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„Az pe dig, hogy sa ját tag ja it min den kor se gí ti
szük sé gük ben a gyü le ke zet, egé szen ter mé sze tes
kell, hogy le gyen. Sze ret ném azon ban hang sú lyoz -
ni, hogy a ka ri ta tív mun ká hoz el kö te le zett pres bi -
te rek is kel le nek.”

Auf Wiedersehen, Herr Wellmer! f 9. oldal

„Fon tos ki emel ni, hogy a több ér tel mű ség csak a
lus ta el mét ide ge sí ti, a több ér tel mű ség va ló já -
ban – a ke ve sebb »he lyen« több in for má ció el -
vén – gaz dag sá got je lent. Ez alól a Bib lia sem
ki vé tel.”

Evolúció kontra bibliai genezis f 10. oldal

„A Tíz pa ran cso lat ban meg fo gal -
ma zott kö ve tel mé nyek is Szü lői én -
ál la po tunk fon tos meg ha tá ro zói,
irány mu ta tói.”

Ki legyen a párom? f 12. oldal

Sa já tos tu laj don ság a ke resz tény hit.
Ezer szál ból fo nó dik össze. Né ha
az zal ál tat juk ma gun kat, hogy lát juk
a szí ne ket: pi ros-zöld-sár ga-bar na-li -
la-kék. Az tán vil lan egyet a nap fé nye,
és kezd het jük a szá mo lást elöl ről.
Gya ní tom, ha egy szer min den szí nét
meg fej te nénk, s az egé szet új ra össze -
rak nánk, nem ugyan azt a szőt test
kap nánk. 

Mind amel lett egy ben egé szen
biz tos va gyok. Van a ke resz tény
hit nek té li szí ne és nyá ri szí ne. Én
ma gam na gyon ra gasz ko dom a té -
li hez. Az ér te lem szép, kék szí né hez.
Sze re tem tud ni, mit hi szek, és hogy
az mit je lent pon to san. Ho gyan
kap cso ló dik az éle tem és a vi lág
egyéb da rab ja i hoz. Sze re tem, hogy
pro tes táns va gyok, ezért én ma gam
mér le ge lek, tű nő döm és gon dol ko -
dom. Nem az egy há zam te szi ezt
he lyet tem. Nem me rü lök el gond -
ta la nul ta ní tá sa ten ge ré ben, ma -
gam gon dol ko dom. 

De egy há zam se gít eb ben. Szó -
szék ről jö vő és nyom ta tott, vi lá -
gos, ér tel mes, igaz sza vak kal. Kér -
dő és ki je len tő mon da tok kal. Meg -
kí mél a de ma gó gia orr fa csa ró sza -
gá tól, hang za tos, ám üres, in du lat
szőt te, le egy sze rű sí tett mon da tok -
tól. Ezt kell ten nie, hi szen nem a pi -
ac té ren, ha nem a wit ten ber gi egye -
te men bon to gat ta szár nya it. Nem
vé let len hát, hogy sze re tem ke resz -
tény hi tem tisz ta, kék, té li szí nét. 

Ám mit ér ne a nyá ri szí nek nél -
kül? Pa rázs ló tá bor tü zek, szik rá zó
csil la gok, éj sza kai ének lé sek, nagy
szív do bo gá sok, élet hosszig szó ló
el ha tá ro zá sok, meg vi lá go so dás sze -
rű rá döb be né sek, „ró lam van szó”
fel is me ré sek nél kül? 

Ke resz tény hi tem nek ezek a nyá -
ri, pi ros szí nei ál ta lá ban nem temp -
lom ban szü let nek. In kább nya ra ló -
vá va rá zsolt la kat lan pa ró ki ák ud va -
rán, a fó ti Man dák-vil la hát só te ra -
szán, a szár szói par ton és per sze a
gye ne si fe nyő so ron. Kon fe ren ci án –
mond ták a ré gi ek. Tá bor ban –
mond ják a gye re ke ink. Nincs hit
nyá ri szí nek nél kül, él mény nél kül,
az ér zel mek pi ro sa nél kül. Bo go zom
a hit tu laj don ságok szí nes zsi nór ját.
Be lá tom, nem tu dok min den színt
meg kü lön böz tet ni. Ám a kék hez és
a pi ros hoz ra gasz ko dom. Bánt ja az
or rom a de ma gó gia sza ga – és szí ve -
sen ol va som a hu sza dik tá bor be szá -
mo lót is.

Sa já tos ké pes ség a ke resz tény hit.
Gya kor lás köz ben for má ló dik. Az
ak ti vi tás hi á nya bi zo nyo san meg öli.
Sze re tek reg ge len te, ke zem ben a
Bib li ám mal, csönd ben tű nőd ni. De
ha még éle tem ben nem sö pör tem
össze a temp lom ker tet, er ről a szép,
reg ge li szo ká som ról, mi vel hogy ki -
üre se dett, előbb-utóbb le fo gok
szok ni. Ki fe je zet ten ked ve lem, ha
kép zett ze né szek mé lyí tik az is ten -

tisz te let áhí ta tát. De bor zasz tó len -
ne, ha csak hall gat ni men nék a
temp lom ba és gyö nyör köd ni. Ha
nem fúj hat nám ked venc ko rál ja i mat
min den va sár nap, és ha nem hall hat -
nám, hogy há tam mö gött Pis ta bá -
csi, mint min dig, ma is ki csit ha mi -
san zen gi. Bi zo nyo san le szok nék a
temp lom ba já rás ról, ha mind ket -
tőnk he lyett csi szolt han gú kó rus
haj lít gat ná a dal la mo kat. 

Sa já tos ké pes ség a ke resz tény
hit. Ha nem ad nak ne ki moz gás te -
ret, el sor vad. Én min dig ezer öt let -
tel men tem ha za a nyá ri tá bo rok ból.
Ko szos a temp lo munk, szer vez -
zünk ta ka rí tást! Ná lunk még ének -
kar sincs! Mi ért nem szer ve zünk?
Ilyen gon do la tok nem ott hon szü -
let nek, nem is hét köz na po kon. Nya -
rak ér le lik őket, ven dég ség ben szer -
zett ta pasz ta la tok. Ilyes fé le moz go -
ló dá sok nél kül pe dig vég te len unal -
mas sá vá lik egy gyü le ke zet élete.
Ezért ol va som szí ve sen a hu sza dik
tá bor be szá mo lót is.

Sa já tos ado mány a ke resz tény hit.
Má sok tól kap juk, és kö zös ség ben
erő sö dik. Nem igen lé te zik olyan ke -
resz tény em ber, aki ne tud ná, kik rin -
gat ták hi té nek böl cső jét. Nem len -
nék hí vő em ber, ha ők nem let tek
vol na – mond juk né ha kis sé som -
más, ám két ség te le nül há lás sza -
vak kal. Csak múlt idő be ne te gyük
ezt a gon do la tot! Mert nem csak a
kez det nél va gyunk töb ben, ha nem
mind vé gig. A ke resz tény hit már
csak ilyen. Gya ko rol ni is csak kö zös -
ség ben le het. Ez né ha fel eme lő, né -
ha rend kí vül bosszan tó. Egy szer
ado mány ként, más szor te her ként
él jük meg. Nagy já ból öt ven ado -
mány ra jut egy te her. Ha na gyon fel -
bo rult ez az arány, ér de mes az éne -
kes könyv gyó nó imád sá gai kö zött la -
poz gat nunk. 

Ma nap ság több nyi re gyü le ke ze ti
tá bo rok szí ne zik a nya ra kat. A ré gi
és a kö ze leb bi múlt ban a fi a ta lok
szá má ra or szá gos tá bo ro kat szer ve -
zett egy há zunk. Ezt a gya kor la tot
nem a negy ven év ala kí tot ta ki, hol -
mi el len őriz he tő sé gi szem pon tok
alap ján, így volt ez ko ráb ban, a dik -
ta tú ra előtt is. Bi zo nyá ra azért, mert
a ke resz tény hit egyik alap ve tő jel -
lem ző je, hogy egye te mes. Egyéb ként
lé te ző és el vá lasz tó ha tá ro kon át ível,
le gye nek akár föld raj zi ak, kul tu rá -
li sak, tör té nel mi ek vagy tár sa dal mi -
ak. A ke resz tény hit job ban össze -
köt, mint amennyi re mind ezek szét -
vá lasz ta nak. 

Ezt az össze tar to zást pe dig meg
kell él ni, mi vel sa já tos sá gunk. Fi -
gyel mez te tés ez a sa ját vá ruk ba be -
zár kó zó gyü le ke ze tek nek, sa ját ér zé -
keny sé gük be gu bó zó egyé nek nek.
Nem ve szély te len hu za mo san olyat
ten nünk, ami a lé nye günk kel el len -
té tes. Már pe dig a ke resz tény hit
nem az a be zár kó zós faj ta. Ezért ol -
va sok szí ve sen min den tá bo ri be szá -
mo lót. A gyü le ke ze tit, az or szá gost,
sőt a nem zet kö zit is.

Nyá ri hit
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Pünkösdváró Európa f 4. oldal
Találkozás dr. Kamp Salamonnal f 7. oldal
Az élet komolysága f 7. oldal
Veöreös Imre-breviárium f 8. oldal
Halálugrás f 11. oldal
Akkor, ötvenhétben f 14. oldal

b Sok hí vő szá má ra szép sze mé -
lyes em lé ke ket idé zett az a gyü -
le ke zet épí tő nap, ame lyet au -
gusz tus el se jén ren dez tek Cell -
dö mölk al só sá gi vá ros ré szé ben.
Az idő seb bek még jól em lé kez -
nek a har minc éve el hunyt is ko -
la igaz ga tó ra, Sza kály De zső re
és fe le sé gé re, Ilon ka né ni re…

Az év for du ló ra va ló te kin tet tel Ve -
tő Ist ván lel kész, püspökhelyettes Pál
apos tol sza va it idéz te ige hir de té sé -
ben: be csüld meg, akik elöl já ró id Is -
ten ben. A ta ní tók ról be szélt, akik
előt tünk jár tak, és meg szó lal tat ták Is -
ten igé jét. Azok ról, akik egész éle tük -
ben azon fá ra doz tak, hogy ér té ket
köz ve tít se nek a kö vet ke ző nem ze -
dék nek. Az ige hir de tő fel tet te azt a
kér dést is: va jon mi a baj a mai ta ná -

rok kal? Ta lán a szün te len re mény ség
hi ány zik a lel kük ből, amely csak a hit -
 re épül het, és ame lyet csak Is ten ala -
poz hat meg.

A szi go rú, de igaz sá gos Sza kály
De zső élet út ját Ba logh Er nő idéz te
fel. A meg em lé ke zést szí ne sí tet ték
az egy ko ri pe da gó gus köl te mé nyei,
a ha di fog ság ide jén írt nap ló já nak
rész le tei. Sok hí vő nek könny szö kött
a sze mé be, ami kor kö zö sen el éne -
kel ték azt a ta ní tó juk ál tal szer zett,
Szent ol tá rod zsá mo lyá nál kez de tű
dalt, ame lyik es kü vő kön az óta is
gyak ran fel hang zik. Az ün nep ség re
el jöt tek a nép ta ní tó gyer me kei, Gá -
bor, Áron és Il di kó is, aki ket Győ ri
Ele mér fel ügye lő aján dék kal kö -
szön tött.

Az em lé ke zés a temp lom mal át -
el len ben, a már rég meg üre se dett is -
ko la épü let ben foly ta tó dott. A Sza -
kály test vé rek a gyü le ke zet ké ré sé -

nek ele get té ve össze gyűj töt ték és
tár lók ban mu tat ták be a ked velt ta -
ní tó  há zas pár sze mé lyes tár gya it.

Az ér dek lő dők gyű rű jé ben Sza -
kály Gá bor be szélt az egy ko ri osz -
tály ké pek ről, a kü lön fé le egy le tek
kul tu rá lis és sport be mu ta tó it idé ző
re lik vi ák ról. Kü lö nös ér dek lő dés kí -
sér te a sző lő ne me sí tő, bo rá sza ti ha -
gyo má nyo kat őr ző Sza kály De zső -
ről szó ló anek do tá kat. A fi a ta lab bik
fiú, Áron meg ha tot tan mond ta a ki -
ál lí tás nak he lyet adó tan te rem ről:
édes any ja negy ven két éven át ta ní -
tot ta itt az el ső sö ket.

A meg em lé ke zés kö zös ebéd és kö -
tet len be szél ge tés után a pe da gó gus
há zas pár sír já nak meg ko szo rú zá sá -
val zá rult.

g Varga Krisztina

f Életrajzi összefoglaló a 3. oldalon

Ta ní tó i ra em lé ke zett
az al só sá gi gyü le ke zet

Több szá zan em lé kez tek a ro ma ho lo kauszt ál do za ta i ra au gusz tus 2-án a fő vá ro si Neh ru par ton tar tott gyász ün -
nep sé gen. A Ro ma Pol gár jo gi Ala pít vány és más ro ma ci vil szer ve ze tek ál tal ren de zett együtt lé ten ko szo rú kat he -
lyez tek el a IX. ke rü le ti park ban lé vő em lék mű nél, Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pö köt pe dig (ké pün kön Ivá nyi Gá -
bor me to dis ta lel kész bal ján) imád ság ra kér ték fel a szer ve zők.

f Tör té ne ti vissza te kin tés az 5. ol da lon

Győri Elemér felügyelő köszönti Szakály Dezső gyermekeit, Gábort, Ildikót és Áront
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b Mai éne ke ink ben az a kö zös,
hogy mind há rom sze re pelt már
a Ke resz tyén (Du nán tú li) éne kes -
könyv ben (1911, il let ve 1955). Mi -
ért ma radt ki a kö vet ke ző ből
(EÉ, 1982), és mi ért ke rült vissza
a GyLK-ba? Er ről és sok min den
más ról ol vas hat nak cik künk ben.

Az Ez esz ten dőt meg áld jad (GyLK
808) el ső elő for du lá si he lye – dal lam
nél kül – a ko ra pro tes táns ének re per -
to árt tar tal ma zó, kéz ira tos Bat thyá -
ny-gra du ál (más ne vén Bat thyá ny-kó -
dex), mely nagy va ló szí nű ség gel a 16–
17. szá zad for du ló ján ké szült, és a gyu -
la fe hér vá ri Bib lio the ca Bat thya ne -
um ban őr zik. A gyűj te mény ben
ugyan ilyen vers for má ban ké szült
más szö ve gek is van nak: E hús vét ün -
ne pé ben (GyLK 813), E pün kösd ün -
ne pé ben (GyLK 815) és Ka rá csony ün -
ne pé ben (ezt nem köz li a GyLK). A 18.
szá zad vé gén to váb bi szö ve gek is ké -
szül tek er re a dal lam ra. Emi att a re -
for má tus li tur gi á ban az int ro i tust
he lyet te sí tő és min den al ka lom mal
hasz nál ha tó, má ig igen ked velt ének -
ké vált.

Ezek az éne kek a 18. szá zad kö ze -
pe után ke rül tek át a gra du á lok ból a
nép éne kes köny vek be, ad dig vi szont

dal la muk ról nincs in for má ci ónk.
Egyet len nyom a dal lam ere de té re
néz ve egy Té vely günk mint a ju hok
kez de tű ének, mely dal lam nél kül az
Öreg gra du ál ban, négy szó la mú kan -
ci ó ként az Eper je si gra du ál ban sze -
re pel. A leg ré gibb is mert szál Tra nos -
ci u sig nyú lik vissza, te hát a dal lam
cseh vagy szlo vák ere de tű le het.

A 18. szá za di éne kes köny vek ben
már dal lam köz lés is kap cso ló dik az
éne kek hez, de hogy ne le gyen olyan
egy sze rű az utó kor dol ga, rög tön két
va ri áns (Ko lozs vár, 1744 és Deb re cen,
1774). Ta lá lunk más ér de kes sé get is.
Egy részt a re for má tus éne kes könyv
(1948) Deb re cen, 1774-re hi vat koz va
egy at tól sok ban el té rő dal la mot kö zöl
(RÉ 152), más részt a re for má tus és az
evan gé li kus
szö veg vál to -
zat je len tő sen
kü lön bö zik.
Vé gül: az elő -
ző éne kes -
köny vünk höz
ké szült ko rál -
könyv dal la -
ma (KI/109)
sok he lyen
nem em lé -
kez tet egyik
for rás ra sem.
Ez utób bi mi -

att dön töt tek úgy az Evan gé li kus éne -
kes könyv (1982) szer kesz tői, hogy ki -
hagy ják, „pi hen te tik” a dal la mot. Né -
hány év ti zed alatt ugyan is a gyü le ke -
ze tek el fe lej tik a rom lott dal lam va ri -
ánst, és meg le het ne kik ta ní ta ni a jó
vál to za tot.

Előt tünk áll te hát a nagy le he tő ség,
hogy ezt meg te gyük; ez a cikk is eb -
ben sze ret ne se gí te ni.

En nek az ének cso port nak ál ta lá nos
jel lem ző je, hogy nem több vers sza kos,
ha nem egy, meg le he tő sen össze tett
stró fá ból áll. Ez el ső lá tás ra ijesz tő nek
tűn het, de a dal la mi is mét lé sek és bel -
ső össze füg gé sek meg könnyí tik a ta -
nu lást és a be fo ga dást. A több nyi re lé -
pe ge tő jel le gű, ezért mél tó ság tel jes
dúr dal lam el ső ré szét há rom (hét szó -

ta gos) sor és
an nak is mét -
lé se al kot ja. A
má so dik rész
a rö vi debb és
hosszabb so -
rok vál ta ko zá -
sa ré vén sok kal
m oz  g a l  m a  -
sabb, a bel ső
is mét lé sek pe -
dig az ün nep
fe let ti uj jon gó
öröm ér zé sét
erő sí tik.

Az E hús vét ün ne pé ben és az E
pün kösd ün ne pé ben kez de tű éne ke -
ket kö ze leb bi ro ko nok ká te szi, hogy
az ün ne pek sze rint vál to zó szö veg a
stró fa el ső ré szé be ke rül; ezt kö ve ti
a má so dik rész ben az azo nos szö ve -
gű há la adó ref rén.

A kó ru sok re per to ár ját bő vít he ti és
az ének könnyebb meg ta ní tá sát se gít -
he ti, ha tud juk: az Ez esz ten dőt meg -
áld jad szö veg re Re zessy Lász ló ké szí -
tett négy szó la mú ve gyes ka ri fel dol -
go zást (Kar éne kes könyv II/96), mely -
re a töb bi szö veg is al kal maz ha tó.

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni
va sár na po kon is em lé kez tes se nek
min ket ezek a ver sek hi tünk alap ja -
i ra, az üdv tör té net éle tün ket meg ha -
tá ro zó, fon tos ese mé nye i re.

„E hús vét ün ne pé ben, / E hús vét
ün ne pé ben / Di csér jük a nagy Is tent,
/ Ki ér tünk meg holt Fi át, / Ki ér tünk
meg holt Fi át / Fel tá masz tot ta test -
ben. // (Ref rén) En nek örül jünk /
Szív vel, száj jal, buz gó lé lek kel, /
Kik a Jé zus ban hi szünk! / Ad juk meg
/ Né ki a di cső sé get! / Vi gad junk, /
Mi ként a fák, fü vek, vi rá gok / Újul -
nak öröm ben.”

„E pün kösd ün ne pé ben, / E pün -
kösd ün ne pé ben / Di csér jük a nagy
Is tent, / Ki Szent lel két szí vünk be,
/ Ki Szent lel két szí vünk be / Osz to -
gat ja bő ség gel. // (Ref rén) En nek
örül jünk…”

g Ecse di Zsu zsa

H A G YO M Á N YOS NAG Y ÜN NE PI  ÉNE K EK

Ez esz ten dőt meg áld jad, E hús vét
ünne pé ben, E pün kösd ün ne pé ben

C ANTATE

Hát nem ez éle tem leg na gyobb nap -
ja! Bi zony kí nos volt ott áll ni és be -
szá mol ni az el múlt évek hi á nya i ról.
Elég ko moly kis va gyon hi bá dzott.
De vé gül is le he tett vol na rosszabb
is! Az úr egész csen des volt, sem mi
je le net, sem mi túl ka pás. Azt hi -
szem, nem is a hi ány ag gasz tot ta, ha -
nem a stí lu so mat nem sze re ti, ahogy
az ügye it in téz tem. Van ilyen! Vár ha -
tó volt, hogy ki rúg nak. Egy szer kap -
nám an nak a nya kát a ke zem be, aki
be árult! Anél kül le het, hogy meg is
úsz hat tam vol na. 

Na, de most mi lesz? Csak nem
me gyek el ka pál ni? Nem is ér tek
hoz zá, nem is bí rom. A kol du lás
nem ke nye rem. Ez jó! Akár szó vicc
is le het ne! A kol du lás nem ke nye rem.
A lé nyeg az, hogy eb ből a hely zet ből
is győz te sen fo gok ki ke rül ni. Tu -
dom, hogy már min den ki azt gon dol -
ja, ez le he tet len, csak hogy nem is -
mer nek en gem. Majd meg lát ják!

* * *

Van, hogy va la ki el for dul az élet út -
ján. Va la mi na gyon ér de kel te, akár
szen ve dé lye sen is, az tán egy na pon
meg szű nik az ér dek lő dés és a szen -
ve dély. Meg vál to zik az éle te. Más fel -
ada tok áll nak előt te, más szen ve dé -
lyek fű tik. Éle tem egy em be re egy kor
szá zak előtt be szélt, sok gon do la tot
és ér zést for mált, nagy rend sze re ket
épí tett. Má ra az éle te le egy sze rű sö -
dött. Csen des ész re vé te le ket fo gal -
maz meg, hal kan mond ki fon tos
mon da to kat. Mind ez azon ban nem
az ér zé keny ség el vesz té se. Csak a sors
for má ló dá sa.

Ahogy a pré di ká tor mond ja, egy
idő után el hal kul nak a han gok, el -
tom pul nak a fé nyek. Mint ha már
min dent lá tott vol na, hal lott vol na,
tud na az em ber. Min den küsz kö dés
a kor ral, az idő mú lá sá val egy na pon

meg mu tat ja szá nal mas vol tát. Ak kor
majd meg kell ad nunk ma gun kat az
erőt len ség nek, az öreg ség nek. Mind -
ez azon ban nem az ér zé keny ség el -
vesz té se. Mú ló nap ja ink egy re erő -
seb bé te szik vá gyó dá sun kat az örök -
ké va ló ság után. Már nem ret teg tet a
ha lál, meg bé ké lünk el len sé ge ink kel,
el né zők és nagy vo na lú ak le szünk. Ké -
szü lő dünk. 

* * *

Hogy mennyi vel? Száz kor só olaj jal?
Hát az bi zony sok! Hogy tud tál fel hal -
moz ni ennyit? Hogy nyo maszt? Na,
ezt meg ér tem. Egy ide ig en gem is
gyö tört az adós sá gom tu da ta, de
hoz zá le het szok ni. Van per sze né -
hány át vir rasz tott éj sza ka, egy-egy iz -
zasz tó pil la nat, de meg le het ta nul -
ni együtt él ni ve le. Kü lön ben is az én
uram olyan gaz dag, hogy nem is
vet te vol na ész re a tar to zá so mat, ha
nem árult vol na be va la ki ná la. Egy -
szer kap nám csak a ke ze im kö zé! 

Na, mind egy, most ülj le, és ír junk
ar ra a tar to zós pa pír ra fe le annyit.
Sen ki nem em lék szik majd rá, hogy
száz zal tar toz tál. Írj nyu god tan öt ve -
net! Az tán ne fe lejtsd el ezt a pil la na -
tot! Én se gí tet tem raj tad, egy szer
majd te is se gíts raj tam! Hogy nem
akarsz csal ni? Mi? Bo lond vagy? Öt -
ven kor só ola jat nyer nél! Tu dod,
mennyi pénz az most? És nem tud -
ná meg sen ki! Ne félj, én vi gyá zok a
kis tit ka ink ra! 

Mi lyen lel ki is me ret? Hogy te ezt
nem tu dod meg ten ni? Én még ilyet
nem lát tam! Na, menj ak kor, és vess
ma gad ra, te nyo mo rult, ér ző lel kű!

* * *

A bűn tesz ér zé ket len né. Nem az el -
kö ve tett bű nök so ka sá ga, ha nem a
bűn stí lu sa. El vész a bel ső zo ko gás
vagy ép pen a tisz ta ság bol dog fel sza -

ba dult sá ga, a má sok meg bán tá sá nak
fáj dal ma vagy an nak a re mé nye, hogy
a dol gok jó ra for dul hat nak. Már nem
gyöt rő döm sa ját go nosz sá gom mi att,
de nem is vá gyom ar ra, hogy új ra sze -
ret he tő le gyek. Mint mi kor ré gi em -
lé kek el tűn nek, úgy hűl ki lel kem ből
a vágy, hogy Is ten meg szó lít son. 

És va ló ban ko mor csend van, hi -
szen ez az ér zé ket len ség el né mít ja azt
az ér zé keny szót, amely csak a leg mé -
lyebb csend ben, a leg alá za to sabb
oda adás ban szó lal meg, mint va la mi
tit kos aján dék. Eb ben az ér zé ket len -
ség ben ment he tet len né vá lok. Nincs
mit ten ni. A ma le he tő sé gei már rég
el vesz tek. A na pok pe reg nek, tu -
dom, egy szer én is le hul lok a töb bi le -
vél lel, de nem ér de kel. Az örök ké va -
ló ság üres űr ként kí sért, a fel tá ma dás
ön ál ta tás sá ala cso nyul.

* * *

Na, ezt jól meg csi nál tad. Az majd -
nem har minc hét köb mé ter bú za!
Száz kó rus! Tu dod, mit csi ná lunk?
Még én va gyok itt az in té ző, ezt
nyu god tan meg te he tem: vedd a pa -
pí ro dat, és írj rá nyolc va nat! Eb ből
nem lesz sem mi baj, sen ki nem fog -
ja ész re ven ni. Csak te ne fe lejtsd
majd el ezt a kel lő pil la nat ban, ami -
kor én ké rek majd va la mit tő led!

Hogy nem aka rod be csap ni, mert
tisz te led? Em ber, tar to zol ne ki egy va -
gon nal, az el len sé ged! Hogy sze re ted
ak kor is? Hát, te tel je sen meg bo lon -
dul tál. Ke mé nyítsd már meg egy ki -
csit a szí ve det, kü lön ben a vé gén még
bör tön be jutsz! Nézd, en gem is ki -
dob tak! Hogy te nem akarsz hoz zá -
szok ni eh hez a stí lus hoz? Tu dod,
mit? Ak kor főj meg a sa ját le ved ben!
Ment he tet len vagy! Ennyi ér zé keny
szí vet, csak el ne sír jam ma gam! 

* * *

Eb ben az ér zé ket len sé gem ben ál lít a
ke reszt elé. Nem va gyok ér ző Já nos,
zo ko gó Má ria, rá éb re dő szá za dos.
Kő ke mény va gyok, aki ér tek az élet -
hez, tu dom a meg ol dá so kat, raj tam
nem fog ki sen ki és sem mi. Leg ke vés -
bé ő, aki előtt most még is meg kell
áll nom. Nem egy szé pen meg írt tör -
té net sze rep lő je va gyok, aki hoz za
azt, amit egy nagy sze rep osz tó rá írt. 

Min den tör té net el akad, a film
sza kad, a lo gi kák össze tör nek. Én ma -
gam is össze tö rök. Nem tu dom el len -
őriz ni a pil la na tot, ma gam sem ér -
tem. Mint ahogy az év ez re dek so rán
sen ki sem ér tet te. Si mon Pé ter bű -
nös ként me ne kül ni pró bált, Saul be -
le va kult, Lu ther mar can gol ta ma -
gát. Sen ki nem ér ti a pil la na tot, de
szé gyen ke ző bol dog ság gal sod ró dik
ve le. Fáj dal mam, le hul lá som szü li
új já ben nem az ér zé keny sé get. Vesz -
tes ként győz tes le szek. Ki nyí lik sze -
mem az örök ké va ló ság ra. Meg szó lal
a ré gen nem hal lott szó. El vé gez te tett.

* * *

Se az ola jos, se a bú zás! Ezek nem jöt -
tek be. Ki gon dos ko dik így a jö vőm -
ről? Meg kell sze rez nem min dent!
Nem ma rad ha tok vesz tes, ez nem il -
lik hoz zám. Na, annyi ra azért nem fé -
lek. Ta lá lok én még hoz zám ha son -
ló szik la szi lárd jel le me ket! 

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Nem ké rek mást, csak
hogy az ér zé keny sé gem meg ma rad -
jon. Nem ké rek mást, csak hogy az ér -
zé keny sé gem vissza tér jen. Nem ké rek
mást, csak a sza vak hal lá sát, a fáj -
da lom éles sé gét, az örö mök tisz ta szí -
vű sé gét, a tet tek őszin te sé gét. Ma radj
ér zé keny imád sá gom ra, Is te nem!
Ámen.
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Ér zé ket le nül
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SE MPER REFOR M ANDA

„Krisztusnak a szívünkbe való tele-
pítése pedig azt jelenti, hogy meg-
ismerjük őt s amit tőle várhatunk.
Hogy ő a mi Megváltónk, akiben
Istent Atyánknak nevezhetjük, s
vesszük a Szentlelket, aki minden
bajunkban bátorságot ad. Így hát ő
szívünkben lakozik. Máshol meg
sem fogható. Mert nem valami holt
dolog ő, hanem élő Isten. De ho-
gyan ragadhatjuk meg a szívünk-
ben? Nem gondolatokkal, hanem
egyedül élő hittel. Cselekedeted,
szemed nem ragadhatja meg, csak a
szíved. Ha mármost a hited csak-
ugyan helyes, akkor bírod s érzed
szívedben a Krisztust. Megismered
gondolatait és cselekedeteit. Látod
hogyan uralkodik igéjével és Szent-
lelkével. Megtudod azt is, hogy kik
az övéi, és kik nem az övéi.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Há lát adunk ne ked, mennyei Atyánk,
ezért a mai na pért. Az ün ne pért, igé -
dért, a ke gye lem for rá sá ért: szent Fi -
ad szen ve dé sé ért, ha lá lá ért és fel tá -
ma dá sá ért. Kö szön jük, hogy a Krisz -
tus ban meg je lent nagy sze re te ted del
ma is kö zel emelsz ma gad hoz, és éle -
tün ket meg újít va bűn től tisz tí tod.

Szent lel ked ál tal légy ve lünk gond -
ja ink ban, har ca ink ban és kí sér té se -
ink ben. Adj erőt meg áll ni hi tünk ben.
Se gíts, hogy szent igéd na pon ként
ad jon erőt meg áll ni hű sé ge sen mel -
let ted. Bo csásd meg, hogy olyan
sok szor és olyan könnyen el sza ka -
dunk tő led. Állj mel lénk, ami kor
tes tünk vá gya, a vi lág vagy a go nosz
csá bít, és a bűn mély sé ge i be akar le -
húz ni. Újítsd meg hű sé gün ket, add
szí vünk be az en ge del mes ség lel két és
a te sze re te ted nek tü zét, hogy ne ked
tet sző éle tet él jünk.

Kö nyör günk a test vé ri kö zös sé -
gért. Te, aki csak oda kül desz ál dást
és éle tet min den kor, ahol a test vé rek
egyet ér tés ben él nek, add meg ne -
künk hi tünk ben az egyet ér tés lel két.
Add, hogy a ve led és a test vé rek kel
va ló kö zös sé günk a gyü le ke zet ben
va ló di meg tar tó erő le gyen szá -
munk ra. Óvj meg a kö zöm bös ség től.
Sza ba díts meg az ön zés től, és se gíts
oda fi gyel nünk a má sik ra, hogy egy -
más ter hét hor do zó kö zös ség le -
gyünk. Adj ér zé keny sé get, hogy ész -
re ve gyük a má sik ba ját, hoz zá erőt és
böl cses sé get, hogy se gít sé günk kel té -
ged kép vi sel jünk.

Szí ned elé visszük a be te ge ket és
a szen ve dő ket. Adj hi tet ne kik, hogy
egé szen te rád bíz zák ma gu kat. Te
vagy az Úr, a mi gyó gyí tónk, aki min -
dent meg te hetsz, mert vég te len a te
ha tal mad. Ha ké ré sünk lát szó lag
nem tel je sül, se gíts meg lát nunk és el -
fo gad nunk a te szán dé ko dat. Lát tasd
meg ve lünk, hogy Krisz tus ban a
leg na gyob bat már meg kap tuk. Kö -
szön jük, hogy ígé re ted sze rint a te
or szá god ban már nem lesz he lye
gyász nak, fáj da lom nak és könny -
hul la tás nak, mert min dent új já te -
rem tesz.

Jé zus Krisz tu sért, a mi meg vál tó
Urun kért hall gass meg min ket!
Ámen.

Oratio
œcumenica



Evangélikus Élet 2009. augusztus 9. f 3evangélikus élet

Tisz telt ol va só im, tö re del mes szív vel
be kell val la nom, hogy az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já nak (KEK) ti -
zen har ma dik, ly o ni nagy gyű lé se szá -
mom ra egy ál ta lán nem oko zott csa -
ló dást. Sőt ki je lent he tem, hogy tel jes
mér ték ben azt kap tam, ami re szá mí -
tot tam. A kér dés csu pán az, hogy mi -
re is szá mí tot tam, vagy in kább mi re
nem a Ren zo Pi a no épí tész ál tal meg -
ál mo dott ly o ni kong resszu si köz -
pont pa zar épü le té ben egy hé tig tar -
tó nagy gyű lés sel kap cso lat ban.

Az igaz ság az, hogy nem sok ra, és
ez a vá ra ko zá som va la hogy iga zo ló -
dott is. El kell árul nom, hogy er re az
ud va ri at lan, il lú zió rom bo ló, ne tán
ün nep ron tó ma ga tar tás ra kö zel két
év ti ze des öku me ni kus ta pasz ta la ta -
im, va la mint a leg utób bi nagy sze be -
ni öku me ni kus ta lál ko zó ki áb rán dí -
tó tapasztalatai jo go sí tot tak fel.

Leg in kább ar ra let tem vol na kí ván -
csi, hogy az öt ven éves múlt ra vissza -
te kin tő KEK, amely száz hu szon hat
eu ró pai tag egy há zat tö mö rít, ké pes
lesz-e va la mi lyen új öt let tel, új ví zi -
ó val, egy új prog ram váz la tá val elő -
áll ni, amely a meg vál to zott eu ró pai
kon tex tus ban irányt mu tat na a szer -
ve zet lé nye gét, hasz nát, cél ki tű zé se -
it, egy ál ta lán a jö vő jét il le tő en. 

Ehe lyett a szó no kok, hoz zá szó lók
né hány na pon át ar ról ér te kez tek,
hogy tu laj don kép pen mi ről is kel le -
ne be szél ni… 

Mi is volt a július 15. és 20. között
le zajlott ti zen har ma dik nagy gyű lés
lé nye ge? Ha tö mö ren akar nék fo gal -
maz ni, el in téz het ném az egé szet egy

össze tett szó val: „ha gyo mány ápo -
lás”. Ha gyo mány ápo lás, mert a KEK
hű ma radt ön ma gá hoz, ed di gi gya -
kor la tá hoz, hű ma radt „ha gyo má nya -
i hoz”, hű ma radt meg szo kott kli sé i -
hez, „nagy sze rű” el já rá sa i hoz, pél dá -
ul a ké nye sebb kér dé sek gyors és le -
le mé nyes sző nyeg alá söp ré sé hez, a
min denáron va ló lát szat har mó nia
és -egyen súly meg te rem té sé hez.

Azon kí vül, hogy el vá rá sa im nak
meg fe le lő en két-há rom je len tés ben,
elő adás ban meg je len tek a meg szo kott
kor szak al ko tó szte reo tí pi ák, ál ta lá -
nos sá gok, és min den fél órá ban szer -
tar tá so san meg ün ne pel tünk va la mit
– a KEK öt ve ne dik szü letésnap ját, a
vas füg göny szét sza kí tá sá nak húsz éves
ju bi le u mát, ilyen-olyan bi zott sá gok,
mun ka cso por tok tíz év vel ez előt ti
csat la ko zá sát a KEK-hez és egyéb ha -
son ló ku ri ó zu mo kat –, egy szó val
fesz tiv iz mus ban és öku me ni kus
show-ban nem volt hi ány. 

En nek egyik csúcs pont ja volt Dá -
ni el nek, a Ro mán Or to dox Egy ház
pát ri ár ká já nak fel lé pé se, aki egy hét-
nyolc per ces be széd meg tar tá sá ra
hu szad ma gá val ér ke zett a hely szín re
– ter mé sze te sen a KEK költ sé gén és
mind nyá junk örö mé re –, je lez ve ez -
ál tal egy há za ere jét, sú lyát és te kin té -
lyét. Egyéb ként – min den fé le jól koz -
me ti ká zott do ku men tu mon és zá ró -
nyi lat ko za ton túl – az volt az ér zé sem,
hogy az egész tör té net leg in kább er -
ről szólt: meg mu tat ni, minden for má -
ban demonstrálni, ki a le gény a gá ton,
ki az erős, a nagy egy ház, ki nek van
na gyobb te kin té lye, ki a hang adó. 

Már a szál lá sok el osz tá sá ban is
mu tat ko zott né mi test vé ri diszk re -
pan cia. Az or to dox egy há zak fő pap -
ja it „ter mé sze te sen” a kong resszu si
köz pont négy csil la gos szál lo dá i ban
he lyez ték el, az öku me ni kus ven dé -
gek kel és a KEK stáb já val együtt, a
töb bi ek nek, az ilyen ma gunk faj ta
kis egy há zak kép vi se lő i nek pe dig jó
volt a más fél ki lo mé ter re fek vő mű -
sza ki egye tem le pat tant kol lé gi u ma
is. El vég re az utol só va cso rá nál sem
ült min den ki köz vet le nül Jé zus mel -
lett, a jobb ján vagy a bal ján, vol tak,
akik tá vo labb ke rül tek. 

A je lö lé sek nél is ki de rült, hogy a
„na gyok” és az egyen súly ra, har mó -
ni á ra ké nye sen vi gyá zó KEK-el nök -
ség tag jai – a mi lel ki nyu gal munk -
ra va ló te kin tet tel – min den igye ke -
ze tünk, ágas ko dá sunk el le né re, szo -
ká suk hoz hí ven ele ve el dön töt ték,
hogy ki ket fo gunk zöld lap ja ink kal
meg vá lasz ta ni, di xit et fa cit. S ha ne -
ta lán olyan kér dé sek ke rül tek elő,
me lyek ezt a mennyei bé két és har -
mó ni át va la mi lyen mó don meg za var -
ták vol na, ak kor az el nök ség új ra és
új ra bi zo nyít va rá ter mett sé gét: ud va -
ri a san, „de mok ra ti ku san”, de el lent -

mon dást nem tű rő ha tá ro zott ság gal
le sö pört min dent. 

A „ré gi szép idők” em lé kei kí sér -
tet tek, azon idő ké, ami kor le tűnt
rend sze rünk ben min den „éke sen és
szép rend ben” mű kö dött, és sem mi
sem za var hat ta meg a nyu gal mat. Így
járt a ma gyar or szá gi kül dött ség fel -
ve té se is a szlo vá ki ai nyelv tör vénnyel
kap cso lat ban, amely ről – mint ki de -
rült – azért nem le he tett sem a plé -
num on, sem má sutt hi va ta lo san tár -
gyal ni, ne tán ál lást fog lal ni, mert,
mint mond ták, „nem állt ren del ke -
zés re elég is me ret anyag”. Mond ták és
tet ték ezt an nak el le né re, hogy az elő -
ter jesz tés igen jól do ku men tált volt,
és mind an nak el le né re, amit a szer -
ve zet do ku men tu mai, nyi lat ko za tai
el vi ek ben ki mond tak. 

Azért va la mi vá rat lan még is tör -
tént, va la mi, ami meg moz gat ta a
fá sult ke dé lye ket, va la mi, ami ről a hi -
va ta los ol da la kon csu pán kö rül író
mel lé be szé lést ta lá lunk. Va la ki ki -
mond ta a va rázs igét: a KEK eb ben a
szer ve ze ti for má ban nem mű köd het
to vább, sür gős szer ke ze ti vál tás ra
van szük ség. Ezért lét re is hoz tak egy
új ad hoc bi zott sá got, mely nek fel -
ada ta lesz ezen két-há rom évig el -
mél ked ni.

A jobb hi sze mű ek ar ra gon dol tak
el ső hal lás ra, hogy – va la mi fé le szel -
le mi, tar tal mi pa ra dig ma vál tás ér de -
ké ben – szer ke ze ti szin ten még is csak
el in dult va la mi. A té nyek ha mar le -
hű töt ték a na iv re mény ke dő ket. Ki -
de rült, hogy szó sincs tar tal mi, esz -
mei pa ra dig ma vál tás ról, a hely zet

sok kal pró za ibb: el fo gyott a pénz.
Pénz nél kül, ezt jól tud juk, Krisz tus
ko por só ját sem őriz ték. A mé reg drá -
ga ly o ni kong resszusi köz pont ban de -
rült ki, hogy né hány száz ezer eu ró -
nyi de fi cit pro du ká lá sa után még
ar ra se na gyon van pénz, hogy a kon -
fe ren cia költ sé ge it ki fi zes sék.

Itt ér tet tem meg, hogy az öt ve ne -
dik év for du ló al kal má ból tar tott ti -
zen har ma dik ly o ni nagy gyű lés mi ért
tűz te zász ló já ra a „re mény ség Krisz -
tus ban” mot tót: mert két ség te len,
hogy eb ben a hely zet ben már csak ő
se gít het. 

S ha a nagy szín já ték el le né re va la -
mi mi att va ló ban ér de mes volt ott len -
ni, az – Ly on fes tői szép sé ge és a fran -
cia kony ha cso dá la tos ízei mel lett – a
sze mé lyes ta lál ko zás örö me sok ré gi
és új ba rát tal, is me rős sel. Bár fon to -
sak a hang za tos zá ró nyi lat ko za tok, do -
ku men tu mok, char ták, szá mom ra az
anya szent egy ház iga zi lel ki egy sé ge
leg mé lyeb ben, leg re le ván sab ban még -
is ezek ben a sze mé lyes test vé ri ta lál -
ko zá sok ban, a kö zös imá ban és ige -
hall ga tás ban vá lik ér zé kel he tő vé.

KEK à la Ly on
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

Akik az utób bi idő ben Győr ben az
evan gé li kus püs pö ki hi va tal kör nyé kén
jár tak, meg ta pasz tal hat ták, hogy mun -
ká la to k zajlanak. A vá ros ön kor mány -
za ta az „ut caprog ram” ke re té ben – a

köz mű szol gál ta tó cé gek kel kö zö sen –
fel újít ja a vá ros föld fel szín alat ti köz -
mű ve it, va la mint út ja it és jár dá it.

En nek je gyé ben a na pok ban fe je -
ző dött be a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let szék há za
előt ti jár da fel újí tá sa a Bajcsy-Zsi -
linsz ky ut cá ban. Mi vel egy sé ges bur -
ko la tot kap az egész ut ca, a püs pö -
ki hi va tal előt ti sza kasz tér kö ve it is ki -
cse rél ték. A ré gi kö vek – fel aján lás -
ként – a győr-ná dor vá ro si gyü le ke -
zet lel ké szi hi va ta la kö ré ke rül nek
majd. A vi szony lag gyor san le zaj lott

fel újí tás so rán az épí tők gon dot for -
dí tot tak ar ra is, hogy a püs pö ki hi va -
tal mun ká já ban az épít ke zés mi att ne
le gyen fenn aka dás.

Az ön kor mány zat a jár dá hoz a

Lei er Hun gá ria Kft. Kaiser s te in tér -
bur ko ló ter mék csa lád já ból vá lasz tott
tér kö vet. Az új, exk lu zív már ka ki vá -
ló mi nő sé gű kül té ri bur ko ló. Az ed -
dig fel hasz nált „csá szá ri kö vek” be vál -
tot ták a hoz zá juk fű zött re mé nye ket,
és meg fe lel tek a kö ve tel mé nyek nek –
így eh hez a vi szony lag nagy for gal mú
ut cá hoz is ele gán san és el ső ren dű en
il lesz ked nek.

A kor sze rű sí té si mun kák vé gez té -
vel ha ma ro san az ut ca asz falt bur ko -
la ta is meg újul.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Csá szá ri kö vek
a püs pö ki hi va tal előtt

Sza kály De zső nép ta ní tó, igaz ga tó
1903 de cem be ré ben a So mogy me -
gyei Iha ros be rény ben szü le tett, gaz -
dál ko dó csa lád ban. A kom mün évé -
ben kezd te el a sop ro ni evan gé li kus
ta ní tó kép zőt, és négy év vel ké sőbb ta -
ní tói ok le ve let is itt szer zett. Pá lya -
fu tá sát Ba la to na ka li ban kezd te, majd
1925-ben pá lyáz ta meg az al só sá gi ál -
lást – há rom év ti ze det töl tött el itt.

Ak ko ri ban a ta ní tók nak a gyer me -
kek ok ta tá sa, val lá sos szel le mű ne -
ve lé se mel lett az egye sü le tek irá nyí -
tá sa is fel ada tuk volt. Így Sza kály De -
zső egy idő ben há rom szer ve zet – a
nő egy let, a fi ú kat tö mö rí tő if jú sá gi

egye sü let és a le ány egye sü let – irá -
nyí tó ja ként is te vé keny ke dett. Mind -
egyik ben ko moly val lá si, köz éle ti és
ha za fi as ne ve lés folyt. Emellett Sza -
kály De zső fel ada ta volt még a pol -
gá ri lö vész egye sü let és a le ven te egye -
sü let irá nyí tá sa is.

Az utó kor em lé ke ze té be va ló szí -
nű leg leg in kább a fa lu si szín ját szás -
sal ír ta be a ne vét. Az al só sá gi szín -
ját szók éven te két-há rom nép szín -
mű vet is mű so ruk ra tűz tek, kö zü lük
nem egy nek a szer ző je is Sza kály De -
zső volt. Jó ren de ző ként em lé kez nek
rá, meg tisz tel te tés volt a ke ze alatt
dol goz ni. De ta lál koz hat tunk ne vé -

vel az arany ka lá szos gaz da tan fo lya -
mok szer ve ző i nek ok ta tói kö zött is,
amin nem le het cso dál koz ni, te kint -
ve, hogy sző lész ként-bo rász ként is
hír ne vet ví vott ki ma gá nak. 

Az al só sá gi gyü le ke zet ön ál ló so dá -
sá nak évé ben, 1931-ben új ta ní tó ke -
rült az is ko lá ba a ko rán ár va ság ra ju -
tott Ha itl Ilo na sze mé lyé ben. Ké sőbb
a sze líd lel kű, kö te les ség tu dó ta ní tó -
nő lett Sza kály De zső fe le sé ge, aki től
há rom gyer me ke szü le tett.

Az al só sá gi ta ní tó or szá gos hír -
név re is szert tett ver se i nek és bá tor
ha za fi as ki ál lá sá nak kö szön he tően.
El ső sor ban ha za fi as ver sek ke rül tek
ki a ke ze alól, de írt egy há zi té má jú,
il let ve lí rai köl te mé nye ket is: ara tás -
ról, sze re lem ről, az év sza kok ról. A rá
em lé ke ző ren dez vény cí me – Egy
nem ze dék nek fo gom ke zét… – a ta ní -
tói hi va tás ról írt ver sé ből va ló. Kü -
lö nös fon tos sá got tu laj do ní tott a
sza va ló kó ru sok nak, me lyek se gít -
sé gé vel a fi a ta lok „di csé rik az Is tent,
ta nul ják és ta nít ják sze ret ni a ha zát
és em ber tár sa in kat, szol gál ják a
nem zet egy sé gé nek tör té ne lem épí -
tő ügyét”. E tárgy ban mód szer ta ni ki -
ad ványt is meg je len te tett. Az ál ta la
ve ze tett sza va ló kó rus sal szép si ke re -
ket ért el. Ezek csúcs pont ja a Ság he -
gyi Tri a non-em lék mű ava tá sán el -
hang zott mű sor volt 1934-ben.

Sza kály De zső sző lő ne me sí tés sel
is fog lal ko zott. Ven dég vá ró pin cé jé -
ben a Ság he gyi ha gyo má nyok őr ző -
je, a bor tu riz mus egyik út tö rő je volt.

A második világháború után még
is ko la igaz ga tó ként tény ke dett, majd
1955-ben egy fel je len tés nyo mán le -
vál tot ták. 1967-ben me ző gaz da sá gi
szak te rü let ről ment nyug díj ba.

g V. K.

„Egy nem ze dék nek fo gom ke zét”
Em lé ke zés Sza kály De zső egy ko ri evan gé li kus ta ní tó ra

Szakály Gábor magyaráz a kiállítást megtekintő híveknek
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Az „is me ret len Te réz anya ként” em -
le ge tik azt a ma gyar apá cát, aki év -
ti ze dek óta se gí ti a ne héz sor sú in di -
ai nő ket. Len ke nő vér pár hét tel szá -
za dik szü le tés nap ja után, július kö -
ze pén lett hí res a szub kon ti nen sen.

A Mar ton Etel ka né ven szü le tett
fe ren ces ren di Len ke nő vér im már
több mint negy ven éve él Kal kut tá -
ban. A há nya tott sor sú nők ez re it ta -
ní tot ta meg varr ni és hí mez ni azért,
hogy a mun ka ré vén esélyt kap ja nak
csa lád juk el tar tá sá ra.

„Te réz anyá tól el té rő en Len ke nő -
vér is me ret len volt a saj tó szá má ra,
és csak ak kor fi gyel tek fel rá, ami kor
szá za dik szü le tés nap ja al kal má ból
mi sét mond tak ér te jú ni us 27-én” –
mond ta Hen ry D. So u za nyu gal ma -
zott ér sek az ázsi ai ka to li ku sok éle -
té vel fog lal ko zó in ter ne tes ol dal nak
(www.uca news.com).

Míg Te réz anya mun kás sá ga a
nagy vi lág szá má ra is látható volt,
Len ke nő vér ide je nagy ré szét dol go -
zó szo bá já ban töl töt te, és azo kat a nő -
ket ké pez te, aki ket a pa pok küld tek
hoz zá a tá vo li misszi ók ból.

A tö ré keny nő vért még min dig
tisz te let és sze re tet öve zi tár sai és az

ál ta la ta ní tott nők kö ré ben – ál lít ják
azok, akik is me rik őt. Szü le tés nap ján
vé den cei kö zül két száz öt ven nő ke -
res te fel, ma guk kal hoz va gye re ke i -
ket és uno ká i kat is.

Len ke nő vér 2009. ja nu ár 1-jei
bal ese té ig ak tív volt, az év el ső nap -
ján azon ban el esett, és el tör te jobb
kar ját. Bár csont jai össze forr tak, a
szin te tel je sen vak apá ca az óta ágy -
hoz kö töt ten él – idéz te a hon lap Ce -
line Xavi er nő vért. A rend fő nök nő
sze rint több év ti ze des szol gá la ta
alatt Len ke nő vér dol go zott ker -
tész ként, ápo ló ként, ár vák gon do zó -
ja ként, és a ka te kiz mus ra is ta ní tott.
Leg in kább sze re tett fel ada ta azon -
ban a var ro da ve ze té se volt. Több
száz nő nek ta ní tot ta meg a hím zés
tit ka it is. Az ok ta tás sal 1994-ben ha -
gyott fel.

Len ke nő vér 1909-ben szü le tett
Bu da pes ten, 1930-ban csat la ko zott a
fe ren ce sek hez. In di á ba 1934-ben ér -
ke zett, elő ször Dzsa bal pur ban te vé -
keny ke dett, majd 1968-tól Kal kut tá -
ban szol gált. A nő vér mind a mai na -
pig ma gyar ál lam pol gár, fi a ta labb
lány test vé re Ma gyar or szá gon él.

d MTI

LENK E AN YA

Száz éves ma gyar apá ca
In di á ban

A tör té nel mi Ma gyar or szág egyik
leg fur csább temp lo mát az er dé lyi
Hu nyad vár me gyé ben, a mai Ro -
má nia Hu ne do a ra me gyé jé ben,
Dem sus ban – hi va ta los ro mán ne vén
Den sus ban – ta lál juk.

A Hát sze gi-me den cé ben fel lel he -
tő épít mény ke let ke zé se má ig nem
tisz tá zott. El mé le tek ből vi szont sok
van. Po gány szer tar tá so kat be mu ta -
tó ró mai Mars-szen tély nek épült?
Eset leg óke resz tény temp lom volt?
Ma gas ran gú ró mai ka to na tiszt sír -
ká pol ná ja? Vagy az Er dély be a 13. szá -
zad tól be te le pü lő ro mán ság el ső or -
to dox temp lo ma? Meg annyi ké tely…

Ami vi szont biz tos: a temp lo mot a
kö zép kor ban Szent Mik lós nak szen -
tel ték. Mai for má ja a 13. szá zad ban
ala kult ki. Az épít mény tég la lap ala -
kú, apszisban végződik, masszív ro -
mán stí lu sú to ronnyal van ko ro náz -
va. Kö vei a kör nye ző ró mai te le pü lés -
ről, Dá cia tar to mány köz pont já ból, Ul -
pia Tra i a ná ból (ma gya rul Vár hely,
ro má nul Sar mi ze ge tu sa) ke rül tek ide.

A temp lo mot a 14–15. szá zad ban
be fo ga dó ké pes sé gé nek nö ve lé se cél -
já ból meg tol dot ták, de ezek a ki egé -
szí té sek be om lot tak, csak ol dal fa lai
áll nak. Szin tén kö zép ko ri ha rang tor -
nya kü lön épí té sze ti egy sé get al kot. 

A kör nyék ne ve ze tes sé ge it érin tő
ki rán du lá sun kon pont jó kor ér kez -
tünk: az ide gen tu ris ták kal igen ba -
rát sá gos gö rög ke le ti hí vek ép pen a
tíz órai szent li tur gi á ra ké szül tek, így
nyit va volt a temp lom. A szűk, bar -
lang sze rű bel ső bá mu la tos. Meg -
cso dál hat tuk a 15. szá zad ban ké szült
fres kó it, me lye ket ké sőbb meg cson -
kí tot tak, majd le va kol tak.

Az Er dő el ve szin te egé szét be né -
pe sí tő ro mán ság öle lé sé ben a dél-er -
dé lyi ma gya rok évszázadokig hű sé -

ge sen őriz ték sa ját szi ge te i ket –
egé szen a 20. szá za di te rü le ti és az
en nek nyo má ban já ró et ni kai vál to -
zá so kig. Az 1900-as hi va ta los nép -
szám lá lás sze rint Dem sus la kos sá -
gá nak 7,8 szá za lé ka volt ma gyar,
több sé gük a re for má tus fe le ke zet hez
tar to zott.

A pro tes tán sok már a 16. szá zad -
tól kö zö sen hasz nál ták a temp lom -
épü le tet az or to do xok kal, a 17–18.
szá zad tól pe dig a gö rög ka to li ku sok -
kal, mert az er dé lyi ro mán ság több -

sé ge egé szen a má so dik vi lág há bo -
rút kö ve tő erő sza kos egye sí té sig
eh hez a fe le ke zet hez tar to zott.

A temp lom el ső fel újí tá sá ra a 20.
szá zad ele jén, még a ma gyar köz igaz -
ga tás ide jén ke rült sor. A re konst ruk -
ció az 1960-as évek ele jén in dult új -
ra, és több hul lám ban foly ta tó dott. A
fal fest mé nyek is ek kor ke rül tek nap -
vi lág ra. A temp lom je len tő sé gét mu -
tat ja, hogy az UNES CO vi lág örök -
ség-ja vas la ti lis tá ján is sze re pel.

g Re zsa bek Nán dor

P O GÁN Y? ÓK E RE SZ TÉN Y? OR TO D OX? G Ö RÖ G  K ATOLIKUS? RE FOR M Á TUS?

Az er dé lyi Dem sus temp lo ma
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A Ba la ton-NET au gusz tus 19. és 23. kö zött már a har ma dik ta lál ko zó ra vár ja Ba -
la ton sze mes re mind azo kat, akik a nyá ri me leg ben ki egyen sú lyo zott és erő tel -
jes bib lia ta ní tás ban sze ret né nek tes ti és lel ki fel fris sü lést nyer ni. Az idei prog -
ram fő té má ja – Jó nás köny ve alap ján – a Meg döb ben tő ke gye lem, a fő elő adó pe -
dig dr. Li am Gol in ger ang li ai lel ki pász tor, nem zet kö zi leg el is mert bib lia ta ní tó.

A ta lál ko zó szer ve zői a Ma gyar Evan gé li u mi Ali ansz és az Eu ro-Kes wick
Part ner s hip. A Ba la ton-NET te hát nem zet kö zi evan gé li u mi ta lál ko zó a ma -
gyar ten ger part ján. Ta lál ko zó ba rá ta ink kal, test vé re ink kel és ta lál ko zá si le -
he tő ség ke gyel mes Is te nünk kel! 

A fe le ke zet kö zi ese mény idén is csa lád ba rát prog ram mal fogadja a részt -
ve vő ket. A fő szín pad dél előt ti és es ti al kal mai alatt szí nes gye rek fog lal ko -
zá sok vár ják a ki seb be ket és kü lön a ti zen éve se ket is. Dél utá non ként bi zo -
nyá ra min den kit a víz be csá bít majd a NET-beach, es tén ként vi szont a fi a -
ta lok kü lön ifi sá tor ban be szél get het nek. 

A Ba la ton-NET kí sé rő ren dez vé nye lesz a Misszió ex pó, me lyen a kü lön -
bö ző ke resz tény szer ve ze tek mun ká ján keresztül nyer he tő be te kin tés Is ten
ha tá ro kon in ne ni és tú li mun ká já ba. Az idei nagy kon cer ten Pin tér Bé la és
ze ne ka ra lép fel.

g Var ga György

Meg döb ben tő ke gye lem
Balaton-NET az Aliansz szervezésében

Dmi t rij Med ve gyev kor mány fő jú li us
22-i be je len té se alap ján az orosz is ko -
lák ban szep tem ber től be ve ze tik a
val lás ok ta tást. Az ér vény be lé pő ren -
del ke zés ti zen nyolc orosz ré gió ti zen -
két ezer is ko lá ját érin ti. Az új tör vény
2012-től egész Orosz or szág ban 256
ezer di ák szá má ra te szi le he tő vé a val -
lás órák lá to ga tá sát. Ez zel vég le ge -
sen el tű nik az „ate is ta ál lam” utó pi -
á ja, amely a Szov jet uni ó ban 1917-
ben kez dő dött a vö rös for ra da lom mal
– hang sú lyoz ta az orosz el nök.

Előd je, Vla gyi mir Pu tyin már 2006-
ban igent mon dott a II. Alek szij ál tal
ve ze tett or to dox egy ház ké ré sé re. A
pát ri ár ka hang sú lyoz ta, hogy min den
orosz di ák nak is mer nie kell az orosz
kul tú rát, az or to do xia alap ve tő ta ní -
tá sát, és négy me gyé ben kö te le ző vé
tet te az or to dox val lás ta ní tá sát.

Az új ren del ke zés az or to dox, a
mu zul mán, a zsi dó és a budd his ta
val lás ok ta tás ra ad le he tő sé get. Pu tyin
tíz ezer or to dox val lás ok ta tó ki kép zé -
sét ter vez te 2010-re, Med ve gyev vi -

szont ki ter jesz tet te az oktatást az em -
lí tett négy val lás ra. A val lás órák fa -
kul ta tí vak lesz nek – az ate is ták szá -
má ra össze ha son lí tó val lás tör té ne tet
ter vez nek. A Kreml el fo gad ta a pát -
ri ár ka azon ké ré sét is, hogy a ka to -
na ság ban le gye nek tá bo ri lel ké szek.
Míg azon ban Pu tyin el nök or to dox
pó pák ra bíz ta vol na a val lás ok ta -
tást, Med ve gyev vi lá gi ta ná rok ra ru -
ház ta a fel ada tot.

A hú szas-har min cas évek bol se vis -
ta val lás ül dö zé sei so rán le rom bol ták
a temp lo mo kat, el ko boz ták az egy há -
zi ja va kat, ül döz ték a hí vő ket. Bo risz
Jel cin Szent pé ter vá ron már 1994-
ben fel szá mol ta az „ate iz mus mú ze -
u mát”, ame lyet a ka zá ni Mi asszo -
nyunk-szé kes egy ház ban ren dez tek
be, és meg nyi tot ta a temp lo mo kat.
Moszk vá ban 1999-ben új já épí tet ték
az Üd vö zí tő-szé kes egy há zat, ame lyet
Sztá lin rom bol ta tott le. Ez az új já épí -
tés az or to do xia új já szü le té sét is jel -
zi Oroszországban.

d For rás: Ma gyar Ku rír

To vább fosz lik
az „ate is ta ál lam” utó pi á ja

b Alig ha sejt het tük, hogy ez év ben
nemcsak egy ne mes nyelv mű ve -
lő kez de mé nye zés (a ma gyar
nyelv éve), ha nem egy má sik
ese mény – a szlo vá ki ai nyelv tör -
vény meg al ko tá sa – is ar ra kész -
tet min ket, ma gya ro kat, hogy
szót emel jünk a ma gyar szó mel -
lett. A vár ha tó an szep tem ber 1-
jén ér vény be lé pő jog sza bály
kap csán egy re erő tel je seb ben
hal lat ják hang ju kat az egy há -
zak is. Tő kés Lász ló eu ró pai par -
la men ti kép vi se lő és dr. Kiss-Ri -
gó Lász ló, a ka to li kus Sze ged–
Csa ná di Egy ház me gye püs pö ke
jú li us utol só nap ján saj tó tá jé -
koz ta tón je len tet te be, hogy au -
gusz tus 30-án 18 óra kor öku me -
ni kus ima ta lál ko zó ra ke rül sor
Sze ge den, a szé kes egy ház ban. 

A Tő kés Lász ló ál tal kez de mé nye zett
ese mény ke resz té nyi test vé ri szo li da -
ri tá sun kat fe je zi ki azok iránt, aki ket
a szlo vá ki ai nyelv tör vény sújt, és szót
emel a jog sér té sek el len. A szer ve zők
fon tos cél ja to váb bá há lát ad ni anya -
nyel vün kért, hogy azon kom mu ni kál -
ha tunk, és fel szó lal ni amel lett, hogy
a ma gyar ság szü lő föld jén gya ko rol -
has sa anya nyel vét a min den na pok ban
és a val lás gya kor lás ban egy aránt. 

A hely szín vá lasz tást az is in do kol -
ta, hogy az egy ház me gyé ben je len tős
szám ban él nek ki sebb sé gek, köz tük
szlo vá kok is (töb bek kö zött Bé kés csa -

bán, Gyu lán és Tót kom ló son). Az
egy ko ri Csa nád Egy ház me gye ko ráb -
bi te rü le te pe dig ma há rom or szág -
hoz tar to zik; e te rü le tek test vér egy -
há za i val is jó kap cso la tot ápol  az egy -
ház megye. 

A sajtótájékoztatón Tő kés Lász ló
ki fej tet te, hogy ez az ügy nem po li -
ti kai kon junk tu rá lis vagy párt po li ti -
kai, ha nem er köl csi kér dés, mi vel az
egy há zak nak kö te les sé gük fel emel ni
sza vu kat az igaz ság ta lan ság és a jog -
fosz tás el len hí ve ik, test vé re ik vé del -
mé ben. Er kölcs po li ti kai kér dés, me -
lyet nem kezd het ki a ko runk ban oly
jel lem ző ál li be rá lis re la ti viz mus.

Min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy
anya nyel vén hall gat has son ige hir -
detést, magyarként le gyen ma gyar lel -
ki pász to ra, és ré sze sül hes sen val lá si
ne ve lés ben a leg al só tól a leg fel ső
szin tig. Ide tar to zik azon ban az uk -
raj nai tan ügyi tör vény prob lé má ja
is, amely szin tén a ki sebb sé gi nyel ven
fo lyó ok ta tást sor vaszt ja el, vagy a dél -
vi dé ki ma gyar ve ré sek ügye is.

Ezen er kölcs po li ti kai kér dés egye -
te mes jel le gű: ugyan úgy jog sér tés az,
ami kor a Ti mok-völ gyi vla hok nem
hall gat hat ják az or to dox mi sé ket ro -
má nul, vagy az, hogy pél dá ul a bul gá -
ri ai tö rö kö ket, a gö rög or szá gi ma ce -
dó no kat is meg kü lön böz te tés sújt ja.
To váb bá az egy há zak szá má ra funk -
ci o ná lis kér dés is, hi szen leg ha té ko -
nyab ban az anya nyel vün kön jut hat el
hoz zánk Is ten igé je. Nem vé let len,
hogy az Apos to lok cse le ke de te i ben
(2,6) azt ol vas hat juk: a Szent lé lek

min den ki hez a sa ját nyel vén szó lott az
el ső pün kösd al kal má val. Az Eu ró pai
pün kösd el ne ve zés épp er re utal. Vár -
juk azt az időt, ami kor kon ti nen sün -
kön min den ki a sa ját anya nyel vén
be  szél het, és fo gad hat ja be az igét.

A test vér egy há zak szin tén kez de mé -
nye zik az egye te mes ima nap meg hir -
de té sét a Kár pát-me den cei ma gyar
egy há zak kö re i ben és temp lo ma i ban.

Az öku me ni kus nagy ta lál ko zó ra
in vi tál ják a re for má tus, evan gé li kus,
ka to li kus egy há zak püs pö ke it, ve ze -
tő it az egész Kár pát-me den cé ből.
Szin tén hi va ta los az össze sen ti zen -
ki lenc nép pár ti EU-kép vi se lő Ma -
gyar or szág ról, a Fel vi dék ről és a Dél -
vi dék ről. El fo gad ta a meg hí vást több
köz éle ti sze rep lő is, mint pél dá ul
Sch mitt Pál, az Eu ró pai Par la ment al -
el nö ke, a Fel vi dék ről Csá ky Pál, a Ma -
gyar Ko a lí ció Párt já nak el nö ke, a
Dél vi dék ről Ágos ton And rás és Pál
Sán dor. Vár ha tó an más po li ti ku sok
és köz is mert sze mé lyi sé gek is részt
vesz nek az ima ta lál ko zón.

Az ese ményt a Du na Te le ví zió
élő ben köz ve tí ti.

A tudomány szerint kommuni-
kálni az egyik legalapvetőbb emberi
szükséglet, ugyanúgy, mint a közös-
séghez tartozás, s e kettő elválaszt-
hatatlan egymástól. Mi, magyarok is
közösséget alkotunk, éljünk bárhol a
világon, s mint minden nemzetnek,
nekünk is jogunk van a kommuni-
káció legalapvetőbb eszközét, nyel-
vünket használnunk, ápolnunk.

g Bar tucz Ka ta lin

Pün kösd vá ró Eu ró pa
Kár pát-me den cei öku me ni kus nagy ta lál ko zó



Evangélikus Élet 2009. augusztus 9. f 5keresztutak

A ro ma ho lo kauszt oka i nak és egy -
ál ta lán a ci gány ság je len le gi hely ze -
té nek meg ér té sé hez so kat se gít, ha is -
mer jük a ci gány ság tör té ne té nek né -
hány ese mé nyét.

A ci gány ság In dia észa ki ré szé ről
szár ma zik, a ci gány nyelv is az új ind
nyel vek (fő ként a pan dzsá bi) ro ko na.
Észak-In di át je len tős (hun, mu zul -
mán stb.) tá ma dá sok ér ték az 5–11.
szá zad kö zött. Ezek elől a hó dí tá sok
elől me ne kül tek el In di á ból a mai ci -
gá nyok ősei.

Per zsi án át egyes cso por tok a Bi -
zán ci Bi ro da lom te rü le té re ér kez tek.
Már 810-ben em lí tik a bi zán ci kró ni -
kák a má gi á val fog lal ko zó ci gá nyok
meg je le né sét. A mon gol és tö rök
hó dí tás elől az után nagy ré szük to -
vább ván do rolt nyu gat ra.

A 15. szá zad ele jén sok nyu gat-eu -
ró pai vá ros ban meg je len tek a ci gá -
nyok. A Ber ni kró ni ka így em lé ke zik
meg az ér ke zé sük ről (1419): „Egyip -
tom ból jön nek, ron gyos, fe ke te em -
be rek…” Eu ró pá ban sok fe lé mun -
kát is ta lál tak ma guk nak. Így pél dá -
ul Ko lum busz ha jó in is szol gál tak ci -
gány ten ge ré szek. 

Ele in te több nyi re szí ve sen fo gad -
ták Eu ró pá ban a ci gá nyo kat. Sok
eset ben za rán do kok nak te kin tet ték
őket. Frank furt ban ke nye ret és húst
utalt ki szá muk ra a vá ros, Arns he im -
ben pénzt is ad tak ne kik. V. Már ton
pá pa men le ve let ál lí tott ki a szá -
muk ra.

Ma gyar or szá gon az el ső biz tos
em lí tés a ci gá nyok ról Zsig mond ki -
rály men le ve le (1423, Szent György

ün ne pén). A le vél meg em lí ti Lász lót,
a ci gá nyok vaj dá ját (La dis laus Vay -
vo da Ci ga no rum), aki a ki rály „hű
em be re”. Zsig mond elő ír ja min den
alatt va ló já nak, hogy Lász ló vaj dát és
„ci gány alatt va ló it ne aka dá lyoz zá -
tok, éle tü ket ne ne he zít sé tek, ha nem
el len ke ző leg, min den al kal mat lan -
ság tól és bosszú ság tól véd jé tek. Ha
pe dig meg té vedt akad na kö zöt tük,
vagy ci va ko dás ra ke rül ne sor, bár -
hon nan is ered ne, nem a ti é tek és
nem kö zü le tek va lóé a bün te tés vagy
a ke gye lem jo ga, ha nem azé a Lász -
lóé, a vaj dáé.”

A ci gá nyok fo gad ta tá sa te hát Ma -
gyar or szá gon is szí vé lyes volt, és
ma ga az ural ko dó vet te vé del mé be
őket. Má tyás ki rály ren de le tet adott
ki, amely ben elő írta, hogy a sze be ni
ci gá nyo kat ne há bor gas sák. Má tyás

fegy ver ko vá csok ként is al kal ma zott
ci gá nyo kat, Cse pe len pe dig ci gány
ze né szek mu zsi kál tak Be at rix ki -
rály né mu lat ta tá sá ra. II. Ulász ló
men le ve let adott Bol gár Ta más vaj -
dá nak és a ve le ván dor ló, hu szon öt
sá tor ban élő ci gány kö zös ség nek. A
men le vél meg em lí ti, hogy a ci gá -
nyok a ki rály fegy ver ké szí tő i ként
dol goz tak, és Pécs re, Zsig mond püs -
pök szol gá la tá ra men nek.

A ked ve ző fo gad ta tás után igen ha -
mar ne héz sé gek is adód tak a ci gá -
nyok és a be fo ga dó or szá gok kap cso -
la tá ban. Ezek nek a fe szült sé gek nek
több oka is volt. A ci gány ság nem
akart le te le ped ni, nem akart job bá -
gyi mun kát vé gez ni. Liszt Fe renc ze -
ne szer ző, a ci gá nyok nagy vé dő je
ír ta: „Eu ró pa né pei kö zött egy szer re
csak meg je lent egy nép, igaz ság sze -
rint nem tud hat va sen ki, hogy hon -
nan ke rült. El szé ledt föld ré szün kön
a hó dí tás vá gyá nak je le nél kül, de
egy szer s mind anél kül is, hogy a le te -
le pe dés re en ge délyt kért vol na. Nem

kí ván le igáz ni sen kit, de az alatt va -
ló sá got is meg ta gad ja.”

A má sik je len tős prob lé ma a kol -
du lás és a lo pás volt. Az ál lan dó
mun ka hi á nyá ban a ci gá nyok ne he -
zen tud ták a meg él he té sü ket biz to -
sí ta ni. A ma gán tu laj don fo gal ma
sem ala kult ki ná luk olyan erő sen,
mint Eu ró pá ban. A ván dor ló élet
so rán a ci gá nyok az egyes te rü le ten
fel él ték a hasz nál ha tó ter mé nye ket,
az után to vábbmen tek. Nem is mer -
ték a fá rad sá gos mun ká val meg ter -
melt élel mi szer ér té két. A ci gány
nagy csa lá dok ban min den kö zös volt,
bár ki hasz nál hat ta a má sik hol mi ját,
így nem volt tisz táz va pon to san kul -
tú rá juk ban a ma gán tu laj don fo gal ma.
Eze ken kí vül szá mos elő íté let is ki ala -

kult a ci gá nyok kal szem ben. So kan
tö rök ké mek nek tar tot ták őket. Má -
sok azt mond ták, hogy jár vá nyo kat,
be teg sé ge ket hoz nak.

A ci gá nyok kal szem be ni el ső tör -
vé nyek Spa nyol or szág ban és a Né met
Csá szár ság te rü le tén szü let tek. Egy
1494-es spa nyol or szá gi tör vény száz
os tor csa pás sal és fül le vá gás sal bün -
tet te azo kat a ci gá nyo kat, akik nem
te le ped tek le. Az 1496-os lin da ui és
az 1498-as fre i bur gi bi ro dal mi gyű -
lés az ad di gi men le ve le ket (fő ként
Zsig mond men le ve lét) sem mis nek
nyil vá ní tot ta, és a ci gá nyo kat ki til tot -
ta a bi ro da lom ból.

Ang li á ban és Skó ci á ban még vé -
re sebb ese mé nyek re ke rült sor. 1530-
ban Ang li á ból ki til tot ták a ci gá nyo -
kat. Er zsé bet ki rály nő ural ko dá sa
ide jén mint egy ti zen nyolc ezer ci -
gányt akasz tot tak fel. Skó ci á ból 1541-
ben szin tén ki til tot ták őket. Egy
1571-es skót tör vény sze rint az or -
szág ban ma radt ci gá nyo kat fü lük nél
fog va fá hoz le he tett szö gez ni. Jó val
ké sőbb (1725) I. Fri gyes po rosz ki rály
ren de le tet adott ki, amely sze rint
min den ci gány, akit az or szág te rü -
le tén ta lál nak, fel akaszt ha tó. A po -
rosz ha tá rok men tén kö rül be lül tíz -
ezer ci gányt akasz tot tak fel. Egy
1772-es né met tör vény sze rint a ci -
gány fér fi a kat le kell lő ni, az asszo -
nyo kat meg vesszőz ni, és a hom lo -
kuk ra tü zes vas sal bé lye get kell ten -
ni. Fran cia or szág ban 1802-ben sok
ci gányt fog dos tak össze, ha jón Af ri -
ká ba vit ték, és ott a sor suk ra hagy -
ták őket.

Ma gyar or szá gon a ci gá nyok hely -
ze te en nél sok kal jobb volt. A nyu gat-
eu ró pa i hoz ha son ló vé reng zé sek itt
so ha sem vol tak. A ci gá nyok kal szem -
ben ho zott el ső ren de le tek is jó val ké -
sőb bi ek. 1624-ben Sze pes ből, 1660-
ban Nyit rá ról űz ték ki őket. Deb re -
cen vá ro sa 1667-ben meg til tot ta a ci -

gá nyok nak a ló ke res ke dést (a ló lo pá -
sok mi att).

Má ria Te ré zia több ren de le tet is
ho zott velük kap cso lat ban. 1761-ben
elő ír ta, hogy a ci gá nyok nak ház he -
lyet, föl det és mun kát ad ja nak. Meg -
til tot ta a ci gány el ne ve zés hasz ná la -
tát, he lyet te az „új ma gyar”, „új pa -
raszt” meg ne ve zést ír ta elő. Ké sőb -
bi ren de le tei már nem ilyen po zi tí -
vak. Meg til tot ta, hogy a ci gá nyok
egy más közt há za sod ja nak. Elő ír ta,
hogy a ci gány gye re ke ket ve gyék el a
szü le ik től, és ma gyar csa lá dok ne vel -
jék őket. Ele in te két-, ké sőbb négy -
éves kor ban vit ték el a kis gye re ke ket,
le he tő leg mi nél tá vo lab bi fal vak ba. A
ren de le tek kel szem ben óri á si volt a
ci gá nyok el len ál lá sa. A szü lők is, a
gye re kek is meg szök tek, ha tud tak.

Bé kés me gyé ben 1769-ben a kö vet -
ke ző szö ve gű ren de le tet hoz ták: „Nem
lop ni és ha zud ni, va rá zsol ni, ci gány -
kod ni, ha nem igaz mun ká val él ni…
Kol dul ni, ki a bál ni ne en ged tes sék…”

Ezek nek az ese mé nyek nek több
fon tos, ma is ak tu á lis ta nul sá guk
van. Az el ső és leg fon to sabb ta lán az,
hogy az em ber mél tó sá gát min den
kö rül mé nyek kö zött tisz te let ben kell
tar ta ni. Az erő szak, a má sik el pusz -
tí tá sa ég be ki ál tó bűn.

Egy má sik ta nul ság az, hogy a bű -
nö zés nem meg ol dás, nem jár ha tó út
a ci gány ság szá má ra. Aki a bű nö zés
té nyét el ba ga tel li zál ja, az a ci gány ság -
nak sem szol gál ja a ja vát, mert nö ve -
li a több sé gi tár sa da lom ci gá nyok kal
szem be ni el len ér zé sét. A sze gény ség
nem jo go sít fel a bűn el kö ve tés re. A
ci gány ság ele mi ér de ke az, hogy erős
köz biz ton ság le gyen.

Vé gül fon tos ta nul ság az, hogy a
több sé gi tár sa da lom nak sú lyos fe le -
lős sé ge a mun ka és az ok ta tás le he -
tő sé gét meg ad ni a ci gány ság nak.
Ezen a té ren Eu ró pa or szá gai mind
a mai na pig na gyon ke ve set tet tek.

A ci gány ság év szá za dos ván dor lá -
sa, a sok ül döz te tés, a ve lük szem be -
ni ré gi elő íté let ma gya ráz za azt, hogy
a ci gá nyok tar ta nak a nem ci gány tól,
csak ne he zen bíz nak meg má sok ban.
A kis ba bák nak mon dott szo ká sos
jó kí ván sá gok kö zött pél dá ul gyak ran
el hang zik: „Ment sen Is ten a fe hér
em be rek ke zé től!” 

A gya ko ri fe szült sé gek el le né re a
ci gá nyok a ma gyar tör té ne lem fon -
tos sze rep lői és igen gyak ran hő sei
is let tek. Bocs kai ka to nái kö zött,
Lip pai Ba lázs ka pi tány ve zér le te
alatt sok ci gány is har colt az or szág
sza bad sá gá ért. A Rá kó czi-sza bad -
ság harc ban kü lön ci gány ez red is
volt. Az 1948–49-es sza bad ság harc -
nak szin tén vol tak ro ma hő sei. Az
1956-os for ra da lom nak is sok ci gány
hő se, vér ta nú ja volt. 1990 már ci u -
sá ban Ma ros vá sár he lyen a ma gyar -
el le nes pog rom ide jén ez zel a fel ki -
ál tás sal ér kez tek meg a ci gá nyok:
„Ne fél je tek, ma gya rok, meg jöt tek
a ci gá nyok!” 

A ma gyar tör té ne lem nek ezek az
ese mé nyei, hő sei jel zik, hogy ci gány
test vé re ink nek ren ge teg ér té kük, te -
het sé gük van. Ma gyar or szág jö vő je
nem kis mér ték ben függ at tól, hogy
tu dunk-e test vér ként együtt él ni ci -
gá nyok és nem ci gá nyok; tud juk-e a
ci gány ság ér té ke it fel is mer ni, se gí te -
ni a ki bon ta ko zá su kat, tud juk-e a ma -
gunk ér té ke it hi te le sen át ad ni. 

g Szé kely Já nos
ró mai ka to li kus püs pök,

az Esz ter gom–Bu da pes ti
Fő egy ház me gye se géd püs pö ke

(For rás: Új Em ber,
2009. au gusz tus 2., 1. ol dal)

Egy drá mai ki ál tás
A ro ma ho lo kauszt üze ne te a má nak

Gyerekek a roma holokausztról való augusztus 2-ai budapesti megemlékezésen
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b Au gusz tus 2-a a ro ma ho lo kauszt em lék nap ja. 1944-ben ezen a na pon
Ausch witz ban meg öl ték az ott lé vő utol só há rom ezer ci gány fog lyot.
Össze sen kö rül be lül fél mil lió ci gány esett ál do za tá ul a ná ci nép ir tás -
nak. Az ál do za tok ról sem mi lyen fel jegy zés sem ké szült, még a ne vü -
ket sem is mer jük. Gyak ran bor zal mas or vo si kí sér le te ket vé gez tek raj -
tuk. A leg több ci gányt né met, len gyel és szlo vák te rü let ről hur col ták
el a ha lál ba. Ma gyar or szág ról kö rül be lül har minc ezer ci gányt vit tek
el. II. Já nos Pál pá pa ír ta a ro ma ho lo kauszt öt ve ne dik év for du ló ja al -
kal má ból: „Ausch witz szá munk ra drá mai ki ál tás: fi gyel mez te tés az
em be ri mél tó ság és jo gok tisz te let ben tar tá sá ra.” 

(Nap ló, 2009)
Evan gé li kus temp lom a Ba la ton
part ján. Vé let le nül té ved tem er re,
épp egy idős fér fi szor gos ko dott oda -
bent. Jó volt hall gat ni, bölcs sza va in
el gon dol kod ni. Le ül te tett az utol só
pad ba, s köz ben a leg na gyobb tisz te -
let tel be szélt. „Sze ret ni le het a kö ve -
ket, az ol tárt. De nem ez a fon tos,
hanem az, hogy Is ten min dig se gí tett.
Az élő, örök Is ten meg tar tot ta a gyü -
le ke ze tet.” Fel épült, nagy ál do zat tal,
a temp lom, és jön nek, és jól ér zik ma -
gu kat az em be rek. Sok a fi a tal, va sár -
nap dél fe lé ját sza do zó gye re kek bol -
dog örö mé től han gos a kert.

Hor váth Te ri ha lá lá ra. Ész re vét len,
csen de sen tá vo zott. Aho gyan élt, s ját -
szott a szín pa don, olyan sze ré nyen vo -
nult el a vi lág tól. Ró la be szél get tünk
kis tár sa ság ban, föl idéz ve egy re mek
te le ví zi ós sze re pét. A ma gyar nép ből
jött, a mély ből emel ke dett ki föl fe lé su -
ha nó csil lag ként. A fé nyes szel lők,
Szir tes Ádám és Soós Im re nem ze dé -
ké nek volt ele men tá ris te het sé ge.
Szám ta lan, ma már klasszi kus nak
szá mí tó ma gyar film őr zi esz köz te len,
drá mai ere jű ala kí tá sát: Tal pa lat nyi
föld, Lúd as Ma tyi, Bar bá rok, Húsz
óra, Arany sár kány. Em lé ke ze tes ala -
kí tá sok kal gaz da gí tot ta szín mű vé -
sze tün ket, hi szen ízig-vé rig szí nész
volt, foj tott lo bo gá sú, tö ré keny al kat.
A leg na gyobb dí ja kat is meg kap ta, bár
ez so ha nem ér de kel te. Csak a já ték,
az ada ko zás. Ta lán ezért fe led kez tek
meg ró la.

Hold ra szál lás. Negy ven éve, hogy
meg va ló sult az em ber egyik nagy ál -
ma: ide gen égi test re tet te a lá bát. Em -
lék szem, mint ha teg nap lett vol na, én
is lá za san fi gyel tem a köz ve tí tést, még
a Hold ra is föl néz tem. A dol lár mil -
li ár do kat föl emész tő, gran di ó zus
ame ri kai Apol lo-prog ram űr ha jós
le gény sé ge, Ne il Arm strong és Ed win
Ald rin a tö ré keny, pók lá bú kom pon
el ér te a célt. Szin te hi he tet len nek tűnt
a pa rancs nok be je len té se: „A Sas le -
szállt!” A dön tő pil la nat ra még órá -
kig kel lett vár ni. Arm strong haj na li
négy kor má szott ki az ap ró ka bin ból,
le lé pett a lép cső al só fo ká ról. Az
egész vi lág el csen de se dett, hall gat ta
az üze ne tét: „Kis lé pés egy em ber nek,
de ha tal mas ug rás az em be ri ség -
nek!” A töb bit már tud juk, az öreg
boly gó kö szön té se, jár ká lás, szök dé -
cse lés a ha mu szín hold por ban…
Fény ké pe zés, zász ló ki tű zé se, em lé -
ke zés az el hunyt űr ha jó sok ra… Az -
után vissza té rés még egy szer: a re cés,
nagy láb nyo mok ott de reng tek a
haj na li köd füst ra gyo gás ban. Csak
ennyi? Igen, ennyi. Óri á si mun ka, kí -
sér le te zés és ál do zat ho za tal, hogy
meg szü les sen a 20. szá zad leg na -
gyobb győ zel me!

Em be ri üze net. „Több hit tel él ni.
Több bi za lom mal. Örül ni az élet
ap ró kis cso dá i nak” – mond ja a ki -
lenc ven öt éves Pla cid atya. A bu da -
pes ti ben cés ta nárt 1946-ban le tar -
tóz tat ták, és tíz év sza bad ság vesz tés,
mun ka tá bor kö vet ke zett a gu lá gon!
Ámul va hall ga tom az idős em ber
em lé ke zé sét, ahogy mo sollyal az ar -
cán be szél a leg bor zasz tóbb meg pró -
bál ta tá sok ról. Ar ról, ho gyan ad ta
vissza az em be rek hi tét, to bo roz ta
össze a kü lön bö ző fe le ke ze tű fér fi a -
kat. Éne kelt, és a dal ban csem pész -
te be, rej tet te el Is tent, az igét, a zsol -
tá ro kat a vé get nem érő hét köz na pi
ro bot ban.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet -
lapok
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b Kré nusz Jó zsef, So mo gy or szág
szü löt te négy év ti ze dig volt a
New York-i Met ro po li tan Ope -
ra né ző té ri fel ügye lő je, s ti zen -
öt ezer elő adá son vé gez te fe le lős -
ség tel jes mun ká ját. A Met nép -
sze rű egyé ni sé ge volt, hí res éne -
ke sek kér ték ki ta ná csát, nyug -
díj ba vo nu lá sa kor a vá ros pol -
gár mes te re mél tat ta mun ká ját.
Kré nusz élő le xi kon. Ez al ka lom -
mal az ame ri kai kon ti nens ope -
rá i ról ő oszt ja meg em lé ke it ol -
va só ink kal.

Ame ri ka ze nei éle te igen fi gye lem re -
mél tó, a reflek tor fény ben ugyan csu -
pán né hány nagy ze ne kar áll, de
min den va la mi re va ló vá ros nak meg -
van a sa ját együt te se. A hat va nas évek
ele jén, ami kor meg je lent a do bo zos

Co ca-Co la, a cím kén min dig ér de kes
in for má ci ó kat he lyez tek el „Tu dod-
e?” cím ke alatt. Egy ilyen ből ér te sül -
tem ar ról, hogy 1957-ben hat van hét
ma gyar kar mes ter dol go zott az Egye -
sült Ál la mok ban. Na gyon nagy szám,
s er re büsz kék is le he tünk. Az ope -
ra tár su la tok is leg több ször a he lyi ze -
ne kar ra épí te nek, idény tár su la tok
sze re pel nek a szín pa do kon.

A vi lág ta lán leg is mer tebb ope ra -
há za a New York-i Met ro po li tan.
Le gen dák len gik kö rül, s ezek nek a le -
gen dák nak meg is van az alap juk. A
ré gi Met ma már fo ga lom, de dol goz -
ni igen ne héz volt ben ne. A bel ső csil -
lo gás mel lett na pon ta szem be sül -
tünk az zal, hogy ki csi a szín pad. Ami-
kor pél dá ul az Ai dá ban a sta tisz té ria
ki vo nult az egyik ol da lon, nem volt
elég hely a szín pad mö gött vissza -
men ni, ezt az egyip to mi csa pat – a já -
ró ke lők de rült sé gé re – az ut cán ol -
dot ta meg. De sok eset ben a dísz le -
tek is az ut cán áll tak, ami ron tot ta a
vá ros ké pet. Rá adá sul a ház egy tó he -
lyén épült, így a pin ce te le volt pat -
kánnyal. Egy szer a moszk vai Bol soj
sze re pelt New York ban, s a Hattyúk
ta va dísz elő adá sán – a tán cos nők
nagy ri a dal má ra – a süllyesz tők ből
több száz rág csá ló vo nult fel a szín -
pad ra. A ré gi né ző té ren négy ezer em -
ber fog lal ha tott he lyet, de nyolc-ki -
lenc száz olyan hely volt, ahon nan
nem vagy csak na gyon rosszul le he -
tett lát ni.

1967-ben nyi tot ták meg a Met ro -

po li tan nak is he lyet adó Lin coln
Cen tert. Az új Met ben há rom ezer-
nyolc száz ülő- és két száz ál ló hely vár -
ja ide á lis kö rül mé nyek kö zött a ven -
dé ge ket, akik kis kép er nyőn, négy
nyel ven kö vet he tik az ope ra szö ve gét.
Ki vá ló az in téz mény pro mó ci ó ja is.
A rá dió köz ve tí té sek már rég óta is -
mer tek, újab ban pe dig a vi lág több
vá ro sá ban film szín há zi kö rül mé -
nyek kö zött le het kö vet ni az elő adá -
so kat. A Met ben rang éne kel ni, s a
ve ze tő ség min dig a vi lág leg hí re -
sebb éne ke se it szer ződ te ti.

Ta lán ke ve sen tud ják, hogy a vi lág -
vá ros má sik fel leg vá rát, a New York
Ci ty Ope rát Ha lász Lász ló, a nyolc éve
el hunyt ne ves ma gyar kar mes ter ala -
pí tot ta 1939-ben. Az Eu ró pá ban már
ne vet szer zett mű vészt Tosc ani ni hív -
ta ki Ame ri ká ba. Ha lász egy szer tisz -
tel gő lá to ga tást tett Fi o rel lo Hen ry La
Gu ar di á nál, a vá ros pol gár mes te ré -

nél (ne vét ma re pü lő tér őr zi). Nem le -
het tek nyel vi prob lé má ik: La Gu ar dia
egy részt ma gyar szár ma zá sa mi att,
más részt mert so ká ig a bu da pes ti
ame ri kai nagy kö vet sé gen dol go zott,
jól be szélt ma gya rul. Ha lász meg -
győz te a po li ti kust, hogy New York el
tud tar ta ni még egy ope rát. Meg nyi -
tá sá hoz meg is kap ta a se gít sé get. Va -
ló ban, a met ro po lis új ze nei cent rum -
mal gaz da go dott, ahol a fi a tal ame ri -
kai te het sé gek is be mu tat koz hat nak,
és pro fil já nál fog va kí sér le ti elő adá sok -
ra is nyi tot tabb. De szá mos eu ró pai
mű ame ri kai ős be mu ta tó ja is a Ci ty -
hez fű ző dik, itt is mer het te meg a
kö zön ség Ric hard Strauss Ari ad né
Na xosz szi ge tén cí mű mű vét. A két
ope ra na gyon jól meg fér egy más sal, s
gyak ran ki is se gí tik egy mást.

* * *

S most men jünk „vi dék re”. A Sa int
Lo u is-i ope ra a há bo rú után volt
zenitjén, Zin ka Mi lanov, Jus si Björ -
ling ked venc fel lé pé si he lye volt, de
Ma rio Del Mo na co is gyak ran ki rán -
dult a Mis sis si ppi és a Mis sou ri part -
ján épült vá ros ba. A mű vé szek ki csit
edző pá lyá nak is hasz nál ták: itt, mi -
előtt a Met ben be mu tat koz tak vol na,
koc ká zat men te sen ki pró bál hat ták
új sze re pe i ket. Ma gyar vo nat ko zá sa
is van a vá ros nak, a már em lí tett Ha -
lász Lász ló gyak ran ve zé nyelt Sa int
Lo u is ban. A gaz da sá gi ne héz sé gek
mi att az ope ra fé nye egy ki csit meg -
ko pott, ré gi hír ne vé ből él.

Se att le a szim fo ni kus ze ne ka rá ra
ala poz ta ope ra kul tú rá ját, ko ráb ban
gyak ran sze re pelt a szép fek vé sű vá -
ros ban a Met ro po li tan Ope ra is.
Mi kor anya gi for rá sok hí ján a tur nék
el ma rad tak, Se att le a het ve nes évek
ele jén sa ját tár su la tot ver bu vált Glynn
Ross ve ze té sé vel. A pá rat lan ener gi -
á jú me ne dzser Wag ner-ra jon gó volt,
így nem vé let len, hogy min den év ben
Ring fesz ti vált ren dez nek a vá ros ban.
Az ese mény so ro zat fel len dí tet te a
kul tu rá lis tu riz must is, a ze ne ra jon -
gók a vi lág min den ré szé ről ér kez nek,
a messzi vá rost te hát fel fe dez ték.

A phi la del phi ai ope ra is nép sze rű
volt az éne ke sek kö ré ben, Fran co Co -
rel li az ot ta ni be mu ta tó s part ne re,
Joan Sut her land ked vé ért ta nul ta
meg Fa ust sze re pét. Több más nagy
elő adás is fű ző dik a ne vé hez, a phi -
la del phi ai Ro meo-, Wert her-, Di ck
John son- (A Nyu gat lá nya) ala kí tá sa

már ze ne tör té ne lem. Nic o lai Ged da
is le tet te név je gyét „Philly ben”: Bel -
li ni A pu ri tá nok cí mű mű vé nek du -
ett jé ben egy fel ső F-fel káp ráz tat ta el
a kö zön sé get. Ha son ló mu tat vány ra
itt nem tu dunk más pél dát.

A chi ca gói ope ra élet mél tán hí res
volt, két ope ra tár su lat is mű kö dött
a vá ros ban. Leg hí re sebb egyé ni sé ge

az 1910-es évek től mint egy két év -
ti ze dig Mary Gar den volt, akit a kri -
ti ku sok „az ope ra Sa rah Bern hardt -
ja” meg tisz te lő ti tu lus sal il let tek.
A wale si éne kes leg hí re sebb sze re -
pe a Tha is volt, ame lyet a film koc -
kák is meg örö kí tet tek. Saj nos vi -
szont egy 1957-es le gen dás Tru ba -
dúr ról sem mi lyen föl vé tel nem ma -
radt fenn. Az év szá zad Tru ba dúr já -
nak ki ki ál tott elő adá son Ma ria Cal -
las, Jus si Björl ing és Gi u li et ta Si mi -
on ato lép tek fel.

De még foly tat hat nánk a sort,
szá mos kis tár su lat ról le het ne meg -
em lé kez ni. Pél dá ul a San ta Fé-i Ope -
ra ház nak szé les a re per to ár ja, s a te -
he tős nyug dí ja sok nak kö szön he tő en
anya gi lag is füg get len. No ha idő -
sebb a kö zön ség, az in téz mény ér de -
kes mó don szí ve sen kí sér le te zik mo -
dern mű vek be mu ta tá sá val. 

At lan tá ban az el múlt év ben meg -
nyi tott kul tu rá lis köz pont ban ka -
pott he lyet az ope ra tár su lat. A Cleve -
landi Ope ra, ha son ló an az egy ko ri
Dé ry né Szín ház hoz, gyak ran jár vi -
dék re, re per to ár ju kon több ame ri kai
mű is sze re pel. A külhoni szerzők
mű veit gyak ran ala kít ják a he lyi íz -
lés vi lág hoz, így Kál mán Im re Csár -
dás ki rály nő je itt Prin cess from Chi -
ca go (Chi ca gói her ceg nő) cím mel
ara tott si kert.

* * *

Néz zünk kö rül ki csit dé lebb re. Me -
xi kóváros hí res ope rá ja a Pa la cio de
Bel las Ar tes. Az im po záns épü let egy
ha tal mas tér kö ze pén he lyez ke dik el.
A leg je len tő sebb éne ke sek sze re pel -
tek szín pa dán. Két ko ráb bi elő adás
ma rad em lé ke ze tes: a ma gyar Svéd
Sán dor 1947-ben a Tos cá ban Scarpi -
a ként ara tott pá rat lan si kert, part ne -
rei Stel la Ro man és Fer ruc cio Tag lia -
vi ni vol tak. Az ope ra az öt ve nes
évek ben él te fény ko rát, eb ből az idő -
ből egy Ai da-elő adás vo nult be az
ope ra tör té ne lem be. Ma rio Del Mo -
na co pá lyá ja csú csán Ra da mest éne -
kelt, part ne re Ma ria Cal las volt. Mo -
na co már az el ső per cek ben a Ce les -
te Ai da fre ne ti kus elő adá sá val meg -
ad ta az est han gu la tát, s vé gig csil log -
tat ta pá rat lan hang ját. Ezt Cal las a
má so dik fel vo nás vé gé ig bír ta ide gek -
kel, majd ke zé be vet te az irá nyí tást,
s a zá ró je le net ben egy ma gas F-fel
tet te fel a ko ro nát sa ját fe jé re. A kö -
zön ség csak nyert e presz tízs har con.

A pe rui ope ra ki esik a lá tó kör ből,
de min den bi zonnyal nem le het rossz,

ha olyan hí res sé ge ket adott a vi lág nak,
mint Ju an Di e go Flo res, aki az utób -
bi idő ben si kert si ker re hal moz a
Met ben. Nem ré gi ben fe lejt he tet len
volt Do ni zet ti Az ez red lá nya cí mű
ope rá já ban To nio sze re pé ben. A fi gu -
rát egy kor Pa va rot ti vit te vi lág si ker -
re, fő leg a nagy ári á ban lé vő ki lenc ma -
gas C-nek a pá rat lan ki ének lé sé vel.
Flo res er re is rá ígért, egye dül ál ló an az
ope ra tör té ne té ben meg is mé tel te az
ári át. A kö zön ség ter mé sze te sen
tom bolt, s a dél-ame ri kai éne kest a
kri ti ka is az egek be emel te.

Nem le het tel jes a lis ta Dél-Ame -
ri ka leg hí re sebb ope ra há za, a Bu e nos
Ai res-i Te at ro Co lón nél kül. Né ző te -
re majd nem a Me té vel ve tek szik,
há rom és fél ezer em ber lá to gat hat -
ja es tén ként.

Ve ze tő kar mes te re i nek lis tá ja pa -
rá dés: Tosc ani ni, Busch, Kle i ber,
Karl Böhm, Tul lio Se ra fin ne ve dí -
sze leg a di cső ség táb lán, az éne ke sek
név so ra ha son ló an pa zar. Több hí -
res ma gyar éne kes is si ker rel mé re -
tett meg Ar gen tí na fő vá ro sá ban,
kö zöt tük Kó nya Sán dor és Pa ta ky
Kál mán is. Kó nya fel lé pé sé ről egy
fé lig le gá lis, 1970-ben ké szült hang -
fel vé tel is ma radt az utó kor ra, Of fen -
bach Hoff mann me sé i nek cím sze re -
pét ének li, part ne rei a hí res fran cia
ko lo ra túr szop rán, Ma dy Mes plé és
az ugyan csak jó ne vű ba ri ton, Gab -
ri el Bac qui er. A he lyen ként igen
za jos fel vé tel ből is ki ve he tő az elő -
adás jó han gu la ta.

A ki vá ló lí rai te nor, Pa ta ky Kál mán
éle te is össze for rott e szín ház zal. A
há bo rú előtt öt éva dot éne kelt vé gig,
a dél-ame ri kai ma gyar emig rá ció
ün ne pel te, s az ar gen tin ope ra ba rá -
tok is szí vük be zár ták. A há bo rú
után a már be teg mű vész egy ko ri si -
ke re i nek szín te rén, Ar gen tí ná ba ál -
mod ta meg kar ri er je foly ta tá sát, de
a sors más ként dön tött.

Pa ta ky gyak ran el me sélt egy vi -
dám ese tet, amely a Lam mer moo ri
Lu cia elő adá sa köz ben tör tént. Fő -
hő se egy macs ka volt. A tra gi kus sír -
je le net nél a paj kos ra ga do zó fel má -
szott Ed gar jel me zé re, s Pa ta ky hi á -
ba ráz ta le, a ci ca to vább ra is nagy -
je le ne tet ren de zett a szín pa don. A
kö zön ség per sze gu rult a ne ve tés től.
A füg gönyt sür gő sen le en ged ték, s a
kö zön ség dü bör gő taps sal kö ve tel te
Pa ta kyt a füg göny elé. A mű vész ne -
mes bosszút állt: a macs kát dob ta ki
a ri val da fény be.

g Lejegyezte: Cser mák Zol tán

Ope ra há zak az Új vi lág ban

A régi Metropolitan nézőtere 1966-ban

A Pa la cio de Bel las Ar tes Mexikóvárosban
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Ha utam a Mó ricz Zsig mond körtér
fe lé visz, min dig meg ál lok ne gyed
órá ra. Az új sá gos bó dé mel lől né zem
az író szót lan szo bor alak ját. Ott áll a
for ga tag ban, áll és fi gyel, mint éle té -
ben, mi kor elő vet te jegy zet fü ze tét.
Min dent le írt, jót és rosszat, pár be -
szé de ket, rit ka, ízes sza va kat, hogy
sem mi és sen ki ne vesszen el. De ad -
dig nagy utat tett meg. Ke re sett, vir -
raszt va fo gal maz ta mon da ni va ló ját,
de az nem ta lál ta a med rét. Pe dig már
if jan er re ké szült, min dig író akart len -
ni: ez rek szó szó ló ja.

Az 1879-ben – a csa lá di em lé ke zet
sze rint jú ni us 29-én, az anya köny vi
be jegy zé sek sze rint jú li us 2-án –
szü le tett Mó ricz Zsig mond kis gyer -
mek ko rá nak há rom szín te re há rom
va rázs la tos, kü lön bö ző vi lág. Ti sza -
csé cse, a szü lő fa lu, az arany kor szín -
he lye, te le fénnyel és bol dog ság gal.
Túr ist ván di minden nek az el len ke ző -
je: szo mo rú fo nák ja a ré gi öröm nek.
Prügy még tá vo labb so dor ja, s rá sza -
kad nak a sze gény ség ko pár nap jai.

A vál to zás elő ször le tör te Mó ri -
czot, de az után cse lek vés re sar kall -
ta: vissza hú zó dott ma gá nyá ba, gyűj -
töt te a ta pasz ta la to kat. És ez szin te
vé gig kí sér te egész éle té ben: egye -
dül van, ír és dol go zik sza ka dat la nul.

A Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi -
um ban kezd te meg ta nul má nya it, Sá -
ros pa ta kon foly tat ta, és Kis új szál lá son
fe jez te be. Be irat ko zott a teo ló gi á ra,
majd a jog tu do má nyi ka ron pró bál ko -
zott; 1900 ok tó be ré ben Bu da pest re
jött… 1905-ben há zas sá got kö tött Ho -

lics Jan ká val, és vég re annyi új ra kez -
dés, kí sér let és gyöt rő dés után 1908-
ban Os vát Er nő fel fe dez te te het sé gét:
a Nyu gat ban köz re ad ta Hét kraj cár cí -
mű no vel lá ját. Meg je lent el ső no vel -
lás kö te te. Meg is mer ke dett Ady val.

„Meg lel ted a ma gyar sá got, mely -
ről már azt kezd tük hin ni, hogy
nincs – ír ta a köl tő. – Hi szen itt van -
nak, akik a Kál vin is te né ből bölcs, kü -
lön ma gyar Is tent csi nál tak, er re fe -
lé nem ko ro náz Ugo csa, ezen a tá jon
ve rő dött össze Esze Ta más ku ruc ha -
da. Ez itt a ma gyar föld, az el ső fog -
la ló ké, ma gyar, te hát vé res, szo mo -
rú, fá radt, si vár, de har cos, de szép,
de el pusz tít ha tat lan.”

Mó ricz Ady ban a fel sza ba dí tó ját
lát ta, ba rát ja szá má ra ő az iga zo lás
volt. Egy re tisz táb ban érez te, hogy a
ko ra be li ma gyar élet láp vi lág, amely
el pusz tít min den em be ri tö rek vést,
és meg fojt min den ma ga sabb ra tö rő
aka ra tot. Sár arany cí mű re gé nyé nek
fő alak ja, Tu ri Da ni is a ma gyar ugar -
ral küzd, aho gyan A fák lya el bu kó
hő se, Ma tolcsy Mik lós… Mó ricz
min den új mun ká ja egy-egy in du la -
tos til ta ko zás a ma gyar élet va la mely
rossz je len sé ge el len. Író ink kö zül ő
mond ta a leg le súj tóbb kri ti kát az
ak ko ri tár sa da lom ról, ő mu tat ta fel
leg mé lyebb se be in ket.

Az el ső vi lág há bo rú ban ha di tu dó -
sí tó ként jár ta a fron tot. Szer ve ző je és
1918. de cem ber 1-jé től egyik al el nö -
ke volt a meg ala ku ló Vö rös mar ty
Aka dé mi á nak. A nagy be teg Ady he -

lyett ő mon dott ün ne pi be szé det. A
for ra da lom bu ká sa után tá ma dá sok
érték, meghurcolták. Le ány fa lu ra
hú zó dott vissza; itt szü le tett meg a
Légy jó mind ha lá lig. Előtte ma gyar
író nem fo gal ma zott meg a gye rek -
kor sa já tos vi lá gá ról ilyen hi te les és
szív szo rí tó val lo mást.

Kis pi he nő után fo gott hoz zá leg -

na gyobb ter vé hez: Beth len Gá bor ról
szó ló re gé nyé hez. Az el ső kö tet, a
Tün dér kert 1922-ben je lent meg, hat
év múl va kö vet te a má so dik, A nagy
fe je de lem, majd 1934-ben el ké szült a
zá ró kö tet, A nap ár nyé ka. (1935-ben
Er dély cí men egy kö tet ben lá tott nap -
vi lá got a ha tal mas tör té nel mi tab ló.)

A Ki vi lá gos ki vir rad tig cí mű Mó -
ricz-re gény ben a kör ha tal ma sat tá -
gult. Már nem em be rek ben, de nem -
ze dé kek ben áb rá zolt. Ezt kö vet te az
Úri mu ri. A dzsent ri tár gyú mű vek
so rát a Ro ko nok zár ta le, tel jes il lú zió -
vesz tés sel.

És írt, dol go zott fá rad ha tat la nul.
Jár ta az or szá got, min den ről tud ni
akart. Ta lá ló an je gyez te meg Illyés
Gyu la: „Mó ricz Zsig mond mint köz -
éle ti em ber affé le Du na-völ gyi Gan -
dhi volt. De ő – na gyon ma gá nyos.” 

Mi ért ez a szün te len ten ni aka rás?
A té nyek hi te les be mu ta tá sá ért. Mert
kép te len volt egy be tű nyit fer dí te ni
vagy ha zud ni. Szem től szem ben
meg mond ta a vé le mé nyét bár ki nek,
fé lel me te sen igaz, bor zal mas hely zet -
ron tó dol go kat is, ma gát a föl há bo -
rí tó tényt. A sze ret te i nek. De a vi lág -
nak is. Sze re tett sze gé nye i nek. Ezért
volt ko rá ban a leg for ra dal mibb író.
Oly kor per sze ő is té ve dett, nem
volt iga za, de cél já ban igen: min dig

ja ví ta ni és job bí ta ni akart! Köny ve it,
tör té ne te it ő nem ki ta lál ta, va la -
mennyi a va ló ság ból vett lel ki ké pek -
ből szár ma zott. Éle te vé ge fe lé hi te -
les sé gé vel emel ke dett óri á si ra.

Ha tal mas és pon tos tör té nel mi
tu dá sa volt. Eh hez tár sult ele men tá -
ris te het sé ge. Ki vé te les te rem tő kép -
ze lő ere je. Olvasatomban az Er dély a
20. szá zad leg na gyobb ma gyar re gé -
nye. Ele ven sod rá sa, höm pöly gé se, iz -
zó mon da tai az ott élő ket se gí tet ték
él ni! A pró zá ban Mó ricz Zsig mond -
nak si ke rült mo nu men tá lis nyel vi
re me ket lét re hoz nia, az Er dély-tri ló -
gi á ban az ar cha i kus és ter mé sze tes
oly ké nyes egyen sú lyát va ló sí tot ta
meg, ami re sen ki nem vál lal ko zott.
A köl té szet ben is egye dül anya nyel -
vünk leg na gyobb mű vé szé nek, Arany
Já nos nak si ke rült.

De még en nél is fon to sabb az,
hogy a ma gyar pró za ég bolt ját ki tá -
gí tot ta. Új, fé nye sebb na pot, iz zóbb
csil la go kat ra gasz tott rá. Az er kölcs -
re gon do lok, amely ré gi szá za dok ban
is so kat je len tett. Mó ricz szen ve dé -
lyes er köl csi sé ge az, ami író elő dei,
-tár sai – Jókai, Mik száth, Krú dy,
Kosz to lá nyi – fö lé he lye zi őt. Mó ricz
Zsig mond óta ma gyar író – de azt is
mond ha tom, ma gyar em ber – nem
le het a ve szen dő élet ke dé lyes szem -
lé lő je. Ko moly ság kell. Helyt ál lás és
ál do zat ho za tal. Ak kor és most is.
Min den idő ben! Er re fi gyel mez tet,
er re buz dít 20. szá za di iro dal munk
egyik leg na gyobb mes te re.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az élet ko moly sá ga
Száz har minc éve szü le tett Mó ricz Zsig mond

b „Ami kor Jo hann Se bas ti an Bach
ze né je szól, az olyan, mint ha
Is ten szív ve ré sét hal la nánk” – ír -
ta Pi linsz ky Já nos. A Bach ze nei
örök sé gét ápo ló Lu the rá nia
ének- és zenekar kar na gya, egy -
há zunk or szá gos ze ne igaz ga tó -
ja, dr. Kamp Sa la mon ter mé sze -
te sen ma ra dék ta la nul egyet ért a
köl tő vel; sze rin te cso dá la tos,
hogy a né met ze ne szer ző zse ni -
nek kö szön he tő en ál lan dó an az
Úr kö ze lé ben le hetünk. De Bach
ze né je ma gá tól ér tő dő en nem -
csak a hí vő ket vonz za. Mi ként a
mu zsi ká ját nép sze rű sí tő, ró la
el ne ve zett – és ha gyo má nyo san
jú ni us el ső nap ja i ban ren de zett
– he tet is ün nep nek ér zi szá mos
igé nyes ko moly ze ne-ked ve lő. A
ní vós prog ram so ro za tot idén
már hu szad szor ren dez ték meg
a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban. Lutherániánk ve ze tő jé -
vel ez al ka lom ból be szél get tünk.

– A h-moll mi se is el hang zott az
idei Bach-hé ten. Vél he tő en a ju bi le -
um is oka volt an nak, hogy sze re pelt
a mű sor ban.

– Va ló ban igye kez tünk a hu sza dik
esz ten dőt egye bek mel lett e ze ne mű -
vel is „ün ne pib bé” ten ni, már csak
azért is, mert vé le mé nyem sze rint eb -
ben a da rab ban Bach mindent meg -
fo gal ma zott, amit az em ber az Is ten -
ről tudhat. Hiszek Istenben, az Atyá -
ban, aki engem teremtett; hiszek a
Fiú ban, aki engem megváltott; hiszek
a Szentlélekben, aki engem meg -
szen tel. Ez az Isten teljes ismerete.
Számunkra ezért Bach h-moll mi sé -
jének megszólaltatása mindenkor
hit vallás és bizonyságtétel.

Ezenkívül más kü lön le ges sé ge is
volt az idei Bach-hét nek, pél dá ul az

olyan da ra bok – mint a C-dúr con -
cer to há rom csem ba ló ra és vo nó sok -
ra, va la mint An to nio Vi val di négy he -
ge dű re írt ver seny mű vé nek át ira ta, az
a-moll con cer to négy csem ba ló ra
és vo nó sok ra –, ame lyek ha zai kon -
cer te ken ed dig alig hang zot tak el. 

– Szin te még ki sem pi hen het ték a
Bach-hét fá ra dal ma it, már is vár ta a
kó rust a kö vet ke ző fel adat: rész vé tel

a jú li us 3. és 5. kö zött Sop ron ban és
Sop ron pusz tán tar tott El jut ni a ha -
tá rig – Ha tár nyi tás 1989–2009 el ne -
ve zé sű ren dez vé nyen…

– Jú li us 4-én kan tá ta es tet ad tunk
a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban.
Itt ma gá tól ér tő dő en is mét csak
Bach-mű vek hang zot tak el: a We i nen,
Kla gen, Sor gen, Za gen (BWV 12), az
Ich bin ver gn ügt (BWV 84) és a Wo

soll ich fli ehen hin (BWV 5) kantáta.
Más nap a te le ví zió ál tal is köz ve tí tett
is ten tisz te let li tur gi á já ban vet tünk
részt. Is ten nek há la, mind két „fel lé -
pés” szépen si ke rült.

– Egyéb ként mi lyen gyak ran kap -
nak vi dé ki fel ké rést?

– Mos ta ná ban nem túl sű rűn ke -
res nek meg min ket. Ko ráb ban, a ki -
lenc ve nes évek ben több ször is elő for -

dult, hogy – gyü le ke ze tek meg hí vá -
sá nak ele get té ve – vi dék re utaz tunk.
Azt hi szem, a kó rus ta gok ne vé ben is
bát ran mond ha tom, most is szí ve sen
me gyünk, ha in vi tál nak. 

Egy vi dé ki „utat” azon ban né hány
év óta min den nyá ron a prog ra munk -
ba il lesz tünk: pár na pot a Ba la ton nál,
a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban töl tünk. Ezt az

időt az in ten zív gya kor lás ra szán juk,
na pon ta tíz től fél egyig, il let ve es te hét
és ki lenc óra kö zött pró bá lunk. Igaz
ugyan, hogy ezt az év töb bi ré szé ben
he ten te két szer, il let ve egy-egy is -
ten tisz te le ti sze rep lés előtt is min dig
meg tesszük, de ez a csak nem egy he -
tes együtt lét még is so kat je lent, hi szen
kó ru sunk lel kes és lel ki is me re tes tag -
jai nem hivatásos éne ke sek. A rév fü -
lö pi „mun ka tá bor” ki vá ló le he tő ség ar -
ra, hogy még ha té ko nyab ban ké szül -
jünk az előt tünk ál ló őszi-té li idő szak -
ra és a kö vet ke ző év Bach-he té re.
Hoz zá te szem, nem csak szak mai
szem pont ból szük sé ge sek és hasz no -
sak ezek a na pok, ha nem lelkileg és
em be ri leg is: al kal mat nyúj ta nak ar -
ra, hogy erő söd jön a kó rus ta gok ban
az össze tar to zás ér zé se, hogy új ra és
új ra át él jék, mit je lent a kö zös ség ere -
je és a Krisz tusban való naponkénti
meg  úju lás ke gyel me… 

– Mik a ter ve ik az év hát ra lé vő ré -
szé re?

– Min den prog ra munk ol vas ha tó
a http://lu the ra nia.lu the ran.hu ol da -
lon, így most csak né há nyat eme lek
ki. Az egy há zi év ben a kó rus fo lya -
ma to san sze re pel a De ák té ri gyü le -
ke zet úgy ne ve zett kan tá ta ze nés is -
ten tisz te le te in. Emel lett a ka rá csony
el kép zel he tet len a Lu the rá nia sze rep -
lé se és a Karácsonyi ora tó ri um fel -
hang zá sa nél kül. Ta valy ősszel elő -
ször ren dez tük meg a Bach kö ze lé -
ben cí mű so ro za tot, en nek idén
foly ta tá sa lesz. Az el ső al ka lom no -
vem ber 14-én, dél után öt óra kor
kez dő dik a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban. A múlt esz ten dő höz
ha son ló an a Lu the rá nia és a Bu da -
pes ti Vo nó sok Ka ma ra ze ne kar igyek -
szik majd egy-egy Bach-mű vet kö -
ze lebb vin ni – té te len ként, ze nei és
teo ló gi ai ma gya rá za tok kal ki egé -
szít ve – a kö zön ség hez. 

g Gaz dag Zsu zsan na

„Cso dá la tos, hogy ál lan dó an
az Úr kö ze lé ben le he tünk…”

Ta lál ko zás dr. Kamp Sa la mon nal
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Új ra együtt
a Mun ká csy-

triló gia
Is mét együtt van Deb re cen ben Mun -
ká csy Mi hály hí res tri ló gi á ja. Meg ér -
ke zett Ka na dá ból a hi ány zó fest mény,
a Krisz tus Pi lá tus előtt cí mű al ko tás.

Deb re cen meg ven né a képet, de
er re a ka na dai sza bá lyo zás sze rint
csak 2012 után lesz le he tő ség. Ad dig
vi szont biz to san együtt ma rad a há -
rom kép: a Dé ri Mú ze um tu laj do ná -
ban lé vő Ec ce Ho mo, a Pákh Im re
Ame ri ká ban élő gyűj tő tu laj do ná ban
lé vő, de örö kös deb re ce ni le tét be
he lye zett Gol go ta és a ka na dai Ha mil -
ton Ga lé ria tu laj do nát ké pe ző Krisz -
tus Pi lá tus előtt.

„Deb re cen min dent meg tesz an -
nak ér de ké ben, hogy vég le ge sen a vá -
ros ban ma rad has son a tel jes tri ló gia”
– mond ta Kó sa La jos, a vá ros pol gár -
mes te re.

A há rom kép 2002 és 2007 kö zött
volt utol já ra együtt, majd 2007 vé gén
vissza szál lí tot ták a Krisz tus Pi lá tus
előtt cí mű fest ményt Ka na dá ba, ahol
fel te kert ál la pot ban rak tá roz ták.

A há rom ké pet au gusz tus 19-től
néz he tik meg a lá to ga tók a deb re ce -
ni Dé ri Mú ze um ban.

d For rás: re for matus.hu

A hónap
könyve –
augusztusban
a Luther
Kiadótól 30
kedvezménnyel

Fabiny Tamás:
Ajtórésnyi zsoltár
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1220 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Dr. Kamp Salamon a sopronpusztai szabadtéri istentisztelet után –
mögötte Herényi István, a Lutheránia titkára

F
O

TÓ
: T

. 
P

IN
T

É
R

 K
Á

R
O

LY



8 e 2009. augusztus 9. Evangélikus Életpanoráma

b „Pon to san tíz év vel ez -
előtt tar tott itt elő ször né -
met is ten tisz te le tet lel -
kész” – egy nyolc van éves
gyü le ke ze ti tag még pon -
to san em lé ke zett erre, így
szü le tett meg az év for du -
lós ün nep ség öt le te. Te -
kin té lyes ven dé gek utaz -
tak má jus 9-én Hé víz re: az
evan gé li kus és a re for má -
tus egy há zat Itt zés Já nos
és Ste in bach Jó zsef püs pö -
kök kép vi sel ték a né met
nyel vű szol gá lat meg in -
du lá sá nak ti ze dik év for -
du ló ján.

A fő ként nyug dí ja sok ból ál ló
ki csiny nyáj egy „szí nes se reg”
– mond ja Rü di ger Ge bel, a
Né met Nyel vű Evan gé li kus
Ala pít vány, Hé víz tit ká ra.
Evan gé li ku sok, re for má tu sok,
uni ál tak – de ka to li ku sok is
van nak köz öttük – Né met -
or szág ból, Auszt ri á ból, Svájc -
ból, Ro má ni á ból, Hol lan di á -
ból. Ők al kot ják azt a kö zös sé -
get Hé ví zen, amely a né met is -
ten tisz te let re össze gyü le ke -
zik. De már a gyü le ke zés és a
gyü le ke zet köz ti kü lönb ség ről
is van nak ta pasz ta la ta ik. Egy -
ház köz ség ala pí tá sát cél zó
pró bál ko zá sa ik elő ször si ker -
te le nek vol tak, ám a nyug dí ja -
sok nyug ha tat la nul dol goz tak
cél ju kért. 

Wolf gang Bo etcher nyu gal -
ma zott es pe res se gít sé gé vel
hoz ták lét re azt az ala pít ványt,
amely nek hát te ré vel már hi va -
ta los szer ző dést le he tett köt -
ni a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház zal. En nek alap ján im -
már ötö dik éve ér ke zik Né -
met or szág ból egy-egy nyu -
gal ma zott tisz te le tes, aki tíz-
tíz hó nap ra vál lal ja a megbí -
zást a hé ví zi gyü le ke zet ben.
Jú li us ban és au gusz tus ban

sem szü ne tel a lel ké szi szol gá -
lat, ilyen kor azon ban ven dé gek
pré di kál nak. „Azok a lel ké -
szek, akik nyá ron hir de tik ná -
lunk az igét, egy út tal üdül nek
is” – ma gya ráz za Ge bel. A
kon cep ció ed dig be vált.

Kö rül be lül har minc – Hé -
ví zen és kör nyé kén la kó –
csa lád kö tő dik szo ro san a
gyü le ke zet hez. Raj tuk kí vül
nya ra lók és für dő ven dé gek
vesz nek részt az is ten tisz te -
le te ken és egyéb gyü le ke ze ti
al kal ma kon.

Va jon a hé ví zi kö zös ség
va ló di egy ház köz ség vagy in -
kább „tu ris ta gyü le ke zet”? „Ez
függ az év szak tól” – mond ja
Rü di ger Ge bel. – Té len a
törzs ta gok kö zül jön nek vagy
har min can, nyá ron az is ten -
tisz te le tet lá to ga tók szá ma
akár száz fö lé is emel ke dik.”

He lyi szál lók ban el he lye -
zett pla ká tok, va la mint a kül -
föl di uta zás szer ve zők kel va ló
kap cso la tok se gí te nek ab ban,
hogy a tu ris ták fel fi gyel je nek
a gyü le ke zet re. A He li kon ut -
cai temp lom ban a he lyi evan -
gé li kus és re for má tus gyü le ke -
zet is tart is ten tisz te le te ket,
úgy hogy a ma gyar hit test vé -
rek kel már csak ezért is kap -
cso lat ban áll nak.

De a va sár na pi is ten tisz te -

le te ken kí vül is gaz dag a gyü -
le ke ze ti élet a né met aj kú kö -
zös ség ben. He ten te ta lál koz -
nak bib lia órán is.

„Hogy a ba rát sá gok híd ja -
it is épít sük, ha von ta tar tunk
fel ol va sá so kat a ma gyar köl té -
szet re me ke i ből. Ezen kí vül
rend sze re sen szer ve zünk ki -
rán du lá so kat Ma gyar or szág
lát ni va ló i hoz, és ér de kes ven -
dé ge ket is meg hí vunk – tá vol -
ról vagy kö zel ről – sze re tet -
ven dég sé gek re” – so rol ja And -
re as Ro the. A lel kész könnyen

el ér he tő ju hai szá má ra: he ten -
te két szer a temp lom ban, elő -
ze tes idő pont-egyez te tés nél -
kül is ren del ke zés re áll. Rü di -
ger Ge bel kom men tál ja: „Van
idő rá, hi szen – nyug dí ja sok -
ról lé vén szó – kon fir má ci ói
órák és hit tan órák ná lunk
nin cse nek.”

And re as Ro the idő köz ben
(jú li us vé gén), a szer ző dés -
ben rög zí tett tíz hó na pos szol -
gá lat után bú csú zott hé ví zi
gyü le ke ze té től. De szep tem -
ber ben vissza jön. Új ra pá lyá -
zott, új ra el fo gad ták, így újabb
tíz hó na pot tölt het e kü lön le -
ges szol gá lat ban. Úgy van ez
ná la, mint sok né met nyel vű
em ber nél: jól ér zi ma gát Hé -
ví zen.

g Hol ger Man ke

Egy ház köz ség
vagy tu ris ta gyü le ke zet?

Né met aj kú hí vek szol gá la ta Hé ví zenb Sár kány Ti bor nyu gal ma zott lel kész szer -
kesz té sé ben a Lu ther Ki adó nál  je lent
meg a Veö reös Im re-bre vi á ri um cí mű
könyv. A bre vi á ri um szó nyel vünk ben
ket tős je len té sű: egyrészt je lö li az úgy ne -
ve zett „zso lozs más köny vet”, ame lyet ró -
mai ka to li kus szer ze te sek és vi lá gi pa pok
kö te le ző mó don hasz nál tak (ez ere de ti -
leg ki zá ró lag la tin nyel vű li tur gi ai anyag
volt az egy ház atyák bölcs ta ná csa i val),
más fe lől hí res írók, mű vé szek, tu dó sok
idé ze te i ből össze ál lí tott sze mel vény gyűj -
te ményt je lent.

Ki ír ta Veö reös Im re bre vi á ri u mát? Mond hat -
nánk, hogy az 1953-ban vég zett ta nít vá nyok ti -
zen öt fős cso port ja. Va ló já ban azon ban ez a
bre vi á ri um Veö reös Im ré től va ló, nem ró la szól,
ha nem tő le kö zöl idé ze te ket. A 165 ol da las kö -
tet ki lenc ven szá za lék ban Veö reös Im re pub -
li ká ci ó it tar tal maz za. Te hát nem va la mi fé le „hó -
do lat” az em lé ke ző ta nít vá nyok ré szé ről, ha nem
tár gyi la gos is mer te tés. Nem érett sé gi ta lál ko -
zók meg szo kott – rend sze rint csak a szép re em -
lé ke ző – ta nár di csé re te, ha nem egy lel ké szi
szol gá lat „szín gaz dag” áb rá zo lá sa. (Ezt a jel zőt
Veö reös Im re hasz nál ta az Új szö vet ség is mer -
te té sé re.)

Mi ről szól a könyv? Er ről tar ta lom jegy zé ke
hí ven árul ko dik. No ha egy-egy fe je ze ten be lül
idő ren di sor ren det ta lá lunk, a vá lo ga tás még -
is te ma ti kus, egy ér dek lő dő, vi lág ra nyi tott, kí -
ván csi, kí sér le te ző em ber gon -
do la ta i nak vá lo ga tott gyűj te -
mé nye. Veö reös Im re írá sa in
ér ző dik a győ ri ben cés gim ná -
zi um ha tá sa, és át süt raj tuk
Itt zés Mi hály von zó lel ki pász -
to ri alak ja és biz ta tá sa.

Ve gyük sor ra a kö tet tar tal -
mát fe je ze tek sze rint: a Val lo -
má sokban (I. fe je zet) Veö -
reös Im re úgy szó lal meg,
aho gyan szór vány mun ká ban
ta pos ta a pe dált, örült a ki csi
szá mok nak is is ten tisz te le -
ten és hit tan órá kon. Gyer -
mek ko rá tól kezd ve is mer te
a vá ro si gyü le ke ze tet is.
„…kér ges te nye rű pa raszt em be rek, meg szik -
kadt asszo nyok és élet erős fi a ta lok lel ké ben fi -
gyel het tem az evan gé li um ku dar ca it és győ zel -
me it” – ol vas hat juk a Lel ki pász tor ha sáb ja in
1950-ben meg je lent írá sá ban. 

A tar ta lom jegy zék a to váb bi ak ban is ön ma -
gá ért be szél. A II. fe je zet a Fi a ta lok, egye te mis -
ták és di a ko nisszák lel ké sze cí met vi se li. A to -
váb bi fe je zet cí mek: A misszió, az evan gé li zá -
ció, a lel ki éb re dés el kö te le zett je (III.); Jö ven dő
lel ké szek lel ké sze (IV.). Az V. és a VI. fe je zet
kecs ke mé ti, il let ve bu da pest-kő bá nyai gyü le -
ke ze ti lel ké szi szol gá la táról ad képet. A V II.-nek
A gyü le ke ze ti kö zös ség épí tő je a cí me. Ezt Az
írás ma gya rá zó (VI II.), majd Az ige hir de tő
(IX.) kö ve ti. (Eb ben a fe je zet ben el hang zott ige -
hir de té sek és „ige hir de tés-for gá csok” ta lál ha -
tók. Be le ke rült töb bek kö zött teo ló gus hall ga -
tói előtt mon dott bú csú be szé de, amely ben
kor sza kát köd nek ne ve zi, sa ját ma gát pe dig Is -
ten kol du sai kö zé so rol ja.) A to váb bi ak: Az öku -
me né hí ve (X.); A lel ki pász tor (XI.); Egy ház po -
li ti kai ál lás fog la lá sa (XII.); A sok ol da lú saj tó -
mun kás (XI II.); Úti tár sak (XIV.). Az utób bi ban
sok is me rős kor társ – Já ro si An dor, Bu da ker
Osz kár, Sza bó Jó zsef, Tú róczy Zol tán, An dor -
ka Ru dolf, Prőh le Ká roly, Pod ma nicz ky Pál –
be mu ta tá sát ta lál hat juk, de itt érez zük iga zán,
hogy vá lo ga tás ról van szó, hi szen Veö reös
Im re meg szám lál ha tat la nul sok em ber rel ta lál -
ko zott az úton.

Az utol só fe je zet (XV.) A ha za és a kul tú ra
sze rel me se cí met vi se li. Eb ben Sü tő And rás,
Rad nó ti Mik lós, Arany Já nos, Remb randt, Mo -
li è re, Dsi da Je nő, Sza lat nai Re zső, Illyés Gyu -
la, Bo zó ky Éva szel le mes, ér tő be mu ta tá sát ta -
lál juk. Az ér dek lő dő, kul tu rált Veö reös Im re ter -
mé sze te sen a vi lág iro da lom nagy alak ja i ról –
film al ko tók ról, ze né szek ről, szí né szek ről – is
írt, mert ol va sott és jól tá jé ko zott volt eze ken
a te rü le te ken is.

Kik nek írt Veö reös Im re? El ső sor ban lel ké -
szek nek és ér tel mi sé gi ek nek. Egy ne héz kor szak
is me rő je és át élő je vall ol va só i nak pil la nat nyi
vé le mé nyé ről. Ar ról is, mit je lent a lel ké szi szol -
gá lat az ala csony ázsió ide jén, ami kor a lel ké -
szi élet ár fo lya ma, te kin té lye, be csü le te ál ta lá -
nos ság ban nem volt ma gas szin ten.

Ho gyan szó lal meg Veö reös Im re? Ak tu á li san,
nem ká na á ni nyel ven, pa pi zsar gon ban, ha nem
kor tár sai nyel vén. Igé nye sen tá jé ko zó dik azo -
kon a te rü le te ken is, amelyeken hí vei szak em -
be rek, anél kül, hogy ő is min den ben szak ér tő -
nek te kin te né ma gát. Lel kész je lölt hall ga tói és
lel kész tár sai eb ben a vo nat ko zás ban is so kat ta -
nul hat tak tő le. 

g HK

Egy „szín gaz dag” lel ké szi élet
A tíz éve el hunyt Veö reös Im re mél tó em lé ke ze te

Né hány sze mé lyes meg jegy zés
Veö reös Im re nem csak is me rő söm volt, ha -
nem ba rát sá gá val is meg aján dé ko zott. Jól
tu dom, vol tak el len fe lei is. Be szél ge té se ink -
ből em lék szem, mennyi re fájt ne ki, hogy
1991 után töb ben alá za tos ko dó kol la bo ráns -
nak te kin tet ték, gya nús, több ar cú lel kész -
nek. Pe dig ő a „har ma dik út” ta ní tá sá ban
egy jár ha tó utat akart mu tat ni. Nem he lye -
sel te az op por tu nis ta, min dig bó lin tó perc -
em be rek he lyez ke dé sét, ugyan ak kor nem
tud ta el fo gad ni a min den re csak ne met
mon dók út ját já rók irá nyát sem. 

Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a má so dik vi -
lág há bo rú előt ti ma gyar éle tet sem szem -
lé li kri ti ka nél kül. Ma is so kan fe led kez nek

meg ar ról, hogy a két vi lág -
há bo rú kö zött is más fél
mil lió ma gyar tán tor gott
ki or szá gunk ból. A né pi
írók há rom mil lió kol dus
or szá gá nak ne vez ték ha -
zán kat, a kül föl di ek pe dig
Eu ró pa fe u dá lis re zer vá tu -
má nak tar tot ták. 

A mi nem ze dé künk né pi
író kon ne vel ke dett. Őket
Veö reös Im re is ol vas ta, de
so ha sem be szélt „bű nös
nép ről”. És Veö reös Im re
nem csak múlt ról, ha nem
jö ven dő ről is mert be szél -
ni, ami kor a „ne gye dik út”

ku ta tá sa ként a 21. szá zad irá nyá ról szólt.
Anél kül, hogy utó pi át fes tett vol na, az
egy ség, a meg bé ké lés egyet len meg ol dást
je len tő ide jét jö ven döl te. A szét sza kadt tár -
sa da lom ban és egy há zak ban va ló ban nincs
más ki út, se hol a vi lá gon…

Vé gül egé szen sze mé lye sen jegyzem
meg: Veö reös Im re kö zel állt hoz zám. No -
ha ti zen két év vel idő sebb volt ná lam, kor -
tár sá nak tar tott, köny ve i nek de di ká lá sá ban
min dig ba rát já nak, sőt küz dő tár sá nak ne -
ve zett. Eb ben ha son lí tott ná lam idő sebb
atyai jó ba rá ta im ra: Fer di nánd Ist ván ra,
Sza bó Jó zsef re, Ben czúr Lász ló ra vagy épp
Or dass La jos ra, aki így ír ta alá le ve le it:
„Öreg ba rá tod, O. L.” Őket Veö reös Im ré -
vel együtt Is ten aján dé ká nak tar tom. 

Sze ret tem mé dia szol gá la tát. A Lel ki -
pász tor szer kesz té sé ben, ha nem is köz vet -
le nül, de utód ja vol tam, csak úgy, mint a Cre -
do szer kesz tő je ként. Mi kor egy re gyen gült
egész sé gi ál la po ta, rend sze re sen lá to gat tam,
hosszú te le fon be szél ge té se ket foly tat tunk.
Té má ink min dig az egy há zi élet tel vol tak
kap cso la to sak. Jól is mer tük egy más gyen -
ge sé ge it és vé le mé nyét (írás ma gya rá za ti kér -
dé sek ben ép pen úgy elő for dult vé le mény -
kü lönb ség kö zöt tünk, mint az én – sze rin -
te kon zer va tív – eti kai fel fo gá som mi att), de
ba rát sá gun kat ez nem be fo lyá sol ta. 

Őszin tén kí vá nom, hogy mai ol va sói ta -
nul ja nak tő le. Anél kül, hogy min den ben át -
ven nék gon do la ta it, fon tol ják meg ko mo -
lyan az ál lás pont ja it. Lel kész je löl tek nek
szin te tan könyv ként ajánl ha tó a Veö reös Im -
re-bre vi á ri um, hí ve ink nek „nyi tott könyv -
ként”, hogy meg is mer hes sék egy gyöt rő dő,
utat ke re ső mo dern lel ki pász tor éle tét és a
kor lel ké sze i nek nem könnyű élet sor sát.

g Ha fen scher Ká roly (id.)

b Ki len ce dik al ka lom mal ren de zett nyá ri ze -
nei tá bort a Nóg rá di Egy ház me gye. Mint -
egy hat van fi a tal ér ke zett az or szág kü lön -
bö ző szeg le te i ből Va ny arc ra, hogy jú li us
23. és au gusz tus 2. kö zött mu zsi kát ta nul -
has son. Az or go na mel lett meg szó lalt a
har mó ni um, a zon go ra, a har mo ni ka, a gi -
tár, sőt fú vó sok és vo nó sok is szí ne sí tet ték
a pa let tát. 

Mi vel szí nes tár sa ság gyűlt össze, ze né jük is igen
vál to za to san ala kult. Sok ko rált, ének ka ri mű -
vet, il let ve if jú sá gi éne ket ta nul tak a fi a ta lok.
Ren ge teg al ka lom nyílt ar ra, hogy egy mást ta -
nít sák, nem csak ze nei, ha nem lel ki té ren is. Egy
szív vel tud tak há lát ad ni Is ten nek, és tud ták di -
csér ni az ő ne vét. Nap mint nap egy test ként
mű kö dött a tá bor, a részt ve vők szol gál tak
egy más fe lé és az Úr nak.

A hang sze res és ének ka ri mun kát reg ge li és
es ti áhí tat ke re tez te, s vol tak cso por tos be szél -
ge té sek is. Az es ti áhí ta tok Pál apos tol misszi -
ói út ja i ról szól tak. Aho gyan Pál is Is ten szol -
gá la tá ban állt, úgy a fi a ta lok is igye kez nek a ze -
né ben ka pott ta len tu ma i kat egy re in kább
hasz no sí ta ni, Is ten ha tal mas sá gát hir det ve.

Rend ha gyó mó don idén a Ba las sa gyar ma ti

Ka ma ra együt tes hang ver se nyén is részt ve het -
tek a tá bor la kók. A temp lom ban tar tott kon cert -
nek nagy si ke re volt nem csak a fi a ta lok, ha nem
a fa lu la ko sai kö ré ben is. Emel lett sza bad té ri
evan gé li zá ci ó ra is sor ke rült, me lyen a szü gyi
M. Is. K. A. ze ne kar ját szott, és Blat nicz ky Já -
nos Dá ni el he lyi lel kész hir det te az igét. 

Szom ba ton egy es kü vőn is szol gál ha tott a
csa pat, a tá bor vé gén pe dig min den ki le he tő -
sé get ka pott ar ra, hogy hang ver seny ke re té ben
mu tas sa be ze nei tu dá sát. A tíz na pos együtt -
lét Szügy ben, a me gyei sza bad té ri evan gé li zá -
ci ón va ló rész vé tel lel zá rult, a tá bo ro zók há rom
ének kel szí ne sí tet ték az al kal mat. 

g Nagy Eme se

Nyár, tá bo ro zás, ze ne
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b Mint nyár idő ben meg annyi tár sas ház -
ban, a lép cső ház a Lo go di ut ca 7.-ben is
fel újí tá si mun ká la tok ról árul ko dik. Egy-
két tárgy szo kat lan „hal mo zó dá sá tól” el -
te kint ve azon ban a leg fel ső eme le ten a
föld szin ti fel for du lás hoz ké pest pe dáns
rend és tisz ta ság fo gad. Pe dig itt is ja vá -
ban zaj lik a ta ta ro zás, hi szen szep tem ber -
től új lel kész köl tö zik a bu dai né met aj kú
gyü le ke zet – lel ké szi hi va talt, pa ró ki át és
ven dég szo bát egy aránt ma gá ban fog la ló
– in gat la ná ba. Az au gusz tus 30-i bú csú-
is ten tisz te le té re ké szü lő And re as Well -
mert ki lenc évi szol gá la tá nak ta pasz ta la -
ta i ról kér dez zük. Nincs ne héz dol gunk,
mert Czen the Mik lós tör té nész, aki a
gyü le ke zet pres bi té ri u má ban – kül dött -
ként – a bu da vá ri ma gyar gyü le ke zet
pres bi té ri u mát kép vi se li, elő ze te sen írá -
sos össze fog la ló ba sű rí tet te a leg fon to sabb
tud ni va ló kat. Tol mács ként azon ban nem -
igen van szük ség a se gít sé gé re, And re as
Well mer ugyan is ki tű nő en be szél ma -
gya rul, s ha oly kor még is el akad, ked vün -
kért an go lul is könnye dén szi por ká zik. 

– Jól le het a né met nyel vű szol gá lat már a het -
ve nes évek ben el kez dő dött a Bu da vá ri Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben, a né met kö zös ség 1993-
ban vált a Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(Evan gelis che Kirche Deutsch lands, EKD) kül -
föl di gyü le ke ze té vé (Aus lands ge me in de). Önt
te hát an nak ide jén már az EKD ál tal ki írt pá -
lyá zat ra je lent ke zők kö zül vá lasz tot ták meg lel -
ké szük nek. Mi in dí tot ta ar ra, hogy öt ven há rom
éve sen bu da pes ti szol gá lat ra pá lyáz zon?

– El kell mon da nom, hogy min dig is meg kü -
lön böz te tett ér dek lő dés sel vi sel tet tem a kül -
misszió iránt. Né met or szá gi gyü le ke zet lel ké sze -
ként is szá mos af ri kai és ázsi ai or szág ban töl töt -
tem he te ket, hó na po kat. E tá vo li or szá gok ban
még klasszi kus mó don gya ko rol ha tó a misszi -
o ná ri u si hi va tás: hir det ni, ter jesz te ni az evan -
gé li u mot és köz ben cse lek vő mó don se gí te ni az
em be re ket. Kész nek azon ban csak szü le im és fe -
le sé gem szü le i nek ha lá la után érez tem ma gam
ar ra, hogy hosszabb kül szol gá lat ra je lent kez zem.
Az ez red for du ló ra há rom le á nyunk is ki re pült
már a csa lá di fé szek ből.

Tud ni kell, hogy az EKD-nak vi lág szer te
mint egy száz hat van né met aj kú gyü le ke zet is
tag ja, ezek kel ná lunk kü lön püs pök ség tart ja a
kap cso la tot. Ak ko ri ban azon ban a kül föl dön szó -
ba jö he tő szol gá la ti he lyek kö zül Bu da pest és Ki -
jev volt a „leg eg zo ti ku sabb”. Őszin tén szól va nyu -
gat-eu ró pai or szá gok gyü le ke ze tei en gem nem
tud tak láz ba hoz ni… 

– Meg le het, be mu tat ko zá sá ra ide ér ke zé se kor
il lett vol na te ret szen tel nünk la punk ban, de ha
már el mu lasz tot tuk, le gyen sza bad most, szol -
gá la ti ide jé nek le jár ta előtt meg kér nünk er re…

– Nagy szü le im élő hi tű em be rek vol tak, ám
a szü le im – ele in te – nem. Én úgy ti zen hat éves
le het tem, ami kor ná lunk tett lá to ga tá sa al kal -
má val a he lyi lel kész meg kér dez te, nem se gí -
te nék-e ne ki a gyer mek-is ten tisz te le te ken. Ezt
én nem azért vál lal tam öröm mel, mert már hí -
vő vol tam, ha nem a sza bad be széd gya ko ro lá -
sá nak le he tő sé ge mi att. A ter mé szet tu do má -
nyi gim ná zi um ban ugyan is – ahol hat száz fiú
kö zött csak egyet len lány akadt – sok gon dot
oko zott, ho gyan fe jez zem ki ma gam szó ban,
gyak ran be le pi rul tam a fe le le tek be. Anél kül te -
hát, hogy én ma gam hit tem vol na ben nük, a
bib li ai tör té ne te ket igye kez tem mi nél ér de ke -
seb ben el me sél ni a gye re kek nek. Ma azt gon -
do lom, va ló já ban már ez zel a gya kor lat tal is Is -
ten ké szí tett fel a lel ké szi szol gá lat ra. Hit re
azon ban csak va la mi vel ké sőbb, egy pün kös -
di gyü le ke zet ben ju tot tam…

– Teo ló gi ai stú di u ma it vi szont evan gé li kus
hit tu do má nyi egye te men vé gez te…

– Igen, még pe dig Göt tin gen ben. Meg kell
azonban jegyeznem, hogy ott jöt tem rá: az evan -
gé li um igaz sá ga i nak fel is me ré sé hez nincs szük -
ség teo ló gi á ra. Más ként fo gal maz va: a hit tu do -
má nyi egye te men csak az is me re tek ben gya ra -
pod hat az em ber, és a teo ló gi ai is me re tek nem

fel tét le nül erő sí tik a hi tet. Oly kor épp el len ke -
ző leg… Ám Göt tin gen ben kap cso lat ba ke rül -
tem az Evan gé li u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség
né met or szá gi szer ve ze té vel (Stu den ten mis si on
Deutsch land, SMD), mely nek csak ha mar helyi
ve ze tő je let tem. Csep pet sem mel lé ke sen eb ben
az iga zán nem zet kö zi szer ve zet ben ké sőb -
bi fe le sé gem volt a he lyet te sem… 

Mi kor az után egy Dort mund kö ze li
nagy vá ros ba – Wanne-Eic kel be (ma Her -
ne része) – ke rül tem vi ká ri us nak, nem zet -
kö zi kap cso la ta im meg ma rad tak. A Ruhr-
vi dék ak ko ri ban ko moly lel kész hi ánnyal
küz dött, így már hu szon négy éve sen tel -
jes kö rű lel ké szi mun kát kel lett vé gez nem
a mint egy négy ezer-öt száz gyü le ke ze ti tag
kö zött. Az em lí tett – és több nyi re szak -
em be rek tár sa sá gá ban zaj lott – kül föl di
misszi ós te rep szem lék re 1979-től vál lal -
koz hat tam: elő ször Moszk vá ban jár tam,
majd Srí Lan kán, In di á ban, In do né zi á ban,
Thai föl dön, Kí ná ban, Mon gó li á ban és
több af ri kai or szág ban… 

– Le het sé ges, hogy több hely re el ju tott, mint édes -
ap ja? Pe dig, ha jól tu dom, ő ha jós ka pi tány volt.

– No, azért nem. Sok nyel vet be szé lő édes -
apám – Kí na ki vé te lé vel – min den ten ge ri ki -
kö tő vel ren del ke ző or szág ban meg for dult.

– Azért a kül misszió irán ti ér dek lő dé sé ben
va la me lyest – gon do lom – édes ap ja pél dá ja is
köz re ját szott…

– Annyi ban fel tét le nül, hogy kis gye rek ko -
rom tól vá gyam volt lát ni a vi lá got – nem csak
néz ni. Sze ret ném azon ban hang sú lyoz ni, hogy
ál lás pon tom sze rint a misszi o ná ri u sok tá mo -
ga tá sa alap ve tő en gyü le ke ze ti fel adat. Mind két
ko ráb bi né met or szá gi gyü le ke ze tem na gyon ko -
mo lyan vet te ezt a fel ada tot: vagy egy-egy
misszi ós pro jek tet tá mo gat tunk, vagy konk ré -
tan egy-egy misszi o ná ri us csa lá dot. Ez ki ter -
jedt ar ra is, hogy ha egy misszi o ná ri us nak –
mond juk – ha za kel lett tér nie a szol gá lat ból, ak -
kor a gyü le ke ze tünk biz to sí tott ne ki in gye ne -
sen la kást. Lé nye gé ben ez az oda fi gye lés is egy -
faj ta lá tó kör tá gu lást ered mé nye zett, im már az
egész gyü le ke zet kö zös sé ge szá má ra. 

Gyü möl csö ző ez a hit élet szem pont já ból is,
hi szen ke resz tény ként az sem mind egy, hogy
kö zös sé gi hit éle tünk bel ter jes ma rad, avagy új
im pul zu sok ré vén fo lya ma to san tá gul, erő sö -
dik. Igen ve szé lyes, ha egy gyü le ke zet ben a hit -
élet gya kor lá sát ki zá ró lag a lel kész „mo del le -
zi”. Szük ség van a kül ső ha tá sok ra. Rüg ge ber -
gi gyü le ke ze tem ben és Bu da pes ten is ezért lel -
ke sí tett pél dá ul az, hogy – szá mos ak tív pres -
bi ter mel lett – gyak ran kap hat tam se géd lel ké -
sze ket és gya kor no ko kat. Azt gon do lom ugyan -
is, hogy a he lyet tes és gya kor nok egyik fel ada -
ta, hogy kri ti zál ja a fe let te seit, hogy azok
job  ban tud janak dol goz ni.

– A Köln mel let ti Rüg ge berg ből ér ke zett az után
Bu da pest re. Mik vol tak az el ső be nyo má sai?

– Be ik ta tá som ra 2000 au gusz tu sá nak utol só
va sár nap ján ke rült sor. Ha mar ki de rült, hogy az
it te ni pres bi té ri um tag ja i val is na gyon jól együtt
le het dol goz ni. Az it te ni gyü le ke zet több szem -
pont ból is kü lön le ges hely zet ben van. Egy részt
az EKD csak a lel kész fi ze té sét biz to sít ja, a gyü -
le ke zet egyéb iránt – ala pít vá nyi for má ban – ön -
fenn tar tó. Más részt he lyi sa já tos ság az is, hogy
a gyü le ke zet szer ve sen kö tő dik a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház hoz is, szer ve ze ti leg is tag -
ja va gyunk a Bu dai Egy ház me gyé nek. 

No ha ko ráb ban nem hogy az it te ni egy ház ról,
de ma gá ról Ma gyar or szág ról is na gyon-na -
gyon ke ve set tud tam, em be ri leg is si ke rült ha -
mar kö zel ke rül nöm köz vet len szol ga tár sa im -
hoz és fe let te se im hez. Mind há rom je len le gi püs -
pök és más tiszt ség vi se lők is se gí tettek ab ban,
hogy ide je ko rán ki is mer jem ma gam az egy ház -
ban. Is ten tisz te le te in ket a bu da vá ri egy ház -
köz ség ká pol ná já ban tart juk. En nek az egy ház -
köz ség nek az egyik lel ké sze volt ér ke zé sem kor
D. Sze bik Im re püs pök. Ő lá tott el az zal a bölcs
ta náccsal, hogy ha azt aka rom, hogy lás sa nak,
ak kor min dig áll jak fel, ha azt aka rom, hogy hall -
ja nak, ak kor be szél jek han go san, és ha azt aka -
rom, hogy sze res se nek, ak kor be szél jek rö vi den.
No igen, amíg nem si ke rült el sa já tí ta nom a ma -
gyar nyel vet, jócs kán adód tak kel le met len sé ge -

im. Pél dá nak oká ért a nyil vá nos he lyek „F” be -
tű jé ről én elő ször a fe mi nin szó ra asszo ci ál tam… 

– Mi u tán vi szont idő köz ben nyel vün ket is
meg ta nul ta, ki lenc, Bu da pes ten töl tött esz -
ten dő után fel te he tő en Ön az egyik leg au ten ti -
ku sabb sze mély, aki től meg kér dez he tem: mi ben

lát ja a leg na gyobb kü lönb sé get a ma gyar or szá -
gi és a né met or szá gi evan gé li kus egy ház kö zött?

– Sa ját egy há zá ban sem biz tos, hogy ugyan -
azt tart ja lé nye ges nek két lel kész, ezért in kább
szi go rú an sze mé lyes vé le mény ként mon dom
azt, hogy ne kem az a be nyo má som: Ma gyar -
or szá gon ha gyo má nyo sabb, élőbb a hit élet. Ná -
lunk – de most nem az én volt gyü le ke ze te im -
ről be szé lek – ál ta lá ban li be rá li sabb… Más részt
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház püs pö kei
nem el ső sor ban me ne dzse rek. El ső sor ban hí -
vő lel ké szek – és csak az után püs pö kök. En nek
csak lát szó lag mond el lent, hogy ta pasz ta la tom
sze rint itt in ten zí vebb az egy há zi élet, mint ná -
lunk. Per sze en nek fel is me ré sé hez – az ará nyok
mi att – va ló ban idő kell. 

Ugyan ak kor nem va gyok meg győ ződ ve ar -
ról, hogy a dia kó ni ai mun kát – avagy egész egy -
sze rű en: a rá szo ru lók se gé lye zé sét – Ma gyar -
or szá gon a leg ki sebb gyü le ke zet ben is alap ve -
tő fel adat nak te kin te nék. Van egy olyan ér zé -
sem, hogy itt a sze re tet in téz mé nyek és a gyü -
le kezetek kap cso la ta sem ki elé gí tő, pe dig – sze -
rin tem – na gyon fon tos, hogy le gyen kap cso -
lat és el len őr zés. Szá mom ra kis sé ért he tet len az
it te ni in téz mé nyek túl zott ma gá nyos sá ga, il let -
ve ön ál ló sá ga, mint ahogy az is, hogy sze mély -
ze tük nem fel tét le nül hí vő em be rek ből áll – bár
ez ter mé sze te sen Né met or szág ban is elő for dul. 

– A Czen the Mik lós úr tól ka pott tá jé koz ta tó -
ból ki tű nik, hogy szol gá la ta itt, a bu da vá ri
gyü le ke zet ben rend kí vül sok ré tű. A klasszi kus lel -
ké szi fel ada tok mel lett hittanári, kór ház lel ké szi,
sőt bör tön lel ké szi mun kát is vé gez. Le het, hogy
az Ön ese té ben a va sár na pi is ten tisz te le ten va -
ló ige hir de tés a leg ke vés bé meg ter he lő szol gá lat?

– Nem, nem, szá mom ra a leg fon to sabb ép pen
hogy az ige hir de tés. Az is ten tisz te le ten nem a lel -
kész vé le mé nye az ér de kes, ha nem az Is ten aka -
ra ta, az Is ten mon da ni va ló ja. Ezért a gyü le ke ze -
ti al kal mak mel lett bör tö nök ben és oly kor fel ső -
ok ta tá si in téz mé nyek ben vég zett ige hir de té si
szol gá la to kat na gyon ko mo lyan ve szem, jól le het
va ló já ban az ugyan csak szív ügyem nek te kin tett
lel ki gon do zás is en nek egyik for má ja. Ed dig hu -
szon hat ma gyar bör tön ben ke res tem fel né met
 aj kú fog va tar tot ta kat, akik kel ál ta lá ban négy szem -
közt is be szél ge tek egy-két órát. Köz ben azért még
eb ben a kül ho ni szol gá lat ban is adó dott le he tő -
sé gem „kül misszi ós” mun ká ra: volt bul gá ri ai
nagy kö vet  asszo nyunk ak tív tá mo ga tá sá val in nen
Bu da pest ről si ke rült meg ala kí ta nunk – Is ten
se gít sé gé vel – egy né met gyü le ke ze tet Szó fi á ban. 

– Azt már tud juk, hogy fe le sé ge az evan gé -
li u mi di ák szö vet ség ben a he lyet te se volt, de
van-e még ere je és ked ve itt Bu da pes ten is részt
vál lal ni a szol gá lat ból?

– Ó, hogy ne! Ko ráb ban ta nár ként dol go zott,
de je len leg he ten te át la go san leg alább har minc
órá ban fog lal ko zik gyü le ke ze ti ügyek kel. És ha
el áru lom, hogy Né met or szág ban át lag ban leg -
ke ve sebb száz „szál ló ven dég” – misszi o ná ri us,
me ne kült, test vér-gyü le ke ze ti tag – for dult meg
ná lunk éven te, ta lán el is mond tam min dent.
Ugyan ak kor azt gon do lom, nem árt, ha min -
den ki tud ja, hogy egy lel kész la ká sa ak kor is
nyit va áll, ha va la mi baj van…

– Mi jel lem zi a bu da pes ti né met aj kú gyü -
le ke ze tet?

– Min de nekelőtt el kell mon da ni, hogy dr.
Zsig mon dy Ár pád és Al brecht Fried rich lel ké -
szek ön kén tes tá mo ga tá sa nél kül va ló szí nű leg
nem mű köd ne ez a gyü le ke zet, amely ma

mint egy száz het ven ta got szám lál. Ge -
rin cét a Bu da pes ten élő né met aj kú ál -
lam pol gá rok vagy ide há za so dott né me -
tek al kot ják. A szün te len meg úju lást a
hosszabb-rö vi debb idő re Ma gyar or szá -
gon mun kát vál la lók és az itt ta nu ló di -
á kok cse ré lő dő csa pa ta biz to sít ja. Al kal -
ma ink lá to ga tott sá gát há rom szám mal
jel le mez he tem. Leg rosszabb eset ben
nyolc an, ün ne pek kor ma xi mum száz öt -
ve nen, át la gos va sár na po kon öt ve nen
van nak az is ten tisz te le te ken. Két la i kus
ige hir de tőnk – Est her és Abel Fried rich
– mel lett a pres bi té ri u mot ve ze tő és a
kö zös ség egyik ala pí tó ja ként tisz telt Al -
brecht Fried rich nyu gal ma zott lel kész is
szo kott pré di kál ni. Örü lünk an nak,

hogy na gyon jó kap cso la tunk van a ma gyar bu -
da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet tel – Ben ce Im re
es pe re sem, Ba li cza Iván, Ibo lya és min den ki
más na gyon se gí tő kész. 

– A ma gyar di asz pó rá ban a gyü le ke ze te ket oly -
kor nem is annyi ra a „hit élet él te ti”, sok kal in kább
az anya nyelv és a ma gyar ság tu dat kö zös sé gi ápo -
lá sá nak le he tő sé ge. Mi a hely zet Önök nél?

– Ter mé sze te sen a né met aj kú ak szá má ra is
meg ha tá ro zó, hogy a gyü le ke zet ben kö zös ség -
re lel het nek. Az is ten tisz te le tek után min dig jó -
kat be szél ge tünk. De úgy vé lem, hogy a hoz -
zánk já rók szá má ra fon to sabb ma ga az is ten -
tisz te let, vagy is a hit. Mert igaz ugyan, hogy
együtt lé te ink nyel ve a né met, ám va ló já ban mi
nem zet kö zi gyü le ke zet va gyunk. Auszt ri á ból,
Hol lan di á ból vagy épp Orosz or szág ból szár ma -
zók épp úgy be ta go zód nak kö zénk, mint né met -
or szá gi, ne tán ma gyar or szá gi né me tek. Ná lunk
nem a nem ze ti ség szá mít, csu pán a nyelv.
Nem ze ti, nem ze ti sé gi kér dé sek te hát nem ter -
he lik kö zös sé gi éle tün ket. 

Ugyan ak kor öröm mel mond ha tom, hogy
gyü le ke ze tün ket az ak tív ka ri ta tív te vé keny ség
is jel lem zi. Szok tuk se gí te ni a Sa rep ta-ott -
hont, tá mo ga tunk evan gé li kus óvo dá kat, és
rend sze re sen fel ka ro lunk hát rá nyos hely ze tű –
pél dá ul ro ma – csa lá do kat vagy bör tön vi selt
em be re ket. Ezt én na gyon fon tos nak gon do lom.
A né me tek ugyan is ma nap ság nem az anya gi -
a kat nél kü lö zik, sok kal in kább fe le ba rá ti kö te -
les sé gük tu da ta kezd meg kop ni. Már pe dig: se -
gí te ni kell! Ka ri ta tív mun kánk ban ter mé sze te -
sen nem csak gyü le ke ze tünk tag ja i nak ál do zat -
kész sé gé re apel lá lunk. Jó szol gá la ti mun kánk -
hoz né hány in téz mény tá mo ga tá sát is si ke rült
meg nyer nünk, és oly kor te he tő sebb ma gán sze -
mé lyek hez is for du lok konk rét cél tá mo ga tá sért. 

– At tól tar tok, ma gyar lel kész kol lé gái kö zül
ilyes mi vel csak na gyon ke ve sen mer né nek pró -
bál koz ni…

– Mi ért ne? Nem csak sze re ti az Is ten „a jó -
ked vű ada ko zót”, de ál dá sát is ad ja – az ado -
mány ra és az ada ko zó ra egy aránt. Az pe dig,
hogy sa ját tag ja it min den kor se gí ti szük sé gük -
ben a gyü le ke zet, egé szen ter mé sze tes kell, hogy
le gyen. Sze ret ném azon ban hang sú lyoz ni,
hogy a ka ri ta tív mun ká hoz el kö te le zett pres -
bi te rek is kel le nek. Ná lunk va ló ban te vé keny,
ál do zat kész pres bi té ri um mű kö dik.

– Bi zo nyá ra ez is oka an nak, hogy nem szí ve -
sen vá lik meg Bu da vár tól, ám az EKD eb ben a
po zí ci ó ban nem en ge dé lyez ki lenc év nél hosszabb
szol gá la tot. Mi lyen re mény ség gel ké szül át ad ni
he lyét utód já nak, Jo han nes Erlbruc h nak? 

– A budapesti német lelkészi állásra pá lyá -
zók kö zül az EKD vé gül is há rom lel készt aján -
lott a pres bi té ri um fi gyel mé be. Ne kem az a be -
nyo má som, hogy a gyü le ke zet jól vá lasz tott, és
aki utá nam jön, az jobb lesz ná lam. Va ló szí nű -
leg sok kal jobb. Ami en gem il let, pon to san még
nem tu dom, hol fo gok szol gál ni, de biz to san so -
ká ig hi á nyoz ni fog az itt ta pasz talt test vé ri lég -
kör. A ma gya rok kal is nagy sze rű volt együtt dol -
goz ni, ar ról nem is szól va, hogy csak egy nyel -
ven be szél ni tu laj don kép pen elég unal mas.

g T. Pin tér Ká roly

Auf Wi e der se hen, Herr Well mer – Is ten Ön nel!
Ki lenc év után bú csú zik Bu da vár tól a né met aj kú gyü le ke zet lel ké sze

Lotte és Andreas Wellmer
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Nap ja ink ban több ször hall hat tunk e
ré gi vi ta fel éle dé sé ről. Mit ta nít sunk
a gye re ke ink nek? A mo dern tu do -
mány ra ala po zott bio ló gia órán az
élő vi lág ki ala ku lá sát, a fa jok ere de tét
a Charles Dar win ne vé vel fém jel zett
fej lő dés el mé let ka no ni zált sá gá ban
ta nít ják. Majd ta lán még az nap a hit -
tan órán a di ák azt ta nul ja, hogy Is ten
hét nap alatt te rem tet te a vi lá got, tu -
laj don kép pen az egész élő vi lág az
utol só két nap alatt te rem te tett, az
em ber ma ga pe dig a leg utol só na pon. 

És ha mind ez nem za var ná, szem -
be sül azzal, hogy ez csak az el ső te -
rem tés tör té net. Van egy másik is
ugyan azon könyv ben. Míg az el ső te -
rem tés tör té net ben az em ber utol só -
ként te rem te tik, ad dig a má so dik ban
ő ma ga a te rem tés cél ja, el ső szü lött -
je és ér tel me. A ser dü lő ér te lem jog -
gal érez he ti úgy ezek után, hogy a tu -
do má nyos ál lás pont leg alább egy ér -
tel mű, és ez nyil ván ar ra kész te ti,
hogy ki tün tes se el is me ré sé vel és fi -
gyel mé vel. 

Ha ezt tény leg meg te szi, és kí ván -
csi sá gá tól hajt va a kö zép is ko lai szin -
tet el hagy va iga zi fa mu lus sá cse pe -
re dik, sem mi sem ment he ti meg an -
nak fel is me ré sé től, hogy a tu do má -
nyos né ze tek sa ját ku lisszá i kon be lül
leg alább annyi ra el lent mon dá so sak
vagy még in kább azok, mint a te o lo -
gi ku sak.

Ugyan hon nan tud ta az al ma fa,
hogy ha ki vi rág zik, ak kor a bo ga rak,
majd ké sőbb a gyü mölcs evő ál la tok
se gí te ni fog nak ne ki új al ma fák szü -
le té sé ben? Hány vé let len sze rű mu tá -
ció kel lett, amíg az észak-ame ri kai
lasszós pók „ki fej lesz tet te” azt az il -
lat anya got, amellyel az éj je li lep ke
hím je ma gá hoz csa lo gat ja a nős -
tényt? A kér dés már csak azért is ér -
de kes, mert a tisz telt pók ez zel a
mód szer rel az el len ke ző ne met ej ti
zsák má nyul, amely nem ren del ke zik
a kér dé ses il lat anyag gal… 

Hogyan le het sé ges, hogy a sok fé -
le sé get ked ve lő élővi lág min den kép -
vi se lő je ugyan azt az RNS-DNS-élet -
kó do lást al kal maz za? Ho va tűn tek az
egyes faj fej lő dé si cik lu sok kö zött az
át me ne ti tí pu sok (töb bek kö zött az
em be réi)? Mi a sze lek ció alap egy sé -
ge? Ezek és a ha son ló kér dé sek azon -
ban nem hoz zák za var ba a tu do mány
pro fesszo rát: „Még nem bi zo nyí tott,
de van nak el mé le te ink” – vá la szol ja. 

Mind azon ál tal a meg is me rés if jú
hő se jog gal le het elé ge det len ezek -
kel az el mé le tek kel. Elő ször is, mi nél
job ban meg is me ri a ter mé szet tu -
do mányt, egy re cso dá la to sabb össz -
kép tá rul elé je. Meg döb ben tő le le mé -
nyes sé get és le nyű gö ző ren de zett sé -
get ta lál ab ban a ha tal mas élő rend -
szer ben, ame lyet a szak iro da lom
élő öko szisz té má nak ne vez. Két -
ség te le nül fel is me ri, hogy az em be -
ri ér te lem alá zat tal kell, hogy kö ze -
led  jen a vi lág meg is me ré sé hez, hi -
szen össze tett sé ge és ren de zett sé ge
nem csak meg ért he tő és ér tel mes
jel le gű, de sok eset ben meg is ha lad -
ja az em be ri ér tel met. 

„Ki az hát, aki mind ezt ilyen cso -
dá la to san el ren dez te?” Egy iga zi „hit -
hű” ter mé szet tu dós azt vá la szol ná er -
re: „Rossz a kér dés, mert ant ro po -
morf mó don elő re ve tít egy meg ala -
po zat lan vá laszt. A tu do má nyos kér -
dés fel te vés nem ilyen. Mi, tu dó sok
azt kér dez zük, mi ért ilyen a vi lág, és
mi lyen okok ál tal vá lik ilyen ren de -
zet té.” Va ló ban, ez a kér dés nem fel -
té te lez „Va la kit” mint el ren de zőt.
Még is, ant ro po mor fiz mus ide vagy

oda, jól esik a gon do lat, hogy e mö -
gött a rend mö gött van egy Gond vi -
se lő.

Ez zel a sej tés sel a fa mu lus nem lesz
egye dül – a ter mé szet tu do mány nak
több olyan el kö te le zett jét is mer he ti
meg, akik ma is mé lyen ke resz té nyek,
és e val lá sos meg győ ző dé sü ket, még
ha köz ve tett mó don is, de töb bek kö -
zött a ter mé szet tu do má nyos is me re -
te ik ből me rí tik. Sőt ezen tu dó sok ra
és gon dol ko dók ra egy ál ta lán nem jel -
lem ző, hogy a bib li ai ge ne zis tör té ne -
tek és a tu do má nyos evo lú ci ós el mé -
le tek össze fér he tet len sé gé től szen -
ved né nek. 

Hogy mi ért nem? Nos, ked ves fa -
mu lu som, ha en gem kér de zel, kész -
ség gel meg osz tom ve led lel ki bé -
kém tit kát. A sakk ban nem le het
nyer ni az ököl ví vás sza bá lyai sze rint.
Ez a két sport ág füg get len egy más -
tól. Ugyan így, bár a tu do má nyos is -
me re tek vég ső so ron épp úgy meg -
győ ző dés sze rű hi ten ala pul nak, mint
a val lá sok, van egy lé nye ges kü lönb -
ség köz tük. A tu do mány ugyan azt a
vi lá got tel je sen más as pek tus ból és
cél ból pró bál ja meg ér te ni, mint a val -
lá sok. Ezért a kér dés fel te vé sei és a vá -
la szok mö göt ti mód szer lé nye ge sen
kü lön bö zik. 

Más szó val an nak el le né re, hogy
a mo dern, in téz mé nye sí tett tu do -
mány és a ke resz tény egy há zak a fel -
vi lá go so dás kez de te óta meg él he té -
si har cot vív nak, ma ga a ter mé szet -
tu do mány és a ke resz tény ség mint a
vi lág meg ér té si mód jai nem egy -
más el len té tei. Jól le het kö zös a tár -
gyuk, hi szen az em ber re és a vi lág -
ra vo nat koz nak, de más sza bá lyok
sze rint és leg fő kép pen más cél ból kö -
ze led nek tár gyuk hoz.

A val lás célt ke res az élet ben, a vi -
lág ban. A ter mé szet tu do mány nem -
csak kö zöm bös ez iránt, de mód sze -
re sen meg pró bál ja ki kü szö böl ni
mint „za va ró té nye zőt”. Ha pe dig
egy mást ki zá ró el lent mon dás nak
te kin te ném e két vi lág meg ér té si
rend szert, va jon me lyik ről mon da -
nék le szí ve seb ben: az elekt ro mos
áram ról vagy ar ról, hogy az éle tem -
nek cél ja le gyen? Mert ha el ve tem a
fej lő dés el mé le tet, ak kor a ter mé -
szet tu do mány egé szét kell el vet -
nem, hi szen a ter mé szet tu do mány
ön ma gán be lül egyet len el mé le tet
sem tart cá fol ha tat lan nak, egye dül a
mód sze ré hez ra gasz ko dik vég ér vé -
nye sen. 

Dar win óta a fej lő dés el mé let sok
át ala ku lá son ment ke resz tül, és ez a
fo lya mat nem ért vé get. Ami eb ben
az el mé let ben vál to zat lan, az ma ga a
ter mé szet tu do mány, vagy is a kér dés -
fel te vés és a vá lasz adás mód sze re. Ha
te hát a fej lő dés el mé le tet meg ta ga -
dom, és nem ter mé szet tu do má nyos
mó don te szem ezt, il let ve nem ter -
mé szet tu do má nyos al ter na tí vát ál lí -
tok he lyet te, ak kor ma gát a ter mé -
szet tu do mányt ve tem el. Ho gyan él -
het nék azon ban ezek után őszin tén
a ter mé szet tu do mány ál tal nyúj tott
ja vak kö zött?

Sem mi vel sem jobb a hely ze tem,
ha a val lá si te rem tés tör té ne tet ve tem
el. Ez alap ve tő ré sze an nak a hit nek,
mely cél sze rű ér tel met ad éle tem nek.
Mit ér a ké nye lem és jól ét, ha mind -
ez cél ta lan? Em be ri ter mé sze tünk el -
ide ge nít he tet len lé nye ge, hogy irányt,
célt kell, hogy ta lál junk éle tünk nek,
kü lön ben a leg na gyobb jó lét is lel ki
nyo mo rú ság gá vá lik. Míg a ter mé -
szet tu do mány – lé nye gé nél fog va –
er re sem mi fé le út mu ta tást nem ad,
ad dig a teo ló gia kez de tek től fog va
csak er re irá nyult – le egy sze rű sít ve
ez a lel ki üd vös ség lé nye ge.

Két ség te len, az anya gi jól ét ről el -
vi leg könnyebb len ne le mon da ni,
mint lel ki üd vös sé günk ről, de az a vi -
lág, amely ben élünk, ezt gya kor la ti -
lag szin te le he tet len né te szi. 

Sze ren csé re sem mi szük ség ar ra,
hogy ilyen vég ső konf ron tá ci ó ba ke -
ve red jek. A tu do mány old ja meg a sa -
ját evo lú ci ós el lent mon dá sa it a ma -
ga mód sze re i vel és a ma ga te rü le tén,
míg ugyan ezt meg te he ti a teo ló gia is.
A tu do mány nak nem fel ada ta er köl -
csi, eti kai vagy akár esz té ti kai kér dé -
sek ben ál lást fog lal ni. A val lás azon -
ban mint böl cse le ti tu dás ép pen ezt
a nél kü löz he tet len fel ada tot tel je sí -
ti sa ját kez de te i től. 

Ez a szem lé let nem csak a tu do -
mány és a val lás kö zöt ti konflik tust
old ja fel, de pél dá nak oká ért a két bib -
li kus ge ne zis tör té ne tet is más, kon -
zisz ten sebb meg vi lá gí tás ba he lye zi.
Amennyi ben ugyan is a tu do má nyos
meg ér té si mód szer és a teo ló gi ai
meg ér tés egy más tól füg get len, úgy
ezek ha son ló fo gal mai is egé szen
más je len té sű ek.

A tu do mány ban hasz nált idő fo ga -
lom a geo met ri ai tér és a moz gá si se -
bes ség re lá ci ó ját fe je zi ki – ezek el -
ső sor ban mennyi sé gi fo gal mak. A
teo  lo gi kus idő ez zel szem ben mi nő -
sé gi vi szo nyo kat fe jez ki. Sem mi kép -
pen sem len ne bölcs do log te hát, ha
me re ven ra gasz kod nék ah hoz, hogy
a te rem tés hat nap ja hat szor hu -
szon négy órát je lent. 

A Bib lia ilyen tí pu sú szó sze rin ti
ér tel me zé se fel old ha tat lan ön el lent -
mon dá sok hoz ve zet, amelyek nek
vég ső zsák ut cá ja a „cre do in or bi”.

Amit ér te lem mel fo gok fel, azt egy -
szer s mind ér tel me zem is. Amit pe -
dig sza vak ban ér tek meg, an nak egy -
szer re több je len té se is le het sé ges. 

Fon tos ki emel ni, hogy a több ér tel -
mű ség csak a lus ta el mét ide ge sí ti, a
több ér tel mű ség valójában – a ke ve -
sebb „he lyen” több in for má ció el vén
– gaz dag sá got je lent. Ez alól a Bib lia
sem ki vé tel. A lo gi kai kon zisz ten ci -
át, vagy is egy adott gon do la ti rend -
sze ren be lü li el lent mon dás- men tes -
sé get ma már a teo ló gia sem ad hat -
ja fel, mert na gyon ne héz olyas mi ben
hin nem, amit nem ér tek. 

Ép pen ezért, ha a te rem tés tör té net -

ben meg je le nő idő fo gal mat mi nő ség -
nek te kin tem, ak kor töb bé nem okoz
prob lé mát, hogy a két tör té ne tet
egy más ki egé szí té se ként ért sem meg. 

Az el ső a vi lág te rem té sét mint a vi -
lág ban fenn ál ló „füg gő le ges” hi e rar -
chia- rend szert ír ja le, ahol leg fe lül az
em ber áll. A má so dik te rem tés tör té -
net ugyan ezt a hi e rar chi át az em ber
kö rül mint „kon cent ri kus kö rök be”
ren de ző dést mu tat ja be. Az el ső egy -
faj ta uni ver zá lis koz mo ló gia, míg a
má so dik egy em ber cent ri kus koz -
mo ló gia. Mind ket tő az em be ri élet ér -
tel mét és cél ját igyek szik fel mu tat ni. 

Ter mé sze te sen mind ez több más
szem pont ból is meg ért he tő egy mást
köl csö nö sen fel té te le ző mó don. A két
te rem tés tör té ne tet ugyan is a zsi dó
nép tör té nel me ként és iden ti tás ke re -
sé se ként is tár gyal hat juk, és eb ben a
kon tex tus ban szin tén jól ki egé szí tik
egy mást.

El ha mar ko dott vég kö vet kez te tés
len ne azon ban az, hogy a tu do má -
nyos evo lú ci ós el mé le tek nek és a
bib li ai te rem tés tör té ne tek nek az ég -
vi lá gon sem mi kö zük egy más hoz.
Nyil ván va ló an én, aki mind ket tőt
el fo ga dom, be fo ga dom és al kal ma -
zom éle tem meg ér té sé ben, meg élé -
sé ben, én va gyok a kö zös ne ve ző.
Vagy is mi, az em ber. Ugyan úgy, ami -
kép pen já rok, egyik lá bam a má sik elé
té ve és egyi ket sem meg ta gad va, ek -
kép pen ha tá roz za meg éle te met –
egy mást ki nem zá ró mó don – a tu -
do mány mint a rész le tek mi ként jé nek
„ön ma guk ban va ló meg ér té se” és a
teo ló gia mint az éle tem er köl csi,
cél sze rű ál ta lá nos meg ér té se. 

Nagy vesz te ség len ne bár me lyi ket
ki ját sza ni a má sik el len, ami kép pen
ezt ta pasz tal juk is nap ja ink ban. Az
er köl csi ne ve lés hí ján a tu do mány
em ber el le nes sé és rom bo ló vá vá lik,
míg az er köl csi ne ve lés tu do mány
nél kül ke ser ves küz de lem az élet ben
ma ra dá sért. Tu laj don kép pen egy -
más nél kül mind ket tő ugyan oda
ve zet: az em be ri lét alap ve tő krí zi -
sé hez.

Ezért ha gyer me kem és/vagy ta nít -
vá nyom meg kér de zi: mit ja vas lok,
azt, hogy a teo ló gi át vagy a tu do mányt
vá lassza-e, azt mon dom ne ki: „Fo -
gadd el mind ket tőt lé nye gük sze rint.”

Evo lú ció kont ra bib li ai ge ne zis

Egy va ti ká ni bí bo ros egy idén ta -
vasszal ren de zett kon fe ren ci án
„ab szurd nak” ne vez te azt az ate -
is ta ál lí tást, hogy az evo lú ció
cá fol ja Is ten lé tét; egy út tal azon -
ban le szö gez te, hogy a ka to li kus
egy ház nem áll az olyan tu do má -
nyos teóriák út já ban, mint az
evo lú ció.

A Hit ta ni Kong re gá ci ót ve ze -
tő Wil li am Le va da bí bo ros a hit
és a tu do mány kap cso la tá val
fog lal ko zó va ti ká ni ta nács ko -
zás be ve ze tő je ként is mé tel te
meg egy há za ta ní tá sát. Az öt na -
pos kon fe ren ci á ra Charles Dar -
win szü le té sé nek két szá za dik, il -
let ve A fa jok ere de te cí mű mű -
ve meg je le né sé nek száz öt ve ne -
dik év for du ló ja al kal má ból ke -
rült sor a ró mai Pá pai Ger gely
Egye te men.

A kon fe ren ci án kí vül meg -
szó la ló Le va da bí bo ros el mond -
ta: a Va ti kán sze rint az evo lú -
ció tu do má nyos alap ja és a te -
rem tő Is ten be ve tett hit meg fér -
nek egy más sal. „Hi tünk sze -
rint bár hogy tör tént is a te rem -
tés és fej lő dött to vább, vég ső
so ron Is ten min den dol gok te -
rem tő je” – mond ta a bí bo ros.
Hoz zá tet te, hogy mi köz ben a
Va ti kán a tu do mány egyet len
te rü le tét sem zár ja ki, „ab -
szurd nak” tart ja Ric hard Daw -
kins bio ló gus és más ate is ták
olyan né ze te it, me lyek sze rint
az evo lú ció bi zo nyí ta ná, hogy
Is ten nem lé te zik.

A XVI. Be ne dek pá pa ál tal
ve ze tett egy ház fon tos nak tart -
ja an nak han goz ta tá sát, hogy a
tu do mány és a hit nem össze -
egyez tet he tet len egy más sal.
Elem zők sze rint ma ga a kon fe -
ren cia is az egy ház és a tu do má -
nyos kö zös ség kap cso la tát hi va -
tott bi zo nyí ta ni.

A ta nács ko zás az „in tel li gens
ter ve zés”, vagy is a kre a ci o niz -
mus kér dé sét is na pi rend re tűz -
te, de nem tu do má nyos vagy
teo ló gi ai szem pont ból fog lal ko -
zott ve le, ha nem kul tu rá lis je len -
ség ként.

d MTI

„Ab szurd”
ál lí tás,
hogy

az evo lú ció
cá fol ja

Is ten lé tét

g Si mon fi At ti la
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Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí ván -
nak, és aki re so kat bíz tak, at tól töb -
bet kér nek szá mon. (Lk 12,48b)

Szent há rom ság ün ne pe után a 9. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
ben Is ten a tő le ka pott ta len tu mok
hű sé ges hasz no sí tá sá ra hív, mert „hű az Is ten, aki el hí vott min ket az ő Fi á -
val, a mi Urunk Jé zus Krisz tus sal va ló kö zös ség re” (1Kor 1,9; LK). A ve le kö -
zös ség ben lé vők éle tét a hű ség és az en ge del mes ség jel lem zi. A ne künk ada -
tott ke gye lem ál tal kü lön bö ző aján dé ka ink van nak – ki nek-ki nek ké pes sé gei
sze rint –, de eze ket csak tel jes szív vel le het az Úr szol gá la tá ba ál lí ta ni. „Ha
el enyé szik is a tes tem, szí vem kő szik lá ja te ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) S
ezt hall juk a szám adás nál: „Jól van, jó és hű szol gám, a ke vé sen hű vol tál, so -
kat bí zok rád ez után, menj be urad ün ne pi la ko má já ra!” (Mt 25,21.23) Le het,
hogy Is ten tő led már töb bet vár, mint az egy ta len tu mot ka pott szol gá tól: nem
elég, ha pén zed ke mé nyen dol go zik he lyet ted, ha nem te ma gad vál lal kozz Urad
kö ve té sé re a tő le ka pott ké pes sé ge id tel jes „be do bá sá val”! Ezt tet te Pál is, akit
meg ra ga dott a Krisz tus. „Őér te kár ba vesz ni hagy tam és sze mét nek íté lek min -
dent, hogy Krisz tust meg nyer jem; hogy va la mi kép pen el jus sak a ha lot tak kö -
zül va ló fel tá ma dás ra.” (Fil 3,8.11) Sa la mon en ge del mes szí vet kért, s bölcs és
ér tel mes szí vet ka pott ta len tu mul, amit íté le tei so rán jól hasz no sí tott: „Ad -
já tok an nak az élő gyer me ket, és ne öl jé tek meg, mert ő az any ja!” (1Kir 3,27)
Ezé ki el a fi gyel mez te tés ta len tu mát kap ta: őr ál lói hi va tá sá ban a bű nöst és el -
té vedt iga zat egy aránt fi gyel mez tet te, „hogy ne jár jon bű nös úton, és így élet -
ben ma rad jon” (Ez 3,18). Jé zus min ket is fi gyel mez tet a hű ség re és em lé kez -
tet az Is ten ere de ti rend jé nek va ló en ge del mes ség re: „Amit te hát az Is ten egy -
be kö tött, em ber azt el ne vá lassza.” (Mk 19,6) Hit tel és nyi tott, gyer me ki lel -
kü let tel kell fo gad nunk igé jét, „mert ilye ne ké a mennyek or szá ga” (Mt 19,14).
„Nincs na gyobb ékes ség Is ten igé jé nél, mellyel hit ves tár sa dat Is ten aján dé -
ká nak te kin ted” – ír ja Lu ther. Pál ezt ta nít ja az „iga zi” ün nep lés ről: „…tel je -
tek meg Lé lek kel (…) és ad ja tok há lát az Is ten nek, az Atyá nak min den kor min -
de nért, a mi Urunk Jé zus Krisz tus ne vé ben.” (Ef 5,18.20) Pi lá tus ró mai hely -
tar tó ra sok e vi lá gi ha ta lom bí za tott, de Jé zus tud tá ra ad ta: „Sem mi ha tal mad
nem vol na raj tam, ha fe lül ről nem ada tott vol na ne ked…” (Jn 19,11) Urunk ne -
künk is mon dott pél dá za tá ban az úr egy hű és okos szol gá já ra bíz ta, hogy tá -
vol lé té ben gon dos kod jon tár sa i ról. Le het, hogy sze münk ben kis ta len tum, de
„bol dog az a szol ga, akit, ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál” (Lk
12,43). Ne le gyünk hűt len szol gák, is mer ve Jé zus Urunk ve zér igénk ben meg -
fo gal ma zott fi gyel mez te té sét, en ge del mes ked jünk ne ki, bár mit bíz is ránk, mert
csak így le he tünk s ma rad ha tunk ve le élő kö zös ség ben most s örök ké a ta -
len tu mu kat meg sok szo ro zók ün ne pi va cso rá ján! S mind eh hez: „Csak egy, ami
szük sé ges, / Egy, ami üd vös sé ges. (…) / Jé zu som (…) / Légy enyém, s ez egy
elég, / Mint leg na gyobb nye re ség!” (EÉ 326,1.4)

g G. A.

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ked ves Hit test vé re im!
Az e he ti út ra va ló val a ro vat a he te dik év fo lya mát kezd te el. Az Evan -
gé li kus Élet on- line vál to za tá nak ta nú sá ga sze rint ugyan is 2003. au gusz -
tus 17-én, Szent há rom ság után a 9. va sár nap, a lap 33. szá má ban je lent
meg az el ső He ti út ra va ló. Az a re mény sé gem, hogy ez a he te dik év is
az Úr Is ten sze re te té nek ked ves esz ten de jé vé lesz, és az ő aranyevan gé -
li u má nak su ga rai ra gyog ják be hét ről hét re éle tünk és za rán dok utunk
kö vet ke ző tíz ezer-nyolc van per cét – e há rom ezer „ka rak te res” lel ki út -
ra va ló ál tal is. Mind eze kért: So li Deo glo ria!

g Ga rai And rás

A fiú ott állt a da ru te te jén. Rá kö töt -
ték a lá bá ra a vas tag gu mi kö te let, a
„se gí tő” azt mond ta: „Ugorj!” A fi ú -
ban az iz ga lom és a fé le lem kü lö nös
ele gye ka var gott. „Ugorj már!” –
hang zott új ra a se gí tő hang ja ki csit
eré lye seb ben. 

Le ug rott. A szí ve a tor ká ban do bo -
gott, és csak zu hant egy re gyor sab ban.
A bor zon gás és az öröm hang jai tör -
tek fel tor ká ból – üvöl tött. Ek kor a gu -
mi kö tél vissza rán tot ta. Hir te len le fé -
ke ző dött a tes te, a sza va is el állt.
Az tán egy csat ta nás, és új ra zu han -
ni kez dett. Érez te, a gu mi kö tél már
nem tart ja. El sza kadt – for dult meg
hir te len a fe jé ben, de so ká ig nem gon -
dol kod ha tott ezen, mert a kö vet ke ző
pil la nat ban föl det ért, és már nem kel -
lett töb bé gon dol koz nia…

E tör té net so kak nak ta lán dur va és
erő sza kos, de azt hi szem, mind annyi -

an hal lot tunk már eh hez ha son lót,
vagy ta lán lát tunk is ilyen ha lál ug rást
a té vé ben. Va ló já ban mi ért ír tam ezt
le? Pár hét tel ez előtt hal lot tam egy fi -
ú ról, aki le ug rott és ször nyet halt.
Azon nal az ju tott eszem be, hogy
mennyi re élünk Is ten aka ra ta sze rint.
Mennyi re tart juk be a „já ték sza bá lyo -
kat”? Med dig fe szít het jük a húrt?

Azt mond ja Jé zus: „Ne kí sértsd az
Urat, a te Is te ne det!” Ez a fiú pe dig kí -
sér tet te. És mi hány szor kí sért jük az
Urat? Hány szor vá lunk ha son ló vá eh -
hez a fi ú hoz? Le vet jük ma gun kat a
mély ség be, a „se gí tő” pe dig (a sá tán)
ott áll mö göt tünk, és biz tat: „Ugorj,
ugorj már!”

Mond hat juk, hogy az em lí tett pél -
da ext rém eset, tá vol áll tő lünk. Ez
igaz – de azért mi is szá gul do zunk
au tónk kal az uta kon, át haj tunk a
pi ro son, ká ros szen ve dé lyek nek hó -

do lunk, és még so rol hat nám to vább
a szá munk ra tel je sen ter mé sze tes
dol go kat. A min den nap ja ink te le
van nak ilyen kí sér té sek kel, csak néz -
zünk ma gunk ba. Nem kí sért jük az Is -
tent nap mint nap? 

Pró bál junk meg oda fi gyel ni és
vál toz tat ni, ha ne he zünk re esik is.
For dul junk imád ság ban Is ten hez se -
gít sé gért. Ne kí sért sük az Urat, és ne
ad juk meg a sá tán nak azt az örö möt,
hogy újabb lel ket sze rez zen meg
ma gá nak.

Fo hász
A sza ka dék szé lén áll va,
Az al kal mas idő re vár va,
Add, Uram, hogy idő ben
Mond has sam ki imám ban
Alá zat tal szent ne ved,
S töb bé ne kí sért se lek!

g Blat nicz ky Gá bor

Ha lál ug rás

„Va la ki azt mond ta egy szer, a ha tár -
idő a leg jobb mú zsa…” – gon dol ta az
író, mi köz ben ide ge sen fel-alá jár kált
a la kás ban. Ami azt il le ti, a le adá si ha -
tár idő vé sze sen kö ze le dett. A na pi -
lap szer kesz tő sé ge jegy ze tet várt tő -
le a szom ba ti szám ba, de a mú zsát –
nem a ha tár időt, a má si kat, aki nek a
hom lok csók ját vár ják az al ko tó em -
be rek – va la hol el té rít het ték, ed dig
nem volt ér ke zé se meg lá to gat ni az
írót, hiszen csak nem akart el ké szül -
ni az a frá nya kéz irat.

Kiss-Hor váth Gé za na gyot só haj -
tott, és új ra le ült a szá mí tó gép elé.
Ne ki fu tott megint. Órá kon ke resz tül
kí sér le te zett, hi á ba. Az tán dü höd ten
fel pat tant, vet te a ka bát ját, és el in dult,
hogy ki szel lőz tes se a fe jét. 

Fi gyel met len volt, oly annyi ra, hogy
a lép cső ház ban ne ki üt kö zött Ámb -
ris Ma ris ká nak.

– Tisz te le tem az író úr nak! – üd -
vö zöl te őt a nő, majd mi u tán vé gig -
né zett Kiss-Hor vát hon, így szólt:

– Ne ha ra gud jon már, hogy ilyet
kér de zek, de mi a baj? 

– Sem mi ko moly, épp csak nem tu -
dom, mi ről ír jak… – hang zott a vá lasz.

– Hát ír ja meg az én tör té ne te met,
ha gon dol ja. Jöj jön be, író úr, el -
mon dom! 

Az író meg le pő dött, de nem mu -
tat ta, el fo gad ta az in vi tá lást, és kö vet -
te Ámb ris Ma ris kát a csöpp föld szin -
ti la kás ba. Köz ben azon tű nő dött,
hogy ha most nem lesz is be lő le
írás, már az meg ér te, hogy itt le het.
Hi szen be ku kucs kál hat va la ki nek az
éle té be… az tán ki tud ja, mi sül het
még ki be lő le.

Le ült a ko pott dí vány ra, és vá ra ko -
zás tel je sen a nő re emel te te kin te tét.
Tu laj don kép pen most néz te meg
elő ször iga zán. Ma ris ka ha ja őszült,
ar cát ezer ba ráz da szántotta, kör me -
it sár gá ra szí nez te a ni ko tin. 

Ámb ris Ma ris ka meg érez te a fe -
lé ára dó kí ván csi sá got és bi zal mat.
De mi előtt hal kan, szé gyen lő sen
be le fo gott vol na éle te tör té ne té be,
így szólt: 

– Ne ha ra gud jon már az író úr,
hogy csak úgy meg szó lí tot tam, de
tud ja, né ha olyan jó len ne be szél get -
ni va la ki vel, és én még nem na gyon
is me rek sen kit eb ben a ház ban. Le het,
hogy nem is ta lál ja olyan ér de kes nek
a tör té ne te met, de azt gon dol tam,
hogy az olyan író em ber, mint ma ga,
ta lán csak ka nya rít be lő le va la mit.

Szó val az úgy volt, ké rem szé pen,
hogy én egy nap el ha tá roz tam, meg -
tudom, mi ért ért en gem annyi szen -
ve dés eb ben az élet ben. Tet szik tud -
ni, fa lu ról jöt tem én fel a fő vá ros ba

nem is olyan ré gen. A kis há za mat si -
ke rült pénz zé ten nem, és ez nagy szó,
ugye, a mai ne héz vi lág ba’. Rá adá sul
még ezt a kis la kást is meg tud tam
ven ni ma gam nak itt a Jó zsef vá ros ba’.
Igaz, csak húsz négy zet mé ter, de
meg van ben ne min den, ami kell,
hű tő, re zsó, zu ha nyo zó… És hát
még is csak az enyém, tud ja. És rá adá -
sul még ál lá som is van, ké rem, reg -
gel hat tól dél után ket tő ig dol goz ha -
tok a bolt ban, tud ja, pa ko lom az
árut ha vi hat van ezer net tó ért.

Száz szó nak is egy a vé ge, egyik
reg gel egy pa pot lát tam be jön ni a

bolt ba. Mind járt tud tam, hogy affé -
le, mert fe ke te ing volt raj ta, a nya -
ká nál meg az a kis fe hér csík, mint a
mi plé bá no sunk nak is a fa lu ban.
Ko rán volt, nem volt sok ve vő, és va -
la hogy szó ba ele gyed tünk, egy idő
után hí vott is az atya a temp lo má ba.
„Gye re, lá nyom, mi sé re, ott majd
meg vi gasz tal az Is ten, meg lá tod” –
aszon ta. De én nem bó lin tot tam rá,
csak azt ígér tem meg ne ki, hogy
egy szer majd meg ke re sem, hogy
me sél jen má’ ne kem a szen ve dés ről.

El is men tem a na pok ban, mert
tud ja, nem fért a fe jem be, hogy mér’
vert en gem az anyám, ha kel lett, ha
nem. És az apám mér’ ivott annyit,
hogy me ne kül nünk kel lett elő le, ki a
hi deg éj sza ká ba? És mér’ nem fájt ne -
kem, ami kor meg halt az öreg? Mer’
tud ja, szin te örül tem, ami kor a sír ásók
dob ták rá a hi deg, fe ke te föl det…

Egye dül ma rad tunk hát anyám mal,
de ha mar meg halt ő is, az or vos
sze rint a sok ve rést nem bír ta a szer -
ve ze te. Pe dig ő már csak olyan volt,
hogy so ha nem lá zadt a sor sa el len,
min dig azt mond ta: „Tu dod, lá nyom,
min den ki nek meg van a ma ga ke -
reszt je”…

Én fi a tal vol tam még ak kor, ami -
kor el ment az anyám, gon dol tam,
ide je vol na már férj hez men ni, hoz -
zá is men tem hát gyor san a Jós ká -

hoz, mert már rég ke rül ge tett en -
gem. Szép bar na sze me és kac ki ás
baj sza volt az én em be rem nek. So -
kat dol go zott, volt kis föl dünk, ke -
vés ke jó szá gunk, gya ra pod tunk szé -
pen, ahogy men tek az évek. Gye re -
künk nem szü le tett, va la mi ért így
volt ez meg ír va. Nem vert az én
uram, áld ja meg az Is ten, még csak
nem is ivott, gon dol tam is né ha, mi -
vel szol gál tam én meg ezt a nagy
sze ren csét…? 

Az tán egy nap, ami kor fá ért ment
az er dő re, le lőt te egy va dász, aszon -
ta, vé let len ta lál ta el őtet, mi nek kó -

dor gott ar ra, ahol pus kás em be rek
jár nak. Mit te het tem, men tem új ra a
te me tő be. Most ott nyu go szik az
uram is a fa lu vé gen, a szü lei mel lett.
Ami kor a Jós kám el ment, ne kem
már nem volt ma ra dá som, tud ja,
ezér’ va gyok most itt eb be’ a nagy,
han gos vá ros ba’. 

Nem so ká töl töm be a negy ven -
ötöt. Már nem vá rok nagy dol go kat
az élet től. Ezt me sél tem én el nem -
rég an nak az atyá nak, és ar ra vár tam,
hogy ő majd meg mond ja ne kem, mi
vég re is volt az a sok mun ka, gyász
és küz de lem az éle tem be’. De ő ke -
ve set be szélt. Csak né zett rám a
nagy bar na sze me i vel, fi gyel me sen
hall ga tott, né ha-né ha bó lin tott. Mi -
előtt el jöt tem tő le, még imád koz -
tunk is. Már mint ő imád ko zott. Én
meg vol tam szep pen ve erő sen, nem
va gyok én eh hez hoz zá szok va, nem
így vol tam én ne vel ve, ké rem. Fél ve
te kin get tem a pap ra, de ami kor lát -
tam és érez tem, hogy mi lyen nyu ga -
lom és sze re tet árad be lő le, ar ra gon -
dol tam, el jö vök én még ide hoz zá
majd más kor is, tán még el me gyek
a mi sé re is, hogy töb bet hall jak az Is -
ten ről.

Ugye nem ha rag szik, író úr, hogy
ra bol tam az ide jét? Le het eb ből va -
la mi írása magának…?

g Gaz dag Zsu zsan na 

El mond tam én, Ámb ris Ma ris ka

Küz de lem re hív az élet…
Hang zik va sár nap az ének.
Hét fő től ezt ta pasz tal juk,
Kö re in ket egy re csak fut juk.
Ám lá bunk biz tos ta la ja,
Erő dít mé nyünk kő fa la
Te vagy, Úr is ten.

S mert fá ra dunk, el esünk,
Sír nánk, s nem ne ve tünk.
Még is öröm re hívsz el,
De rűt kí nálsz szent ke zed del!
Mert lá bunk biz tos ta la ja,
Erő dít mé nyünk kő fa la
Te vagy, Úr is ten.

Mi kor a vég nek völ gye vonz, 
S lel künk szám adás tól fél,
Üd vöt nem ér de mek be cse hoz,
Ha nem a krisz tu si vér!
Így lá bunk biz tos ta la ja,
Erő dít mé nyünk kő fa la
Te vagy, Úr is ten.

Rab Fe renc Le ven te

„Is ten a mi ol tal munk
és erős sé günk”

(Zsolt 46,2)
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A pá rom mal ez év áp ri li sá ban ün ne -
pel tük a har minc ne gye dik há zas sá -
gi év for du lón kat. Na gyon büsz kék
va gyunk rá, mint ahogy büsz kék va -
gyunk a gye re ke ink re is, a hu szon -
nyolc éves, el ső szü lött fi unk ra és a
hu szon öt éves lá nyunk ra. Mind ket -
tő jük a pár ke re sés-pár vá lasz tás kel -
lős kö ze pén! Ezért is fog lal koz tat a té -
ma, ho gyan tör té nik a ki vá lasz tás, az
egy más ra ta lá lás.

Sa ját ta pasz ta la ta im is van nak,
em lék szem ar ra az idő szak ra, ami kor
fi a ta lon ba rát nő im mel éj sza ká kon
át ar ról be szél get tünk, hogy ki va ló
hoz zánk, és ki nem, mi ért gon dol juk
úgy valakiről, hogy igen, és mi ért úgy,
hogy egy ál ta lán nem.

Nap ja ink ban az idő egy ki csit ki to -
ló dott, a hely zet meg vál to zott. A fi a -
ta lok – leg alább is so kan kö zü lük – ar -
ra tö rek sze nek, hogy a hú szas éve ik -
ben fel ké szül je nek a fel nőtt élet re: is -
ko lá ba jár nak, ta nul nak, ba rát koz -
nak, is mer ked nek egy más sal, mun ká -
ba áll nak, kü lön bö ző mun ka kö rök ben
sze rez nek új is me re te ket, majd vál toz -
tat nak – gyűj tik a tapasztalatai kat. Ez
így van a pár ke re sés sel, pár vá lasz tás -
sal is: fi gyel nek, kap cso la to kat ala kí -
ta nak, vál toz tat nak, új ra kez de nek, és
a ta pasz tal tak ból le von ják a kö vet kez -
te té se ket. Mind ad dig, amíg meg nem
ta lál ják, akit ke res nek, amíg meg nem
ta lál ják azt a sze mélyt, aki ről azt gon -
dol ják, hogy ő az, aki re vágy tak, ő az
iga zi! Ő a hoz zá juk va ló!

S ez a nagy kér dés! Ki a hoz zánk
va ló? Ki és mi lyen le gyen a pá runk?

* * *

1990-ben pszi cho ló gus ként meg is -
mer ked tem egy sze mé lyi ség el mé let -
tel, a tranz ak ció ana lí zis sel, amely
na gyon-na gyon el gon dol kod ta tott.
Szin te azt mond hat nám, hogy az ál -
ta la szer zett tu dás meg vál toz tat ta az
ön ma gam hoz és az em ber tár sa im hoz
va ló vi szo nyo mat. Se gí tett az el mé -
let ab ban is, hogy job ban meg ért sem,
mi ért vi sel ked nek így vagy úgy az em -
be rek egy bi zo nyos hely zet ben. Ki mit
mi ért csi nál, ho gyan vi sel ke dik, ho -
gyan dönt pél dá ul egy konflik tu sos
vagy kri ti kus hely zet ben? Azon is el -
gon dol kod tam, hogy mi lyen ha tal mas
je len tő sé ge van az élet ben an nak,
hogy ki lesz a tár sunk. Jó ban, rossz -
ban! Azon is tör tem a fe jem, hogy an -
nak ide jén én mi ért a pá ro mat vá lasz -
tot tam, és va jon ő mi ért en gem.

A tranz ak ció ana lí zist Eric Ber ne
(ame ri kai or vos-pszi chi á ter) dol -
goz ta ki az öt ve nes évek ben. Ma
Ma gyar or szá gon is egy re több em ber
ér dek lő dik irán ta, egy re több szak -
könyv je le nik meg for dí tás ban.

Mi az el mé let lé nye ge? Ho gyan
hasz no sít ha tó a min den na pok ban?
Pél dá ul ho gyan se gít het a pár vá lasz-
tás ban?

Ami kor két em ber egy más sal kap -
cso lat ba lép, tranz ak ci ót lé te sít, ez azt
je len ti, hogy az egyik em ber egy bi -
zo nyos in gert küld a má sik fe lé,
mely re a má sik vá la szol. A tranz ak -
ció a tár sas érint ke zés alap egy sé ge,
amely ele mez he tő (ana li zál ha tó), in -
nen szár ma zik az el mé let el ne ve zé -
se is. Eric Ber ne azt ál lít ja, hogy az
em ber nek meg van a le he tő sé ge ar ra,
hogy vá lasszon, hogy dönt sön, mi -
ként re a gál egy in ger re. Eh hez jó, ha
tud ja, ho gyan tör té nik a dön tés, a re -
a gá lás.

Ber ne egyik kulcs fo gal ma és fon -
tos gon do la ta: az én ál la pot és az
én ál la pot mo dell. Mit ne ve zünk én -
ál la pot nak? Az én ál la pot az egy -
más hoz kap cso ló dó vi sel ke dés mó -
dok, gon do la tok és ér zé sek együt te -
se, az a mód, aho gyan egy hely zet ben
sze mé lyi sé günk egy ré szét moz gó sít -
juk. Pél dá ul: ha egy fiú meg lát egy

lányt, aki nek fel tű nő en ki van fest ve
a sze me vagy a szá ja, gon dol hat ja azt:
„Hú, ez túl zás!”, vagy gon dol hat ja azt:
„Iz gal mas! Tet szik ne kem”, de még azt
is gon dol hat ja, hogy „így akar ja fel -
hív ni ma gá ra a fi gyel met”.

Pél dát le het ne hoz ni a lá nyok ol -
da lá ról is. Egy csen des, vissza fo gott
fi ú ról gon dol hat ják a lá nyok, hogy
„biz tos nincs elég ön bi zal ma”, vagy
azt, hogy „bá tor ta lan”, de van, aki nek
ez ki mon dot tan tet szik, s azt mond -
ja: „Az a fon tos, hogy mit gon dol, mi -
lyen be lül.”

Mi ért re a gál nak egy-egy hely zet -
ben kü lön bö ző kép pen az em be rek?
Eric Ber ne azt mond ja, hogy min den
egész sé ges em ber nek van há rom
én ál la po ta: a Szü lői, a Fel nőt ti és a
Gyer me ki én ál la po ta. (Az én ál la po -
tok ne ve it nagy be tű vel ír ta, hogy
meg kü lön böz tes se a ki fe je zé se ket a
hét köz na pi el ne ve zé sek től.)

A Szü lői én ál la pot azt je len ti, hogy
úgy vi sel ke dünk, gon dol ko dunk,
ahogy a szo ci a li zá ció so rán a szü le -
ink től, nagy szü le ink től, más fon tos,
meg ha tá ro zó sze mé lyek től, pél dá ul
ta ná ra ink tól, hit ok ta tó ink tól, edző -
ink től ta nul tuk. Ez az én ál la pot na -
gyon fon tos, mert ez ha tá roz za meg,
ho gyan kell, ho gyan il lik egy hely zet -
ben vi sel ked ni. Mint ha egy bel ső
hang súg na: „Ezt nem sza bad!”, vagy:
„Légy óva tos!”

Né ha a Szü lői én ál la pot túl szi go -
rú, erő sen kor lá to zó, s ilyen kor az
em ber oly kor túl kri ti kus, oly kor bi -
zal mat lan, gya nak vó lesz; né ha pe dig
bá to rí tó, erő sí tő ez az én ál la pot, eb -
ben az eset ben a sze mély el fo ga dó,
to le ráns és bi za lom mal lesz em ber -
tár sai iránt. A tár sas vi sel ke dés hez
szük sé ges sza bá lyok is eb ből az én -
ál la pot ból szár maz nak, s a Tíz pa ran -
cso lat ban meg fo gal ma zott kö ve tel -
mé nyek is Szü lői én ál la po tunk fon -
tos meg ha tá ro zói, irány mu ta tói.

A Fel nőt ti én ál la pot azt je len ti,
hogy az em ber ké pes hig gad tan,
meg fon tol tan, ra ci o ná lis mó don,
min den szem pon tot fi gye lem be vé -
ve mér le gel ni, dön te ni: egy hely zet -
ben, az „itt és most”-ban tisz tán lát -
ni, kér dez ni, meg hall gat ni, in for má -
ci ót össze gez ni és meg fon tol tan vi -
sel ked ni. Ne héz hely ze tek ben ez az
én ál la pot se gít a fe le lős, hig gadt vi -
sel ke dés ben. Ha nem jól mű kö dik, az
em ber za vart lesz, nem ké pes gon -
dol kod ni.

A har ma dik én ál la pot Ber ne sze -
rint a Gyer me ki, amely ér zel mi ala -
pú mű kö dést je lent. Nem az in fan ti -
liz must, a gyer me ki es vi sel ke dést
je len ti azon ban, ha nem azt, hogy az
em ber ké pes a gyer me ki mű kö dés hez

ha son ló an fel nőtt ko rá ban is kü lön -
bö ző ér zel me ket érez ni. Bi zo nyos
hely ze tek ben le het dü hös, le het szo -
mo rú, és sír hat, fél het, és le het fél té -
keny is! Ez az én ál la pot fe le lős azért,
hogy sze re tünk él ni, lá za doz ha tunk,
ha nem tet szik va la mi; de azért is,
hogy ké pe sek le gyünk egy más hoz al -
kal maz kod ni, egy más szem pont ja it
fi gye lem be ven ni. 

Az én ál la pot mo dell mód ar ra,
hogy min den ki meg vizs gál ja, me lyik
én ál la po tá ban mit gon dol va la mi ről,
va la ki ről vagy egy hely zet ről.

Ta pasz ta la ta im sze rint ér de mes
rá te kin te ni egy új kap cso lat ra, a
part ner re mind há rom én ál la po tunk -
ból. Pél dá ul: van egy lány, aki na gyon
tet szik egy fi ú nak, de a fiú azt is lát -
ja, hogy a lány min dent, ami be be le -
kez dett, ha mar ab ba ha gyott. 

Mit mond ez zel kap cso lat ban a
Szü lői én ál la pot? „Vi gyázz, légy óva -
tos! Nem elég ki tar tó, ve led sem
lesz tü rel mes. Té ged is ha mar meg -
un!” Mit gon do lunk a Fel nőt ti én ál -
la po tunk ból? „Ha va la ki min dent
ha mar ab ba hagy, an nak nincs elég ki -
tar tá sa. Va jon lesz-e elég ki tar tá sa
hoz zám vagy a gyer me künk/gyer me -
ke ink ne ve lé sé hez vagy a ne héz hely -
ze tek kel va ló meg küz dés hez? Mi le -
het az oka an nak, hogy ed dig sok
min dent ab ba ha gyott? Volt-e olyan
az éle té ben, ami ben pont az el len ke -
ző jét tet te?” Mit érez a Gyer me ki én -
ál la po tá ban az em ber? „Min dent
ab ba hagy, de ne kem tet szik, hogy bá -
tor dön te ni. En gem is ma gá val ra gad
a lel ke se dé se, ahogy egy új do log ba
be le kezd.”

Jól lát ha tó, hogy mind há rom én -
ál la pot mű kö dé se fon tos. Baj van, ha
az egyik re nem fi gyel az em ber, vagy
ha az egyik én ál la po ta túl zot tan erő -
sen mű kö dik, s ez zel le he tet len né te -
szi a má sik ket tő nek a ter mé sze tes
meg nyil vá nu lá sa it. Az sem jó, ha a
Szü lői én ál la pot mű kö dé se túl zott, és
az il le tő na gyon kri ti kus lesz, de az
sem op ti má lis, ha na gyon en ge dé -
keny lesz a má sik kal szem ben.

Ami kor egy fi a tal sze rel mes lesz,
az nagy sze rű do log, de egy ben azt is
ered mé nyez he ti, hogy a Gyer me ki
én ál la pot ér zel mi túl mű kö dé se le he -
tet len né te szi a tisz ta fe jű gon dol ko -
dást, s eb ből bi zony baj is le het! A
sze re lem vak! – szok ták mon da ni,
ami jól mu tat ja, hogy a Gyer me ki én -
ál la pot túl sú lya nem biz to sít ja a hig -
gadt, meg fon tolt vi sel ke dést, a ra ci -
o ná lis gon dol ko dást, mér le ge lést.

Az én ál la po tok nem csak el ne ve zé -
sek, ha nem va lós vi sel ke dé sek, gon -
do la tok, ér zé sek, ame lyek funk ci ó i -
kat il le tő en to vább bont ha tó ak, ele -
mez he tő ek. A pár ke re sés, pár vá lasz -
tás szem pont já ból azért lé nye ges
meg ér te ni eze ket, mert egy új kap cso -
lat ban fon tos, hogy a két em ber én -
ál la po tai il lesz ked je nek egy más hoz!

A min den na pok ban ez azt je len -
ti, hogy ha son ló le gyen az ér ték -
rend jük, a hi tük, a nor má ik stb. (ez
a Szü lői én ál la pot), hogy tud ja nak
egy más ra fi gyel ni, együtt gon dol -
kod ni, ter vez ni, ké pe sek le gye nek
meg va ló sí ta ni a ter ve i ket (ez a Fel nőt -
ti mű kö dés), és hogy sze res sék egy -
mást, él vez zék a má sik kö zel sé gét, az
érin té sét, a ve le töl tött per ce ket,
órá kat és éve ket.

Egy sze rű nek tű nik, de még sem
egy sze rű! Vi szont le he tő ség ar ra,
hogy át gon dol juk, mi lyen le gyen a
pá runk. 

Aki nek az ér dek lő dé sét fel kel tet -
te a té ma és a tranz ak ció ana lí zis, an -
nak aján lom szí ves fi gyel mé be a
Játsz mák nél kül cí mű köny vet, me -
lyet a He li kon Ki adó adott ki több -
ször is (szer kesz tet te Já ró Ka ta lin).
g Cser nyik né dr. Póth Ág nes

Ki le gyen a pá rom? (3.)
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter
Mint a bib li ai tör té net ben a me nyeg -
ző re, úgy si et tem fel a ne gye dik
eme let re. Az egyik lép cső for du ló ban
meg áll tam, és át vet tem az ün nep lő -
ci pő met. Itt va gyok, jö vök már, ké -
szen ál lok, az ün nep lő ru hám is raj -
tam van, en ged je tek be en gem is a
me nyeg ző re!

Egy re kö ze le dett a ze ne, és a ne -
gye dik eme le ten tárt aj tó val fo gad tak.
„Jó, hogy el jöt tél!” – mond ta a ked -
ves ame ri kai lány a be já rat nál, és ke -
zem be nyom ta az az na pi kö zös gon -
dol ko dás te ma ti ká ját. A Uni ted Co -
lors of Be net ton tá rult elém. Gyö nyö -
rű szép af ri kai nők, ázsi a i ak, fe hé rek,
cso ko lá dé szín kis gye re kek. Az egyik
af ri kai höl gyön szem re va ló ci pő volt:
kí gyó bőr, he gyes or rú, zöld szí nű,
hoz zá ha tal mas nagy zöld ko ron gok -
ból ál ló nyak éket vi selt – nem tud tam
le ven ni a te kin te te met ró la.

A di cső í tés leg alább negy ven per -
cet tar tott. Ad dig ját szott a ze ne kar,
és a ki ve tí tett szö ve get min den ki
áll va éne kel te. Volt, aki tap solt vagy
tán colt. Mint egy rock kon cert. Iga -
zán fel eme lő volt. A dob, a basszus-
és elekt ro mos gi tár meg az ügyes
szin tis ak kor dok, na meg a ki sebb,
szí nes össze té te lű gos pel kó rus jó
mun kát vég zett. Nagy ha tás sal volt
rám. Tud tam én, hogy a rock ze né nek
az a dol ga, hogy fel ka var ja a lel ket, de
én akar tam, hogy fel ka var ja nak. Én
ott akar tam len ni tel jes va lóm mal.

Per sze ami kor az ame ri kai pász tor
ar ról be szélt, hogy Ke let-Eu ró pá -
ban mi lyen ala csony a hí vők szá ma,
pél dá ul „Cz echos lo va ki á ban”, ak kor
azért a ci niz mu som vissza kap csolt,
hogy azért azt már nem
Cseh szlo vá ki á nak hív ják,
ked ves Uram – de hát ezt
az „ap ró sá got” meg le he -
tett ne ki bo csá ta ni.

Nincs tö ké le tes temp -
lom. Egy tra di ci o ná lis
gyü le ke zet ben el al szom
a las sú éne kek alatt (vagy
ép pen pont szól hoz zám
az or go na, ez is elő for -
dul), cse ré be van esély rá,
hogy a tar ta lom iga zi,
mély – de ar ra is, hogy
sem mit mon dó. Egy
újabb ke le tű, spi ri tu á li -
sabb gyü le ke zet ben,
mint ez is, jó a beat,
meg moz gat, fi a tal nak ér -
zem ma gam és len dü le tes nek, de
cse ré be igen le egy sze rű sí tett tar -
tal mak kal ta lál ko zom. Hát ezt ad ja
össze az em ber! 

Ott hon sem volt ez más képp,
csak ott volt egy gyü le ke zet – a De -
ák tér –, ame lyik az enyém, akár mi
tör té nik is, akár mi lyen is. És néz het -
tem jobb ra-bal ra, me het tem sok fe -
lé ki te kin te ni, azért az ott ho nom a
De ák tér volt, a Hu li gán tisz te le tes
és csa pa ta.

Egyéb ként össze ha son lít va a
Prenz la u er Berg-i tap so lós temp -
lom mal, ez a Ber lin In ter na ti o nal
Church sok kal szín vo na la sabb volt.
Egy részt so kan vol tak, te le volt egy
óri á si nagy te rem, ami jó ér zés, ir tó
jól szólt a ze ne, és a pász tor is sok -
fé lét és ér de kes dol go kat mon dott (el -
te kint ve Cz echos lo va ki á tól). Mond -
ta pél dá ul azt, hogy a nagy pil la na -
ta in kat meg kell ra gad nunk, mert
egyéb ként el is me het nek mel let -
tünk a nagy le he tő sé ge ink, ame lye -
ket az Élet ad ne künk. Hogy min den
pil la nat ban éber nek és fel ké szült -
nek kell len nünk a Ta lál ko zás ra, a

Tett re. Be száll ni ab ba a ko csi ba,
ame lyik ér tünk jött. Meg lép ni azt a
lé pést, amely a kö vet ke ző fok ra el ve -
zet. El is le het sza lasz ta ni min dent…

Az tán ar ról is be szélt, hogy Ber lin -
ben ke mény az éle tünk, ne künk, fi -
a ta lok nak, akik itt össze gyűl tünk.
„A leg töb ben kö zü le tek nem itt fog -
já tok le él ni az éle te te ket. Itt vagy tok
pár hó na pot, pár évet, az tán vissza -
men tek oda, ahon nan jöt te tek, vagy
to vább áll tok más ho va. Az alatt, amíg
itt vagy tok, kell a leg töb bet ki hoz no -
tok az egész ből. És nem könnyű itt.
Ber lin ke mény vá ros. Pél dá ul itt
nincs nyár. A tél ről meg in kább ne is
be szél jünk. Az tán ott hon már vol ta -
tok va la kik, tar toz ta tok va la ho va,
volt fel ada to tok és kö zös sé ge tek. Itt
ez mind nincs. Olya nok vagy tok,
mint a kal ló dó fa le ve lek.”

Az tán biz ta tott, hogy ke res sen
min den ki kö zös sé get, és ka ma toz -
tas sa ott a te het sé ge it, épít se a gyü -
le ke ze tet, gaz da gít sa az ot ta ni em -
be re ket sa ját ma gá val, és gaz da -
god jon ál ta luk.

Va la mi ilyes mit aka rok én is. De az
egé szet gyak ran mond va csi nált nak
ér zem. Olyan eről te tett nek. Tény leg
az van, hogy ott hon mind ez meg volt
– ér de mes itt is erőt és időt be le fek -
tet ni? Per sze ne kem len ne rá a leg in -
kább szük sé gem. Mert tény leg olyan
va gyok, mint egy kal ló dó fa le vél.
Olyan egye dül va gyok Ber lin ben,
mint az uj jam. És ez füg get len at tól,
hogy ép pen van-e ki nek a kar já ban
me le ged ni, van-e ki vel ká véz ni vagy
el men ni mo zi ba. Mert ez utób bi ak
mind pil la nat nyi, rö vid ide ig tar tó te -

vé keny sé gek, ame lyek ha son ló kép -
pen át me ne ti meg elé ge dett sé get hoz -
nak csak. 

Hosszú tá von ál lan dó an ott ma rad
a hi ány. Kié va gyok? Mi nek va gyok
itt? Mi a dol gom? Se ho va nem tar to -
zom, ho va tar toz zak? És hi szem,
hogy akár hol va gyok, a Min den ha tó
sze rel me se va gyok, és ő job ban kö -
rül ölel, mint bár ki vagy bár mi más,
de ha ez nem ma ni fesz tá ló dik em be -
rek ben, kö zös ség ben, te kin te tek ben,
be szél ge tés ben, érin tés ben, te le fo -
nok ban, ak ci ó ban és re ak ci ó ban, ak -
kor úgy ki szá ra dok, és meg is ha lok,
mint a kis her ceg ön tö zet len, tüs kés
ró zsá ja a tá vo li boly gón.

És az jó, hogy ha ma ro san megint
ha za me gyek Ma gyar or szág ra lá to ga -
tó ba, de nem meg ol dás, hogy ezek -
ből a lá to ga tá sok ból él jek. Mert Ber -
lin mel lett tet tem le a vok sot, és –
még ha át me ne ti pár év ről van is szó
a kö vet ke ző ál lo más előtt – túl rö vid
az éle tünk, hogy bár mi lyen sza kaszt
is át me ne ti nek te kint sünk ben ne.
Fel kell épí te nem a fun da men tu mo -
mat Ber lin ben.

FREN YÓ AN NA NAP LÓ JÁ B ÓL

Cz echos lo va kia
Esz me fut ta tás lé te zé sem ér tel mé ről egy újabb

tap so lós temp lom kap csán
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El ső gon do la tom Herényi Istvánnak az
Evan gé li kus Élet jú li us 26-i és au gusz -
tus 2-i szá má ban meg je lent írása ol -
vas tán ez volt: a bib li ai szö ve gek több
mint ezer ki lenc száz év vel ez előt ti
hall ga tók nak szól tak.

Mi vel a Bib lia Is ten sza va em be ri
szó ban, van, akit így is szí ven ta lál, de
ter mé sze tes, hogy tol má csol ni kell.
Vi szont a „fel vi lá go so dás”, vagy is
hogy az eszün ket min de nek – és fő -
leg Is ten sza va – fö lé emel jük, a re -
for má ci ó nak ide gen szel lem től nem -
zett iker test vé re.

* * *

Ha a temp lo mi be széd nem Is ten igé -
jét tol má csol ja és al kal maz za, mi nek
ér te temp lom ba men ni? De ha azt pró -
bál ja, ak kor „mit szól be lé az én dol -
gom ba?!” Ha má so kat bí rál, az le het ér -
de kes, azt jó hall gat ni – de ez leg jobb
eset ben ön tu da to mat hiz lal ja.

A nép sze rű anyag el vű-anya gi as
gon dol ko dás tár sa dal munk több sé -
gé ben meg ma radt a mar xiz mus ha -
ta lom vesz té se után is. Akik a ter mé -
szet fö löt ti ta ga dá sá tól meg csö mör -
löt tek, ta lá lom ra kós tol nak be lé a
gom ba mód bur ján zó, (meg té vesz tő -
en) egy ház nak ne ve zett val lás fé lék
ízesen bó dí tó kí ná la tá ba.

Az is ten tisz te let kö tött ré szei ke ve -
se ket szó lí ta nak meg, fő leg, ha teo ló -
gi a i lag le van nak tom pít va, vagy ha a
hall ga tók-együtt mon dók nem kom -
pe ten sek (nem ér tik). Az is ten tisz te -
le ten nem  csak mi tisz tel jük meg Is -
tent, er re ne ki nincs szük sé ge. Is ten
akar meg tisz tel ni, „meg em be rel ni”
en gem és té ged, hogy meg em be rel jük
ma gun kat. Meg akar szó lí ta ni er re ké -
pes és ké pe sí tett szol gái ál tal. Per sze
ezt más képp is te he ti, „kés lel te tett ha -
tá sú” em be rei (szent írók, szü le ink,
nagy szü le ink, hit ok ta tó ink stb.) ese -
mé nyek től „be gyúj tott” ha tá sá val.

* * *

A temp lo mi be széd be nem il lik be -
lé szól ni, mert nem a Par la ment ben
va gyunk, sem is ko lá ban (kis is ko lá tól
a nagy mes te rek to vább kép zé sé ig).
De a „nem gyen gén be prog ra mo zott”,
sőt eszét hasz ná ló ige hir de tő ma ga is
föl ve szi „az ör dög ügy véd je” sze re pét,
és ki mond ja az el len ke ző gon do la to -
kat. Csak ar ra vi gyáz, hogy ne ezek
ma rad ja nak (az össze füg gés ből ki sza -
kít va) a hall ga tó ban.

Jó két év szá za da a lel ki álom ból éb -
re dő fin nek a nem igét tol má cso ló
pré di ká ci ót is meg hall gat ták, és
mind ad dig, amíg Mi atyánk is el -
hang zott a temp lom ban, oda csó na -
káz tak. Ugyan ak kor tar tot tak nem
temp lo mi, nyílt, min den kit szó hoz
jut ta tó úgy ne ve zett szeu ra to kat is.
(En nek ha gyo má nya annyi ra meg ma -
radt, hogy nem val lá sos tár sa sá gok is
tar ta nak pél dá ul ha lot ti szeu ra tot.)

* * *

Ok ta tá sunk ál ta lá ban csak lát szó lag
in ter ak tív, mert úgy ne ve zett teszt kér -
dé sek re kell fe lel ni (há rom vá lasz kö -
zül me lyik jó?). A vér on tá son túl ju -
tó jó lé ti szo ci a lis ta dik ta tú ra – mint
min den po li ti kai, osz tály-, nem ze ti -
sé gi, gaz da sá gi vagy ka to nai dik ta tú -
ra – nem sze re ti az ön ál ló gon dol ko -
dást. Csak a szem el len ző set. Az an -
ti dik ta tú rát ját szó új sza ba dos ság
pe dig ser ken ti az el bur ján zó meg fon -
to lat lan tév esz mé ket.

Ma gam olyat so sem mond tam
vagy je len tet tem ki szó szé ken, bib lia -
órán stb. vagy lel ki be szél ge tés ben,
ami ről nem vol tam meg győ ződ ve,

vagy ami ről nem volt elég sé ges is me -
re tem. Az is ten tisz te le ti al kal mak
vé gén pe dig nem csak kéz fo gás ra ál -
lok a ka pu ba, ha nem elő re meg -
mon dom, hogy kö szö net tel fo ga -
dom, ha va la ki sze ret ne va la mit
mon da ni vagy kér dez ni.

Nem árt hang sza lag ra ven ni a
pré di ká ci ót. Nem egy szer tör tént,
hogy hall ga tóm el kér te a sze rin te ér -
té kes be szé de met.

* * *

Van, hogy egy jó pré di ká ció sem
szó lít meg en gem sze mé lye sen, de
szük sé gem van hit mé lyí tés re, ta ní tás -
ra is. Le het, hogy egy – leg föl jebb
húsz per ces – pré di ká ci ó ból egyet len
mon dat fog meg va la kit, de tud juk,
a gyógy szer mil li gram mnyi ha tó -
anya gá hoz több cen ti gram mnyi kí sé -
rő anyag tar to zik. Hogy ki re ho gyan
hat a „hal lott be széd”, az nem csak a
pa pon, de a hall ga tón is mú lik.

Az alap ige ál ta lá ban tol má cso lást
kí ván. Ha jól fel épí tett és em lé ke zet -
ben tart ha tó a pré di ká ció, van fő
mon da ni va ló ja, és an nak van meg je -
gyez he tő (kel lő en meg is mé telt) há rom
pont ja, ak kor a ti zen öt-húsz perc he -
lyett elég le het har mad annyi is.

Nem tu dom, ma mennyi pré di ká -
lás tant (ho mi le ti kát) ta ní ta nak a hit -
tu do má nyi egye te men – és fő leg,
hogy mit –, de azt lá tom, hogy kez -
dő hall ga tót is ki kül dünk szup li kál ni.

A mi időnk ben Kiss Je nő pro -
fesszor egy év alatt vé gig ma gya ráz -
ta pél dá ul a két ko rinthu si le ve let
(leg alább ál ta lá nos tá jé koz ta tá sul), vi -
szont Kar ner Ká roly csak egy-egy tö -
re dé két mond ta el a ka ted rá ról egy-
egy – sze ren csé re nyom ta tás ban is el -
ér he tő – igen ala pos új szö vet sé gi
írás ma gya rá zatá nak.

Mi a hely zet ak kor, ha a lel kész az
alap igé ről nem tud ele get mon da ni?
Nos, a tex tus pár hu za mos he lye it
már a meg ér tés hez is meg kell néz -
ni. (A pré di ká lás stresszét al ko hol -
lal ol dó lel kész test vér Bib li á já ban
„nem volt ben ne” 3Móz 10,9–11; Ez
44,21.23; Ef 5,13.)

* * *

Több pa pos gyü le ke zet ben eset leg
nem a pré di ká ció szép sé ge, ha nem
igaz sá ga mi att vá lo gat né mely hí vünk
a lel ké szek kö zött. Saj nos egy há -
zunk ban nem csak az er köl csi és
igaz ga tá si fe gye lem gyen ge (eny hén
szól va), de a li tur gia- (ami vi ta tár gya
le het!) és a tan fe gye lem is.

Ha nem érek rá pré di ká ci ó mat
meg ta nul ni leg alább annyi ra, hogy
„pus ká ból” be szél jek, baj van. De
mi kor egész he ti ci vil mun kánk után

né met is ten tisz te let tar tá sá ra ké -
szül tünk éj jel kö zö sen né met anya -
nyel vű fe le sé gem mel: ha csak váz la -
tig ju tot tunk, ő be szélt; ha meg ki dol -
go zott szö ve gem volt, azt bi zony én
(fé lig pus káz va) ol vas tam. 

Van or szág, ahol a nem ol va sott
pré di ká ci ót rög tön zés nek, ké szü let -
len ség nek tart ják. – A li tur gi kus
szö ve ge ket ol vas ni kell, hogy el ne hi -
báz zuk! (Én már hi báz tam a Mi -
atyánk ban is!)

* * *

A lel ké szek túl ter helt sé ge ab ból is
adó dik, hogy sok he lyütt ne kik kell
szer ve zők nek, köz gaz dá szok nak stb.
len ni ük. Pe dig eh hez nem kell öt-hat
év teo ló gia.

Ré gi mon dás, hogy a pap hat na -
pon át lát ha tat lan, a he te di ken ért he -
tet len. Ez le het a pap hi bá ja, de a hall -
ga tók „egy há zi mű ve let len sé gé nek”
a kö vet kez mé nye is. Én min den -
eset re (az ér tel mi sé gi né met szol gá -
la to mon kí vül) úgy igye kez tem be -
szél ni, hogy a hat ele mi sek is ért sék,
de ha dip lo má sok is hall gat nak, azok
se érez zék szín vo nal ta lan nak. 

* * *

Más fél ge ne rá ci ót el vesz tet tünk a
párt ál la mi év ti ze dek ben. Amit nem
be csü lünk, azt el ve he ti Is ten. Aho -
gyan az a szer vünk, ame lyi ket nem
hasz nál juk, sor vad. – De há la Is ten -
nek, van nak fel nőtt ke reszt sé gek.

Az ide jét múlt (?) kö te le ző pré di ká -
ció he lyett mit ja va sol He ré nyi István
va sár nap dél előtt re? Ha gyo má nyos
vagy sza bad li tur gi át, Ta más-mi sét? Jó
szö ve gű gi tá ros mi sét? Vagy „di csér jé -
tek az Úr ne vét tánc cal” (Zsolt 150,4)?!

Ró ma na gyot vesz tett a la tin mi -
se tel jes el ha gyá sá val, mert aki is mer -
te an nak szö ve gét – mint tíz éves ko -
rom ban a la tin ta nu lá som ba be lé -
szó ló cse léd lá nyunk (!) –, az kül föl -
dön is tud ta, mit ol vas a pap. Lu ther
is meg tar tan dó nak ítél te a di á kok mi -
att a la tin „mi sét”, sőt föl ve tet te a bib -
li ai gö rög és hé ber nyelv hasz ná la tát.
Min den eset re má ig gö rö gül mond -
juk (az az nem mond juk) a „Kü rie”-t,
ron tott hé be rül az „Ámén”-t, a „Hal -
lé lú-Jáh”-ot, a „Hó si án ná”-t – az
utób bi ak (még) él nek a hét köz na pi
be széd ben is.

A nem kö te le ző pré di ká lás kér dé -
sé re már fe lel tem, a cö li bá tus ról
nem „itt és most” kell esz me cse ré be
fog nunk. – A „mi nist rál ta tás” for má -
lis, tar tal mat lan pót lás az apos to li és
sza bad egy há zi ima kö zös ség, a szeu -
rat és a bib lia órai kö zös imád ko zás
he lyett.

* * *

A mon da ni va ló hoz igét ke re sés nem
biz tos, hogy min dig kö ve ten dő/kö vet -
he tő! Prőh le Ká roly pro fesszo rom sze -
rint le het tex tus nél kül is pré di kál ni.

Új ra elő ven ni a jó ré git? Hal lot tam
egy pes ti pap ról, aki nek meg szo kott
– pél dá ul új évi – pré di ká ci ó ját hí vei
már el ső mon da tai után föl is mer ték
(és nem biz tos, hogy ez hi tük mé lyí -
té sét szol gál ta).

A szem lél te tés vagy a szó já ték
nem bűn. A ré gi pró fé ták is gya ko rol -
ták. Per sze nem kell ál lan dó mód -
szer ré ten ni.

Ennyi kí ván ko zott ki a majd nem
nyolc van éves pa pi fe jem ből. Ha ná lam
fel húz zák a zsi li pet, meg in dul a szó.
Majd a szer kesz tő ség, ha úgy lát ja,
„meg  húz za” vagy vissza ad ja a kéziratot.

g Zsig mondy Ár pád
nyugalmazott lelkész, levéltáros

HOZ Z Á SZÓ L Á S HE RÉ N YI I ST VÁN ÍR Á SÁ HOZ

Gon do la tok
az unal mas pré di ká ci ó ról b Egy le ve gő be fú vá sos, az az pne -

u ma ti kus or go nát át lagosan tíz -
éven te ki kell tisz tí ta ni, át kell
néz ni, és a hi bás ré sze ket meg
kell ja ví ta ni – már a nyolc va nas
évek ele jén így ta ní tot ták a fó ti
evan gé li kus kán tor kép ző ben.
Az or go na ja ví tó szak ma egyik
leg hí re sebb ha zai szak te kin té lye,
Si pos Ist ván or go na épí tő jú li us
kö ze pén mint egy tíz na pon át
se rény ke dett se géd jé vel a solt -
vad ker ti evan gé li kus temp lom
or go ná ja kö rül (il let ve ben ne).
Szét szed ték, ki por szí vóz ták,
han gol gat ták, majd új ra össze -
rak ták a hang szert. Ez az or go -
na egyéb ként – me lyet ki fe je zet -
ten eb be a temp lom ba ké szí tet -
tek – 1908-ban ke rült ki a fő vá -
ro si csá szá ri és ki rá lyi Ri e ger-or -
go na gyár ból.

Si pos Ist ván gyer mek ko ra óta or go -
na épí tő nek ké szült. Leg utol já ra 1997-
ben ja ví tot ta a vad ker ti or go nát.

– Mi lyen or go nák kal fog lal ko zik?
– kérdeztem tőle.

– Az or go nák nál há rom fé le rend -
szer van: a leg ré geb bieken ta lál ha tó
a me cha ni kus rend szer, ami kor a já -
té kos ma ga nyit ja meg a bil len tyűk -
kel a sze le pet; majd a pne u ma ti kus,
ahol hat mil li mé te res ólom csö ve ken
ke resz tül megy a le ve gő, és az vég zi
el a mun kát; és vé gül az elekt ro mos
rend szer, ahol áram megy egy ve ze -
té ken ke resz tül, és re lé ve zér li. Én
mind a há rom faj tá val ta lál koz tam

már. Ta pasz ta la ta im alap ján Bu da pes -
ten és a na gyobb vá ro sok ban jobb ál -
la pot ban van nak az or go nák, ta lán
mert kar ban tar tá su kat job ban meg -
kö ve tel ték az adott gyü le ke zet től.

– A solt vad ker ti evan gé li kus temp -
lom or go ná ján mi lyen ja ví tá so kat
vég zett el?

– Ez a hangszer 1997-ben komp -
lett fel újí tá son esett át. A mos ta ni fel -
újí tás, ja ví tás után az or go na ugyan -
olyan ál la pot ba ke rült, mint meg épí -
té se kor. A mos ta ni ja ví tá skor töb bek
kö zött a bőr  al kat ré szek cse ré je tör -
tént meg, ame lyek a ti zen két év alatt
el fá rad tak, ki lyu kad tak. Szú el le ni ke -
ze lést vé gez tünk né hány al kat rész en.
Emel lett a síp te ret és ma gát a sí po -
kat is ki kel lett tisz tí ta ni. Hang színt
és hang erőt ál lí tot tunk be se gé dem -
mel, majd vé gül a tisz tá ra han go lás
tör tént meg.

– Mi a tech ni ká ja a „tisz tá ra han -
go lás nak”?

– A fa- és fém sí pok han go lá sa kor
meg kü lön böz tet nek nyi tott és fö -
dött sí pot. A fö dött sí pon egy úgy -
ne ve zett du gó van, ezt föl-le ütö ge -
tik. Ez a du gó a síp ban lé vő lég osz -
lo pot sza bá lyoz za. A nyi tott sí -
pokat a han go ló gyű rűkkel, a pi -
ciket pe dig szű kí tés sel vagy nyi tás -
sal le het han gol ni. Az el ső vi lág há -
bo rú ban az or go na sí pok egy ré -
szét a ha di ipar ré szé re le kel lett ad -
ni, épp úgy, mint a ha ran go kat. Eze -
ket az tán a hú szas évek ben pó tol -
ták. A hom lok za ti sí pok ere de ti ek,
ón ból ké szül tek, azon ban az al só ré -
szen lé vők csak dísz sí pok, te hát
han got nem ad nak ki.

Mint a mes ter el mond ta, elő for -
dult, hogy munkája során egy-egy
gyü le ke zet ben ér té kes or go nát fe de -
zett fel. Ta pasz ta lata sze rint sok gyü -
le ke zet nagy becs ben tart ja ré gi

hang sze rét, de saj nos az is elő for dul,
hogy bár ér té kes az or go na, az egy -
ház köz ség nek nincs anya gi fe de ze te
a ja ví tá sá ra, kar ban tar tá sá ra.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Szét szed ték az or go nát
(Az tán össze is rak ták)
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Sok lel kész mond el olyan pré di ká -
ci ót, me lyet nem is ő írt. A Deu tsches
Pfar rer blatt (Né met Lel ké szek Lap ja)
egyik szer ző je ezt nem tart ja be -
csü let sér tő nek. Ez a gya kor lat „teo -
ló gi a i lag meg ala poz ha tó” és „jo gi lag
je len ték te len” – ír ja a würt tem ber gi
lel kész, Pe ter Schaal-Ah lers a Min den
csak lo pott – plá gi u mok a szó szé ken
cí mű írá sá ban.

Hogy va jon hány teo ló gus hir det
„ide gen igét”, ar ról nem szól a szer ző.
De pél dá ul csu pán az egyik in ter ne -
tes por tá lon (Göt tin ger Pre dig ten),
me lyen ige hir de té sek ol vas ha tók,
hat van ezer lá to ga tó for dul meg ha -
von ta. Ter mé sze te sen ezen kí vül lé tez -
nek még más pré di ká ció-adat ban kok.
Ál lí tó lag jó okai van nak, hogy a teo -
ló gu sok más tol lá val ékes ked nek: so -

kak nak egy sze rű en nincs ide je ige hir -
detést ír ni. A lel ké szek hét köz nap
annyi ra túl ter hel tek, hogy er re már az
egy há zi ve ze tés fi gyel mét is föl kel le -
ne hív ni – vé li Schaal-Ah lers.

Az egy ház atya, Iré ne usz (135–202)
így fo gal ma zott: „A pré di ká ció nem az
ige hir de tő tu laj do na: Is ten a szer ző je.”

A hei del ber gi teo ló gus tól, Ru dolf
Boh ren től szár ma zik az a ta nács,
hogy egy te het ség te len pré di ká tor
jobb és na gyobb ha tást ér el, ha más
pré di ká ci ó ját hasz nál ja fel, mint ha a
sa ját já val „zá tony ra fut”. Schaal-Ah -
lers eb ből ar ra kö vet kez tet, hogy a
szó szé ki plá gi um akár a né met or szá -
gi evan gé li kus egy ház mi nő ség biz to -
sí tá sá hoz is hoz zá já rul hat.

d For rás: idea Spekt rum
(. augusztus .)

Más tol lá val ékes ked ni
a szó szé ken?
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Sipos István (a kép jobb szélén) és segédje, Gémesi Zsolt között a szerző
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Sok haj lott há tú kér dő jel lel kö szön -
tött ránk 1957. Nagy apám több nyi re
az ágyat nyom ta, alig volt már több
negy ven ki ló nál. Az or vos több ször
ja va sol ta, hogy meg kel le ne ope rál -
ni a gyo mor rák ját. Ő azon ban össze -
szo rí tott ajak kal csó vál ta a fe jét.

– Raj tam ne kí sér le tez ze nek a
dok to rok – mond ta. – Túl va gyok a
het ve nen, mit akar hat nék még? Ele -
get él tem, sőt olya no kat is meg kel -
lett él nem, ami ket sen ki nek se kí vá -
nok. Lát tam Szi bé ri át, is me rem a ha -
lál száz fé le ar cát, volt mó dom meg -
ba rát koz ni ve le. Ha le het, a sa ját
ágya mon aka rom meg vár ni, nem
va la mi vé res mű tő asz ta lon.

A dok tor szét tár ta a kar ját, nagy -
apám pe dig a kö vet ke ző ka rá csony
el ső nap ján csend ben vissza ad ta lel -
két Te rem tő jé nek. Csend ben, mert
már annyi ere je se volt, hogy han gos
szó val mond ja ki az aka ra tát. 

No, de még majd egy év vá laszt el
et től. Még azon ta na ko dik a csa lád,
hogy mi té vő le gyen ve lem. Vissza
mer je nek-e en ged ni Sze ged re, a Vas -
út for gal mi Tech ni kum ba, ahol épp
az ősszel kezd tem meg a ta nul má -
nya i mat, át íras sa nak a kun szent -
mik ló si gim ná zi um ba, vagy asz ta los -
inas nak ad ja nak a fa lu má sik mes te -
ré hez? A má sik hoz, a Ju hász hoz,
mert ugye az egyik, a rang idős az
apám volt. Rang idős, mert élet kor -
ban is ő volt az elő re ha la dot tabb, a
szak mát Pes ten ta nul ta egy jó ne vű
mes ter nél, az tán meg nagy apám
mel lett dol go zott majd hu szon öt
évig, aki köz tu dot tan a kör nyék leg -
jobb asz ta lo sa volt. Tő le vet te át a
mű helyt is, ami kor az ő ke zé ből
már ki esett a gya lu. Én let tem vol na

a har ma dik a sor ban, ha meg szer zem
a se géd le ve let. 

Igen ám, de áll-e még a mű hely há -
rom év múl va? Lesz-e még ki nek aj -
tót, ab la kot csi nál ni? A fő vá rost
nem rég lőt ték rom má az orosz tan -
kok. A fa lun is át szá gul dott né hány
nagy csö röm pö lés sel. A gép pus ka -
torony ban a nya kát a két vál la kö zé
húz va úgy pis lo gott az a sze ren csét -
len pu faj kás kis ka to na, mint a ri mó -
ci nyúl. Szin te meg saj nál ta őket, aki
lát ta. Azért csak „szin te”, mert köz -
ben azok ne vét so rol ta, aki ket az effé -
le tan kok tor nyá ból lőt tek szi tá vá a
pes ti ut cá kon.

A fa lu ból is el in dul tak né há nyan,
ka to na vi selt, há za su lan dó le gé nyek,
hogy se gít se nek a for ra dal má rok -
nak Pest ha tá rá ban meg ál lí ta ni az
orosz tan ko kat. Nem tud ni pon to san,
hogy kik vol tak, nem tud ni, mer re
jár tak, mit csi nál tak. S ha ne tán va -
la ki még is meg em lí te ne egy-egy ne -
vet, rög tön akad egy má sik, aki a szá -
já ra ta paszt ja a te nye rét, s hi tet len -
ked ve meg csó vál ja a fe jét: „Ér de -
kes, pe dig mint ha itt hon lát tam vol -
na ak kor. Meg mer nék es küd ni rá,
hogy a part ol da lon vág ták a ku ko ri -
ca szá rat.”

Szin te min den ház ban hall gat ták
es tén ként a Sza bad Eu ró pa Rá di ót.
Sö tét ben, le füg gö nyö zött ab la kok
mö gött, ahol csak a kály ha ros té lyon
pat to gó iz zó szén vi lá gí tott, ahogy
éve ken át meg szok ták. Hall gat ták
az üze ne te ket Bécs ből, Olasz or szág -
ból. Hát ha va la ki meg ke rül az el ve -
szett is me rő sök kö zül. 

Akadt is is me rős. Egyik es te a mé -
hész fia, And ris üzent a szü le i nek,
hogy ne ag gód ja nak, él, jól van,

most in dul Ame ri ká ba. Nyu god ja nak
be le, jobb lesz ne ki így. Há rom év
múl va ha za jött. Am nesz ti át ka pott.
Büsz kén csil log tat ta a fa lu ban az
an gol tu dá sát. Mun kát is ad tak ne ki
egy gyár ban va la hol So rok sá ron
vagy Er zsé be ten. Az tán egyik es te
ha za fe lé jö vet ki esett a ro bo gó vo nat -
ból és ször nyet halt. A vén asszo -
nyok azt sut tog ták, ki lök te va la ki.
Az tán jött két ci vil nyo mo zó, és azt
ku tat ták, ki ter jeszt ilyen os to ba
plety kát, de min den ki a má sik ra hi -
vat ko zott. Ne ki csak mond ták. A fi -
út el te met ték, a fa lu el csön de se -
dett. Sen ki se fir tat ta to vább, ho gyan
esett ki a vo nat zárt aj ta ján az a sze -
ren csét len. Kü lön ben is új hí rek kel
ri o gat ták a gaz dá kat: el in dul tak a té -
esz csé szer ve zők. 

Lám, megint elő re fu tott a tol lam.
Még öt ven hét ele jén tar tunk, még
tér dig ér a hó, az em be rek re mény -
ked ve hall gat ják a rá di ót, és vál tig ta -
gad ják, hogy ők ott let tek vol na ok -
tó ber ben azon a bi zo nyos tün te té sen.
Tün te tés? Ugyan… Né hány gaj do ló
ré szeg össze állt a kocs ma előtt. Va -
la hon nan ke rí tet tek egy nem ze ti szí -
nű zász lót, az tán el kezd ték alat ta
éne kel ni a Him nuszt. Mi ért, mi ért?
Mert ép pen az ju tott eszük be. Azt
min den ki tud ta. A szov jet him nuszt,
azt nem. Meg az In ter na ci o ná lét se
tud ta min den ki.

Hogy mi ért ép pen a ta nács há za elé
vo nul tak? A fe ne em lék szik már er -
re. Ta lán azért, mert mel let te volt a
párt iro da. Így az tán a párt tit kár meg
a ta nács el nök együtt vit ték a zász lót,
és ők éne kel tek a leg han go sab ban.
Nem, nem volt ott az egész fa lu. Az
öreg Kri zsán né pél dá ul épp ak kor
hal dok lott. Ne ki még a lá nya se volt
ott, csak a ka pu ba sza ladt ki meg néz -
ni, mi a fe ne ez a la ko dal mas me net.
A fő jegy ző úr, mármint aki ré gen a
fő jegy ző volt, ő tény leg ott volt. A
párt tit kár mond ta, hogy őt is vi -
gyék ma guk kal, mert a múlt kor is
olyan szív hez szó ló, szép be szé det tu -
dott ka nya rí ta ni a ve te rán par ti zán
te me té sén, hogy csu da. Igaz, hogy az
öreg so ha nem volt par ti zán, csak
orosz ha di fo goly az el ső vi lág há bo -
rú ban, de ez nem szá mít. Et től még
na gyon szép je len tést le he tett ír ni ró -
la a já rá si párt bi zott ság ra. 

Hát így az tán a fa lu né pe, már aki
ott volt, ki bal la gott a te me tő be, és az
is me ret len ka to na sír já nál mond ták
a fő jegy ző úr nak, hogy be szél jen.
Tar tott is olyan szép, ha za fi as szó nok -
la tot, hogy a fél fa lu né pe sír va fa kadt
tő le. Az tán el éne kel ték a Him nuszt
meg a Szó za tot, és el men tek ha za.

– Igen? – kap ta föl a fe jét a nyo mo -
zó elv társ. – A volt fő jegy ző úr, a ta -
nács el nök meg a párt tit kár? Hogy is
van ez? Meg néz zük.

Meg néz ték. A fa lu né pét nem le -
het le csuk ni. A ta nács el nök re meg a
párt tit kár ra nem le he tett rá bi zo nyí -
ta ni sem mit. A volt fő jegy ző re se,
ezért csak fél évet ült Ki star csán. A
ta nács há zán tar tóz tat ták le egyik
dél előtt. At ti la ba rá tom – mert az ő
ap ja volt a fő jegy ző – két ség be eset -
ten mond ta, hogy az ap ja nem ment
ha za ebé del ni. Meg dél után se, a hi -
va ta li idő le tel té vel. Két ci vil ru hás
fér fi vit te el ko csi val. Va la ho vá…
Az tán hó na po kig nem volt sza bad
meg kér dez ni, hol van. Azt meg még
ké sőbb se, hogy mi ért. Ami kor ki sza -
ba dult, meg en ged ték ne ki, hogy nyi -
kor gó ke re kű ta lics kán hord ja ki a
vas for gá csot a Cse pel Au tó gyár egyik
fél re e ső mű he lyé ből.

Nem ér tet ték oda fönt, mi ért olyan
ke vés a je lent ke ző a rend őr to bor zó
lak ta nyák ban. Pe dig szép kez dő fi ze -

tést ígér tek, meg ott a va do nat új
posz tó egyen ru ha… A ré gi rend őrök
jó ré sze át állt a fel ke lők höz, az tán vagy
disszi dált, vagy ép pen a ha lá los íté le -
tét vár ta. Kel lett vol na az új, meg bíz -
ha tó csa pat, de nem tü le ked tek a fi -
a ta lok. A po li ti kai rend őr sé get meg
még se le he tett ki ve zé nyel ni köz le ke -
dé si jár őr nek… És ek kor va la ki nek ki -
pat tant a fe jé ből a nagy öt let: zsa rol -
ni kell a gya nú sí tot ta kat. Az az fel kell
aján la ni ne kik a le he tő sé get. Vagy
rend őr lesz, vagy el ítélt. Ta nú ak ko -
ri ban min den re akadt. 

Sa nyi, a har ma dik szom szé dunk
fia nemrég sze relt le a ka to na ság tól.
Csi nos meny asszo nya volt, a ta vasz -
ra ter vez ték az es kü vőt. Az ap ja be -
te ges, szi kár em ber volt, té len-nyá -
ron kö hé cselt. In kább csak be se gí tett
a fi á nak a gaz da ság ba, ami kor job ban
érez te ma gát. Úgy gon dol ta, az es kü -
vő után át is ad ja az egé szet a fi a ta -
lok nak.

– Kép zel je, szom széd asszony! –
zo kog ta Sa nyi any ja nagy anyám nak.
– Be idéz ték a Sany i mat a já rá si ka -
pi tány ság ra. Szem be sí tet ték va la mi
so rok sá ri em ber rel, aki rá val lott,
hogy lát ta va la hol Pes ten a ba ri ká don,
ami kor be jöt tek az oro szok. Az én fi -
am vál tig ta ga dott, hogy ő éle ti be se
lát ta ezt az em bert, de azt mond ta
ne ki a nyo mo zó, az a ro hadt ávós,
hogy ő azt mond, amit akar, an nak az
em ber nek a val lo má sa alap ján bár mi -
kor föl akaszt hat ják. Ha csak… Ha csak
nem áll be rend őr nek. Ak kor haj lan -
dók el fe lej te ni az egé szet. Hát hal lott
még ilyen al jas sá got?! Az én Sany i mat
be ruk kol tat ni rend őr nek… Most el -
en ged ték, de há rom nap múl va el jön -
nek a vá la szért. 

– Rend őr nek? – ké pedt el nagy -
anyám. – Az tán a gaz da ság gal mi
lesz? A ma ga ura már nem bír ja
egye dül. 

– Ezt is mond ta ne kik a Sa nyim, de
hát ezek nem em be rek! Azt mond ták
rá, hogy majd a té esz csé meg dó goz -
za azt a fő det. 

Nem telt be le egy hét, lát tuk Sa nyit
ha za jön ni kék posz tó rend őr egyen -
ru há ban. Ha ma ro san meg is tar tot -
ták az es kü vőt, és a fi a ta lok át köl töz -
tek a szom széd fa lu ba va la mi szol gá -
la ti la kás ba. At tól kezd ve na gyon
rit kán járt fe lénk. Ha jött is, in kább
csak es te, sö té te dés után. 

Nagy, je ges csönd bo rult a fa lu ra.
Bált nem ren dez het tek, s a kocs ma
is kon gott az üres ség től. Más kor a tej -
csar nok kö rül zsong tak a le gé nyek.
A lá nyo kat vár ták, hogy az tán el kí -
sér jék őket az ar té zi kút hoz kan nát
öb lö get ni, s ha zá ig ci pel hes sék a vi -
zet. Most itt is min den ki si e tett,
hogy le he tő leg sö té te dés előtt ha za -
ér jen. So se le het tud ni… S ha ne tán
még is meg állt a sar kon két em ber né -
hány szót vál ta ni, a har ma dik fi -
gyel mez tet te őket a gyü le ke zé si ti la -
lom ra. 

A mű hely be se jött sen ki. Se meg -
ren de lő, se olyan, aki csak né hány ba -
rá ti szó ra nyi tott vol na be . Unal -

munk ban el kezd tünk ren dez ked ni
apám mal. Az egyik sa rok ban glé dá -
ba ál lí tot tuk a desz ka hul la dé kot:
„Még jó le het va la mi re…” A má sik -
ban lá dá ba rak tuk az ab lak üveg-ese -
dé ket. Nagy kincs volt ez ak kor, még
pult alól se le he tett ab lak üve get sze -
rez ni. Da ra bok ból rak tuk össze az ab -
lak sze me ket, s gitt he lyett – mert az
se volt – há rom szög le tű re vá gott
fa léc cel szö gel tük be, hogy ki ne po -
tyog jon. De bár hogy pró bál tuk is
el fog lal ni ma gun kat, ott vib rált köz -
tünk a meg fog ha tat lan tü rel met len -

ség. Apám ki né zett az ab la kon, és a
vál lam ra tet te a ke zét. 

– Nézd, mi lyen szép idő van –
mond ta. – Las san ta va szo dik. Akár
el is kezd het nénk ki nyit ni a sző lőt. 

Az öt le tet tett kö vet te. A fé szer ből
elő ke res tük a hosszú po fá jú nyi tó ka -
pát, föl pat tan tunk a ke rék pár ra, és
meg se áll tunk a sző lő ig. Tény leg gyö -
nyö rű, ta vaszt idé ző dél előtt volt. Se -
hol egy fel hő az égen, száz ág ra sü -
tött a nap, s a tá vol ban mint va la mi
tün dér álom, re me gett, rin gott a fel -
szál ló pá ra. Még ko pár volt a ha tár,
a fák csu pasz ágai me red tek az ég fe -
lé, meg a szom széd fa lu tor nya. Szin -
te kar nyúj tás nyi ra zsu go rod tak a ki -
lo mé te rek. A vas út ál lo más ra ve ze tő
út alig több mint fél ki lo mé ter nyi re
le he tett tő lünk. Jól lát tuk az ar ra já -
ró ke rék pá ro so kat meg a lo va i kat
ösz tö ké lő fu va ro so kat. Ta lál gat tuk, ki
le het az. 

Egy szer re csak erős mo tor zaj, nyi -
kor gó csö röm pö lés nyom ta el a fu -
va ro sok kur jon ga tá sát. A kö ves úton
há rom ha tal mas orosz tank vo nult
Kun szent mik lós fe lé. Apám ke zé -
ben meg állt a szer szám. Arc vo ná sai
meg ke mé nyed tek, el for dult, a föld -
re kö pött.

– Ad ja Is ten, hogy ez le gyen az
utol só uta tok!

Én meg a vál lam hoz emel tem a ka -
pát, s meg cé loz tam ve le a kö zép ső
tan kot.

– Ha Is ten akar ja, a ka pa nyél is el -
sül het – mond tam. – Hát ak kor
most akar ja!

Sze ren csé re nem akar ta. Apám
vi szont vil lám gyor san ki ütöt te a ke -
zem ből a ka pát, és le rán tott a föld re.
A ma gas ra hú zott bo roz da hát mind -
ket tőn ket el ta kart. A tan kok meg tor -
pan tak. Az egyik ből egy pe risz kóp
emel ke dett ki. Kör be pász táz ta a vi -
dé ket. Egy kis ide ig még né ze lőd tek,
az tán föl búg tak a mo to rok, és las san
in dul tak to vább. 

– Sze ren csénk van, hogy ennyi re
si et nek va la ho vá – mond ta apám, és
meg tö röl te gyön gyö ző hom lo kát. 

Ott hon le vél várt rám. A kun -
szent mik ló si gim ná zi um igaz ga tó ja
írt, hogy át vesz nek a má so dik fél év -
re, ha az el ső ből kü lön bö ze ti vizs gát
te szek.

– Na lá tod – si mí tot ta meg a fe je -
met apám –, van úgy, hogy az a jobb,
ha nem tel je sül az em ber kí ván sá ga.
Hogy ké szül nél a vizs gá ra, ha még -
is el sült vol na az a ka pa nyél?

Ak kor, öt ven hét ben…
g T. Ágos ton Lász ló
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Vá lasz dr. Er dődy Ti bor né ol va sói le ve lé re
Ked ves Test vé rem!
Öröm mel ol vas tam Az evan gé li kus meg úju lás stra té gi á já hoz… cím mel
meg je lent hoz zá szó lá sát az Evan gé li kus Élet 2009. au gusz tus 2-i szá má ban.
A mun ka cso port egyik ve ze tő je ként sze ret nék meg tisz te lő so ra i ra rö vi den
vá la szol ni.

Osz tom vé le mé nyét, hogy ke rül ni kell a fö lös le ges ide gen sza va kat. Írá -
sa im ban, ige hir de té se im ben és elő adá sa im ban – ké pes sé ge im sze rint – ma -
gam is igyek szem őr köd ni anya nyel vünk tisz ta sá gán. Az Ön ál tal ja va solt ki -
fe je zé se ket („cél ki tű zé sek”, „fel adat terv” stb.) jó nak is tar tom, és ipar kod ni
fo gunk ezek meg ho no sí tá sán je len mun kánk össze füg gé sé ben is. Test vé rem
azon ban en ged jen meg egy meg jegy zést. A „stra té gia” szó nak nem csak a Kis -
le xi kon ból Ön ál tal idé zett, az el múlt rend szer ben gyö ke re ző je len tés ár nya -
la ta van (pél dá ul „a mun kás osz tály for ra dal mi har cá nak elő ké szí té se”), ha -
nem – meg le pő mó don – bib li ai gyö ke re is!

Az Evan gé li kus Élet 2007/44. szá má nak 3. ol da lán Tak ti ka he lyett stra té -
gia cí mű írá som ban uta lok is er re, ami kor cik ke met így fe je zem be: „…a mi
Urunk a leg na gyobb stra té ga, és ne ki meg van a ma ga rö vid, kö zép- és hosszú
tá vú ter ve is ve lünk. A mi fel ada tunk az ő szán dé ká nak meg ér té se és az ah -
hoz iga zo dó cse lek vé si prog ram meg al ko tá sa. Ez pe dig so ha nem sza kad hat
el a sze mé lyes hit től. Ami kor Pál apos tol Ti mó te ust buz dít ja, ak kor két szer
is a stra té gi á val kap cso la tos ki fe je zést hasz nál: »sztra te üé… tén ka lén sztra -
te i an«, vagy is »…har cold meg a ne mes har cot« (1Tim 1,18).”

Ha Pál apos tol – aki pe dig alig ha vá dol ha tó az zal, hogy ra jon gott vol na a
ró mai ha dá sza tért – jó szív vel és a szó nak új tar tal mat ad va ír le ilyen ide gen
ere de tű ki fe je zést, ak kor – kel lő mér ték kel – ta lán mi is hasz nál hat juk.

Kö szö nöm hoz zá szó lá sát, és ké rem, to vább ra is kí sér je fi gye lem mel fo ko -
za to san ala ku ló mun kán kat, az egy há zon be lü li meg úju lás ter ve ze tét.

Sze re tet tel kö szön ti:
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

„Meg áll az Is ten nek igé je”
Há la az Úr nak Dreny ovsz ky Irén test vé rünk és a Ke resz tyén Or vo sok Ma -
gyar or szá gi Tár sa sá gá nak vi lá gos, igei ál lás fog la lá sá ért („Homofóbia” vagy
bib liai alapvetés?, Evangélikus Élet, 2009/30. szám), va la mint Sze ve ré nyi Já -
nos, Lup ták György és Ben ce Im re vagy ko ráb ban Tu bán Jó zsef írá sa i ért eb -
ben a té má ban. Saj nos van nak olyan or szá gok az Eu ró pai Uni ó ban, ahol az
ilyen igei val lás té te lért már bün te tő el já rás in dul hat… Nem kell kö vet ni a ha -
zug min tá kat, ame lyek kel „jo got” gyár ta nak a bűn ből! Is ten őriz zen mind -
nyá jun kat az ér tünk meg fe szí tett és föl tá ma dott Úr Jé zus Krisz tus vi lá gos -
sá gá ban és ha tal má ban!

Sze re tet tel:
Adá mi Lász ló lelkész (Nyír egy há za)

Ernst F. Schu m a cher közgazdász
vál to za tos élet út ját a ro vat leg utób -
bi cik ké ben már fel vil lan tot tuk. Az
1950-es évek ben a bur mai kor mány
fej lesz té si ta nács adó ja ként ke mé -
nyen dol go zott az or szág gaz da sá gi
stra té gi á já nak ki dol go zá sán, a hét vé -
gé ket pe dig egy budd his ta ko los tor -
ban töl töt te. Itt döb bent rá, hogy a
bur ma i ak nak nincs szük sé gük azok -
ra a fej lesz té sek re és be ru há zá sok ra,
ame lye ket a nyu ga ti ma te ri a liz mus
szá muk ra kí nál. Sze gény, de tar tal -
mas éle tü ket lát va Schu m a cher éle -
te gyö ke res for du la tot vett. El kezd -
te új ra gon dol ni ko ráb ban val lott
gaz da sá gi né ze te it.

A köz gaz dász szál ló igé vé vált
könyv cí me ne he zen szü le tett meg.
Az ere de ti cí met (A mé ret, ami szá -
mít) a ki adó rossz nak ta lál ta és egy -
sze rű en át húz ta. Iga za volt. Schu m -
a cher egyet ér tett az új cím mel is, de
úgy fo gal ma zott, hogy a gaz da ság ban
– és ál ta lá ban az élet ben – meg fe le -
lő mé re tű dol gok ra van szük ség:
hol ki csi re, hol nagy ra. „Ma az óri -
á si mé re tek szin te egye te mes bál -
vány imá dá sá ban szen ve dünk. Ezért
fel tét le nül szük sé ges a ki csiny ség
eré nye i nek hang sú lyo zá sa ott, ahol
ez he lyén va ló.”

Köny vé re meg je le né se után ke ve -
sen fi gyel tek fel, s in kább csak azok,
akik már ele ve nyi tot tak vol tak ezek -
re a gon do la tok ra. A vi lág si ker csak
ak kor jött el, mi kor a nö ve ke dé si őrü -
let fo ko zó dott, és Schu m a cher gon -
do la tai egy re ak tu á li sab bá vál tak.

To vább nem ha laszt ha tom, meg
kell ír nom, hogy sze rin tem Schu  ma -
cher mit szól na a mai vi lág hoz, a mai
Ma gyar or szág hoz. Té ve dé se i mért
én fe le lek.

Kezd jük Pi lis csa bán, ahol nem csak
az evan gé li ku sok, de az egész te le pü -
lés lé lek szá ma nő. Az óvo dás ko rú a -
ké is. A történet előz ménye: 2008 au -
gusz tu sá ban az ak ko ri pol gár mes ter
öröm mel tu dat ta min den ki vel, hogy
Pi lis csa ba eu ró pai uni ós pá lyá za ta
nyert: a kor mány egy új, ti zen két cso -
por tos óvo da fel épí té sé re 497 mil lió
fo rin tot sza va zott meg. Majd 2009

jú ni u sá ban óri á si vi hart ka vart, hogy
az újon nan meg vá lasz tott pol gár mes -
ter be je len tet te: a kép vi se lő-tes tü let
át te kin tet te a gaz da sá gi szá mí tá so kat,
és úgy dön tött, hogy vissza utal ják az
el kü lö ní tett szám lán tar tott elő le get.
Ki de rült, hogy az óvo da épí tés vár ha -
tó össz költ sé ge 780 mil lió fo rint,
vagy is az el nyert 497 mil lió fo rin tot
Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak több mint 282 mil lió ön -
résszel kell ki egé szí te nie. A pol gár -
mes ter sze rint a te le pü lés nem ver -
he ti fe le lőt len ki adás ba ma gát. A
kép vi se lők al ter na tív meg ol dá so kon
gon dol kod nak. Ezek egyi ke le het a
meg lé vő óvo dák fel újí tá sa, bő ví té se.

Az eset nem egye di. Az Eu ró pai
Unió és a ha zai pá lyá za ti rend sze rek
a nagy be ru há zá so kat ked ve lik. Ke -
ve sebb pá lyá zó val kell szer ző dést
köt ni, ke ve sebb el szá mo lást kell el -
len őriz ni, or szá gunk büsz kén el -
mond hat ja, hogy a ren del ke zés re
ál ló ke ret dön tő több sé gét már is le
tud tuk hív ni.

Ha Pi lis csa bá nak nem ke rült vol -
na ir re á li san sok pén zé be, ta lán ott
is meg va ló sul a „nagy pro jekt”. Mit
szá mít ilyen kor, hogy mi a gye re kek,
a szü lők és a kör nye zet ér de ke? Biz -
tos, hogy az a jó, ha a fa lu tá vo lab bi
vé gé ből ko csi val kell szál lí ta ni óvo -
dá ba a gye re ke ket? Nem az, ha a szü -
lők kel le mes sé ta köz ben be szél get -
nek a gye re kük kel, ha nem az, ha
ide ge sen par ko ló he lyet ke res nek?
Ha a for ga lom nö ve ke dés má sok éle -
tét is meg ne he zí ti? Ha az ovi sok nak
egy ba rát sá gos han gu la tú, ke vés cso -
port ból ál ló óvo da he lyett egy nagy
in téz mény be kell be il lesz ked ni ük?

Nem kell ah hoz az Eu ró pai Uni -
ó ban él ni, hogy Schu m a cher idő sze -
rű sé gét meg ta pasz tal juk. Ka li for -

ni á ban 1998-ban je lent meg Ste ven
Gor elick köny ve, amely nek cí me
ma gya rul: A ki csi szép, a nagy ál la -
mi lag tá mo ga tott – Az adó fi ze tők
pén zén elő idé zett tár sa dal mi és kör -
nye ze ti vál ság. A ta lá ló cím hez a vi -
lág min den ré szé ről idéz he tünk pél -
dá kat.

De ma rad junk Ma gyar or szá gon. A
hi per mar ke tek és a kis bol tok té má -
ját mind annyi an jól is mer jük. A fő -
vá ros ha tá rá ban, a bu da ör si ko pá rok
al ján alig ti zen öt éve je lent meg az el -
ső „óri ás do boz”; má ra – a be ru há -
zók nak adott je len tős adó ked vez -
mé nyek nek is kö szön he tő en – át ala -
kult a táj. Amed dig a szem el lát, hi -
per mar ke tek, bar kács áru há zak, elekt -
ro ni kai áru há zak, out let cen te rek –
és per sze asz fal to zott utak meg au -
tó par ko lók fog lal nak el min den tal -
pa lat nyi he lyet. Ma már tud juk, hogy
a kül föl di be ru há zók nak az az ígé re -
te, hogy mun ka he lyet te rem te nek,
ön ma gá ban ugyan igaz – de mű kö -
dé sük ha tá sá ra na gyon sok „sar ki fű -
sze res” zárt be, ha gyo má nyos be vá -
sár ló ut cák nép te le ned tek el.

A hi per mar ke tek és be vá sár ló -
köz pon tok ál tal oko zott gaz da sá gi és
kör nye ze ti ká rok fel so ro lá sá ra nem
ma radt hely, de egy kér dés re igen: hol
van több esély ar ra, hogy a jól is mert
ke res ke dő ta ná csok kal se gít ne künk,
a kis bolt ban vagy az óri ás bolt ban?

Hul la dék ke ze lés és szenny víz tisz -
tí tás, ener gia gaz dál ko dás és me ző -
gaz da sá gi ter me lés mind mind olyan
te rü le tek, ahol be mu tat hat nánk: a ki -
csi – vagy cél sze rű mé re tű, de sem -
mi kép pen sem a hi val ko dó an óri á si
– a szép. Schu m a cher idé zett mű vé -
nek Em ber ar cú tech ni ka cí mű fe je -
ze té ben így fo gal maz: „Fur csa mód a
He gyi be széd meg le he tő sen pon tos
út ba iga zí tást ad ar ról a szem lé let -
mód ról, amely el ve zet het az élet ben
ma ra dás gaz da ság ta ná hoz.”

Két hét múl va egy üdí tő pél dán
sze ret ném be mu tat ni, hogy nem re -
mény te len a szem lé let vál tás. A ha -
zai er dők ben ter jed a gon do lat: a ki -
csi szép.

g Ga dó György Pál

A ki csi szép
2. rész: A ki csi ség eré nye

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

H I R D E T É S

A Kun szent mik lós-Bösz tör pusz tán
„az Élet fa szom széd sá gá ban” épü -
lő „Hét bol dog asszony-ká pol ná val”
kap cso lat ban a ka lo csa–kecs ke -
mé ti fő egy ház me gyei ér se ki hi va tal
az aláb bi fel hí vás köz lé sé re kér te a
ka to li kus la pok szer kesz tő sé ge it:

Fő tisz te len dő és Tisz te len dő Urak! 
A Kun szent mik lós-Bösz tör pusz tán
fo lyó év au gusz tus 21. és 23. kö zött
meg ren de zen dő ma gya rok or szá -
gos gyű lé sé nek úgy ne ve zett szak -
rá lis, gyó gyí tó te rü le té nek kö zép -
pont já ban ki vi te le zés alatt ál ló
száz négy zet mé ter alap te rü le tű és
ti zen két mé ter ma gas „kör temp -
lom”, bár a fő egy ház me gye te rü le -
té re ter vez ték, min den elő ze tes
egyez te tés és egy há zi en ge dély
nél kül épül. Meg ál mo dói a mé di -
án ke resz tül ada ko zás ra és két ke -
zi mun ká ra ké rik a jó szán dé kú em -
be re ket úgy, hogy ti tu lus ként a

bol dog sá gos Szűz Má ria ne ve em -
lí té sé vel egy há zi as jel le get su gall -
nak, és ez zel a ka to li kus hí ve ket
meg té vesz tik.

A nyil vá nos ság előtt meg je lent,
Hét bol dog asszony-ká pol ná val kap -
cso la tos le írá sok ős ma gyar és po -
gány ele mek kel ke ve rik hi tünk igaz -
sá ga it, ezért az ér se ki hi va tal a fő -
egy ház me gye min den pap ját az
ese mény től tá vol ma ra dás ra ké ri,
ez zel együtt a fő pász tor meg tilt min-
den li tur gi kus funk ci ót, mely(ek)re
eset le ge sen (akár meg ál dás for -
má já ban) az egy ház me gye bár me -
lyik kle ri ku sát is ké rik vagy kér ték.
Ké rem, hogy az ér se ki hi va tal egy -
ér tel mű el ha tá ro ló dá sa nyo mán
ki-ki a fen ti ek szel le mé ben jár jon
el, és tá jé koz tas sa hí ve it is.

g Mé szá ros Ist ván
ér se ki iro da igaz ga tó-he lyet tes

Ka lo csa–Kecs ke mé ti
Fő egy ház me gye

KATOLIKUS KÖZLEMÉNY  EGYETEMES TANULSÁG

A Ka lo csa–Kecs ke mé ti Fő egy ház me gye
nyi lat ko za ta a bösz tör pusz tai „kör temp lom”

épí té sé ről

A történészek többségi álláspontja
sze rint száz hat van éve, 1849. jú li us 31-
én Se ges vár és Fe hér egy há za kö zött
a sza bad ság harc egyik utol só csa tá -
já ban esett el Pe tő fi Sán dor köl tő.

„Hu szon hat évet élt, s vi lág iro dal -
mi ran gú s mé re tű élet mű ma radt
utá na, mely kor for du lót je len tett
nem ze te iro dal má ban” – ír ta ró la Né -
meth G. Bé la.

Pe tő fi Sán dor Kis kő rö sön szü le tett
1823. ja nu ár 1-jén (vagy 1822. de cem -
ber 31-én), szü lő vá ro sá nak azon ban
gyer mek ko ra szín te rét, Kis kun fél -
egy há zát val lot ta. Öt éve sen kezd te ta -
nul má nya it, össze sen ki lenc is ko lá ban
ta nult vál to zó ered ménnyel; szép -
írás ból, ma gyar, la tin és né met nyelv -
ből, rajz ból azon ban min de nütt ki tűnt.
Ka masz ként a szín ház bű vö le té be
ke rült, 1844-ig volt ván dor szí nész a
Du nán tú lon, sta tisz ta a Pes ti Ma -
gyar Szín ház ban, fel lé pett Kecs ke mé -
ten, Deb re cen ben és Ér mel lé ken.
Köz ben ka to nás ko dott is Sop ron -
ban, Graz ban és Zág ráb ban, de gyen -
ge egész sé ge mi att le sze rel ték.

A pá pai kol lé gi um ban lett ba rát ja
Jó kai, in nen küld te el ső ver se it Baj za
Jó zsef hez, az Athe na e um szer kesz tő -
jé hez. E fo lyó irat ban je lent meg 1842-
ben A bo ro zó cí mű köl te mé nye, Pet -

ro vics Sán dor alá írás sal, Pe tő fi vé csak
né hány hó nap pal ké sőbb a Ha zám ban
cí mű ver sé vel vált. A nyo mor tól ba -
rá tok, is me rő sök men tet ték meg
több ször, élt má so lás ból, fran cia és an -
gol for dí tás ból. 1844-ben Vö rös mar -
ty tá mo gat ta ver sei meg je le né sét, ő
aján lot ta be a Pes ti Di vat lap hoz,
mely nek se géd szer kesz tő je lett.

A ro man ti kus hős eposzt pa ro di zá -
ló írá sa, A hely ség ka la pá csa 1844-ben
je lent meg, 1845-ben pe dig a Já nos vi -
téz, az új né pi hőst meg te rem tő ver -
ses me sé je.

1845–46-ban rö vid vál ság idő szak
kö vet ke zett be éle té ben: sze rel mi csa -
ló dá sok ér ték, a kon zer va tív kri ti ka tá -
mad ta, meg él he té si ne héz sé gei vol tak.
Mind ez köl té sze té nek el ko mo ro dá sát
hoz ta, er re utal Fel hők cik lu sa, A hó -
hér kö te le cí mű re gé nye, a Tig ris és hi -
é na cí mű drá má ja.

Szend rey Jú li át 1846-ban is mer te
meg, s egy év vel ké sőbb fe le sé gül is
vet te. E vi szon tag sá gos, szen ve dé lyes
sze re lem és a bol dog há zas ság lett ih -
le tő je leg szebb sze rel mi lí rá já nak.
1847 az Arany Já nos sal kö tött szo ros
ba rát ság és az Összes köl te mé nyei
meg je le né sé nek éve. Az 1848-ban
Eu ró pán vé gig söp rő for ra dal mi hul -
lám, amely már ci us ban Pes tet és

Bu dát is el ér te, a sza bad ság, a füg get -
len ség, a de mok rá cia és az egyen lő -
ség esz mé it ma gá é nak val ló köl tőt is
ma gá val ra gad ta. Meg szü le tett a
Nem ze ti dal, ame lyet a li be rá li sok és
ra di ká li sok is prog ram vers ként fo -
gad tak.

Pe tő fi po li ti kus nak nem vált be, ra -
di ka liz mu sa mi att el szi ge te lő dött, a
sza bad szál lá si kép vi se lő vá lasz tá son
el bu kott. Az ér tet len ség, az el zár kó -
zás mi at ti ke se rű sé ge az ön élet raj zi
ih le té sű Az apos tol cí mű el be szé lő
köl te mé nyé ben je lent meg.

1848 ok tó be ré től ka to nás ko dott,
szá za dos, majd 1849 má ju sá tól őr nagy
volt. Köz ben 1848 de cem be ré ben meg-
szü le tett Zol tán fia. 1849 ja nu ár já tól
Bem se re gé ben szol gált Er dély ben, a
jú li us 31-i se ges vá ri üt kö zet ben esett
el, ha lá lá nak pon tos kö rül mé nyei
má ig nem tisz tá zot tak.

Pe tő fi a nép nyel vét emel te be a
ma gyar köl té szet be, köz ért he tő en,
egy sze rű en szólt min den ki hez, a
for mai tö kély nél fon to sabb nak tar tot -
ta mon dan dó já nak, gon do la ta i nak
hi te les meg fo gal ma zá sát. Mű ve i ből
szám ta lan fel dol go zás ké szült, éle te
fil mek, re gé nyek, szín mű vek ih le tő -
jé vé vált.

d MTI

Pe tő fi Sán dor száz hat van éve halt meg
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VASÁRNAP

20.50 / Du na Tv
Tö re dék (fe ke te-fe hér ma gyar
já ték film, 2006) (86')
Egy ka to li kus ko los tor mik -
ro vi lá ga, nem sok kal a má so -
dik vi lág há bo rú be fe je zé se
után. Ezt a zárt, bel ső vi lá got
ugyan úgy fel la zí tot ta és iz ga -
tot tá tet te a há bo rú utá ni élet
zűr za va ra, mint a fa la kon kí -
vü li éle tet. A hi e rar chia, ha
lé te zik is, már ve szí tett az
ere jé ből. Hi tek és ké te lyek,
szen ve dé lyek és le tar gia kö -
zött él nek a kon zer va tív,
öreg, a meg szál lot tan dog -
ma ti kus, a fi a ta labb re for mer
és az „er köl csi zül lés” út já ra
lé pett pa pok. Vagy is: fá sult -
ság, zak la tott öröm ke re sés és
az új hely zet ben ki ala kult út -
ke re sés lel kes vagy ép pen
szkep ti kus alak jai…

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
15.55 / Du na Tv
Mes ter mű vek a szá zad -
forduló ma gyar épí té sze té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2004) (30')
Vá ros há zák
17.20 / PAX
Gyer mek szem mel
(ma gyar ri port film, 2000)
(33')
19.35 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Te le kom Szim fo -
nikus Ze ne kar hang ver se nye
22.05 / Hír Tv
Ősök te re
22.35 / m2
A hold toll pi héi
(fran cia film drá ma, 1999)
(96')

KEDD

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Jo seph Haydn
Nap
16.00 / Du na Tv
A Va ti kán csil la gá szai
(spa nyol is me ret ter jesz tő
film) (52')
16.55 / Du na Tv
Ma gyar or szág kin csei –
Temp lo mok
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002)
17.00 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat –
Bony hád (egy ház ze nei mű sor)
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
Hár man Er dély ben (ma gyar
do ku men tum film, 2009) (26')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55 / m2
Ke re kek és lé pé sek
Kis temp lo mok a Sza mos há ton
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ya ma da Hi ro ko, a ma gyar
kul tú ra lo vag ja
17.00 / PAX
Egy ház és ál lam
(ri port film)
18.05 / m2
12 olasz vá ros - 12 olasz film -
ren de ző. Fi ren ze – ahogy
Fran co Zeffi rel li lát ja
23.50 / m2
Kis ma ro si svá bok (ma gyar
do ku men tum film) (22')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
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CSÜTÖRTÖK

6.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: 214. kan tá ta
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ
egy ház ze né ből
14.35 / RTL Klub
A nagy lé gi ak ció (ka na dai
film drá ma, 2006) (85')
2/1. rész
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ju les Ver ne: 80 nap alatt a
Föld kö rül
(ma gyar szín há zi fel vé tel)
(102')
Az eg ri Gár do nyi Gé za
Színház elő adá sa
22.30 / m2
Réz pil lan gó
(ma gyar té vé film, 1971) (77')

PÉNTEK

7.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26'). Egy nap
a sze ge di fe ren ce sek nél
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
16.10 / Du na Tv
Vi lág val lá sok nyo má ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (50')
A budd hiz mus
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. El gar: Te De um és
Be ne dic tus Op. 34.
22.00 / Du na Tv
Me lyik sze re lem? (olasz–sváj ci
film drá ma, 2006) (94')
24.00 / Bar tók rá dió
El múlt Zsám bék Jazz Ope nek
leg ja va
0.05 / m1
Észak ke let
(ar gen tin–fran cia–spa nyol–
bel ga film drá ma, 2005) (103')

SZOMBAT

10.20 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A hód me ző vá sár he lyi
re for má tus ótemp lom
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.55 / m1
Te le sport
Ka jak-ke nu vi lág baj nok ság
15.20 / PAX
A ha ran gszó
(ma gyar do ku men tum film,
2001) (35')
16.30 / m2
A Hold és a tó
(olasz film drá ma, 2006)
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e
a „jó pász tor”?
Ve ze tői esz mé nyek
a Bib li á ban és nap ja ink ban

VASÁRNAP

9.40 / m1
Egy há zi nap tár
9.55 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.25 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
A sop ro ni temp lom, a győ ri
Öreg temp lom
11.45 / m1
Az Izsóp ka gyer mek kó rus (13')
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2009
A Wei ner–Szász Ka ma ra -
szim fo ni ku sok hang ver se nye
a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Le o nard Berns tein: Mi se
23.00 / Du na Tv
Arc (svéd film drá ma, 1958) (97')
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Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
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gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
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Va sár nap 
Krisz tus mond ja: „Én vi lá gos sá gul jöt tem a vi lág ba, hogy aki hisz én ben nem,
ne ma rad jon a sö tét ség ben.” Jn 12,46 (Ézs 42,16a; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–
14/; Zsolt 14) Hát ne ma rad junk a sö tét ség ben! Vi gyük hí rül: „Va kok lát nak,
sán ták jár nak, lep rá sok tisz tul nak meg, sü ke tek hal la nak, ha lot tak tá mad -
nak fel, a sze gé nyek nek evan gé li um hir det te tik, és bol dog, aki nem bot rán ko -
zik meg én ben nem.” (Lk 7,22–23) Él jünk en nek fé nyé ben: „…nem azért jöt -
tem, hogy el ítél jem a vi lá got, ha nem azért, hogy meg ment sem.” (Jn 12,47)

Hét fő
Hang hal lat szott a fel hő ből: „Ez az én Fi am, akit ki vá lasz tot tam, reá hall -
gas sa tok!” Lk 9,35 (Zsolt 50,2–3a; 1Kir 3,16–28; Ap Csel 23,12–35) Ér tet te-e
ak kor va jon Pé ter, Já nos és Ja kab, hogy mi tör té nik? S hogy ki ez a Jé zus, akit
Is ten a Fi á nak ne vez? (Lásd a ke resz te lé sét, ami kor a Szent lé lek is reá száll,
s hang hal lat szik a menny ből!) S ha ő em ber – hi szen sze mük lát tá ra ott áll,
s ed dig olyan volt, mint ők, ám most fe hé ren tün dö köl –, ak kor mi ért jött,
mi a fel ada ta, s fé le lem mel vagy öröm mel fo gad ják? Va la mi ti tok za tos erő
lé pett mű kö dés be… Mó zes és Il lés is meg je le nik és szól… Va la mi el kez dő -
dött, va la mi vál to zás in dult el! Ak kor per sze nem tud ták Pé te rék, hogy mi
kö vet ke zik. A Szent há rom ság sze mé lyei tud ták, és a pró fé ták, akik ott meg -
je len tek. Az em be rek „csak” azt érez ték, mi lyen el mond ha tat la nul jó Jé zus
kö zel sé ge. S hogy a Hang nak en ge del mes ked ni kell.

Kedd
Mert egy az Is ten, egy a köz ben já ró is Is ten és em be rek kö zött, az em ber Krisz -
tus Jé zus. 1Tim 2,5 (5Móz 7,9; Ez 3,16–21; Ap Csel 24,1–21) Üd vös ség és igaz -
ság nin csen Is ten nél kül. Az út Is ten hez azon ban nem volt min dig oly egy -
sze rű. A Szen tek Szent jé be vagy a menny be, Is ten di cső sé ges szí ne elé ho -
gyan is já rul ha tott vol na élő, „hét köz na pi” em ber?! Szá munk ra ter mé sze tes
az a ben ső sé ges kap cso lat, amely Jé zus ál tal le het sé ges az Atyá hoz. Min dig
és min den nel meg ke res het jük őt. S még en nél több is tör tént. Köz ben já rónk
nem „csak” kap cso lat, össze köt te tés: ő szót emel ér tünk, a mi vé del münk -
ben, min ket, jó sá gá ra mél tat la no kat men tő sze re te té vel kép vi sel Is ten nél, ki -
áll he lyet tünk, bün te té sün ket el hor doz za.

Szer da
Sem mit ne te gye tek ön zés ből, se hiú di cső ség vágy ból, ha nem alá zat tal kü lönb -
nek tart sá tok egy mást ma ga tok nál. Fil 2,3 (Jón 2,9; Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Ap -
Csel 24,22–27) „A jó el nye ri ju tal mát” – tart ja a mon dás. Nagy a kí sér tés a ke -
resz tény em ber szá má ra is, hogy jó tet tei mö gé, kö ré oda kép zel je a ne ki jo go -
san já ró ju tal mat. Nyil vá nos di csé re tet, aján dé kot, ki nek mi a gyen gé je. Em be -
rek va gyunk, hi ú ság gal, ön zés sel, ezért ka punk ilyen ta ní tást, hogy lás suk, tud -
juk: le het más képp is. A fe je zet foly ta tá sa: a Krisz tus-him nusz! Ha nem sa ját
ma gunk va gyunk éle tünk kö zép pont já ban, ha nem Jé zus Krisz tus, ak kor az em -
lí tett ju tal mak mel lé kes sé vál nak. S még a vé gén ezek, az em be ri, gyar ló lé nyünk -
nek jól eső ap ró sá gok is meg ér kez het nek, mint egy nem várt aján dék… 

Csü tör tök
Meg hal lot ták Er zsé bet szom szé dai és ro ko nai, hogy mi lyen nagy ir gal mat ta -
nú sí tott irán ta az Úr, és együtt örül tek ve le. Lk 1,58 (Zsolt 119,77; Ef 5,15–20;
Ap Csel 25,1–12) Cso da volt ké szü lő ben, ami kor Er zsé bet vá ran dós lett Ke -
resz te lő Já nos sal. Ha let tek vol na bul vár la pok, ta lán cím la pon hoz zák: a med -
dő s már idős, gyer mek re re mény te le nül vá ró asszony vég re anya lesz! Öröm
és is ten di csé ret fa kadt a jám bor em be rek szí vé ben, lát va, mi lyen di cső sé ges
is Is ten. S ak kor még nem is sej tet te sen ki, hogy csak elő fu tá ra ez a cso da a
már ké szü lő ben lé vő, sok kal-sok kal na gyobb cso dá nak… Ami kor kis idő múl -
va majd egy Má ria ne vű ha ja don, Er zsé bet ro ko na tesz lá to ga tást, szin tén
vá ran dó san. Az üd vö zí tő Is ten csend ben, rej tet ten, még nem lát ha tó an és
meg nem ér tet ten, de már mun kál ko dott. Nyis suk ki a sze mün ket, a szí vün -
ket, hogy be töl tes sen az öröm e nagy ir ga lom meg nyil vá nu lá sa fe lett!

Pén tek
Jé zus mond ta: „A po kol ka pui sem fog nak di a dal mas kod ni egy há za mon.” Mt
16,18 (1Kir 8,29a; Jn 19,9–16a; Ap Csel 25,13–27) Kik re is épí tet te egy há zát? Egy
fé lel mé ben őt meg ta ga dó Pé ter re. A nagy pil la nat ban szét fu tó, el bú jó ta nít vá -
nyi kör re. Em be rek re, akik em be ri en re a gál nak. Rosszul vizs gáz nak adott eset -
ben. Nem ítél kez he tünk fe let tük, mert nem va gyunk kü lön bek, sőt ma gunk tud -
hat juk iga zán, mi lyen bű nök ter hel nek min ket, mai kö ve tő it. Ma sincs más ként:
em be rek hi báz va, da dog va, vét kez ve, de hir de tik az evan gé li u mot, kö zös sé get
al kot nak, Is tent di csé rik, egy há zu kat épí tik a fent ről ka pott erő vel.

Szom bat
Uram, te meg vizs gálsz és is mersz en gem. Tu dod, ha le ülök, vagy ha fel ál lok,
messzi ről is ész re ve szed szán dé ko mat. Zsolt 139,1–2 (1Thessz 2,4; Lk 12,42–
48; Ap Csel 26,1–23) Meg fi gye lé si ügyek től han gos a mé dia. Rej tett ka me rák
les nek ut cán, áru ház ban, ren de lő ben, szál lo dá ban, lift ben. Szem előtt va gyunk
– tes ti mi vol tunk ban. Lel kün ket nem tud ják ki für kész ni, de le ve le zé sün ket,
be szél ge té se in ket an nál in kább. Mi cso da vi lág ez?! S ak kor itt egy ige, amely -
ből ha ki hagy nánk az Urat, bi zony, nem len ne vi gasz ta ló. Va la ki min dent tud
ró lunk. No de ha ezt a Szentírásban olvassuk, s ha aki figyel ránk, az maga
a teremtő Isten?

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN:

Útitárs evangéliumi lap

APRÓHIRDETÉS

A Bla há nál 30 m2-es gar zon ki adó szept.
1-jétől egye te mis ták nak. 30/350-3178.

MEG HÍ VÓ
A fó ti kán tor kép ző au gusz tu si tan fo lya má nak részt ve vői au gusz tus 16-
án 11 óra kor a zug lói evan gé li kus temp lom ban kan tá ta ze nés is ten tisz -
te let ke re té ben elő ad ják Jo hann Se bas ti an Bach BWV 5. kan tá tá ját. Az
al ka lom ról a Du na Tv fel vé telt ké szít. Az is ten tisz te let re min den kit sze -
re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk és vár juk min den ked ves ér dek lő dő test vé rün ket au -
gusz tus 15-én a ba rokk fesz ti vál ke re té ben a fel pé ci evan gé li kus temp -
lom ban meg ren de zen dő jó té kony cé lú or go na hang ver se nyek re. A
10.30-kor és 17 óra kor áhí tat tal kez dő dő hang ver se nye ken ma gyar és né -
met nyel ven is el hang zik a fel pé ci evan gé li kus gyü le ke zet és a ba rokk mű -
em lék temp lom tör té ne te. A dél előt ti kon cer ten Oláh Gyöngy vér, a dél -
utá nin dr. Fin ta Ger gely or go na mű vész szó lal tat ja meg a temp lom or -
go ná ját.

H I R D E T É S
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