban, a 13. szá zad má so dik fe lé ben
épült. Ek kor a be fo lyá sos Csák nem -
zet ség bir to kol ta. Ha tal muk meg tö -
ré se után Ká roly Ró bert ki rá lyi kincs -
tá rá hoz ke rült. A 14. szá zad vé gén
hű bér bir tok ként is mét ma gán kéz be
ad ták. A 15. szá zad ban a tu laj do nos
Ga ra i ak épít tet ték ki, mind ha dá sza -
ti, mind mű vé szi ér te lem ben. 1594-

ben Győr eles té nek hí ré re őr sé ge
el hagy ta, és tö rök kéz re ke rült, de a
száz öt ven éves osz mán hó dolt ság
ide jé hez ké pest csak pil la na tok ra,

hi szen a ha di sze ren cse for dul tá val
1598-ban a ma gya rok vissza vív ták.

A Ba kony hegy ség szik la ge rin cén
ál ló épít mény bir to ko sai 1636-tól az
Esz ter há zy ak vol tak. A Rá kó czi-sza -
bad ság harc alatt ku ruc fenn ha tó ság

alatt állt. 1740 tá ján a fő úri csa lád ba -
rokk vár kas téllyá ala kít tat ta, de je len -
le gi ál la po tá ban lá to ga tói en nek sem -
mi nyo mát nem lát hat ják: szé pen
kon zer vált ma rad vá nyai kö zép ko ri
ál la po tát idé zik. 

1780-ban az Esz ter há zy csa lád
csesz ne ki ágá nak új kas té lya épült, így
el hagy ták a vá rat. Az ek kor már ma -
gá nyos épít mény pusz tu lá sát az egyik

leg je len tő sebb ká ro kat oko zó ma -
gyar or szá gi föld ren gés, az 1810-es
föld moz gás, majd 1820-ban tűz vész
okoz ta, me lyet egy vil lám csa pás vál -
tott ki.

g – re zsa bek –

ERŐS VÁ R AK

Csesz nek vá ra
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A homoródbenei evangélikus templomról készült képeslap
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b Ol va só in kat ez al ka lom mal já ték ra in vi tál juk. A meg -
fej tést – amely a já ték ál tal adott fel adat meg ol dá sa
– szep tem ber 10-ig kér jük szer kesz tő sé günk höz el jut -
tat ni (pos ta cím: Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge,
1085 Bu da pest, Ül lői út 24., e-mail: eve let@lu the -
ran.hu; fax: 1/486-1195). A meg fej tők kö zött a Lu ther
Ki adó fel aján lá sá ból há rom köny vet sor so lunk ki. A
Koczor Tamás készítette já ték le írá sát az aláb bi ak ban
kö zöl jük.

Egy nyolc szó ból ál ló mon da tot ke re sünk, ez ha tá roz za meg a
ké sőb bi  ten ni va ló kat. (A mon dat vé gé re ér te lem sze rű en kell az
írás je let ki ten ni.)
A négy szö gek a kö vet ke ző in for má ci ó kat ad ják:
1. A mon dat egy sza va (a négy zet ben fent ta lál ha tó). 
2. Egy em ber sze mély ne ve (az adott tex tus ban ol vas ha tó), er -

re még szük sé günk lesz.
3. Egy to vább ha la dá si irány: fel-le, jobb ra-bal ra, de irány az észak,

dél, ke let, nyu gat is. Ez is a bib li ai szö veg ben lesz.

A mon dat el ső sza vát, vagy is a kez dő négy ze tet kell el sőd le ge -
sen meg ta lál ni. Az ah hoz kö tő dő irány már se gít a to váb bi hét
me ző höz el jut ni. A nyol ca dik me ző le het olyan, ame lyik ben már
nincs irány meg je lö lés.

Evan gé li kus Élet-bön gé szőjá ték

PÉLDÁN Y UNK

Jón 1,5

EGY Ü T T

Mt 14,28

B ÖLCSE K

Mk 16,11

EGY Ü T T

1Móz 29,9

J ÚNIUSI

1Móz 20,1

J ÚNIUSI

2Móz 29,20

ME LY

1Móz 29,1

VANNAK

2Móz 24,15

PÉLDÁN Y UNK

2Kir 13,17

ŐSAT YÁK

ApCsel 8,31

NEVEK

1Sám 9,1

ÍR Á SÁBAN

2Kir 2,11

TI SZ TA

Ez 8,5

EZ E K

Mk 10,32

A /  AZ

1Móz 24,63

ŐSAT YÁK

Józs 8,12
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Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 10,23–37; 1Móz 4,1–16a. Alapige: Jel 3,1–6. Énekek: 455., 473.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
D. Szebik Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de.
11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti
fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33.
de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor
Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) D.
Szebik Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de.
10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kopf András; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Kopf András; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné
Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. Missura Tibor.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse de. 11.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de. 11. ; Hévíz du. fél 5.; Keszthely
de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.; Nagyvázsony du. 2.;
Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.; Veszprém
de. 10.; Zánka de. fél 9.
német nyelv istentiszteletek
Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 29.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Mk 7,31–37; Ézs 29,17–24. Alapige: Róm 9,15–16. Énekek: 45., 261.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Tóth-Szöllős Mihály;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M.
u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (ökumenikus) Bölcskei Gusztáv, Osztie Zoltán, Gáncs
Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11.
(úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. dr. Blázy Árpád;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de.
10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Kendeh K. Péter; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. Kendeh K. Péter; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kopf András;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kopf András; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker
Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Názáret-templom, Mátraszentimre-
Bagolyirtás de. fél 12. László Lajos.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse de. 11.; Balatonakali du. 2.; Balatonaliga (Club Aliga területén levő református
templom) du. 6.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonföldvár (városháza) du. 2.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus templom) de. fél 9.; Balatonszárszó
(evangélikus üdülő) de. 11. ; Balatonszemes de. fél 10.; Balatonszepezd de. 9.; Hévíz du.
fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.;
Tapolca de. fél 9.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.
német nyelv istentiszteletek
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 22.

VASÁRNAP

20.15 / Du na Tv
Az utol só sza bad té ri mo zi elő -
adás (kí nai film drá ma, 2004)
(100')
Mao mo zi ő rült, és víz hor dó -
ként dol go zik. Egyet len mun -
ka esz kö ze a bi cik li. Min den
fél re tett pén zé ből mo zi elő -
adá sok ra vált je gyet, hogy
mun ka után be ül hes sen egy
iz gal mas ak ció film re. Egy
nap ha za fe lé bi cik li zik, ami -
kor egy szűk ut cá ban vá rat la -
nul egy tég la ra kás nak hajt,
majd egy is me ret len lány fej -
be vág ja egy tég lá val. Mao a
kór ház ban éb red, ahol a
rend őrök fag gat ják, de ő leg -
alább annyi ra ta nács ta lan a
kér dést il le tő en, mint ők. Ki
ez a lány, és mi ért ütöt te le?
Ha ma ro san rá ta lál a lány ra,
aki ről ki de rül, hogy né ma. 

HÉTFŐ

6.50 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok. Bak fark Bá lint
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Te le mann: Ach wie nich tig,
ach wie flüch tig – kan tá ta
11.10 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
13.40 / Bar tók rá dió
A Con ti nen tal kla ri nét -
kvartett ját szik
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül
20.55 / Du na Tv
Ké mek a por fé szek ben –
Rimner Gá bor tör té ne te
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (51')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.04 / Bar tók Rá dió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
hang ver se nye
13.45 / m2
Hí res ma gyar könyv tá rak
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 1976)
A pé csi egye te mi könyv tár
14.10 / RTL Klub
Kis asszo nyok (ame ri kai ro -
man ti kus drá ma, 1994) (115')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A kon szo li dá ló dó
Ká dár-kor szak
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Őr já rat
Be szél ge té sek nem ze ti örök -
sé günk ről
20.30 / Du na Tv
Sop hie – Si si lá za dó hú ga
(né met film drá ma, 2001) (93')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
17.00 / PAX
Ifi ca fé (kon cert film)
19.35 / Bar tók rá dió
A Ber li ni Fil har mo ni kus
Zene kar hang ver se nye
Bach: Lob et den Herrn, al le
Hei den – mo tet ta BWV. 230.
Bach: Mag ni fi cat BWV. 243.
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Ahogy az Is ten el ren de li… –
Ol ga film je (fe ke te-fe hér ma -
gyar do ku men tum film, 2000) (68')
20.30 / Du na Tv
Hogy ál lunk, fi a tal em ber?
(fe ke te-fe hér ma gyar film -
dráma, 1963) (77')

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Ben ne:
Haydn: A Meg vál tó utol só
hét sza va a ke reszt fán
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.30 / PAX
Én va gyok az élet ke nye re
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.10 / Má ria Rá dió
Új szö vet ség. A Szent írás
folya ma tos ol va sá sa
19.35 / Bar tók rá dió
Rán ki De zső
Mo zart-zon go ra est je
22.50 / Du na Tv
Az ár tat lan ság hang jai (me -
xi kói–ame ri kai–Pu er to Ri có-i
há bo rús film drá ma, 2004) (107')

PÉNTEK

10.00 / Vi a sat His to ry
Is ten rott wei le re? (an gol
doku men tum film, 2005)
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2010
Áb ra hám Má ria (he ge dű) és
Do bozy Bor bá la (csem ba ló)
hang ver se nye
(De ák té ri evan gé li kus temp -
lom, jú ni us 12.)
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ko vács At ti la ci pész mes ter
14.35 / RTL Klub
Orosz lán bar lang ban (ame ri -
kai film drá ma, 1998) (96')
21.00 / m1
Volt egy szer egy nyár
(fran cia víg já ték, 2006) (97')
24.00 / Bar tók rá dió
EBU Jazz
A Tony La ka tos Quin tet és
Ke vin Ma hog any kon cert je

SZOMBAT

13.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Is ten rab ja – Be szél ge tés Mó -
zes Ár pád nyu gal ma zott er -
dé lyi evan gé li kus püs pök kel
15.00 / m1
Tan év nyi tó 2010
16.35 / m1
A Szent Mi hály-ká pol na
(ma gyar do ku men tum film,
2008)
16.45 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
19.35 / Bar tók rá dió
Mon te ver di: Or feo
(öt fel vo ná sos ope ra)
Köz ve tí tés a mi lá nói Sca lá ból
19.50 / Du na Tv
Las Ban di tas (ame ri kai–fran -
cia–me xi kói já ték film, 2006) (89')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Bi har ke resz tes ről
Igét hir det: Nagy Zsolt es pe res
10.05 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.30 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
20.15 / Du na Tv
Te réz anya – A sö tét ség szent je
(oszt rák do ku men tum film)
20.55 / m1
Zim mer Fe ri (ma gyar film -
víg já ték, 1997) (89')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Jo hann Matt he son: A sze re -
tet re  mél tó és tü rel mes Dá vid
– ora tó ri um

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 22-étől augusztus 29-éig

Budapesti istentiszteletek augusztus -án
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
V., Deák tér 4. de. 9. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva.

A ma gyar or vo sok és gyógy sze ré szek VII. vi lág ta lál ko zó já nak meg nyi -
tó prog ram ja ként a De ák té ri evangélikus temp lom ban au gusz tus 22-én
es te 18 óra kor öku me ni kus is ten tisz te let re és or go na kon cert re ke rül sor
dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök, dr. Osz tie Zol tán ka to li kus he -
lyet tes es pe res és Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök szol gá la tá val.

H I R D E T É S

Jé zust kö vet ve
Gaz da gít sa bib li ai is me re te it egy kel le mes, nyár vé gi szent föl di úton (Iz -
ra el), hogy meg lás sa Is ten „di cső sé gé nek gaz dag sá gát” (Róm 9,23) ott, ahol
az Is ten fia, Jé zus Krisz tus is járt. Idő pont: ok tó ber 7–14. (8 nap, 7 éj -
sza ka). A rész le te sen ki dol go zott prog ram ról és a min den költ sé get ma -
gá ban fog la ló rész vé te li díj ról tá jé koz ta tást kér het az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont tól (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790,
e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu zsa lel kész től (tel.:
70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

Pol gár Ró zsa Mun ká csy- és Kos -
suth-dí jas kár pit mű vész nek, a
Szé che nyi Iro dal mi és Mű vé -
sze ti Aka dé mia és a Ma gyar
Mű vé sze ti Aka dé mia tag já nak
ki ál lí tá sát au gusz tus 28-án,
szom ba ton dél után 18 óra kor
nyit ja meg Fe ledy Ba lázs mű vé -
sze ti író az Er dős Re née Ház ban
(1174 Bu da pest-Rá kos li get, Bá -
tho ry u. 31.). Köz re mű kö dik Zá -
do ri Má ria ének mű vész, Liszt
Fe renc-dí jas ki vá ló mű vész. A ki -
ál lí tás meg te kint he tő szep tem ber
19-ig kedd től va sár na pig na pon -
ta 14 és 18 óra kö zött.

H I R D E T É S

Kollégiumi felvétel
A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség mi ni kol lé gi u ma fel vé telt hir det
Deb re cen ben fel ső ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tók ré szé re a 2010/2011-es tan év től.

A kol lé gi um Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut ca 3.); el he lye -
zés két két ágyas, il let ve egy há rom ágyas szo bá ban. Díj: 12 000 Ft + re zsi.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell lel ké szi aján ló le ve let, va la mint kéz zel
írott ön élet raj zot. A je lent ke zés ha tár ide je: au gusz tus 20. Ér dek lőd ni le -
het Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es vagy Ba lázs Vik tó ria
lel kész nél a 20/824-7865-ös szá mon.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk a Ke resz tény Or vo sok Ma gyar or szá gi Tár sa sá gá nak XIV.
or szá gos kon fe ren ci á já ra min den ked ves ér dek lő dőt, or vo so kat, fog or vo -
so kat, gyógy sze ré sze ket, egész ség ügyi szak dol go zó kat, lel ki gon do zó kat és
ilyen pá lyák ra ké szü lő hall ga tó kat. Idei té mánk: Is ten nek el kö te lez ve, egy -
mást se gí tő kö zös ség ben a be te ge kért. A kon fe ren cia Gö döl lőn lesz a Szent
Ist ván Egye te men au gusz tus 27-től 29-ig. Véd nö ke: prof. dr. Rét he lyi Mik -
lós. Je lent kez ni le het 9-től 13 órá ig te le fo non az 1/229-1130-as szá mon. Mo -
bil: 70/618-9655. E-mail: komt@mail.da ta net.hu. Le ve le zé si cím: 1111 Bu -
da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let (EB BE) má so dik
fél évi prog ram so ro za tá nak té -
má ja: A ke resz tyén egy ház pe re -
mén: szek ták, szél ső sé gek, ki hí vá -
sok a mai Ma gyar or szá gon. Elő -
adó: Sza lai And rás, az Apo ló gia
Ku ta tó köz pont ve ze tő je, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
dok to ri is ko lá já nak hall ga tó ja.

Az el ső al kal mat, Be ve ze tő,
fo gal mak; szél ső sé gek re pél da:
Hit Gyü le ke ze te cím mel, szep -
tem ber 9-én, csü tör tö kön 17
óra kor tart ják az or szá gos iro da
ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői u. 24.). Áhí tat tal
Se ben Gló ria szol gál.

H I R D E T É S
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b Nagy já ból egy idő ben – 2008-
ban – je lent meg a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban A te rem tés ün ne -
pe cí mű ta nul mány gyűj te mény,
il let ve a Ma gyar Ka to li kus Püs -
pö ki Kon fe ren cia kör le ve le a
te rem tett vi lág vé del mé ről, va -
la mint a hoz zá kap cso ló dó há -
rom ki ad vány. A ka to li kus egy -
ház ban fo lyó te rem tés vé del mi
mun ká ról No bi lis Má rió püs pö -
ki ta ná csost, a Sa pi en tia Szer ze -
te si Hit tu do má nyi Fő is ko la ta -
nár se géd jét, az Or szá gos Lel ki -
pász to ri In té zet (OLI) igaz ga tó -
ját kér dez tük.

– Mi kor erő sö dött fel a ka to li kus
egy ház ban a te rem tett vi lág irán ti fe -
le lős ség vál la lás kér dé se, és mi ként
mu tat ko zott meg a gya kor lat ban?

– Ha a ka to li kus egy ház egé szét
néz zük, azt kell mon da nunk, hogy a
gyö ke rek messzi re nyúl nak vissza.
Nem rég hal lot tam egy ér de kes elő -
adást, mely be mu tat ta, hogy azok kö -
zül a fel is me ré sek kö zül, me lye ket a
20. szá zad ál ta lá nos esz me tör té ne té -
ben ál ta lá ban a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás fej lő dé se mér föld kö -
ve i nek szok tak tar ta ni – olyas mik re
gon do lok, mint pél dá ul a Ró mai
Klub ál tal pub li kált A nö ve ke dés ha -
tá rai fő gon do la tai –, jó né hány
rend re öt-tíz év vel ko ráb ban már
meg je lent a pá pák írá sa i ban. Szel le -
mi leg te hát az egy ház leg alább is lé -
pést tar tott a vi lág ve ze tő tu dó sa i nak
ku ta tá sa i val. 

A gya kor lat út ja azon ban sok kal
rö gö sebb. Míg a nyu ga ti or szá gok ban
a het ve nes évek vé gé től egy re több -
fe lé tű nik fel a ka to li kus kö zös sé gek
kö ré ben a te rem tés tu da tos gon dol -
ko dás mód, ad dig ná lunk, Ma gyar or -
szá gon – sok más ha son ló té má val
pár hu za mo san – az egy há zon be lül
mind a mai na pig in kább egy ki sebb -
ség te kint he tő el kö te le zett nek eb ben
az ügy ben. Mond hat ni úgy is, hogy
az út tö rés, az ala pí tás fá zi sá ban va -
gyunk e té ren, ami nek per sze van nak
elő nyei is – le het má sok hi bá i ból ta -
nul ni, var ga be tű ket ki le het hagy ni –,
de a le ma ra dás ér zé se ha tá ro zot tan
erő sebb.

– Ho gyan kap cso ló dott be Ön eb -
be a mun ká ba, és ho gyan lett a „fe -
le lő se”?

– Én ma gam ko ráb ban el ső sor ban
if jú ság pasz to rá ci ó val fog lal koz tam,
il let ve az Or szá gos Lel ki pász to ri
In té zet ben olyan té mák ba dol goz -
tam be le ma gam, mint pél dá ul a ka -
te ku men á tus. 2005 kö rül kezd tem
fel fi gyel ni a te rem tés vé de lem té -
ma kö ré re. 2007-ben részt vet tem az
oszt rák lel ki pász to ri na po kon,
amely eknek ab ban az év ben ez volt
a té má ja. Itt lát tam át elő ször iga zán
az ügy sok fé le meg kö ze lí té si le he tő -
sé gét, pasz to rá lis és spi ri tu á lis táv -
la ta it, és ér tet tem meg ki emel ke dő
fon tos sá gát. 

A kö vet ke ző év ben a Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia el ha tá -
roz ta az ez zel a té má val fog lal ko zó
pász tor le vél ki adá sát. E kör le vél
egyik ki egé szí tő kö te té nek szer kesz -
té sé re kér tek fel, és in nen től már egy -
más ból kö vet kez tek a lé pé sek. De
hoz zá kell ten nem, hogy sem mi -
képp sem sze ret nék a té ma egyet len
ka to li kus „fe le lő sé nek” sze re pé ben
fel tűn ni: há la Is ten nek, töb ben több -
fé le ki in du lás ból fog lal koz nak a kér -
dés sel. A mi te rem tés vé del mi mun -
ka cso por tunk az egyik ezek kö zül,
mely hely ze té nél fog va – mint az OLI
egyik mun ka kö zös sé ge – igyek szik

egy faj ta ko or di ná ló, ka ta li zá ló sze re -
pet be töl te ni.

– A há rom se géd anyag kü lön bö ző
mó don nyújt út mu ta tást azok nak,
akik ko mo lyab ban sze ret né nek fog lal -

koz ni a kör nye zet vé de lem mel min -
den na pi éle tük, mun ká juk so rán, il -
let ve rá vi lá gít ar ra, hogy nap ja ink ra
min den kit – ha bár kü lön bö ző kép pen
– érin tő kér dés sé vál tak a kör nye ze -
ti prob lé mák. Mi lyen vissza jel zé sek
van nak az óta? Mennyi re van je len ez
a té ma az egyes kö zös sé gek, plé bá ni -
ák éle té ben?

– Azt mond ha tom, hogy az éb re -
dés, a fel is me rés fá zi sá ban va gyunk.
A szám ki csi, a ten den cia vi szont
erős: szin te hét ről hét re buk kan nak
fel hí rek ar ról, hogy újabb és újabb
ka to li kus kö zös sé gek kezd tek ér dek -
lőd ni az ügy iránt. 

Azt gon do lom, na gyon jó lé pés
volt a püs pö ki kar ré szé ről rög tön há -
rom gya kor la ti kö tet tel kí sér ve ki ad -
ni a kör le ve let. A hí vek kö ré ben
érez he tő en nek ha tá sa: a prak ti kus
út mu ta tá sok se gít sé gé vel sok kal ha -
ma rabb „tud ják ho va ten ni” a té mát,
meg ér tik, hogy az ő éle tü ket ho -
gyan érin ti az el mé let ben fel vá zolt
kér dés. Ugyan ak kor erős té ve dés
len ne azt gon dol ni, hogy már min -
den ki hal lott a do log ról, és fő leg
azt, hogy meg is ér tet te vol na alap -
ve tő fon tos sá gát, ak kor is, ha bi zo -
nyos „jól in for mált” – pél dá ul fi a tal,
csa lá dos, vá ro si, in ter ne tet hasz ná -
ló, hi tét ak tí van gya kor ló – kö rök ben
már nem új don ság a té ma. Hosszú
mun ka áll még előt tünk e té ren.

– Az OLI Te rem tés vé del mi Mun -
ka cso port ja ak tív szer ve ző je a szep -
tem ber 26-án a bu da pest-szent im re -
vá ro si plé bá ni án meg ren de zen dő
öku me ni kus te rem tés ün nep nek. Ho -
gyan ké szül nek az egyes kö zös sé gek
erre az alkalomra?

– A ma gyar ka to li kus egy ház ban
ez a ha gyo mány még csak csí ra sze -
rű: az el múlt évek ben még nem jár -
ta át e kez de mé nye zés a ka to li kus
köz tu da tot. Ál ta lá ban olyan he lye ken
moz dult meg va la mi, ahol élő öku -
me ni kus kap cso la tok ad tak bá to rí tást
a pró bál ko zá sok nak. El sőd le ges fel -
ada tunk te hát most a tá jé koz ta tás, a
fi gye lem fel kel tés és az öt le tek ter jesz -
té se, hogy mi nél több he lyi kö zös ség
kap jon len dü le tet a cse lek vés re. En -
nek szol gá la tá ba sze ret nénk ál lí ta ni
a ren del ke zé sünk re ál ló kom mu ni ká -
ci ós csa tor ná kat, min de nek előtt a te -

rem tes ve de lem.hu cí men ta lál ha tó
hon la pun kat. A ka to li kus pasz to rá -
ció a ta pasz ta lat sze rint au gusz tus vé -
gé ig „nyá ri ál mot al szik”, job ban
mond va a lel ki pász tor ko dás ilyen kor
más te rü le te ken, pél dá ul a tá bo rok -
ban zaj lik, így a mun ka dan dár ja
még csak most kö vet ke zik – jól kell
te hát idő zí te nünk…

– Többévi lel ki pász to ri, egye te mi
lel ké szi, ta ná ri szol gá la ta alap ján
lát-e el moz du lást ab ba az irány ba,
hogy az egyé ni ér de kek és a ma
annyi ra suly kolt ön meg va ló sí tás he -
lyett az össze fo gás, az em ber tár sa kért
és a te rem tett vi lá gért va ló együtt mű -
kö dés ve zé rel je min den nap ja in kat?

– Meg győ ző dé sem és új ra meg új -
ra ta pasz ta la tom is, hogy mi köz ben
a mé dia és a köz gon dol ko dás erő sen
in di vi du á lis, ad dig a min den na pi
em be ri kap cso la tok erő te ré ben
csend ben, de fo lya ma to san előny be
ke rül nek a kö zös sé gi, sze re tet re épü -
lő, ön zet len – meg koc káz tat hat juk
még a nem hí vők re gon dol va is:
evan gé li u mi – gesz tu sok. A ke resz -
té nyek és kü lö nö sen az „írás tu dók”
– be le ért ve a ke resz tény mé diát – fe -
le lős sé ge en nek a fel is me rés nek a be -
fo gad ha tó mó don va ló „fel han go sí -
tá sa”. A te rem tés vé de lem ügyé vel
„ko pog tat va” is ren ge teg nyi tott aj tó -
val, jó szí vű fo gad ta tás sal ta lál ko -
zom és az zal, hogy na gyon so kan ér -
zik, sej tik már ma guk tól is, mer re kel -
le ne men ni, de na gyon vár nak egy
pon to sabb út mu ta tás ra. 

Kü lö nö sen épí tő nek tar tom en nek
kap csán an nak be mu ta tá sát, hogy a
te rem tés vé de lem ese té ben nem va -
la mi fé le „kí vül ről az egy ház ra ag ga -
tott”, ide gen té má ról van szó, ha nem
az evan gé li um lé nye gé ből, Krisz tus
ta ní tá sá nak lé nye gé ből fa ka dó lel kü -
let ről, szem lé let mód ról. S a kör nye -
zet, a mai vi lág nagy prob lé má i nak
meg ol dá sá hoz – Mily meg le pő! Vagy
tán még sem? – vég ső so ron nem is
kel le ne mást ten nünk, mint kö vet ke -
ze te sebb ta nít vá nyok nak, jobb Krisz -
tus-kö ve tők nek len nünk…

– Vé ge ze tül me lyek azok a kör nye -
zet vé del mi szem pon tok, ame lye ket
sze mé lyes éle té ben fon tos nak tart,
és ame lye ket nap mint nap be is tud
tar ta ni?

– Szá mom ra is je len tős fel is me ré -
se ket, be lá tá so kat ho zott a te rem tés -
vé de lem ügyé vel va ló el mé lyül tebb
fog lal ko zás. Ap ró, de ha tá ro zott vál -
to ztatá sok ra ösz tön zött min den na -
pi éle tem ben. Erő sen át ala kul tak a vá -
sár lá si szo ká sa im: sok kal job ban
oda fi gye lek ar ra, mit, mennyit és
hol vá sá ro lok, előny ben ré sze sít ve a
ke vés bé cso ma golt, kö ze leb bi hely -
ről szár ma zó, a ter mé sze tes hez kö -
ze lebb ál ló cik ke ket. Tu da to sabb let -
tem az erő for rá sok – víz, elekt ro mos
áram, gáz – fel hasz ná lá sá ban is. 

A leg ne he zebb fel adat szá mom ra
a köz le ke dés te rén mu tat ko zik. Mun -
kám so rán ugyan is elég so kat kell
utaz nom; en nek el le né re erő sen tö -
rek szem ar ra, hogy ami kor csak le -
het, a sze mély au tó he lyett tö meg köz -
le ke dést vagy ke rék párt hasz nál jak,
ne tán gya lo gol jak. 

Ma gam on is új ra meg új ra meg ta -
pasz ta lom, amit má sok nak is igyek -
szem el mon da ni: el ső sor ban szem -
lé let for má lás ra van szük ség, ami -
ből az tán kö vet ke ze te sen fa kad nak a
konk rét tet tek. Mert a te rem tés irán ti
fe le lős ség lel ki sé ge nagy fel adat és
egy ben nagy esély is az egy ház
misszi ó já nak – de csak ak kor fe le lünk
meg en nek a ki hí vás nak, ha hi te le sek
va gyunk: el ső ként ne künk kell élet -
té vál ta ni, amit hir de tünk.

g Je ra bek-Cse re pes Csil la

Te rem tés vé de lem – fel adat és esély
Be szél ge tés No bi lis Má ri ó val

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

La pu ában jár tunk
A kis kő rö si ek – már mint a vá ros és az evan gé li ku sok – friss, mind össze két -
éves test vér vá ro si és test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tot ápol nak egy finn or szá -
gi te le pü lés sel és lu the rá nu sa i val. A finn part ner, La pua pont ak ko ra, mint
Kis kő rös, Hel sin ki től há rom száz nyolc van ki lo mé ter re fek szik. Szá munk ra
nem mel lé kes, hogy evan gé li kus püs pö ki szék hely és a „körtti” éb re dé si moz -
ga lom köz pont ja a te le pü lés.

A la pu a i ak egy éve vá ro si ve gyes ka ruk kal mu tat koz tak be Kis kő rö sön. Most
a Kő rös Lu the ran Brass együt tes, a kő rö si evan gé li ku sok fú vós ze ne ka ra vi -
szo noz ta a lá to ga tást. No meg erő sí tet te a kap cso la tot. A ze ne kar elő ször az
evan gé li kus nép fő is ko la nagy ter mé ben mu zsi kált a szép szá mú hall ga tó ság -
nak. Itt el ső sor ban egy ház ze nei mű vek, ko rál fel do go zá sok hang zot tak el. 

A kö vet ke ző fel lé pés vi szont nagy ki hí vás elé ál lí tot ta a kis kő rö si ze né sze -
ket. Úgy adó dott, hogy a ré gió (Dél-Poh jan maa, Ost ro bott nia) leg ran go sabb
ze nei fesz ti vál ját ép pen La pu ában ren dez ték meg au gusz tus el ső hét vé gé -
jén. A Spe lit fesz ti vál har minc nyolc éve hív ja szín pad ra a tér ség nép ze nei és
nép tánc együt te se it. A Kecs ke mé ti Pál lel kész ál tal ve ze tett együt tes meg szó -
lalt a fesz ti vál nyi tó ün nep sé gén is, majd es ti kon cert jé vel ara tott szép si kert.
A mű vek kö zött ko rá lok, in du lók, né pi fel dol go zá sok, ope rettslá ge rek és nem
utol só sor ban spi ri tu á lék sze re pel tek. 

A ran gos ze nei ta lál ko zót kö zel tíz ez ren lá to gat ták, hi szen a haj da ni lő szer -
gyár ból kul tu rá lis köz pont tá va rá zsolt te rü le ten több szín pa don ze nél tek a
finn együt te sek. Meg tisz tel te tés nek szá mí tott te hát a ma gya rok fel lé pé se.

A kap cso lat je len tő sé gét erő sít ve a de le gá ci ót el kí sér te Do mo nyi Lász ló pol -
gár mes ter is, aki min den prog ra mot együtt élt át a kő rö si ze né szek kel. A ven -
dég lá tók ré szé ről Paa vo Lat va-Ras ku pol gár mes ter és Ju ha Iko la dóm pré post
tün tet te ki fi gyel mes sze re te té vel a cso por tot. A ma gya ro kat csa lá dok lát ták
ven dé gül, így a kis kő rö si ek be pil lan tást nyer het tek a fin nek min den nap ja i -
ba, éle tük be, és íze lí tőt kap hat tunk ha gyo má nya ik ból, kul tú rá juk ból.

A szin te ki zá ró lag evan gé li kus val lá sú finn tár sa da lom nagy hang súlyt fek -
tet a tra di ci o ná lis ér té kek meg men té sé re és ápo lá sá ra. Fej lett ze nei kul tú -
rá juk zá lo ga a fel nö vő if jú ság, amely nek tag jai majd mind annyi an ját sza nak
va la mi lyen hang sze ren. La pua gyö nyö rű, fá ból épült evan gé li kus dóm temp -
lo má ban en nek gyü möl cse ként hall hat tuk a VI VO if jú sá gi szim fo ni kus ze -
ne kar kon cert jét. 

A temp lom kü lön le ges sé ge, hogy itt ta lál ha tó Finn or szág leg na gyobb or -
go ná ja. És a temp lom fa lán a ma gya rok szá má ra oly fon tos em lék táb la, amely
a finn–szov jet há bo rú ban részt ve vő és La pu ában ál lo má so zó 346 ma gyar
ön kén tes ka to ná nak és pa rancs no kuk nak, Ké me ri Nagy Im re fő had nagy nak
ál lít em lé ket.

La pua – vá ros észa kon, ahol az ut cán is me ret len is me rő sök kö szön te nek
és ál lí ta nak meg egy szó ra. La pua vá ros észa kon, ahol jó ma gyar nak len ni.

Lup ták György lel kész (Kis kő rös)

APRÓHIRDETÉS

A Pro tes táns Dia kó ni ai Szak kol lé gi -
um fel vé telt hir det Bu da pes ten ta nu -
ló fő is ko lás és egye te mis ta lá nyok ré -
szé re. Tel.: 30/319-0559.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Bu dán, a Bu da ke szi úton 47 m2-es,
föld szin ti la kás ki adó. Ér dek lőd ni
le het: De ák té ri lel ké szi hi va tal, Kar -
vai Ot tó gond nok, 20/413-6966.

Hasz nált sí pos or go nák ju tá nyos áron
el adók. In for má ció: or go na@liszt -
aka de mia.hu, 20/585-9438.

„Gon dol ránk az Úr, meg fog ál -
da ni.” (Zsolt 115,12) Is ten irán ti
há lá val tu da tom, hogy au gusz tus
28-án 11 óra kor a pé csi evan gé -
li kus temp lom ban Gáncs Pé ter, a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke lel -
késszé avat. Sze re tet tel hí vom
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.

Vla di ka Zsó fia

HA LÁ LO ZÁS
Fá jó szív vel tu dat juk, hogy Ko -
vács Jó zsef né szü le tett Csiz ma zia
Ir mát 95 éves ko rá ban Krisz tus
Urunk ha za hív ta föl di ott ho ná -
ból, a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ból. Te me té se
szep tem ber 2-án dél előtt 10 óra -
kor lesz a Bu da fo ki te me tő ben.

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

Tisztelt Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy
szerkesz tő ségünk augusztus
-ától -éig zárva tart.
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Új nap – új kegyelem
Va sár nap
Min den lé lek az enyém. Ez 18,4 (Jn 17,2; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 93)
„Kész a vi lág, / Fe szült, ün ne pi vá rás / Ter jeng fe let te. / Ha lot ti csend. Csak
né ha-né ha / Só hajt az Is ten Lel ke. // Ki mér ve min den pá lya / Meg tölt ve min -
den lé lek-lám pa, / Ahol csak úr a lét…” (Dsi da Je nő: Pün kös di vá ra ko zás) Ki
va gyok? Egy ál ta lán, mi fé le bir tok vi szony ban ér tel mez he tő az em be ri lé lek?
Az élet? A vers so rai köl tői lá to más ban fo gal maz zák meg, hogy min den lé -
lek gaz dá ja a Te rem tő, aki sza vá val vi lá gos sá got ad a föld re. S mi a fény ből
ka punk fényt. Sze re tet ből sze re te tet. A For rás ból éle tet, hi tet. Pün kösd del
a vi gasz ta ló Szent lel ket. Kié va gyok? Ki nek szol gá lok? Ki re mu tat éle tem?
Ha már tu dom, kié va gyok – Is te né –, ak kor azt is tisz táz ni tu dom, mi az
enyém. S ez igen sok föl di ke se rű ség től és füg gő ség től meg ment. 

Hét fő
Az Úr ezt mond ta Ab rám nak: Ál ta lad nyer ál dást a föld min den nem zet sé -
ge. 1Móz 12,1.3 (Gal 3,29; 5Móz 15,1–11; 1Jn 4,1–6) Eb ben az el hí vás ban, Áb -
ra hám meg ál dá sá ban Is ten az egész em be ri ség re néz ve cse lek szik. Nem „csak”
Áb ra hám éle té ben kezd újat az Is ten, mi kor új ha zá ba in dít ja, föl det, utó -
dot ígér ne ki. „…akik hit ből va lók, azok Áb ra hám fi ai.” (Gal 3,7) Így pe dig raj -
tunk van nak mind azok az ál dá sok, ame lye ket Is ten Áb ra hám ra he lye zett. Lás -
suk meg, hogy a Jé zus Krisz tus ba ve tett hit nek mi lyen mély sé gei, aján dé kai
van nak! Is ten újat kez dett az egész vi lág éle té ben, és en nek az új nak mi is
ré sze sei le he tünk! 

Kedd
Ami kor ki irt ják a föl dön élők kö zül, né pe vét ke mi att éri a bün te tés. Ézs 53,8
(1Pt 3,18; Ám 5,4–15; 1Jn 4,7–21) Hol van a te Is te ned? – kér de zik tő lünk sok -
szor. Ha az em be ri go nosz ság, a jár vá nyok, a ter mé sze ti ka taszt ró fák pusz -
tí ta nak, gú nyo san az „üres ég” fe lé mu to gat nak az em be rek. Meg ren dít he ti
hi tün ket e kér dés? Nem, ha az szik lá ra épült. Ézsa i ás köny vé nek 53. fe je ze -
te szá mom ra nagy be tűs vá lasz, szik la. Is ten ott volt, mi kor pró fé tá ja Krisz -
tus ról szólt. Ott volt, mi kor Jé zus em ber ré lett, ami kor ta ní tott és gyó gyí -
tott, majd a Gol go tán meg halt. Ott volt, mi kor fel tá madt, s itt van most is
Is ten. „Az Úr aka ra ta cél hoz jut ve le” (53,10): hir de ti or szá gát, evan gé li u mát.
Nincs vé let len, nem a ká osz az úr a te rem tett ség ben; Is ten ke zé ben va gyunk,
az utol só szó az övé. Ter ve van ve lünk, üd vös ség re vi vő ter ve. 

Szer da
Di csér jé tek az Urat mind, ti né pek, di cső ít sé tek mind, ti nem ze tek! Zsolt 117,1
(Ef 4,6; 5Móz 24,/10–15/17–22; 1Jn 5,1–5) Az igaz is ten di csé ret szív ből fa kad,
és az egész élet mö göt te van. Egye dül az em ber ké pes sza va i val és tet te i vel
di csér ni az Is tent. A sze re tet dia ló gu sa is ez az élet re hí vó, meg tar tó Is ten -
nel: „Tartsd meg éle te met, hogy di csér hes se lek” – így a 119. zsol tár. Is ten tisz -
te le tünk li tur gi á ja olyan ősi, mély, ma gasz tos, gon do san fel épí tett ele mek ből
áll, hogy a nyi tott szív vel részt ve vő át él he ti ben ne a kö zös sé gi is ten di csé ret,
Krisz tus-di csé ret iga zi örö mét. A ta lál ko zás cso dá ját a Min den ha tó val.

Csü tör tök
Az Úr ve lem van, mint erős vi téz. Jer 20,11a (Jel 1,10–11.17–18; Ap Csel 4,32–
37; 1Jn 5,6–12) Je re mi ás ke se reg, hogy olyat bí zott rá az Úr, ami ért meg ver -
ték, ka lo dá ba zár ták, ki gú nyol ták. De vi gaszt ta lál hi te ál tal. A ta nít vá nyok
is szem be sül tek az zal, hogy Jé zus kö ve té se nem „nép sze rű” do log. Mert egé -
szen más lesz az, aki az Úré. Nem szól hat, nem vi sel ked het töb bé ugyan úgy,
mint ad dig. „…töb bé te hát nem én élek, ha nem Krisz tus él ben nem…” (Gal
2,20) Pár év ti ze de kis vá ros ban ér tel mi sé gi nek temp lom ba jár ni – kar ri er szem -
pont já ból – nem volt ta ná csos, me sé li egy lel kész az em lé ke it. Mi mit ten -
nénk meg az Úrért? Vál lal juk őt, vagy el fu tunk? Egy biz tos: ő ve lünk van, ha
őhoz zá me gyünk.

Pén tek
Pál ír ja: Nem kí vá nok más sal di cse ked ni, mint a mi Urunk Jé zus Krisz tus ke -
reszt jé vel, aki ál tal ke reszt re fe szít te tett szá mom ra a vi lág, és én is a vi lág szá -
má ra. Gal 6,14 (Ézs 53,5; Mt 26,47–50/55–56/; 1Jn 5,13–21) Sze re tünk di cse -
ked ni. A töb bi ek fö lé ke re ked ni va la mi vel. Si kert, pénzt, ha tal mat, kap cso -
la to kat fel mu tat ni. A hí vő em bert is el éri a di csek vés kí sér té se, ha messzebb -
re ke rül az igé től. Pál di csek vé se, örö me, ere je, büsz ke sé ge, min de ne: a Krisz -
tus ke reszt je. Mi ho gyan kö ves sük Pált? Éle tünk min den nap ján, tet te ink -
ben, sza va ink ban lát ha tó an-lát ha tat la nul vi sel jük a je let, hogy hoz zá, a meg -
fe szí tett és fel tá ma dott Úr hoz tar to zunk. Ez ál tal a vi lág hoz va ló vi szo nyunk
is át ren de ző dik. Mér he tet le nül so kat nye rünk így. 

Szom bat
Nézd! El vet tem a bű nö det, és dí szes ru há ba öl töz tet lek té ged. Zak 3,4 (Lk 12,27–
28; Júd 1–2.20–25; 2Jn 1–13) Bör tön ben jár va ami fel tű nő: a ru ha. Egyen sza -
bás, kék-szür ke, le han go ló szín vi lág, dísz te len ség, át la gos anyag, min den el -
ítélt szá má ra egy for ma ság. Is ten előtt min den ki vét ke zett, egy sincs, aki igaz
len ne. Ne künk is jo go san jár na a rab ru ha! El ke se rí tő len ne ab ban jár ni! Ha
Is ten nem cse lek szik ér tünk, meg vál tá sun kat nem vég zi el Jé zus a ke resz ten…
De az óta, ha oda me gyünk elé, és le bo ru lunk lé lek ben, mi is meg tisz tu lunk
vé re ál tal. Dí szes, fe hér ru hát ka punk. Be csül jük meg. Ne pisz kol juk össze!

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem
Va sár nap
Jé zus mond ja: „Én va gyok az iga zi sző lő tő, és az én Atyám a sző lős gaz da. Azt
a sző lő vesszőt, amely gyü möl csöt te rem, meg tisz tít ja, hogy még több gyü möl -
csöt te rem jen.” Jn 15,1–2 (Ézs 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–20/; Zsolt 41) Rög -
zí tő drót, met sző ol ló, kö tö ző gyű rű, ol tó kés, sok egyéb szer szám és per sze
a sző lő kö ré ke rí tés, hogy véd ve le gyen. Mind ez csak esz köz, mert a lé nyeg:
a szép, egész sé ges, dús für tű, mo soly gó gyü mölcs. Amely re rá néz ve a gaz -
da szí ve örül. Ame lyért nem saj nál fá rad sá got, gon dos ko dást, pe pe cse lést,
időt, ener gi át. Sze re tet tel, fél tőn gon doz za, met szi, kár te vők el len per me -
te zi. Az a kis sző lő szem pe dig él, fej lő dik. Nem az ő ér de me. Raj ta van a sző -
lő tőn, ener gia, erő, táp anyag áram lik be lé, és a gaz da ke ze alatt nő. Ál dott
le gyen a mi Gaz dánk, aki gon doz min ket. És a mi sző lő tőnk, aki ál tal éle -
tünk van: Jé zus Krisz tus.

Hét fő
Jé zus oda men ve meg fog ta Si mon anyó sá nak a ke zét, és talp ra ál lí tot ta, úgy -
hogy az asszonyt el hagy ta a láz. Mk 1,31 (4Móz 11,23; Mt 9,27–34; 1Jn 2,7–
11) Akár be teg ség, akár dé mo ni ha ta lom a láz (Lk 4,39: Jé zus rá pa ran csol,
s az el hagy ja), Jé zus na gyobb mind egyik nél. Pil la nat fel vé tel ez a tör té net –
s még is vi gasz ta ló! Annyi nyo mo rú sá gunk van, amely ből gyó gyul ni sze ret -
nénk, de csak te he tet le nül ver gő dünk, mint a ma gas láz ban fek vő be teg. Még
az ál ma ink is za va ro sak, és az éb ren lét is szen ve dés. Ami kor az tán el hagy a
láz, új ra élet, ener gia köl tö zik tag ja ink ba. Mi is ki csi, egy sze rű, hét köz na pi
em be rek va gyunk. Jé zus nak még is fon to sak. Gyen gé ket talp ra ál lí tó, be teg,
láz tól za va ros ál mok kal te li éle tün ket gyó gyí tó Krisz tus, ké rünk, ülj ide mel -
lénk! Hogy az után mi is, mint ez a gyó gyult asszony, szol gál has sunk ne ked.

Kedd
Az Úr ural ko dik örök kön örök ké! 2Móz 15,18 (Jn 18,37; 4Móz 12,1–15; 1Jn 2,12–
17) Sem mi sem tart örök ké– vi gasz tal ja ma gát az em ber rossz nap ja in. Van,
ami (aki) örök ké tart – vi gasz tal a Szent írás. Vi gasz in nen néz ve, és vi gasz
az Is ten igaz sá ga, böl cses sé ge, jó sá ga fé nyé ben, on nan jö vő üze net ként. Én
eb be ka pasz ko dom. Így már az is el tör pül, hogy itt a föl dön van szen ve dés,
van bá nat, ha lál, mert ami örök ké tart, az a lé nyeg. És az Úr is ten ural ma örök -
ké tart. Ez pe dig elég ne kem. A hi te met, mint egy hor gonyt, eb be ve tem.

Szer da
Mid van, amit nem kap tál? Ha pe dig kap tad, mit di csek szel, mint ha nem kap -
tad vol na? 1Kor 4,7 (1Sám 1,27; Mt 17,14–20/21/; 1Jn 2,18–29) Hány szor hall -
juk: Nem azt ka pom, amit ér de mel nék. Több fi ze tést. Több le he tő sé get. Jobb
éle tet. Könnyebb elő re ju tást. Meg be csü lést, si kert. Mert töb bet ér de mel nék.
A Bib li át – és Pált – azért nem le het so ha sem „meg un ni”, túl ha lad ni, mert
olyan alap ve tő igaz sá go kat tár fel, mint ez a mai ige is. Ke ves lem, amim van.
No de: mim is van, amit nem kap tam?! Vak sá gunk ban, gő günk ben el hisszük
(egyén és kö zös ség), hogy ma gunk ju tunk ered mé ny re. A hit fé nyé ben meg -
lát juk, hogy ép pen for dít va van: éle tünk, kap cso la ta ink, si ke re ink, ké pes sé -
ge ink és min den a sze re tő Is ten aján dé ka! S ez a lá tás há lát és örö met fa kaszt
ben nünk. Aki di csek szik, ve le di cse ked jék!

Csü tör tök
Pál ír ja: Cso dál ko zom, hogy at tól, aki Krisz tus ke gyel me ál tal el hí vott ti te -
ket, ilyen ha mar más evan gé li um hoz pár tol tok; pe dig nin csen más. Gal 1,6–
7a (1Kir 18,37; Jak 5,13–16; 1Jn 3,1–10) Ha tá ro zott, ke mény, éles sza vak kal szól
Pál. A ve szély igen nagy: a gala ták kö zött olya nok je len tek meg, akik az apos -
tol ál tal ala pí tott gyü le ke zet ben az evan gé li um meg ha mi sí tá sá val za vart kel -
tet tek. Át ko zott le gyen, aki mást hir det – fa kad ki Pál. Bi zony, mi sem le -
he tünk meg en ge dő ek. Is ten in gyen adott ke gyel mét bár eszünk nem ér ti, hi -
tünk meg ra gad ja. Ma sincs más öröm hír! Annyi tet sze tős, ám go nosz, té -
ves, ár tó „ta ní tás” ér ke zik ezer csa tor nán. El ra gad hat a za va ros ár, ha nem
ka pasz ko dunk az egy igaz evan gé li um ba, ha nem Krisz tus igé jén mé rünk le
min dent, ha nem a Bib lia a zsi nór mér té künk.

Pén tek
Lát ta Is ten, hogy min den, amit al ko tott, igen jó. 1Móz 1,31a (Jel 4,11; Lk 23,6–
12; 1Jn 3,11–18) Mi kor is érez tem azt, hogy va la mi, amit al kot tam, „igen jó”?
Nem is tu dom… De hogy fáj na, ha tö ké let len em be ri mun ká mat va la ki tönk -
re ten né, szét dúl ná, meg gya láz ná! A vi lág és ben ne az em ber Is ten ál tal jó -
nak te rem te tett, az ő ál dá sát hor doz za. A bűn azon ban meg ron tot ta al ko -
tá sát. Ádá mok, Évák: pusz tít juk a föl det, ön ma gun kat, egy mást. Is ten pe -
dig, ahe lyett, hogy ha rag já ban ma gá ra hagy ná a vi lá got – le gyen az zá, ami -
vé tet tük –, el küld te Jé zust. Hogy tisz ta lap pal in dul has sunk. Hogy meg ment -
se azt, aki ne ki annyi ra drá ga – té ged, en gem.

Szom bat
Ör ven dez nek ál ta lad, akik sze re tik ne ve det. Zsolt 5,12c (Jn 15,10–11; Ézs 57,15–
19; 1Jn 3,19–24) Az em ber sok he lyen ke re si az örö möt. Az öröm ter mé sze -
te, hogy el il lan, el mú lik. Tár gyi for rá sai el vesz nek, el kop nak. Az em be ri sze -
re tet kap cso la tok ad ta öröm is el tö rik, vagy el ve szít jük azt, aki hez kö tőd tünk.
Van nem mú ló öröm? Az öröm mel te li élet for rá sa nem le het más, csak az,
aki örök ké va ló, aki a sze re tet, tisz ta ság, jó ság és igaz ság. Őt ke res sük!

g K há ti Dóra

SE MPER REFOR M ANDA

„Ez a hit szü le tik és épül, ha azt hir -
de tik, hogy Krisz tus mi ért jött, mit
ho zott, és mit ad, mi lyen mó don és
mi lyen cél ra kell azt el fo gad ni. Ez tör -
té nik ott, ahol he lye sen ta nít ják a ke -
resz tyén sza bad sá got, ame lyet tő le ka -
punk, amellyel va la mennyi en ke -
resz tyén ki rá lyok és pa pok va gyunk,
amellyel min de nek urai va gyunk, és
bí zunk ab ban, hogy amit te szünk, az
az Is ten előtt tet sző és el fo ga dott
lesz, aho gyan már el mond tam. En nek
hal la tán ki ne ör ven dez ne szí ve min -
den sar ká ban, és ilyen vi gasz ta lás tól
ki ne me le ged nék fel Krisz tus sze re -
te té re? Mert ilyen sze re tet re sem mi -
fé le tör vénnyel vagy cse le ke det tel
so ha nem jut na el. Ki az, aki az ilyen
szív nek ár ta ni tud na, vagy azt meg -
fé lem lít het né? Ha rá tör a bűn tu da -
ta vagy a ha lál fé lel me, ké szen szá má -
ra a re mény ség az Úr ban, és nem fél,
ami kor ezek ről a ve sze del mek ről
hall, nem is in dul meg, ha nem meg -
ve ti azo kat, mint el len sé ge it. Vi szont
hi szi, hogy Krisz tus igaz sá ga az övé,
sa ját bű ne pe dig már nem az övé, ha -
nem Krisz tu sé. De mi vel Krisz tus
igaz sá gá tól min den bűn el tű nik, a
Krisz tus ba ve tett hi tért szük sé ges –
mint előbb mond tuk, és aho gyan az
apos tol is ta nít ja –, hogy a ha lál és a
bűn el len tá mad junk, és ezt mond juk:
»Hol van, ha lál, a te győ zel med? Hol
van, ha lál, a te ful lán kod? A ha lál ful -
lánk ja pe dig a bűn, a bűn ere je pe dig
a tör vény. De Is ten nek le gyen há la, aki
ne künk ad ja a győ zel met Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal.« (1Kor 15,55–57)
Mert a ha lál el tű nik, nem csak Krisz -
tus győ zel mé ben, ha nem a mi énk ben
is, mint hogy a mi hi tünk ál tal és a mi
hi tünk ben mi is győ zünk.”

d Luther Márton: Ér te ke zés
a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

„Így e le vél mind azok el len szól,
akik cse le ke de tek nél kül, egye dül a
hit ben akar nak él ni, és akik meg iga -
zu lá su kat cse le ke de te ik től vár ják, s a
kö zép ső út ra te rel ben nün ket, az az
hogy a hit ál tal le gyünk jám bo r ak ká,
és így sza ba dul junk meg a bűn től, és
az után, ha már meg jám bo rul tunk, Is -
ten ked vé ért jó cse le ke de tek kel és
sze re tet tel mun kál kod junk, nem
gon dol va a ma gunk hasz ná val.”

d Luther Márton: Elő szó
Szent Já nos há rom le ve lé hez, 1522

(Szi ta Szil via for dí tá sa)

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk következő száma szep -
 tem  ber -i dátummal jelenik
meg, az eredeti,  Ft-os áron.




