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„Mon dom, nem tu dom, mit tet tem vol na.
Ezért meg ter helt lel ki is me re tem nem könnyed
ment sé gül ke re si azok nak az em lé két és fel sej -
lő ar cát, akik em be rek ma rad tak az em ber te -
len ség ben.”

Kővel a kézben – megszégyenülten f 3. oldal

„Egé szen új ala pot kel lett te rem te ni,
szin te egyik nap ról a má sik ra, a sem mi -
ből. A Né meth-kor mány dek la rál ni akar -
ta, hogy Ma gyar or szá gon jog ál la mi ság
van szü le tő ben.”

Húsz éve szűnt meg az ÁEH f 10. oldal

A kö zel gő ün nep re gon dol va pró bá -
lom meg idéz ni nagy ki rá lyun kat. Mi -
lyen le he tett? Ho gyan né zett ki, mi -
lyen volt a hang ja? Volt-e mo soly fá -
radt ar cán annyi or szá gos gond kö -
zött? So mo gyi Győ ző Szent Ist ván-olaj -
ké pe író asz ta lom ré gi dí sze. Arany su -
ga ras, tün dök lő ko ro ná val te kint a ki -
rály jö ven dő szá za dok ba. Tes ti  va ló -
já ban is próbálom látni a ki rályt –
szob rok él nek ben nem, ők lép nek
ide elém au gusz tus tűz-nyár ün ne pén. 

Var ga Im re szob rász mű vész nek
az Ist ván ki rályt és Má ri át, a Ma gya -
rok Nagy asszo nyát föl ra gyog ta tó
kom po zí ci ó ja az egyik leg szebb múlt -
idé zés (alsó képünkön). A ró mai Szent
Pé ter-ba zi li ka al temp lo má ban lát -
ha tó mű ki fe je zi ere de tün ket s az eu -
ró pai ál la mok kö zé va ló be fo gad ta tá -
sun kat. A ká pol na fő fa lát be bo rít ja az
arany ra gyo gá sú dom bor mű: a hon -
fog la lás ko ri tar soly le me zek min tá za -
tá ban élet fa lát ha tó. A kö zép pont ban
cso da szar va sok. Előt te a me ren gő,
fen sé ges ar cú pa raszt Ma don na. Bal
kar ján tá vol ba te kin tő fi át tart ja óvó
sze re tet tel. Az ide ve ze tő lép cső sor
utol só fo ká ról lép elénk Szent Ist ván
ki rá lyunk. Pán cél ing ben, vál lán króm -
acél pa lást ne héz hím zé sei; fe jén hun
dísszel ékí tett ab roncs ko ro na. 

Né zem az idő sö dő ar cot, ag go da -
lom és ra gyo gás fe szül raj ta egy szer -
re. Mi ért a szo mo rú ság? A reb be nő
pil la nat ban ott buj kál az el múlt
ezer év el bu ká sa i nak és talp ra ál lá -
sainak küz del me. Fél tő elő re lá tá sa.
Szent Ist ván né pe va gyunk. Ez a szi -
go rú te kin tet mu tat ta az irányt ne -
héz szá za do kon át, és mu tat ja az új
év ez red ben is. Egy re hal ku lób ban,
de hal la ni a ki rály üze ne tét: ha
nem vál tunk ren det, el pusz tu lunk!
Élőbb és ele ve nebb ez az in te lem,
mint va la ha.

Töp ren gő, átvir rasz tott éj sza kák
hoz ták meg a dön té sét: meg csak ak -
kor ma rad ha tunk, ha po li ti kai és gaz -
da sá gi rend sze rün ket más fe lé for dít -
juk. Eu ró pa szel le mé nek meg fe le lő
köz pon to sí tott ki rá lyi ha ta lom  felé. Így
lett a ma gya rok ból új ar cú nép, új já -
szü le tett, nyu ga ti ke resz tény, lett a ke -
le ti ből eu ró pai ma gyar. Küz del mes
ezer esz ten dő óta azok va gyunk, ami -
vé Ist ván ki rály fegy vert for ga tó, tör -
vé nye ket alá író ke ze gyúrt ben nün ket.

És ez nem ment szen ve dés, ál do -
zat ho za tal nél kül. Jól tud ta ezt el ső
ki rá lyunk. Ezért nem múlt el ar cá ról
a fáj da lom. Lát ja, mi vé let tünk, új -
ból szol ga ság ba bu tul tunk… De
Szent Ist ván nem nyug szik, föl ráz
na pon ta, és mond ja és mond ja: fá -
rad tan, té pet ten és sze gé nyen, de to -

Ma gyar nak len ni!
Gon do la tok
Szent Ist ván ün ne pén

vább a sö tét ből a fény fe lé! Hisz
ben nünk: e te nyér nyi meg ma radt
föld da ra bon élő ma gya rok el ju tunk
a sza bad ság ba.

Mint ha fel gyor sult vol na az idő, öt
év ti zed alatt tör té nel münk so ha nem
lá tott mély pont já ra süllyed tünk. Fal va -
ink el nép te le ned tek, a ma ra dék ta nyá -
kat és ker te ket vé gig ra bol ták, el öre ge -
dett a nem zet, a fér fi ak vár ha tó élet tar -
ta ma tíz év vel rö vi debb, a nők na gyobb
ré sze be le rok kant az em ber fe let ti vál -
la lá sok ba, az if jú ság jö vő ké pe so ha
nem volt ilyen pesszi mis ta, a ha tá ron
tú li ma gya ro kat na pon ta meg aláz zák,
ha lá lo san meg fe nye ge tik…

Nincs to vább. Min den tar ta lék
el fo gyott, min den erő for rás ki me rült.

Ege ken át zeng Szent Ist ván ki rá -
lyunk né ma ki ál tá sa: Til ta kozz, ne
add meg ma gad a rom lás nak! Vedd a
ke zed be sa ját sorsodat és nem ze ted
sor sát! Te gyük fél re sér tő dött sé gün ket,
áll junk vég re össze, ma gya rok! Együtt
könnyebb, együtt min den le het sé ges.

Mind ezt most is Szent Ist ván-i
aka rat tal, erő vel és cél ra tö rés sel le het
vég hez vin nünk. Az út ba in dí tók ke -
gyel mé vel. A szent csa lád pél dá já val:
Jé zus, Má ria és Jó zsef sze re te té vel.

Ist ván, Gi zel la és Im re her ceg örö mé -
vel és fáj dal má val. Az or szág épí tők -
kel: Adal bert tel, Asz trik kal, Gel lért -
tel, Mór ral, Se bes tyén nel…

Ma gyar nak len ni: Ist ván ki rály
sze rint er köl csi fo ga lom. Mert sen -
kit nem tesz ma gyar rá az, hogy ma -
gya rul be szél. És az sem, hogy ma -
gyar nak vall ja ma gát. Ma gyar sá gun -
kat er köl csi tet tek kel kell ki küz de ni.
És ez a leg ne he zebb. Ma gyar nak
len ni: hit. Hit ab ban, hogy a ma gyar -
ság nak kül de té se van. Is ten akar ve -
lünk va la mit. Ma gyar nak len ni: el
nem fo gyó sze re tet. Nem szű nő ámu -
la ta anya föl dünk nek, di cső sé ges, hő -
si tör té nel münk nek, tisz ta ar cú sze -
gé nye i nek és meg alá zot ta i nak… És
ten ni és te rem te ni szün te le nül.

Szent Ist ván meg hall gat ta pré di -
ká to ra it, és meg je gyez te: ma gyar nak
len ni annyi, mint ke resz tény nek
len ni. Fia, Szent Im re csen de sen
hoz zá tet te: ke resz tény ség annyi,
mint hő si es ség! Ma, 2009-ben en nél
nincs ne he zebb. Is ten te len vi lá -
gunk ban, Jé zus nél kü li or szá gunk -
ban, mé cses ként vi lág ló ke resz tény -
ként, még is val la nunk kell nagy ki -
rá lyunk ról.

Mon da nunk új ból ta ní tá sát, a jó
pász tor ag go dal mát: egye dül Is ten -
ben bíz zunk. De csak az bí zik ben -
ne iga zán, aki el in dul fe lé je, aki

ke  re si és meg ta lál ja, aho gyan ma -
gyar ál la munk meg ala pí tó ja, el ső
nagy ki rá lyunk, Szent Ist ván meg -
ta lál ta.

g Feny ve si Fé lix La jos

Adal bert püs pök, szent (Li bi ce, 956 tá ján – 997. áp ri lis 23.)
983-tól Prá ga püs pö ke. A ma gyar ke resz tény ség kez de te kor Gé za fe je -
de lem esz ter go mi ud va rá ban idő ről idő re meg je lent Ró má ba me net vagy
jö vet. Ő bér mál ta Ist vánt, a trón örö köst. Be szé de i vel, ta nul má nyai és uta -
zá sai so rán szer zett ta pasz ta la ta i val nagy ha tás sal bírt Gé zá ra és fi á ra,
a le en dő ma gyar ural ko dó ra, kü lö nö sen is az úgy ne ve zett bi ro da lom esz -
me po li ti kai, fi lo zó fi ai és val lá si jel le gű ele me i nek is mer te té sé vel, ame -
lyek nek a gyö ke rei Nagy Sán dor ural ko dá sá ig nyúl nak vissza. 997-ben
a po gány po ro szok kö zött té rí tett, ahol is április 23-án mi se után rá tör -
tek, és meg öl ték őt. 1036 óta tes te Prá gá ban nyug szik.

Asz trik ér sek (? – 1036 vagy 1039)
Adal bert tel együtt ér ke zett Ma gyar or szág ra Gé za fe je de lem ké ré sé re 996-
ban. A Szent Már ton he gyén (a mai Pan non hal mán) épí tett el ső ma gyar
ben cés ko los tor apát ja lett. Gé za ha lá la után Ist ván a sa ját ta ná cso sá vá
ne vez te ki, 999-ben pe dig őt küld te Ró má ba, hogy II. Szil vesz ter pá pá -
val tár gyal jon, il let ve ko ro nát és re gá li á kat kér jen tő le. A le gen da sze rint
a pá pá nak Gáb ri el an gyal pa ran csol ta meg ál má ban, hogy a ma gya rok -
nak ad ja a ko ro nát szem ben a len gyel ki rály kö ve te i vel. Ké sőbb Ist ván Aszt -
ri kot az ak kor ala kult ka lo csai ér sek ség élé re ne vez te ki.

Gel lért püs pök, szent (Ve len ce, 980 kö rül – 1046. szep tem ber 24.)
Har minc két éve sen a ve len cei Szent György-mo nos tor per je le, majd apát -
ja. El ha tá roz ta, hogy a Szent föld re megy, de csak az iszt ri ai part vi dé kig ju -
tott. Ga uden ti us szer ze tes in nen hív ta Ma gyar or szág ra 1020 tá ján. El ju tott
Szé kes fe hér vár ra is, Ist ván ud va rá ba, ahol meg nyer te a király bi zal mát. En -
nek je le ként Im re her ceg ne ve lő je lett. 1033-ban Ist ván rá bíz ta a csa ná di püs -
pök ség meg szer ve zé sét, ő lett az ala pí tá si sor rend ben ki len ce dik ma gyar
egy ház me gye el ső püs pö ke. 1046. szep tem ber 24-én több tár sá val együtt
meg öl ték, a Ke len-hegy ről (ma Gel lért-hegy) a mély be ta szí tot ták.

Mór püs pök, bol dog (1000 tá ján – Pécs, 1070 tá ján)
Szár ma zá sa, ere de ti ne ve is me ret len. 1010 tá ján már is ko lás fiú volt a szent -
már to ni (mai ne vén pan non hal mi) mo nos tor ban. A le gen da sze rint 1025–
1030 tá ján Ist ván és Im re her ceg a szent már to ni mo nos tor ba lá to gat tak,
ahol a ki rály ala po san pró bá ra tet te Mór alá za tos sá gát, ám ő ki áll ta a pró -
bát. En nek ju tal má ul lett 1036-ban pé csi püs pök. Ő fe jez te be a szé kes -
egy ház előd je ál tal meg kez dett épí té sét.

Se bes tyén ér sek, bol dog (?–1077)
Szent Már ton ko los to rá ban volt szer ze tes. Ami kor Ist ván meg ala pí tot -
ta a két ér sek sé get, az esz ter go mi élé re őt ne vez te ki ér sek nek 1000-ben.
Éle té nek és hi té nek nagy pró ba té te le volt, ami kor há rom év re meg va kult.
Az idő alatt Asz trik he lyet te sí tet te őt a tisztségben. Ami kor új ra vissza -
nyer te lá tá sát, Ist ván pa ran csá ra vissza vet te az ér se ki széket.
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Zsoltárok-fotópályázat f 6–7. oldal
Szent István király ünnepe f 8–9. oldal
Lírai vallomás a szülőföldről f 5. oldal
Gondolatok az őssejtekről… f 16. oldal
Uszály tizenkétezer gyönggyel f 13. oldal
Éltető, lelki és madárlátta… f 18–19. oldal

Hittankönyvajánló f 23–25. oldal
Somogyi „anya, lánya és fiókái” f 14–15. oldal
Beszélgetés Tarr Kálmánnal f 28. oldal
A fotográfia „nagy hala” f 5. oldal
Így készül a rádiós evangélikus félóra f 29. oldal
„Jézus is jelen lesz” – hatezerért f 17. oldal



Min den ha tó örök Is ten! Te min dig
min de nen ke resz tül hatsz ránk, össze -
hív tál min ket ma is Szent lel ked ál tal
haj lé kod ba, az egy ház és gyü le ke ze -
tünk kö zös sé gé be, meg aján dé koz tál
mind annyi un kat evan gé li u mod öröm -
üze ne té vel. Ké rünk, hogy a hal lott ige
éle tünk ve zér fo na lá vá vál va ve zes sen
az úton. Urunk, te ál dot tad meg az ige -
hir de tő ket szol gá la tuk ban, ké rünk,
tartsd meg őket ke gyel med ben, hogy
át él hes sék, fá ra do zá suk nem hi á ba va -
ló. Gyü le ke ze te ink nek te adj élő hi tet
és re mény sé get, hogy min den tag juk
tud has sa, csak ben ned és ál ta lad él het -
nek tel jes éle tet, nyíl hat meg sze mük
az igaz ér té kek re. Te egye sí tet tél min -
ket az Úr Jé zus Krisz tus ban, ké rünk,
add meg a szív be li egy sé get is, hogy
egy há zad ne a szét sza ka do zott ság,
ha nem az egy ség szim bó lu ma és meg -
tes te sí tő je le gyen.

Urunk, te la kó he lyet ad tál ne -
künk ezen a te rem tett vi lá gon, így ké -
rünk, most te áldd meg ezt a ki csiny
ha zát, a több mint ezer éves ál la mi -
sá gát ün nep lő or szá got, hogy meg -
ta nul ja he lye sen ér te ni, mit je lent
nép nek és nem zet nek len ni. Ké rünk,
add meg a fel is me rést, hogy ezek a
sza vak nem el vá lasz ta nak, ha nem
egy be von nak. Mu tasd meg, hogy az
em be ri ség meg ma ra dá sá nak zá lo ga
az le het, ha meg ta nul kö zös ség ben
gon dol koz ni.

Te légy azok kal, akik há za sod ni ké -
szül nek, hogy el kö te le ző sza vuk egy
élet re szól jon. Hozd vissza az in téz -
ménnyé si lá nyí tott csa lád szó ér té két
és ben ne a sze re tet kö zös sé get.

Urunk, te fel ada tot ad tál az em ber -
nek a vi lág ban, add, hogy rá ta lál has -
sunk ar ra, amelyet ne künk szán tál.
Ké rünk, te adj egy há zi és vi lá gi ve ze -
tő ink nek böl cses sé get, be lá tást, végy
el szí vük ből min den ha ta lom vá gyat,
de aján dé kozd meg őket szol gá lat ra
kész szív vel. Se gíts mind annyi unk nak
meg áll ni hi va tá sunk ban, áldd meg
mun kán kat, mu tasd meg eb ben is fe -
le lős sé gün ket.

Urunk, te gon dot vi selsz mind -
annyi unk ról, ké rünk, erő sítsd meg
mind azo kat, akik csüg ged nek, akik e
vi lág nyo má sa alatt meg gyen gül nek,
aki ket ma gá val so dor az ár, és már
nem tud ják, vagy nem is akar ják
tud ni, mi a he lyes, mi az, ami jó, ne -
ked tet sző. Te légy a ma gá nyo sok, a
szo mor ko dók vi ga sza, a gyá szo lók, a
ha lál té nye előtt meg ros ka dók re -
mény sé ge.

Ké rünk, hall gasd meg imád sá -
gun kat a mi Urunk Jé zus Krisz tu sért.
Ámen.
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b A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
(GyLK) li tur gi kus éne kei kö zött
(672), a ver ses és pró zai zsol tá -
rok cso port já ban fog lal he lyet
Sze ge di Ger gely pa ra frá zi sa: 6.
zsol tár – Tartsd meg ir gal mas -
sá god ból az én éle te met! Az Is -
ten ir gal má ért kö nyör gő, bűn -
val ló imát ki vált kép pen böj ti
idő ben éne kel het jük.

Az ének az imád ko zó em ber Is ten hez
for du ló, egyes szám el ső sze mé lyű kö -
nyör gé se. Mély két ség be esés sel, tes -
ti és lel ki be teg ség ben – „nagy bű nös
va gyok”, „sem mi jó nincs ben nem” –
ost ro mol ja Is tent. Az erős fel in du lást,
es dek lést fel szó lí tó módú igék so ra jel -
zi: ne feddj meg, ne os to rozz en gem, kö -
nyö rülj raj tam, gyó gyíts meg, térj
hoz zám, sza ba díts meg, tartsd meg,
te kints én re ám, ad jad. A 2. vers -
szak ban mint ha a be teg sé gek kel küz -
dő Sze ge di Ger gely sze mé lyes sor sa
is meg szó lal na a bű né ből gyó gyu lást
vá ró em ber kö nyör gé sé ben: „De sőt,
Úr is ten, kö nyö rülj raj tam, mert csak
alig va gyok, / Tu dod, Úr is ten, mely
be teg va gyok, mert nagy bű nös va -
gyok, / Gyó gyíts meg en gem e fáj da -
lom ból, mert gyó gyu lást vá rok.”

Is ten től nem csak azt ké ri az imád -
ko zó, hogy ne os to roz za őt, ha nem
(sőt!) kö nyö rü le tet, gyó gyu lást vár,
hogy a min den ha tó Is ten ki je lent se ma -
gát – „Há bo rú sá ga az én lel kem nek oly

igen nagy va gyon, / Mi né mű szél vész
és nagy há bo rú a ten ge ren va gyon, / De
míg rám né zel, ha tal mas Is ten, az csak
ad dig va gyon.” (4. vers szak) –, és be tel -
je sít se fo ga dá sát (6. vsz.).

A kö nyör gés teo ló gi ai csúcs pont -
ja a 7. vers szak, az ószö vet sé gi zsol tár
ke resz tény ér tel me zé se: „Ha tal mas sá -
gát te szent igéd nek ad jad, hogy hi hes -
sem, / Sza ba du lá sát az én lel kem nek
ad jad, hogy vár has sam, / Ígé re te det te
szent Fi ad ban ad jad, hogy vall has sam!”
Az utol só vers szak sze rint az imát
meg hall gat ta Is ten: „Ör ven dez lel -
kem…” Meg vál to zik a be széd hely zet
is. Ma ga Is ten szó lal meg, és ad re -
ményt: „Bíz zál, jó fi am, az én Lel kem -
ben, azt mond ja az Is ten.”

A 6. zsol tár a hét úgy ne ve zett
bűn bá na ti zsol tár kö zé tar to zik. Böjt -
ben, a Szent há rom ság-nap utá ni va -
sár na po kon és te me té sen egy aránt

éne kel he tő. A 16. szá zad ban az ör dög
és a bűn há bor ga tá sá nak ide jé re is
aján lot ták.

Az 1560 előtt ke let ke zett zsol tár pa -
raf rá zis szer ző je, Sze ge di Ger gely (1537–
1566) a Fel föl dön, a Ti szán tú lon és a Ti -
szán in nen volt re for má tus lel kész.
Pa ra frá zi sai ha tá sá ra in dult el a zsol tár -
át köl té sek 16. szá za di vi rág zá sa.

Sze ge di Ger gely ti zen nyolc vers -
sza kos pa ra frá zi sá ból a GyLK nyolc
vers sza kot kö zöl. Jo go san ma radt el
a gyü le ke ze ti ének ként ma már szo -
kat lan el ső vers szak, amely a zsol tár
üze ne tét fog lal ja össze: „Szent Dá vid
ki rály bű nei el len így pa na szol ko dik,
/ De Is te né nek ke gyes sé gé ben nagy
erő sen bí zik, / És tel jes hit ből kö nyör -
gé sé ben ígyen imád ko zik.”

A 6. zsol tárt Ba las si Bá lint is le for -
dí tot ta (Ó, ma gas egek nek…). A bib -
li ai zsol tár he te dik ver sét, amely a

GyLK vál to za tá ban nem sze re pel, ér -
de mes el ol vas nunk mind két köl tő
tol má cso lá sá ban: „Ré gul ta im már
csak ve sze ke dem fo hász ko dá som -
ban, / El ned ve sí tem az én ágya mat
könyv hul la tá sim mal, / Nyo szo lyám
im már úgyan el áradt az én si ral -
mim mal.” (Sze ge di) – „Ímé, meg fá -
rad tam, ugyan el lan kad tam gya kor
fo hász ko dás ban, / Mind éj ten-éjt sza -
ka sze me im vi lá ga el fogy az nagy sí -
rás ban, / Köny ve im, mint pa tak,
széllyel úgyan foly nak éj je li nyo szo -
lyám ban.” (Ba las si).

A bűn bá na ti zsol tá rok egyik leg -
hí re sebb ze nei fel dol go zá sa Or lan dus
Las sus mo tet tá ja (Psal mi Da vi dis
po e ni ten tia les). A 6. zsol tár nak több
meg ze né sí té se is van, így pél dá ul
Ge org Phi lipp Te le mann kan tá tá ja
(Ach Herr, stra fe mich nicht in de i nem
Zorn), Cla u dio Mon te ver di (Do mi ne
ne in fu ro re tuo ar gu as me) és Far kas
Fe renc kó rus mű ve.

Sze ge di zsol tá ra már az 1560–61-
es Hu szár Gál-fé le éne kes könyv ben
kot tá val együtt je lent meg. Ez a dal -
lam vál to zat azon ban vo nal ve ze té -
sé ben el tér a GyLK dal la má tól, amely
a Schu lek–Su lyok-fé le Ré gi ma gyar
is te nes éne kek cí mű gyűj te mény 101.
szá mú éne ké re hi vat ko zik. A 16.
szá zad ban nép sze rű, ok táv ter je del -
mű dal la mot – Ne hagyj el es nem, fel -
sé ges Is ten, ke se rű sé gem ben! (EÉ 79)
– az 1744-es ko lozs vá ri éne kes könyv -
ben je gyez ték le elő ször. A há rom so -
ros dal lam lé nye gé ben egy ze nei
gon do la tot va ri ál.

g H. Hu bert Gab ri el la

BŰN BÁ NA TI  Z S OL TÁR

Ha tal mas Is ten, nagy ha ra god ban,
ne feddj meg en ge met

C ANTATE

„Úr nak szol gái mind nyá jan, / Áld já -
tok ne vét nagy ví gan” – éne kel jük re -
for má tus test vé re ink kel kö zö sen az
ősi éne ket. Éle tünk alap hely ze tét jel -
zi ez – amint igénk is er ről ta nús ko -
dik. Van úr és van szol ga. Jé zus az úr,
és mi, ta nít vá nyai va gyunk a szol gák.
Mi előtt azon ban ez a be so ro lás – ép -
pen a vi lá gi ana ló gia mi att – ke se rű
száj ízt okoz na ne künk, meg tud hat -
juk, meg ért het jük, tu da to sít hat juk,
hogy a mi Urunk szol gá já nak len ni
egé szen más.

Sok szor úgy lát ja az em ber: a ke -
resz tény ség ben át ala kul nak a vi lág
sza bá lyai, meg vál toz nak a meg -
szo kott nor mák, tel je sen más lesz
az, ami a hét köz na pok ban ter mé -
sze tes, és szin te a fe je te te jé re áll
min den.

Ne künk vi szont épp azt kell meg -
lá tunk, hogy mind ez pont for dít va
van. Nem a ke resz tény ség bo lon dít -
ja meg a ter mé sze tes, jól mű kö dő,
ren de zett vi lá got, ha nem el len ke -
ző leg: Is ten jó és nagy rend jét ál lí tot -
ta fe je te te jé re a vi lág. Az, ami jó volt,
el rom lott, ami ter mé sze tes volt, ter -
mé szet el le nes sé vált, ami ren de zett
volt, ka o ti kus lett. S ami még en nél
is ször nyűbb: az em ber úgy hoz zá szo -
kott eh hez, hogy fel bo rult az ér ték -
rend je, és azt mond ja jó nak, ami
rossz, azt mond ja ter mé sze tes nek,
ami ter mé szet el le nes. És fur csáll ja, ha
a dol gok vissza áll nak, szo kat lan nak
íté li, ha az ügyek a he lyük re ke rül nek.

Va ló ban rossz száj íz zel mond juk
ki: úr és szol ga. Mert ar ra gon do lunk,
hogy az úr azért van, hogy ki zsák má -
nyol jon, ki zsi ge rel jen, hasz not húz -
zon be lő lünk, hogy tönk rete gyen
min ket. A szol ga ki szol gál ta tott,

nem le het ön ál ló sza va, gon do la ta, s
csak azt te he ti, amit az úr mond. Lé -
te be van zár va a szol ga ság rab sá gá -
ba. Nem él he ti sa ját éle tét, ha nem
má sok alá ren del ve kell ten get nie
min den nap ja it.

Ami kor azon ban a Szent írás urat
és szol gá kat em lít, ak kor egé szen
más ma ga tar tás for mák ról, in dí ték ról,
vi szony ról, kap cso lat ról be szél. A
Bib lia ta nú sá ga sze rint az úr azért van,
hogy szol gá já nak éle tet ad jon, éle tét
gon doz za, fenn tart sa, ki tel je sít se. A
szol ga pe dig azért van, hogy urá ért él -
jen, és él vez ze ura kö zel sé gét.

S ha fe je te te jé re állt ér ték rend ről
be szél tünk, ak kor még azt is hoz zá
kell fűz nünk, hogy Jé zus a be szé de -
i ben, s kü lö nö sen is a pél dá za ta i ban
nem Is tent ha son lít ja eh hez vagy ah -
hoz, ha nem a kép for dít va ér ten dő: a
föl di úr olyan (le het), mint az Úr, a föl -
di édes apa olyan (le het), mint a
mennyei Atya – őrá kell ha son lí ta nia.
A ke nyér ha son lít az élet ke nye ré hez,
a föl di vi lá gos ság a vi lág vi lá gos sá gá -
hoz, a pász to rok a jó pász tor hoz stb.

Le het, hogy ezt a – mi énk től, a vi -
lá gé tól el té rő – nyel vet, ki fe je zés mó -
dot, je len tés tar tal mat ta nul nunk kell.
De ér de mes, hi szen ál ta la egy új, egy
iga zi, egy ér té kes vi lág tá rul fel előt -
tünk: Is ten vi lá ga, az iga zi va ló ság, az,
ahon nan jö vünk, s aho va ké szü lünk
– de már itt ré szünk le het ben ne.

Így ér ke zünk vissza a mai va sár nap
igé jé hez: Krisz tus az Úr, mi va gyunk
a szol gák. Ő tud ja kül de té sét, tud ja,
mi ért küld te az Atya. Ő tud ja, mit je -
lent úr nak len ni: ho gyan ve zet het
min ket, gon dos kod hat ró lunk, óv hat
meg a baj tól, mi ként irá nyít hat, s mi
mó don jut tat hat ben nün ket cél ba. De

va jon mi tud juk-e, ki hez tar to zunk,
mi a kül de té sünk, mi is a fel ada tunk,
ho gyan vi szo nyul junk, mi té vők le -
gyünk? Ezek re a kér dé sek re a sa ját ér -
de künk ben kell vá la szol nunk – ön -
ma gunk nak is, Urunk nak is.

Amit te szünk – a min den na pok
fel ada ta it, a jót, az em be rit –, nem
kény szer ből tesszük, ha nem azért,
mert tud hat juk, hogy fel ada ta ink nak
van ér tel mük, van cél juk: gaz dán kat,
Urun kat szol gál juk ve le. Nem azért
tesszük, mert kor báccsal haj ta nak
min ket, ha nem azért, mert jó ne ki
dol goz ni, jó ne ki örö met sze rez ni, jó
be le si mul ni az ér tel mes rend be.

Az Úr hoz va ló vi szo nyunk át ér tel -
me zi, át ér té ke li min den te vé keny sé -
gün ket, mun kán kat, cse le ke de tün -
ket. A na pi, ke nyér ke re ső mun kánk
is ten tisz te let té vá lik, a má so kért va -
ló te vé keny fe le lős ség vál la lás ál dott
szol gá lat tá lesz. A jó cé lért va ló
mun ka fá rad sá ga is más ér zés! Urunk
pa ran csa it ter mé sze tes nek érez zük,
hi szen az iga zi úr nem ér tel met le nül
pa ran csol gat, fö lös le ge sen ug rál tat,
le he tet lent kér ve uta sít gat. El len -
ke ző leg, amit kér, elő ír, pa ran csol, a
mi ér de künk ben te szi, sőt még erőt
– lel ki és fi zi kai erőt – is ad hoz zá,
hogy vég re hajt suk, meg te gyük.

Az az alá zat, amely ről igénk be szél,
nem meg aláz ko dás, nem va la mi fé le
em ber hez mél tat lan haj lon gás, ha -
nem a tu da tos el fo ga dás ból adó dó
ma ga tar tás for ma. Csak az iden ti -
tás za va ros em ber nem tud ja, hogy ki -
hez, mi hez tar to zik, s mi a dol ga. A
jé zu si ta nít vány tisz tá ban van az zal:
Urá hoz kö tő dik. Ve le ér tel mes és tel -
jes az éle te.

A ke resz tény em ber az Úr szol gá -

ja. Nem meg alá zó hely zet ez! Ép pen
el len ke ző leg: ki vált ság, biz ton ság,
pers pek tí va.

Ki vált ság: hi szen nem akár ki nek a
szol gá la tá ban ál lunk! A leg ma ga sabb
rang a vi lág urá nak szol gá ja ként él ni,
hi szen ez azt is je len ti, hogy az ő erő -
te ré ben va gyunk, él vez het jük kö zel -
sé gét, ré szünk le het ab ban, ami az övé.

Ugyan ak kor biz ton sá g is, mivel
nem va gyunk ki szol gál tat va olyan
ha tal mak nak, ame lyek ké nyük-ked -
vük sze rint bán nak ve lünk: em be rek -
nek, des po ták nak, meg fog ha tat lan
és még is rom bo ló, go nosz erők nek.
Mi – Urunk kö ze lé ben – biz ton ság -
ban va gyunk.

S vé gül pers pek tí vát is je lent. Úgy
is, hogy az ő szol gá la tá ban nem vá -
lunk mun ka nél kü li vé. Min dig lesz
dol gunk, fel ada tunk, kül de té sünk.
So ha nem le szünk fö lös le ges sé. És úgy
is, hogy éle tünk – amely már itt az ő
szol gá la tá ban zaj lik – ki tel je sed het
oda át, ahol fel sza ba dul tan, bol do -
gan vé gez het jük egyet len szol gá la tun -
kat: az is tendi csé ret szol gá la tát. 

„Úr nak szol gái mind nyá jan, / Áld -
já tok ne vét nagy ví gan!”
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Urunk, te szol ga let tél
ér tünk, min den ki szol gá ja, hogy fel -
emelj és meg ments min ket. Kö szön jük
ne ked, hogy sze re te ted fel emel, ran -
got, biz ton sá got, táv la to kat ad. Ké -
rünk, hogy meg ért sük a nagy sze rű
hírt: egész éle tünk a te erő te red be ke -
rül het, és bol dog szol gá lat tá vál hat.
Add, hogy Urunk nak vall junk és tud -
junk té ged! Ámen.
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Úr nak szol gái…
A VA SÁRNAP IG ÉJE
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„A nagy ti tok: úgy jár ni vé gig élet -
utun kat, hogy ne kop junk el. Er re az
olyan em ber ké pes, aki nem az em be -
re ket és a té nye ket ve szi szá mí tás ba,
ha nem min den él mé nyét ön ma gá ra
ve tí ti vissza, és a dol gok vég ső okát ön -
ma gá ban ke re si. Aki a sa ját meg tisz -
tu lá sán mun kál ko dik, at tól sen ki
sem ra bol hat ja el esz mé it. A jó és az
igaz esz mé jé nek ha tal mát ben ső jé ben
éli át. Ha úgy lát ja is, hogy túl ke vés
az, amit eb ből ki fe lé tud árasz ta ni,
még is tud ja, hogy ha tá sa at tól függ,
mennyi re tisz ta ben ső jé ben. Az ered -
mény ta lán még nem mu tat ko zik,
vagy rejt ve ma rad a sze me előtt.
Ahol erő van, az hat is.

A nap egyet len su ga ra sem vész
kár ba. De a nö vény nek, amely re
árad, idő kell a sar ja dás hoz, és aki
vet, nem min dig éri meg az ara tást.

Min den ér té kes ha tás hit ből va ló
cse le ke det.”

g Al bert Sch we i tzer

Oratio
œcumenica
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A bu da pest-pest er zsé be ti evan gé li -
kus if jú sá gi kö zös ség – Győ ri Já nos
Sá mu el lel kész ve ze té sé vel – 1999-
ben el ha tá roz ta, hogy az ezer éves
Ma gyar or szág tisz te le té re ezer ki lo -
mé tert tesz meg ha zánk ban ke rék pá -
ron, egy ház tör té ne ti em lé ke ket ke -
res ve. (Az éven te vé gig járt uta kat a
Zá ke us Mé dia cent rum rög zí ti és
DVD-n meg je len te ti. A fil me ket a
Pax Te le ví zió és né hány ká bel té vé is
rend sze re sen mű so rá ra tű zi.) 

A fi a ta lok egy kor Cell dö mölk ről
in dul tak, a Ke me nes al ja és a Rá ba
men te gyü le ke ze te it fel ke res ve. Ere -
de ti ter vü ket má ra jócs kán túl tel je -
sí tet ték, hi szen az idei, ti zen egye dik
al kal mon át lép ték a há rom ez re dik ki -
lo mé tert, és ter ve ik sze rint még idén
ki ad ják a film so ro zat har min ca dik
epi zód ját is.

Ez út tal hu szon egy részt ve vő vál lal -
ta a ki lo mé te re ket, és ült nye reg be au -
gusz tus 9. és 15. kö zött, az Észak-Du -
nán tú lon, va la mint a Kis al föld nyu -

ga ti, dél nyu ga ti ré szén ke re kez ve, el -
ső sor ban püs pö ki szék he lye ket meg -
lá to gat va. Ezért is vá lasz tot ták ve zér -
gon do la tuknak azt, hogy „…né pem
fel vi gyá zó já vá tet te lek…”

A ke rék pá ros cso port Ta tá ig vo nat -
tal utazott, majd a Ko má rom, Ács, Bá -
bol na, Bőny út vo na lon Győr be ke re -
kezett. Itt a Pé ter fy Sán dor Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont volt a szál lás -
he lyük. Útjukat folytatva Me csé ren,
Mo son szent mik ló son át Lé bény be,
majd Be zin, Ene sén, Té ten át Ka jár -
péc re ér kez tek. Pén te ken Pan non hal -
mán és Gy őrs á gon át ér tek vissza
Győr be. Es tén ként szol gá la to kat is vál -
lal tak a ven dég lá tó gyü le ke ze tek ben. 

Út juk so rán ta lál koz tak Már kus
Mi hály ko ráb bi re for má tus, va la -
mint Itt zés Já nos evan gé li kus püs pök -
kel, il let ve Pá pai La jos ró mai ka to li -
kus me gyés püs pök kel (ké pün kön).

A ti zen egy tú ra ke re té ben ed dig
össze sen 262 brin gás szállt nye reg be.

g Me nyes Gyu la

Egy ház tör té ne ti uta kon
ke rék pár ral

evangélikus élet

Pár év vel ez előtt a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Köz gyű lés Ko má rom -
ban kon fe ren ci át ren de zett a ho lo -
kauszt ál do za ta i nak és Ko má rom
egy ko ri már tír – az ül dö zöt tek kel
sors kö zös sé get vál la ló – pol gár mes -
te ré nek em lé ké re. Az ott el hang zott
hoz zá szó lá som fő gon do la ta it idé -
zem fel aláb bi so ra im ban. Ab ban a
re mény ség ben te szem ezt, hogy ak -
tu ál po li ti kai át hal lá sok nél kül ma
is, a ro mák el le ni so ro zat gyil kos ság
ál tal sok kolt köz éle tünk ben is lesz -
nek, akik meg ér tik, amit meg kell ér -
te ni ük…

A cím – Kő vel a kéz ben – nem ön -
cé lú szó kép, va ló ban kö ve ket tar tok
a ke zem ben. So kan őriz zük em lé ke -
ze tünk ben a vi lág hí rű film, a Schind -
ler lis tá ja utol só je le ne tét, ami kor a
meg rá zó kép so rok után – mint egy
fel ol dás gya nánt – a „Schind ler-zsi -
dók” el za rán do kol nak a te me tő be, és
le te szik a sír ra a ke gye let és em lé ke -
zés kö ve it.

Így te szem most le én is az el ső kö -
vet. A gyász, a ke gye le tes em lé ke zés,
a bűn bá nat jel ké pes kö vét, a fáj da -
lom kö vét. Em lé kez nünk kell azok -
ra a hon fi tár sa ink ra, akik egy kor –
csak azért, mert zsi dó nak vagy ci -
gány nak szü let tek – az esz te len dik -
ta tú ra, em ber te len ideo ló gia ál do za -
ta ként több mint fél mil li ó an el pusz -
tul tak. Füst té let tek, em lék ké szub -
li má lód tak, akik nek em lé ké vel az óta
sem tu dunk meg bé kél ni. Rá juk em -
lé ke zünk. Kö zü lük én ma gam egyet
sem is mer het tem sze mé lye sen, mert
ami kor be tel je se dett a sor suk, én a
já ró ka rá csá ba ka pasz ko dó kis gyer -
mek vol tam.

Sze mély sze rint ak kor érin tett
meg leg in kább en nek a ször nyű ség -
nek az em lé ke, ami kor ar ról hal lot -
tam – bár né me lyek nem tar tot ták hi -
te les nek, vi tat ták az in for má ci ót –,
hogy az egyik nyu gat-ma gyar or szá -
gi kis vá ros, Kő szeg, az ék szer do boz
a mai Ma gyar or szág te rü le tén lé vő
egyet len egy ko ri gáz kam rá nak és
kre ma tó ri um nak is he lyet adott né -
hány hét re. S mi vel kö zel húsz évig
kő sze gi lel kész vol tam, esz ten dő ről
esz ten dő re szem be sül tem azok nak a
fáj dal má val, akik egy ko ri kő sze gi ként
vagy vissza já ró ro ko nok ként meg-
meg áll tak az em lék hely nél, és fel idéz -
ték a fel idéz he tet lent. Ta lán or ruk ban
érez ték az egy ko ri füst bű zét, és fü -
lük ben hal lot ták az elő re ment már -
tí rok jaj ki ál tá sa it. Az el ső kö vet ezért
tet tem le – az em lé ke zés, a gyász, a
fáj da lom, a ke gye let je le ként.

Hoz tam ma gam mal egy má sik kö -
vet is. Ez a kő egé szen mást: a nyug -
ta lan lel ki is me ret ter hét jel ké pe zi.
Mert bár igaz, hogy az én ge ne rá ci -
ó mon úgy nem le het szá mon kér ni az
egy ko ri ször nyű sé get, mint az ak ko -
ri a kon, de a nyug ta la ní tó kér dé sek kel
ne künk is szem be kell néz nünk. Ma -
gam is be szél tem olyan né met is me -
rős sel, aki meg val lot ta, hogy nem
akar ták el hin ni, nem akar ták tu do má -
sul ven ni a ke rin gő hí re ket. Ami kor
az tán szem be sül tek a té nyek kel, az
ren dí tet te meg őket, hogy mi min den
tör tént e mi att a vak ság, e mi att az
akart tu dat lan ság mi att.

Mi könnyen mond juk: nem a mi
fe le lős sé günk. Még is ne héz a szí vem
és ne héz a lel ki is me re tem, mert óha -
tat la nul be lo pó dzik szí vem mé lyé be

a gyöt rő kér dés: Ha én ak kor mai fej -
jel élem meg azt az időt, tet tem vol -
na-e va la mit? Mit tet tem vol na?
Meg lát tam vol na-e a lát ni va lót, meg -
hal lot tam vol na-e a hal la ni va lót, sza -
gol tam vol na-e a sza gol ni va lót, zsi -
ge re im ben meg érez tem vol na-e a
ször nyű sé ge ket?

A Mes ter egy szer – ami kor elé je
von szol tak egy bű nös nőt, ke zük ben
kö ve ket fog va, hogy vég re hajt sák
raj ta a tör vény íté le tét – azt mond -
ta: „Aki bűn te len kö zü le tek, az ves sen
rá elő ször kö vet.” (Jn 8,7) Tud juk,
hogy a Mes ter sza vá nak mi lyen ha -
tá sa volt. Nem rö pül tek el a kö vek,
ha nem a por ba hull tak, és a vád lók
el kul log tak – most én is így te szem
le ezt a kö vet, hogy ne a vád, ha nem
az ön vizs gá lat kér dé se le gyen a szí -
vem ben.

Mon dom, nem tu dom, mit tet tem
vol na. Ezért meg ter helt lel ki is me re -
tem nem könnyed ment sé gül ke re -
si azok nak az em lé két és fel sej lő ar -
cát, akik em be rek ma rad tak az em -
ber te len ség ben. Evan gé li kus egy há -
zunk ban is vol tak ilye nek. Egy kis
büsz ke ség is át su hant a szí ve men,
ami kor pár éve tu do má som ra ju tott,
hogy a ha zánk ban járt ak ko ri iz ra e -
li ál lam el nök, Mos e Kacav a Pá va ut -
cai zsi na gó ga ho lo kauszt-em lék he lyé -

nek meg nyi tó be szé dé ben kü lön há -
lá val em lí tet te Szteh lo Gá bor evan -
gé li kus lel kész ne vét. Azét a Szteh -
lo Gá bo rét, aki nek öröm vá ro sát, a
Ga u dio po list és bá tor ak ci ó it so kan
em le ge tik ma is élő pol gár tár sa ink is.
Az ő éle tük ben Szteh lo Gá bor volt az
Is ten an gya la, aki ál tal meg men tet -
te őket. Há lá juk és ke gye le tük ál lít
érc nél ma ra dan dóbb em lé ket Szteh -
lo Gá bor nak és az iga zak nak.

Igen, a má so dik kő azt kér de zi, ha
én va gyok ott, mit tet tem vol na. Ha
ma – Is ten ne ad ja – igaz ság ta la nul ül -
dö zött em ber áll előt tünk, szó lunk-e?
Ki mond juk-e a szót, me lyet ki kell
mon da nunk? Meg tesszük-e a lé pést,
me lyet meg kell ten nünk? Nem vá do -
lok sen kit, csak kér de zek…

És itt a har ma dik kő is. Ez a kő már
a mai gon do kat jel ké pe zi. Ami kor ak -
tu ál po li ti kai ügyek ké si lá nyul nak a
nagy tra gé di ák és a nagy hős tet tek;
ami kor mil li ók ból lesz ép pen ak tu -
á lis név sor, hogy ma gun kat iga zol juk,
és mil li ók ból lesz ép pen ak tu á lis
név sor, hogy in du la ta in kat meg ma -
gya ráz zuk. Mi lesz így ve lünk? Előbb -
re ment a vi lág ál ta lunk?

Ál ta lunk, azt gon do lom, nem. De
Jé zus Krisz tus ál tal igen; őál ta la, aki
a tő le meg ra ga dott szí vű em be rek ve -
zér csil la ga ként ma is int, fi gyel mez -
tet és sze re te tet ad. Ke gye le tet éb reszt
szí vünk ben, lel ki is me re tün ket nyug -
ta la nít ja, és ránk bíz za a mai fe -
szült sé gek ol dá sá nak fel ada ta it.

Meg va gyok ró la győ ződ ve, hogy
leg alább is itt, Eu ró pá ban kre ma tó riu -
mok füst je nem fog ja töb bé szennyez -
ni a le ve gőt, meg va gyok győ ződ ve ar -
ról, hogy ál la mi – és köz pon ti lag

irá nyí tott – pog ro mok nem fog ják fel -
za var ni az éj sza kák csend jét, de ar ról
nem le he tek meg győ ződ ve, hogy ki-
ki a ma ga szí vé ben va ló ban le tet te-e
már a fegy vert. Te gye le min den ki a
ma ga kö ve it az ár kok ba, a sza ka dé -
kok ba, szí ve in du lat göd re i be, hogy
vég re be tel je sed jék a pró fé cia: a he -
gyek el ta ka rít tas sa nak, a sza ka dé -
kok fel töl tes se nek; hogy ez a ma gá -
ra sok szor olyan büsz ke és tör té nel -
mé ben olyan sok szor ku dar cot val -
lott Eu ró pa még is lak ha tó föld, bé kes -
ség ben élő kö zös ség le gyen, ahol le -
het, hogy kü lön fé le kép pen gon dol -
ko dunk, de ahol még is van meg ér tés
és – ki kell mon da nom a szót – sze -
re tet, és van fe le lős ség. Ezt a fe le lős -
sé get nem mi éb reszt jük a szí vünk -
ben. Ezt Is ten éb resz ti min den em -
ber szí vé ben.

Jel kép ez a há rom kő. Dél után ki -
vi szem a Csil lag erőd be őket, hogy a
ko szo rúk mel lé oda te gyem. De re mé -
lem, hogy egy re ke ve sebb kö vet kell
majd ma gunk kal ci pel nünk – vagy
meg ma rad min dig csak ez az egy, a
ke gye le té, de az a má sik ket tő szé pen
el ma rad hat, mert ez a ret te net so ha
töb bé nem tör tén het meg ve lünk…

Kő vel a kéz ben – meg szé gye nül ten
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Hu szon öt év vel ez előtt, 1984. au -
gusz tus 11-én és 18-án négy-négy fi -
a tal lel kész in dult szol gá lat ra az
Észa ki és a Dé li Egy ház ke rü let -
ben. Egyet kö zü lük fi a ta lon ha za hí -
vott az élet és ha lál ura, he ten ma
is szol gá lat ban áll nak itt hon és
kül föl dön.

Az el múlt ne gyed szá zad Is ten től
ka pott, gyü le ke ze ti szol gá lat ban és
csa lád ban meg ta pasz talt sok aján dé -
ká ért ad tak há lát kö zü lük öten au -
gusz tus 12-én a szé kes fe hér vá ri temp -
lom ban. Az úr va cso rai is ten tisz te le -
ten Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det -
te Is ten igé jét, a li tur gi ai szol gá lat ban
Fe hér Ká roly nyug almazott lel kész
volt se gít sé gé re.

g Ben c ze And rás né
fel vé te le

Ne gyed  szá zadért adtak hálát

Zólyomi Mátyás, Szeverényi János, Vajda István, Rostáné Piri Magda
és Bencze András a hálaadó istentiszteleten
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Bach 5. kan tá tá ja csen dült fel au gusz tus 16-án, va -
sár nap a zug lói evan gé li kus temp lom ban. A fó ti Evan -
gé li kus Kán tor kép ző In té zet au gusz tu si tan fo lya má -
nak részt ve vői – dr. Kamp Sa la mon kar nagy ve ze -
té sé vel, hi va tá sos mű vé szek köz re mű kö dé sé vel – ily
mó don tet ték kü lön le ges sé az is ten tisz te le tet. Az au -
gusz tus 4-étől 20-áig tar tó kur zus mint egy hat van
hall ga tó ja egy hét tel ko ráb ban a fó ti evan gé li kus
temp lom ban is szol gá la tot vál lalt.

„Idén mind a há rom nyá ri tan fo lya mot fel ke res -
te egy-egy püs pö künk; a mi én ket Itt zés Já nos el nök-
püs pök lá to gat ta meg. Együtt hall gat tuk meg Bach
Já nos-pas si ó ját, és kö zö sen gon dol kod tunk az evan -
gé li kus egy ház ze ne hely ze té ről” – mond ta el dr. Ker -
tész Bo tond tan fo lyam ve ze tő, aki cso da ként éli meg,
hogy az or szág min den tá já ról ér ke ző gye re kek, if -
jak, fi a tal fel nőt tek – a nyá ri szü ne tük egy je len tős
ré szét er re szán va – ti zen hét na pig in ten zí ven az
ének lés sel-ze né lés sel fog lal koz nak, és év ről év re
vissza jár nak, hogy tu dá su kat gya ra pít sák.

g Vi tá lis Ju dit fel vé te le
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– Egy hét száz negy ven mé ter ma -
ga san fek vő üdü lő he lyen, Bis chofsg -
rün ben zaj lott a szol gá la tom. A köz -
ség két ezer-négy száz la ko sú. No ha
Ba jor or szágban van, az itt élők nem
is ba jo rok, ha nem va ló já ban fran kok.
Más nyelv já rás, más men ta li tás…
Eb ben a köz ség ben kel lett szol gá la -
tot vé gez nem a temp lom ban, a kór -
ház ban, va la mint az ezer öt ven négy
mé te res hegy csú cson is, a sza bad ban.
Meg volt hir det ve, és össze jöt tek a tú -
rá zók – rossz idő ese tén a kö ze li ven -
dég lő ben!

Hit tant nem tar tot tam, mi vel ta -
ní tá si szü net volt, vi szont kü lön le ges

fel adatnak bizonyult az üdü lők lel ki -
gon do zá sa. Elő re össze ál lí tott és le -
adott te ma ti ka sze rint tar tot tam az
áhí ta to kat, ezek re elő ször kö zel
nyolc van, majd két száz em ber járt el.
A he lyi lel kész ugyan csak sza bad sá -
gon volt. Vi szont az ő előd jé vel, Uhl -
mann lel késszel jó kap cso la tot épí tet -
tem ki. A pol gár mes ter  igen fura neve
ellenére – Ung laub, ami „hi tet lent”
je lent – nagyon is tá mo gat ja az egy -
há zat. A tes tü le ti ülé sen be mu ta tott
a köz ség elöl já ró sá gá nak is.

– Mi lyen jut ta tá so kat ka pott?
– A fi ze té sen kí vül la kást bé rel tek

ne kem, szol gá la ti te le font kap tam, va -
la mint hoz zá já rul tak az üzem anyag-
költ sé ge im hez. Ne kik na gyon fon tos,

hogy az üdü lő ven dé ge ket lel ki szem -
pont ból is tel je sen el lás sák. Az em -
be rek a sza bad sá guk alatt is vágy nak
az ige hir de tés re, ha meg fe le lő mi nő -
ség ben és lel kü let tel kap ják.

– Mi  volt a feladata?
– Kü lön él ményt je len tett a kór há -

zi áhí ta tok meg tar tá sa. Eb ben a két -
száz ágyas in téz mény ben bal eset ből,
be teg ség ből lá ba do zó em be rek utó -
ke ze lését vé gez ték. A kór há zi ká  pol -
ná ba a dol go zók is át jár tak.

– Mennyi re élt a fa lu si gyü le ke zet
eb ben az év szak ban? Hi szen az is ko -
la zár va, az em be rek nagy ré sze pe -
dig eset leg tá vol van, sza bad sá gon.

– Vol tak kü lön le ges al kal mak,
ami kor ven dé ge ket kö szön töt tünk a
gyü le ke zet ben. Egy szer egy orosz or -
szá gi, Vol ga men ti né met ze ne mű vé -
sze ti fő is ko la ta nu lói jöt tek el, akik
nép da lo kat ad tak elő a gyü le ke ze ti
ház ban. Ez olyan kul tu rá lis est volt,
ame lyet az egy ház szer ve zett, és val -
lá sos színt is ka pott a rendezvény.

– Hogy lát ja utó lag ezt a né met or -
szá gi szol gá la tát?

– Na gyon örül tem ne ki! Szép kör -
nye zet ben, új he lyen mű köd het tem
lel kész ként, még ha csak egy hó na -
pot töl töt tem is ott. Vá rom az újabb
ki kül de tést. Er re a ter vek sze rint
idén nyár vé gén ke rül sor.

g K. L.

Síkságról az Alpokba
Be szél ge tés Ká posz ta La jos

nyu gal ma zott es pe res-lel késszel

b Egy há zunk  nyugalmazott lel ké szei, ezek a nagy tu dá sú, né ha még igen
ak tív em be rek az ere de ti gyü le ke ze tük ből ki sza kít va vagy ön ként el -
hagy va azt nem min dig ta lál nak ma guk nak meg fe le lő el fog lalt sá got.
Egyik meg ol dás ként kí nál ko zott, hogy a né me tül jól be szé lő lel ké -
szek bi zo nyos idő re ki utaz nak né met nyelv te rü let re, hogy az ot ta ni
egy ház meg hí vá sá ra szol gá la to kat lás sa nak el egyes gyü le ke ze tek ben.
Er re ak kor van szük ség, ami kor az ot ta ni kol lé ga hosszabb sza bad -
ság ra uta zik. Mert nekik bi zony kö te le ző sza bad ság ra men niük – időn -
ként több hó nap ra is –, hogy meg fe le lő kép pen re ge ne rá lód va, pi hen -
ten foly tat has sák szol gá la tu kat. Ká posz ta La jos nyu gal ma zott es pe -
res-lel kész is ilyen he lyet te sí tő ven dég szol gá la tot vég zett 2008
őszén egy hó na pig egy észak-ba jor or szá gi üdü lő he lyen, il let ve idén
nyár végén is ha son ló fel adat vár ja az Al pok ban. Él mé nye i ről és be -
nyo má sa i ról fag gat tuk őt.

A Veszp rém Me gyei Köz gyű lés kul -
tu rá lis, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi -
zott sá gá nak szer ve zé sé ben évek óta
ta lál koz nak mun ka meg be szé lé se -
ken, ki rán du lá so kon az ön kor mány -
zat mun ka tár sai és a tör té nel mi egy -
há zak lel ké szei, ve ze tői.

A kö zös pas sa ui, ró mai, gen fi és
wit ten ber gi út után leg utóbb – au -
gusz tus 10. és 13. kö zött – Len gyel or -
szág ot keresték föl, s a két or szág kö -
zös tör té nel mi em lék he lye it lá to gat -
ták meg. Az egy ko ri fő vá ros, Krak kó
ne ve ze tes sé gein kívül fel ke res ték pél -
dá ul az ausch wi tzi és a bir ke na ui náci
ha lál tá bo r em lék he lye it is, va la mint
út ba ej tet ték a len gyel Tát ra tu ris ta -
pa ra di cso mát, Za ko pa nét is.

Egy há zun kat – töb bek kö zött –
Smi dé li usz Zol tán ko ráb bi püs pök -
he lyet tes és Me nyes Gyu la püs pö ki
tit kár kép vi sel te. Az uta zá son részt
vett dr. Her mann Ist ván, a me gyei
köz gyű lés kul tu rá lis, ki sebb sé gi és
val lás ügyi bi zott sá gá nak el nö ke is.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

A közös történelem nyomában

keresztutak

Ba rá ti be szél ge tés re, egy csé sze te á -
ra, egy sze let zsí ros ke nyér re vár ták
a sát ruk ba be té rő „szi ge telő ket” a Kö -
zös Pont ön kén te sei – 2000 óta im -
már ti ze dik al ka lom mal. A ka to li kus,
a re for má tus és az evan gé li kus egy -
ház ból ver bu vá ló dott fi a ta lok kö zel

har minc fős – Kör mendy Pet ra evan -
gé li kus egye te mi lel kész ve zet te –
stáb já nak szol gá la tá ba egy-egy dél -
után ere jé ig Ud vardy György ka to li -
kus, Ste in bach Jó zsef re for má tus,
va la mint Gáncs Pé ter evan gé li kus

püs pök is be kap cso ló dott. A Dé li
Egy ház ke rü let lelkészi ve ze tő jét az
au gusz tus 15-én szer zett be nyo má sa -
i ról, ta pasz ta la ta i ról kér dez tük.

– Akik nem jár tak még sze mé lye -
sen a Szi get fesz ti vá lon, csak torz ké -
pet al kot hat nak er ről a ha tal mas if -

jú sá gi ren dez vény ről a mé dia egy ol -
da lú, szen zá ció haj hász tá jé koz ta tá -
sa mi att. Az új sá gok lap ja in, a kép er -
nyőn szin te csak a né hány szá za lék -
nyi ext rém fi gu rát lát hat juk. Ez a pár
nap nem az al ko hol ról, nem a drog -

ról, nem a sze mét ről szól, bár két ség -
te len, hogy ezek a za va ró té nye zők is
je len van nak. A fi a ta lok dön tő több -
sé ge egész sé ges ki kap cso ló dást, a
ze ne, a já ték, a kö zös ség örö me it ke -
re si a szi ge ten.

Meg le pő en sok az úgy ne ve zett
„hi va ta los egy há zá ban” csa ló dott,
de Is tent őszin tén ke re ső fi a tal. Ve -
lük igen mély lel ki gon do zói be szél -
ge té se ket foly tat hat nak a Kö zös Pont
mun ka tár sai.

A szi get tar ka for ga ta gá ban, gyak -
ran bá be li hang za va rá ban nem csak
a fi a ta lok nak van nyil ván va ló szük -
sé gük az egy há zak nyi tott, be fo ga dó
sze re te té re és halk bi zony ság té te lé -
re, ha nem az egy há zak nak is szem -
be sül ni ük kell a gyak ran el ve szí tett -
nek hitt if jú ság kér dé se i vel, két sé ge -
i vel, lel ki szom jú sá gá val. Min den
teo ló gus hall ga tó nak, de ugyan így
min den lel kész nek és hit ok ta tó nak is
igen hasz nos len ne leg alább egy na -
pos „te rep gya kor la tot” vál lal nia a
Kö zös Pont ban. Itt el kell fe lej te ni a
ke gyes frá zi so kat, ru ti nos vá la szo kat.
Va ló ban fe lül ről jö vő vi lá gos ság kell,
hogy hi te le sen tud junk fe lel ni a fi a -
tal nem ze dék né ha kí mé let le nül
őszin te kér dé se i re.

d EvÉ let-infó

Oá zis a Szi ge tenEl is me rés a püs pök nek
Nagy tar csá ért arany gyű rű vel is mer te el Győ ri Pé ter, Nagy tar csa köz ség pol -
gár mes te re Gáncs Pé ter püs pök nek a te le pü lé si ok ta tás fej lesz té sé ért vég -
zett ko ráb bi szol gá la tát. A Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je 1981-től 1997-
ig pász to rol ta a nagy tar csai gyü le ke ze tet. Egy há zunk ban az el sők kö zött szer -
ve zett evan gé li kus óvo dát a rend szer vál tás után, 1992-ben. Az az óta bő ví -
tett és kor sze rű sí tett Szi vár vány Evan gé li kus Óvo da egyik leg mo der nebb
gyülekezeti óvodánk.

A ki tün te tést a püs pök au gusz tus 15-én vet te át a köz ség új ön kor mány -
za ti óvo dá ja, a Csil lag szem Óvoda át adá si ün ne pé nek ke re té ben.

d EvÉ let-in fó

Rad nó ti szub jek tív – a köl té szet ci vil
es té je cím mel ren dez tek meg em lé ke -
zést au gusz tus 14-én, pén te ken es te
Bu da pes ten, a Pá va ut cai Ho lo kauszt-
em lék köz pont ban, me lyen köz éle ti
sze rep lők – így pél dá ul Bagdy Emő -
ke pszi cho ló gus, Je le nits Ist ván pi a ris -
ta szer ze tes, Szar ka Ta más, a Ghy mes
éne ke se – ked venc Rad nó ti-ver sük kel
haj tot tak fe jet a száz éve szü le tett köl -
tő előtt. Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök azt az 1932. áp ri lis 24. cí mű,
John Lo ve, test vé rem al cí mű ver set
mond ta el, amely ről az Evan gé li kus
Élet múlt he ti, au gusz tus 16-ai szá má -
nak 4. ol da lán el mél ke dett. Az elő -
adók kal Mély ku ti Ilo na új ság író be -
szél ge tett, a blok kok kö zött pe dig
Szak csi La ka tos Bé la zon go rá zott. A
prog ram egy út tal nyil vá nos te le ví zi -
ós fel vé tel is volt; a hu szon öt ré szes
etűd so ro za tot ok tó ber től tű zi majd
mű sor ra a Ma gyar Te le ví zió.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Egy este Radnótival
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A kirándulók Krakkó egyik nevezetessége, a waveli sárkány szobra előtt
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b A ma gyar fo tog rá fia nap ja körüli
idő szak ban az or szág szá mos
ré szén ki ál lí tá sok nyíl nak, a kor -
társ fo tó mű vé szet re irá nyítva a
közfigyelmet. Azon ban nem sza -
bad meg fe led kez ni en nek a mű -
vé sze ti ág nak a nagy klasszi ku -
sa i ról sem, ezért öröm te li, hogy
je len leg Ro bert Ca pa tár la ta is lá -
to gat ha tó a bu da pes ti Lud wig
Mú ze um ban.

A ma gyar szár ma zá sú fo tó mű vész
Fried mann End re Er nő né ven lát ta
meg a nap vi lá got 1913. ok tó ber 22-én
Bu da pes ten. Sza bó szü le i vel és két
test vé ré vel a Vá ros ház ut cá ban él tek.
Ti zen hét éve sen egy bal ol da li tün te -
té sen el fog ták, és bár ko mo lyabb
bün te tés nél kül sza ba don en ged ték,
a kö vet ke ző év ben Bécs be emig rált,
ahon nan Prá gá ba, majd Ber lin be
ment. Eb ben az idő szak ban kez dett
is mer ked ni a fo tog rá fi á val. Zsi dó
szár ma zá sa mi att 1933-ban Ber lint is
el kel lett hagy nia, így vé gül Pá rizs ban
te le pe dett le.

Egy év vel ké sőbb is mer ke dett meg
a szin tén emig ráns Ger ta Poho ryl le-
lel, aki nem csak ma gán éle té ben, ha -
nem mun ká já ban is a tár sa lett. A
nagy hí rű film ren de ző, Frank Cap ra
és a hol ly woo di sztár, Gre ta Gar bo
ne vé re rí mel ve vet ték fel a Ro bert Ca -
pa – ma gyar ba rá tai va ló ban Cá pá -
nak szó lí tot ták – és a Ger da Ta ro ne -
vet, a spa nyol pol gár há bo rú ból már
kö zö sen pub li kál ták fel vé te le i ket
művésznevükön. Ger da Ta ro nem
sok kal ez után éle tét vesz tet te egy bal -
eset ben a spa nyol fron ton.

Ro bert Ca pa már hu szon öt éves
ko rá ra ki ér de mel te a szin tén ma gyar
szár ma zá sú Ste fan Lor ant lap ki adó -
tól és szer kesz tő től „a vi lág leg na -
gyobb há bo rús fény ké pé sze” minősí -
tést. Pá lya fu tá sa so rán öt há bo rú
front vo na lá ról szál lí tot ta ké pe it: a
spa nyol pol gár há bo rút kö ve tő en a ja -
pán–kí nai há bo rú ból, a má so dik vi -
lág há bo rú eu ró pai had szín te re i ről, az
el ső arab–iz ra e li há bo rú ból, vé gül
pe dig In do kí ná ból tu dó sí tott. Fény -
ké pei vi lág szer te a leg ne ve sebb új sá -
gok ha sáb ja in vol tak lát ha tók. Míg
ak ko ri ban fo tói az ak tu á lis hely zet -
ről tu dó sí tot tak a front el ső vo na lá -
ból, ad dig má ra fel be csül he tet len

ér té kű tör té nel mi do ku men tu mok
vál tak be lő lük.

Lá tás mód ja – „ha nem elég jók a
ké pe id, nem vol tál elég kö zel” – mai
szem mel is pezs gő vé, köz vet len né és
sze mé lyes sé te szik fel vé te le it. Ő
olyan fo tós volt, aki együtt élt, együtt
vo nult a ka to nák kal, és vé gül együtt
is halt meg ve lük a front vo na lon, ta -
lán el ke rül he tet le nül. 

A Lud wig Mú ze um ban lát ha tó
ki ál lí tás anya gát hosszú éve ken át
gyűj töt ték. A ma gyar ál lam össze sen
mint egy egy mil lió dol lárt köl tött
Ro bert Ca pa ezert íz kép ből ál ló kol -
lek ci ó já nak meg szer zé sé re, amely

ezen túl a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
gyűj te mé nyét gaz da gít ja.

A fo tós ha gya té kát öccse, Corn ell
Ca pa ke ze li. Ő már báty ja éle té ben
is se gí tet te mun ká ját, ügy in té ző je ként
és fo tog rá fus ként tel je sen át lát va fi -
vé re mun kás sá gá nak min den szeg -
men sét. Az ál ta la meg ala pí tott New
York-i In ter na ti o nal Cen ter of Pho -
to gra phy őr zi azt a ki lenc száz har -
minc hét mes ter kó pi á ból ál ló so ro za -
tot, mely ből mind össze há rom lé te -
zik a vi lá gon. Egy New York ban,
egy Ja pán ban és egy most már itt,
Ma gyar or szá gon is.

A törzs anyag hoz még húsz na -
gyobb mé re tű ké pet, negy ven nyolc
vin tázs fel vé telt – a fo tó el ké szül te
után rö vid időn be lül a szer ző ál tal jó -
vá ha gyott, li mi tált szá mú ere de ti

na gyí tást – és öt port rét vá lo ga tott
E. Csor ba Csil la, a Pe tő fi Iro dal mi
Mú ze um igaz ga tó ja és Kin cses Ká roly
fo tó tör té nész. Eb ből a kol lek ci ó ból
lát ha tunk mint egy két száz fel vé telt tíz
te ma ti kus egy ség re bont va; ki lenc a
há bo rús fény ké pek ből áll, egy pe dig
a kor hí res sé ge i ről ké szí tett fo tó it tar -
tal maz za. Ro bert Ca pa leg hí re sebb
al ko tá sa in – a Lev Troc kij ról ké szí tett
port rén, A mi li cis ta ha lá la cí mű
ké pen és a D-na pon ké szült so ro za -

tán – kí vül ta lál ko zunk a fa la kon ke -
vés bé is mert, de ugyan olyan drá mai
ké pek kel is, me lyek kel nem csu pán
köz ve tí tett a há bo rúk ból, de sa ját vé -
le mé nyét is tol má csol ta.

A tár lók ban meg néz het jük, hogy a
kor ol va só ja mi lyen for má ban lát ta
eze ket a tu dó sí tá so kat a nem zet kö zi
és a ha zai saj tó ban. Kü lön le ges ség -
kép pen sze mé lyes be te kin tést is nyer -
he tünk Ca pa ma gán éle té be, ha be le -
ol va sunk édes any já nak írt le ve le i be.

A harc te rek bor zal mai után fel -
üdü lést je lent az a te rem, ahol kü lön -
bö ző is mert em be rek ről lát ha tunk
be ál lí tott és ke vés bé be ál lí tott port -
ré kat. Ing rid Berg man, Pab lo Pi cas -
so, John Ste in beck, Ern est He ming -
way, Hen ri Ma tis se mind-mind be -
le ke rül tek Ca pa lá tó te ré be és ba rá -
ti kö ré be.

Ha nem is a ki ál lí tás, de egy ki -
emel ke dő pá lya fu tás vé gét je len ti az
a kép, ame lyet öt perc cel az előtt ké -
szí tett, hogy egy ta po só ak ná ra lép ve
éle tét vesz tet te. Negy ven egy éves
volt, és nem csak több mint het ven -
ezer ne ga tí vot, ha nem iga zi ins pi rá -

ci ót is ha gyott ma ga után a ma fo tog -
rá fu sai szá má ra. Néz zük meg a ki ál -
lí tást, és csöp pen jünk be le Ro bert
Ca pa vi lág já ró vi lá gá ba!

g Lu kács Ga bi

A ki ál lí tás ok tó ber 11-éig te kint he tő
meg a Lud wig Mú ze um ban (Mű vé -
sze tek Pa lo tá ja, 1095 Bu da pest, Ko -
mor Mar cell u. 1.). Nyit va tar tás:
kedd től va sár na pig 10 és 20 óra kö zött.

AUGUSZ TUS 29.   A M AG YAR FOTO G R ÁFI A NAPJA

A fo tog rá fia „nagy ha la”
Ca pa-ki ál lí tás Bu da pes ten

A Ma gyar Fo tó mű vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé gé nek kez -
de mé nye zé sé re 2003-tól min den év ben au gusz tus 29-e a ma gyar fo tog -
rá fia nap ja. A prog ra mok szer ve zé sé ben kü lön bö ző szak mai és tár sa -
dal mi egye sü let tel kö zö sen részt vesz a Ma gyar Fo tó mű vé szek Vi lág -
szö vet sé ge is.

A Ma gyar Tu dós Tár sa ság 1840. au gusz tus 29-ei ülé sén Vál las An tal,
a tár sa ság ren des tag ja be mu tat ta, mi ként le het sé ges egy fény ér zé kennyé
tett ezüs tö zött réz le mez re ma ra dan dó ké pet al kot ni a nap fény se gít sé -
gé vel – er re a je les ese mény re is em lé kez nek a fény ké pe zés ked ve lői or -
szág szer te. A fel ta lá ló já ról, Da guerre-ről el ne ve zett da ger ro tí pi ai el já rást
1839-ben mu tat ták be Pá rizs ban, rá egy év re vált le he tő vé ha zánk ban is
„a fény tar tós meg őr zé se”.

Kap hat-e író na gyobb ju tal mat an nál,
hogy egy egész nép sze re ti? „Elek
apó”-ként em le ge ti? Hogy if jak és
öre gek ol vas sák gaz dag élet mű vét?
Nem kap hat mél tóbb el is me rést, hi -
szen ez időt len idő re szól. Még ak kor
is, ha Be ne dek Elek hosszú éle té ben
volt re bel lis, na iv szé kely men tő,
nem zet ne ve lő… Írá sa it ki ki ál tot ták
nép sze rű nek és nép sze rűt len nek;
ül döz ték mint tör té nel mi ro man ti kát,
volt – so ká ig – in de xen, ma ra dé ka -
i ban ku lák is, és még mi min den…
Per sze az iga zi írót, a föl fe lé su ha nó
csil la got nem le het el né mí ta ni. 

A szé kely író, új ság író száz öt ven
éve, 1859. szep tem ber 30-án szü le tett
Kis ba con ban, és ugyan ott halt meg
1929. au gusz tus 17-én. 

Gyö nyö rű má jus idő ben tar tot ták
1969-ben em lék há zá nak ava tó ün -
nep sé gét. Bö zö di György, Ba logh Ed -
gár, Bar ta lis Já nos, Hor váth Ist ván
mel lett a min dig mo so lyos Sü tő And -
rás ka la u zolt ben nün ket var gya si
ba rá tok hoz; de ré kig érő fű ten ger ben
Kosály ba és Se ges vár ra, ahon nan
sze ké ren, te her au tón jöt tek az em be -
rek. Kis ba con ban a kes keny út két ol -
da lán föl az osz lop er ké lyes em lék há -
zig kar csú nyír fák je lez ték az irányt,
és az ün nep lő be öl tö zött he lyi ek,
akik nél sen ki nem is mer te job ban a
köny ve it. Kí vül ről fúj ták szív me leg
sza va it és vé get nem érő me sé it. Két
tá gas te rem ben a gyűj te mény: vit ri -
nek ben az idő kop tat ta kö te te k, kéz -

ira tok, do ku men tu mok, a Cim bo ra
ré gi pél dá nyai, a hoz zá kül dött sok
ezer le vél ből né hány. Egy ked ves só -
haj: „Min dig gye rek sze ret nék len ni,
hogy Elek apó köny ve it ol vas has sam!”

Már ak kor meg fo gal ma zó dott a
nagy fel adat: gyűjt sük össze Be ne dek
Elek írá sa it, kor tár sa i nak mun ká it, a
ha zai folk lór min den for rás kin csét,
a gyer mek lé lek tan és pe da gó gia alap -
köny ve it, a szé kely hely tör té ne tet és
ro mán meg fe le lő jét, hogy a le en dő
ku ta tók és szer kesz tők egy szer mind
el jöj je nek ide, meg fü röd je nek eb -
ben a ter mé keny lég kör ben! (Jó ma -
gyar szo kás sze rint eb ből ke vés va ló -
sult meg…)

El ső szá mot te vő köny ve a Szé kely
tün dér vi lág (1885), mely sa ját nép me -
se- fel dol go zá sa i nak gyűj te mé nye. A
Ma gyar me se- és mon da vi lág cí mű
so ro za tá ban (1–5, 1849–96) sa ját
me sé i ből is kö zölt. Ha tá sá nak leg -
főbb tit ka me se mon dá sá nak élő be -
széd sze rűsége. Be ne dek Elek ki ala -
kí tott egy má sik me se faj tát is, me lyet
csa lá di éle te ih le tett: kör nye ze té -
nek kis cso dá it ír ta meg szí ne sen és
óvó sze re tet tel.

Me sé i nek har ma dik cso port ját a
vi lág iro da lom kin cse i ből vá lo ga tott

és le for dí tott mű vek al kot ják (Grimm
test vé rek me séi, 1904; Cso da lám pa,
1–4, 1911–14; Ezer egy éj sza ka me séi,
1928). 1898-ban meg je lent A ma -
gyar nép múlt ja és je le ne cí mű nagy
mun ká ja. A Ha zánk tör té ne te (1905)

és a Tör té ne ti ol vas má nyok (1909)
Habs burg-el le nes sé gük kel tűn tek ki.
A nagy kö zön ség nek szólt a Nagy
ma gya rok éle te ti zen há rom kö te te
(1905–14).

Szá mom ra leg ked ve sebb köny ve
az Édes anya föl dem (1920) cí mű ön -

élet írá sa. Em lé ke zé sek, kar co la tok és
no vel lák la za fü zé re. Itt lát szik iga zán,
hogy Be ne dek Elek min den so ra lí -
rai val lo más szü lő föld jé ről, az ott élők
sze re te té ről, a ne héz és fáj dal mak kal
te li kor ról. „Ez a mű, az if jú ság örök -
szép him nu sza – ír ta Elek apó tu dós
fia, Be ne dek Mar cell – a re mény te -
len ség lel ki ál la po tá ban szü le tett. Az
ön élet rajz mű fa já ban pá rat lan írás ez,
nem csak Arany Já nos-i sze mér mé vel
és tar tóz ko dá sá val, ha nem az zal a
sze rény ség gel is, amellyel író ja a kö -
zös ség be vissza hú zó dik. A nép sor -
sa, örö me-fáj dal ma az övé is. Övé
azok ban az év ti ze dek ben is, ami kor
hi va tá sa, ke nyér ke re se te a fő vá ros hoz
kö ti. Ak kor sem hagy ja nyu god ni a
hon vágy.”

Mi re meg je le nik a köny ve, ő is ha -
za me het so kak tól el ha gyott édes
anya föld jé re, vég képp eggyé ol vad hat
szor gos né pé vel.

Bár mily sze ré nyen búj tat ja is el a
ma ga alak ját, jel le mét, ter mé sze tét
már gye rek ko ri em lé kei közt el árul -
ja. Né hány sor ban el mond olyan je -
le ne te ket, amely szim bo li kus ké pei
egész éle té nek.

A kol lé gi um ban a fi a tal em ber ta lál -
ko zik a vi lág kul tú rá já val. És meg je -

le nik még egy Be ne dek Elek: a nép köl -
té szet sze rel me se. Akit a köz tu dat
„me se mon dó” jel ző vel em le get, még
köny ve i ben sem csak me se mon dó.
Tu da tos író és ta ní tó, aki szün te le nül
hir de ti: nép me sét kell ad ni a gye re kek -
nek! Mert a nép me se a nép lel ké nek,
örö mé nek és bá na tá nak, meg aláz ta -
tá sán át tö rő vá gyá nak, igaz ság ér ze té -
nek ki fe je ző je. Ezt szol gál ja tisz ta és
ízes nyel ve, fi nom stí lus mű vé sze te, hu -
mo ra és vil lám ló ha rag ja.

Be ne dek Elek nem tu dós folk lo ris -
ta, ha nem a nép lé lek tol má cso ló ja.
Tör té ne lem és nép rajz fá rad ha tat lan
is me ret ter jesz tő je. A nép jo ga i ért
küz dő fér fi, aki szin te meg fi a ta lo dott
az ak ko ri so vi nisz ta kor mány el le ni
har cok ban. A ma gyar nyel vű ok ta tá -
sért min den nap szót emelt, Cim bo -
ra cí mű gye rek lap ja éve kig pó tol ta a
be zárt is ko lá kat.

Száz öt ven esz ten dő. Va ló ban ennyi
len ne az ősz ha jú, fe hér sza kál las, ko -
moly te kin te tű me se mon dó? Be ne dek
Ele ket het ven éves ko rá ban áb rá zol -
ja a kép, né hány hét tel ha lá la előtt.
Dol go zott az utol só pil la na tig, mun -
ka köz ben ra gad ta el a ha lál, ta lán
ezért nem öre ge dett meg, tes ti leg és
lel ki leg is örök fi a tal ma radt. Száz öt -
ven esz ten dő, ugyan ennyi kö tet! Az
idő kop tat ta la po kat le le het po rol ni,
sok ma gyar üze ne tet, út ra va lót le het
ki bá nyász ni be lő lük va la mennyi ünk
épü lé sé re, min den idő ben.

g – feny ve si –

Lírai vallomás a szü lő földről
Be ne dek Elek író, új ság író ju bi le u má ra

kultúrkörök

A mi li cis ta ha lá la

Henri Matisse a Capa-kiállítás egyik óriásplakátján

Robert Capa ejtőernyős-felszerelésben
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Zsoltárok
b Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge a nyár fo lya mán fo tó pá lyá za tot hir de tett Zsol -

tá rok cím mel. Va la me lyik bib li ai zsol tár vers hez kap cso ló dó ké pe ket vár tunk, pá -
lyá zó ként leg fel jebb ötöt. Szer kesz tő sé günk nagy örö mé re hu szon hét pá lyá zó -
tól össze sen száz nyolc fo tót kap tunk. Amint a ki írás ban sze re pelt, az el ső há rom
he lye zet tet tíz-, hét-, il let ve öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá si utal vánnyal ju tal maz -
zuk, ame lyek a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vált ha tók be. Há rom kü lön dí jat
is ki osz tot tunk, ezek nyer te sei könyv cso mag ban ré sze sül nek. A pá lyá zat ra be -
kül dött fo tók kö zül töb bel is ta lál koz hat nak ol va só ink e lap szá munk ol da la in.

I. helyezett: Gecse Attila
„Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.” (Zsolt 128,2)

II. helyezett: Koren Pál
„Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.”
(Zsolt 19,5b–6)

III. helyezett: dr. Sramó András
„Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam.” (Zsolt 119,173)

„Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat.”
(Zsolt 147,13)
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„Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az
emberek.” (Zsolt 36,8)
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„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”
(Zsolt 133,1)
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Humorkülöndíj: Jakab Luca
„A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem.” (Zsolt 16,3 – Károli)

Makrókülöndíj: Bolla Zsuzsanna
„Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt!” (Zsolt 80,15)

A legjobb képfeldolgozás különdíja: Kiss Tamás
„Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete.” (Zsolt 136,4)

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”
(Zsolt 133,1)
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„Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.”
(Zsolt 139,6)
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„Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az
erősségem.” (Zsolt 31,5)
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Az esz ter go mi vár a ma gyar tör té ne -
lem egyik leg fon to sabb em lék he lye.
Gé za fe je de lem szál lá sa; Vajk, a ké -
sőb bi Szent Ist ván szü lő he lye, akit itt
ko ro náz tak ki rállyá; Ár pád-há zi ural -
ko dók pa lo tá ja; a tö rök idők vég vá ra.

Esz ter gom nem csak az or szág
köz igaz ga tá si ér te lem ben vett fő vá -
ro sa volt, ha nem a vár te rü le tén
épült fel a ma gyar ke resz tény ség
köz pont ja, az 1001-ben ala pí tott ér -
sek ség Szent Adal bert-szé kes egy há -
za, és in nen eredt az a szo kás, hogy
az esz ter go mi prí más volt az, aki tör -
vé nye sen a ma gyar ural ko dók fe jé re
he lyez het te a ko ro nát.

Kar ban tar tá sa, fo lya ma tos re konst -
ruk ci ó ja rang já nak meg fe le lő. A leg -
utóbb a hat va nas évek ben itt járt
úti tár sam nem is mert rá, de ez red for -
du lós ál la po tá hoz ké pest szá mom ra
is vol tak új don sá gok. Mű em lé ki hely -
re ál lí tá sá ban íz lé se sen ke ve re dik a ré -
gi az új jal, a vég ered mény pe dig egy
új já szü le tett kö zép ko ri al ko tás.

A bel tar ta lom mi att is ér de mes fel -
ke res ni a ba zi li ka (me lyet az el pusz -
tult Szent Adal bert-szé kes egy ház
he lyén emel tek) mel lett ál ló esz ter -
go mi erő döt. Ki ál lí tá si tár gyai kö zött
meg ta lál juk a vá ros ban ott hon ra lelt
va la mennyi kul tú ra, nép és bi ro da -

lom gaz dag ré gé sze ti le let anya gát. A
kő kor, a réz-, a bronz- és a vas kor, a
kel ták és ró ma i ak em lé ke it, a nép ván -
dor lás „barb ára i nak” nyo ma it, majd
a hon fog la lás- és Ár pád-kor, il let ve
az osz mán hó dí tás re lik vi á it. Lát hat -
juk III. Bé la trón ját. A ki ál lí tá si anya -
gok kö zött fe lül rep re zen tál tak a nu -
miz ma ti kai ér de kes ségek, mi vel Esz -
ter gom ban mű kö dött az or szág el ső,
so ká ig egyet len pénz ver dé je, ami
szo ro san össze füg gött az zal, hogy a
vá ros a tö rök hó dí tást meg elő ző en
nem csak po li ti kai és egy há zi, ha -
nem gaz da sá gi köz pont ja is volt Ma -
gyar or szág nak.

A ki ál lí tó ter mek ma guk a kö zép -
ko ri he lyi sé gek: töb bek kö zött az a ki -
rá lyi lak osz tály, me lyet Szent Ist ván
szü lő szo bá já nak hit tek, vagy a nagy
ha tá sú és nagy ha tal mú hu ma nis ta
ér sek, Vi téz Já nos dol go zó szo bá ja.
Mind eh hez kor sze rű meg ol dá sok is
pá ro sul nak: üveg pad ló, mely alatt a
mély ség ben lép cső fok sze rű en lát -
sza nak a kel ta, a ró mai, az Ár pád-ko -
ri és a tö rök épít ke zé sek ré te gei. A vár
ud va rán ódon ha ran gok so ra koz -
nak, va la mint tör té nel mi nagy ja ink
vo ná sa it élő vé va rá zso ló pa nop ti -
kum is vár ja a lá to ga tó kat.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

Esz ter gom ki rá lyi vá ra
b Min den nap ja ink meg ke rül he -

tet len ve le já ró ja a pénz – nem -
csak ma, ha nem év szá za dok óta.
A ma gyar pénz ve rés tör té ne té -
nek kez de tei el ső ki rá lyunk ural -
ko dá sá ig nyúl nak vissza. Aláb -
bi össze ál lí tá sunk ban e több
mint ezer éves his tó ria né hány
epi zód ját idéz zük fel.

Az el ső ma gyar pénzt Szent Ist ván ve -
ret te 1000 ka rá cso nyán tör tént ko ro -
ná zá sa után Esz ter gom ban, csat la -
koz va így a Nyu gat-Eu ró pá ban fenn -
ál ló de nár rend szer hez. Ma gyar or szá -
gon egé szen a 14. szá zad ele jé ig ki zá -
ró lag a kis mé re tű ezüst pénzt, a de -
nárt, va la mint fe le ak ko ra sú lyú vál -
to za tát, az obu lust ver ték. Epi zód sze -
rű nek te kint he tő, és rö vid ide ig tar -
tott a III. Bé la ko ri réz pénz ve rés. 

Ká roly Ró bert (1288–1342) pénz -
re form jai ke re té ben ke rült sor két új
pénz tí pus, az arany fo rint és az ezüst -
ga ras ve re té sé re. Ez utób bi ad ta ma -
gá nak a pénz kor szak nak az el ne ve -
zé sét. A ga ras rend szer a tal lér be ve -
ze té sé vel zá rult le, ha bár ga ra sok
időn ként ké szül tek egé szen a 17. szá -
zad ele jé ig. A tal lér kor szak fő cím le -
te a sú lyos ezüst pénz, a tal lér volt,
amely mel lett ter mé sze te sen to vább
ver ték az arany pén ze ket, ak ko ri ne -
vü kön du ká to kat, va la mint egyéb
ap ró pén ze ket, így a de nárt, obu lust,
ga rast. 

1661-ben ve zet ték be a kraj cárt. Ez
a már cím let tel el lá tott ezüst pénz a
du ká tok és tal lé rok mel lett a vál tó -
pénz sze re pét töl töt te be egé szen a
19. szá zad vé gé ig. Mind eköz ben len -
gyel min tá ra pol tu rá kat is ver tek. A
II. Rá kó czi Fe renc ve zet te sza bad ság -
harc ide jén (1703–1711) je len tek meg
az el ső for gal mi réz pén zek. Ne mes -
fém pén zek mel lett réz vál tó pén zek
ve ré se csak Má ria Te ré zia ural ko dá -
sa alatt (1740–1780) in dult meg. Réz -
ből ké szül tek a ko ráb bi ezüst pén zek,
a de n árok, kraj cá rok és pol tu rák is. 

Eu ró pá ban az egy sé ges tal lér rend -
szer vé gét a 19. szá zad fo lya mán a
nem ze ti va lu ták ki ala ku lá sa je len tet -
te. Ma gyar or szá gon a tal lért a ko ro -
na kö vet te 1892-ben, amely nek vál -
tó pén ze a fil lér lett. A ko ro nát 1926-
ban a pen gő vál tot ta fel, majd 1946-
ban be ve zet ték a fo rin tot, amely ma
is Ma gyar or szág tör vé nyes fi ze tő esz -
kö ze.

Alap anya gok
Le szá mít va III. Bé la (1148 kö rül–
1196) rö vid éle tű réz pénz ve ré sét,
egé szen az új ko rig ki zá ró lag ne mes -
fém ből (arany, ezüst) ké szül tek pén -
zek Ma gyar or szá gon. Az el ső vál to -
zá so kat a bá nya pén zek meg je le né se
hoz ta, ame lyek kel a bá nya tár sa sá gok
az ott dol go zó mun ká so kat fi zet ték.
Ezek leg ko ráb bi meg je le né se a 16.
szá zad ra te he tő. Tör tén tek kí sér le tek
Sel mec bá nyán és Kas sán réz vál tó -
pén zek be ve ze té sé re, ame lye ket vö -
rös poltu rá nak hív tak, de ezek ha mar
inflá lód tak, ezért meg szün tet ték ve -
ré sü ket. 

Ko moly mennyi sé gű réz pénz ve -
ré sé re a II. Rá kó czi Fe renc ve zet te
sza bad ság harc ide jén ke rült sor egy,
tíz és húsz pol t u ra cím le tek kel („Pro
Li ber ta te”, vagy is „A sza bad sá gért”
fel ira tuk mi att a tíz pol tu rát li ber tás -
nak hív ta a nép), de túl zott mér té kű
ki bo csá tá suk mi att el ér ték te le ned tek,
je len tős mér ték ben hoz zá já rul va így
a sza bad ság harc bu ká sá hoz. A sza -
bad ság harc ide jén a ku ru cok ál tal kö -
rül zárt, la banc ké zen lé vő hely őr sé -
gek (Eper jes, Li pót vár, Vá rad) a kró -

ni kus pénz hi ány mi att szük ség pénz
ki bo csá tá sá ra kény sze rül tek. Hasz -
nál tak itt két fe jű sas sal el len jegy -
zett vö rös pol tu rá kat és egyéb, Li pót
ne vé nek kez dő be tű jé vel és a vá ros
ne vé vel is el lá tott réz pén ze ket is. 

Réz vál tó pén zek ál lan dó ve ré sé re
csak Má ria Te ré zia ural ko dá sa alatt
ke rült sor; et től kezd ve il lesz ked tek
be a ma gyar pénz rend szer be a nem
ne mes fém vál tó pén zek. Ma nap ság az
szá mít ki vé tel nek, ha egy pénz ne -
mes fém ből ké szül. 

Érem ki bo csá tó a cím le ten
A pénz ve rés – gaz da sá gi sze re pe
mel lett – egy ál lam szu ve re ni tá sá nak
egyik leg fon to sabb jel ké pe.

Ma gyar or szá gon – el té rő en Nyu -
gat-Eu ró pá tól, ahol szám ta lan egy há -
zi és vi lá gi föl des úr, vá ro sok, sőt ko -
los to rok is kap tak pénz ve ré si en ge -
délyt – ki zá ró lag a min den ko ri ural -
ko dó (ki rály, ki rály nő, kor mány zó)
ve ret he tett pénzt.

Min den pénz alap ve tő kri té ri u ma,
hogy a ki bo csá tó sze mé lye, amely ga -
ran tál ja a pénz ér té két, va la mi lyen
for má ban fel le gyen tün tet ve. Ez le -
het az ál lam ala ku lat ne ve és/vagy cí -
me re, mo nar chi á ban ezek mel lett
az ural ko dó áb rá zo lá sa is. Az ural ko -
dó port ré elő ször Sa la mon (1053–
1087) pén ze in tűnt fel, igaz, elég se -
ma ti kus for má ban, mi vel a kis fe lü -
let nem tett le he tő vé ár nyal tabb áb -
rá zo lást. Et től kezd ve az ural ko dót ál -
ta lá ban ko ro ná val – de nem a Szent
Ko ro ná val –, ke zé ben ki rá lyi jel vé -
nye i vel, az or szág al má val és a jo gar -
ral áb rá zol ták. Az Ár pád-kor ban a 11.
szá zad má so dik fe lé től gya kor la ti lag
min den ural ko dó nak is mert arc ké pes
pén ze. Ezek a 14. szá zad vé gé re el tűn -
nek, he lyü ket a cí mer áb rá zo lá sok
ve szik át. Több ké ső kö zép ko ri ural -
ko dó nak, így Má ri á nak, Zsig mond -
nak, Má tyás nak stb. sincs port rés
pén ze.

Je len tős vál to zást ho zott a tal lé rok
meg je le né se a 16. szá zad má so dik fe -

lé ben, mi vel a ko ráb bi pén zek kel
össze ha son lít va szo kat la nul nagy
érem fe lü let már spe ci á li sabb áb rá zo -
lást is le he tő vé tett. Egy jel leg ze tes
tal lér elő lap ján min dig az ural ko dó
port ré ja, hát lap ján a cí me re sze re pelt,
a kör irat ban cí mei hosszú fel so ro lá -
sá val. Habs burg-há zi ural ko dó in kat
ko ro ná val vagy csá szá ri ba bér ko -
szo rú val áb rá zol ták, ki vé ve II. Má tyás
(1557–1619) ko rai tal lér ja it, ame lye -
ken az ural ko dó, el ső íz ben Ma -
gyar or szá gon, a Szent Ko ro nát vi se -
li. Az er dé lyi fe je del me ket ál ta lá ban
sü veg ben és dísz pán cél ban áb rá zol -
ták, ke zük ben az el ma rad ha tat lan fe -
je del mi bu zo gánnyal. 

A 16–17. szá zad for du ló ján már a
du ká to kat is az ural ko dó ál ló alak ja
dí szí tet te, amely a Szent Lász ló-áb -

rá zo lás ból ala kult ki. A 17. szá zad vé -
gé től pe dig szin te min den cím le ten
he lyet ka pott az ural ko dó port ré ja. A
mo nar chia bu ká sa en nek is vé get ve -
tett, utol já ra Hor thy Mik lós kor -
mány zó mint ki bo csá tó port ré ja sze -
re pelt a pén ze ken. Ter mé sze te sen ne -
ves sze mé lyek kép má sa a mai fo rin -
to kon is meg ta lál ha tó, de ez már nem
több dí szí tő elem nél. A ki bo csá tót a
Magyar Köztársaság fel irat és az ál -
lam cí mer jel ké pe zi.

Érem dí szí té sek
Az 1000-ben meg in du ló ma gyar
pénz ve rés az ígé re tes nek mu tat ko zó
kez de tek után ha ma ro san inflá ci ós
jel le get öl tött. Drasz ti ku san csök kent
az ezüst fi nom ság, a súly és a mé ret,
en nek kö vet kez té ben a vég le te kig
egy sze rű sö dött az érem kép.

A 12. szá zad ra el tűn tek az épp hogy
meg je lent fi gu rá lis áb rá zo lá sok, sőt
az ese tek több sé gé ben az ural ko dó
ne ve sem „fért el” az érem fe lü le tén;
az érem ké pet kü lön bö ző vo na lak ból
és pon tok ból ál ló non fi gu ra tív áb rák
töl töt ték ki. Az or szág la kos sá ga ha -
ma ro san el ve szí tet te bi zal mát az ér -
ték te len ki rá lyi fi ze tő esz köz ben, és
ide gen pén ze ket kez dett hasz nál ni,
kü lö nö sen a mi nő sé gé ről hí res, a
salz bur gi ér sek ál tal a ka rin ti ai Fri e -
sach vá ro sá ban ve re tett és ezért köz -
is mer ten fri e sa chi de n ár nak ne ve zett
pén ze ket, va la mint a bé csi de n áro kat.

A 13. szá zad ele jé vel kö szön tött be
az érem mű vé szet ben Ma gyar or szá -
gon a ro mán stí lus. Új ra meg je len tek
a ki rály port rék, most már sok kal
ki fi no mul tabb meg je le nés ben, épü -
le tek, cí me rek kü lön bö ző va lós és
me se be li ál lat ala kok, val lá si jel ké pek
tob zód tak a ké ső Ár pád-ko ri ma gyar
de n árok fe lü le tén. Az Ár pád-kor ral
azon ban ez a szí nes for ga tag is las -
san ként ki ve szett a ma gyar érem mű -
vé szet ből, az épü le tek, ki rály port rék
és ál lat ala kok át ad ták he lyü ket a 14.
szá zad ban a kü lön bö ző cí mer ele -
mek nek.

A ma gyar pén zek két leg je len tő -
sebb, év szá za do kon át hasz nált érem -
ké pe Ma gyar or szág véd asszo nya, a
Ma don na és a hí res lo vag ki rály,
Szent Lász ló áb rá zo lá sa volt. Szent
Lász ló alak ja a ké sei utód, a szin tén
lo vag ki rály nak ne ve zett I. (Nagy)
La jos (1326–1382) pén ze in je lent
meg, fel vált va a fi ren zei arany fo rin -
tok ról át vett Ke resz te lő Szent Já -
nos-ké pet. Ké sőbb az ezüst pén zek -
re is rá ke rült, de az ara nyak hát lap -
já nak ál lan dó érem ké pe volt egé -
szen a 16. szá zad vé gé ig. 

Ek kor a Habs burg-ural ko dók lé pé -
sen ként át ala kí tot ták a pán cé los ál -
ló alak je len té sét. Ru dolf tól (1552–
1612) kezd ve ez az alak már nem a
szen tet, ha nem a min den ko ri ural ko -
dót jel ké pez te. Ugyan ez a fo lya mat

De n árok, tal lé rok, fo rin tok Ist ván tól 
A ma gyar pénz ve rés rö vid tör té ne te

b A Ma gyar Pos ta al kal mi bé lyeg
ki bo csá tá sá val kö szön töt te a
pé csi püs pök ség ala pí tá sá nak
ezredik év for du ló ját. Az au gusz -
tus 19-én há rom száz ezer pél -
dány ban meg je lent bé lye gen a
püs pök sé get ala pí tó Szent Ist ván
ki rály szob ra és a pé csi szé kes -
egy ház épü le te lát ha tó.

A Szent Pé ter apos tol fe je de lem tisz -
te le té re szen telt pécsi egy ház me gye
ala pí tó le ve lét 1009. au gusz tus 23-
án ál lí tot ták ki Győ rött, Azo pá pai le -
gá tus, os ti ai püs pök je len lé té ben.
Ek kor je löl ték ki az egy ház me gye ha -
tá ra it is; el ső püs pö ke Bon ipert lett.

A pé csin kí vül Szent Ist ván ural ko -
dá sa ide jén (1000–1038) to váb bi ki -
lenc püs pök ség jött lét re: az esz ter -
go mi, a ka lo csai, a győ ri, a veszp ré -
mi, az eg ri, a csa ná di, a vá ci, az er dé -
lyi és a bi ha ri.

Az el ső ke resz tény ma gyar ki rály
alak ját töb ben is meg min táz ták. A
bé lye gen lát ha tó Szent Ist ván-szo bor
Kiss György al ko tá sa; az Esz ter gom
fő te rén ál ló, 1900-ban ké szült Szent -
há rom ság-szo bor cso port ré sze. Az
1852 és 1919 kö zött élt szob rász mű -

vész nek pé csi kö tő dé sei is van nak. A
szé kes egy ház 1882–1891-ig tar tó át -
épí té se kor ugyan is őt bíz ták meg a
dé li hom lok zat ti zen két apos tolszob -
rá nak meg al ko tá sá val – ezek he lyé -
re a leg utób bi, 1962-től 68-ig tar tó
kül ső-bel ső res ta u rá lás kor An tal Ká -
roly mű vei ke rül tek –, és a fő be já rat
fe lett lát ha tó, Ma gyar szen tek hó do -
la ta a Ma gya rok Nagy asszo nya előtt
cí mű dom bor mű is az ő ke ze mun -
ká ja. Ké sőbb, az 1910-es évek vé gén
Szent há rom ság-szob rot is ké szí tett a
ba ra nyai me gye szék hely nek.

A mil len ni um tisz te le té re ki bo -
csá tott bé lyeg mel lett a pos ta al kal -
mi bo rí té kot is nyo mott, me lyen a
dóm dí szes bel ső te re lát ha tó, az al -
kal mi bé lyeg ző gra fi ká ján pe dig az
év for du lót do ku men tá ló fel irat ol -
vas ha tó.

g V. J.
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A ki rá lyi tör vény elő sza va
Az is te ni ke gye lem ural ma ide jén
szo kás, hogy a ki rá lyi mél tó ság ke -
resz tény hi tet táp lá ló mun kál ko dá sa
ki ter jed tebb és erő sebb, mint más
mél tó ság mun kái. És mert min den
nép sa ját tör vé nye it hasz nál ja, ezért
mi is, Is ten aka ra tá ból kor má nyoz ván
ál la mun kat, a ré gi és új csá szá ro kat
utá noz ván, tör vény ben tes tet öl tött
gon dol ko dás ered mé nye kép pen elő -
ír tuk né pünk nek, mi ként él je nek
tisz tes sé ges és há bo rí tat lan éle tet,
hogy ami kép pen az is te ni tör vé -
nyek kel gaz da god tak, ha son ló an a vi -
lá gi ak kal is ked vük ben jár junk, hogy
amennyi re a jók ezen is te ni ek ben
gya ra pod nak, annyi ra bün tet ve le -
gye nek a vét ke sek ama zok ban. A
kö vet ke ző so rok ban pe dig le je gyez -
tük azo kat, ami ket ha tá roz tunk.

8. A va sár nap meg tar tá sá ról
Ha te hát va la mely pap vagy is pán
vagy más hí vő sze mély va sár nap
olyan va la kit ta lál na, aki ök rök kel
dol go zik, ve gyék el tő le az ök röt, és
a vár nép nek (a ki rá lyi vá rak ka to nai
szol gá lat ra ren delt nép ele me) ad ják
ele de lül. Ha pe dig lo vak kal [dol go zik]
(az ök rök kel vég zett te vé keny ség föld -
mű ve lés – szán tás – le he tett, a lo vak -
kal vég zett mun ka pe dig – te kin tet -
tel ar ra, hogy a lo va kat év szá za dok -
kal ké sőbb von ták csak be a me ző gaz -
da sá gi ter me lés be – va dá szat), ve gyék
el a lo vat, ame lyet ura, ha akar ja,
ökör rel meg vált hat, és az ök röt egyék
meg, mi ként szó volt ró la. Ha va la -
ki más esz kö zök kel [dol go zik], ve gyék
el az esz kö zö ket és a ru há kat, ame -
lye ket ha akar ja, bőr rel (ál la ti bőr rel)
meg vált hat.

9. Ha son ló an más
A pa pok pe dig és az is pá nok bíz zák
meg az összes fa lu na gyot (a fa lu la -
kói kö zül ki emelt és fel ada tok kal fel -
ru há zott elöl já ró ja) ak kép pen, hogy
pa ran csuk ra va sár nap va la mennyi en,
na gyok és ki csik, fér fi ak és asszo nyok
temp lom ba men je nek, ki vé ve azo kat,
akik a tü zet őr zik (a tűz őr zé se az
együtt élő né pek va la mi fé le kö zös sé -
gi lét for má já ra utal hat). Ha pe dig va -
la ki nem őr zés oká ból, ha nem azok
ha nyag sá ga mi att ma rad el, ver jék
meg, és nyír ják ko pasz ra (ez egy faj -
ta meg szé gye ní tő bün te tés).

10. A kán tor böjt meg tar tá sá ról
Ha va la ki a min den ki ál tal is mert
kán tor böj töt (a négy böj ti na pot a
hús vét előt ti 6. hé ten, a pün kösd
utá ni, a szep tem ber 14. utá ni és a de -
cem ber 13. utá ni szer dán tar tot ták)
húst fo gyaszt va meg sér te né, egy hé -
tig el zár va böj töl jön.

11. A pén tek meg tar tá sá ról
Ha va la ki az egész ke resz tény ség ál -
tal meg tar tott pén te ken (Krisz tus
pén te ki ke reszt re fe szí té se em lé ké re a
pén tek zsi na ti ha tá ro za tok kal elő írt
böj ti nap a ke resz tény ség ben) húst fo -
gyasz ta na, egy hé tig fény től el zár va
böj töl jön.

13. A ke resz tény ség
meg tar tá sá ról
Ha va la ki a ke resz tény ség meg tar tá -
sá ban ha nyag, és a ha nyag ság os to -
ba sá gá tól fel fu val ko dott, azt, amit a
ke resz tény ség el len el kö ve tett, a püs -
pök a vé tek mi nő sé gé től füg gő en a
ká no nok ta ní tá sai sze rint ítél je meg.
Ha pe dig el len sze gü lő ként a rá rótt
bün te tést mél tá nyo san nem fo gad ja
el, is mét ugyan az zal az íté let tel sújt -
sák, egé szen a he te dik al ka lo mig.
Vé gül ha mind ezek után is el len sze -
gü lő és el len ál ló len ne, ad ják át a ki -
rá lyi bí ró ság nak, vagy is a ke resz -
tény ség vé del me ző jé nek.

17. A ha mis es kü ről
Ha va la kit a te he tő sek kö zül hi tét be -
mocs kol va, szí vét be szennyez ve, es -
kü jét meg szeg ve a ha mis es kü vés nek
hó dol va ta lál nak, ke zé nek el vesz té -
sé vel la kol jon a ha mis es kü ért, vagy
öt ven ti nó val vált sa meg ke zét. Ha vi -
szont köz ren dű lesz hit sze gő, ke ze le -
vá gá sá val bűn hőd jék, vagy ti zen két
ti nó val vált sa meg azt, és böj töl jön,
mi ként a ká no nok pa ran csol ják.

19. A temp lom ba já rás ról és
azok ról, akik mo rog nak
és be szél nek a mi se ide jén
Ha azok, akik is ten tisz te let hall ga tá -
sá ra temp lom ba jő vén és ott a mi se
köz ben egy más kö zött mo rog nak, és
a töb bi e ket za var ják, mi hasz na me -
sé ket ad va elő és nem fi gyel ve az egy -
há zi táp lá lé kul szol gá ló is te ni ol vas -
má nyok ra, ha na gyob bak, fedd jék
meg és gya lá zat tal űz zék ki őket a
temp lom ból. Ha pe dig ki seb bek és
köz ren dű ek, a temp lom elő csar no ká -
ban ek ko ra vak me rő sé gü kért min -
den ki je len lé té ben kö töz zék meg,
va la mint os tor üté sek kel meg ha juk
le vá gá sá val dor gál ják meg őket.

26. Az öz vegy asszo nyok ról és az
ár vák ról
Azt akar juk, hogy mind az öz ve gyek,
mind az ár vák ré sze sei le gye nek
tör vé nyünk nek olyan tar ta lom mal,
hogy ha va la ki fi a i val és le á nya i val
meg öz ve gyül, és meg ígé ri, hogy el -
lát ja őket, és ve lük ma rad, amed dig
él, le gyen meg er re a tő lünk ka pott
le he tő sé ge, és sen ki ne kény sze rít se
őt is mét há zas ság ra. (Po gány ma gyar
gya kor lat, a le vi rá tus szo ká sa sze rint

a meg öz ve gyült fe le ség ke zé re az el -
halt férj öccse, il let ve a nagy csa lád
– ro kon ság – más, idő sebb fér fi tag -
ja tar tott igényt. Ha son ló sors fe nye -
get te Ist ván any ját, Sa rol tot is.) Ha
pe dig fo ga dal mát meg vál toz tat va
há za sod ni akar és el hagy ni az ár vá -
kat, az ár vák ja va i ból sem mit se tu -
laj do nít son ma gá nak, csak az őt il -
le tő ru há kat.

II. tör vény könyv
1. Az egy ház nak szó ló ki rá lyi
ado mány ról
Tíz fa lu (latinul villa; e meg ne ve zés
alap ján nem dönt he tő el, hogy Ist ván
ko rá ban tel je sen meg szi lár dult te le pü -
lés volt-e – a 11. szá zad vé gi tör vé nyek
ar ról ta nús kod nak, hogy a fal vak
még ek kor is mo zog tak, és hogy ép pen
a temp lom fel épí té sé vel igye kez tek a
ki rá lyok ál lan dó he lyez köt ni a fal va -
kat) épít sen egy temp lo mot, ame lyet
két szál lás hellyel és ugyan annyi szol -
gá val, ló val és mar há val, hat ökör rel
és két te hén nel, har minc ap ró jó szág -
gal ado má nyoz za nak meg. Ru hák ról
és [ol tár]te rí tő ről vi szont a ki rály
gon dos kod jék, pap ról és köny vek ről
a püs pök.

[17.] A ki rály és az or szág [el le -
ni] össze es kü vés ről
Ha va la ki a ki rály vagy az or szág el -
len össze es kü dik, ne lel jen me ne dé -
ket az egy ház nál. És ha va la ki a ki rály
éle te vagy mél tó sá ga el len bár mi lyen
mó don bár mi fé le össze es kü vést sző,
vagy bár mi fé le össze es kü vést meg kí -
sé rel, vagy a kí sér le tet te vő vel tud va
egyet ért, kö zö sít sék ki, és va la mennyi
hí vő kö zös sé gé től fosszák meg. És ha
va la ki bár ki effé lét is mer, és bár ké -
pes bi zo nyí ta ni, nem je len ti, a fent
mon dott bün te tés alá es sék.

[18.] A ti zed ről
Ha va la ki nek Is ten tí zet adott egy év -
ben, a ti ze di ket Is ten nek ad ja, és ha
va la ki ti ze dét el rej ti, ki len cet fi zes sen,
és ha va la ki a püs pök ja vá ra el kü lö -
ní tett ti ze det el lop ja, tol vaj ként ítél -
jék el, és az effé le tel jes elég té tel a püs -
pök re tar toz zék. (Az egy há zi ti zed –
dézs ma – be szol gál ta tá sa az óke resz -
tény idők re nyú lik vissza. A ti zed fi ze -
tés ről Ma gyar or szá gon elő ször Ist ván
má so dik tör vény köny vé nek ez a fe je -
ze te ren del ke zik.)

Fel hasz nált for rá sok: Szent Ist ván
ki rály In tel mei és Tör vé nyei. Szent Ist -
ván Tár su lat, Bu da pest, 2000. A tör -
vé nye ket for dí tot ta és a jegy ze te ket ír -
ta Kris tó Gyu la. – Ár pád há zi Szent
Ist ván. Kos suth Nyom da Rt. Pal las
Stú di ó ja, Bu da pest, 1997.
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Szent Ist ván tör vé nyei
ját szó dott le az Er dé lyi Fe je de lem ség -
ben, ahol Szent Lász ló alak ja szin tén
át ala kult a fe je de lem áb rá zo lá sá vá.

Szűz Má ria elő ször III. Bé la réz -
pén ze i nek hát lap ját dí szí tet te, majd
leg kö ze lebb, ek kor már a kis Jé zus -
sal a kar ján, Má tyás (1443–1490)
pén ze in tűnt föl. Az ara nyak elő lap -
ján, az ezüst pén zek hát lap ján sze re -
pelt PAT RO NA HUN GA RIAE kör -
irat ban, a du ká to kon csak a Szent
Lász ló-kép je len té sé nek mó do su lá -
sá val ke rült a hát lap ra.

A Habs burg-ural ko dók alatt a ma -
gyar pén zek től ide gen érem ké pű tal -
lé ro kon a cí mer és a ver de jegy mel -
lett gya kor ta csak a Ma don na je len -
tet te a ma gyar jel le get. Meg for má lá -
sa vál to zott a mű vé sze ti stí lu sok vál -
ta ko zá sá val: volt gó ti kus és re ne -
szánsz Ma don na, majd I. Li pót tól
kezd ve meg je lent a ba rokk Ma don -
na. Utol já ra for gal mi pén zen a két
pen gőn sze re pelt, majd a II. Já nos Pál
pá pa 1991. évi ma gyar or szá gi lá to ga -
tá sá ra ki adott arany ezer fo rin tos
em lék pénz hát lap já ra is rá ke rült.

A mai ma gyar cí mer
az érem pén ze ken
A mai ma gyar cí mer el ső ele me, a
pajzs ba fog lalt ket tős ke reszt elő ször
III. Bé la pén ze in tűnt fel, ezt né hány
év ti zed del ké sőbb a hét szer vá gott cí -
mer pajzs kö vet te. En nek a ket tő nek
a vál ta ko zá sa, va la mint egyéb cí -
mer ele mek kel – An jou-li li om, cseh
orosz lán, lit ván lo vag, bran den bur -
gi sas, ame lyek az ép pen tró non ülő
ural ko dó egyéb cí me it jel ké pez ték –
va ló kom bi ná lá sa volt jel lem ző a
kö zép ko ri ma gyar pén zek re. I. Ulász -
ló pén ze in fog lal ták elő ször egy be a
vá gá sos cí mert a ket tős ke reszt tel, de
en nek a ko ro ná zott, két ré szű ma gyar
cí mer pajzs nak még hosszú ide ig
nem volt foly ta tá sa. Hu nya di Má tyás
alatt ala kult ki a ma gyar ezüst pénz
jel leg ze tes cí mer áb rá zo lá sa, amely to -
vább élt a Habs burg-ural ko dók ide -
jén is: a négy fe lé osz tott cí mer pajzs,
kö zé pen szív pajzs ban a min den ko ri
ural ko dó csa lá di cí me ré vel. Má tyás
ese té ben ez a cső ré ben gyű rűt tar tó
hol ló volt.

Az or szág há rom rész re sza ka dá -
sa után a cí mer fej lő dés a Ma gyar Ki -
rály ság ban és az Er dé lyi Fe je de lem -
ség ben né mi leg el tért egy más tól.
Míg a ki rá lyi pén ze ken – ter mé -
szet sze rű leg – fő leg a Habs burg-
tar to má nyok cí me rei sze re pel tek,
kö zöt tük csak egy volt a ma gyar cí -
mer, Er dély ben a há rom nem zet, a
ma gyar (ki ter jesz tett szár nyú sas), a
szász (hét to rony) és a szé kely (nap
és hold) cí mer ele me ket kom bi nál ták
a min den ko ri fe je de lem csa lá di cí me -
re i vel.

Má ria Te ré zia ural ko dá sa alatt új -
ra meg je lent a Szent Ko ro ná val ko -
ro ná zott két ré szű ma gyar cí mer,

majd az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia
ide jén a tag or szá gok nagy cí me rén
szív pajzs ban sze re pelt a ma gyar cí -
mer. A pen gő kön már a ma gyar cí -
mer pajzs lát ha tó, majd az el ső fo rin -
to kon ezt fel vál tot ta a ko ro na nél kü -
li, úgy ne ve zett Kos suth-cí mer.

A Ma gyar Nép köz tár sa ság ki ki ál -
tá sa után a Rá ko si-cí mer ke rült pén -
ze ink re. Ezt a rossz em lé ke ze tű jel -
ké pet csak az 1956-os for ra da lom
után cse rél ték le a Ká dár-cí mer re.
Több mint har minc évet kel lett vár -

ni ar ra, hogy az 1989. ok tó ber 23-án
ki ki ál tott Ma gyar Köz tár sa ság pén -
ze in el nyer je mél tó he lyét a ko ro ná -
zott, két ré szű ma gyar cí mer.

Föld be rej tett kin csek
A ma nap ság mú ze u mok ban és ma -
gán gyűj tők nél őr zött ré gi pén zek
né hány ki vé tel től el te kint ve fenn -
ma ra dá su kat an nak a – ma ga ide jé -
ben – ka taszt ro fá lis ese mény nek kö -
szön he tik, hogy haj da ni tu laj do no suk
an nak ide jén az el len sé ges ka to nák
vagy sa ját föl des ura zak la tá sai elől a
föld be rej tet te őket, de már nem tu -
dott visszamen ni ér tük. A föld szám -
ta lan ilyen kin cset őriz. Vé gig te kint -
ve az érem le le tek hosszú so rán, le -
von ha tó az a kö vet kez te tés, hogy
szá muk min dig a za va ros, há bo rús
idők ben ug rik meg. A leg több érem -
le le tet a ta tár já rás kor és a tö rök há -
bo rúk ko rá ban rej tet ték el. Míg pél -
dá ul az An jou-kor szak hoz ha son ló
kon szo li dált idő szak ból szár ma zó
le le tek szá ma leg fel jebb né hány tu -
cat, ad dig a ti zen öt éves há bo rú ból
mint egy más fél száz érem le let is mert.

Ma gyar vi lág hír
A ma gyar pénz ve rés vi lág szer te hí -
res mi vol tát és ma gas szín vo na lát jel -
zi, hogy a ma gyar pénz ver dék ben
több kül föl di or szág szá má ra is ver -
tek for gal mi pén ze ket. Kör möc bá -
nyán a 19. szá zad vé gén ké szül tek
Bul gá ria szá má ra pén zek, ame lye ken
ci rill be tűk kel sze re pel a KB, Kör -
möc bá nya je le, majd a két vi lág há bo -
rú kö zött Be rán La jos, a bu da pes ti
ver de fő vés nö ke ké szí tet te III. Bo risz
bol gár cár pén ze it. Szin tén a 19. szá -
zad ban ké szül tek Kör möc bá nyán
Olasz or szág szá má ra vál tó pén zek.
Az utób bi idő szak ban sem ma radt
ab ba ez a ten den cia. A bu da pes ti
pénz ver de több nem zet kö zi ten dert
is meg nyert, így Ma gyar or szá gon
ver ték töb bek kö zött Szlo vé nia, Cip -
rus, Thai föld, Ve ne zu e la és Ír or szág
fém pén ze i nek egyes cím le te it is.

Össze ál lí tá sunk for rá sá ul a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um Vár mú ze u ma Dé -
nár tól a fo rin tig – Fe je ze tek a ma gyar
pénz ve rés tör té ne té ből cí mű esz ter -
go mi ál lan dó ki ál lí tá sá nak anya ga
szol gált.

Szent Ist ván tól öt ven hat tör vény fe je zet ma radt ránk. Bi -
zo nyos, hogy ere de ti leg több volt, hi szen Kál mán ki rály
el ső tör vény köny vé nek har minc ne gye dik cik ke lye az Ist -
ván-tör vény ál tal sza bá lyo zott vám fi ze tést em lí ti, ez
pe dig az is mert fe je ze tek egyi ké ben sem ta lál ha tó.

Az öt ven hat fe je ze tet tíz kéz irat őr zi, de úgy, hogy nincs
olyan, amely va la mennyit ma gá ban fog lal ná. A kéz ira -
ti ha gyo mány egyik cso port ját egy ma ga a 12. szá za di Ad -
mon ti kó dex al kot ja, amely két könyv re bont va öt ven fe -
je ze tet ha gyo má nyo zott ránk. Ez nem tar tal maz za Ist ván
ki rály ne vét; hogy még is az ő tör vé nye i ről van szó, azt a
má sik szö veg ha gyo mányt tük rö ző ki lenc, túl nyo mó részt
16. szá za di kó dex be jegy zé sei mu tat ják. Ezek Ist ván el ső
tör vény köny ve ként az In tel me ket hoz zák, majd ezt kö ve -
tő en, mint má so dik (tör vény)köny vet, egy vég té ben köz lik
az öt ven öt cik kelyt.

Az Ad mon ti kó dex ben tük rö ző dő két (tör vény)könyv ar -
ra utal hat, hogy az Ist ván ko rá ban szá mos kü lön bö ző (és
nem csu pán két) al ka lom mal meg al ko tott tör vény szö ve -
ge ket két idő pont ban – az el ső tör vény köny vet még bi -
zonnyal Ist ván alatt (1038 előtt), a má so di kat ta lán I. And -
rás ki rály ide jé ben (1046–1060) – össze szer kesz tet ték.

Ist ván tör vé nye i re erős ha tást gya ko rol tak a 8. szá zad
má so dik fe lé ből va ló ba jor tör vény (Lex Ba i u wa ri o -
rum), va la mint a 8–9. szá za di frank zsi na ti ha tá ro za tok

és tör vény szö ve gek. Ugyan ak kor az ide gen min ta kö ve té -
se el le né re is a két tör vény könyv Ist ván ko rá nak sa já to -
san ma gyar prob le ma ti ká ját tük rö zi, ezért an nak fel be -
csül he tet len ér té kű for rá sa.

Mind két tör vény könyv az egy ház vé del mi tör vé nyek kel
kez dő dött. Ist ván az el ső tör vény köny vé ben el ren del te töb -
bek kö zött, hogy va sár na pon ként az em be rek ne dol goz -
za nak, ha nem temp lom ba men je nek. En nek meg könnyí -
té sé re a vá sá ro kat szom bat ról át tet ték va sár nap ra, le he -
tő leg a temp lom mel lé. Min den ki kö te les volt temp lom ba
men ni, ki vé ve azt az egy em bert, aki a tűz re vi gyáz. A temp -
lom ke rü lő ket ve rés sel bün tet ték.

Ezek a tör vé nyek szi go rú ak, de alap já ban vé ve ta lán
igaz sá go sak vol tak. A nép ret te gett tör vé nye i től, erős, ha -
tá ro zott ural ko dá sá ért azon ban tisz tel ték.

A szom szé dos or szá gok ban, ha lo pá son ér tek egy szol -
gá lót, ha lál lal bün tet ték. Ma gyar or szá gon ez csak har -
mad szo ri tet ten érés ese tén for dult elő. A böjt meg sze gé -
sé ért egy hét el zá rás és kop la lás járt. Az a tény, hogy tör -
vé nyei a szom szé dos or szá go ké hoz ké pest hu má nu sak vol -
tak, ren ge teg kül föl dit von zott az or szág ba, akik kö zül so -
kan vég leg le te le ped tek itt.

Az aláb bi ak ban áll jon itt né hány Ist ván ki rály tör vé -
nye i ből. Dőlt be tű vel a hoz zá juk tar to zó ma gya rá za tok
ol vas ha tók.

az Eu ró pai Uni ó ig
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– Ön 1989–95 kö zött a Mű ve lő dé -
si Mi nisz té ri um ban az Egy há zi Kap -
cso la tok Fő osz tá lyá nak ve ze tő je, majd
négy évig a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -
ban az egy há zi kap cso la tok cím ze tes
ál lam tit ká ra, 2005-től az Or szág -
gyű lés el nö ké nek ta nács adó ja volt.
Mind ezek könnyen el ér he tő in for -
má ci ók Ön ről. De hon nan jött, és ho -
gyan lett a rend szer vál tó idő szak
egy há zak kal kap cso la tos fo lya ma -
ta i nak ta nú ja, sőt ak tív for má ló ja?

– Ré gi fel vi dé ki ne me si csa lád a
mi énk. „Ősünk nek”, egy olasz épí tő -
mes ter nek a ne ve a 13. szá zad kö ze -
pén buk kan fel. Mi szü le im mel 1944-
ben Ung vár ról me ne kül tünk át, de a
há bo rú után már nem tud tunk
vissza men ni. Ba ra nyá ba ke rül tünk,
a di ák éve im Né met bo lyon, Pécs vá -
ra don, Me csek ná das don, il let ve Pé -
csett tel tek, majd pe da gó gus let tem.
A sok szí nű val lá si ho va tar to zá sú
csa lád ban az evan gé li kus kö tő dés is
sok he lyen meg je le nik. Ér de kes, hogy
sors for dí tó idők ben min dig volt egy-
egy Plat thy, aki ve ze tő vagy ta nács -
adó sze rep ben a meg úju lást igye ke -
zett szol gál ni. Ezt a csa lá di szel le mi
örök sé get húsz év vel ez előtt ma -
gam ra is kö te le ző nek érez tem. Óri -
á si meg mé ret te tést je len tett szá -
mom ra a ka pott szép fel adat egy
meg újul ni szán dé ko zó or szág éle té -
ben. Túl zás nél kül mond ha tom, hogy
amit két év ti ze de el in dí tot tunk, ar -
ra a jo gi, gya kor la ti „ge rinc re” épül -
nek ma is az egy há zi kap cso la tok.

– 1989 nya rán mi ért esett épp Ön -
re a vá lasz tás?

– Tud ja, volt egy jó mi nisz te rünk,
Gla tz Fe renc. Ko ráb ban nem is mer -
tük egy mást, csak tud tunk egy más -
ról. Ak ko ri ban a mi nisz té ri um és a
ta ná csok kap cso la tát irá nyí tó fő osz -
tályt ve zet tem, előt te vé gig jár tam
az ál lam igaz ga tá si sza már lét rát, s
ez alatt rend kí vül szé les kap cso lat -
rend szer re tet tem szert. Az ál lam -
igaz ga tás ban vég zett mun kám so rán
min dig az adott po zí ci ó ból le het sé -
ges, se gí tő szán dé kú ko or di ná lás és
az együtt gon dol ko dás hí ve vol tam.
Ta lán ezek szá mí tot tak.

– A rend szer vál tás rész le tei má ig
nem köz is mer tek. Te gye ki csit élőb bé
szá munk ra: mi tör tént húsz éve ezek -
ben a hó na pok ban az egy há zi kap cso -
la tok te rü le tén?

– 1989. jú li us 6-án a mi nisz ter úr
hí va tott. El mond ta, hogy jog utód
nél kül meg szűnt az ÁEH, és a mi nisz -
té ri um fel ha tal ma zást ka pott egy
kis lét szá mú fő osz tály lét re ho zá sá ra.
En nek én le szek a ve ze tő je. Va ló já ban
nem is kap tam gon dol ko zá si időt, csi -
nál ni kel lett. Va la mi újat kel lett al kot -
ni: egy ház és ál lam fo lya ma tos,
egyen ran gú, mel lé ren delt vi szo nyú
pár be szé de volt a cél. Au gusz tus ban
lét re is jött a kap cso la to kat ko or di -
ná ló fő osz tály. Kér te a mi nisz ter azt
is, hogy az új tan évet az új ra in du ló
fa so ri evan gé li kus gim ná zi um ban
nyit has sa meg.

– 1994-ig a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ban is mű kö dött egy ha son ló pro -

fi lú tit kár ság. Mi volt e pár hu za mos -
ság oka? Míg a mű ve lő dé si mi nisz ter
„ré gi” em be re ket nyert meg az ügy nek,
ad dig An tall Jó zsef mi nisz ter el nök az
új hely zet hez úja kat ke re sett?

– Nem, az tör tént, hogy a ko ráb -
ban a mi nisz té ri um ál lam tit ká ra ál -
tal ve ze tett, II. Já nos Pál pá pa 1991-
es lá to ga tá sá nak elő ké szí té sé re lét re -
jött tár ca kö zi bi zott ság ve ze té sét a
meg ala kult Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
– MEH – egyik po li ti kai ál lam tit ká -
ra lát ta el. Er re a fel adat ra egy kis lét -
szá mú tit kár ság jött lét re, ál lam tit ká -
ri ve ze tés sel, amely azon ban a lá to -
ga tás le zaj lá sa után is meg ma radt, jo -
gi sta tú tum nél kül. Ter mé sze te sen
nem volt sze ren csés ál la pot az egy -
há zak ré szé ről sem ez a ket tős ség. Hi -
szen az ál lam és az egy há zak kap cso -
la tá nak ko or di ná lá sát az a kor mány -
ren de let ír ta elő, amely az újon nan
meg ala kult Mű ve lő dé si és Köz ok ta -
tá si Mi nisz té ri um fel ada ta it, ha tás -
kö rét, ha tó sá gi jog kö re it ha tá roz ta
meg, míg a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
fel ada tai kö zött nem sze re pel tek
egy há zak kal kap cso la tos fel ada tok.
Ez a prob lé ma ké sőbb úgy ol dó dott
meg, hogy a volt egy há zi in gat la nok
tu laj don ren de zé sé ről szó ló, 1991-
ben meg al ko tott tör vény alap ján a
MEH ál lam tit ká ra lát ta el a kor -
mány úgy ne ve zett egyez te tő bi zott -
sá gá nak el nö ki te en dő it, ugyan ak kor
a mi nisz té ri um ban jött lét re a tu laj -
don ren de zé si iro da az egy há zi kap -
cso la tok fő osz tá lyán be lül. 1994-től
1998 au gusz tu sá ig min den, egy há za -
kat érin tő ko or di na tív fel ada tot –
ben ne a tu laj don ren de zés sel kap -
cso la tos te en dő ket is – a Mű ve lő dé -
si Mi nisz té ri um, il let ve ké sőbb a
MEH Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá -
ga lá tott el a ve ze té sem mel.

– Ön egy szer azt nyi lat koz ta, hogy
nem volt fo gal ma az ÁEH fel ada ta -
i ról és mű kö dé sé ről, s ki vá lasz tá sa kor
épp ez a „nem tu dá sa” szá mí tott
előny nek. Ké sőbb lett-e rá lá tá sa az
előz mé nyek re?

– Én az ÁEH-ban nem dol goz tam,
te hát nem is mer tem a „mód sze re ket”.
Konk rét ügyek kap csán ké sőbb ter -
mé sze te sen ta pasz tal tam, ho gyan
kor lá toz ta a hi va tal az egy há zak
moz gás te rét.

– Ho gyan tör tént a hi va tal fel szá -
mo lá sa?

– Az ÁEH szék há zá ból, a Lend vay
ut cá ból a mi nisz té ri um igaz ga tá si és
jo gi fő osz tá lya hoz ta át az irat anya -
got, és he lyez te el kü lön he lyi sé gek -
ben, min den ki elől el zár va, majd a ki -
lenc ve nes évek kö ze pén egy tár ca kö -
zi bi zott ság dol goz ta fel. Tu do má som
sze rint így ke rült az ira tok egy ré sze
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ba, és lett
ku tat ha tó vá.

– Volt-e foly to nos ság az ÁEH és az
új fő osz tály kö zött?

– Nem, és nem is le he tett, hi szen
a jog utód nél kü li meg szün te tés sel
együtt azok a jog sza bá lyok és fel ada -
tok is meg szűn tek, ame lyek vég re haj -
tá sá ra lét re hoz ták a hi va talt. Úgy
tu dom, hogy kö rül be lül hat van főt
ez zel egy idő ben fel men tet tek.
Ugyan ek kor a me gyei ta ná csi ap pa -
rá tus ban mű kö dő egy há zi tit ká rok
fel adat kö re és po zí ci ó ja is meg szűnt.

–Ta pasz ta la ta sze rint ho gyan él -
ték meg az egy há zak a hir te len jött
sza bad sá got?

– Ele in te erős volt a gya nak vás. To -
vább él tek a ko ráb bi be ideg ző dé -
sek. Az el ső évek in kább a „görcs ol -
dás” je gyé ben tel tek. Ké sőbb a bi zal -
mat lan ság egy re in kább meg szűnt,
mert ér zé kel ték, hogy va ló ban part -
ne ri vi szony ki ala kí tá sá ra tö rek -

szünk. Még is több egy ház ve ze tő től
hal lot tam, hogy túl hir te len sza kadt
rá juk a vál to zás, az egy há zak nem
tud tak azon nal él ni a le he tő sé gek kel.
Ké szü let le nül ér te őket, nem volt ide -
jük szer ve zet ten, át gon dol tan és
terv sze rű en ki ala kí ta ni sa ját vá la -
szai kat. Szá mom ra mind vé gig a
konst ruk tív és egyen ran gú pár be szé -
den volt a hang súly. A jo gi sza bá lyo -

zá so kat is az egy há zak kal kö zö sen
ala kí tot tuk ki.

– Az egy ház ügyi hi va tal, amely
„ide gen test ként” jött lét re, jog utód
nél kül szűnt meg. A tisz tá zás ra vá -
ró kér dé sek azon ban ma rad tak, sőt
so ka sod tak. Me lyek vol tak az új fel -
ada tok?

– Egé szen új ala pot kel lett te rem -
te ni, szin te egyik nap ról a má sik ra, a
sem mi ből. A Né meth-kor mány dek -
la rál ni akar ta, hogy Ma gyar or szá gon
jog ál la mi ság van szü le tő ben. Eh hez
leg elő ször meg kel lett szün tet ni a dik -
ta tú ra jel leg ze tes szer ve it. Az alap ve -
tő em be ri jo gok biz to sí tá sa is ezt a
szán dé kot kí ván ta ki fe jez ni. A kor -
rekt, egyen ran gú pár be széd ki ala kí -
tá sa mel lett a sza bad mű kö dést ga -
ran tá ló tör vény elő ké szí té se is fel ada -
tunk volt.

– Mi lyen szer ve ze ti for má ban tar -
tot ták a kap cso la tot?

– Gla tz Fe renc kez de mé nye zé sé -
re a négy nagy egy ház kép vi se lő ket
kül dött a fő osz tály hoz. Ez szá muk -
ra nem mun ka vi szonyt je len tett, ha -
nem sa ját egy há zuk kép vi se le tét. E
konst ruk ció az én időm ben vé gig
mű kö dött. A pro tes táns egy há zak az
iro da igaz ga tó ju kat de le gál ták, az
evan gé li ku sok Kar ner Ágos tont, majd
Sze me rei Zol tánt, a re for má tu sok
pe dig Ara nyos Zol tánt, majd Czö vek
Oli vért.

– Az egy há zi élet ben rég ről is mert
ne vek. Az egy ház ve ze tők ja va ré sze is
hi va ta lá ban volt már a rend szer vál -
tás előt ti évek ben. Töb ben sze re pel tek
a vél he tő en 1990 ele jén össze ál lí tott

Szak ér tő ’90 lis tán. Le het ré gi em be -
rek kel újat kez de ni?

– Sze rin tem le het. Ha egy ér tel mű -
en ki nyil vá nít ja, hogy már más képp
gon dol ko dik, és örül, hogy fel sza ba -
dult a te her alól. Ha ér zé kel he tő a „ré -
gi em ber ben” a meg úju lá si szán dék,
és ér zi, hogy nem aka rom a múlt ját
fe sze get ni, ak kor le het, hogy száz szor
annyi ener gi át fek tet a kö zös meg úju -
lást igény lő ügy be… Ter mé sze te sen
a leg ele jén te le fo nok ból ér zé kel tem,
hogy so kan úgy gon dol ják, a ko ráb -
bi gya kor lat to vább él. 

En gem ez nem ér de kelt. Be te -
kint het tem vol na ab ba az ak ta cso mó -
ba is, ame lyik át ke rült az ÁEH-tól, de
nem akar tam, hogy be fo lyá sol jon
az, hogy tu dom, ki mi volt. Az ügy
volt az ér de kes, az új hely zet. Tisz ta
lap pal kel lett in dul ni, el kel lett fe lej -
te ni, hogy a negy ven év alatt kü lön -
fé le ha tás ra em be rek eset leg mi be
men tek be le. A sa ját lel ki is me re tük -
kel ne kik kell el szá mol ni uk, nem
ne kem. Az 1990. évi IV. tör vény egy -
ér tel mű en ar ról be szél, hogy az egy -
ház ma ga ala kít ja ki szer ve ze tét, és
ma ga dön ti el, hogy mit tart fon tos -
nak, kit küld ki ér de kei kép vi se le té -
re. Én nem vá lo gat hat tam meg a
tár gya ló part ne re i met. Az úgy ne ve -
zett Szak ér tő ’90 lis tát csak ké sőbb,
a saj tó ból is mer tem meg.

Az egy ház bel ügye az is, hogy a be -
szer ve zé si ese te ket tisz táz za, vagy
sem. Ta lán jobb lett vol na eze ket még
a leg ele jén ren dez ni, ahogy a né me -
tek tet ték, ők rög tön nyil vá nos ság ra
hoz ták a lis tá kat. A lé nyeg az, hogy
mind ez kény szer ha tá sá ra tör té nik-e
vagy a sa ját ma gam bel ső meg tisz tu -
lá sa ér de ké ben. Az utób bi idő pont -
tól füg get len.

– Az el ső sza bad par la men ti vá -
lasz tás 1990 ta va szán zaj lott le. Egyes
vál toz ta tá so kat azon ban a jog ál la mi
nor mák nak meg fe le lő en már ko ráb -
ban vég re haj tot tak. Az ÁEH fel szá -
mo lá sa, de a lel ki is me re ti és val lás -
sza bad ság kor lá ta i nak meg szün te té -
sét ki mon dó tör vény el fo ga dá sa is még
az egy párt rend szer ben tör tént meg.
Mi lyen hosszú tá vú jo gi ga ran ci ái
szü let het tek ak kor az új tí pu sú egy -
há zi kap cso la tok nak?

– Ezt 1989 őszén a Va ti kán ban is
meg kér dez ték, aho vá a dip lo má ci ai
kap cso la tok új ra fel vé te lét elő ké szí -
tő há rom ta gú de le gá ció tag ja ként el -
utaz hat tam. Ma gunk kal vit tük a IV.
tör vény ter ve ze tét is, olasz nyel ven.
Cso dál koz tak, hogy egy ál lam az
egy ház tel jes sza bad sá gá ra törekszik,
de még az egy há zi ve ze tők ki ne ve zé -
sét meg elő ző vé le mé nye zé si vagy
egyet ér té si jo got sem igény li. Az
ÁEH fel szá mo lá sa egyik el ső fon tos
lé pé se volt a kö zel tíz évig tar tó
jog al ko tá si fo lya mat nak. Az 1998-ig
meg ho zott sza bá lyo zá sok ma is jo -
gi ga ran ci á kat ad nak. Biz to sít ják az
egy há zak sza bad mű kö dé sét, egy ház
és ál lam tel jes szét vá lasz tá sát és
azo kat a fel té te le ket, ame lyek az
egy há zak tár sa da lom ban vál lalt sok -
ré tű sze re pé nek a be töl té sé hez szük -
sé ge sek.

Ma bo rú lá tóbb va gyok. Az ak ko -
ri egyet ér tés most szin te el kép zel he -
tet len. Az 1990. ja nu ár 24-én jó vá ha -
gyott IV. tör vényt pél dá ul az ak ko ri
par la ment ti zen egy tar tóz ko dás sal és
egy „nem” sza va zat tal fo gad ta el!
Óri á si mu lasz tás lett vol na ré szünk -
ről, ha az ak ko ri tör té nel mi pil la nat -
ban eze ket a lé pé se ket nem tesszük
meg. Szá mom ra ez az el múlt húsz év
egyik leg na gyobb ta pasz ta la ta.

g Mi rák Ka ta lin

Sors for dí tó idő
Be szél ge tés Plat thy Iván nyu gal ma zott ál lam tit kár ral az ÁEH meg szün te té sé nek hu sza dik év for du ló ja al kal má ból

Levélpapírfejléc 1957-ből
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b Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal (ÁEH) 1951-től har minc nyolc éven át
– egy rö vid, 1956-os in ter mez zót ki vé ve – tar tot ta kéz ben az ál lam és
az egy há zak kö zöt ti kap cso la to kat, szo ro san együtt mű köd ve az ál lam -
biz ton sá gi és párt szer vek kel. A rend szer egy ház po li ti ká jának és a val -
lá sos vi lág né zet el le ni ideo ló gi ai harcnak az in téz mé nye ként köz vet -
len be fo lyás sal bírt az egy há zak ra: irá nyí tot ta, el len őriz te, fel ügyel -
te bel ső éle tü ket. A vál to zá sok egyik leg ko ráb bi lé pé se ként, két hét -
tel Nagy Im ré ék új ra te me té se után, jú ni us 30-án az 1989. évi 14. szá -
mú tör vény ere jű ren de let jog utód nél kül meg szün tet te a hi va talt. Az
év for du ló ap ro pó ján Plat thy Iván nal be szél get tünk.

fókusz
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Is ten a gő gö sök nek el len áll, az alá za -
to sok nak pe dig ke gyel met ad. (1Pt 5,5)

Szent há rom ság ün ne pe után a 11. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi azt
bi zo nyít ják: min dig ke gye lem re szo -
ru lunk! Kér jük: ments meg, Uram, a
te ir gal mas sá go dért, s „kö nyö rülj raj tam, Uram, mert erőt len va gyok”
(GyLK 673). Ő el né mít ja a di csek vőt, az alá za tost fel ma gasz tal ja. „Krisz tus
ál tal, hit ben van me ne te lünk ah hoz a ke gye lem hez, amely ben ál lunk és di -
cse ke dünk is az zal a re mény ség gel, hogy ré sze se dünk Is ten di cső sé gé ben.”
(Róm 5,2; LK) Aki ket Is ten el hí vott, azo kat meg is iga zí tot ta! A fa ri ze us és
a vám sze dő pél da tör té ne te a meg nem iga zult és a meg iga zult bű nös ről szól:
„Mert min den ki, aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig meg aláz -
za ma gát, fel ma gasz tal ta tik.” (Lk 18,14) Lu ther a lé nyeg ről ír: „De meg szó -
lal Is ten, s ki mond ja, hogy a fa ri ze us min den cse le ke de te is ten ká rom lás. Lám,
a vám sze dő meg aláz ko dik. Azt mond ja az Úr, hogy bű ne ki sebb a fa ri ze u -
sé nál. Mit re mél he tünk az ilyen »ke gyes től«, aki oly el ve te mült, hogy
irigy li fe le ba rát já tól az üd vös sé get?!” Pál is fenn han gon hir de ti: „Hi szen ke -
gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, (…) Is ten aján dé ka ez; nem cse le ke -
de te kért…” (Ef 2,8–9) A sző lő tő ké ről s a sas ke se lyű ről mon dott pél dá zat ál -
tal is üze ni Is ten, „hogy én, az Úr, te szem ala csonnyá a ma gas fát, és ma gas -
sá az ala csony fát” (Ez 17,24). A céd rus fa haj tá sát el ül te ti, de nem a kal má -
rok föld jén, Ba bi lon ban, ha nem Iz rá el he gyén – je lez vén, hogy ő ál lít ja hely -
re a né pét. Ab rám ki men tet te uno ka öccsét a fog ság ból; Is ten pe dig Áb ra -
há mért ve zet te ki an gya lai ál tal az alá za tos Ló tot a rom lott So do má ból, ahol
nem volt tíz igaz em ber! „Az Úr pe dig kén kö ves tü zes esőt bo csá tott So do má -
ra és Go mo rá ra, az Úr tól, az ég ből.” (1Móz 19,24) – A po gány asszony alá -
za to san és ki tar tó an kér te Jé zust, hogy gyó gyít sa meg a le á nyát, s hi té vel el -
uta sí tó sza vá ba ka pasz ko dott, iga zat ad va ne ki: „Úgy van, Uram, de a ku tyák
is esz nek az asz tal alatt a gyer me kek mor zsá i ból.” Az Úr ezért a szó ért azt
mon dot ta: „Menj el, le á nyod ból ki ment az ör dög.” (Mk 7,28.29) Pé ter, a pres -
bi ter társ s Krisz tus ta nú ja ve zér igénk el ső fél mon da tá val egy aránt in ti a vé -
ne ket s az if ja kat: „…egy más iránt pe dig va la mennyi en le gye tek alá za to sak.”
(1Pt 5,5a) In té se azért hi te les, mert ma ga is ke gyel met nyert, mi u tán az Úr
meg for dult, s sze líd sze mé vel rá te kin tett, ami kor a fő pap há zá nak ud va rán
a vi lág tü zé nél me le ged ve há rom szor le ta gad ta, hogy is me ri! „Pé ter pe dig
vissza em lé ke zett az Úr sza vá ra (…) Az tán ki ment, és ke ser ves sí rás ra fa kadt.”
(Lk 22,61.62) Is ten né pé nek di cső í tő éne ke zeng het már most, mert meg ta -
pasz tal ták, az Úr meg aláz min den ke vély sé get: „Ő (…) le rom bol ja a meg erő -
sí tett vá rost, (…) por rá zúz za.” (Ézs 26,5) Ám akik alá za to sak s hű ek hoz zá,
ben ne hisz nek, azok az erős vár(os) la kó i ként ének lik: „Bíz za tok az Úr ban
min den kor, mert az Úr a mi kő szik lánk mind örök re!” (Ézs 26,4) Val lom: „Amim
csak van, min de nem / Te tő led van, Is te nem (…) / Nagy, vég te len ke gyel med -
ből.” Ké rem: „Mentsd meg a ke vély ség től, / El bí zott ön hitt ség től (…) / Ó, adj
alá za tos szí vet!” (EÉ 445,1.5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Nagy ün nep ség re ké szü lő dött a bi ro -
da lom. Ti be ri us csá szár ural ko dá sá -
nak ti zen ötö dik év for du ló ját ün ne -
pel te. A ce re mó ni á ra Ró má ba ér ke -
zett Pon ci us Pi lá tus is. El hoz ta Iz ra -
el né pé nek min den ara nyát, mi re
csak ke zét rá te het te. Ve le ér kez tek a
le igá zott tar to má nyok hely tar tói is
mind. Ki mert vol na tá vol ma rad ni
ak kor, ami kor a csá szár ün ne pel?

Rop pant aranyhe gyén pe dig ott ült
a csá szár! Sze mei meg má mo ro sod -
tak a mér he tet len gaz dag ság tól, s pil -
la nat ra mint ha meg elé ge dett nek lát -
szott vol na, de csak vil la nás nyi idő -
re, az tán új ra el bo rult a te kin te te.

Egyet len gon do lat bán tot ta: ha az
em be rek nem is, de még fe let te
áll tak az is te nek. És így tör tént,
hogy esze lős agyá ból, ha fél ve is, de
min dent el söp rő erő vel pat tant ki a
gon do lat: „Is ten aka rok len ni!” Elő -
ször félt et től a mon dat tól, szin te
be le sá padt a ki mon dá sá ba. Sze mét
is le sü töt te, mint ha va la mi lát ha tat -
lan ha ta lom előtt kel lett vol na őrü -
le tes mon da tát szé gyen le nie. Ez a
meg ma gya ráz ha tat lan fé le lem ide -
ge sí tet te.

Be le mar kolt a hal maz arany ba,
és a szép mí vű, ne héz kely het hoz zá -
vág ta a kincs tár te rem fa lá hoz. A va -
ko lat le hul lott, de a ke hely nem tört
össze. Sá pad tan la pult meg a már -
vány pad lón, aho vá esett. Ti be ri us
nem néz het te. Ad dig szór ta a ke ze
ügyé be eső arany tár gya kat, amíg el
nem te met te egé szen.

– Is ten aka rok len ni! – ez a mon -
dat zu hant ki aj ká ról min den moz du -
lat nál. Hang ja egy re ma ga sab ban
szállt, s vé gül ri ká csolt már. Be is re -
kedt. Csak sut tog ták már vib rá ló
sza vai – Is ten le szek…

De Ró ma is csak sut tog ni tu dott
más nap a fé le lem től. „A csá szár is ten
lesz… Új is ten ül a há ta ink ra… ke -
gyet len és vér szí vó…” – mond ták a
sze mek, de az aj ka kat le pe csé tel te a
fé le lem.

Az ün nep sé gek után a hely tar tók
el hagy ták Ró mát. Pon ci us Pi lá tus
ar ca gond ter hes volt. Ho gyan hir des -
se ki Zsi dó or szág ban az új is ten, Ti -
be ri us csá szár tisz te le tét és imá dá sát?
A réz mű ve sek már pa ran csot is kap -
tak ar ra, hogy min táz zák meg a csá -
szár ké pmá sát. Már ké szül az is ten -
csá szár szob ra, s pa rancs sze rint fel
kel lett ál lí ta ni min den is ten ség temp -
lo má ban a bi ro da lom egész te rü le tén.

Pi lá tus előtt a je ru zsá le mi temp -
lom ké pe le be gett, és fé le lem fu tott
át a lel kén. „Mi lesz, ha fel nyit tat ja
majd a temp lom ka pu ját, és el he lyez -
te ti ben ne az új bál ványt? Lá za dás…
per sze, lá za dás lesz be lő le, és fo lyik
a vér. Ez a fa na ti kus nép in kább le -
gyil kol tat ja ma gát, de a temp lo mot
nem en ge di meg szent ség te le ní te ni. S
a lá za dá sért ki lesz a fe le lős? A hely -
tar tó, per sze, aki nem kép vi se li böl -
csen a csá szár aka ra tát. S ki re szab -
ják ki majd a bün te tést? S mi lesz ez?”
Nya kán érez te Pi lá tus e gon do lat ra a
bi tót…

– Át ko zott csá szár – szi szeg te fo -
gai kö zött. Az tán a nyel vé be ha ra pott,
és olyan fé le lem mel né zett kö rül,
mint a ha lál ra ítél tek.

Jú dea föld jén járt már, s el ér ke zett
kí sé re té vel a Jor dán vi zé hez. Zu ho -
gó hang ütöt te meg a fü lét. Más
volt ez a hang, mint az is ten csá szár
nya fo gó be szé de. Erő tel je sen szállt és
bát ran csat to gott, mint a kő szá li sa -
sok nagy, ki ter jesz tett szár nya.

– Meg lát ja min den test az Is ten -
nek sza ba dí tá sát. Vi pe rák faj za tai, ki -
cso da in tett meg ti te ket, hogy a
be kö vet ke ző ha rag elől me ne kül je -
tek? Mert el jő, aki erő sebb ná lam nál,
az majd meg ke resz tel ti te ket Szent -
lé lek kel.

Nyug ta la ní tó be széd volt ez. Az
em be rek sír tak, és meg szag gat ták ru -
há i kat. Egy öreg zsi dó fel kelt a tér de -
lők kö zül, ki tár ta kar ját és így ki ál tott:

– Ke gyel mezz, Uram, új Is ten,
Mes si ás!

Ez a mon dat ve rő dött Pi lá tu sig.
Hát ezek nem tud nak a ró mai ese mé -
nyek ről? Ez már a lá za dás kez de te
len ne? Zsi dó ta nács adó ját in tet te
ma ga mel lé, tő le kért ma gya rá za tot.

– Az új is ten, uram, nem a leg fel -
sé ge sebb csá szár, ha nem az én os to -
ba vé rem, a vén a Dá vid tör zsé ből
szár ma zó Jé zus ról be szél. So kan hi -
szik, hogy ő lesz a zsi dók ki rá lya. Azt
is mond ják, hogy már ré geb ben
meg szü le tett…

– És ki az, aki pré di kál? – ér dek -
lő dött Pi lá tus.

– Az Ke resz te lő Já nos, a Za ka ri -
ás fia.

Pi lá tus jól szem ügy re vet te most a
be szé lőt. Szá las ter me tű em ber volt
és égő te kin te tű. Bő re a csont já ra ta -
padt. A ta nács adó mint ha ol vas na Pi -
lá tus gon do la tá ban:

– Sás kát és mé zet eszik… Men jünk,
uram, nem ne ked va ló lát vány ez.

Ek kor for dult fe lé jük Ke resz te lő Já -
nos. Cson tos uj ját fel emel te. S ez az
ujj mint ha Pi lá tus ra mu ta tott vol na.

– Vi pe rák faj za tai, vi pe ra faj za tok
– emel te fel hang ját –, tér je tek meg,
mert el kö ze lí tett az Is ten or szá ga.

Pi lá tus nem hall gat hat ta to vább.
– Men jünk – ad ta ki a pa ran csot.

És még so ká ig azon gon dol ko zott,
mennyi tisz ta ság ült ezen a pró fé ta -
ar con. És azon is, hogy bi zo nyá ra iga -
zat be szélt, s mi lyen kár, hogy meg
kell hal nia. Mert az el mél ke dé se e pil -
la na tá ban vi lá go san lát ta Pi lá tus,
hogy az igaz ság nak eb ben az átok vi -
lág ban meg kell hal nia. Oda szólt kí -
sé re té nek:

– Ha en nek az em ber nek, a pró fé -
tá nak ba ja es nék, je lent sé tek azt né -
kem. A sor sa ér de kel.

* * *

He ró des, a zsi dók ki rá lya is la ko mát
tar tott. He ró di ás lá nya tán colt ezen
a la ko mán. „De szép lány ez…” – ré -
ve de zett el lá tá sán He ró des. Majd -
nem olyan ígé re te sen szép, mint
He ró di ás, az any ja, akit ágyas ként tar -
tott a pa lo tá já ban.

Csak az az át ko zott em ber, a Ke -
resz te lő, aki ből az Is ten be szél, ne ül -
döz né a lel két e mi att a do log mi att.
Gaz dag gá ten né, és szőr ru ha he -
lyett bár sony ban já rat ná. De az zal a
fé lel me tes igaz sá gá val nem le het bír -
ni. Mit is haj to gat egy re? „Nem sza -
bad né ked a te test vé red fe le sé gé vel
él ned.” Csak ezt mon do gat ja. Bör tön -
be is azért ve tet te, hogy el hall gas son.
Ha eb ben az egyet len do log ban en -
ged, is mét sza bad. Nagy em ber ré te -
szi. De nem en ged. Majd hol nap is -
mét meg pró bál ko zik ve le.

Ha en ged, ő, He ró des hol nap meg -
ké ri ar ra is, hogy ve zes se rá lel két a
meg té rés út já ra. Hol nap szól jon hát

a Mes si ás ról. Majd utá na né zet an nak
is, iga zak-e a hí rek, amik az utób bi
idők ben el ter jed tek ró la.

„Hol nap… hol nap én is meg té rek…”
Un do rí tó ez a sok ze ne bo na, ez a

sok or gi á zás, ez a sok me zí te len ség.
Ni, most is itt len ge nek előt te az ud -
var rab szol ga lá nyai. Szin te sem mi ru -
ha nincs raj tuk. És mind ré sze gek
már. Mi lesz ké sőbb? Utá la tos!

„Hol nap meg té rek… Ke resz te lő…
csak ezt az egy dol got ren dez zük el,
ezt a He ró di ás-ügyet. Hi szen sze re -
tem! Nin cse nek mo hó sze me im,
nem kell más, csak ő kell! Ő kell…
kell… kell… kell…”

A rab szol ga a ki rály szá já hoz emel -
te a ne héz ku pát, s He ró des ki it ta az
olaj sű rű, ne héz fü ge bort. Össze ráz -
kó dott. Nem, már ez sem kell, ez sem
íz lik.

– Meg té rek… hol nap… – sut tog -
ta, és aka doz ni kez dett a nyel ve.
Köd bo rult az agyá ra. Ré szeg lett.
Vas tag szem hé ja fé lig le csu kó dott
már, s csak Sa lo me hang já ra nyílt új -
ra. A lány meg ha jolt előt te. Az ezüst
fá tyol ru ha alól ala bást romtest vi lá gí -
tott. S tán col ni kez dett.

Gyor san pör gött, s a kö rök né zé -
se el szé dí tet te He ró dest. Ér zé ki -
ség, má mor, bu ja kéj le be gett a for -
gó lány tán cá ban. A tán co ló is meg -
szé dült vé gül, és oda esett a ki rály lá -
ba i hoz.

– Szép volt, Sa lo me – túrt be le a
dús, sö tét haj ko ro ná ba He ró des ke -
ze. – Ezért a tán cért min dent oda -
adok ne ked, amit csak kérsz.

– Min dent? – kér dez te a lány.
– Min dent! – emel te fel gő gös

hang ját He ró des. – Min dent. Én
szól tam, a ki rály.

Sa lo me ar cán go nosz mo soly fu -
tott át. Győ zött. S mi lyen rég óta
várt er re a győ ze lem re.

– A Ke resz te lő fe jét ké rem. Ho -
zasd ide, uram, egy tál ban. Most!
Most kell!

Döb bent csend ült a te rem re. He -
ró des ki jó za no dott. Ha rag fu tott át
ar cán, de a lány nem en ged te ki ke -
zei kö zül.

– A sza vad szent. Ez lesz min den.
Ez a fej.

A ki rály meg ad ta ma gát.
– Hoz zá tok – csak ennyit mon -

dott test őre i nek, és el ta kar ta az ar -
cát. Sírt. – Hol nap meg té rek? Hol -
nap… hol nap vé gem… – sut tog ta
ma ga elé.

Óri á si ezüst tál cán ült Ke resz te lő
Já nos fe je. A sze mét nem fog ta le
sen ki, és a két szem még élt. Csak
nem moz gott. Me rő en né zett, me rő -
en… És még is min den ki úgy lát ta,
hogy őrá néz. He ró des iszo nyod va
néz te.

Az egyik rab szol ga, aki ti tok ban
Ke resz te lő ta nít vá nya volt, sem mi vel
sem tö rőd ve im már, utá noz va Ke -
resz te lő mély, fé lel me tes hang ját,
ön fe led ten ki ál tot ta:

– Mér ges kí gyók faj za tai! Tér je tek
meg!

He ró des a szí vé hez ka pott, és alá -
bu kott.

– Nem le het – ezt sut tog ta esés
köz ben. – Ó, ó, Ke resz te lő!

S olyan csend lett, hogy nem hal -
lat szott más, csak a Ke resz te lő fe jé -
nek alá csur gó vé re hul lá sa.

Más nap Pi lá tus füg gő ágyá ban
ép pen reg ge li jét fo gyasz tot ta, mi kor
je len tet ték ne ki, ami a pró fé tá val
tör tént.

– Tud tam, hogy meg kell hal nia –
sut tog ta szo mo rú an a hely tar tó.

S a Mes si ás ra gon dolt, aki ről a le -
vá gott fe jű pró fé ta be szélt. „Ő az igaz -
ság! Csak so ha, so ha ne ké ne vé le ta -
lál koz nom” – gon dol ta, és be le sá padt
a ta lál ko zás gon do la tá ba.

g Ja kus Im re

Aki fö lött az ad vent el su hant
Bi bor ban für dik már az ég nek al ja.
Má mor tól resz ket már az al ko nyat,
A nap ko rong ja bá gyad tan ha lad,
S egy szür ke fel hő las san el ta kar ja.

A fű kö zött egy tü csök cír ipel,
Ál mo san zúg a fák nak lom bo zat ja
Zo ko gá so mat sen ki meg nem hall ja
És pa na szom ra sen ki sem fe lel.

De most!… va la mi jól eső me leg
Si mít ja vé gig fá jó szí ve met
Szem pil lá i mat csen de sen le zá rom…

Langy szel lő hoz za er dőn, ré ten át
Az est ha ran gok him nu szos da lát
És imád ság ba hal kul zo ko gá som.

Dsi da Je n

Est ha ran gok

él víz
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Egy ti zen két év kö rü li lány ült a tó
part ján. Leg na gyobb bá na ta ép pen
az volt, hogy az any ja nem volt haj -
lan dó meg ven ni ne ki a strand lá to -
ga tók ked venc nas sol ni va ló ját, az
ol vasz tott sajt tal le ön tött sült
krump lit. Bez zeg a ba rát női! Olyan
él ve zet tel et ték mel let te – nem
mint ha nem kí nál ták vol na meg őt,
de ne ki az az egy-egy szem nem
kel lett, ő sa ját tá lat sze re tett vol -
na! Úgy érez te, ő a leg sze ren csét -
le nebb gye rek ezen a stran don.
Ho gyan jár ha tott ő ennyi re pó rul,
hogy olyan anyát kap jon, aki még
ezt a fi nom sá got sem tud ja ne ki
meg ven ni?!

Rá né zett a ke zé ben lé vő, szal vé -
tá ba cso ma golt szend vics re, ame -
lyet még meg sem kez dett, pe dig
kor gott a gyom ra. Leg szí ve seb -
ben be ha jí tot ta vol na a víz be, az
igaz ság ér ze tét fáj dí tó sé re lem mel
együtt.

– Gye re már, néz zük meg, ki tud
a leg gyor sab ban ki úsz ni a bó já kig!
– za var ta meg bosszús gon do la ta -
it egy saj tos sült krump li val jól la -
kott ba rát nő je. „Hát jól van” –
gon dol ta ma gá ban, mi köz ben las -
san, né hány ho mok vá rat össze ta -
pos va ban du kolt a víz hez. 

„A leg jobb az len ne, ha be le ful -
lad nék eb be a hü lye víz be, az tán
meg bán ja anyám, hogy min dig
ke ve seb bet adott ne kem, mint
amit a ba rát nő im kap tak az any juk -
tól” – mor fon dí ro zott. Iga zá ból
ver se nyez ni nem volt ked ve, rá adá -
sul „ve tély tár sa” még a mo szat nál
is las sab ban moz gott a víz ben,
ezért könnyel mű en be le dőlt a tér -
dig érő víz be. Ek kor eszé be ju tott,
mennyi re utál ja azt is, hogy ő az
egyet len a ba rá tai kö zül, akit nem
en ged nek „em ber ke resőz ni” – tud -
ni il lik ez olyan bú jócs ka fé le ség,
ame lyet sö té te dés kor szo kás ját sza -
ni a szom szé dos er dők ben, szó val
nem hol mi gye rek já ték! 

– Rajt! – ki ál tot ta el ma gát a ba -
rát nő je. 

Ez vissza zök ken tet te a lányt a va -
ló ság ba. Szép las san el kez dett tem -
póz ni. Abban reménykedett, hogy
va la mi meg fog ja a lá bát, és le húz -
za a sö tét mély be. In kább a nyu godt
sö tét ség rab já vá vál jon, mint sem
ilyen igaz ság ta lan vi lág ban él jen! 

* * *

Ezek nek a ví zi men tők nek meg mi -
ért a szün te len síp fú jás ban kell
ki él ni ma gu kat?! Az em ber még
gon dol kod ni sem tud, mert itt
trom bi tál nak esze ve szet ten egész
nap. Vé gül a síp éles hang já tól
zson gó fe jét ki emel te a víz ből, és
kör be te kin tett, hát ha még is ő csi -
nált va la mi sza bály el le ne set, azért
sí pol nak.

A stran don mint ha meg állt vol -
na az élet, az ed dig ug rá ló, si kol to -
zó em be rek csak a fe jü ket moz gat -
ták ide-oda. Egy re töb bek nek a te -
kin te té ben lát ni két ség be esést,
előbb a par ton ál ló ké ban, az tán a
tó ban lubickolóké ban is. Ba rát -
nő je oda úszott mel lé, kér dőn te -
kint ve rá, hát ha tud ja – mi vel kö -
ze lebb volt a part hoz –, mi is tör -
té nik vol ta kép pen. Az összes ví zi
men tő mun ká ban: ki a víz be ug -
rott, ki a men tő csó na kok ba. Te hát
va la ki meg sé rült – né zett egy más -
ra a két lány.

– Min den ki ki a víz ből, azon nal!
– ki ál tot ták szi go rú an a men tők. A
lány ba rát nő jé vel együtt ré mül -

ten úszott ki fe lé. „Mi a fe ne le het
itt?” – gon dol ta, és mind járt vá laszt
is ka pott a kér dé sé re.

– Ta lál ják meg! Jé é zu som, csak
ta lál ják meg a kis fi a mat! – ki ál tot -
ta zo ko gás tól re ked ten egy kö zép -
ko rú nő.

– Ott volt, ott lát tuk utol já ra –
ki ál tot ták né há nyan, mi köz ben
mind egyik egy ki csit más fe lé mu -
tat ta az „ott”-ot. 

A hír má sod per ce ken be lül el ju -
tott min den ijedt ar cú em ber hez.
Egy ti zen hat éves fiú már per cek
óta nem jött fel a víz alól. Az em -
be rek nyel ni és pis log ni sem mer -
tek, úgy fi gyel ték a tó kö ze pén
kö rö ző ví zi men tő ket. 

Órák nak tű nő öt perc után még
min dig csó vál ták a fe jü ket a víz alól
fel buk ka nó men tők. Köz ben a
men tő au tó is meg ér ke zett, a szi ré -
ná ja volt az el ső, ami el nyom ta a fi -
át vesz tett anyu ka ki ál to zá sát. 

Ti zen öt perc. Ennyi idő múl va
húz ták ki a fi út. A par ton még pró -
bál ták új ra élesz te ni, de hi á ba; tes -
te meg ma ka csol ta ma gát, lel ke
ha tá ro zott dön tést ho zott: már
egy má sik vi lág ban a he lye.

Mi ként is le het ezt sza vak ba
fog lal ni? Ta lán nincs is ke se rűbb
hang, mint egy anya sí rá sa el tá vo -
zott gye re ke után. Min den em ber -
nek vér zett szí ve, egye dül a tó
tűnt ugyan olya nak, mint a tra gé -
dia előtt, mint ha mi sem tör tént
vol na.

Vi szont amíg élünk, sem mi sem
tart örök ké, így a der medt em be -
rek las san el kezd tek mi nél ke vés -
bé fel tű nő en – fél ve at tól, hogy a
má sik még nem tart ja he lyén va ló -
nak – moz go lód ni. A lány, aki
ad dig meg sem mert moc can ni,
oda sé tált az any já hoz. Egy pil lan -
tá sá ból meg ér tet te, itt az idő, hogy
el hagy ják a stran dot. 

Mi köz ben au tó juk kal ki fe lé haj -
tot tak, be ka nya ro dott a hul la szál lí -
tó au tó. Ahogy ma guk mö gött hagy -
ták a ta vat, a lány nak eszé be ju tott,
hogy alig egy órá val ez előtt mi lyen
gon do la tok jár tak a fe jé ben: any já -
nak fáj dal mat okoz ni. Úgy érez te,
szin te ő te het er ről a tra gi kus for du -
lat ról, és úgy gon dol ta, hogy ez az
eset örök re kí sér te ni fog ja.

* * *

A jö vő azon ban más képp ala kult.
Pár nap el tel té vel már eszé be sem
ju tott az a bi zo nyos nap. Sőt be
kell, hogy vall jam, nyolc év óta elő -
ször most ju tott új ra eszem be –
mert hogy én vol tam az a bi zo nyos
ti zen két éves lány.

Az az óta el telt évek alatt több
ezer szer ne vet tem ak ko rát, hogy a
re kesz iz mom is saj gott. De an nak az
anyá nak, aki nek a sa ját fia ha lá lát
kel lett vé gig néz nie, ta lán nem volt
még egy szív ből jö vő mo so lya sem.
Az én anyu kám pe dig – aki ugye
nem volt haj lan dó meg szán ni azon
a na pon egy saj tos krump li val – itt
van ne kem, ahogy én is ne ki.

Vé gül is mi ért is kell itt ké tel ked -
ni, hogy vár-e majd min ket va la mi
összes erényt meg tes te sí tő és
össze ko vá cso ló menny or szág, ami -
kor elég most egy röp ke pil lan tást
vet ni ránk – anyu kám ra és rám,
mi köz ben a kert ben azon vi tat ko -
zunk, hogy be ken jem-e ma gam
nap olaj jal, vagy sem. Hisz már
ma gá ban ez menny bé li kép egy
gye re két vesz tett anyá nak…

g Kol ler Esz ter

Tó, sült krumpli,
mentőautó

b A csa pat lát tán meg-meg áll tak a
já ró ke lők. Nem is cso da, hi szen
nem min den nap ta lál koz nak
mint egy har minc lel kes együtt
ke re ke ző vel. Kü lö nö sen au gusz -
tus 6-án „kel tet tek fel tű nést” a
fi a ta lok, ami kor – a Bá tony te re -
nyei Rend őr ka pi tány ság jó vol tá -
ból – rend őrök is kí sér ték őket
a Sám son há za–Ké kes-te tő–
Sám son há za út vo na lon. 

A tót kom ló si evan gé li kus fi a ta lok nak
au gusz tus el ső he té re ke rék pá ros
if jú sá gi tá bort szer ve zett lel ké szük,
Szpi sák At ti la. A részt ve vők Sám -
son há zán száll tak meg, in nen in dul -
tak na pon ként – az ige üze ne té re fi -
gye lő el csen de se dés után – a vá lasz -
tott úti cél fe lé, és min dig ide is tér -
tek vissza, ugyan csak áhí tat tal zár -
va egy-egy na pot.

A nóg rá di te le pü lés ta valy után
má so dik al ka lom mal adott ott hont
a kom ló si fi a ta lok tá bo rá nak. (Egyéb -
ként Sám son há za evan gé li kus gyü -
le ke ze té nek fő fel ügye lő je 1871. feb -
ru ár 17. és 1894. már ci us 20. kö zött
nem ki sebb sze mé lyi ség volt, mint
Kos suth La jos.)

A gaz dag prog ram ré sze volt pél -
dá ul a szé csé nyi Ku bi nyi Fe renc Mú -
ze um, va la mint So mos kő és Sal gó vá -
rá nak meg te kin té se épp úgy, mint a
ko ron go zás és a ne me ze lés a hol ló -
kői Fa ze kas ház ban.

– A hét szó sze rin ti és át vitt ér te -
lem ben vett „csúcs tel je sít mé nye -
ként” egy aránt az or szág leg ma ga -
sabb pont já nak, a Ké kes-te tő nek a
„meg hó dí tá sát” em lít het jük –
mond ta a tá bort ve ze tő tót kom ló si
lel ki pász tor –, de a lé nyeg ter mé sze -

te sen nem a tel je sít mény, a ki hí vá -
sok le küz dé se volt. Ez a né hány
nap el ső sor ban azt a célt szol gál ta,
hogy a ti zen egy és hu szon négy év
kö zöt ti fi a ta lok az együtt meg tett ki -
lo mé te re ken, a kö zös ét ke zé se ken,

az ének lé sen, imád sá gon és be szél -
ge té se ken ke resz tül olyan él mé -
nyek kel gaz da god ja nak, ame lyek
meg ala poz zák, il let ve to vább erő sí -
tik Is ten nel és egy más sal va ló kö zös -
sé gü ket.

g Ga Zsu

Krisz tus sal két ke ré ken
Nóg rá di uta kon te ker tek a tót kom ló si evan gé li kus if jak

b A reg ge lek hű vö sek, az út szé lét
a le hul lott gesz te nyék kez dik
be bo rí ta ni. A ker ti me den ce hi -
deg, a fel szí nén már úsz kál nak
az el ső ként le hul lott, sár gás le -
ve lek – las san már le is kell en -
ged ni… Fu ra ér zés pul csit ke res -
ni sö té te dés kor, mert amíg kint
be szél ge tünk a te ra szon, egy -
szer re csak fáz ni kez dünk. Aj jaj!
Úgy tű nik, vé get ért a nyár.

„Jaj, de kár!” – fut át a gon do lat a fe -
je men. „Mi ért nem ma rad hat így
min den? Mi ért kell, hogy meg vál -
toz zon ez a cso dá la tos vi lág? Ne kem
igen is kell a nap fény, a me leg, a für -
dő zés, az uta zás, az él mé nyek, a sok
jó ba rát! Mi ért nem foly ta tód hat
min den így to vább?” Til ta ko zom
ma gam ban, min den erőm mel. Mert
most hir te len min den és min den ki
hi ány zik. Vissza kí vá nok min den
jót és szé pet, amely ben ré szem le -
he tett.

Ó, Is te nem, mennyi re há lás va gyok
ne ked eze kért az él mé nye kért!
Mennyi re jó volt el men ni ott hon ról,
ki moz dul ni, töl te kez ni! És mennyi
nem várt aján dék ban ré sze sí tet tél!
Bár sok min dent idejé ben el ter vez -
tünk – mi kor ho va me gyünk nya ral -
ni, mit csi ná lunk majd itt meg ott –
, ez-az még is vál to zott a hely szí nen,
vagy épp spon tán ala kult, és még is,
mi lyen jól! Csak a há lám sza va it
mond ha tom el ne ked…

Kö szö net a nyá ri ar co kért: a kis fiú
mo so lyá ért, aki ví zi pisz tolyt ka pott;
a nagy ma ma bol dog ar cá ért, aki
uno ká já val ön fe led ten ját szott a víz -
par ton; a pa pa nyu godt, szun di ká ló
ar cá ért a nyug ágy ban; a fű ben fek vő
gyer mek fel hő ket vizs gá ló ar cá ért; a
cso ki fa gyi tól ma sza tos kis ba ba vi gyo -
rá ért; a lány fi ú ra te kin tő bol dog
mo so lyá ért…

Kö szö net az ap ró, nyá ri, moz du la -
to kért: azért, amellyel a cuk rász át -
nyúj tot ta a fa gyit; a pin cér fi nom
meg haj lá sá ért, ahogy le tet te az asz -
tal ra a friss al ma le vet; a gyer mek ön -

fe ledt fu tá sá ért a bo ká ig érő tó ban; a
pa pa kar nyúj tá sá ért, ahogy szép las -
san el ér te a fán a meggyet; a rég lá -
tott ba rá tok öröm te li öle lé sé ért…

Kö szö net a nyá ri íze kért: az érett,
édes meggyért, a me leg ka ka ós pa -
la csin tá ért a stran don, a nap me le -
gí tet te ker ti pa ra di cso mért, a friss,

ro po gós pap ri ká ért, ba rac kért, kör -
té ért, szil vá ért; a na gyi ék tú ró gom -
bó cá ért…

Kö szö net a nyá ri il la to kért: a ro tyo -
gó ba rack lek vá rért, a sült hal- és lán -
go sil la tért, a Ba la ton jel leg ze tes il la -
tá ért, a me den ce eny he kló ros sá gá -

ért; a vat ta cu ko rért, a kür tős ka lá -
csért, a szom széd kert jé ből ér ke ző
sült sza lon ná ért…

Kö szö net a nyá ri han go kért: a vi -
dám ze né ért a par ton, a hul lá mok
hang já ért, a pan cso ló gye re kek zsi -
va já ért, az ebéd előt ti ének lé sért, a
ma da ra kért, a ker ti lo cso ló töm lő
kat to gá sá ért, az új szü lött ba bák nyö -
ször gős kis hang já ért…

Kö szö net a nyá ri szí ne kért: a bar -
nu lá sért, a sár ga nap ra for gó ért, a pi -
ros dinnyé ért, az iszap ból ki ásott
kagy ló szín ját szó, cso dás fé nyé ért, a
vi tor lá sok tar ka sá gá ért, a fe hér
hattyú ért a ví zen…

Ezt mind kö szö nöm. De leg fő -
képp azt, amit le sem ír ha tok, mert

azt csak te tu dod és én. Ez a mi tit -
kunk – a te aján dé kod. És vi szem ma -
gam mal az ősz be, a tél be, hogy vi lá -
gít son, me le gít sen, erőt ad jon to vább -
ra is – jó sá god és ön zet len sze re te -
ted kí sé re té ben…

g Ba log Esz ter

Ki hűlt a me den ce…
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter
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A gyü le ke zet, ahol szol gá lok, az egy ház ré sze,
mert tisz tán hir de tik ben ne az evan gé li u mot,
és he lye sen szol gál tat ják ki a szent sé ge ket.
Eze ken a kül ső sé ge ken túl azon ban kell még len -
nie va la mi nek, ami Is ten né pé nek sa ját ja, ami
nél kül je len le het ugyan az egy ház kül ső kép pen,
de Is ten né pe még sem élő és von zó kö zös ség. 

Ez a va la mi pe dig az élet sze re te té ből fa ka -
dó, egyé ni ha szon ra nem te kin tő ál do zat kész -
ség. Amely re a vi lág azt mond ja, bo lond ság, de
amely ké szí ti az utat a fe lül ről jö vő ál dás nak,
eset leg a cso dá nak. Is ten né pé nek tag ja nem
akar hat ja Is ten ügyét a leg ol csób ban meg úsz -
ni, aho gyan egy ház fel újí tást vagy au tó ja ví tást.
Az éle tet (hisz ez Is ten ügye!) meg le het ugyan
ol csón úsz ni, de az az élet ol csó és la pos élet lesz,
ol csó és la pos em be rek ta len tu mot el ásó, sem -
mit mon dó éle te.

A gyü le ke zet ben, ahol szol gá lok, hu szon öt
éve me szel ték ki a temp lo mot. Bi zony, a pa ti -
nás épü let ódon, do hos fa lai ré gen kí ván ták
már a meg tisz tí tó festést. Az evan gé li u mot így
is le he tett tisz tán hir det ni, a szent sé ge ket he -
lye sen ki szol gál tat ni, még is… Érez te ezt a
pres bi té ri um, szó ba is jött min den év ele jén,
hogy kel le ne, kel le ne, de sok pénz ám az meg
sok mun ka is…

A fa lu ban, ahol szol gá lok, a gyü le ke zet lá tó -
te ré ben él nek olyan fi a ta lok, akik nem tag jai a
gyü le ke zet nek, de lát ják a he lyi evan gé li kus kö -
zös ség éle tét és a fa lu temp lo mát. Nin cse nek
is mind nyá jan meg ke resz tel ve, de te kin te tük a
temp lo mot ke re si. Ők is fel is mer ték, hogy a
temp lom me sze lés re szo rul. En ge délyt kér tek
a pres bi té ri um tól, hogy elvégezhessék a mun -
kát. A pres bi té ri um meg ad ta az en ge délyt, bár
né mi két ke dés sel fogadta a szo kat lan aján latot.

A temp lom szé pí té sé re vál lal ko zók kö zött van
olyan, aki el jár az is ten tisz te let re, van, aki nem.
Sőt a pes ti tün te té se ken az egyik a tün te tők kö -
zött áll az el ső sor ban, a má sik a ro ham rend őrök
kö zött – tán vi pe rá val a ke zé ben. Az egyik tisz -
tes csa lád apa, a má sik al kal mi mun ká ból élő ké -
tes eg zisz ten cia a fa lulakók sze mé ben. Az egyik

ba rát ként jött Penc ről se gí te ni, a má sik a temp -
lom tö vé ben la kik. Az egyik egy hét sza bad sá -
got vett ki, a má sik sza bad nap ja it töl töt te a mun -
ká val, a har ma dik a fi ze tő nap szá mot hagy ta ott
az in gyen mun ká ért. A gyü le ke zet né hány fi a tal -
ja is ke zé be vet te a me sze lőt.

Egy he ti ke mény mun ka után meg újult, friss
il la tú temp lom ba gyűl tek a gyü le ke zet tag jai is -
ten tisz te let re. Nem töb ben, mint más kor. Akik
a mun kát el vé gez ték, nem vol tak jelen. Ta lán
sze rény ség ből.

Volt-e ál dás a mun kán? Mert a tisz ta temp -
lom ön ma gá ban nem ál dás. Meg győ ző dé sem,
hogy min den ön zet len sé gen Is ten ál dá sa nyug -
szik. Ál dás, hogy én kö ze lebb ke rül tem hoz zá -
juk. Ál dás, ha meg áll a le ve gő ben a vi pe rá val
le súj tó kéz… Ál dás, hogy a gyü le ke zet tag jai fel -
is mer he tik, ke vés az, ha csak tisz tán hir de tik
az evan gé li u mot, és he lye sen szol gál tat ják ki a
szent sé ge ket… Ál dás, hogy a ránk bí zott ta len -
tu mok gya ra pí tá sá ra kap tunk egy pél dát…
Ál dás, ha a gyü le ke zet éle te von zó és ele ven…

Je len tem, a gyü le ke zet, ahol szol gá lok, ol -
csón, nyolc van öt ezer fo rint ból meg úsz ta temp -
lo má nak kül ső-bel ső me sze lé sét.

A gyü le ke zet, ahol szol gá lok, kö szö ni nek -
tek, Ger gő, Pé ter, Gyu ri, Mi si, Ban di, Vik tor,
Má té.

g Thuránszky István

Bun dás, a ta bi pa ró kia ku tyá -
ja ma gá tól megáll Szé kely La -
jos né, Ju lis ka né ni há za előtt.
Nem cso da, hi szen gaz dá ját,
Szi ge thy Szi lárd lel készt már
szám ta lan szor el kí sér te a ti zen -
öt fős pres bi té ri um egyik osz -
lo pos tag já hoz. Amíg mi tisz -
te le tün ket tesszük a ház gaz dá -
já nál, a ku tyus ké nyel me sen a
hű vös be te le pe dik; mintha
tudná, Ju lis ka né ninek bő sé -
gesen van mesélnivalója – nem
is jö vünk ki tő le egy ha mar.

A nyá ri me leg ből a hű vös
szo bá ba lép ve egy nagy fo tó -
ra esik elő ször a pil lan tá som.
Vagy negy ven em ber áll a
temp lom kert jé ben egy fris sen
ül te tett kis fa mö gött. Há zi -
gaz dánk már is me sé li a kép
tör té ne tét:

– Ta valy szep tem ber ben ké -
szült a kép, ami kor né hai lel ké -
szünk, Ja kus Im re szü le té sé nek
szá za dik év for du ló já ra em lé -
kez tünk. Ő 1950-től hu szon -
nyolc éven keresztül szol gált
Ta bon és kör nyé kén. Lelki
írásai annak idején több helyen
is – nem csak az Evangélikus
Életben – megjelentek. (Aki
fölött az advent elsuhant cí mű
írása e számunk 11. oldalán ol -
vasható. – A szerk.) Na gyon
ér tett a mé hek hez is, és egy
mé hé sze tet ala pí tott itt, amely
sok em ber nek adott mun kát, és
még ma is üze mel. Sa já tos ala -

kú kap tárt ké szí tet tek, ez tet -
te még hí re seb bé a ta bi mé zet.
Na gyon sze ret tük őt. Em lé ké -
re fát ül tet tünk a temp lom
mel lé.

Ju lis ka né ni tős gyö ke res ta -
bi, bár gyermekkorát Bá bor -
me  gyeren töltötte. Több mint
hat  van év vel ez előtt köl tö zött
vissza a te le pü lés re, ami kor

is férjével itt telepedtek le. Tíz
év vel ez előtt lett öz vegy – fér -
je egy éj sza ka szép csen de sen
el aludt, és reg gel már nem
éb redt fel –, még sincs egye dül:
két fia és csa lád ja mel lett nem -
csak az evan gé li kus gyü le ke zet,
ha nem a te le pü lés la kói is jól
is me rik és sze re tik őt. Az
egész ség ház ban dol go zott éve -
kig; szek ré nyé nek pol cai te le
van nak ap ró por ce lán fi gu rák -
kal – a hely be li ek aján dé kai.

– Ha a jó Is ten is en ge di,
idén ok tó ber ben fo gom be töl -
te ni nyolc van egye dik éve met.
Volt az éle tem ben na gyon sok
öröm, és vol tak ne héz pró ba -
té te lek is. De az imád ság min -
dig se gí tett, az adott erőt még
a re mény te len nek tű nő hely -
ze tek ben is! Gyü le ke ze ti tag -
ként, ké sőbb pres bi ter ként is
sok min dent meg él tem Ta -
bon. Iga zi ba rát ság fűz mind
a mai na pig az 1978-ban fi a ta -
lon ide ke rült lel kész  há zas pár -
hoz, Sza bó Vil mos hoz és Sza -
bó né Pi ri Zsu zsan ná hoz, akik
in nen – tíz év vel ké sőbb – Kis -
kő rös re men tek.

Még min dig pres bi ter va -
gyok, bár már át akar tam ad -
ni a he lyem a fi a ta lab bak nak –
nem en ged ték. Azt mond ták,
szük ség van rám. De be val lom,
na gyon jó most ta bi pres bi ter -
nek len ni, kár, hogy nem va -
gyok fi a ta labb! Ami óta Szi ge -
thy lel kész úr ide ke rült, új erő -
re ka pott a gyü le ke zet! Annyi
min den tör tént eb ben a hat év -
ben! Nem csak a fel újí tá sok ra
gon do lok, ha nem ar ra is, hogy
sok hely re el me gyünk, szám ta -
lan evan gé li kus ren dez vé nyen
ve szünk részt. Na gyon so kat le -
het eze ken az al kal ma kon hit -
ben gya ra pod ni. Az Úr is ten ad -
jon mi nél több se gít sé get a jö -
vő ben is!

g – bzs –

JULI SK A NÉNI,  A FÁR ADH ATATL AN

Na gyon jó ta bi
pres bi ter nek len ni!
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b Bár hi va ta lo san vál lal ko -
zó, ő in kább kis ipa ros nak
tart ja ma gát. Za la i né Kacz -
kó Ág nes, a pusz ta föld vá -
ri evan gé li kus gyü le ke zet
fel ügye lő je ti zen éves ko ra
óta dol go zik női sza bó -
ként. Csa lá di há zá ban ki -
ala kí tott mű he lyé ből sor -
ra ke rül nek ki a szebb nél
szebb meny asszo nyi ru -
hák. Azt mond ja: ha te -
het né, csak az if jú pá ro kat
öl töz tet né.

Za la i né Kacz kó Ág nes ott -
ho na iga zi kin cses bá nya: a
gyö nyö rű en ki ala kí tott elő -
kert ből nyí ló há zi var ro dá -
ban több száz gom bo lyag cér -
na, több ko sár nyi gyöngy és
csip ke fo gad. A szom széd
szo bá ban pe dig szebb nél
szebb es kü vői ru hák so ra koz -
nak ar ra vá ra koz va, hogy a kö -
zel jö vő ben ki ala kí tan dó be -
mu ta tó te rem ben nyer je nek
el he lye zést. A kisasz ta lon fo -
tó al bum ba össze gyűjt ve több
tu cat olyan meny asszony ké -
pe, akik nek eb ben a he lyi -
ség ben ké szült a ru há juk.

– Már kis lány ként varr ni
sze ret tem vol na. A szom széd -
ban la kó né ni hez jár tam át ba -
ba ru há kért. Nem is volt kér -
dés, hogy mé te res sza bó nak
ta nul jak. A gya kor la ti idő met
is ma szek sza bó nő mel lett
töl töt tem el, majd két évig
se géd vol tam, hogy mes ter -
vizs gát te hes sek.

– Mun ká já nak bi zo nyá ra
egyik csúcs pont ja, amikor al -
kal mi és meny asszo nyi ru há -
kat is ké szít het.

– Na gyon ha mar meg ke res -
tek az zal, hogy varr jak meny -

asszo nyok nak. Ré gen rá adá sul
nem csak a ru hát kel lett elké -
szí te nem, ha nem tel jes öl töz -
te tést is vál lal tam: az ara
smink jét, fri zu rá ját is én ké szí -
tet tem. A mai na pig gyak ran
részt ve szek a fi a tal pá rok fo -
tó zá sán, se gí tem a fény ké pész
mun ká ját az zal, hogy be ál lí -
tom a szok nya re dő it, meg iga -
zí tom a vő le gény öl tö zé két.

– So kat vál to zott az es kü -
vői ru ha-di vat né hány év ti zed
alatt?

– Igen. Ami kor el kezd tem
a szak mát, na gyon dí szes ru -

há kat kér tek. Ké sőbb egy sze -
rű sö dött a fa zon és a dí szí tés
is, de ma már pél dá ul is mét
gyak ran de ko rá lom a ru hát
gyönggyel.

– Hon nan szer zi be ezt a sok
kü lön le ges alap anya got, ame -
lyek kel te le van a mű he lye?

– Szá mom ra ez már nem -
csak mun ka, ha nem meg szál -
lott ság is. Amer re já rok, min -
den hol le sem a mé ter- és rö -
vid áru-üz le te ket ab ban bíz -
va, hogy rá buk ka nok va la mi
kü lön le ges da rab ra. Ma már
sok szor ren de lek in ter net ről is
egy-egy kü lön le ges sely met
vagy csip két, de nem egy szer
Sze ge dig vagy Bu da pes tig uta -
zom a hi ány zó anya gért.

– Mi alapján dön te nek a
meny asszo nyok egy fa zon
mellett?

– Leg több ször ki for rott el -
kép ze lés sel ke res nek meg,
fény kép vagy va la me lyik ma -
ga zin ad ja az öt le tet. De szí ve -
sen se gí tek is a lá nyok nak, ja -
va so lok ne kik fa zont és anya -
got. Nem elég ugyan is, hogy
egy ru ha di va tos le gyen, leg -
alább olyan fon tos, hogy illesz -
ked jen a meny asszony egyé ni -
sé gé hez, test al ka tá hoz, és tud -
ja is meg fe le lő en vi sel ni egy
egész na pon ke resz tül.

– Me lyik volt a leg em lé ke ze -
te sebb ru há ja?

– Ta lán az a ket tő, ame lyek -
re egyen ként ti zen két ezer da -
rab gyön gyöt kel lett fel varr -
nom. Gyak ran kér de zik, hogy
ez mennyi időt vett igény be, de
er re nem is tu dok vá la szol ni.

– A ru hák mel lett egy re na -
gyobb je len tő sé get tu laj do ní ta -
nak az es kü vők szer ve zői a ki -
egé szí tők nek.

– Bi zony, pél dá ul az utób -
bi évek ben ter jedt el a gyű rű -

pár na. Ez tu laj don kép pen egy
kis se lyem mel, or gan zá val be -
vont dí szes tárgy, amely re a
hű ség jel ké pét te szik. Az anya -
könyv ve ze tő előtt vagy ép pen
a temp lom ban ezen tart ják a
gyű rű ket. Min dig igyek szem
íz lé ses da ra bo kat ké szí te ni.
Ke rü löm pél dá ul a szí vecs -
ké ket, he lyet te in kább le ve lek -
kel, vi rá gok kal de ko rá lok. Né -
hány éve pél dá ul azt ta lál tam
ki, hogy az es kü vői meg hí vó
egy-egy rész le tét te szem át tet -
sző anyag gal be von va a gyű -
rűk alá. Szí ve sen ké szí tek az

es kü vő vagy la ko da lom hely -
szí né re a szé kek re ta ka rót is,
ez zel is ün ne pé lye seb bé té ve
az al kal mat.

– A szom széd he lyi ség be
ép pen a szo ba fes tőt vár ja,
ugyan is ré gi ál mát va ló sít ja
meg…

– Igen, né hány hét múl va
már egy kis be mu ta tó te rem -
ben fo ga dom a fi a ta lo kat.
Nem csak meg ren del ni, ha -
nem köl csö nöz ni is le het majd
ná lam ru há kat, ki egé szí tő ket.

– A szo bá ra már csak azért
is szük ség van, mert nem csak
a Bé kés me gyei fa lu ban élő lá -
nyok ke re sik meg.

– Va ló ban, messzi ről is ka -
pok meg ren de lé se ket. Varr -
tam már fő vá ro si pár nak, és
Ber lin ben meg tar tott es kü -
vőn is vi sel te már a ru há mat
meny asszony.

– Gyak ran hal la ni, hogy
nincs igény a ha zai ru há za ti
ter mé kek re, mert min dent el -
árasz ta nak a tá vol-ke le ti áru -
cik kek. Ho gyan éli meg ezt egy
női sza bó?

– Saj nos tény leg óri á si
mennyi ség ben ér kez nek a na -
gyon ol csó ru hák ke let ről.
Azon ban egy kis ipa ri kosz tüm
vagy öl töny nem csak azért
sze ren csé sebb vá lasz tás, mert
azt ki fe je zet ten a meg ren de lő -
re szab juk, ha nem azért is,
mert egy ér tel mű en jobb mi -
nő sé gű. A meny asszo nyi ru há -
nál meg kü lö nö sen is fon tos,
hogy szé pen le gyen el ké szít ve,
mert a fi a tal pár egy éle ten ke -
resz tül né ze ge ti az es kü vőn
ké szí tett ké pe ket. 

Saj nos ma már vál lal ko zó -
ként va gyunk nyil ván tart va,
de én nem sze re tem ezt a szót.
Sa ját ma ga mat kis ipa ros nak
tar tom. En nek a szó nak ré gen

be csü le te volt, mert min den ki
tud ta: re mek mű vet kap tő lük.
Egy re ke ve seb ben va gyunk
ilyen em be rek, de min den ki -
nek csak azt tu dom ja va sol ni,
hogy ke res se az olyan termé -
ket, ame lyik nem fu tó sza la -
gon, ha nem egy eh hez ha son -
ló kis mű hely ben, lel ki is me re -
tes mun ká val ké szült. Az ál ta -
lam ké szí tett ru hák egy ré sze
egyéb ként ha ma ro san egy ki -
ál lí tás ke re té ben meg te kint -
he tő lesz az oros há zi evan gé -
li kus gyü le ke ze ti te rem ben is.

g László Jen Csaba

Uszály ti zen két ezer gyönggyel
Lá to ga tás egy női sza bó kü lön le ges bi ro dal má ban

Ne akard ol csón meg úsz ni!
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A So mo gyi-domb ság fes tői tá ja in
le-föl ka nya rog az út, míg egy szer
csak meg pil lant ja az em ber a táb lát:
„Kö szönt jük önt vá ro sunk ban!” A
négy ezer-ki lenc száz fős vá ros ba,
Tab  ra ér kez tem, amely egy ben a
Kis-Kop pány pa tak völ gyé nek inf ra -
struk tu rá lis, de min de nek előtt ok ta -
tá si köz pont ja, hu szon öt te le pü lés
tér sé gi „fő vá ro sa”. Ta bon te le pült le
a Flext ro nics In ter na ti o nal Kft.,
amely nem csak a vá ros nak és vi dé -
ké nek, ha nem a me gyé nek is az
egyik leg na gyobb fog lal koz ta tó ja.

A Kos suth ut cán ha lad va az 57-
es ház szám alatt két, ta ka ro san
rend be tett épü let sár gál lik – az
evan gé li kus pa ró ki á hoz és a gyü le -
ke ze ti ház hoz ér tem. A ko vá csolt -
vas ka pun be pil lant va szin te hí vo -
gat a ha tal mas gesz te nye fák övez te
utacs ka, amely a temp lom hoz, az it -
te ni ek 1800-as évek ben épí tett lel -
ki haj lé ká hoz ve zet.

Az anya gyü le ke zet há za tá ján
A lel kész és a fel ügye lő re mek ide gen -
ve ze tő nek bi zo nyul, ahogy épü let ről
épü let re kör be jár juk az ud vart. S
mi köz ben a szé pü lés, gya ra po dás
je le it lá tom min den hol, egy olyan
gyü le ke zet ké pe is ki raj zo ló dik előt -
tem, amely nem csak „áll vány imá dó”,
vagy is nem csak a fel újí tá sok ra kon -
cent rál, ha nem – a min den na pi küz -
del me ket meg vív va – a kö zös ség
épí té se is na gyon fon tos szá má ra. En -
nek pe dig egyik el en ged he tet len fel -
té te le az, hogy a gyü le ke zet ve ze tő -
sé ge jól tud jon és akar jon is együtt
dol goz ni.

Ta bon ez hat éve így mű kö dik.
2003 nya rán ke rült ugyan is Szi ge thy
Szi lárd lel kész a so mo gyi te le pü lés -
re. És mi vel a há rom év vel ko ráb ban
ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás a gyü -
le ke zet ben el ma radt, az ősz so rán
ar ra is sort ke rí tet tek. Az új fel ügye -
lő az épp friss nyug dí jas, te hát ten -
ger nyi idő vel ren del ke ző Jo hann
End re lett.

El ső lé pés ként a pa ró ki át újí tot ták
fel, majd a ve le szem ben ál ló, az ön -
kor mány zat tól ak kor vissza ka pott
volt is ko la épü let és a két – kán to ri,
il let ve ta ní tói – la kás kö vet ke zett. Az
1948-ban ál la mo sí tott épü le tek elég -
gé le la kott ál la pot ban ke rül tek vissza
a gyü le ke zet tu laj do ná ba. A fel újí tás
so rán igye kez tek a he lyi sé gek ere de -
ti küllemét mi nél job ban vissza ál lí -
ta ni, mi köz ben a költ sé gek re is oda -
fi gyel tek. A költ ség ha té kony ság ér de -
ké ben a fel ügye lő és a lel kész vál lal -
ko zók kal és épí té si anya go kat for gal -
ma zó cé gek kel tár gyalt, al ku dott,
időt és ki lo mé te re ket nem saj nál va.
Vég ered mé nyül – az e szer ve zői
mun ka nél kül vég zett fel újí tás költ -
sé ge i nek tö re dé ké ért – íz lé se sen
hely re ál lí tott, szük ség ese tén két he -
lyi ség gé ala kít ha tó új gyü le ke ze ti
ter met kap tak. Az óta ez a kö zös ség
min den kor osz tá lya szá má ra – ki csi -
nyek től az idő seb be kig – fon tos lel -
ki ott hon. Mi vel a temp lom ban nincs

fű tés, té len az is ten tisz te le te ket is itt
tart ják. Az épü let ben vi zes blok kok és
egy fel sze relt kony ha is ta lál ha tó,

mint hogy gya ko ri ak a sze re tet ven -
dég sé gek is.

Két év vel ez előtt új ra fes tet ték a
temp lom hom lok za tát – er re leg -
utóbb hu szon öt év vel ez előtt volt
mód juk. Két évig gyűj töt tek rá, és
az össze get si ke rült pá lyá za ti pén -
zek kel is ki egé szí te ni. A to rony
hom lok za tát ka pos vá ri al pi nis ták
fes tet ték át, a két fa temp lom aj tót
pe dig Kad lics kó Sán dor pres bi ter
ké szí tet te el ado mány ként, az ere -
de ti min tá já ra tölgy fá ból. Ki cse -
rél ték a vil lám há rí tó egy sza ka szát
is, a mun kát Pas ka Zol tán vil lany -
sze re lő – ugyan csak pres bi ter –
szin tén ado mány ként vé gez te. A
temp lom ud var ba há rom kan de lá ber
ke rült, ame lyek a jár da meg vi lá gí -
tá sát szol gál ják. Egy ház me gyei tá -
mo ga tás sal a gyü le ke ze ti mun ka társ
szol gá la ti la ká sá ba be ve zet ték a
gáz-köz pon ti fű tést. A ko ráb bi gyü -
le ke ze ti te rem ből ga lé ri át ala kí tot -
tak ki, ahol Eré nyi Ala jos al ko tá sai
lát ha tók.

Szór vány ról szór vány ra
A ta bi anya gyü le ke zet hez egy le -
ány- és öt fi ók gyü le ke zet tar to zik.
Szi ge thy Szi lárd au tó já ban ül ve vé gig -
jár hat tam eze ket a fal va kat is, mi köz -
ben a lel kész csak me sélt és me sélt.

El ső ál lo má sunk Bá bony me gyer
volt. Az it te ni ek nek a kö zel múlt ban
az öröm ből és a bá nat ból is jócs kán
ki ju tott. Utób bi ra az adott okot,
hogy le kel lett bon ta ni uk a het ve nes
évek óta üre sen ál ló pa ró ki át. A ház
ál la ga az idők fo lya mán annyi ra meg -
rom lott, hogy a ha tó sá gok élet ve szé -
lyes sé nyil vá ní tot ták, és fel szó lí tot ták
a gyü le ke ze tet, hogy te gyen lé pe se -
ket a meg ol dás ér de ké ben. Hosszas

ví vó dás után a pres bi té ri um kény te -
len volt a le bon tás mel lett dön te ni.

Öröm te li fej le mény volt vi szont,
hogy e mun ká la tok kal egy idő ben a
temp lom nyolc pad ját vil lany fű tés sel
lát ták el, így a hí vek tél víz ide jén a leg -
na gyobb hi deg ben is a fel fá zás ve szé -
lye nél kül ve het nek részt az is ten tisz -
te le te ken. Kül ső és bel ső mun ká la to -
kat is vé gez tek az Úr há za kö rül, a
gyü le ke zet nek pe dig nagy re mény sé -
ge, hogy a Szent lé lek új já te rem tő
ke gyel me idő vel a fa lu ban is meg úju -
lást hoz. 

A hang za tos ne vű Lul la előd je bi -
zo nyí tot tan már a 11. szá zad ban is lé -
te zett, de a 19. szá zad ra szin te tel je -
sen el nép te le ne dett. A fa lu új ko ri
tör té ne te 1907-től da tá ló dik. Az evan -
gé li ku sok is ko lát is ala pí tot tak 1925-
ben – ez mu tat ja a most már csak
har minc hat fő ből ál ló gyü le ke zet
egy ko ri mé re tét –, nap ja ink ban is az
épü let egyik he lyi sé ge gyü le ke ze ti
te rem ként funk ci o nál. Ide hí vo gat ja
a ha rang a hí ve ket két he ten te va sár -

nap. A tör té ne lem vi ha rai nem kí mél -
ték e fa lut és la kó it sem – erő sza kos
ki- és be te le pí té sek is zaj lot tak a
múlt ban. Má ra a köz ség tu laj do ná ban
le vő is ko lát és a hozzá tar to zó
gazdasági épületet a te le pü lés ve ze -
tő sé ge szé pen fel újí tot ta, és a gyü le -
ke ze ti te rem mel lett fa lu mú ze u mot,
az egy ko ri gaz da sá gi épü let ből pe dig
ván dor ki ál lí tá sok nak he lyet adó kö -
zös sé gi he lyi sé get ala kí tott ki.

A szin te két ut cá ból ál ló Tor va jon
a két éve kár pót lá si pénz ből fel újí tott
temp lom a fa lu büsz ke sé ge. Or go ná -
ja mű em lék. Az egy kor ál la mo sí tott
evan gé li kus is ko la el len ér té két a tör -
vé nyi sza bá lyo zás ér tel mé ben csak a
temp lom fel újí tá sá ra for dít hat ták.
Ezt ki hasz nál va kí vül-be lül meg újult
az is ten há za. A hely be li ek az óta is
em le ge tik a 2007. ok tó ber 14-ei há -
la adó is ten tisz te le tet – em lé ke ze -
tük sze rint ennyi re zsú fo lá sig telt
temp lom ban még nem gyűl tek össze.

A kis tér ség mai hely ze te saj nos
nem se gí ti a szór vány ban élők bol do -
gu lá sát, a má sutt is jel lem ző prob lé -
mák – el nép te le ne dés, mun ka nél kü -
li ség – rá nyom ják bé lye gü ket e te le -
pü lés re és ben ne a lu the rá nus kö zös -
ség re is. 

Be deg kér fi ók gyü le ke ze té nek hí vei
lel ki ér te lem ben hat szűk esz ten dőt

hagy tak ma guk mö gött né hány év vel
ez előtt: ennyi ide ig nem volt sem is -
ten tisz te let, sem hit ok ta tás. Az óta
azon ban nem hogy rend sze res sé vál -
tak a lel ki al kal mak, de kon fir má ci -
ói ün ne pen is több ször össze gyűl het -
tek a ké ri ek. Sőt a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um pad -
so ra i ban is ül egy fa lu be li di ák!

A leg fi a ta labb gyü le ke zet a hét ből
a so mogy meggye si, amely nek temp -
lo ma is csak 1952-ben lett fel szen tel -
ve. A fa lu ból szár ma zott el Weisz Je -
nő lel kész. 1957-ben új ott ho ná ban,
Ang li á ban is csak a meggye si két tor -

nyú temp lo mot lát ta ma ga előtt hí -
vo ga tó an… A lel készt a 2007. évi fa -
lu na pon kö szön töt te szü lő fa lu ja, és
ez al ka lom mal volt Itt hon va gyok ott -
hon cí mű ver ses kö te té nek be mu ta -
tó ja. (A könyv ről he ti la punk 2007/7.
szá má ban ír tunk. – A szerk.)

A dim bes-dom bos So mogy dö röcs -
kén ta lál ha tó a leg ki sebb lét szá mú,
ugyan ak kor a leg na gyobb temp lom -
mal bí ró gyü le ke zet. A ma rok nyi

evan gé li kus pél da ér té kű kap cso lat -
ban áll a fa lu ve ze té sé vel. Bár itt is
drá ma i an meg fo gyat koz tak a hí vek,
az Úr is ten nem a lét szá mot né zi – fel -
nőtt ke resz te lő és es kü vő is gya ra pí -
tot ta az utób bi évek anya köny vi be -
jegy zé se it.

Kon fir man du sok fa so ra
Lul la fe lé ha lad va fi a tal fa sor sze gé -
lye zi az utat. A leg öre gebb fát is
csak hat éve ül tet ték el.

– Min den év ben el jö vünk ide a
kon fir man du sok kal, hogy el ül tes sék
a sa ját hárs fá ju kat – me sé li Szi lárd,
ahogy el haj tunk mel let tük. – Az volt
a re mény sé günk, hogy évek múl va a
meg erő sö dött, te re bé lyes sé vált fák
nem csak tu laj do no sa i kat em lé kez te -
tik majd az egy ház hoz tar to zásuk ra,
de misszi ói szol gá la tot is vé gez nek az
ar ra já rók kö zött. Hi szen a fa sor te le -

pí tés nek ez a mód ja nem min den na -
pi do log, s ha a fák ide ke rü lé sé nek a
mi ként jé ről be szé lünk, szól ha tunk
hi tünk ről, egy há zunk ról is… Azon -
ban né me lyik fács kát saj nos már
most pó tol nunk kel lett, mert ezen a
ta la jon, ha nem vi se lik gond ju kat,
könnyen ki szá rad nak.

Szá mom ra is nagy ta nul sá gok kal
jár ez a fa sor – foly tat ja a lel kész –,
és jól tük rö zi az Is ten ügyén va ló
mun kál ko dás örö me it és bá na ta it, az
em be ri gyen ge sé ge ket és kor lá to kat
is. Fi gyel mez tet, hogy ha nem fi gye -
lünk elég gé egy más ra, ha nem hor -

So mo gyi „anya, lá nya és fi ó kái”
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b Szép, szép az ün nep nap, de több a hét köz nap – tart ja a ré gi mon dás.
Vi tat ha tat lan en nek az igaz sá ga, az új ság ha sáb ja in rend sze rint
még is leg in kább a gyü le ke ze tek „pi ros be tűs” nap ja i nak ese mé nye i -
vel ta lál koz hat az ol va só, így – a lap ké szí tők höz ha son ló an – szin te
csak az örö mök ben tud osz toz ni kö ze leb bi-tá vo lab bi hit test vé re i vel.
Hogy mi ként zaj lik az élet a hét köz na po kon, ab ba rit kán van mó dunk
be pil lan ta ni. Ezért is volt szá mom ra öröm te li, hogy Szi ge thy Szi lárd
ta bi lel kész és fe le sé ge, Ka ta meg hí vá sá ra egy kel le mes au gusz tu si pén -
te ken fel ke res het tem a So mogy me gyei vá ros anya gyü le ke ze tét és a
hoz zá tar to zó hat má sik evan gé li kus kö zös sé get. A ka la u zo lás ban se -
gít sé gem re volt Jo hann End re fel ügye lő is. 

Szigethy Szilárd lelkész és Johann Endre felügyelő

Bedegkéri hálaadási oltár

Az új gyülekezeti terem Tabon

A bábonymegyeri parókia bontása



doz zuk kel lő mér ték ben a má sik ter -
hét, ak kor az em be ri kap cso la tok is
úgy el szá rad hat nak, ahogy ezek a cse -
me te fák. Már pe dig min den nap ja -
ink te le van nak em be ri bot lá sok kal,
té ve dé sek kel, hi bák kal. Akar va-aka -

rat la nul olyan sok szor meg bánt juk
egy mást se be ket ejt ve és kap va! En -
nek kö vet kez té ben az tán em be rek
ma rad nak el az al kal mak ról, sza -
kad nak ki a gyü le ke ze ti kö zös ség ből.
A jö ven dő re csak ak kor te kint he tünk
re mény ség gel, ha a Szent lé lek Is ten
hi tet éb reszt, és el kö te le zett em be rek -
kel erő sí ti meg a ne vé ben vég zett
mun kát.

A jobb és bal kéz ese te
Re mény vesz tett, gon dok tól gyö tört,
a meg él he té sért min den na pos küz -
del met foly ta tó em be rek nek re -
ményt és biz ta tást ad ni az egyik
leg ne he zebb fel adat. Már pe dig Ta -
bon és kör nyé kén a fal va kat jár va
jócs kán szem be sül het az em ber a
szo mo rú mai ma gyar va ló ság gal.
Az ön hi bá ju kon kí vül – vagy eset leg
épp sa ját hi bá juk ból – sze rény anya -
gi kö rül mé nyek kö zött élő, oly kor az
alap ve tő kom for tot is nél kü löz ni
kény sze rü lő csa lá dok gyer me ke i -
nek sok szor épp a lel kész és a gyü -
le ke ze ti ta gok ki tar tó sze re te te és az
eb ből kö vet ke ző se gít ség je len ti az
egyet len esélyt a jö vő re. És van nak
hely ze tek, ami kor a „ne tud ja a bal
ke zed, mit tesz a jobb” sza bályt nem

le het ma ra dék ta la nul ér vé nye sí te ni,
mert – hogy ma rad junk en nél a
kép nél – a jobb kéz egy szer csak a le -
he tő sé gei vé gé hez ér… S ki hez for -
dul hat a lel kész, ha egy-egy ilyen
élet hely zet ben lé vő, te het sé ges hit -

ta no sá nak sze ret ne anya gi ala pot
te rem te ni a – ne tán épp evan gé li kus
is ko lá ban va ló – to vább ta nu lás hoz?
Ami kor egy re töb bet hall ha tunk
evan gé li kus egy há zunk ké szü lő stra -
té gia ter vé ről, ér de mes len ne át gon -
dol ni, hogy az élő kö vek egy há zá ban

tu dunk-e, aka runk-e ilyen kér dé -
sek kel is fog lal koz ni. Fon tos nak tart -
juk-e az ilyen jel le gű misszi ói fel ada -
tot is fel vál lal ni?

A szo li da ri tás tör vé nye és a sze -
gény gyü le ke ze tek
Is me re tes, hogy egy há zunk zsi na ta
el fo gad ta a szo li da ri tá si alap ról szó -
ló – 2007. évi IV. – tör vényt, a be ve -
ze té sét pe dig (ta valy no vem be ri ülé -
sén) 2010 ja nu ár já ra ha lasz tot ta. E
tör vény ér tel mé ben min den gyü le ke -
zet rész ará nyo san, ha vi rend sze res -
ség gel kö te les be fi zet ni az egy ház
köz pon ti pénz tá rá ba bi zo nyos össze -
get, s eb ből az alap ból kí ván ja se gí -
te ni az egy ház a lel ké sze ket – töb bek
kö zött – gyer mek ál dás és be teg ség
ese tén. Ugyan is a mos ta ni rend szer -
ben gyed és táp pénz nem jár az
érin tet tek nek.

– A se gé lye zés rend sze ré nek re -
form ja fon tos lé pés egy há zunk ban –
mond ja el vé le mé nyét a ta bi lel kész
–, de a meg va ló sí tás nem min den
gyü le ke zet ben lesz prob lé ma men tes.
Ha csak a mi gyü le ke ze te in ket ve -
szem ala pul, a ránk eső rész be fi ze -
té se azt fog ja je len te ni, hogy rö vid
időn be lül csőd be fo gunk jut ni. Mi -
vel hí ve ink anya gi le he tő sé gei így is
igen szű kö sek, a kö te le ző plusz
összeg be fi ze té sé re az ala pot nem tu -
dom, ho gyan tud ják-tud juk majd
elő te rem te ni. Így is igyek szünk min -
den fo rin tot meg fog ni – pél dá ul a
csil la gos égig szö kő fű té si költ sé gek

csök ken té se ér de ké ben a pa ró ki án a
gáz tü ze lés mel lett új ra épí tet tünk
ve gyes tü ze lé sű cse rép kály há kat. Be -
val lom, eb ből a szem pont ból a pres -
bi té ri u mok kal együtt ag go da lom -
mal te kin tek a jö vő esz ten dő elé.

He ten együtt
Szór vá nyok ban ter mé sze tes, hogy
va sár na pon ként a lel kész gyü le ke -
zet ről gyü le ke zet re jár va hir de ti
Is ten igé jét. Szin te ő az egye dü li ka -
pocs a hí vek kö zött, akik esetleg éle -
tük ben nem jár tak még a má sik fa -
lu kö zös ség temp lo má ban. Szi ge -
thy Szi lárd Ta b ra ke rü lé sé vel egy új
ha gyo mány ala kult ki hat év vel ez -
előtt: pün kösd hét főn min den ki út -
ra kel, és a hét gyü le ke zet egyi ké ben
a töb bi ek kel kö zö sen töl ti az ün nep -
na pot. Év ről év re má sik gyü le ke ze -
tet ke res nek fel ilyen kor, így má ra
már „vé gig lá to gat ták” egy mást.
Nem csak az is ten tisz te let, ha nem a
kö zös ének lés, a vi dám já té kok, ve -
tél ke dők és az együtt el köl tött ebéd
is a kö zös ség épí té sét szol gál ja. A
hét gyü le ke zet hí vei most, hogy
meg is mer ték egy mást, jo go san
mond hat ják, hogy egy egy ház köz -
sé get al kot nak.

g Bo da Zsu zsa

A ta bi gyü le ke zet egyik pres bi te ré ről,
Szé kely La jos né ról port rénk a 13. ol -
da lon

Evangélikus Élet 2009. augusztus 23–30. f 15fókusz

Tab a Ba la ton tól dél re, Kül ső-So -
mogy észak ke le ti ré szén, a Kis-
Kop pány pa tak men tén fek vő vá -
ros. Ré gi te le pü lés. 1598-ban Ná -
dasdy Fe renc bir to ka volt. A 17. szá -
zad el ső év ti ze de i ből már is mert
re for má tus gyü le ke ze te, mely a
kis ko má ro mi es pe res ség hez tar to -
zott. A te le pü lés 1660 után el -
pusz tult.

A ta bi evan gé li kus gyü le ke zet
ala pí tá sá ra vo nat ko zó ok má nyok
nem áll nak ren del ke zé sünk re. A
leg ré gibb ira tok 1840-ben el ég tek,
ezért nem ál la pít ha tó meg a gyü -
le ke zet ke let ke zé sé nek pon tos idő -
pont ja. Egyes for rá sok sze rint már
1713-ban vol tak evan gé li kus val lá -
sú te le pe sek – szlo vá kok, né me tek
és kö zé jük ve gyült ma gya rok –
Ta bon.

A gyü le ke zet ala pí tá sát az egy -
ház tör té né szek 1717-re te szik. Sze -
ni czei Bá rány György es pe res a Tol -
na-Ba ra nya-So mogy me gyei es -
pe res ség 1715–1742 kö zöt ti tör té ne -
té nek le írá sá ban há rom lel kész
mű kö dé sét jel zi Ta bon. Is me re te -
ink sze rint Ve lits Pé ter 1718-tól
volt a ta bi tó tok lel ké sze.

A to rony nél kü li el ső temp lom
he lyé ről és épí té sé nek ide jé ről
nincs ada tunk, csak annyit tu -
dunk, hogy épí té sé hez Su lyovsz ky
And rás mos to ha lá nyá tól, Ve lits
An ná tól vet tek fel köl csönt a hí vek.
Ez az ima ház azon ban 1780–1790
kö zött tűz vész mar ta lé ka lett.

A kö zös ség fej lő dé sét mu tat ja,
hogy né hány év vel a meg ala ku lá sa
után meg kez dő dött az evan gé li kus
fe le ke ze tű ok ta tás Ta bon. Az el ső
is ko la épí té sé nek ide jé ről és kö rül -
mé nye i ről, va la mint a gyü le ke zet el -
ső ta ní tó i ról nincs ada tunk.

Az új ora tó ri um bá ró Ca lisch tel -
kén és költ sé gén épült, de ha ma ro -
san szűk nek bi zo nyult. Kri zsán
Pál (1797–1807) szol gá la ta alatt
meg na gyob bí tot ták, és tor nyot
emel tek fö lé. 1840. jú ni us 18-án
dél után egy óra kor a temp lom ban
tűz vész pusz tí tott. A há rom ha rang
kö zül ket tő meg ol vadt, egy nek pe -
dig el tom pult a hang ja, hasz nál ha -
tat lan ná vált. Kiss Já nos lel kész
éle te koc káz ta tá sá val men tet te meg
az 1775-től ve ze tett anya köny ve ket.

A le égett temp lo mot ha mar új -
já épí tet ték. Költ sé ge it Ca lisch Fri -
gyes ezer fo rin tos hoz zá já ru lá sá -
ból és a hí vek ado má nya i ból fe dez -
ték. 1840. szep tem ber 18-án már az
új temp lom ban ke resz tel tek, és
ma is ez a gyü le ke zet temp lo ma. 

Sztanó Sán dor (1848–1910)
hosszú, ál dá sos szol gá la ta alatt a
gyü le ke zet mind lé lek szá má ban,
mind anya gi ja va i ban to vább gya -
ra po dott. 1858-ban új is ko la és ta -
ní tó lak épült. 1874-ben egy ti zen -
két vál to za tú or go nát vá sá rol tak
Sas ka Már ton or go na ké szí tő től.
1882-ben egy kisha rang gal tet ték is -
mét tel jes sé a ha rang ál lo mányt.
1902-ben két tan ter mes is ko lát
épí tet tek.

A ta ní tás 1860-ig ve gye sen folyt:
ma gya rul és szlo vá kul. Ezt kö ve tő -
en ma gyar nyel ven ta ní tot tak. Az
is ten tisz te let nyel ve kez det ben
szlo vák volt. 1868-tól csak min den
har ma dik va sár nap, 1881-től min -
den ne gye dik va sár nap volt szlo vák
az is ten tisz te let nyel ve. Mind ez
azt mu tat ja, hogy a szlo vák ság
asszi mi lá ló dá sa gyors volt. 1888-tól
már csak ma gyar nyel ven folyt a
gyü le ke ze ti élet.

A hí ve i vel a sza bad ság har cot,
ön kény ural mat, majd a ki egye zést
kö ve tő bé kés éve ket át élt – hat van -
két éven ke resz tül a gyü le ke zet ben
mun kál ko dó – Sztanó Sán dor szol -
gá la tá nak utol só évé ben össze sen
1497 lé lek pász to ra volt. 

A temp lo mot 1933-ban re no vál -
ták, új ra szen te lé sét Ka pi Bé la püs -
pök vé gez te 1933. no vem ber 5-én.

A gyü le ke zet ben va sár na pi is ko -
la mű kö dött, a fi a ta lok if jú sá gi
egye sü let ben te vé keny ked tek, a
gyü le ke ze ti ka ri ta tív mun kát a nő -
egy let fog ta össze. A há bo rú után
ezek ve ze té sét Gyen ge Sá ra di a ko -
nissza vál lal ta és vé gez te a szol gá -
la to kat a kán tor ta ní tók nél kül ma -
radt fi li ák ban.

A má so dik vi lág há bo rú ban a
gyü le ke zet hu szon két tag ja halt
hő si ha lált. Az ő em lé kü ket is az ol -
tár mel lé he lye zett már vány táb lán
örö kí tet ték meg a fe led ni nem tu -
dó utó dok.

1948-ban az is ko lát és a hoz zá
tar to zó két szol gá la ti la kást, va la -
mint a kü lön ál ló szol gá la ti la kást ál -
la mo sí tot ták.

A kö zel négy év ti ze des ta bi szol -
gá lat után nyu ga lom ba vo nu lt
Gyar ma thy Fe renc he lyé re Ja kus
Im rét hív ta meg a gyü le ke zet. Ja kus
Im re 1950 má ju sá ban – Sár szent -
mik lós ról – ke rült a gyü le ke zet
élé re, és 1978. no vem ber 1-jé ig volt
a nagy szór vány te rü le ten élő evan -
gé li ku sok pász to ra. Köz vet le nül
szol gá la tá nak kez de tén az egy ko ri
is tál lót gyü le ke ze ti te rem mé ala kí -
tot ták. 1950 de cem be ré ben a temp -
lom bel ső át ala kí tá sá ba kezd tek. A
mun ka ered mé nye ként új ol tár, ol -
tár kép és szó szék ke rült a temp lom -
ba. Fel ava tá su kat Tú róczy Zol tán
püs pök vé gez te. Az ol tár kép a ten -
ge ren já ró Jé zust áb rá zol ja, aki a
süllye dő Pé tert eme li ki a hul lá mok -
ból. A ké pet dr. Re ök Iván egye te -
mes fel ügye lő aján dé koz ta a gyü le -
ke zet nek, aki sze mé lye sen is meg -
je lent az ava tá si ün ne pé lyen.

Ja kus Im re kö zel fél év szá zad nyi
szol gá lat után – mely nek na gyobb
ré sze a ta bi volt – Sió fo kon töl töt -
te nyug dí jas éve it, és ott is halt meg
1993. má jus 13-án. Ver se it és no vel -
lá it a Ha rang szó, az Új Ha rang szó,
az Evan gé li kus Élet és a Dia kó nia
mel lett a So mogy és a Mé hé szet
(nagy mé hész volt!) kö zöl te.

1978-ban ke rült a gyü le ke zet be
Sza bó Vil mos lel kész és Sza bó né
Pi ri Zsu zsan na se géd lel kész. 1979.
ja nu ár 1-jé től már a fi a tal há zas pár
lát ta el a – Ja kus Im re és dr. Kál dy
Zol tán püs pök el gon do lá sa és ta -
ná csa alap ján az érin tett gyü le ke -
ze tek ál tal meg ala kí tott – Tab és
Kör nyé ke Evan gé li kus Egy ház köz -
ség gyü le ke ze te i nek lel ké szi szol -
gá la tát. 1988-ban a kis kő rö si gyü -
le ke zet be tá voz tak.

Utód juk is mét fi a tal há zas pár
lett: Ve rasz tó Sán dor és Ve rasz tó -
né Mo so ni Edit. Szol gá la tuk ide je
alatt – 1989–1992 kö zött – újí tot -
ták fel a gyü le ke ze ti ter met, me lyet
D. dr. Har ma ti Bé la püs pök szen -
telt fel 1993-ban. Ők 2003 nya rá ig
vol tak a ma is nagy ki ter je dé sű gyü -
le ke zet lel ké szei.

2003 nya rá tól Szi ge thy Szi lárd
he lyet tes lel kész ként tel je sí tett
szol gá la tot, majd a gyü le ke zet vá -
lasz tá sa alap ján 2004. szep tem -
ber 4-e óta pa ró kus lel kész ként áll
a gyü le ke zet élén.
d For rás: http://tab.lu the ran.hu

A ta bi evan gé li kus
gyüle ke zet tör té ne te

Eré nyi Ala jos 1920. feb ru ár 4-én szü le tett Ka pos vá ron, a Rippl-Ró nai-fest -
mé nyen is sze rep lő Pi ac sek bá csi há zá ban. Édes ap ja nyom dász volt. Már gyer -
mek ko rá ban sze re tett raj zol ni. A fes tés mel lett a ze nét is ked vel te már fi a ta -
lon, így a cser kész-, majd a le ven te ze ne kar ba, ké sőbb, hu szon egy éve sen a 6.
Hon véd Gya log ez red ze ne ka rá ba ke rült. A há bo rú alatt el ju tott Ka pos tól a
Do nig és vissza gya log, át él te Bu da pest ost ro mát, fog ság ba esett. Utá na vissza -
tért So mo gy or szág ba, Ta b ra, az óta ott él és al kot. Szá mos ki ál lí tá sa volt. Fest -
mé nye it Auszt ri á ban, Szlo vá ki á ban, Er dély ben, Svéd or szág ban és Auszt rá -
li á ban is ki ál lí tot ták, a ka lo csai ér sek port ré ja a püs pö ki pa lo tá ba, Jé zus tö -
vis ko szo rú val cí mű ké pe a Va ti kán ba ke rült. Meg él he té sét az órás mes ter ség
biz to sí tot ta; negy ven éven át, egé szen nyug dí ja zá sá ig mint ön ál ló órás mes -
ter mű kö dött Ta bon. Mun ka bí rá sá ért és fe le sé ge ön zet len se gít sé gé ért na pon -
ta há lát ad az Úr is ten nek.
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A tabi hittanosok Ecsenyben, a megyei hittanversenyen

Faültetés Jakus Imre egykori tabi lelkész születésének 100. évfordulója
alkalmából

Lá to ga tó ban
a Tab és Kör nyé ke Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben
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Ami kor 1967-ben Ch ris ti an Bar -
nard, a dél-af ri kai pap fiú a vi lá gon
elő ször vég zett szív át ül te tést, jól
tud hat ta, hogy be avat ko zá sa ku darc -
ra van ítél ve. Azt nyi lat koz ta ké -
sőbb, hogy ha az em bert orosz lán ül -
dö zi, ak kor a to por gás nál jobb, ha a
kro ko di lok tól hem zse gő fo lyó ba ug -
rik, hisz így ta lán van még esé lye ar -
ra, hogy el éri a túl só par tot. Per sze az
orosz lán is meg gon dol hat ja ma gát, de
min den ki el dönt he ti, mi a jobb. 

A szen ve dő, sok szor alig tá jé ko zott
em be rek be le ka pasz kod hat nak az
utol só szal ma szál ba, a szív se bész
pe dig fü röd het a vi lág hír ben. A me -
di ci ná ban sok szor vissza kö szön az
„úgy is meg hal” érv, en nek ne vé ben
sok eset ben vé gez nek el vég stá di um -
ban lé vő em be re ken nem rit kán nagy
szen ve dés sel já ró, de gyó gyu lást ke -
vés eséllyel ho zó ku ta tást.

A mi nap a New York Ti mes ban je -
lent meg egy cikk ar ról, hogy az
Egye sült Ál la mok ban bí ró sá gi el já rás
so rán fel tár ták, ho gyan vá sá rol ta
meg a me no pau za ide jén csont rit ku -
lás ban szen ve dők hor mon pót lá sá ra
al kal ma zott gyógy(?)szert gyár tó,
Wyeth ne vű cég a tu do má nyos köz -
lé sek szer ző it. Hu szon öt ezer dol lárt
fi ze tett pél dá ul egy nő gyó gyász nő -
nek, hogy ne vét ad ja a cég ál tal már
meg írt cik kek hez. A hí res or vos ne -
ve fel te he tő en a na gyobb hír ve rés hez,
a jobb el adá si sta tisz ti ká hoz kel lett.
A hor mon pót ló sze re ket köz ben a
mel lék ha tá sok mi att be til tot ták. Kis
do log nak tűn het el ső pil la nat ra ez a
szel lem szer zős kö dés, de alap ja i ban
ren dít he ti meg a tu do má nyos köz le -
mé nyek be ve tett bi zal mat.

1994 és 2004 kö zött egy Vi oxx ne -
vű fáj da lom csil la pí tó gyógy(?)szer mi -
att kon zer va tív becs lé sek sze rint csak
az Egye sült Ál la mok ban mint egy hu -
szon öt ezer em ber halt meg. Má sok
en nek több szö rö sé re te szik az ada to -
kat, s vi lág szer te nyil ván még töb ben
vesztették életüket e mi att a köz ben
ugyan csak vissza vont szer mi att. A Vi -
ox xot gyár tó Merck már a ku ta tá sok
ered mé nye i ből kö vet kez te tett ar ra,
hogy so kan meg hal nak majd in fark tus -
ban a szer sze dé se mi att, de ezt nem
kö zöl ték sem az or vo sok kal, sem a pá -
ci en sek kel. A szer az utol só év ben
mint egy két és fél mil li árd USA-dol -
lár (ma mint egy öt száz mil li árd fo rint)
be vé telt ter melt a Merc knek. Fe le lő -
sök nin cse nek. 2001. szep tem ber 11-
én mint egy há rom ezer em ber halt
meg. Igaz, eze ket az ál do za to kat is mer -
het jük, a Vi oxx ál do za ta i nak pon tos ki -
lé tét csak sejt het jük, de azt biz to san
tud juk, hogy több tíz ez ren van nak.

A hí rek sze rint mag za ti ős sejt kí sér -
le te ket vé gez tek Ma gyar or szá gon.
Pén zért árul tak re ményt, hol ott a be -
avat ko zás a leg jobb eset ben is csak
ku ta tás nak szá mít, bár nyil ván nem
vé let le nül nem en ge dé lyez ték ezt a
ku ta tást a ci vi li zált vi lág ban. A nem
tá jé koz ta tott, ki szol gál ta tott, vég ső -
kig el ke se re dett em be rek ből pénzt ki -
csi kar ni ta lán nem az or vo si hi va tás
leg ne me sebb cél ki tű zé se.

A fen ti lis ta nem tel jes. A leg na -
gyobb kárt ta lán azok a tisz tes ség re
tö rek vő gyó gyí tók szen ve dik el, akik -
ben igaz ság ta la nul ren dül meg a pá -
ci en sek bi zal ma. Ne héz az ocsú tól a
bú zát el vá lasz ta ni.

g Sze bik Im re bio e ti kus

Gon do la tok
az ős sej tek ről

és a mam mon ról

Az ős sejt meg ne ve zés bio ló gi ai és eti kai, il let ve vi lág né ze ti szem pont ból
sem je lent egy sé ges fo gal mat. Azért ne ve zik e sej te ket ős sej tek nek, mert
sej tek, szö ve tek ké pe sek be lő lük ki fej lőd ni. 

A már új szü löt tek ben is meg ta lál ha tó, de bio ló gi ai ér te lem ben vé ve
fel nőtt ős sej te ket az or vos lás már év ti ze dek óta si ker rel al kal maz za gyó -
gyí tá si cél lal, pél dá ul csont ve lő-át ül te tés ese tén, de egy sze rű vér át öm -
lesz tés so rán is kap vér ben lé vő ős sej te ket a pá ci ens, no ha ek kor nem az
ős sej tek kel va ló gyó gyí tás a cél. A fel nőtt ős sej tek fel hasz ná lá sa ke resz -
tény szem pont ból nem vet fel kü lö nö sebb eti kai kér dé se ket, e sej tek ből
kü lön bö ző sej tek és szö ve tek fej lőd het nek ki, de ter mé sze tes kö rül mé -
nyek kö zött em ber nem.

Ugyan ez a hely zet az új szü löt tek köl dök zsi nór vé ré ből nyer he tő ős sej -
tek kel, ezek bio ló gi ai ér te lem ben ugyan így fel nőtt ős sej tek nek te kint he -
tő ek. Je len tő sebb eti kai kér dés csu pán a ma gán cé lú köl dök zsi nór vér-tá -
ro lás kap csán me rül het fel, hi szen a tá ro lás költ sé ges, ugyan ak kor igen
cse kély an nak a va ló szí nű sé ge, hogy egy gyer me ket a sa ját köl dök zsi nór -
já ból nyert s tá rolt ős sejt je i vel gyó gyít sa nak.

Más a hely zet a mag za tok ból nyer he tő ős sej tek kel. E sej tek bio ló gi ai
ér te lem ben sok kal több le he tő sé get hor doz nak ma guk ban, bi zo nyos sej -
tek kö zü lük ha son lí ta nak az emb ri o ná lis ős sej tek hez. A mag zat ból ki -
vett sej tek fel hasz ná lá sa eti kai szem pont ból nem tel je sen sem le ges, hi -
szen az ese tek je len tős ré szé ben szán dé ko san elő idé zett abor tusz/mag -
zat gyil kos ság foly tán jut nak mag za ti ős sej tek hez. Túl azon, hogy e be -
avat ko zás ön ma gá ban sok ke resz tény és nem ke resz tény em ber szá má -
ra el fo gad ha tat lan, mi ni mum kö ve tel mény a mag za ti sej tek kel va ló ku -
ta tás kap csán az, hogy a füg get len sé gi el vet be tart sák. Ez azt je len ti, hogy
pusz tán ku ta tá si cél ból nem fo gad ha tó el abor tuszt/mag zat gyil kos sá got
el kö vet ni, az az csak olyan mag za tot sza bad ku ta tás ra fel hasz nál ni,
ame lyet a ku ta tás tól füg get le nül ítél tek ha lál ra.

Az emb ri o ná lis ős sej tek – a ko ráb ban em lí tett ős sej tek kel el len tét ben
– ma guk ban hor doz zák azt a ké pes sé get, hogy tel jes em ber ré fej lőd het -
nek. A fent le ír tak ból kö vet ke zik, hogy ezek csak az ős sej tek egy ré szét
je len tik. Ugyan ak kor vi lág né ze ti szem pont ból ezen ős sej tek meg oszt ják
az em be re ket, a ke resz tény vi lág je len tős ré sze azért nem tart ja el fo gad -
ha tó nak ezen emb ri o ná lis ős sejt kí sér le te ket, mert e sej tek kí sér le ti fel -
hasz ná lá sát és el pusz tí tá sát egy meg szü le ten dő em ber el pusz tí tá sá val azo -
no sít ják. 

Emb ri o ná lis ős sej tek kel szá mos or szág ban s Ma gyar or szá gon is kí sér -
le tez nek, de gyó gyá sza ti fel hasz ná lá suk em be re ken, el len őr zött kö rül -
mé nyek kö zött még nem kez dőd he tett el. A je len le gi tu do má nyos is me -
re tek alap ján nem le het e sej te ket meg fe le lő en irá nyí ta ni, emi att da ga -
na tok is ki fej lőd het nek.

g Sz. I.

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (MEÖT)
köz gyű lé sé nek ja vas la tá ra 2009-
től a szep tem ber utol só és az ok -
tó ber el ső va sár nap ja kö zöt ti
idő sza kot ha zánk ban is te rem -
tés vé del mi hét ként
hir det jük meg és ün -
ne pel jük a tanács
tag egy há za i hoz tar -
to zó gyü le ke ze tek -
ben és in téz mé nyek -
ben. Ez al ka lom ból
je lent meg az el múlt
na pok ban A hét nap
cso dá ja cím mel az a
ki ad vány, amely a te -
rem tés he te ün nep -
kör höz kí ván se gít sé -
get nyúj ta ni. A fü zet
anya gát a ME ÖT
szo ci ál eti kai bi zott -
sá gá nak meg bí zá sá -
ból a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Ara rát mun ka cso -
port ja dol goz ta ki.
Az aláb bi ak ban –
mint egy kedv csi ná -
ló ként – a mun ka -
cso port ve ze tő jé nek
elő sza vát kö zöl jük.

Hi tünk alap ja it meg vizs -
gál va azt mond hat juk,
hogy a te rem tés vé del -
mé ről, az em ber hű sá -
fár sá gá ról szó ló kér dés
egy ál ta lán nem ide gen
ke resz tény hi tünk től, ha -
nem szer ves ré sze ként
kö vet ke zik ab ból. Azon ban gon dol -
ko dá sunk ra ci o na li tá sa és kör nye ze -
tünk re a li tá sa gyak ran olyan el len ér -
ve ket tá masz ta nak ben nünk, ame lyek
ál tal haj la mo sak va gyunk a kör nye -
zet- és ter mé szet vé de lem kér dé sét le -
sö pör ni a min ket fog lal koz ta tó gon -
do la tok asz ta lá ról.

Cé lunk ez zel a fü zet tel az, hogy se -
gít sé get nyújt sunk a te rem tés vé de lem
so rán fel me rü lő kér dé sek fe le lős ség -
tel jes át gon do lá sá hoz, s fel hív juk a fi -
gyel met olyan szem pon tok ra, ame lyek
a ke resz tény hit szá má ra fon to sak. A
kör nye zet vé de lem kér dé se kap csán
gyak ran fel me rül a „Mi ért pont én?”
és a „Mit te gyek, hol kezd jem el?” kér -
dés. Ez ugyan úgy ve zet het le mon dó,
pesszi mis ta ál lás pont fe lé, mint ön fe -
ledt, a mu lan dó sá got él te tő, ra jon gó
élet szem lé let hez. Ám a Krisz tus ba ve -
tett hit biz tos ala pot nyújt hat ezen tév -
utak el len. A te rem tés he té nek meg -
ün nep lé se amel lett, hogy rá éb reszt
ben nün ket a vi lá gunk ban fel lel he tő is -
te ni aján dé kok so ka sá gá nak tö ré -
keny sé gé re, s te rem tés tu da tos élet -
mód meg va ló sí tá sa fe lé ve zet het, a kö -
zös ség össze tar tó ere jé vel is meg -
aján dé koz hat min ket.

Egye dül ne héz szem be száll ni a
„Mi ért pont én kezd jem el?” kér dés
kö zö nyös ci niz mus ba haj ló ere jé -
vel. A gya kor la ti, min den na pi tet tek
lát szó la gos ki csiny sé gé vel fe nye ge tő
ve szélyt könnyebb le győz ni és át lép -
ni, ha tud juk: ke resz tény kö zös sé gek
és hí vő em be rek cso port jai együtt
imád koz nak a te rem tett vi lá gért, s ad -
nak há lát a Te rem tő nek aján dé ka i ért.

E ki ad vány össze ál lí tá sa so rán ar -
ra tö re ked tünk, hogy egyé ni el csen -
de se dés re és sze mé lyes élet vi te lünk
át gon do lá sá ra épp úgy al kal mas le -
gyen, mint aho gyan se gít sé get nyújt -
hat gyü le ke ze ti al kal mak té má já nak
ki vá lasz tá sá hoz és egy-egy kö zös ség
kör nye zet tu da tos dön té sé nek meg -
ho za ta lá hoz. A fü zet el ső ré szé ben a

hét nap ja i nak bon tá sá ban ol vas ha -
tunk bib li ai ige sza ka szok ra épü lő
me di tá ci ó kat, va la mint egy-egy kép -
ző mű vé sze ti il luszt rá ció kap csán
olyan to vább gon do lás ra ér de mes
kér dé se ket te szünk fel, ame lyek ke -
resz tény hi tün ket ki hí vá sok elé ál lít -

ják. Min den me di tá ci ót egy imád ság
és egy ének kö vet, majd iro dal mi il -
luszt rá ci ók kal, to váb bá az egyes egy -
há zak nyi lat ko za ta i ból vá lo ga tott
sze mel vé nyek kel zá runk le egy na pot.

Az el ső részt olyan in for má ci ók kí -
sé rik vé gig, ame lye ket a tu do má -
nyok ál lí ta nak vi lá gunk je len le gi
hely ze té ről; s eze ket olyan öt le tek kel
és szem pon tok kal igye kez tünk pár -
ba ál lí ta ni, ame lyek meg va ló sí tá sa ál -
tal ki sebb-na gyobb mér ték ben ja vít -

ha tunk kör nye ze tünk
hely ze tén. A fü zet má so -
dik ré szé ben az is ten -
tisz te le tet fel épí tő li tur -
gi ai ele mek hez kí ná lunk
olyan öt le te ket, ame lyek
se gít sé gül szol gál hat nak
a te rem tés he tét nyi tó
és zá ró is ten tisz te le ti al -
kal mak hoz. Vé gül olyan
ki ad vá nyok ból és hon la -
pok ból ál lí tot tunk össze
aján lott iro dal mat, ame -
lyek ből szá mos to váb bi
kér dés sel is mer ked het
meg az ér dek lő dő.

A te rem tés vé de lem ről
va ló gon dol ko dás és cse -
lek vés so rán fel me rü lő
té mák so ra ki me rít he tet -
len. Re mél jük, ez zel a pár
gon do lat tal és ja vas lat tal
si ke rül meg szó lal tat nunk
a te rem tés vé de lem té má -
ját; s ha egy kö zös ség jö -
vő be ni éle té re néz ve to -
vább gon dol ja, és – akár a
leg ki sebb mér ték ben is
– vál toz tat szo ká sa in,
élet mód ján és min den na -
pi gya kor la tán, ak kor a ki -
ad vány el ér te cél ját.

g Dr. Ko dá csy-
Simon Esz ter,

az Ara rát mun ka -
csoport ve ze tő je

A se géd anyag tel jes ter je del mé ben
le tölt he tő a mun ka cso port hon lap já -
ról: http://ararat.lu the ran.hu.

Ün ne pel jük együtt a te rem tés he tét!
Szeptember 27. – október 4.

A ME ÖT-tag egy há zak gyü le ke ze tei és in téz mé nyei a se géd anyag gal együtt a
na pok ban kap ják kéz hez azt a pla ká tot is, amely a te rem tés he té nek kö zös
ün nep lé sé re buz dít. A he lyi al kal mak hely szí nét és idő pont ját a ki vi lá go sí -
tott négy szög ben tün tet he tik fel a szer ve zők. A szep tem ber 27-én 11 órá ra a
bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ba meg hir de tett te rem tés ün ne pi is ten -
tisz te let – me lyet a Ma gyar Te le ví zió élő ben köz ve tít – re mény ség sze rint csak
egyi ke lesz a sok ha son ló ren dez vény nek.

A ki ad vány bo rí tó ján Tóth Zsó fiának, a kő sze gi Evan gé li kus
Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In for ma ti kai Szak kép ző Is -
ko la és Kol lé gi um 10. osz tá lyos di ák já nak Szí nes vi lá gunk cí -
mű al ko tá sa lát ha tó, amely a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Ara rát te rem tés vé del mi mun ka cso port já nak 2009-ben
meg hir de tett pla kát pá lyá za tán el ső he lye zést kapott. Fel ké -
szí tő  ta ná ra: Tá las Ág nes. Al kal ma zott tech ni ka: olaj fes tés.

mozaik
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„Mi kor jön már? Mi kor jön már?” –
za ka tol ja oda bent egy tü rel met len
hang. (Mint ami kor a kis gyer mek a
hosszú uta zás har ma dik per cé től
kezd ve tíz má sod per cen ként új ra és
új ra meg kér de zi: „Ott va gyunk már?”)

Könnyű pléd be bur ko lóz va fek -
szem a te ra szon. Az in ten zív tü csök -
mu zsi ka har mó ni á ját kis- és nagy ka -
puk kat ta ná sa, au tó ke re kek csi kor gá -
sa ron dít ja. Az élet (csak eb ben a ké -

sői órá ban?) kel le met len nek-fül sér tő -
nek tet sző za jai mel lett a (kis)vá ro si
fé nyek sem ne kem ked vez nek, és az
össz ké pet csak to vább csú fít ja a fe jem
fe lett hú zó dó lé gi fo lyo són rep ke dő
gé pek „ho zo má nya”. Bez zeg ami kor
né hány éve az ágas vá ri tu ris ta ház
mel let ti csen des-la kat lan ré ten a har -

mat tól ned ves fű ben ha nyatt dől ve
kém lel tem az eget!…

Pár nap ja el alud tam a nya kam;
min den ol dal irá nyú moz dulat fáj dal -
ma san oda szúr egyet. Még jó, hogy
itt van ez az ős ré gi, Murphy tör vé -
nyei kö zé il lő ta nul ság: tud ni il lik
hul ló csil lag-vizs gá lat köz ben nem
sza bad ide-oda for go lód ni, mert
amint más fe lé né zünk, biz to sak le -
he tünk ben ne, hogy az előbb für ké -

szett ég bolt sze le ten rög vest át su -
han egy me te or, és mi, hopp, pont le -
ma ra dunk ró la.

Vá rom, hogy a sült ga lamb a
szám ba re pül jön – jut eszem be a
hely zet ről ez a nem min dig di csé rő -
leg „ki osz tott”, de most tel jes ség gel
helyt ál ló szó lás. Mert bár mi lyen so -

kat kép zel jen is ma gá ról az em ber,
hul ló csil la got pa rancs ra-meg ren de -
lés re pre zen tál ni – még ha az ava tat -
lan szem a Föld kö rül ke rin gő meg -
annyi mű hold va la me lyi két, össze té -
veszt vén egy an nál per sze sok kal
pom pá sabb, lát vá nyo sabb és se be -
sebb iga zi val, eset leg an nak is vé li –
csak nem tud…

Lom hán-las san fá tyol fel hő kú szik a
kép be. Épp csak olyan „vas tag”, hogy
lá gyan el fed je te kin te tem elől a csil la -
go kat, de nem te lik el hosszú idő, és új -
ra ki tisz tul az ég bolt. Ugyan nem a tel -
jes Tej út tá rul a sze mem elé, ha nem
csak egy kis „mu ta tó” be lő le, de utó -
vég re is ne le gyek tel he tet len, nem de?

„Gyö nyör ködj az Úr ban, és meg ad -
ja szí ved ké ré se it!” – idé ződ nek fel
ben nem a zsol tá ros sza vai (Zsolt
37,4). El szé gyel lem ma gam. Az ő
ígé re te he lyett in kább az „aki meg pil -
lant egy hul ló csil la got, an nak kí ván -
sá ga va ló ra vá lik” hi e de lem ben va ló
„re mény ke dést” vá lasz ta nám?!…

Hul ló csil lag. Fé nyes csó vát húz va
ma ga után vil lám gyor san „zu han
alá”. „Most mi le gyen…?” – tű nő döm
a má sod perc tört ré szé ig. Vé gül… kí -
vá nok. Olyan cso dá ért fo hász ko -
dom – tu dom, pa ra do xon –, mint
ami lyen ről a re for má tus Csil lag pont
Boly ki Bro thers-kon cert jén hal lott
„mor zsa” be szél. Mert nem az a cso -
da, ha Is ten tel je sí ti a kö nyör gé se met,
ha nem az a cso da, ha én azt cse lek -
szem, amit ő kér tő lem…

g Vitális Judit

Hul ló csil la got lát tam…

A meg re pedt nád szá lat nem tö ri
össze, a füs töl gő mé csest nem olt ja el.
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Is te nünk tes tet-lel ket át öle lő, gyó gyí -
tó sze re te tét hir de tik: „Mert én, az Úr, va gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz 15,26)
Az Úr sze líd szol gá já ról szó ló ének ből va ló ve zér igénk pró fé ci ái a Mes si ás -
ban tel je sed tek be: „Íme, az én szol gám, akit ki vá lasz tot tam, akit én sze re -
tek…! (…) Meg re pedt nád szá lat nem tör el, és füs töl gő mé csest nem olt ki, míg
győ ze lem re nem vi szi az igaz íté le tet.” (Mt 12,18.20) Kér jük: ne hagyj el en -
gem! „Én Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé ből!” (GyLK 721) Jé zu -
sunk ke gyel mé vel a bű nö sö ket igaz ság ba öl töz te ti – Is ten iga zít meg, Fia ér -
de mé ért! Lu ther sze rint: „Krisz tus ban iga zu lunk meg. Ez bi zony cso dá la tos
igaz ság, amely nem ben nünk van, de az ő ke gyel mé ből, aján dé kul még is va -
ló ság gal a mi énk. Az ész ter mé sze te sen nem ér ti e be szé det, de a hit meg -
ra gad ja mind ezt, s reá tá masz ko dik.” – „Ke gye lem ből tar tat ta tok meg, hit
ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.” (Ef 2,8; LK) En nek di cső pél -
dá ja Sau lus meg té ré se: ő ad dig nem lá tott tes ti sze mé vel, amíg Pa u lus nem
lett. S az őt di cső sé gé vel föld re kény sze rí tő Jé zus Aná ni ást hasz nál ta esz kö -
zé ül: „…az Úr kül dött en gem, az a Jé zus, aki meg je lent ne ked az úton (…), hogy
új ra láss, és meg telj Szent lé lek kel.” (Ap Csel 9,17) Pál for du lá sa után azon nal
hir det te „Jé zus ról, hogy ő az Is ten Fia” (Ap Csel 9,20). A sü ket né mát négy -
szem közt gyó gyí tot ta meg sza vá val a min dent he lye sen cse lek vő Úr: „Effa -
ta, az az: nyílj meg!” (Mk 7,34) Dá vid Fia hi tük alap ján tet te lá tó vá a két va -
kot: „Le gyen a ti hi te tek sze rint!” Is ten sé ge nyil vá nult meg a meg szál lott né -
ma meg sza ba dí tá sa kor: „Mi u tán ki űz te be lő le az ör dö göt, meg szó lalt a né -
ma” (Mt 9,29.33) – be tel je sít ve az ősi pró fé ci át (l. Ézs 42,7). Bün te tés ként ka -
pott pok los sá gá ból Mir ja mot csak test vé re köz ben já rá sá ra tisz tí tot ta meg
az Úr, aki hez Mó zes így ki ál tott: „Is te nem, gyó gyítsd meg őt!” (4Móz 12,13)
A hold kó ros fi út nem tud ták meg gyó gyí ta ni a ta nít ványok, mivel kishitűek
vol tak: „…ha ak ko ra hi te tek vol na, mint egy mus tár mag (…), sem mi sem vol -
na nek tek le he tet len.” (Mt 17,20) A ne vé ben mon dott köz ben já ró imád ság gyó -
gyí tó ere jét azon ban a ch ris ti a nu sok ma is meg ta pasz tal hat ják! „Be teg-e va -
la ki kö zöt te tek? Hí vas sa ma gá hoz a gyü le ke zet vé ne it, hogy imád koz za nak
ér te”, mert „nagy az ere je az igaz em ber buz gó kö nyör gé sé nek” (Jak 5,14.16).
Ám a ha mis és hi tet len He ró des sze me lát tá ra nem tett sem mi lyen cso dát,
s mi kor „hossza san kér dez get te őt, Jé zus sem mit sem vá la szolt ne ki” (Lk 23,9).
Is ten gyó gyí tó sze re te té nek fé nye fel ra gyog már az Ószö vet ség pró fé ci á i ban
is. Fia ér de mé ért a fel sé ges, de kö nyö rü lő Úr a tő le el pár tolt, ám meg tört és
alá za tos lel kű, meg re pedt s pis lá ko ló éle tű bű nös nek ma is ezt hir de ti: „Lát -
tam út ja it, még is (!) meg gyó gyí tom és ve ze tem őt. (…) Meg te rem tem aj kán a
há la gyü möl csét: (…) Meg gyó gyí tom őt!” (Ézs 57,18.19) Jé zus: „A te gyó gyí -
tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam (…) / Élet ben meg tar tot tál (…) / Én
Uram, üd vös sé gem!” (EÉ 373,3–5) Át él ted ezt már?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

– Jó na pot kí vá nok, ügy véd úr!
Rám néz, ma ga sabb ná lam vagy

két fej jel. Hi bát lan öl töny, cso kor -
nyak ken dő, kar já ra akasz tott fe ke te
es er nyő, tisz te le tet kö ve te lő ko pasz
fej. Bé ke be li, jo vi á lis, idős úr. Lá tom,
nem is mer meg.

Én az utób bi he tek ben gyak ran lát -
tam. Ki csit már meg hök ken tő is
volt, hogy a fe renc vá ro si for ga tag ban,
vál to za tos ala kok so ka sá gá ban az ő
ar ca új ra és új ra fel tűnt. Ott állt a vil -
la mos meg ál ló ban, lát tam be men ni a
szom bat es ti mi sé re, ki lé pett az
edény bolt ból. So ká ig gon dol kod tam
raj ta, hogy meg szó lí tom, de ed dig
min dig vissza tar tott va la mi.

Pe dig az is me ret sé günk ré gi ke le tű.
Egy kor fa lun él tem. Ott min den ki
min den kit is mert. A hi va tal no kok
pe dig ezen be lül is kü lön kasz tot al kot -

tak. Ab ban az idő ben gyak ran jár tam
kü lön fé le hi va ta lok ba. Ott ta lál koz tam
az ügy véd úr ral, nem is egy szer. Ak kor -
tájt kö szö nő vi szony ban is vol tunk.
Most nem is mer meg, lá tom raj ta.

Nem te het er ről. Ta lán olyan a
sze re pe, hogy nem is tud hat ró lam.
Ta lán csak azért van itt, hogy em lé -
kez tes sen a ré gi idők re. Egy arc a
múlt ból. Az em lé kez te tés an gya la.
Ahogy ezt vé gig gon do lom, ki csit fi -
gyel ni kez dek. Nem is annyi ra a
sze mem mel, in kább az em lé ke im -
mel. Töb ben is van nak?

Hir te len eszem be jut egy em lé ke -
ze tes te le fon egy ko ri osz tály tár sam -
tól, az And rássy úti ka rá cso nyi for -
ga tag ban. A vá rat lan lá to ga tó a múlt -
ko ri is ten tisz te le ten, nyá ron egy ré -
gi ba rát gye rek ko runk ból, hosszú
idő után. Az em lé kez te tés an gya lai.

Az tán ar ra gon do lok, le het, hogy
én is az va gyok má sok nak. Em lé ke -
ket hor do zok én is va la ki nek az éle -
té ből? Le het, hogy en gem lát va va la -
ki nek fel öt lik va la mi a múlt ból? Le -
het, hogy csak egy pil la nat, egy szi -
lánk, egy tö re dék, egy han gu lat – ta -
lán ennyit hor do zunk.

Is ten akar va jon így se gí te ni raj -
tunk, hogy ne mond junk le em lé ke -
ink ről? Vagy azt akar ja el mon da ni,
hogy má sok éle té nek is hor do zói
va gyunk?

– Jó na pot kí vá nok! – az ügy véd úr
hang ja a szé pen ki ej tett sza vak el le -
né re is ki csit bi zony ta lan.

To vább ra sem tud ja, ki va gyok, de
a jól ne velt sé ge nem en ge di meg,
hogy ne kö szön jön vissza.

Még a ka lap ját is meg eme li.
g Ko czor Ta más

Az em lé kez te tés an gya lai

Se sze ri, se szá ma azok nak az ezo te -
ri kus nak vagy in kább egye ne sen
szél há mos nak ne vez he tő em be rek -
nek, akik – ki hasz nál va má sok la bi -
lis ideg ál la po tát és hi szé keny sé gét –
tré nin ge ket, sze án szo kat, tan fo lya -
mo kat ren dez nek. Per sze leg ke vés bé
sem se gí tő szán dék kal, ha nem sok -
kal in kább a sa ját anya gi hasz nu kat
ke res ve te szik mind ezt.

Né hány nap ja egyik vá ro sunk ban
két, a bel vá ro si mo zi ab la kán füg gő
pla kát ra let tünk fi gyel me sek.

Az egyik „élő mé di u mi köz ve tí tést”
ígér, ame lyen a mé di u mo kon ke -
resz tül szá mos val lás és vi lág né zet is -
ten sé ge is meg szó lal. Így lesz nek az
est „sztár ven dé gei” a hat ho rok, akik
a pla kát hoz fű zött ma gya rá zat sze rint
„di men zió kö zi lé nyek, az egyip to mi
ener gi á kat köz ve tí tik, és ez zel se gí -
tik az em be ri sé get és a Föl det”;
Kryon, a „fény lény, aki a sze re tet

ener gi á i val gyó gyít, ta nít”, és per sze
szin tén „se gí ti az em be ri sé get és a
Föl det”. A meg szó la lók kö zött ta lál -
juk Isis fő pap nőt, a má gia és va -
rázs lás is ten nő jét; és ha már egy
alap ja i ban ke resz tény or szág ban va -
gyunk, Jé zus és Má ria Mag dol na
sza vát is köz ve tí ti a mé di um. Az ő
sze mé lyük höz nem is fűz ma gya rá -
za tot a pla kát, de fi ní ci ó ként mind -
össze hat-hat pon tot ta lá lunk. A
prog ra mot nem kí nál ják drá gán, elő -
vé tel ben már ezer há rom száz fo rin -
tért hall hat juk mind egyi kő jü ket.

Jé zus azon ban más nap is „fog lal -
koz tat va” lesz: a kö vet ke ző ab lak
ugyan is egy újabb prog ra mot hir det:
„Bő ség tan fo lyam Kryon nal”. A pla -
kát ról meg tud juk azt is, hogy „a
tan fo lyam so rán fel ol dás ra és át -
írás ra ke rül nek azok a ré gi fo ga dal -
mak, blok kok, ame lyek meg aka dá -
lyoz ták, hogy a bő ség be ára mol jon

az éle tünk be”. A mé di um ra ez min -
den bi zonnyal tel je sül is, hisz a rész -
vé te li díj nem ke ve sebb mint hat ezer
fo rint. Per sze ezért a pén zért is ka -
punk att rak ci ót – a pla ká ton ugyan -
is meg jegy zik: „Hat ho rok és Jé zus is
je len lesz.”

Mi lyen jó, hogy mi tud juk, Jé zus
már ak kor is je len van, ha ket ten
vagy hár man se gít sé gül hív ják az ő
ne vét! És mi lyen szo mo rú, hogy so -
kan nem is me rik fel ezt, ha nem ta -
lán utol só fo rint ja i kat fi ze tik mé di -
u mok nak, lá tók nak és bo szor ká -
nyok nak – nyil ván va ló tév ta ní tá -
sért cse ré be! Köz ben pe dig a mo zi
né hány száz mé te res kör nye ze té -
ben szá mos ke resz tény fe le ke zet
temp lo ma vár ja csend ben a meg fá -
rad ta kat a ki já rat nál el he lye zett per -
sellyel né hány fil lért össze kol dul va a
tisz ta evan gé li um hir de té sé re…

g L. J. Cs.

„Jé zus is je len lesz” – hat eze rért

…csak a sző lő lu gas a bú bos ke men -
cé vel, a csün gő, nyár szí nű be gó ni ák,
alat tuk fe hér kő edény ben tik ka dó, se -
lyem cu kor ka-csí kos pe tú ni ák, majd
az ecet fa, a kör te fa, a ko vá szos ubor -
ka ki for ró le ve, a ko ron di kas pó
mus kát li ja, to vább a ró zsa bok rok kal
in du ló sző lő so rok, az Öreg hegy, előt -
te a bor dó hor dók ban er je dő cef re,
min de nütt a bo ga rak, a gyí kok, a ro -
va rok; csak a koc kás asz tal te rí tő a fa -
bú to rok kal, a fű vel pú pos pin ce te tő,
fü ge a fá ról, sze der a bok rá ról, pi ros
hú sú kör te kop pa ná sa a te tő kön,

szél hang a lomb ko ro nák kö zül, züm -
mö gés em ber ma gas ság ban; ke re kes
kút és sze kér ke rék, sa va nyú al ma és
az, hogy itt a gye rek ko ri ta ka róm,
hogy min den ben min den ki nek a ke -
ze mun ká ja; a ba zalt kö vek, a sült ká -
rász, a víz tu da ta, a víz il la ta, a víz
em lék szí ne, a ha jam ban iszap és
hul lám; kö szö nés a bó ják nak, úszó -
tá vol ból a Ba da csony tá nyér ja; a fá -
jó múlt, a tisz tu ló je len és a be lő le
most szü le tő jö vő – na gyon tud fáj -
ni egye dül, ami szép.

g Kiss Vi rág

Írott, tö re dé kes ké pes lap
Ba da csony ból

él víz
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Volt egy szer, hol nem volt, volt egy -
szer egy bú za táb la. Eb ben a bú za táb -
lá ban élt egy kis bú za szem, Bú za Ber -
ci a tár sa i val együtt. Vi dá man él tek,
min den nap ér tek egy ki csit, és nyár
kö ze pé re gyö nyö rű arany sár gák let -
tek. Ek kor el jött az ara tás ide je.

Az ara tó gép vé gig zú gott a bú za -
táb lán, és le vág ta a ter mést. Bú za
Ber ci azon ban vé let le nül le pottyant
a tár sai kö zül a föld re. Két ség be eset -
ten ki a bált se gít sé gért:

– Állj, állj, le es tem! En gem ne
hagy ja tok itt, azon nal gyer tek vissza
ér tem! Én is ve le tek aka rok men ni, én
is ke nyér ke aka rok len ni!

De a töb bi ek a nagy ka va ro dás ban
saj nos nem hal lot ták meg tár suk
sza vát. Bú za Ber ci egye dül ma radt.
Egy da ra big bán kó dott, majd el in dult
tár sa kat ke res ni. Ha ma ro san ta lál ko -
zott egy gi lisz tá val.

– Szer vusz! Az én ne vem Bú za
Ber ci. Ki es tem az ara tó gép ből, és
nem tu dom, mi hez kezd jek. Nincs
va la mi öt le ted vé let le nül? – szó lí tot -
ta meg a gi lisz tát Bú za Ber ci.

– Én Gre go ri usz va gyok, a bölcs
gi lisz ta. Ne ag gódj, sok na pot meg -
ér tem már, és tu dok ne ked ta ná csot
ad ni. Sze rin tem a föld alá kel le ne le -
hú zód nod, ott sok kal ér de ke sebb az
élet. Ha rám hall gatsz, nem lesz
ilyen rossz ked ved, mint itt a tű ző na -
pon, ahol min den ki na gyon unat ko -
zik, és szin te ki szá rad – aján lot ta a gi -
lisz ta nagy böl csen.

Nem iga zán tet szett ez az öt let a
bú za szem nek, mert ő sze re tett a
na pon len ni és süt ké rez ni. Ezért,
hogy meg ne bánt sa a gi lisz tát, ezt
vá la szol ta:

– Kö szö nöm a ta ná cso dat és a se -
gí tő kész sé ge det, majd még meg fon -
to lom, ami ket mond tál.

És ko moly kép pel to vább ván do rolt.
A gi lisz ta vál lat vont, le mon dó an le -
gyin tett, és vissza hú zó dott a föld alá.

Ber ci csak pár lé pést tett, és már -
is ta lál ko zott egy gyö nyö rű sze -
méllyel, aki egy bú za vi rág kö rül
száll do sott. Szár nyán meg-meg csil -
lant a nap fé nye.

– Ó, de szép vagy! – ámult el Bú -
za Ber ci.

– Kö szö nöm szé pen! – bó lin tott

fe lé bű bá jos mo sollyal a pil lan gó. –
Itt a vi rá gok közt min den ki ilyen gyö -
nyö rű. En gem Pil le Lil lá nak hív nak.
Te ki vagy, és ho va
igyek szel?

– Bú za Ber ci a be -
csü le tes ne vem. Egy ki -
csit pa rasz tos, de én
nem szé gyel lem – sza -
val ta Ber ci, mi vel na -
gyon sze ret te Pe tő fi
Sán dor Já nos vi téz cí -
mű köl te mé nyét. –
Tár sa kat ke res tem ép -
pen, mi vel egye dül va -
gyok. Nem látsz on -
nan fönt ről más bú za -
sze me ket a kör nyé ken?

– Saj nos most nem
lá tok. Itt fönt vol tak ré -
geb ben, be szél get tem
is ve lük, de ma reg gel le arat ták min -
det – saj nál ko zott a pil lan gó. – De ha
ma gá nyos nak ér zed ma gad, és van
ked ved, csat la kozz hoz zám! Itt fönn
úgy is sok kal szebb min den, mint
azon a ko szos, bar na föl dön, ahol

nincs sem mi ér -
de kes és ehe tő.

Ber ci nek egy
pil la nat ra meg -
tet szett az öt let,
de az tán eszé be
ju tott, hogy őt a
föld ne vel te és
rin gat ta, és hir -
te len rá jött, hogy
ne ki itt a he lye.
Így hát in kább

ezt vá la szol ta a lep ké nek:
– Bi zo nyá ra cso dá la -

tos ott fönt az élet, ne -
kem vi szont a föld az
ott ho nom. Itt él tem
min dig, és már nem tu -
dok el vál ni tő le. Is ten
ve led, Pil le!

A bú za szem sé tált to -
vább, a pil lan gó pe dig
szét tár ta a kar ja it, majd to va röp -
pent. A nap me le ge is eny hül ni kez -
dett, az ár nyé kok hosszú ra nyúl tak,
és Ber ci el ha tá roz ta, hogy pi hen egy
ki csit. Ké nyel me sen el vac kol ta ma -
gát, és álom ba szen de rült.

Kis idő múl va ar ra járt egy em ber.
Bú san ló gat ta a fe jét, mert sze gény
volt, és nagy volt a pe re puttya. En ni -
va ló juk is alig akadt. Az ara tás ide je
le járt, az el hul lott bú za sze me ket jött
fel sze de get ni, hogy le gyen egy kis
élel me a csa lád nak. Ve le ke res gélt a
fe le sé ge is. Mi kor ta lál tak egy bú za -
sze met, hal vány mo soly fu tott át az
ar cu kon, le ha jol tak ér te, zsák juk ba
tet ték, majd to vább ke res gél tek. Bú -
za Ber ci re is ha mar rá akad tak a föl -
dön, olyan szép arany sár ga volt. Na -

gyon meg örül tek ne ki, be le dob ták a
zsák juk ba. A kis bú za szem kí ván csi -
an né zett kö rül a fél ho mály ban, és

bol do gan lát ta, hogy a zsá kocs ká ban
vég re tár sak ra lelt. Az em ber azt
mond ta a fe le sé gé nek:

– Lá tod, lel kem, mi lyen jó az Is ten,
hogy ne künk is ád ke nye ret, kik nek
föld jük nin csen. Lát ja ő, hogy dol go -
zunk min den nap, és ki ren del te a
min den na pi ke nye ret má ra is.

Át ölel ték egy mást, és há lás szív vel
ha za men tek.

A gye re kek ott hon na gyon örül tek
az il la to zó friss ke nyér nek, amit az
össze ke res gélt bú za sze mek ből sü -
tött az édes any juk.

A ke nyér két az tán meg is et ték
mind a ház la kói, csak pár mor zsa
ma radt az asz tal alatt buj ká ló kis egér -
nek. Bú za Ber ci so ha sem hit te vol na,
hogy ennyi re nagy szük ség van rá.

Így esett, hogy vé gül Bú za Ber ci -
ből is éle tet adó ke nyér ke le he tett.

g Fül ler No é mi
11 éves (Ten ge lic)

Rajzolta: Füller Kamilla
(10 éves)

A me se és a hozzá tartozó illuszt rá -
ci ók meg je lentek a Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té ri um ál tal 2008-
ban ki írt Ná la tok nő nek-e még égig
érő pa szu lyok? cí mű or szá gos me se -
író pá lyá zat ra be ér ke zett mű vek ből
vá lo ga tott, azo nos cí mű kö tet ben
2009 má ju sá ban. A két kö te tes könyv -
ben a be ér ke zett kö zel ezer, fel nőt tek
és gye re kek ál tal írt me se kö zül száz -
hat van há rom ta lál ha tó.

Bú za Ber ci

Kis „Ke nyér sze gő”, amint csend ben néz lek,
moz du la tod drá ga üze net.
Ta lán ma gá ról min tá zott mű vé szed:
szeg te ő is a szép ség-ke nye ret.

„Ke nyér sze gő”, ma mil li ók éhez nek.
Az él te tő ke nye ret éhe zik,
s ke nye rét bé kes ség nek, sze re tet nek.
Mondd, ki szeg ke nye ret ne kik?

„Ke nyér sze gő”, az élet Ke nye re,
Jé zus Krisz tus, ma is kö zöt tünk jár,
s éhe ző szí vek éle te le het ne…
de Ő is új ke nyér sze gők re vár.

Moz du la tod hang ta lan üze net.
De jó vol na ke nyér sze gő nek len ni.
Bú za ke nye ret, élet ke nye ret
éhe zők asz ta lá ra oda ten ni!

Túr me zei Er zsé bet

„Ke nyér sze gő”
Be szél ge tés Ko vács Mar git ilyen ne vű kis szob rá val„Vál toz tasd a kö ve ket ke nye rek ké!” – –

Nem a sá tán szól. Mil li ók zo kog ják.
Egyet len jaj ki ál tás a vi lág,
Egyet len kéz tör de lő moz du lat,
Egyet len egy rop pant fe nye ge tés.
A nyo mo rú ság völ gyei fö lött
A bosszú ál ló Is ten he gyei
Fel tor nyo sul nak ir gal mat la nul.
Nem in dul nak vál toz ni ke nye rek ké.

„Vál toz tasd a kö ve ket ke nye rek ké!”
Hal lom én is a ret ten tő igét,
Mint vég íté let, úgy zu han re ám,
Szí ven ta lál, mint kő vé vált ke nyér.
Az éle te met mos tan ké rik szá mon,
Most kö vez nek kő vé vált ke nye rek kel.
Meg áll ja tok… na gyon bű nös va gyok,
De ta lán még sem úgy, mint hi szi tek.
Én nem vet tem el sen ki ke nye rét,
Csak épp nem tud tam ke nye ret ke res ni,
Csak él tem, él tem, in gyen, ir ga lom ból,
Az Is ten ir gal má nak he gye it
Be bo lyong tam vi rá got sze de get ve,
Tu dom, nem ér most fa lat ke nye ret
Az egész szá raz vi rág-gyüj te mény.

„Vál toz tasd a kö ve ket ke nye rek ké!” –
Más kor ta lán fe lel tem vol na rá.
Szól tam vol na: „Nem csak ke nyér rel él tek!”
Most tor kom, szí vem egy ként el szo rul,
Szé dül a szó és meg ful lad a hang.
Csak Egy, csak Egy, csak Egy fe lel het így, –
Nem én, nem én, az Ő ne vé be se…

Test vé re im, ha vol na rá ha tal mam,
Test vé re im, ha tő lem füg ge ne,
Hol nap pu ha szik lá kon pi hen né tek,
Ke nyér he gyek nő né nek szá mo tok ra,
Hegy óri á sok csu pa szín-ke nyér ből,
Me rő arany ka lács ból Al pe sek…
De nincs ha tal mam, – be te gen bo lyon gok,
S még most is vi rá go kat ke re sek.
S ha még ta lá lok egy-egy ha la vá nyat:
Té pe lő döm, hogy meg mu tas sam-e?
Asz ta lo tok ra mer jem-e be lop ni –
Ke nyér te len, üres asz ta lo tok ra
Ke nyér te len kő vi lág kis vi rá gát? –
Vagy mor zsol jam szét a ke zem kö zött,
Mi előtt bár ki rá te kin te ne,
És fojt sam meg, mint gyer me két anya,
Mint bu kott le ány drá ga szé gye nét?

„Vál toz tasd a kö ve ket ke nye rek ké!”
He gye ket vál toz tat nék – nem le het.
Ke nyér te len, ke gyet len kő vi lág ban
Le haj tom meg adás sal fe je met.
Test vé re im, ne kö nyö rül je tek.
Ke nyér te len, ke gyet len kő vi lág ban,
A bosszú ál ló Is ten he gye in
Én nek tek most is csak vi rá got tép tem.
Zu hogj fe jem re, kő vé vált ke nyér:
Én vét kem, én vét kem, én igen nagy vét kem.

Re mé nyik Sán dor

Ke nyér he lyett

A Csillagpont református ifjúsági találkozó záró istentiszteletének
úrvacsorájához Kászpári Károly pékmester, a tengelici evangélikus
gyülekezet presbitere sütötte a kenyereket
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Már na gyocs ka gye rek vol tam, le het -
tem olyan ötöd fél esz ten dős, és már
kö rül tud tam buk fen cez ni a per -
nyés göd röt, ha sen ki se lát ta. Úgy lát -
szik, po li ti kus nak ké szül tem, azon -
ban ha ma ro san ki de rült, hogy nem
va ló va gyok er re a pá lyá ra, mert a
nyil vá nos ság előtt nem tu dok buk -
fen cet vet ni. Pe dig a nyil vá nos sá got
csak fél szem kép vi sel te, amely az ut -
cá ról be ku kucs kált rám a desz ka ke -
rí tés ha sa dé kán ke resz tül. Zsib ri ta
Jós ka volt e fél szem bir to ko sa, ve lem
egy idős gentle man, aki hez a leg -
őszin tébb irigy ség fű zött. Tud ni il lik
Jós ka füg get le ní tet te ma gát a pol gá -
ri di vat tól, és té len vi selt szal ma ka -
la pot, nyá ron pe dig ak ko ra bá rány -
bőr sü veg ben járt, hogy ab ba be le fért
vol na a Dzsin gisz kán fe je is. Ezt
azon ban nem azért tet te ne ve zett
kor tár sam, mint ha szem be akart
vol na he lyez ked ni a Da ru ut cai tár -
sa da lom vi lág föl fo gá sá val, ha nem
azért, mert té len az öreg Zsib ri tá nak
kel lett a sap ka, és nyá ron ő hord ta a
szal má ból ké szült pár szá rí tót.

Elég az hoz zá, hogy Jós ka be ku -
kucs kált a ke rí té sen, ami még nem
lett vol na baj, de tud tom ra is ad ta,
hogy je len van:

– Ját jak!
Én ak kor ép pen a fe jem te te jén áll -

tam, de a kö vet ke ző pil la nat ban már
ben ne vol tam a per nyé ben. Sze ren -
csé re pu há ra es tem, és így po li ti kai
pá lyám anél kül ért vé get, hogy cson -
tom tört vol na. Az óta meg győ ződ -
tem ró la, hogy előbb-utóbb min -
den po li ti kus be le buk fen ce zik a per -
nyés gö dör be, s mi nél ké sőbb esik be -
le, an nál na gyob bat puffan.

Nem is ezért em lé ke ze tes ne -
kem ez a tél  vé gi nap, ha nem mert
ak kor et tem elő ször há rom fo gá sos
va cso rát.

Letap pog tam ma gam ról a ha mut,
és be ol da log tam a szo bá ba. Sze ren -
csé re szü lém sem mit se vett ész re,
mert na gyon be le volt me rül ve a
Krisz tus -atya fi ság köny vé be. Oda -
ku po rod tam mel lé a pad ká ra, a hó -
na alá fúr tam a fe je met, és néz tem,
hogy mo zog a szá ja:

– Ö-rül-je-tek-és-vi-gad-ja-tok-
mert-a-ti-ju-tal-ma tok-bő-sé-ges-
meny-nyek-ben.

A vo ces pa gi na rum ha mar el al ta -
tott. Mi kor föl éb red tem, még min dig
ott ül tünk a pad kán, az ól te tő ről
be sü tött a fris sen esett hó, a fél ho -
mály ban is ki bír tam ven ni a szü lém
ar cát. Most már le csu kott szem mel,
könyv nél kül imád ko zott.

– Min den na pi ke nye rün ket ad jad
ne künk ma…

– Édes anyám – ál lí tot tam be kö -
zé és a jó Is ten kö zé –, mit va cso rá -
zunk má ma?

Elő ször vé gig mond ta a mi atyán kot,
ke resz tet ve tett, meg csó kol ta a könyv
táb lá ján a fe szü le tet, az tán fe lelt:

– Há rom fé lit: ke nye ret, ha ját, bé lit.
Azt mond tam er re, job ban sze ret -

nék csak két fé lét en ni, úgy, mint
más kor. Sza lon nát ke nyér rel.

– Jaj, gye re kem, a sza lon na most
el ment adó ba – vet te elő anyám a ka -
na pé sar ká ból az ab rosszal le ta kart fél
ke nye ret. – Örül jünk, hogy a min -
den na pi ke nye ret meg ad ja a jó Is ten.

Ar ról per sze még ak kor sem mit se
tud tam, hogy min den ál lam nak tá -
ma sza és talp kö ve az adó, s hogy an -
nak a ma lac ká nak, amit ka rá csony -
ra vág tunk, az volt a hi va tá sa, hogy
fél  ol dal sza lon ná já val fönn tart sa az
ál la mot. A jó Is ten ről azon ban már
tisz tább fo gal mam volt. Tud tam,
hogy ha akart vol na, leg alább egy kis
va jal ját ad ha tott vol na a ke nyér ké hez.
No, majd ha apám ha za jön – gon dol -
tam ma gam ban. Oda volt do hányt
vág ni Ring ka pi tány úr nak, és min -
dig csak az es ti ha rang szó ve tet te ha -
za. De so ha anél kül ha za nem jött,
hogy leg alább egy kis nem ze ti szí nű
ár pa cuk rot ne ho zott vol na.

Fél álom ban vol tam már, mi kor
ha za ért, de bi zony sem mi vel se ver -
te ki az ál mot a sze mem ből. Csön de -
sen ül tek az asz tal nál, el mor zsolt
egy ka raj ke nye ret, meg ivott utá na
egy kan csó vi zet, és csak ak kor szó -
lalt meg, mi kor pi pá ra gyúj tott. Ak -
kor is csak annyit mon dott:

– Az is te ne ne le gyen en nek a
rossz ház nak, leg jobb vol na fel -
gyúj ta ni, ak kor nem nyúz ná nak az
adó val.

Ki csit nyug ta lan ál mom volt, égett
a há zunk, ro po gott a nád te tő, mint
disz nó pör zsö lés kor a szal ma. Az
apám pe dig vas vil lá val két úri em bert
for ga tott a tűz ben.

– Mit csi nál, édes apám? – kér -
dez tem.

– Meg pör kö löm, fi am, eze ket a
disz nó kos le bá ló kat.

A kos le bá lók azok az úri em be rek
vol tak, akik ház ról ház ra jár tak
min den esz ten dő ben, és kon sk ri -
bál ták az adót. Egy mér ges vá ro si ír -
nok, aki ka la must hor dott a fü le
mel lett, meg egy bak ter, aki vit te utá -
na az össze írá si íve ket és a tin tás üve -
get. No meg az is a bak ter tiszt je
volt, hogy meg aka dá lyoz za a kö te -
les ség tel je sí tés ben a ku tyá kat, akik
min den ház ban meg akar ták ha rap -
ni az ír nok urat.

Reg gel, ahogy ki sü töt te a nap az ál -

mot a sze mem ből, az el ső dol gom
volt ki sza lad ni az ud var ra, meg néz -
ni a nád te tőt. Meg volt friss jó egész -
ség ben, a nagy mo ha cso mók ele ve -
nen zöl dell tek ki az ol va dó hó ból.

– Más baj van itt – szó lalt meg
ben nem a lel ki is me ret. – A La ci ka
gomb ja mi att fog ta el a jó Is ten a ke -
nye rünk mel lől a sza lon nát.

La ci ka a leg ron gyo sabb sza bó volt,
aki va la ha e vi lá gon fol to kat ve tett a
rom lás nak in dult nad rá gok ra és ka -
bá tok ra. Már úgy öt ven fe lé járt, fe -
hér fér cek aka doz tak a sza kál lá ba, de
gyá mol ta lan és egy ügyű volt, mint a
gye rek. Ezért hív tam La ci ká nak még
én is, akit pe dig ő min dig „fi a tal em -
ber nek” szó lí tott. Min den va sár nap
el jött hoz zánk ve cser nye után, és
lám pa gyúj tá sig se gí tet te az apám nak
De ák Fe ren cet szid ni. Ak kor föl ká -
szo ló dott, és a nya kam ba akasz tot ta
a bot ja kam pó ját:

– No, fi a tal em ber, hogy kell szé pen
kö szön ni?

– Él jen a negy ven nyolc! – rik -
kan tot tam el ma gam, mi re La ci ka
elé ge det ten meg ve re get te vál la mat,
és meg ígér te, hogy ha az Is ten él te -
ti, ak kor ő ne vel be lő lem olyan sza -
bót, aki még atil lát is tud szab ni,
olyant, mint az övé.

Nem hi szem, hogy lett vol na a vi -
lá gon olyan két ség be esett ma dár -
ijesz tő, aki azt az atil lát vál lal ta vol -
na, de volt raj ta egy gomb, ami hez
fog ha tó szé pet nem fo gok már lát ni
eb ben az élet ben. A gomb pi ros
csont ból volt, de fe ke te ka ri má val, és
az ere de ti hi va tá sa az volt, hogy női
keb len fog ja össze a ka bá tot. A La ci -
ka atil lá ján azon ban csak mint l’art
po ur l’art nyert al kal ma zást, s a mes -
ter te kin te te min dig őraj ta pi hent
meg, ha ga lamb epé jét föl ka var ta a
po li ti kai szen ve de lem.

Hát ez a gomb volt az, amely két
nap óta az én in gem de re ká ban lap -
pan gott. Nem bír tam el len áll ni a kí -
sér tés nek, és egy óvat lan pil la nat ban,
mi kor La ci ka az asz tal ra kö nyö költ,

le sod rog at tam a kin cset az atil lá ról.
Meg kell val la nom, hogy a bűn tu dat
csak a gyom ro mon ke resz tül éb redt
föl ben nem, de egy per cig se ha boz -
tam a jó vá té tel lel. Még az nap dél előtt
be oson tam az öreg temp lom ba, s az
ol tár te rí tő meg csó ko lá sá nak ör ve

alatt oda csem pész tem a gom bot az
Úr asz ta lá ra. Ta lán egy sze rűbb lett
vol na a La ci ka zse bé be csúsz tat ni, de
ak kor a jó Is ten nem tu dott vol na ró -
la, s én ve le akar tam a ba rát sá got
hely re ál lí ta ni.

S azon az es tén csak ugyan az zal
ör ven dez te tett meg édes anyám:

– No, cse lé dem, ker tész pe cse nye
lesz a va cso ránk.

Hát az volt, de bics ka nem kel lett
hoz zá. Ker tész pe cse nyé nek a sült
tö köt csú fol ja a sze gény em ber. Jó étel
az an nak, aki sze re ti, de én ha ma ro -
san fel mond tam ne ki a ba rát sá got.
Tél vé gén már vi zet ereszt a tök, és
el nyál ká so dik a mé ze. Vissza kí ván -
tam a min den na pi ke nye ret, ha já val,
bé li vel. De bi zony né ha a ha já val is be
kel lett ér ni. Igaz, hogy amint ki ta va -
szo dott, he ti pi a cos na pon zöld hagy -
mát is le he tett hoz zá kap ni. Ez volt
a bé rem azért, mert Vak Má ri nak, a
zöld sé ges ko fá nak ha za tol tam a pi -
ac ról az üres ta lics ká ját.

Rossz esz ten dő járt, mos to hán
bánt ve lünk a föl decs kénk. Amit
meg ha gyott a fagy, el ver te a jég, le -
éget te a nap.

– Az idén aszalt cse resz nyét ter -
mett a cse resz nye fa – vág ta a sa rok -
ba es tén ként az apám a posz tó ta -
risznyát.

Az is jó volt ne kem már ak kor, a
mag já ra szá radt cse resz nye. Olyan
szű kös volt ná lunk a ke nyér, hogy
egy szer szí nét se lát tuk há rom na pig.

Éhe sen ődöng tem az ut cánk gye -
pes árok part ján, mi kor a gaz dag Do -
bák né, a csir kés ko fa rám ki ál tott a
mus kát lis ab la kuk ból:

– Te gye rek, szag gass a ma lac kám -
nak egy kis pap sajt fü vet ott az árok -
par ton!

Szép, kö vér le ve lű pap saj tok bo do -
rod tak ott, a le ve lü ket meg szed tem
a ma lac ká nak, én ma gam meg te le -
rak tam a zse be met szép ke rek pap -
saj tocs ká val. Ab ból lesz én ne kem
jó va cso rács kám.

Gaz dag Do bák né igen meg volt
elé ged ve a mun kám mal. Nagy ka raj
fe hér ke nye ret adott nap szám ba.

– Meg állj, ke nek rá mé zet is – for -
dult be a kam rá ba.

De én már ak kor kí vül vol tam a

kis aj tón, és ne ki es tem a ke nyér nek.
De a fa lat nem ment le a tor ko mon,
mert meg kép zett előt tem az édes -
anyám sá padt ké pe.

– De jó vol na vissza ra gasz ta ni –
néz tem a meg cson kult ka raj ra, s
be le mar kol tam a pap sajt ba. Pe dig

most már nem volt olyan jó ízű,
mint az előtt.

Édes anyám azon ban nem örült
meg a ke nyér nek. In kább sír va fa -
kadt, és vissza eről tet te rám az aján -
dé kom.

– Én már meg et tem a má sik ka rajt
– vö rö söd tem el. (Az óta se esett
ha zug ság ilyen ne he zem re.)

Anyám meg azon erős kö dött,
hogy ő is va cso rá zott már. Még pe dig
bun dás gom bó cot. (Az meg a ha já -
ba főtt krump li nak az ün nep lős ne -
ve. Nem rossz étel az se, ha só is van
hoz zá.)

– Ha nem tu dod mit? – tö rül get -
te meg anyám a sze mét. – El tesszük
a ke nye ret apád nak. Sze gény ki lesz
éhez ve, ha ha za ér a sző lő ből.

Azt már én nem ér tem éb ren. A
pap sajt tól jó ál ma van az em ber nek,
nem fek szi meg a gyom rát. Csak
haj nal ban éb red tem föl a szó vál -
tásra.

– Ne bántsd, fi am, jobb lesz az
nek tek itt hon – hal lot tam az apám
sza vát. – Én el va gyok ke nyér nél kül
is, el lát en gem az eper fa.

– No, min ket se félt sen – ke vély -
ke dett anyám, s be le csúsz tat ta a ke -
nye ret a ta risz nyá ba. – Jó az Is ten, ma
is ad annyit, mint teg nap.

Hát ép pen annyit adott. Pap saj -
tocs kát, sár ga ré pács kát, krump lics -
kát. De még egy da rab saj tocs kát is
ta lál tunk a lá da fe ne kén. Ott fe lej tő -
dött még a té len, s úgy meg ke mé nye -
dett, hogy nem vet te ma gá ba a kést.
Anyám örült is ne ki na gyon, mert így
az egé szet ne kem ad hat ta. Azt mond -
ta, az ő fo ga már nem bír ja.

Még ak kor is a kő vé vált saj tot maj -
szol tam, mi kor es te az apám ha za ért
a sző lő ből. Ví gan csó vál ta meg a ta -
risz nyá ját:

– No, Fer kó, ta láld ki, mit hoz tam
ne ked?

– Jaj, mit? Tán für jecs két? – ug rot -
tam fel lel ken dez ve.

– Na gyobb új ság ez an nál is – bon -
to gat ta a ta risz nya csücs kit. – Nézd
e, ma dár lát ta ke nyér!

Tu laj don az a ke nyér volt, amit én
ad tam anyám nak.

Az óta tu dom, mi az a „min den na -
pi ke nye rünk”.

Min den na pi ke nye rünk
g Mó ra Fe renc
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A Mes ter és a ta nít vány kis kuny hó -
juk előtt ül tek a víz par ton. Csen de -
sen be szél get tek is me rő se ik ről, és
sor ra vet ték őket. A ta nít vány elő vet -
te elő jegy zé si nap tá rát.

– Ma hár man jön nek hoz zád,
uram. A teg nap es ti ige hir de té sed
után kér ték, hogy ma dél után fo gadd
őket. Út ba iga zí tást sze ret né nek tő led
kap ni az örök élet fe lől.

– Lám – mond ta a Mes ter bol do -
gan –, Is ten igé je nem tér vissza üre -
sen.

Fe jük fe lett lök haj tá sos va dász -
gé pek húz tak dél nek. Fül sér tő hang -
juk tól resz ke tett a le ve gő, de né -
hány má sod perc alatt el tűn tek, és
ma guk kal vit ték a han got.

– Így van az Is ten igé jé vel is az em -
ber – mu ta tott utá nuk a Mes ter. –
Be le har sog éle té be Is ten íté le té nek a
hang ja, és utá na kí vá na tos lesz a
csend, Is ten bé kes sé gé nek a csend -
je. Aki meg íz lel te egy szer ezt a bé két,
az so kat meg ad ér te, hogy az övé ma -
rad has son.

– Ná lad ez a bé kes ség, uram –
szólt a ta nít vány alá za to san –, én
min dent el hagy tam ér ted.

– Min dent? – kér dez te a Mes ter.
– Nagy szó ez, fi am. A „min den” ki -
lenc ven szá za lé ka ér ték te len lim -
lom, amit nem kí ván a mennyei
Atya. Nem kí ván ja el sem örö mö det,
sem si ke re i det, sem gaz dag sá go dat,
sem tu dá so dat, ha alá za to san élsz ve -
lük. De az em be rek éle té ben van egy
is te ní tett tíz szá za lék, ami leg alább
annyit ér ne kik, mint az Is ten. Arany -
bor jú ez, fi am, bál vány, amit nem tűr
az Úr azok éle té ben, akik az ő ural -
ma alatt akar nak él ni.

De rű sen rá né zett a ta nít vány ra.
– Úgy tu dom, hogy még tíz lánc

föl ded van oda ha za, amit má sok
mű vel nek. Hol nap ha za mész, el -
adod, és az árát oda ad juk a sze gé -
nyek nek.

– A föl det? – kér dez te meg le pet -
ten a ta nít vány. – Azt nem ad ha tom
oda, uram. Őse im től örö költ föl -
dem az, nem ad ha tom oda. Mi ből
élek meg öreg ko rom ra? Azt nem…

– Hát így bí zod ma gad tel je sen Is -
ten ke gyel mé re, fi am? Nem az a baj,
hogy föl ded van, ha nem hogy csak a
föl ded del a há tad mö gött me red rá -
bíz ni ma ga dat a gond vi se lő Is ten re.
Lá tod, nem bí zol ben ne egé szen, és
most ki de rült, hogy min den ről te
sem mon da nál le őér te. Egy fo gyat -
ko zá sod van, ami ben job ban bí zol,
mint Is ten ben. És emi att ta lán be zá -
rul majd előt ted a mennyek or szá gá -
nak ka pu ja.

A ta nít vány nem fe lelt. Hall ga tott.

* * *

Au tó for dult le a mű út ról a fo lyó fe -
lé a kes keny sze kér csa pá son. Mind -
ket ten ar ra néz tek.

– Az el ső lá to ga tó – mon dot ta a
ta nít vány még min dig szé gyen kez ve.
– De rék, be csü le tes em ber. Is ten fé -
lő, az Ige tisz te lő je, aki vár ja Is ten or -
szá gát.

Az au tó oda ért hoz zá juk. Gyö nyö -
rű, idei Stu de ba ker tí pus volt. Ma gas,
szem üve ges, ele gáns em ber lé pett ki
be lő le. Be csap ta az aj tót, és oda -
ment hoz zá juk. Rá né zett a Mes ter -
re, és min den te ke tó ria nél kül le tér -
delt előt te a par ti fö ve nyen.

– Kelj fel, fi am – szó lott hoz zá nyá -
ja san a Mes ter –, ne tér delj előt tem,
csak az Is ten előtt. Mit kí vánsz tő lem?

Az em ber fel né zett rá áhí tat tal.
– Jó Mes ter, mit cse le ked jem,

hogy Is ten or szá gá ba be jus sak?

– A tör vényt meg tar tod-e? – kér -
dez te a Mes ter.

– Igyek szem, atyám. Sze re tem Is -
te ne met min den nél job ban. Ne vét
nem ká ro mo lom, ün nep nap ját meg -
szen te lem. Tu dom, hogy nem va gyok
bűn nél kül, de új ból és új ból meg tisz -
tu lok lé lek ben őe lőt te.

– Mit adsz az em be rek nek Is ten
aján dé ka i ból?

– Gyó gyí tom őket, a sze gé nye ket
in gyen ke ze lem. Nem kí vá nom a

má sét, meg elég szem az zal, amit ön -
ként ad nak a be te gek.

– És mit adsz Is ten or szá gá nak
ügyé re és a sze gé nyek nek?

– Min den jö ve del mem egy ti ze de
az övék.

– Ál das sék Is ten ne ve! – mon dot -
ta a Mes ter ör ven dez ve. – Te va ló ban
jó úton jársz, fi am. El ta lál tál én hoz -
zám is, és szí ved meg nyílt a meg vál -
tó evan gé li um előtt. Nos, higgy az
evan gé li um ban, sze resd fe le ba rá ta -
i dat, és min den nél job ban Is tent, a te
Atyá dat.

– Min den nél job ban, Mes te rem!
A Mes ter ol dalt né zett, sze me

ész re vet te az au tót, és vissza té vedt
az előt te ál ló em ber re. El mo so lyo -
dott.

– Len ne egy ké ré sem hoz zád, fi am.
Is ten di cső sé gé re, ön ma gad min de -
nek fe lett va ló bi zo dal má nak meg -
mu ta tá sá ra, kér lek, add oda ezt az au -
tó dat az epi lep ti kus be te gek te le pé -
nek, mert au tó ra van szük sé gük.

Az em ber el sá padt.
– Az au tó mat? Az én au tó mat –

he beg te. – Nem le het, ez kell ne -
kem. Nem te he tem ma gam ne vet -
sé ges sé a kol lé gá im előtt! Az ér té -
kes be te ge im fe le el ma rad na tő -
lem…, de kü lön ben is, én nem gya -
lo gol ha tok, és Is ten tud ja, mi kor tu -
dok egy ilyen má si kat ven ni… Kérj
va la mi mást… Én…

A Mes ter el szo mo ro dott.
– Nem baj, hogy au tód van, fi am,

le gyen az csak mi nél több em ber nek.
De ha min de nek fe lett az Is ten ben
bí zol, mi ért nem bíz nád ma gad gya -
lo go san vagy ol csó kis ko csi val a kö -
vet ke ző két-há rom év ben őreá? Értsd
meg, most pró ba alá vesz az Úr té -
ged, mert ez az au tód el tor la szol ja
most előt ted a mennyek or szá gá ba
ve ze tő utat. Most tű nik ki, hogy
egy fo gyat ko zá sod van, add oda au -
tó dat a sze gé nyek nek, mondj le ró -
la most, és ti ed lesz a mennyek or -
szá gá nak bé kes sé ge.

Az em ber el for dult a Mes ter től.
Oda ment az au tó hoz, rá tá masz ko -
dott a hű tő jé re. Egy per cig állt ott
szót la nul. Az tán vissza for dult.

– Majd még gon dol ko dom ezen.
In tett fe lé jük, be ült az au tó ba,

gázt adott. Alig le he tett hal la ni a mo -

tor bú gást, a leg tö ké le te sebb idei
konst ruk ció volt ez az au tó. Úgy el -
por zott az úton, mint ha me ne kül ne.

A Mes ter rá né zett a ta nít vány ra.
Szo mo rú an.

– Ne he zen men nek be a mennyek
or szá gá ba, fi am, azok, akik nek szí ve
a gaz dag ság ilyen jel ké pe i hez ta -
padt. Könnyebb fel adat ha jó kö te let
fűz ni a tű fo ká ba, mint az ilye ne ket
el ve zet ni az Is ten or szá gá ba.

– Mes ter – szó lalt meg a ta nít vány

sze mét le süt ve –, négy lánc föl det
oda adok a sze gé nyek nek atyai örök -
sé gem ből.

– Fi am – vá la szolt a Mes ter –, az
Úr nem akar té ged sze génnyé ten ni.
Csak meg akar sza ba dí ta ni té ged
at tól, amit egyen ér té kű nek tar tasz
őve le. Tartsd meg a föl de det, és ve -
le a fél szí ve det. Tes ted bi zo nyá ra
nem fog éhez ni öreg ko rod ra. Ez is va -
la mi.

* * *

Va la ki ki ál tott a fo lyó túl só ol da lá ról.
A ta nít vány ész re vet te, hogy egy
fe ke te ru hás asszony in te get a túl ol -
da lon. Be ült a csó nak ba, és át eve zett
ér te.

Na gyon egy sze rű en öl tö zött vá ro -
si ru hás nő volt. Ami kor be ült a
csó nak ba, ak kor is mer te fel a ta nít -
vány, hogy a teg nap es ti ige hir de tés
után je lent ke ző ele gáns dá ma jött el
hoz zá juk. Ru há ja ke re set ten egy sze -
rű volt, mint ha jel mez len ne egy ki -
hang sú lyo zot tan ko moly je le net hez.

Az in nen ső par ton elő re küld te a
ta nít ványt.

– Je lents be, édes test vé rem, a
Mes ter nél. Bű nös asszony jön hoz zá,
hogy lá bai előtt le bo rul has son, és fel -
ol do zá sért es de kel jen.

A ta nít vány edzett lé lek volt a lá -
to ga tók dol gá ban, de most meg za va -
ro dott. Ki kö töt te a csó na kot, el pisz -
mo gott a lánc cal egy da ra big. Mi kor
hát ra for dult, majd ha nyatt esett. Az
asszony már le ve tet te kö röm ci pő jét,
ha ris nyá ját, és me zít láb in dult a
Mes ter fe lé. A ta nít vány fel vet te a ci -
pő ket, és ment az asszony után, aki,
mi re fel ért emez, már ott tér delt a
Mes ter előtt.

– Teg nap es te, Uram, fel zak lat ta
igéd a szí ve met. A mennyek or szá ga
lett szá mom ra a drá ga gyöngy, ami -
ért min dent oda adok ez után.

– Sze re ted mennyei Atyá dat, le á -
nyom?

– Min den nél job ban, Mes te rem.
Bib li ám az utol só ol vas mány min den
es te, nem mú lik el nap, hogy ne
imád koz zam őhoz zá. Sze re tem Is ten
há zát, áhí tat tal hall ga tom az igét. Bol -
dog va gyok, hogy ke gyel mé nek egy
mor zsá ját ne kem is oda hul lajt ja, bű -
nös le á nyá nak.

Min den nél 
g H. Né meth Ist ván
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„Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?” (Zsolt 10,1)
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„Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsolt 24,1)
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„Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint
pajzzsal.” (Zsolt 5,13)

„Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.” (Zsolt 84,12a)
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– Sze re te ted-e az em be re ket, fe le -
ba rá ta i dat?

– Ó, igen, uram! Ne kik ját szom a
szín ház ban, ta ní tom őket Is ten től ka -
pott te het sé gem mel job bá, em be rib -
bé len ni. És az a leg na gyobb bol dog -
sá gom, ha hosszú tap suk előtt meg -
ha jol va, sze mük ben az őszin te em be -
ri ér zé sek könnye it lá tom meg csil lan -
ni. De ezen túl még töb bet aka rok
ten ni üd vös sé gü kért! Sze ret ném, ha
mű vé sze tem ki nyúj tott ujj len ne Is -
ten fe lé.

– Ál dott légy jó szán dé ko dért le -
á nyom – ör ven de zett a Mes ter. – De
mondd csak, lá tom, akarsz még va -
la mit mon da ni.

– Há zam ba be fo gad tam ma egy
sok gyer me kes sze gény csa lá dot, a
ház mes ter la kás ba. Test vé re im nek
ér zem őket teg nap óta. És el hoz tam
pén zem egy ré szét hoz zád eb ben a
be tét könyv ben, kér lek, oszd ki a sze -
gé nyek kö zött.

A Mes ter nem tud ta meg in dult sá -
gát el rej te ni. Rá né zett a ta nít vány ra,
aki ámu lat tal és tisz te let tel né zett a
szí nész nő re, és le sü töt te sze mét a
föld re.

A Mes ter az asszony fe lé for dult,
és meg si mo gat ta a fe jét.

– Nem vagy messze Is ten or szá gá -
tól, le á nyom.

– Min dent oda adok ér te – fe lel te
sír va az asszony.

A Mes ter fel kap ta a fe jét. Rá né zett
az előt te tér de lő re, mint egy ku tat va,
hogy min den-e a min den. Egy kis
ide ig el gon dol kod va né zett ma ga
elé, az tán eszé be ju tott a pró ba kér -
dés.

– Édes lá nyom, Is ten di cső sé gé re,
oda adá sod meg mu ta tá sá ra egy szol -
gá la tot ké rek tő led. Hadd ör vend je -
nek Is ten an gya lai alá za tos sá god -
nak.

– Tel je sí tem, uram.
– Vidd el is ten ál dot ta mű vé sze te -

det más em be rek hez. Hagyd el a
fő vá ros csil lo gó szín pad ja it, és szer -
ződj le egy-két év re vi dék re. Hadd
jus son el egy hí vő mű vész bi zony ság -
té te le a mennyei bol dog ság ról a fal -
vak és vá ros kák egy sze rű né pé hez.
Hidd meg, e le mon dá sod az Úr ba ve -
tett tel jes bi zo dal mad mennyei kin -
cse i vel fog meg ör ven dez tet ni.

Az asszony fel állt a tér de lés ből, és
most ma ga sabb lett a Mes ter nél.
Ken dő zet len ar ca el sá padt.

– Én vi dék re? Ezt kí ván nád tő lem,
uram?! Az le he tet len. Az én kö zön -
sé gem itt van a fő vá ros ban. Ta valy
nagy dí jat kap tam. Szá zak jön nek es -
tén ként csak én mi at tam a szín ház ba.
Itt a ba rá ti kö röm is. Ilyen fod rá szom
és sza bóm se hol sem len ne. Nél kü -
lük fél em ber va gyok.

Ész re sem vet te, hogy hang ja már
han go sabb az il len dő nél.

– Vi dék re?! Hi szen két év alatt el -
fe lej te nek, és más lép a he lyem be.
Ne kem a fő vá ros ban kell ma rad -
nom!

Úgy fel in dult, hogy ar ca is pi ros
lett.

– Én csak a fő vá ros kul tu rált kö -
zön sé ge előtt tu dom ki fej te ni mű vé -
sze te met. Ezt nem akar hat ja az Is ten,
ez csak a te sze szé lyed, Mes ter. Ke -
gyet len kí ván ság, hogy én el te mes -
sem ma gam vi dé ken.

A Mes ter meg le pőd ve né zett az
asszony ra.

– Én azt hit tem, lá nyom, min den -
nél job ban sze re ted az Urat, és lám,
még is van egy fo gyat ko zá sod. Ajánld
fel si ker él mé nye i det alá za to san né -
hány év re az Úr szol gá la tá ra, és járj
egy ide ig a ki sebb di cső ség út ján. Vi -
dé ken most na gyobb szol gá la tot vé -
gez hetsz, több em ber előtt szol gál ha -

tod a szín pa don Ura dat. Nem kel lett
vol na fel aján la nod éle te det az Úr
kö ve té sé re, de ha meg tet ted, fo gadd
el ál ta lam az Úr kül dő sza vát.

Az asszony me zít lá ba san be lé pett
a kö röm ci pők be, és szó nél kül el in -
dult a fo lyó in ne ni part ján fel fe lé. A
ta nít vány utá na sza ladt, a be tét köny -
vet az asszony ke zé be nyom ta. De
mint ha fej be csap ták vol na, úgy ér -
te az asszony halk szit ko zó dá sa:

– Bo lond… esze lős… Hogy én
men jek le… Őrült…

Le ver ten tért vissza a ta nít vány. A
Mes ter moz du lat lan arc cal néz te a vi -
zet. Csak nagy so ká ra szó lalt meg.

– Könnyebb a te vé nek át pré se lőd -
nie a tű fok nyi kes keny éj sza kai vár -
kis ka pun, mint azok nak be jut ni az Is -
ten or szá gá ba, akik a ma guk di cső -
sé gé ről nem tud nak le mon da ni az
Úrért.

– De hát ki cso da üd vö zül het ak -
kor? – kér dez te a ta nít vány. – Hi szen
úgy lát szik, min den em ber nek van
va la mi gyen gé je, ami ről ma gá tól so -
ha sem tud le mon da ni.

De vá laszt nem ka pott. Ak kor
vet te ész re, hogy a Mes ter az
asszony után néz, és ke zét imád ság -
ra emel te.

* * *

A ta nít vány ha lász ni járt dél után.
Ami kor vissza tért, lát ta, hogy egy is -
me rős ar cú em ber ül a Mes ter mel -
lett. Rög tön fel is mer te a teg nap es ti
je lent ke zőt. Még azt is tud ta ró la,
hogy író. Egy köny vét ő ma ga is ol vas -
ta. Szí ve sen em lé ke zett vissza er re a
könyv re. Mély em ber ség és sze re tet
ha tot ta át az egész ki tű nő írást.

Úgy lát szik, már rég óta be szél -
gettek.

– Nos, fi am – foly tat ta a Mes ter a
ta nít vány kö szö né se után a be szél ge -
tést –, meg győ ződ tem ar ról, hogy
sze re ted a mennyei Atyát, és bi zal -
mad van hoz zám. De ho gyan állsz az
em be rek kel? Sze re ted-e fe le ba rá ta -
i dat? Mit te szel ér tük hi ted in dí tá sá -
ból?

Lát szott, hogy az író meg üt kö zött
ezen a kér dé sen. De jól ne vel ten
erőt vett ma gán.

– Jó té kony ság ra gon dolsz, Atyám?
A hit köz ség ter hét fe le rész ben én vi -
se lem.

– Ne érts fél re, az en gem nem ér -
de kel, hogy mit csi nálsz a pén zed del,
és mennyit tar tasz meg jö ve del med -
ből. Ha nem hogy te mi vel szol gálsz
az em be rek kö zött.

– A köny ve im mel, Mes te rem. Az
írá sa im mal Is ten re mu ta tok. Is te nes
és hu má nus gon do la ta i mat ne kik
adom. So kat be szé lek hoz zá juk, elő -
adá so kat tar tok, nem egy szer a temp -
lom ban is. Sok a mon da ni va lóm
ne kik, és most még több lesz, mert
min den nél job ban oda forr tam Is ten -
hez. Uram, mondd meg, kik hez
szól jak, és én meg für de tem az em -
be re ket fris sen ára dó evan gé li u mi
mon da ni va lóm ban. Gon do la ta im
kö te te ken át fog ják szol gál ni Is ten
ügyét.

– Te hát kész vagy ar ra, hogy egé -
szen rá bízd ma gad Is ten ve zér le té re?

– Tel je sen Is te né a szí vem – vá la -
szolt az író meg in dul tan.

– Ak kor menj ki az em be rek kö -
zé, és hall gasd meg őket. Hall gasd
meg a kis fa lu si temp lo mok pré di -
ká to ra it, akik nem a te gon do la ta i -
dat mond ják, és nem be szél nek
olyan pal lé ro zot tan, mint te. Járj be
– úgy gon do lom – száz temp lo mot.
Járj el áhí ta tok ra, kül vá ro sok ima ter -
me i be, ahol egy sze rű em be rek tesz -
nek ta nú bi zony sá got da ra bos sza -
vak kal hi tük ről.

Az író mo soly gott a szé ken, el né -
ző en, de kis sé fe szeng ve.

– Ér te lek, Mes te rem, él mény szer -
ző kör út ra kül desz. Ta lán el is men -
nék ked ve dért né hány hely re, de saj -
nos szer ző dé se im az író asz tal hoz
köt nek. De egyéb ként is – tet te hoz -
zá bi zal ma san –, én már túl va gyok
azon, hogy pri mi tív em be rek val lá -
sos fej te ge té se it hall gas sam. Egy-
egy „már kás” szó no kot még tisz te let -
ből meg hall ga tok, de a pré di ká to rok
több sé ge bosszant és fá raszt. In -
kább le ülök ott hon a Bib lia mel lé, és
gon do la ta im sok kal mé lyeb ben fel -
dol goz zák azt, mint a leg több hit szó -
nok tud ná.

A Mes ter meg csó vál ta a fe jét.
– Fi am, fi am, ne vét kezz. A leg egy -

sze rűbb val lás té tel ben is Is ten üze ne -
te rej tő zik. Hogy akarsz Is ten nek
szol gál ni az em be rek kö zött, ha nem
ér de kel té ged Is ten üze ne te az em be -
rek szá já ból? Ho gyan kí ván ha tod az
em be rek től, hogy meg hall gas sa nak
té ged, ha te ma gad unod hall gat ni
őket? Is ten hit ből hit be, em ber től
em be rig hir det te ti sza vát, és így
aján dé koz za ne künk is a hi tet. Ne ked
nagy szük sé ged van ar ra, hogy meg -
ta nuld: a mi gon do la ta ink még nem
az ő gon do la tai!

Az író fel állt.
– Tisz te lem ál lás pon to dat, Mes ter,

de én más kép pen gon dol ko dom.
Hoz zám csak az én gon do la ta i mon
át szól az Is ten.

A Mes ter is fel állt. Kis sé fel in dul -
tan.

– Egy fo gyat ko zá sod van, fi am.
Eredj el, adj túl egy idő re ezen a ma -
gad csi nál ta el ve den, és ke resd Is ten
üze ne tét az egy sze rű hí vő em be rek
val lás té te le i ben. Ha min den nél job -
ban sze re ted az Is tent, ak kor hagyd
rá ma gad a más em be rek aj kán hir -
de tett evan gé li um ra. És kin csed lesz
a mennyek ben.

Az író szel le mes em ber volt, de
most nem tu dott vá la szol ni er re az
áll ha ta tos fel szó lí tás ra. Fa nya rul el -
mo so lyo dott, ke zet fo gott mind ket -
tő jük kel, és el ment.

A Mes ter sze mé ben könnye ket
lá tott a ta nít vány.

– Fi am – mon dot ta a Mes ter fáj -
da lom mal –, könnyebb a te vé nek ál -
tal men ni a tű fo kán, mint be jut ni a
mennyek or szá gá ba azok nak, akik
ön hit ten a ma guk te het sé gét is te ní -
tik. Jaj azok nak, akik csak fél szív vel
tá masz kod nak Is ten re. De ál dott
min den ki, aki ilyen kö te lé ke i től meg -
sza ba dul, és tel jes bi za lom mal őreá
ha gyat ko zik.

– De van ilyen em ber, Mes ter? –
té pe lő dött a ta nít vány. – Ki cso da üd -
vö zül het az em be rek kö zül, hi szen
szí vünk egé szen so ha sem Is te né!

* * *

A Mes ter rá né zett ove ral los ta nít vá -
nyá ra. Ne ki tá masz ko dott a kuny hó
előtt le ásott fa ke reszt nek – mint ha
csak hoz zá nőtt vol na! – és meg si mo -
gat ta a ta nít vány kar ját.

– Ki cso da üd vö zül het? Em be rek -
nél ez le he tet len len ne, de – há la az
Úr nak! – Is ten nél min den le het sé ges
ne künk.

A ta nít vány fel né zett a Mes ter re,
és hal kan, szé gyen kez ve mond ta
ne ki.

– Mes ter, hol nap ha za me gyek.
El ren de zem a föld ügye met a meg vál -
tó Is ten nel. Mind a tíz lánc föl de met
oda ad juk a sze gé nyek nek.

Sze mé ből ki buggyant a könny.
Hall gat tak a csend ben mind ket ten.

Evangélikus naptár 1994.

job ban

„A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden
gyönyörűségem.” (Zsolt 16,3 – Károli-fordítás)

F
O

TÓ
: 

JA
K

A
B

 L
U

C
A

 (
Z

S
O

LT
Á

R
O

K
 F

O
TÓ

PÁ
LY

Á
Z

A
T

)

„Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, fehér lesz a Calmón, mint a
hó.” (Zsolt 68,15)
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„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1)
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„Az egek hirdetik Isten dicsőségét.” (Zsolt 19,2a)
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Is te nünk, Atyánk, aki Jé zus Krisz tus
ál tal ta ní tot tál min ket imád koz ni,
en gedd, hogy imád sá gunk meg fe lel -
jen szán dé ka id nak. Szo rítsd hát -
tér be ön ző gon do la ta in kat, és a
Szent lé lek se gít sé gé vel add, hogy el -
jus son hoz zád imád sá gunk.

Vi lág te rem tő Urunk! Kö nyör -
günk hoz zád vi lá gun kért. Ha csak
az em be ri pusz tí tást lát hat nánk,
te he tet le nül szét tár nánk ke zün ket.
Az ör dög vi lág rom bo ló ere jé vel
szem ben gyen gék va gyunk, de ne -
ked sem mi sem le he tet len. Gá told
meg a fék te len ha tal ma kat, ítéld
meg az igaz ság ta lan sá got, és adj él -
he tő éle tet ne künk ezen a föl dön.
Add, hogy a rom bo lás ár tó szán dé -
ka mö gött meg lás suk a bűn és az ör -
dög tő led el vá lasz ta ni kí vá nó aka -
ra tát. Add, hogy ado má nya i dért,
mind azért a jó ért, ame lyet ta pasz -
ta lunk, ne fe led jünk el té ged di cső -
í te ni.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk
hall gass meg min ket!

Meg tar tó Urunk! Bi zo dal munk
nem ma gun kért, ha nem egye dül Jé -
zus Krisz tus ál tal van, ami kor egy -
há zunk, gyü le ke ze te ink éle tét
visszük eléd imád ság ban. Fe dezd el
a mi al kal mat lan sá gun kat, és éleszd
új ra lan ka dó lel ke se dé sün ket. Bű -
ne ink mi att meg tört len dü let tel
nem so ká ig jut hat nánk, de a te ir -
gal mad ve zes sen, ami kor kö zös -
sé ge ink épí té sén mun kál ko dunk.
Add, hogy ott le gyünk, aho vá szó -
lí tasz, és azt cse le ked jük, amit kí -
vánsz tő lünk. Evan gé li u mod vi lá -
gos sá ga drá ga kin csé nek to vább -
adá sát bíz tad ránk. Adj há la telt,
szol gá lat ra kész szí vet ne künk eb -
ben a kül de tés ben.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk,
hall gass meg min ket.

Né pek fe je del me! Ve zesd né pün -
ket és ve ze tő in ket, a vi lág né pe it és
ve ze tő it. Add, hogy akik nek ha ta lom
ada tott, ez zel él je nek, és ne vissza -
él je nek. Éb ressz fe le lős sé get ben -
nünk, hogy min den ki a ma ga he lyén
meg te gye azt, ami a bé kes sé get
mun kál ja. Há la adás sal vesszük tő led
a föld gaz dag ter mé sét, mind azt,
amit tes tünk és lel künk meg elé gí té -
sé re adsz ne künk.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk,
hall gass meg min ket.

Sze re tő Atyánk! Áldj meg min ket,
és álld meg azo kat, aki ket sze re tünk.
Csa lá dun kat, ba rá ta in kat, azo kat,
akik kel együtt di csé rünk té ged, és
áldd meg azo kat is, akik még tá vol
van nak tő led.

Gon do lunk a be te gek re, szen ve -
dők re, ma gá nyo sok ra, hal dok lók ra
és gyá szo ló ik ra. Biz to síts min ket
együtt ér zé sed ről. Sí rá sunk ban adj
ve lünk sí ró kat, és adj ké pes sé get ar -
ra, hogy vég te len sze re te ted del for -
dul junk azok fe lé, akik hez te kül desz
min ket. Add, hogy kö ves sük eb ben
is Urunk és Meg vál tónk pél dá ját.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, Urunk,
hall gass meg min ket.

Üd vö zí tő Urunk! Te azt aka rod,
hogy min den em ber üd vö zül jön,
és el jus son az igaz ság is me re té re.
Győzz meg min ket sze re te ted del
er ről, és add, hogy hi te les hir de tői
le gyünk öröm hí red nek.

Is te nünk, Atyánk, aki Jé zus Krisz -
tus ál tal ta ní tot tál imád koz ni min -
ket, en gedd, hogy imádságunk el -
nyer je jó tet szé se det, és tel je sí té sé -
ben a te aka ra tod ér vé nye sül jön.
Tarts meg min ket a Krisz tus ba ve -
tett hit ben, mert egye dül ez az üd -
vö zí tő. Ti éd a ha ta lom és a di cső ség
mind örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

Nem könnyű a hely ze te az ige hir de -
tő nek. En nél már csak az ige hall ga -
tó ke rül ne he zebb hely zet be a mai va -
sár na pon. Akár szól ni, akár hall gat -
ni kell, ne ad juk fel! Ez az evan gé li -
u mi sza kasz – bár mennyi fej tö rést
okoz is – nem csak fon tos in for má ci -
ó kat hor doz, ha nem vi gasz ta lást,
lel ki táp lá lé kot, ál dást is ad. Va ló di
öröm hír. Ne ér jük be sem a könnyed
le gyin tés sel: túl ne héz ez a nyá ri
sza bad sá gok ide jén, s ne ér jük be az -
zal sem, hogy nincs itt evan gé li um,
majd ta lán leg kö ze lebb. Ol vas suk
in kább több ször, fi gyel me sen Jé zus
Urunk sza va it, s imád sá gos lé lek kel
pró bál junk a mé lyé re ha tol ni. Hát ha
meg ad ja ne künk a Szent lé lek Úr is ten
a meg ér tést.

Ön ma ga mat pro vo kál va ezért
kér dé sek kel kez dem. A „ter mé sze -
tes” em be ri kér dé sek kel. Be lül ről fa -
kad nak.

Elő ször is: mi ért mond ja ezt Jé zus?
Go nosz vi lág, go no szak az em be rek.
Ezt nem kell pré di kál ni, na pi ta -
pasz ta lat. Nem le het ne va la mi job bat,
va la mi szeb bet, va la mi kel le me seb -
bet? Mi nél töb bet em le get jük, mi nél
job ban rá me re dünk, an nál el ke se re -
det teb bek le szünk.

Má so dik kér dés: az a Jé zus, aki bi -
za lom ra ta ní tott, mi ért mond ja, hogy
óva kod ja tok az em be rek től? Hol itt
az el len ség sze re tet és a jó ra ma gya -
rá zás? Ilyen gör csös, fé le lem mel te -
li élet len ne a ta nít vá nyok sor sa?

A har ma dik kér dés kör a táv la -
tok ra vo nat ko zik. Nem ép pen a so -
kat em le ge tett ópi um az, hogy majd
jobb lesz, hogy aki ki bír ja ezt a fé lel -
me tes vi lá got és a go nosz em be re ket,
és aki ezek kö zött a kö rül mé nyek kö -
zött ki tart, az üd vö zül?

Vol na még bő ven kér dés, de ezek
már az el ső ol va sás után is elő tör nek
az em ber lel ke mé lyé ből.

Tu dom, van nak gyors, azon na li vá -
la szok is.

Min de nek előtt az, hogy Jé zus nem
üveg bu ra alatt ne ve li ta nít vá nya it. Az

Atyá hoz is azért imád ko zik, hogy ne
ve gye ki őket a vi lág ból, de őriz ze
meg a go nosz tól. Ha a ke resz tény em -
ber nem szá mol a go nosz ha tal má -
val s az em be rek ben tes tet öl tő go -
nosz ság gal, ak kor könnyen vég ze tes
csap dá ba esik. Bánt ják, fúr ják, ki ké -
szí tik. Jé zus re a lis ta, és kö ve tői elől
sem tit kol ja el a ke mény va ló sá got.
De ne fe led jük, hogy a fel jebb va ló
igaz sá got sem hall gat ja el, s Is ten or -
szá gá nak tit ká ból is el árul annyit,
hogy el ne csüg ged jünk. S meg tud -
ja ad ni azt a bé kes sé get is, amely min -
den ér tel met meg ha lad.

A má so dik vá lasz eb ből kö vet ke -
zik. Nem em be rek irán ti s vég képp
nem em be rek kö zöt ti bi zal mat lan sá -
got éb reszt. Aho gyan az Atya gyű lö -
li a bűnt, de sze re ti bűn be eső em ber -
gyer me két, úgy a ta nít vá nyok nak is
tud ni uk kell meg kü lön böz tet ni. Az
el len ség sze re te té ről szó ló ta ní tás
nem a bűn, a go nosz be le tö rő dő
nyug tá zá sát je len ti. Az em be ri mó -
don (is) meg nyil vá nu ló go nosz tól
kell óva kod ni. A vi lág bű né nek és az
em be ri go nosz ság nak a kö vet kez mé -
nye i től kell óva kod ni, az zal re á li san
szá mol ni s le he tő sé ge ink hez mérten
fel ven ni a har cot ve lük szem ben.

A har ma dik kér dés csak az evan -
gé li um egé szét is mer ve kap hat vá -
laszt. Jé zus nem föl di si ra lom völgy -
ben és égi bol dog ság ban gon dol ko -
dott. Ha nem a meg je lent és je len lé -
vő Is ten or szá gá ban, ahol az a „sza -
bály”, hogy aki hisz Jé zus ban, an nak
örök éle te van, s már át ment a ha lál -
ból az élet be. Is ten kö zel sé ge éb resz -
ti a ki tar tást.

Le het, hogy a há rom kér dés és há -
rom vá lasz után még újabb kér dő je -
lek ágas kod nak ben nünk. Leg in kább
az, hogy tény leg mi va gyunk-e a
cím zet tek. Hi szen jó ma gyar lan gyos
mód ra itt már nem is ül döz nek… El -
vi se lik a hit val ló ke resz tény sé get, s ha
né ha be-be szól nak, in kább csak meg -
mo so lyog nak. Ma nem a ke resz -
tény ül dö zés kor sza kát él jük. Egy ál -

ta lán: az ül dö zés is mér ve a ke resz tény
élet nek? S akit nem ül döz nek, an nak
már el kell gon dol kod nia hi te va ló -
di sá ga fe lől?

Igénk az evan gé li um mal azo no su -
ló élet ről szól. A Krisz tust kö ve tő élet
Krisz tus sor sá ra ju tó élet… Az út a
szen ve dé sen és ha lá lon át ve zet az
élet be. Nincs ol csó ki adás, nincs
„ligh tos” ver zió, nincs ke rü lő út.
Nincs, mert Is ten vi lá ga nem ve szi be
a go nosz vi lá gát. A vi lág és az egy ház
(az az Is ten né pe) kö zött dön tő kü -
lönb ség van. 

Ve gyük ész re, hogy két or szág, két
bi ro da lom, két ha ta lom, két vi lág
har col egy más sal. Nem va gyunk du -
a lis ták, akik két egyen ran gú is ten ség -
ről be szél tek, s így sze mük ben a mi
em ber vi lá gunk a jó és a rossz is te nek
küz del mé nek szín te re. Tud juk, ta -
pasz tal juk, nap mint nap át él jük,
hogy van go nosz, de az igé ből, a bi -
zony ság te vők fel le gé től, a Szent lé lek
vi lá gos sá gá ból tud juk, hogy Is ten
min dig na gyobb. A go nosz nem
part ne re, nem egyen ran gú el len fe le
Is ten nek. Ahogy Lu ther mond ja,
leg fel jebb lán cos ku tyá ja. Az ör dög
is már csak Is ten ör dö ge. Kín já ban
csa hol, és pró bál küz de ni, de ez
már csak a vesz tes vég játsz má ja.
Hi tünk ar ra is meg ta ní tott, hogy
Krisz tus le győz te a go noszt a gol go -
tai ke resz ten. A go nosz nak nincs ere -
je már.

Ez azon ban nem jo go sít ja fel az
em bert ar ra, hogy el könnyel műs -
köd je az éle tét. A vi lág már nem lesz
a go no szé, de Is ten erő te ré ből ki es -
ve mi a mar ta lé kai vá vál ha tunk.
Ezért a fo lya ma tos sze mé lyes küz de -
lem, és ezért a na pon kén ti meg té rés
el nem ha nya gol ha tó kö te les sé ge.

Ezért vá lik va ló ság gá az ül dö zés, az
ül döz te tés. Az Is ten től ma gát tá vol
tar tó vi lág ban és em be rek ben je len
le vő, ak tív és mun kál ko dó go nosz
nem bír ja el vi sel ni Is ten or szá gá -
nak kö ze le dé sét, az evan gé li um ere -
jét, Krisz tus sze re te té nek je le it.

Ma Ma gyar or szá gon nem ül dö zik
fegy ve rek kel, nem bör tö nö zik be
Krisz tus ta nít vá nya it. De a go nosz
nem vi se li el az evan gé li um ér ték -
rend jét. Nincs he lye a krisz tu si gon -
dol ko dás mód nak. Ki szo rí tós di fo -
lyik, Is ten tör vé nyé nek és evan gé li -
u má nak ki szo rí tá sa. Is ten or szá ga
nem fér össze a bűn „le iga zo lá sá val”,
el ba ga tel li zá lá sá val vagy ta ga dá sá val.
Pe dig ma ez zaj lik: a jót rossz nak
mon da ni s a rosszat el fo gad ni, he lye -
sel ni, gya ko rol ni. Akár az em ber,
akár az élet ká rá ra is. Ön ző ér de kek
men tén, su mák gya kor la tok ban, nagy
csúsz ta tá sok ban, nagy vo na lú ha zug -
sá gok ban. Aki azo no sul az evan gé li -
um mal, aki va ló ban Krisz tus kö ve tő -
je, az bő ven kap a vir tu á lis vagy va -
ló sá gos po fo nok ból. Mert az ör dög
nem bír ja sem a töm jén füs töt, sem a
ke reszt vi zet. És nem bír ja, ha bosszú
he lyett meg bo csá tás van, ha far kas -
tör vény he lyett sze re tet, kö nyök lés
he lyett pe dig ön fel ál do zó élet.

E vi lág ban egyet len út van, amely
hosszú tá von nem zsák ut ca: Is ten
erő te ré ben ma rad ni és él ni. Ott
adód nak meg ol dá sok, ha a go nosz
em ber fe let ti tá ma dást in téz el le -
nünk. Adó dik a Lé lek től ka pott szó,
ha meg kell fe lel ni go nosz vá dak ra.
Adó dik ki tar tás, ha fogy tán az erő.
Ada tik re mény ség, ha sö tét be bo rul
kö rü löt tünk min den.

Az idők, a hely ze tek vál toz nak, de
a harc még zaj lik – ak kor is, ha mi a
Győz tes ol da lán küzd he tünk. Nincs
ke resz tény fo tel, nyug ágy vagy well -
ness. Harc van. A go nosszal, mely
sok szor em be rek ben, még több ször
ben nünk, szí vünk mé lyén tá mad.
Is ten hez me ne kü lünk, s ha az ős el -
len ség most is ül döz még, nagy a se -
re ge, erőnk ma gá ban pe dig mit sem
ér, tud juk, hogy küzd ér tünk (ve lünk)
a hős Ve zér, kit Is ten ren delt mel lénk.
Jé zus Krisz tus az!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Uram, ir gal mazz!
Ámen.
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Óva kod ja tok a go nosz tól –
él je tek Is ten erő te ré ben

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az el múlt évek el szo mo rí tó tár sa dal -
mi je len sé gei kö zül ta lán nem túl zás
ki emel nünk a nem ze tünk ok ta tás -
ügyé ben zaj ló már-már tra gi kus fo -
lya ma to kat. 2007-ben vá ro sun kat is
el ér te az is ko la be zá rá si hul lám,
amely nek „ered mé nye ként” a Kle ber -
sberg-kor szak örök sé ge ként szá mon
tar tott, temp lo munk kö zel sé gé ben
fek vő is ko lát is be zá rták vol na. Ko -
mo lyan vé ve evan gé li kus köl tőnk és
név adónk sza vát – „Ne hagy já tok a
temp lo mot, / A temp lo mot s az is ko -
lát!” –, Re mé nyik ko rá hoz ké pest
ugyan más kon tex tus ban, még is át -
érez ve a dön tés fe le lős sé gét gyü le ke -
ze tünk egy há zunk hat ha tós tá mo ga -
tá sa mel lett is ko lát ala pí tott. Hisszük,
hogy ez zel ér té ket men tett, és va la -
mi nagy sze rűt ho zott lét re a jö vő
nem ze dé kei ré szé re is.

Az is ko la ősszel im má ron a har -
ma dik tan évet kezd he ti meg. Ar ra tö -
rek szünk, hogy az egy re éle se dő ver -
seny hely zet ben és az igen sok szí nű
szom bat he lyi ok ta tá si pa let tán –
evan gé li kus szel le mi sé günk nek meg -

fe le lő en – min den ki fe lé nyi tott, de
ha tá ro zott és át gon dolt ne ve lé si és
ok ta tá si cé lo kat kö ve tő is ko lát tart -
sunk fenn. A te het ség gon do zás, fel -
zár kóz ta tás, fej lesz tés és a – nem egy -
sze rű en ér ték ren det, ha nem hit ből
fa ka dó, értelmes élet re ne ve lést je len -
tő – ke resz tény szel le mi ség mel lett
egy re na gyobb hang súlyt fek te tünk
ar ra, hogy erő sít sük a dia kó ni ai

szem lé letet a ne ve lők ben és gyer me -
kek ben egy aránt. Az is ko la – szá mos
pon ton kap cso lód va a gyü le ke ze ti
élet hez és dia kó ni ai in téz mé nye ink
éle té hez – lé pés ről lé pés re a gyü le -
ke zet épí tés fon tos hely szí né vé vá lik.

Nagy meg tisz -
tel te tés ben ré sze -
sül tek a szom bat -
he lyi gyer me kek,
ta ná rok és gyü le -
ke ze ti ta gok, hisz a
2009/2010-es tan -
évet meg nyi tó is -
t e n  t i s z  t e  l e  t e t
temp lo munk ból
köz ve tí ti a Ma gyar
Te le ví zió. Ősi li -
tur gi ánk alap ján a
Szent lé le kért kö -
nyör günk, hogy
ad jon ne künk erőt
és böl cses sé get a ta ní tás szol gá la tá -
hoz, hogy mun kánk va ló ban szol gá -
lat tá és ta nú ság té tel lé ne me sül jön, és
ál dás sá le gyen so kak szá má ra az
előt tünk ál ló hó na pok ban. Kér jük

egy há zunk né pét, hogy a te le ví zi ón
ke resz tül mi nél töb ben kap cso lód ja -
nak be ün ne pünk be, és imád koz za -
nak ve lünk együtt a ma gyar ok ta tás
ügyé ért, is ko lá ink ta nu ló i ért és mun -
ka tár sa i ért!

Az is ko la éle té ről bő veb ben ol vas -
hat nak a http://re me nyik.sff.hu/nyi -
to, gyü le ke ze tün ké ről pe dig a
http://www.szom bat hely-lu the -
ran.hu/ ol da lon.

IS TEN TISZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉS A TELEVÍZIÓBAN

Tanévnyitó a szom bat he lyi
Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lából

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban

Au gusz tus 30-
án, a Szent há -
rom ság ün ne -

pe utá ni ti zen ket te dik va sár nap
11 órá tól tan év nyi tó is ten tisz te -
le tet lát ha tunk a Ma gyar Te le ví -
zió egyes csa tor ná ján Szom bat -
hely ről. Igét hir det Gre ger sen-
Labos sa György lel kész.

forrás
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A Magyarországi Evan gé li kus
Egyház hittantantervéhez
illeszkedő tankönyvek

Lacknerné Pus kás Sá ra

Is ten aján dé kai
Hit tan könyv 6–7 éve sek (I. évf.) szá má ra

A könyv fe je ze te i nek több sé gé ben Is ten azon
aján dé ka it bon to gat ja, me lyek kel a hét köz na -
pi élet ben min den ki ta lál ko zik. Sze ret nénk a
ter mé sze tet Is ten te rem tett vi lá ga ként, em be -
ri kap cso la ta in kat Is ten aján dé kul ne künk
adott jó rend je ként lát ni. Ez a „val lá sos kör-
nye  zet is me ret” ki bő vül még a gyü le ke ze ti
kör nye zet alap fo kú is me re té vel. A sor ra ke rü -
lő bib li ai tör té ne tek egy ré sze is az imén ti té -
mák kö ré cso por to sul, elmé lyí ti és a Jé zus tól
ta nult meg vi lá gí tás ba he lye zi őket. A má sik
hang súly az ün ne pek re – ka rá csony ra, hús-
vét ra – va ló fel ké szü lés re, bib li kus tar tal muk
meg is me ré sé re ke rül.

g A4, 64 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó kö -
tött, 590 Ft helyett 531 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 60 ol dal, ir ka fű zött,
972 Ft

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás
Sára, Tompa Pálné

A hit útján 
Hit tan könyv 7–8 éve sek (II. évf.) szá má ra

Ábrahám, Jákób, József, Mária és József meg a
tanítvá nyok. Életükön, útjukon az Isten hí-
vását követő élet szépségeivel, aján dékaival,
életet mentő szabadí tá sá val és persze nehéz-
ségeivel haladnak. A ka rá cso nyi és a húsvéti
történet pedig el ve zet ben nünket annak felis-
meréséig, hogy a hit útjára Isten Jézus Krisz-
tusban ugyan úgy hív mindannyiunkat, mint a
Biblia lap jairól ismert „nagyokat”. A könyv is
segíteni szeretne abban, hogy ne csak kép ze-
letben, hanem való sá go san, egy egész életen
keresztül jár has sunk a hit útján.

g A4, 132 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó -
kö tött, 980 Ft helyett 882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 79 oldal, irkafűzött,
900 Ft

Baranyayné Rohn Er zsé bet, Schaller Ber na -
dett, Tillai Zsó fia

Is ten cse lek szik
Hit tan könyv 8–9 éve sek (III. évf.) szá má ra

A har ma dik osz tá lyo sok nak szó ló hit tan -
könyv hat té ma kör ben mu tat ja be a cím ben
meg fo gal ma zott üze ne tet: Is ten cse lek szik. 

Az el ső fe je zet ben az ős tör té ne ten ke resz -
tül meg lát hat ják a gye re kek, hogy Is ten el íté -
li a bűnt. A má so dik fe je zet lec ké in ke resz tül
meg ért he tik, hogy Is ten a bű nös em bert nem
ve ti el ma gá tól: szól hoz zá, és igé jé vel ke re si
őt. A har ma dikból meg ta nul hat ják Iz rá el tör  -
té ne tén ke resz tül, hogy Is ten nem fe led ke zik
meg övé i ről és ígé re te i ről. A Sí nai-he gyi szö-
vet ség kö tés meg mu tat ja, hogy Is ten mit kí ván
né pé től, s hogy mit je len te nek Is ten pa ran -
cso la tai a min den nap ok ban.

Az ószö vet sé gi tör té ne tek ből már meg is -

mert üze net az új szö vet sé gi tör té ne tek ben,
pél dá za tok ban csú cso so dik ki (ne gye dik fe je -
zet). A gye re kek meg lát hat ják, hogy Is ten
nem ve ti el a bű nös em bert, ha nem Jé zus ban
bo csá na tot, ir gal mat kí nál; s azok, akik ezt a
bo csá na tot el fo gad ják, Is ten kö ve te i vé vál hat -
nak. Így ke rül elénk az ötö dik fe je zet ben a ta -
nít ván  nyá lett Má té, il let ve Pál apos tol sze  mé -
lye, va la mint az ószö vet sé gi Jó nás pró fé ta.

Az utol só fe je zet – Is ten kö zös sé get ad – le-
he tő sé get nyújt ar ra, hogy azo kat a ta nu ló kat,
akik szü le ik kel együtt la záb ban kö tőd nek az
egy ház hoz, kö ze lebb se gít sük a gyü le ke zet -
hez.

g A4, 140 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 80 ol dal, ir ka fű zött,
1300 Ft

Koczorné Heinemann Il di kó,
Pin tér Zsu zsan na

Is ten kö zöt tünk van
Hit tan könyv 9–10 éve sek (IV. évf.) szá má ra

A könyv szer ve sen kap cso ló dik az el ső há rom
osz tály anya gá hoz. A cí me hor doz za azt a
mon da ni va lót, ame lyet együt tes mun kánk
köz ben min dig szem előtt tar tot tunk: Is ten
kö zöt tünk van. Nem va la hol tá vol, szá munk -
ra el ér he tet len he lyen tar tóz ko dik, aho va már
alig-alig hal lat szik el a han gunk. A könyv fő
fe je ze tei: Jé zus cso dái; Jé zus pél dá za tok kal ta -
ní tot ta az em be re ket; Jé zus el jö ve te lé re ké szü -
lünk; Em be rek Is ten szol gá la tá ban; Meg vall -
juk hi tün ket.

A ta ná ri ké zi könyv ben a leg több lec ké nél a
tan anyag fel dol go zá sá hoz meg ad tunk egy al-
ternatív mód szert is, amely a sze rep-, il let ve
drá ma já té kon alap szik, és a gye re kek te vé -
keny sé gé re épít. 

g A4, 156 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 120 ol dal + mel lék -
let, ir ka fű zött, 1350 Ft

Soly már Mó ni ka, Só lyom Ani kó

Öröm hír Jé zus Krisz tus ról
Hit tan könyv 10–11 éve sek (V. évf.) szá má ra

Az ötö dik év fo lyam tan terv éhez ké szült az
Öröm hír Jé zus Krisz tus ról cí mű tan könyv és
ta ná ri ké zi könyv, mely Jé zus Krisz tus sze mé -
lyét, éle tét, mun kás sá gát mu tat ja be. Az át-
adan dó tan agyag nem csu pán az evan gé li u -
mok ban ta lál ha tó Jé zus-tör té ne tek be mu ta tá -
sa, ha nem az adott tör té net hang sú lya i nak és

je len tő sé gé nek meg is mer te té se, il let ve a Jé zus
Krisz tus sal kap cso la tos töb bi tör té net tel va ló
ös  sze kap cso lá sa.

Az egyes lec kék fel dol go zá sa ha son ló. Az
adott té mát, tör té ne tet írás be li fel ada to kon és
szó be li be szél ge té se ken ke resz tül mé lyí ti el a
cso port. Min den lec ké ben meg je löl tük, hogy
a Bib lia mely sza ka szát ol vas suk el. Fon tos nak
tart juk, hogy eb ben az élet kor ban már ne csu-
pán egy ké pes vagy gyer mek bib lia le gyen a ta -
nu lók előtt, ha nem ma gát az Új szö vet sé get ol-
vas sák. A lec ké ket ál ta lá ban két olyan fel adat
zár ja, amely já té kos, kre a tív for má ban is mét -
li a ta nult anya got. A tan anyag el mé lyí té sé hez
hoz zá já rul nak a tan könyv szí nes ké pei is.

g A4, 178 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető pdf formátum -
ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezikonyv
oldalról.

Só lyom Ani kó ÚJ
Veled szövetségre lépek
Hit tan könyv 11–12 éve sek (VI. évf.) szá má ra

Veled szövetségre lépek! – Mózes első könyvé -
nek ez a mondata (1Móz 6,18) szólít meg egé-
szen személyesen a hittankönyv címlap ján. 

Nem egyszerűen csak Nóénak, nemcsak
Ábrahámnak vagy Izrael né pé nek mondja Is -
ten ezeket a szavakat, hanem az Ószövetség la-
p jain, a hittan órákon, bibliaórákon nekünk is.
Veled szövetségre lépek! Mit tesz Isten ve led?
Azt mond ja, hogy veled lesz, segít, támogat,
véd, vele megbeszélheted az ügye idet, tő le
nem kell tartanod. 

b Ös  sze ál lí tá sunk ban be mu tat juk a Lu ther Ki adó
hittankönyveit, illetve a hitoktatást segítő egyéb
kiadványait, bíz va ab ban, hogy ez zel meg kön  nyít jük a
lel ké szek, hit ok ta tók tan év ele ji ké szü lő dé sét. Tudjuk,
hogy egy-egy tan év kez de tén az is ko lás ko rú gyer me ke -
ket ne ve lő csa lá dok szá má ra igen nagy te her té telt je -
lent az új tan köny vek be szer zé se, ezért hit tan köny ve -
in ket szep tem ber 30-ig ked vez mé nyes áron áru sít juk.
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Ebben a hittankönyvben és a hozzá tartozó
Ószövetségi olvasókönyvben meg ismerkedhe-
tünk azzal, hogyan kötött Isten szövetséget az
emberekkel a világ kezdetétől fogva többször
is. Hogyan hívta el őket, hogyan gondos ko -
dott ró luk, de arról is szó lesz, hogyan bün-
tette meg népét, amikor az elfordult tőle.
Minden történetben megláthatjuk Isten féltő
szeretetének jelét, és meg tapasz talhatjuk, hogy
aki hozzá hűséges, azt megsegíti az Úr.

Hálásak lehetünk Istennek, hogy mindeze-
ket az eseményeket úgy ismerhetjük meg, hogy
tudjuk: Jézus Krisztusban Isten új szövetséget
kötött az emberiséggel. Veled szövetségre
lépek! – ezt nekünk már Jézus mond ja, aki ben
Isten egészen közel jött hozzánk.

(A Veled szövetségre lépek című hittan-
könyv a korábban használt Ószövetségi hit-
tankönyvet helyettesítő tankönyv.) 

g Hit tan könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö tött,
780 Ft helyett 702 Ft
Ol va só könyv: A4, 128 ol dal, ra gasz tó kö tött,
620 Ft helyett 558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető pdf formátum -
ban a www.lutherkiado.hu/tanarikezikonyv
oldalról.

Sárkányné Hor váth Er zsé bet, Trajtlerné
Kop pá nyi Ág nes

Krisz tus ta núi
a vál to zó vi lág ban
Hit tan könyv 12–13 éve sek (VII. évf.)
szá má ra

A tan könyv ki emel ke dő egy ház tör té ne ti sze-
mé lyi sé gek éle tén és mun kás sá gán ke resz tül
a ke resz tény egy ház két ezer éves küz del me i be
ad be te kin tést. Az ol vas má nyok kö zép pont -
já ban – bár em be rek ről szól nak – Jé zus Krisz-
tus alak ja áll. E sze mé lyek be mu ta tá sá nál a fő
szem pont az, ho gy miként mun kál ko dott raj-
tuk ke resz tül Krisz tus, és miként tel je sí tet ték
ko ruk ki hí vá sai kö zött a tő le ka pott meg bí za -
tást, az evan gé li um hir de té sét.

A be mu ta tott sze mé lyek kü lön bö ző tör té -
nel mi korok ban él tek. A tan könyv egy  sé gét az
az alap gon do lat ad ja, ame lyet a cím la pon áb-
rá zolt sze mé lyek – Pál apos tol, Augus tinus,
Lu ther és Bon hoef fer – val lot tak. Ez a te o ló gi -
ai gon do lat pe dig a kö vet ke ző: hit által, ke gy-
e lem ből vál tat tunk meg Krisz tus ál tal. 

A kö tet anya ga vá lo ga tás ra ad le he tő sé get.
Az egy ház tör té ne ti sze mé lyi sé ge ket be mu ta -
tó fe je ze tek mel lett be ve ze tő, ös  sze fog la ló, ki-
te kin tő egy sé ge ket is tar tal maz, ame lyek se-
gít he tik a ta nu lók nak az egy ház tör té net egé-
szé ben va ló tá jé ko zó dá sát. A tan könyv nem-
csak az is ko lai ok ta tás ban, ha nem a gyü le ke -
ze ti hit tan- és bib lia órá kon, va la mint a sze re -
tet ven dég sé ge ken is hasz nál ha tó. Sok ol da lú
al kal ma zá sához a hoz zá tar to zó ta ná ri ké zi -
könyv gaz dag for rás anya ga, önál ló és cso por -
tos mun ká ra, szá mon ké rés re al kal mas fel-
adat gyűj te mé nye is nagy se gít sé get nyújt.

g A4, 188 ol dal, ra gasz tó kö tött, 900 Ft helyett
810 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 268 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 2400 Ft

Ba li cza Iván, Sán dor Éva, Só lyom Ani kó

Kap cso la tok ÚJ
Hit tan könyv 13–14 éve sek (VI II. év fo lyam)
szá má ra

Tan köny vünk egyik alap el ve, hogy a ta nu lók sa -
ját élet ta pasz ta la ta i ra épít ve, az ő gon do la ta i -
kat be von va úgy aka runk ta ní ta ni, hogy ta pasz -
ta lat cse rét, őszin te pár be szé det in di ká lunk,
amely be mi, ta ná rok is be visszük a ma gunk élet-
és hit ta pasz ta la tát. Nem te kin tély sze mély -
ként, ki zá ró la gos igaz ság ként kö zöl jük a dol -
go kat, bár érez tet jük a ta nu lók kal, hogy szá -
munk ra a hit vá la szai hi te les vá la szok. Jó, ha a
ta nu lók ma guk tól is mer nek el te kin tély nek, és
így fo gad ják el a mi hit val lá sun kat. Ab szo lút te -
kin tély ként a Szent írást ál lít juk elé jük.

A kö zös be szél ge tés konk rét kér dé sek men -
tén zaj lik. Nem szét fo lyó, part ta lan, egy más
mel lett el be szé lő mo no ló gok so ra, ha nem cél -
ra ori en tált, ve ze tett be szél ge tés. Fo lya ma tos
vissza jel zé sek kel és lé nyeg ki eme lés sel. Ugyan -
ak kor nem ká té kér dé sek re épü lő lát szat be szél -
ge tés, ha nem va lós kom mu ni ká ció, ta pasz ta -
lat- és vé le mény cse re. 

A tan könyv főbb té mái: Az em ber; Kap cso -
lat ban ön ma gunk kal; Kap cso lat ban em ber tár -
sa ink kal; Kap cso lat ban a ter mé szet tel; Kap cso -
lat ban Is ten nel; A Szent há rom ság egy igaz Is -
ten ről.

g Hittankönyv: B5, 108 ol dal, ra gasz tó kö tött,
450 Ft he lyett 405 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: B5, 96 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 980 Ft

„Közelebb...” sorozat
A „Közelebb…” olyan, öt tag ból ál ló fü zet so -
ro zat, amely a 14–17 éves kor osz tályt szó lít -
ja meg el ső sor ban, hi szen alap ve tő en gim ná -
zi u ma ink 9–10. év fo lya mos tan anya gá hoz
ké szült.

Az öt fü zet öt olyan tan ter vi té mát dol goz
fel, amely a négy- és nyolc osz tá lyos gim ná zi -
um ban el té rő fel épí tés sel, de te ma ti ká já ban
nagy részt egy mást át fed ve for dul elő. A
„Közelebb…” so ro zat fü ze tei ar ra vál lal koz -
nak, hogy egy részt ki elé gít sék mind két is ko -
la tí pus tan könyv igé nyét, más részt se gít sék az
egy há zi is ko lán kí vü li ok ta tást is. Ajánl juk
fü ze te in ket gyü le ke ze ti if jú sá gi és bib lia -
órák hoz, il let ve a kon fir má ci ós vagy a fel-
nőtt ok ta tás hoz is.

Sán dor Éva

Kö ze lebb Jézus Krisztushoz
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra
A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok 10. osz tá lyos
és a négy osz tá lyos gim ná zi u mok 9. osz tá -
lyos tan anya ga rész ben fe di egy mást. Mind-
ket tő tar tal maz za a Jé zus, akit Krisz tus nak
val lunk fe je ze tet. A Kö ze lebb Jé zus Krisz tus -
hoz cí mű tan könyv a két fé le tan anya got két
szín nel je lö li: a négy osz tá lyos gim ná zi u -
mok ra vo nat ko zó alap tan anyag fe ke te szín-
nel, a nyolc osz tá lyos ta go zat ra vo nat ko zó
to váb bi tan anyag pe dig bor dó szín nel ta lál -
ha tó mind a tan könyv ben, mind pe dig a ta -
ná ri ké zi könyv ben.

A tan könyv zöld ke ret ben el he lye zett szö-
ve gei gon do lat in dí tó imád sá go kat vagy me di -
tá ci ó kat tar tal maz nak. Hasz nál hat juk őket
óra kez dés kor me di tá ci ó ként vagy egy sze rű en
il luszt rá ci ó ként. A kö tet má sik fon tos jel lem -
ző je, hogy min den fe je zet vé gén egy-egy vers,
imád ság vagy me di tá ció ol vas ha tó. Ezek el-
han goz hat nak a tan órán, de a ta nu lók el ol -
vas hat ják há zi fel adat ként is.

A ta ná ri ké zi könyv ben na gyon sok szép iro -
dal mi uta lás ta lál ha tó. (Ezek az idé ze tek meg-
ta lál ha tók a ta ná ri ké zi könyv vé gén lé vő Sze -
mel vé nyek ben.) Min den hit tan ta nárt ar ra bá-
to rí tunk, hogy él jen a tan könyv és a ta ná ri ké-
zi könyv ál tal fel kí nált kép ző mű vé sze ti és szé-
p iro dal mi le he tő sé gek kel, s hasz nál ja azo kat
akár az óra kez dé sé nél, akár a be fe je zé sé nél.

A négy osz tá lyos ta go za ton fon tos a ta nu -
lók gyü le ke ze ti hát te ré nek fel mé ré se. Er re a
tan terv két tan órát ír elő. E be ve ze tő rész ér-
de kes sé té te lé hez nyújt se gít sé get az 1. fe je -
zet ben ta lál ha tó já ték gyűj te mény.

A ta ná ri ké zi könyv bi zo nyos lec kék kel kap-
cso lat ban rész le te sen ki dol go zott já té ko kat,
öt le te ket tar tal maz. Min den kit ar ra biz ta -
tunk, hogy pró bál ja ki és fej les  sze to vább a ta -
ná ri ké zi könyv ben ta lál ha tó drá ma pe da gó gi -
ai öt le te ket és szi tu á ci ó kat. S ne fe lejt sük el: a
leg na gyobb öröm, ha meg en ged jük, hogy di-
ák ja ink meg ta pasz tal ják az evan gé li um va ló -
sá gát.

g A4, 80 ol dal, ra gasz tó kö tött, 620 Ft helyett
558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, 1390 Ft

Sán dor Éva, Só lyom Ani kó

Közelebb az úton
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

So ro za tunknak igen sok ol da lú an fel hasz nál -
ha tó tag ja a Kö ze lebb az úton című fü zet. Te-
ma ti kus meg kö ze lí té se mi att jól al kal maz ha -
tó az is ko lai ok ta tá son kí vül is.

A tan terv ben sze rep lő Út ra va ló té ma kö rök
fel ada ta mind a négy-, mind a nyolc osz tá lyos

gim ná zi um ban az új, ed dig nem tár gyalt evan-
gé li u mi tör té ne tek fel dol go zá sa, il let ve az új szö-
vet sé gi le ve lek té má i val va ló is mer ke dés. A be-
szél ge té sek ki in du ló pont ját az új szö vet sé gi le-
ve lek té mái, nem pe dig ál ta lá nos eti kai vagy
dog ma ti kai kér dé sek ha tá roz zák meg. (Ez utób-
bi ak tár gya lá sa a 8. és 12. év fo lyam anya ga.)

A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok ban eb ből
az anyag ból csak né hány té ma fér be le a ren-
del ke zés re ál ló kö rül be lül nyolc órás ke ret be.
Itt az Új szö vet ség köny ve i nek ala pos meg is -
me ré se kor van mód a páli le ve lek te ma ti kus
fel dol go zá sá ra. Ek kor a vá lo ga tás szem pont ja
el ső sor ban az le gyen, hogy a té ma se gít se a
páli le ve lek meg is me ré sét. (A vá lasz tást meg-
kön  nyí ti a tan terv is.)

Eb ben a fü zet ben is hasz nál juk a négy- és
nyolc osz tá lyos gim ná zi um anya gát meg kü -
lön böz te tő szín vál tást: az evan gé li u mi tör té -
ne tek leg na gyobb ré szé nek fel dol go zá sa a
nyolc osz tá lyo sok szá má ra nagy részt már is-
me rős, így csak a négy osz tá lyo sok ese té ben
ta ní tan dó új anyag ként. (Eze ket a ré sze ket
zöld szín nel je löl tük.) Ter mé sze te sen a nyolc-
osz tá lyos cso por tok ban egy-egy té ma sok kal
gyor sab ban fel dol goz ha tó, hi szen az is mert
tör té net re már csak utal nunk kell.

Sok té ma for dul elő va la mi lyen for má ban a
nyol ca di kos tan terv ben, vagy tér vis  sza majd
a 12. év fo lya mon, ezért az egyes kér dé se ket
nem szük sé ges min den szem pont ból vé gig -
ele mez ni.

A könyv ben gyak ran hasz nált mód szer a be-
szél ge tés. A ta nu lók nak meg kell is mer niük,
szok niuk ezt az egé szen egy sze rű for mát, hi-
szen az ok ta tás ban saj nos egy re ke ve sebb szer
van le he tő sé gük ar ra, hogy sza ba don vé le ményt
mond ja nak bi zo nyos kér dé sek ről. Meg kell ta -
nul ni uk a be szél ge tés kul tu rált for má ját is.
Alap el vünk le het, hogy nincs rossz vé le mény,
leg fel jebb nem ér tünk egyet ve le, és vi tat ko zunk
a kér dés ről. Fő leg az anyag ele jén fi gyel jünk tu-
da to san ezek re a dol gok ra, és se gít sük a ta nu -
ló kat. Ta pasz ta la tunk sze rint a di á kok na gyon
sze ret nek be szél get ni, és há lá sak, hogy őszin-
tén el mond hat ják azt, amit gon dol nak.

g A4, 44 ol dal, ir ka fű zött, 350 Ft helyett 315 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
690 Ft

Soly már Mó ni ka

Közelebb a Bibliához
Hit tan könyv 15–17 éve sek (X–XI. évf.)
szá má ra

Mi ért fon tos könyv a Bib lia? Mi lyen kap cso -
la ta van Is ten nel? Hon nan van a Bib li á nak
erő sí tő, bá to rí tó, vi gasz ta ló, re ményt adó ha-
tá sa? Ki az, aki he lye sen ma gya ráz za az Írá s-
o kat? Mi vel szó lít meg a Bib li án ke resz tül
ben nün ket Is ten? Ho gyan szó lí ta nak meg, és
mit akar nak mon da ni egy több ezer éves
könyv be tűi ne künk, mai em be rek nek? Mi ből
ál la pít ha tó meg, hogy nem ért jük fél re az
üze ne tét? Ho gyan ke let ke zett a Szent írás? Is -
ten men nyi ben és mi lyen for má ban „szer ző -
je” e könyv nek? Kik és ho gyan ír ták le elő ször
a szö ve gét, és ho gyan ma rad tak fenn ezek?
Ha tás sal van nak-e a for dí tá sok az ere de ti tar-
ta lom ra?

E kér dé sek ről va ló együtt gon dol ko dás ra, a
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Szent írás sal kap cso la tos is me re tek bő ví té sé re
hív a Kö ze lebb a Bib li á hoz hit tan könyv és a
hoz zá kap cso ló dó ta ná ri ké zi könyv. A tan-
könyv el sőd le ges cél ja, hogy for mál ja a fi a ta -
lok Bib lia-szem lé le tét, Szent írás hoz va ló hoz-
zá ál lá sát. Bib li ai és iro dal mi sze mel vé nyek,
kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, fel is mert hit val lá -
sok, em be rek élet ta pasz ta la tai, a Bib li á val
kap cso la tos is me re te ink és ezek együt tes
mon da ni va ló ja gon dol kod tat hat ja el a ta nu ló -
kat ar ról, hogy mit je lent a ke resz tény em be -
rek, az egy ház és sa ját ma guk szá má ra a Szent -
írás és az ab ban meg fo gal ma zott üze net. A
tan anya got ki egé szí ti, il luszt rál ja, és sok szor
to vábbi gon dol ko dás ra hív a tan könyv ben
sze rep lő szí nes kép anyag. Az anyag ré szek fel-
dol go zá sát az elő ze tes ta pasz ta la tok ra, is me -
re tek re rá kér de ző, az anya got a kér dez ve ki-
fej tés mód sze ré vel kí sé rő és to vább vi vő, el-
gon dol kod ta tó vagy az át adott is me re te ket
vis  sza kér de ző fel ada tok se gí tik.

A hit tan könyv anya ga mind a négy-, mind
a nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi tan terv ben sze-
re pel (a 9., il let ve a 10. év fo lya mon). A té mák
azon ban nem csak is ko lai, hit tan órai ke re tek
kö zött dol goz ha tók fel: elő ke rül het nek if jú sá -
gi al kal ma kon, bib lia órá kon vagy a fel nőtt ok -
ta tás ban is a Bib li á val fog lal ko zó so ro za tok ré-
sze ként. Ter mé sze te sen a mód sze re ket ezek-
ben az ese tek ben az al kal mak nak meg fe le lő en
kell meg vá lasz ta ni.

g A4, 48 ol dal, ir ka fű zött, 420 Ft helyett 378 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
960 Ft

Só lyom Ani kó

Kö ze lebb az Új szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az Új szö vet ség köny ve it tár gya ló anyag rész a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok tan ter ve sze rint
kö ve ti a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk cí mű
té mát. Ek kor már az evan gé li u mi tör té ne tek
ala po sabb is me re té re szá mít ha tunk ta nu ló -
ink nál: hal lot tak a Bib lia ke let ke zé sé ről, egy-
ház tör té net ből a 7. év fo lya mon az apos to li
kor ral is fog lal koz tak, de még nem ta nul tak a
le ve lek ről. Eze ket az előz mé nye ket fi gye lem -
be vé ve ké szült az új szö vet sé gi köny ve ket tár-
gya ló anyag rész.

Ta nít vá nya ink több sé ge na gyon ne he zen
ve he tő rá ar ra, hogy öröm mel vé gig ol vas sa az
evan gé li u mo kat vagy az új szö vet sé gi ira to kat.
Ha pe dig kény szer ből fut ják vé gig a szö ve get,
ak kor ne he zen ve szik ész re a szép sé gét, ne he -
zen szó lít ja meg őket egy-egy gon do lat. Ezért
a fi gyel mü ket meg ra gad va és irá nyít va egy-
egy ki je lölt sza kaszt ér de mes el ol vas tat ni ve -
lük. (Eb ben se gít a köny vek fel dol go zá sá hoz
ké szült sok fel adat is.) A cél az, hogy a di á kok
vé gig jár ják, be ba ran gol ják az ira tok jel leg ze -
tes rész le te it. Ter mé sze te sen mind emel lett
ösz tö nöz zük őket ar ra, hogy a köny ve ket tel -
jes egé szé ben is ol vas sák el, de ne te gyük kö-
te le ző vé.

A fü zet ben ta lál ha tó fel ada tok szer ves ré-
szei az el sa já tí tan dó anyag nak: nem csak el mé-
lyí tik azt, ha nem a tan köny vi szö veg hez ké-
pest gyak ran több let in for má ci ót hor doz nak.
Tu da to sít suk di ák ja ink ban is, hogy így ké szül -
 je nek a szá mon ké ré sek re.

g A4, 40 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 36 ol dal, ir ka fű zött,
550 Ft

Var ga Gyön gyi, Zsugyel Adél

Kö ze lebb az Ó szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

A tan könyv so ro zat Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű ré sze el ső sor ban olyan ta nu ló cso por tok
szá má ra ké szült, ame lyek még nem sok elő -
ze tes is me ret tel ren del kez nek az Ótes ta men -
tum köny ve i ről és ko rá ról. A kö tet ugyan ak -
kor nem csu pán a tör té ne tek pusz ta is mer te -
té sé re vál lal ko zik.

A 16–17 éves kor osz tály ra jel lem ző, hogy a
di á kok már nem – vagy nem szí ve sen – sa já -
tí ta nak el olyan is me re te ket, ame lyek kel nem
tud nak be lül ről azo no sul ni, vagy ame lye ket
nem tud nak kö zel ről meg vizs gál ni. Ám ta nu -
lás ra mo ti vál ja őket az, ha meg ér zik, hogy az
is me re tek a hét köz nap ja ik kal, a ben nük élő
kér dé sek kel, a je len nel és a rá juk vá ró jö vő vel
kap cso lat ba hoz ha tók. A múlt ér té ke i nek
pusz tán ön ma guk ért va ló meg be csü lé se élet-
ko ruk nál fog va már nem és még nem vár ha tó
el tő lük. Ugyan ak kor eb ben az élet kor ban van
utol já ra le he tő sé gük ar ra, hogy szer ve zett fel-
té te lek kö zött, kor társ cso port ban és ta ná ri
se gít ség gel meg is mer ked je nek a ré gi ko rok ból
szár ma zó kin csek kel, így az Ószö vet ség gel is.

Ezt a lát szó la gos fe szült sé get két szer kesz -
té si elv vel kí sér li meg fel ol da ni a könyv. Egy-
részt a fő szö veg ben meg ta lál ha tók mind azok
az is me re tek, ame lyek elő se gí tik az ott ho ni ta -
nu lást, az össze füg gé sek meg ér té sét. Ugyan-
ak kor az az idő, ame lyet ko ráb ban a tan könyv
hi á nya mi att jegy ze te lés re, dik tá lás ra for dí -
tot tunk az órá kon, most fel sza ba dul hat más
jel le gű, de épp úgy a tan anyag hoz kö tött el fog-
lalt sá gok ra. Ezek nem má sod ren dű ek, ha nem
ar ra va lók, hogy a ta nu lás sze mé lye sebb le-
gyen, a ta nu lók vi lá gá val lát ha tó kap cso lat ba
ke rül jön. Ezt szol gál ja a tan köny vi fel ada tok
és ké pek je len tős ré sze. A fel ada tok a lec ke té-
má já val kap cso lat ban gyak ran rá kér dez nek a
ta nu lók vé le mé nyé re. Az osz tály ban je len lé -
vő kü lön bö ző vé le mé nyek le he tő vé te szik az
egy más tól va ló ta nu lást, továbbá dif fe ren ci ál -
tab bá vál hat a cso port vi ta kul tú rá ja és igaz -
ság fel fo gá sa is.

A bib li ai tör té ne tek nek az ol va sók éle té vel
va ló ös  sze kap cso lá sa egyéb ként sem ide gen a
szö ve gek szán dé ká tól, eb ben a kor osz tály ban
vi szont meg ke rül he tet len. Ezen az úton vál-
hat nak élő vé a szö ve gek és sze rep lő ik, s a múlt
és a je len ta lál ko zá sa nem csak a di á ko kat, ha -
nem a ta ná ro kat is új fel is me ré sek hez ve zet -
he ti.

A kö tet ben van nak olyan fel ada tok is, ame-
lyek a ver bá lis ta nu lás ha tá ra in túlra me rész -
ked nek. Ta lán szo kat lan, hogy kép al ko tás ra és
-elemzésre is le he tő sé get kí nál nak a tan könyv
fel ada tai. S bár nem min den cso port vé gez
szí ve sen ilyen jel le gű fel ada to kat, biz to san el-
nye ri majd az evan gé li kus gim ná zi u ma ink
rajz–mű vé sze ti ta go za tos osz tá lya i ban ta nu -
lók tet szé sét.

A könyv hasz ná la tát se gí tik az egy ér tel mű
ti pog rá fi ai meg ol dá sok: a lap szé lén ta lál ha -
tó pik to gram ok, a fel ada tok bor dó kur zív be-
tűk kel tör té nő sze dé se, il let ve a ki egé szí tő

anyag szél ső ha sáb ban va ló el he lye zé se. A ta -
ná rok ezen kí vül se gít sé get, gon do lat in dí tó
im pul zu so kat, mód szer ta ni út mu ta tást és
fel adat meg ol dá so kat is ta lál nak a ta ná ri ké zi-
könyv ben. Mind a di á kot, mind a ta nárt ma -
gas kö ve tel mé nyek elé ál lít ja a Kö ze lebb az
Ószö vet ség hez cí mű tan könyv, de a rá for dí -
tott idő és ener gia re mél he tő leg meg té rül,
ami kor a ré gi tör té ne tek ele ven né vál nak a
je len ben, és úti tár sa ink ká sze gőd nek a jö vő
fe lé ve ze tő úton.

g A4, 148 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 124 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 1350 Ft

Jánosi Valéria

Egyháztörténet
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az egyház Isten szándéka szerint jött lét re,
Jézus az, aki Szentlelke és igéje által hív ja
egybe és gyűjti össze nemzedékről nem ze-
dékre azokat az embereket, akik ben ne bíz-
nak. Egyszerre szent és profán ez a törté -
nelem, hiszen maga az élő Isten mun kálko-
dik egyházában és egyháza ál tal, ám bűnös
emberek végzik jól-rosszul a rájuk bízott
mun kát. Jézus ezt mondja fő papi imájában:
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn
17,15) Az egyház története szo rosan össze-
fonódik a vi lág törté ne té vel, annak esemé-
nyei nélkül nehezen ér tel mezhető. Tény,
hogy az egyház sok szor és sokféleképpen
vétkezett Ura aka rata ellen, múltja nem
mindig fényes, ám az mégis Isten népének
története. Ahhoz, hogy a magunk szerepét,
feladatát, egy há zunk jelenlegi helyzetét meg-
értsük, jó, ha is merjük a múltat. Ennek is-
meretében al ka lomadtán talán védeni is tu-
djuk egy há zun kat az egyre gyakoribb vádak-
kal szem ben.

A tan könyv ter mé sze te sen idő ren di sor-
rendben ha lad, fe je ze tek re, órák ra le bontva a
meg ta nu lan dó kat. A fő szö veg köz ben szí nes
ke ret be fog lal va ér de kes sé ge ket, ki egé szí tő
anya go kat ol vas hat nak a di á kok. A lap szé lén
ké pek ta lál ha tók, ér de mes meg nézni ala po san
egy-egy ar cot, mert az sok min dent el árul az
em be ri jel lem ről. A fő szöveg mel lett idé ze tek
ol vas ha tók az adott kor ban élt szer zők től. Né -
ha ne héz meg birkózni a ko ra be li nyel ve zet tel,
ám meg éri a fá rad sá got, hi szen még is csak ők
az el sőd le ges szem ta núk, mi csak értel mez -
zük a tör tén te ket. 

g A4, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1550 Ft he -
lyett 1395 Ft

Egyéb hittankönyvek

Prőhle Kár oly

Az evan gé li um igaz sá ga
Hit- és er kölcs tan
g A5, 116 ol dal, ra gasz tó kö tött, 250 Ft helyett

225 Ft

Aczélné Bí zik Esz ter, Kerékgyártóné Filló
Mó ni ka

Az Úr az én pász to rom
Hit tan mun ka tan könyv 7–8 éve sek (II. évf.)
szá  má ra
g B5, 116 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft helyett

792 Ft

Hitoktatási segédanyagok

Biblia – Új fordítású
g közepes, műbőr kötés, 2400 Ft helyett 2160 Ft
g nagy, műbőr kötés, 2900 Ft helyett 2610 Ft

K. Tamminen, L. Vesa, M. Pyysiäinen

Hogyan tanítsunk hittant?
Vallásdidaktika
g B5, 228 oldal, keménytáblás, 1400 Ft helyett

1120 Ft

Hitoktatási napló
g 270 Ft

Hitoktatási bizonyítvány
g 55 Ft

Boda Zsuzsa

Gyermekvár 1–2.
g 142×196 mm, 56 és 60 o., irkafűzött

750 Ft 675 Ft (füzetenként külön is
ren delhető)

Boda Zsuzsa

Bohócos társasjáték
g 1 db játékmező, 48 db kártya, játékleírás

1060 Ft 955 Ft

Kiadványaink megrendelhetők
a Luther Kiadótól:

1085 Budapest, Üllői út 24.
Fax: 1/486-1229

E-mail: kiado@lutheran.hu 

Megvásárolhatók
a kiadó könyvesboltjában:

Budapest VIII. ker., Üllői út 24.
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

Kaphatók internetes könyvesboltunkban is:

http://bolt.lutheran.hu
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Ked ves Gye re kek!
b Au gusz tus 20-án, nem ze ti ün ne pün kön Ist ván ki rály ra em lé ke zünk. A mos ta ni gyer mek -

ol da lon pe dig Dá vid ki rály éle té vel kap cso la tos tár sas já té kot ta lál tok. A já ték hoz bá buk -
ra és egy do bó koc ká ra lesz szük sé ge tek. Az nyer, aki pon tos do bás sal ér be a cél ba. Jó
szó ra ko zást!

1. Sá mu el az Úr pa ran csá ra ki rállyá ke ni Dá vi dot. Lépj elő re két me zőt!
2. Dá vid le győ zi a fi lisz te us Gó li á tot. Dobj még egy szer!
3. Saul irigy ség ből lán dzsát ha jít a lan to zó Dá vid fe lé. Dá vid el me ne kül.

Egy szer ki ma radsz a do bás ból.
4. Dá vid meg ke gyel mez Saul éle té nek, és csak egy da ra bot vág le a kö pe nye szé lé ből.

Lépj elő re há rom me zőt!
5. Dá vid is mét meg ke gyel mez Saul éle té nek, és csak lán dzsá ját és vi zes kor só ját ve szi el tő le.

Lépj elő re há rom me zőt!
6. Saul meg hal, és né hány év múl va Dá vid az egész or szág ki rá lya lesz. Lépj elő re egy me zőt!
7. Meg szü le tik fia, Sa la mon. Dá vid még éle té ben ki je lö li őt utód já ul a tró non.

Lépj elő re egy me zőt, a célba!
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b Ti zen ki len ced szer vár ta részt ve -
vő it az idén a bé ké si Csu ta Nem -
zet kö zi Mű vész te lep. Az ez al ka -
lom mal ti zen két or szág ból ér ke -
zett mű vé szek jú li us 30. és au -
gusz tus 8. kö zött dol goz tak az
al ko tó tá bor szer ve ző jé nek és
mű vé sze ti ve ze tő jé nek, Csu ta
György fes tő mű vész nek a mű ter -
mé ben. Sze ve ré nyi Mi hály fes tő -
mű vész – aki a bé kés csa bai
evan gé li kus Nagy temp lom új
ol tár ké pét is al kot ta né hány év -
vel ez előtt – rend sze res részt ve -
vő je a te lep nek. Ve le be szél get -
tünk a hely szí nen.

– Mi lyen a tá bor han gu la ta?
– A Csu ta-mű vész te lep nek kez de -

tek től részt ve vő je va gyok, szin te
mind egyi ken je len vol tam. Na gyon jó
az al ko tó  szel le me, és ki ma gas ló a
ven dég sze re tet. Leg in kább az kü -
lön böz te ti meg a töb bi al ko tó tá bor -
tól, hogy itt ki ala kult a szer ve zőt és
név adót, Csu ta György fes tő mű -
vészt és csa lád ját se gí tő mű vé szet pár -
to lói kör, amely nek tag jai na gyon lel -
ki is me re te sen pá tyol gat ják a tá bor
mun ká ját. En nek is kö szön he tő, hogy
a bé ké si pol gá ri ott ho nok te le van nak
iga zi fest mé nyek kel. Ilyen ér te lem ben
ez a tá bor egy ben az íz lés for má lás -
nak a szín te re, és a kis vá ros kul tu rá -
lis éle té ben ki emel ke dő sze re pe van.

– Az idei té ma bi zo nyá ra nem
min den ki nek a ked ven ce – el len tét -
ben Ön nel –, hi szen nem min den mű -
vész áll kö zel szük ség kép pen a ke resz -
tény ség hez. Mi ju tott eszé be a „ke -
reszt” szó mint mo tí vum hal la tán?

– Az ol tár kép hez ké szí tett egyik
láb ta nul má nyom ra gon dol tam, és
ezt fes tet tem to vább. A fest mé nyen
csak a ke reszt tö vé nél lé vő lá bak
lát ha tók. Nin cse nek szö gek, nincs
alá tá masz tás. A mon da ni va ló ja pe -
dig az, hogy a ke reszt hez nap mint
nap oda kell lép nünk, na pon ként
kell meg tér nünk, ahogy Lu ther is

mond ta. A ke reszt tö vé nél nagy dol -
gok tör tén nek. Meg sza ba dul ha tunk
a ter he ink től, érez het jük és tud hat -
juk, hogy Jé zus he lyet tünk szen ve -

dett, a bün te tést a mi bű ne in kért is
vi sel te. A ke reszt nél fel sza ba dul ha -
tunk a ter hek alól, bűn bo csá na tot és
örök éle tet nyer he tünk. Mind ezt ki -
fe je zi az al ko tás. 

Az egyik szer ve ző vel úgy dön töt -
tünk, hogy a fest ményt a tá bor zá ró
ki ál lí tá son mint ins tal lá ci ót mu tat juk
be, alá te szünk egy bár do lat lan fa rön -
köt ko vá csolt vas sze gek kel és ré gi ka -
la páccsal. Cí me ez lett: „Ti ed… Ér -
ted…” A ki ál lí tás a bé kés csa bai Jan -
kay Ga lé ri á ban szep tem ber ele jé ig te -
kint he tő meg.

– A tá bor szob rász al ko tói mo nu -

men tá lis ket tős fa ke resz tet ké szí tet tek,
me lyet a vá ros egyik köz te rén ál lí tot -
tak fel. Mit gon dol az effé le szim bó -
lu mok ról?

– A ke resz tény nek mon dott Eu ró -
pa kel lős kö ze pén va gyunk, egy ke -
reszt fel ál lí tá sa a leg tel je seb ben ma -
gá tól ér te tő dő, még ha egyes gon dol -
ko dók ezt más kép pen lát ják is. A ke -
reszt, kü lö nö sen a ket tős ke reszt,
amely is me re te im sze rint 13. szá za -
di, bi zán ci ere de tű ki rá lyi szim bó lum,
tör té nel münk, múl tunk egy da rab ja.
A gyö ke re ink re em lé kez tet, akár ki te -
kint is fel rá. A ke reszt nek min den -
kor po li ti ka men tes nek kel le ne len nie,
eb ből nem vol na sza bad po li ti kát csi -
nál ni.

g Szeg f Ka ta lin

„A ke reszt tö vé nél nagy dol gok
tör tén nek”

Be szél ge tés Sze ve ré nyi Mi hály fes tő mű vésszel

A csil la gá szat nem zet kö zi éve tisz te -
le té re 2000 év csil la gá sza ti köny ve i -
ből Ka lo csán – Pto le ma i osz tól Fé nyi
Gyu lá ig cím mel ren de zett ki ál lí tást
a ró mai ka to li kus Ka lo csai Fő szé kes -
egy há zi Könyv tár.

Pa ta chich Ádám ér sek 1782-ben
saját gyűjteményét egye sítette a káp-
 talani bibliotéka állományával, majd
két évvel később végrendele té ben a
kollekciót az egyházmegyére
ha gyományozta.

A könyv tár min dig is el-
 kö te le zett je volt a tu do -
mány  nak: a te rem kör ívek be
zárt port ré in fel tű nik Arisz-
 to te lész és New ton; csil la gá -
sza ti könyv ál lo má nya vi lág -
vi szony lat ban is rit ka ság -
szám ba me nő kö te te ket tar -
tal maz; s az in téz mény tag ja
volt az 1946 és 1949 kö zött
mű kö dő Ma gyar Csil la gá -
sza ti Egye sü let nek is.

Je len ki ál lí tás ge rin cét a
pá rat lan csil la gá szat tör té ne -
ti könyv rit ka sá gok al kot ják.
Ahogy a tár lat cí me is utal rá,
ta lál koz ha tunk óko ri szer -
zők kel, il let ve a kö zép kor al -
ko tá sa i val. Láthatók továbbá
kódexek, ős nyom tat vá nyok ,
il let ve már na gyobb pél dány szám ban
sok szo ro sí tott, ko ruk leg kor sze rűbb
tu do má nyos né ze te it köz lő, sőt vi lág -
kép for má ló aszt ro nó mi ai ki ad vá -
nyok. A szer zők közt ott ta lál juk a
ko moly mű sze re zett ség gel ész le lő
evan gé li kus csil la gászt, Ty cho Bra -
hét; a boly gók moz gá sá ra vo nat ko -
zó tör vé nye i vel a 21. szá za di fi zi kai
tan anyag ban is sze rep lő lu the rá nus
aszt ro nó must, Jo han nes Kep lert;
vagy Phi lipp Me lancht hon ve jét, a tu -
dós Ca spar Pe u cert.

A tár lat má sik fe le Ka lo csa csil la -
gá sza ti múlt ját idé zi meg. Az egy ko -
ron a ka lo csai Szent Ist ván Gim ná -
zi um ban mű kö dő – ma ki hasz ná lat -
la nul ál ló – Hay nald-ob szer va tó ri um -
ban Fé nyi Gyu la je zsu i ta szer ze tes a

19–20. szá zad for du ló ján vi lág szín -
vo na lú nap meg fi gye lé si anya got gyűj -
tött össze. Megtekinthetők az aszt -
ro nó mia mel lett bo ta ni ká val is ak tí -
van fog lal ko zó Hay nald La jos ér sek
ál tal ala pí tott in téz mény kor hű mű -
sze rei, ere de ti do ku men tu mai. Sőt
olyan ki ad vá nyok is, mint a Va ti ká -
ni Csil lag vizs gá ló éves tu do má nyos
je len té se, me lyet hat van év vel a Hay -

nald-ob szer va tó ri um ku ta tó hely ként
tör tént dik ta tó ri kus meg szün te té se
után is au to ma ti ku san pos táz nak.

g R. N.

A kiállítás 2010. január 6-ig tekint-
hető meg az érseki palota épületében
(6300 Kalocsa, Szentháromság tér
1.). Nyitva keddtől vasárnapig 9 és 17
óra között. A kiállítás csak csopor-
tosan, tárlatvezetéssel látogatható.
Egyéni látogatóknak (tíz fő alatt) 12
és 14 órakor indul vezetés. November
1. és március 31. között csak előzetes
bejelentkezés alapján fogadnak cso-
portokat. További információk a
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=kony-
vek/csillagaszati-kiallitas honlapon.

Csillagászattörténeti
ritkaságok

az érseki könyvtárban

b Ki len ce dik al ka lom mal ren de zik
meg au gusz tus 29-én, szom ba -
ton 17 és 22 óra kö zött a la -
punk ban már több íz ben is nép -
sze rű sí tett gos pelze nei fesz ti -
vált Soly má ron, a he lyi sport -
cent rum ban. Az idei év egyik új -
don sá ga, hogy a nagy sza bá sú
ren dez vény ne vé be most már a
„nem zet kö zi” szó is be il lesz -
ten dő, hi szen a fel lé pő mű vé -
szek, ze ne ka rok kö zül töb ben is
kül föld ről ér kez nek majd.

Ez a tény, va la mint a fesz ti vál fő véd -
nö ke i nek sze mé lye – dr. Mádl Fe -
renc né, Dal ma asszony és dr. Be er
Mik lós ró mai ka to li kus püs pök – is
jel zi, hogy Je ney Er zsé bet ala pí tó-fő -
szer ve ző, a Ma gyar Rá dió ze nei
szer kesz tő je mi nő sé get és ér té ket
hor do zó, épí tő tar tal mat köz ve tí tő
fesz ti vált va ló sí tott meg. A mé dia fi -
gyel mét szin tén fel kel tet te a ní vós
ze nei prog ram (szer ve ző je a Ma gyar
Rá dió el nö ké től 2001-ben Ní vódí jat
ka pott), amit a mé dia meg je le né sek
im po záns lis tá ja is ta nú sít. Ám Je -
ney Er zsé bet nek nem csak élet ben

tar ta nia si ke rült a 2001-ben in du ló
ál mot, ha nem az egy kor ül te tett
ki csi mag ból nö vel ni, bő ví te ni is
az or szá gos szin ten egye dül ál ló
fesz ti vált, ami – ha be le gon do lunk
– val lá sos-kul tu rá lis ren dez vény
ese té ben, amely spe ci á lis kö zön ség
el éré sé re hi va tott, igen tisz te let -
remél tó tel je sít mény.

Je ney Er zsé bet ze nei szer kesz tő -
ként im már húsz éve fog lal ko zik hi -
va tá sá ból adódóan és szí ve vá gyá ból
is a gos pel lel. Mint rá mu ta tott, mél -
tat la nul ke vés fi gyel met kap nak ezen
szín vo na las együt te sek a könnyű
mű faj fe led he tő, fel ka pott sztár ja i hoz
ké pest, no ha a ze ne nyel vén va ló di ér -
té kek ről szól nak.

A nem zet kö zi gos pel fesz ti vál ars
po e ti cá ja több cél ból-szán dék ból ál -
lít ha tó össze. A mű faj te rem tő, hi ány -
pót ló kez de mé nye zés nek in du ló szí -
nes prog ram Bu da pest kör nyé ké -
nek egyik leg szebb, leg han gu la to sabb
te le pü lé sén – hi szen azért er ről is ér -
de mes szól ni: aki járt már Soly má ron,
az tud ja: „nem könnyen fe led he tő” at -
mo szfé rá jú nagy köz ség ről van szó –
év ről év re több lá to ga tót vonz va,
ma már sze re pel a mű faj ked ve lő i nek
fesz ti vál nap tá rá ban, s le he tő sé get

ad a fel lé pő mű vé szek nek is a ta lál -
ko zás ra, ta pasz ta lat cse ré re.

A gos pel az 1920-as évek ben az
ame ri kai nagy vá ro sok fe ke ték lak ta
ke rü le te i ben fel ál lí tott ut cai temp lo -
mok ban lét re jött val lá sos dal for ma.
Szó sze rin ti for dí tás ban az evan gé -
li um da la i ra vo nat ko zik. Val lá sos
köl tők és ze ne szer zők olyan mű ve -
i re, ame lye ket val lá si ün nep sé gek cél -
já ra ír tak, s min de nek előtt a tra di ci -
o ná lis af ro a me ri kai éne kek (spi ri tu -
á lék) min tá já ra szü let tek. A gos pel
má sik ága az úgy ne ve zett „fe hér”

vagy kor társ ke resz tény könnyű ze -
ne. Ez a mű faj az 1920-as évek kö ze -
pén ala kult ki Ame ri ká ban. Tör té ne -
te az eu ró pai em be rek szá má ra is na -
gyon ér de kes: Bib li á val há za ló
könyv ügy nö kök szí ve sen al kal maz -
tak éne ke se ket, ének együt te se ket a
Bib lia, il let ve az ab ban le ír tak nép -
sze rű sí té sé re. Kö zü lük a Hom eland
Har mony Qu ar tet vált a leg is mer teb -
bé 1948-ban a Gos pel Boo gie cí mű
slá ger lis tás da lá val.

Vissza tér ve a je len re: a szin tén
rá di ós sze mé lyi ség, Csű rös Csil la
új ság író mű sor ve ze tő ként olyan ven -
dé ge ket kon fe rál hat fel idén, mint a
csák vá ri Gyé mánt gos pel, a ta polc sá -
nyi Pax Vob is if jú sá gi kó rus, a Cre do
együt tes Kár pát al já ról, a „fe ke te han -
gú fe hér”, Dá vid Vik tó ria gos pel -
éne kes nő, Re gős Zsolt és a Frá ter kó -
rus Mis kolc ról, a Lu men Ch ris ti gos -
pel kó rus, va la mint az iga zi szen zá ci -
ót ígé rő, nagy lét szá mú Sien na gos -
pel kó rus Var só ból. Az idei év két fon -
tos új don sá ga még, hogy egy részt lesz
egy elő kon cert is au gusz tus 5-én,
ami kor is egy sváj ci gos pel kó rus, a
Swiss Gos pel Cho ir lép fel ma gyar or -
szá gi tur né ja ke re té ben Soly má ron.
(A kon cert es te 7 óra kor kez dő dik a

mű ve lő dé si ház ban.) A má sik pe dig,
hogy a fesz ti vál kí sé rő prog ram ja -
ként au gusz tus 28-án 18 óra kor kü -
lön le ges iko nok ból nyí lik ki ál lí tás a
soly má ri Apá czai Cse re Já nos Mű ve -
lő dé si Ház ban. Alkotójuk Call meyer
Fe renc épí tész, egye te mi ta nár, sok -
ol da lú, nem zet kö zi el is mert ség nek
ör ven dő mű vész. A gos pel fesz ti vál
ez zel egy újabb  lé pést tesz az össz mű -
vé sze tek irá nyá ba.

S hogy mi ért öröm év ről év re be -
ha ran goz ni a nem zet kö zi gos pelze -
nei fesz ti vált, majd pe dig be szá -
mol ni róla e lap ha sáb ja in? (S az
Evan gé li kus Élet nek mé dia tá mo ga -
tó ként is az ügy mellé állnia?) Azért,
mert Is ten sze re te té nek örök üze ne -
tét to váb bít ja, s már vá lasz tott jel -
mon da tá val is – „Hogy egyek le gye -
nek…” – bi zony sá got tesz ar ról, hogy
jó ügy ér de ké ben igen is van össze -
fo gás, van ada ko zó kedv, van kö zös
cé lért va ló együtt mun kál ko dás, le -
het együtt örül ni Is ten evan gé li -
um ának, őt di csér ni fe le ke zet től
füg get le nül, an nak az aján dék nak a
fel hasz ná lá sá val, ame lyet tu laj don -
kép pen tő le kap tunk: a ze ne és az
em be ri hang ál tal.

g K. D.

A hit, az öröm és a jó hír ze né je újra Soly má ron

Egy korábbi fesztivál pillanatképe
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„A vi lág óra mer re ta lál ha tó? Me lyik
ut cá ban?” – kér dez te te le fo non Pa li.
Is me ret len is me rő söm mel az nap be -
szél tem elő ször te le fo non. Sok min -
den tud tam már ró la, a mun ká já ról,
örö me i ről, fé lel me i ről. Elő for dult,
hogy ál mat lan ság tól szen ved ve ül tünk
le mind ket ten – egy más tól leg alább
há rom száz ki lo mé ter nyi re – a szá mí -
tó gép elé, tár sa sá got ke res ve az éj sza -
ka ma gá nyá ban. De sze mé lye sen még
so ha nem ta lál koz tunk. A gyu lai vi lág -
órá hoz igye ke zett ő is, a di gi tá lis
hely meg ha tá ro zó hoz volt szük sé ge
a pon tos cím re. „A pon tos cí met én
sem is me rem, de a Vá ros ház ut ca va -
la hol ott van a kö zel ben” – vá la szo lom
kis sé li heg ve, ugyan is ép pen bi cik li vel
te ker tem a Gyu la fe lé ve ze tő úton.

Krisz ti na és Il di kó, aki ket sze mé -
lye sen ed dig még szin tén nem lát tam,
már dél ben meg ér kez tek au tó busszal
a für dő vá ros ba. So kat „be szél get -
tünk” már az el múlt hó na pok ban a
kép er nyő előtt ül ve, lát tam ké pe ket
a Krisz ti na ál tal szer ve zett is ko lai far -
sang ról és egész ség ne ve lő nap ról, a
szü lei há zas sá gi év for du ló já ról, va la -
mint né hány év vel ez előt ti ten ge ri ha -
jó út já ról. Te le fo nos össze köt te tés be
azon ban ve le is azon a na pon ke rül -
tem. And re ot ti val még csak te le fo non
sem be szél tem, a my lu the res tár sal -
gá son túl a gyu lai út tal kap cso lat ban
mind össze két SMS-t vál tot tunk.

Há ló zsák kal, meg pa kolt tás ká val és
per sze vá ra ko zá sok kal te li te ker tem
a bel vá ros fe lé, kí ván csi an te kint ve a

kü lön le ges es te elé: olyan em be rek -
kel ül he tek egy asz tal hoz, akik kel köl -
csö nö sen ren ge te get tu dunk egy -
más ról, sze mé lye sen vi szont leg -
több jük kel mind ez ide ig csak kép ről
lát tuk egy mást. A kö zel múlt ban
Krisz ti ná nak si ke rült is meg fo gal -
maz nia, mi az, ami a leg vi dá mabb és
leg ko mo lyabb my lu the res tár sal gás -
ból min dig is hi ány zott: a hang.
Meg tár gyal tunk mi na gyon sok min -
dent a piz za re cep tek től a va sár na pi
ige hir de té sig, de ed dig ezt úgy tet tük,
hogy nem hal lot tuk egy mást…

Le zár tam a bi cik li met. Nem kel -
lett so ká ig vár nom, is me rős ar cok je -

len tek meg a sé tá ló ut cán: Krisz ti na
és Il di. Ké sőbb meg ér ke zett Pa li és
Ol gi is, majd sor ban a töb bi ek. Nem
kel lett so kat gon dol koz nunk, hogy
ki ki cso da, ré gi is me rős ként kö -
szön töt tük egy mást. Éj sza ká ba nyú -
ló an foly tat tuk azt a tár sal gást,
amely ben hó na pok óta részt ve -

szünk nap mint nap a szá mí tó gép
kla vi a tú rá ját üt ve.

Ami óta rend sze res fel hasz ná ló ja
va gyok a my Lu ther nek, sok min dent
kap tam is me ret len is me rő se im től:
vi gasz ta lást a szo mo rú őszi es té ken,
jó kí ván sá go kat a szü le tés na po mon,
sok-sok te li be ta lá ló ige sza kaszt, vér -
pezs dí tő mu zsi kát, se gí tő imád sá -
got, ren ge teg vic cet és nem utol -
sósor ban ér té kes em be rek ba rát sá gát.
Az in ter ne tes kö zös ség bi zo nyá ra
nem he lyet te sí ti a sze mé lyes ta lál ko -
zást, a han got, a másik mosolyát, a
kéz fo gást és az öle lést. Ezért is ke res -
tük és ke res sük a jö vő ben is egy más

va ló sá gos tár sa sá gát. Még is jó tud ni,
hogy elég be kap csol nom a gé pet,
rög tön olyan kö zös ség ben le he tek,
ahol öröm mel és vég ső so ron Krisz -
tus tól szár ma zó sze re tet tel fo gad nak.
Mert aho gyan az ol dal jel mon da ta hir -
de ti: „A hit kö zös, a töb bi rá adás…”

g Je n

„De jó, hogy van han god!”

b Stíl sze rű en: könyv ki adó ban,
rak tár és köny ves bolt kö zött,
pa pír- és könyv il lat ban ül tünk
le be szél get ni. A Kál vin Ki adó
kö zel múlt ban nyu ga lom ba vo -
nult igaz ga tó ja, Tarr Kál mán
re for má tus lelkész ked ves gesz -
tus ként hoz zánk, a Lu ther Ki -
adó hoz lá to gat va me sélt pá -
lyá já ról, köny vek irán ti sze re -
te té ről, az egy há zi könyv ki -
adói mun ka rend szer vál tás
előt ti és utá ni örö me i ről és ne -
héz sé ge i ről. 

– Lel kész ként mi ként ve ze tett az út -
ja az írott saj tó ba? Min dig úgy ter vez -
te, hogy köny vek kö ze lé ben, ol va sás -
sal töl ti majd az éle tét?

–Ami óta az esze met tu dom, tu da -
tos ol va só vol tam, min dent el ol vas -
tam, ami ko rom hoz il lett – és azt is,
ami nem… Lel kész csa lád ban nőt tem
fel, így a teo ló gi ai iro da lom ra is vi -
szony lag ha mar rá ta lál tam. A teo ló -
gi á ra ke rül ve már má sod éves ko rom -
ban ol va só em ber ből író em ber is let -
tem. A Theo lo gi ai Szem le ak ko ri fő -
szer kesz tő je, dr. Ká dár Im re, aki
pro fesszo rom is volt, kért fel elő ször
pub li ká lás ra – ez hal lat lan meg tisz -
tel te tés volt szá mom ra! Ké sőbb el vé -
gez tem az új ság író-is ko lát, és amel -
lett, hogy a re for má tus egy ház lap ja -
i ba ír tam, a Theo lo gi ai Szem lé nél lett
az egyik fő ál lá som. A Fe le ke zet tu do -
má nyi In té zet nél el he lyez ked ve úgy -
szin tén ol va sás sal, írás sal já ró tu do -
má nyos mun kát vé gez tem. 

1976-ban kér tem az egy ház kor -

mány za tot, hogy ha van rá mód, a
saj tó mun ka te rü le tén he lyez ze nek
el. Így is lett. 1976-ban a zsi na ti iro -
da kö te lé ké ben ke rül tem a Re for má -
tus Saj tó osz tály ra, ’78-ban pe dig a ve -
ze tő je let tem. En nek jog utód ja az
1992-ben lét re ho zott Kál vin Ki adó. A
Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ri te en -
dő it is el lát tam, hi szen szo ro san
össze füg gött a két te vé keny ség. Ez év
ja nu ár 31-ével men tem nyug díj ba, az -
zal a nyu godt tu dat tal, hogy – talán
nem vagyok szerénytelen – „ki ne vel -
tem az utó da i mat” Gal si Ár pád és dr.
Pe csuk Ot tó sze mé lyé ben.

– Egy ki adó ve ze tő je „hi va tal ból”
vagy „sze re lem ből” ol vas? Mi eb ben a
mun ká ban a leg iz gal ma sabb: fel fe -
dez ni egy ki adás ra ér de mes mű vet?
Tár gyal ni, szer vez ni, utaz ni, ol va sók -
kal ta lál koz ni?

– Sze ren csés em ber va gyok, hi szen
a hi va tá som tel je sen egy be esett a
hob bim mal. Pi he nés kép pen is ol -
vas tam, ak kor vég re nem azt, amit
mu száj, ha nem ami hez ne kem volt
ked vem. Ezt az ide á lis ál la po tot fél
éve él ve zem is mét, mi ó ta nyug díj ban
va gyok. 

A ki adói fel ada tok mint egy het ven
szá za lé ka me ne dzser mun ka. Szer vez -
ni kell, pénz üggyel, ke res ke de lem mel
kell fog lal koz ni, s ezek bi zony idő rab -
ló te vé keny sé gek. Fon tos volt egy há -
zi ki adónk szá má ra a kül föl di kap cso -
lat tar tás is. 

Saj nos meg kell em lí te nem, hogy
az el múlt har minc év ben nagyrészt
ki halt az a szer ző nem ze dék, amely
tol lal is hir det te az igét, a nyom ta -
tott be tű segítségével is szol gál ta a
gyü le ke ze te ket. Ma a fi a ta lok in -

kább a tu do má nyos pá lyá juk ré sze -
ként ír nak.

– Gyök össy End re, Cse ri Kál mán…
tény leg, ki lép het a nyo muk ba?

– Nem látszik az után pót lás, és en -
nek az okai nyil ván nem is ki zá ró lag
az egy há zon be lül ke re sen dők. Szo -
mo rú nak tar tom, hogy az írás be li ség
nem csak a vi lág ban szo rult vissza,
ha nem az egy ház ban is az el múlt
húsz esz ten dő ben. (Ez az egyik oka
annak is, hogy az elmúlt években
egyre több fordítást adtunk ki.) 1980
és ’90 kö zött egy-egy köny v rend sze -
rint tíz ezer pél dány ban jelent meg.
Ma ál mod ni sem me rünk ilyen ről: át -
la go san ezer öt száz pél dány ban je len -
nek meg a kiadványaink. Óva tos sá
vál tak a ki adók, ki sebb az ol va sá si
kedv, cse ké lyebb a vá sár ló erő… E té -
nye zők el len egy nem ér ték el vű vi lág -

ban ne héz fel ven ni a har cot, még ha
ezek a szá mok két ség be ej tő ek is…

– Mi lyen szem pon tok sze rint dön -
tött egy-egy könyv, so ro zat meg je len -
te té sé ről?

– A könyv höz va ló vi szo nyu lás az,
amit tisz táz ni kell, és eh hez az ala pot
szá munk ra, pro tes táns ke resz té nyek
szá má ra az ad ja, ho gyan vi szo nyu -
lunk a Bib li á hoz. Min den ol va sás nak
a bib lia ol va sás kell, hogy az alap ja le -
gyen. Kí vá na tos, hogy min den hí vő
em ber min den nap ol vas sa a Szent -
írást. A ma gá tól nö vő ve tés pél dá já -
ra gon dol va így olyan kész sé gek és
igé nyek fej lőd nek ki ben nünk, ame -
lyek az ol va sá si kész sé gün ket ál ta lá -
ban is me der be te re lik.

A Kál vin Ki adó ezt szem előtt tart -
va ah hoz kí ván se gít sé get nyúj ta ni,
hogy aki ol vas sa a Bib li át, az ért se is,
hi szen a szent szö veg rend kí vül ne -
héz ol vas mány! Nagy sze rű se gít ség
pél dá ul a ma gya rá za tos Bib li ánk, a
kom men tá rok, ez ve ti meg kül de té -
sünk alap ját: cé lunk, hogy az ál ta lunk
ki adott min den könyv a Bib lia jobb
meg ér té sét se gít se. Di rekt vagy in di -
rekt mó don bib li kus alap ve té sű nek
kell len nie a lel ki sé gi iro da lom nak is.
A köny ve in ket ol va só em ber jus son
el a Bib li á hoz, és a bib lia ol va só ke -
res sen ér tel me zést, is me re te ket az ál -
ta lunk kí nált köny vek ben. Így ki ala -
kul hat egy egész sé ges kör, egy egész -
sé ges vi szo nyu lás a köny vek hez. Ha
ki ala kul egy pár be széd köz tem és az
ol va sott könyv kö zött – vé le mé -
nyem sze rint ez az iga zi ér tel me az
ol va sás nak. Ak kor ta nul tam meg
„jól ol vas ni”, ha a vi lág iro da lom is vé -
gül a Bib li á hoz visz vissza. Ha fel -

fény lik a Szent írás va la me lyik igaz -
sá ga. Egyházi ki adó ak kor dol go zik
jól, ha min den ki, aki a temp lom ba
jár, be le ért ve a pa pot is, kap va la mit,
ami szá má ra so kat je lent, lel ki, szel -
le mi táp lá lé kot nyújt.

– Me lyik a leg ked ve sebb köny ve a
több száz kö zül, ame lyet a ki adó az
Ön ve ze té sé vel meg je len te tett?

– Egy ér tel mű en a bib lia ki adást
em lí tem, en nek vol tak mér föld kö vei
az év ti ze dek so rán. A re vi de ált új
fordítású Bib lia 1990-ben, a de u te -
rok ano ni kus köny vek új for dí tá sa, az
em lí tett ma gya rá za tos Bib lia, a szlo -
vák–ma gyar, ro mán–ma gyar Új szö -
vet ség mind-mind túl mu tat tak ön -
ma gu kon. Hi he tet le nül jó ér zés,
hogy har minc éven át én vol tam fe -
le lős a ma gyar nyel vű pro tes táns
Bib li á ért! Örö möt és Is ten irán ti
há lát vált ki be lő lem. Ta valy a Bib -
lia éve prog ram so ro zat pe dig kü lö -
nö sen is nagy sze rű le he tő ség volt ar -
ra, hogy még töb ben kéz be ve gyék a
Szent írást.

– Ké rem, árul ja el: mit ol vas most,
hogy vég re van sza bad ide je?

– Na gyon sze re tem Up di ke-ot –
re for má tus lel kész fia volt, de nem
csak ezért –, s most, hogy meg halt,
a ma gya rul meg je lent összes köny -
vét (új ra)ol va som. Ez zel pár hu za -
mo san Chur chill től Az an gol aj kú
né pek tör té ne tét. És él mény volt
ol vas ni utó da im dok to ri disszer tá -
ci ó it: Gal si Ár pá dét Ja kab ról, az
Úr test vé ré ről, va la mint Pe csuk Ot -
tó nak a Pál és a ró ma i ak cí mű
köny vét. Hra balt pe dig bár mi kor
szí ve sen kéz be ve szem.

g – k há ti –

Pár be széd könyv és ol va só kö zött
Be szél ge tés Tarr Kál mán nal, a Kál vin Ki adó nyu gal ma zott igaz ga tó já val

+  G Y U L A

Örü lök, hogy lét re jött a sze mé lyes ta lál ko zó. A részt ve vők szá ma le he -
tett vol na na gyobb is, vi szont elég szé les ré te get ölelt fel mind kor ban,
mind élet mód ban. Na gyon jó volt, hogy en nek el le né re nem a kü lön bö -
ző sé ge ket, ha nem az azo nos sá go kat tud tuk elő tér be he lyez ni! Ren ge teg
sze re te tet, vi dám sá got, kre a ti vi tást ta pasz tal tam és sok ér té kes gon do -
la tot is kap tam a hét vé gén, me lyek ál tal a lá tó kö röm is szé le seb bé vált.
El áru lom, a ta lál ko zó ra ké szül ve Gyu la vá ro sa is je len tős vonz erőt je len -
tett, de utó lag azt mon dom, egy ke vés bé fes tői hely szí nen is ugyan ilyen
jól érez tem vol na ma gam.

g Il di

Kö zel más fél éve ta lál tam rá a my -
Luther re, ami kor gyü le ke ze tünk hon -
lap ját – job ban mond va blog ját –
kezd tem ké szí te ni. Fel kel tet te a fi gyel -
me met, hogy az oldalt látogató fi a ta -
lok mennyi ér de kes és egy ke resz tény
em ber szá má ra hús ba vá gó an vagy in -
kább „lé lek be vá gó an” fon tos kér -
dés ről cse rél nek esz mét, rá adá sul
könnyed, nyi tott stí lus ban. Azon nal
ki tet tem a blog cí mét a gyü le ke ze ti
ol da lunk ra.

Né hány hó nap múl va már én is
rend sze res ol va só ja-író ja vol tam a
my Lu ther nek, és bát ran aján lot tam az
oldalt sa ját hit ta no sa im nak és fi a tal
is me rő se im nek is. Tet szett, hogy
míg nap köz ben a fa lu be li evan gé li ku -
sok kal ta lál koz tam, es tén ként az or -
szág más csücs ke i ből íro ga tó fi a tal
ke resz té nyek kel „be szél get het tem”
– és az tán össze is is mer tet het tem
őket egy más sal.

Ha bár „be szél ge té se ink ben” nem

min dig já runk be teo ló gi ai mély sé ge -
ket, még is tud juk, hogy ke resz té -
nyek va gyunk, és ez össze köt ben nün -
ket. Nem bánt juk, ha nem tá mo gat -
juk egy mást. Ta lán ilyen le het a jö vő
egyik gyü le ke zet tí pu sa – évek óta hal -
lunk és be szé lünk ar ról, hogy a ha gyo -
má nyos gyü le ke ze ti for ma az el kö vet -
ke zen dő évek ben meg fog vál toz ni.

Né hány hét tel ez előtt le he tett ol -
vas ni a hí rek ben (a my Lu the ren is
meg je lent), hogy Vin cent Nic hols
west mins te ri ér sek sze rint az in ter -
ne tes kö zös sé gek el ide ge ní tik az em -
be re ket, és az így létrejött rö vid kap -
cso la tok ön gyil kos ság hoz is ve zet het -
nek. A my Lu ther nem er ről szól: itt
kö zös ség ala kult, ke resz tény em be -
rek kö zös sé ge. Nem mind egy, hogy
az em be rek köz ti kap cso la tok mö gött
mi vagy ki áll.

Hi szem, hogy mö göt tünk va ló -
ban Krisz tus áll.

g Ger lai Pál (Fan csal)

A mi Lu ther-ol da lunk

Szá mom ra a my Lu ther a bé ke szi ge te. Ami kor csak po zi tív ha tá sok ra vagy
egy kis nyu ga lom ra vá gyom, be kap cso lom a szá mí tó gé pet és meg nyi tom
az ol dalt. Órá kig tu dok bön gész ni a be jegy zé sek kö zött – mi tör té nik más
gyü le ke ze tek ben, más em be rek kel és így to vább –, és min dig új él mé nyek -
kel gaz da go dom. Az em be rek, akik kel az ol dal ré vén kap cso lat ba ke rül -
tem, az éle tem ré szé vé vál tak, és úgy ér zem, hogy kö ze li ba rá taim má let -
tek, an nak el le né re, hogy töb be ket csu pán a vir tu á lis vi lág ból is me rek. Kü -
lön le ges él mény ke resz tény ként más hí vő em be re ket meg is mer ni, fő leg ak -
kor, ha nem egy fe le ke zet hez tar to zunk. Mind annyi an fan tasz ti ku sak, akik -
kel le het, hogy so ha nem „ta lál koz tam” vol na, ha nem len ne a my Lu ther.

g Ol gi

Rég várt ta lál ko zó nak adott ott hont a múlt hét vé gén Gyu la vá ro sa. Más fél év nyi in ten zív in ter ne tes
kap cso lat tar tás után au gusz tus 7-én dél után a für dő vá ros vi lág órá já nál ad tak ugyan is ran de vút egy -
más nak egy pá ran a my Lu ther evan gé li kus kö zös sé gi ol dal törzs fel hasz ná lói kö zül; töb ben éle tük ben
elő ször lát ták egy mást. Alább az ol dal ról, il let ve a ta lál ko zó ról ol vas hat nak né hány val lo mást.
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A Kos suth rá di ó ban két he ten te hét -
főn dél után fél ket tő és két óra kö zött
je lent ke zik egy há zunk fél órá ja, az
Erős vár a mi Is te nünk! A rend szer -
vál tás után több szer kesz tő: Ra dos -
né Len gyel An na és Ra dos Pé ter,
majd Tóth-Szöl lős Mi hály lel kész,
1999 ja nu ár já tól pe dig Gáncs Pé ter –
ak kor or szá gos misszi ói lel kész, ma
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke – ké -
szí tet te. 

E so rok író ja idén ti ze dik éve dol -
go zik mint rá di ós szer kesz tő – lel -
kész-új ság író ként ke rül ve Gáncs Pé -
ter rá dió misszi ós köz pont já ba –,
2003 nya ra óta pe dig Nagy Lász ló val,
szin tén lel kész-új ság író vég zett sé -
gű fő szer kesz tő vel vég zi a mun kát,
aki az MTV evan gé li kus mű so ra i nak
ké szí tő je ként is is mert az ol va sók,
hall ga tók előtt. Szin tén 2003 óta
erő sí ti a csa pa tot dr. Fin ta Ger gely
egye te mi do cens, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze nei
Tan szé ké nek ve ze tő je, aki a rá di ós
Vass M. Ka ta lin ze nei szer kesz tőt
vál tot ta. 

Stú dió előtt pa go da 
Min den mű sor a rá dió hí res pa go dá -
já ban va ló ta lál ko zás sal in dul. Ez a fő -
be já rat után, a bel ső ud va ron át meg -
kö ze lít he tő épü let rész. A te te je a kí nai
épít ményt idé zi, bel ső te re kel le mes,
nyá ron kli ma ti zált, nö vé nyek kel, fo te -
lek kel, do hány zó val. Itt jö vet-me net
nagy esély van egy-egy ép pen bü fé ző
is me rős meg pil lan tá sá ra. A pa go da
egyéb ként több egy sze rű bü fé nél, a
Ma gyar Rá dió egyik szim bó lu ma,
bel ső sök és kül ső sök ked velt ta lál ko -
zó he lye, az in téz mény épü let la bi rin -
tu sá nak fix pont ja. Csu pa üveg fa la in
át rá lát ni a Bródy Sán dor ut cai por tá -
ra. (És a bü fé tény leg na gyon jó…) 

Mi, két he ten ként vissza té rő mun -
ka tár sak szin tén itt fu tunk össze a
tech ni ku sok kal, a gyár tás ve ze tő vel,
itt egyez tet jük, né ha egy-egy ká vé
vagy egy szend vics mel lett, hogy
pon to san mi lesz és ho gyan – a
más fél he tes elő ké szü le tet kö ve tő en,
mi u tán az in ter júk, ri por tok már
rög zít ve van nak, az áhí tat ra fel kért
lel kész lel ki út ra va ló ja is a hangrögzí -
tő kis ka zet tá ján vár be ját szás ra. 

Te rep mun ka
Az egy há zi fél óra az ese tek dön tő ré -
szé ben a „te re pen”: va la mi lyen ese -
mé nyen, egy há zunk in téz mé nye i -
ben vagy a meg szó lí tott in ter jú -
alannyal ta lál koz va ké szül, s bent, a
Bródy Sán dor ut cá ban már „csak” a
tech ni kai utó mun ká la tok és ma ga a
fel vé tel tör té nnek. Adá son ként öt -
perc nyi anya got az Evan gé li kus Rá -
dió misszi ó tól ka punk a misszi ói per -
cek ke re té ben, ez Sze ve ré nyi Já nos és
Hu lej Eni kő jó vol tá ból már adás ra
kész. Csak úgy, mint a győ ri lel kész-
új ság író kol lé gánk, Me nyes Gyu la ál -
tal kül dött ri por tok, tu dó sí tá sok. 

Az em lí tett utó mun ká la tok hoz és
a stú dió fel vé tel hez a szak mai hát te -
ret, az az a hang mes tert, a stú di ót a rá -
dió biz to sít ja, hi szen a val lá si mű so -
rok ké szí té se köz szol gá la ti fel adat. A
pro fi hát tér év ről év re vál to zat lan, ami
azért is jó, mert kol lé gá ink kal már fél

sza vak ból is ért jük egy mást. Ezek a
két he ten kén ti csü tör tö kök jó han gu -
lat ban, de rűs, ba rá ti lég kör ben tel nek,
s re mél ni mer jük: az éter hul lá ma in
át ta lán meg érez nek eb ből va la mit a
hall ga tók is…

Pe pe cse lés
A leg idő igé nye sebb rész fel adat a vá -
gás. Eh hez az ál ta lunk rög zí tett anya -
go kat elő ször be kell ját sza ni a rá dió
szá mí tó gé pes rend sze ré be, a Dal et -
be, ez után kezdenek dolgozni velük
szak ér tő ke zek.

Maj té nyi Dó ra hang mes ter 2003
óta vág ja az evan gé li kus fél órát. Mint
kér dé sem re el mond ja, ko ráb ban nem
is mer te az evan gé li kus egy há zat, de
mi ó ta együtt dol go zunk, sok ér de kes
tör té ne tet, in ter jút vá gott már meg.
Van nak vissza té rő ne vek, sze mé lyi -
sé gek, aki ket a hang ju kon ke resz tül
meg is mert, és már mon da nunk sem
kell, hogy mi lyen név alatt ment sen
el egy-egy anya got, az el ső mon da -
tok után kép ben (az az hang ban)
van. Jó ez a fo lya ma tos ság: van, hogy
ép pen ő em lé kez tet ben nün ket, mi -
kor ment adás ba pél dá ul „az a bi zo -
nyos szél ró zsás” anyag. Mun ka köz -

ben, a több órás vá gás so rán jó né ven
vesszük épí tő kri ti ká ját: akár hogy
is, Dó ri az el ső „hall ga tónk”!

A vá gás nagy fi gyel met, kö rül te -
kin tést igé nyel: mond juk húsz perc -
nyi nyers anyag ból öt perc nyi –
hosszab bat nem cél sze rű – el hang -
zó anya got elő ál lí ta ni iga zi bra vúr.
Bru tá li san meg cson kí ta ni ugyan is
nem sza bad az in ter jút, az in ter jú -
alany ál tal kö zöl ni kí vánt tar ta lom -
nak ben ne kell len nie, és eti kai kö ve -
tel mény, hogy meg má sí ta ni sem sza -
bad az alany mon da ni va ló ját.

Vá gás után te hát egy nagy só haj, és
– a ká vé au to ma ta ri tu á lis meg lá to ga -
tá sa után – irány a 19-es stú dió! 

Intés és fel vé tel
Itt vár min ket szin tén „év ti ze des”
mun ka tár sunk, a hang mes ter Po ór
Ist ván, Pis ti, aki a stú di ó ban fel ol va -
sott össze kö tő szö ve ge ket, a már
meg vá gott ri por to kat, a CD-ken ho -
zott ze né ket, a hí re ket, az áhí ta tot,
egy szó val az összes anya got – a kéz -
hez ka pott for ga tó könyv alap ján – a
he lyé re rak ja, össze fé sü li, han got
hang után tesz, szin tez, jel zi, hogy
idő ben hol tar tunk, s nagy tü re lem -
mel és szak mai pre ci zi tás sal egé -
szet va rá zsol a ré szek ből. 

Az ő in té sé re és a ki gyul la dó pi ros
lám pa fé nyé re kell meg szó lal ni a stú -
di ó ban, és ha ba ki zunk (ilyen meg-
meg tör té nik, és ezek sok szor na gyon
vic ces szi tu á ci ók, de hát adás ba még -
sem ke rül het nek…), ak kor Pis ti ad
„vég szót”, s a meg fe le lő he lyen foly tat -
juk, mint ha mi sem tör tént vol na. 

Pis ti től is meg kér dez tem, sze ret-
e evan gé li kus mű sort ké szí te ni. Kár,
hogy csak két he ten te jö vünk –
mond ja. 

Köz ben meg ér ke zik gyár tás ve ze -
tőnk, He gyi Gyön gyi is, aki a rá dió ré -
szé ről az összes szá lat ke zé ben tart -
ja. Ha bár mi ké ré sünk van, hoz zá for -
dul ha tunk: plusz vá gá si idő ket szer -
vez, ma gyar hang ról gon dos ko dik, ha
ide gen nyel vű in ter jút ho zunk, egy -
szó val szí vén vi se li a fél óra sor sát.
Em be ri leg is sok tá mo ga tást, fi gyel -
met ka punk tő le. 

Biz tos va gyok ben ne, nem vé let len,
hogy ilyen ba rát sá gok kal aján dé koz
meg ben nün ket az Úr is ten e mű sor
ké szí té se ál tal. Ezért há lá val tar to -
zunk, és ér ték ként őriz zük eze ket az
is me ret sé ge ket.

Ami kor min den kész, már a mun -
ka nap is vé get ért, négy óra, fél öt fe -
lé jár a rá dió nagy, atom pon tos sá gú
órá ja, el kö szö nünk, s is mét a pa go -
da fe lé vesszük az irányt. 

Han gok
A rá dió egy ál ta lán nem sze mély te len
köz ve tí tő esz köz. Épp el len ke ző leg:
meg ke rül he tet len ben ne a sze mé lyes -
ség. A meg szó la ló hang jel leg ze tes -
sé gei – tem pó ja, szí ne, hang ere je, a
be széd di na mi ká ja, szü ne tei, a me ta -

kom mu ni ká ció lát ha tat lan je lei és így
to vább – még az ob jek ti vi tást igény -
lő hír köz lést is sze mé lyes sé te szik;
hogy mást ne mond junk, e sa já tos -
sá gok ból tud juk meg ál la pí ta ni, hogy
fér fit vagy nőt hal lunk-e, ezek alap -
ján is mer jük fel a ko ráb ban már hal -

lott be szé lőt, sőt töb bé-ke vés bé az
élet ko rát is be tud juk ha tá rol ni.

Mű so runk ban ad va van egy női és
egy fér fi hang. A ket tő kö zöt ti mun -
ka meg osz tás nem csak ab ban mu tat -
ko zik meg, hogy az egyi künk ál tal ké -
szí tett ri por tot a má sik kon fe rál ja föl:
az sem vé let len sze rű, hogy me lyik
hírt ki ol vas sa föl. A „sú lyos” – egy -
ház po li ti kai, na pi po li ti kai, dip lo -
má ci ai stb. vo nat ko zá sú – in for má -
ci ók ál ta lá ban fér fi han gon hall ha tók.
Hogy ket ten va gyunk, az azért is fon -
tos, mert még a leg in tel lek tu á li sabb
hall ga tó szá má ra is ma xi mum há -
rom-négy perc (!) az az idő tar tam,
ame lyet el vi sel, ha egyet len han got
hall. A mo no tó nia meg öli a fi gyel met. 

A szö veg és a ze ne ará nyá ra egy -
ház ze nész ze nei szer kesz tőnk, Fin ta
Ger gely ügyel. 

– A ze nei szer kesz tés so rán ar ra
fi gye lek, hogy a mu zsi ka is tük röz -
ze: evan gé li kus fél órát hal la nak a rá -
di ó zók. A mű so rok ban ér té kes evan -
gé li kus ének anya gunk kap ja a leg na -

gyobb sze re pet, ter mé sze te sen több -
fé le mű faj ban és for má ban – mond -
ja hittudományi egye te münk do -
cense. – A be kö szön tő után leg -
gyak rab ban rö vid, „könnye debb”
fel dol go zást szok tam vá lasz ta ni. Tö -
rek szem ar ra, hogy min den mű sor -

ban el han goz zék iga zi „gyü le ke ze ti
ének” is. Kó rus ra írt, or go nás és
más hang sze res fel dol go zás ból is
szé les a vá lasz ték.

Rend sze re sen le het hal la ni az elő -
adók kö zött itt ho ni evan gé li kus ze -
né sze in ket. Az utób bi évek ben-év ti -
ze dek ben ör ven de te sen meg sza po ro -
dott le me ze ik kö zül bő sé ge sen le het
vá lo gat ni: jól hasz nál ha tók a misszi -
ói köz pont ál tal ki adott éne kes köny -
vi fel vé te lek, Gryl lus Dá ni el szí nes
hang sze re lé sű ko rál fel dol go zá sai, az
Evan gé li kus fú vós ze ne cí met vi se lő
CD-k és kü lön bö ző kó ru sok nak –
köz tük a teo ló gia ze nei együt te se i nek
– a ki ad vá nyai. 

A da ra bok ki vá lasz tá sa kor a mű -
sor ban sze rep lő té mák mel lett az ün -
ne pek, ün nep kö rök a meg ha tá ro -
zó ak, sőt al kal man ként törekszem ar -
ra, hogy az Evan gé li kus Élet ben meg -
je le nő he ti éne kek és fel dol go zá sa ik
ke rül je nek adás ba. Né ha pe dig az
adás előtti vasárnapon felhangzó
Bach-kan tá ta egy-egy rész le te ad ja a
mű sor ze nei ge rin cét – fejti ki Finta
Gergely.

Vissz han gok
A te le fo nos vissza jel zé sek bi zo nyít ják:
hall ga tó ink je len tős há nya da nem
fel tét le nül evan gé li kus! De sze re tik,
ke re sik, hall gat ják a naponta jelent -
kező vallási félórákat, köztük a mién -
ket is. Mert nem fe le ke zet hez ra gasz -
kod nak, nem csak a sa ját egy há zuk
mű so rá ra fi gyel nek – Is ten igé jét, a
ke resz tény té má kat ke re sik, s von zó
szá muk ra az evan gé li kus ság, lu the rá -
nus ér té ke in ket nagy ra be csü lik. 

Vé ge ze tül egy pél da ar ra – te le fon -
szol gá la tunk ko ráb bi ve ze tő jé nek,
Bá lint Gyön gyi nek a gyűj te mé nyé -
ből –, hogy sok vi dám pil la nat tal is
meg aján dé koz nak ben nün ket a hall -
ga tók. Te le fon az adás után: „Nincs
rá di óm. Nem hal lot tam a mű sort. Mi
volt a rejt vény kér dés, és hol ta lá lom
a meg fej tést?” Szá munk ra má ig rej -
tély, hogy ak kor hon nan tud ta a
hall ga tó a te le fon szá mot…

* * *

Hét fő, MR1 – Kos suth rá dió, 13.59.30
mp. Bő zsöny Fe renc zen gő or gá nu -
mán el hang zik a zá ró szig nál előtt a
le kon fe rá lás: „Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ját hal -
lot ták.” Huh, ez rend ben le ment. De
mi le gyen a kö vet ke ző mű sor ban???

g K há ti Dó ra

Így ké szül a rádiós evan gé li kus fél óra
b Hét fő, MR1 – Kos suth rá dió, 13.30. Dr. Bő zsöny Fe renc ta nár, elő adó mű -

vész, a Ma gyar Rá dió nyu gal ma zott fő be mon dó ja – so kak szá má ra „a
hang a rá di ó ban” – zen gő or gá nu mán el hang zik a sza lag ra (az az de hogy -
is sza lag ra: már ré ges-rég szá mí tó gép re) rög zí tett adás kez dő szig nál után
a fel kon fe rá lás: „Erős vár a mi Is te nünk! Az evan gé li kus egy ház fél órá -
ja kö vet ke zik.” Ezek ben a per cek ben a mű sor szer kesz tői iz ga tot tan fü -
lel nek a rá dió ké szü lék re. Mert az ugyan tény, hogy mi re egy anyag (ri -
port, in ter jú) meg vág va, ze né vel kö rít ve, fel kon fe rál va a „he lyé re ke rül”,
ad dig ra már vagy öt ször hal lot ták, még is, ami kor össze áll a nagy
egész, bi zony mun ka kö ri kö te les sé gük ele jé től vé gé ig meg hall gat ni, fi -
gyel ve rá, hogy mi ként si ke rült, mit kel le ne leg kö ze lebb más ként, job -
ban csi nál ni, vagy – ne adj’ Is ten – nem ma radt-e ben ne ba ki… En ged -
je meg, ked ves ol va só, hogy be avas sam né hány ku lissza ti tok ba. Lás suk,
mi lyen fo lya ma tok elő zik meg azt a bi zo nyos 29 perc 30 má sod per cet,
ame lyet két he ten ként mi, ma gyar or szá gi evan gé li ku sok ké szít he tünk
és su gá roz ha tunk az éter hul lá ma in a nagy vi lág nak.

Pil lan tás a stúdióba – az ablakon túl, a mikrofonok előtt a szerkesztők a gyártásvezetővel, előtérben a technikai helyiség

Majtényi Dóra

Poór István

Nagy László és Hegyi Gyöngyi
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Egy há zunk gyöngy sze me volt az
eper je si kol lé gi um és jog utód ja, a
mis kol ci jog aka dé mia.

Az 1665-ben Eper je sen Thö kö ly
Im re és az öt sza bad ki rá lyi vá ros fő -
bí rá ja ál tal ala pí tott kol lé gi um ból
ki sza kadt és 1919-ben Mis kolc ra me -
ne kült jog aka dé mi át 1948-ban ál la -
mo sí tot ták, majd 1949. au gusz tus
vé gén vég leg fel szá mol ták.

Ami kor a fel ső-ma gyar or szá gi
ren dek Eper je sen „kol lé gi um” el ne -
ve zés sel ma gas fo kú tan in té ze tet ál -
lí tot tak fel „aka dé mi ai, egye te mi zaj
és na gyobb költ ség” nél kül, hogy az
evan gé li kus hit nek vé dő bás tyá ja le -
hes sen, a kol lé gi um hár mas fel ada -
tát ak ként fo gal maz ták meg, hogy
„le gyen ez az in téz mény a min den -
ha tó Is ten tisz te le té nek a temp lo ma,
az igaz tu do má nyok uni ver si tá sa és
a ha za sze re tet be ve he tet len fel leg vá -
ra örök idő kön át” (Bruck ner Győ ző:
A mis kol ci jog aka dé mia múlt ja és
kul túr mun kás sá ga [1919–1949], Mis -
kolc, 1996, 47–48. o.). A kol lé gi um
ezek nek a fel ada tok nak mind vé gig
igye ke zett meg fe lel ni.

Az in téz mény a nagy hí rű mag de -
bur gi pro fesszor, Po ma ri us Sá mu el
ve ze té sé vel kezd te meg mű kö dé sét.
Ta ná rai kö zött volt Pank ra ti us Mi -
hály hí res köz jo gász pro fesszor is. A
Tar ca men ti Athén – ahogy Eper jest
ne vez ték – az or szág egyik je len tős
kul tu rá lis köz pont já vá vált, majd a 19.
szá zad tól kezd ve Greguss Mi hály és
Vand rák And rás ré vén a re form -
esz mék leg ha tal ma sabb fel leg vá rá vá.
A hall ga tók so rá ban 1816–19. kö -
zött Kos suth La jost, ké sőbb a lá to ga -
tók kö zött pe dig Pe tő fi Sán dort és
Tom pa Mi hályt is meg ta lál juk.

A 19. szá zad vé gén a kol lé gi um
már teo ló gi ai aka dé mi át, jog aka dé -
mi át, fő gim ná zi u mot és ta ní tó kép zőt
is ma gá ba fog lal t. 1892-ben szo ro sabb
kap cso lat ba lé pett a ti szai evan gé li -
kus egy ház ke rü let tel.

A jog aka dé mi á nak a vi lág há bo rú
előtt már tíz tan szé ke volt, az ok ta -
tók kö zött olyan hí res sé gek kel, mint
pél dá ul Hor váth Ödön, Mikler Ká -
roly, Raffay Fe renc, Ere ky Ist ván, Réz
Mi hály, Fló ri án Ká roly, Ma lé ter Ist -
ván, Mo ór Gyu la, a teo ló gi án pe dig
Csen gey Gusz táv, Szlá vik Má tyás
vagy Mayer End re.

Ge duly Hen rik nyír egy há zi püs pök
és Mikler Ká roly dé kán her vad ha tat -
lan ér de me, hogy 1919 feb ru ár já ban
si ke rült – ha tal mas könyv tá rá val és
egyéb ér té ke i vel együtt – Mis kolc ra
át men te ni az aka dé mi át.

Új he lyén ké sőbb – az ál la mi tá -
mo ga tás meg szűn te és egyéb kor lá -
to zá sok mi att – vál sá gos évek kö -
szön töt tek az in téz mény re. Bruck ner
Győ ző dé kán her vad ha tat lan ér de me,
hogy a Mis kolc vá ro sá val kö tött
szer ző dés ré vén – tud ni il lik hogy a
vá ros há rom tan szék költ sé ge it át vál -
lal ja – biz to sí tot ta a mű kö dés hez
szük sé ges anya gi hát te ret, és egy út -
tal szel le mi té ren is a ma gyar mű ve -
lő dés ügy fel leg vá rá vá tet te.

Az el sor vasz tás ra irá nyu ló ál la mi
tö rek vé sek el len sú lyo zá sá ra bel- és
kül föl di tu dó so kat és egy há zi ve ze -
tő ket moz gó sí tott – amint Bruck ner
már idé zett mun ká já ból meg tud -
juk –, kö zöt tük pél dá ul Nat han Sö -

derb lom upp sa lai ér se ket és Pa ul
von Hin den burg né met el nö köt, akik
ko moly er köl csi se gít sé get nyúj tot tak.

Az 1934–37. évi zsi nat ha tá ro za ta
sze rint a jog aka dé mia a jog- és ál lam -
tu do má nyok mű ve lé se mel lett „kü lö -
nö sen az evan gé li kus egy ház jog nak
ön ál ló mű ve lé sé re elő ké szí tő in té zet”.
Az aka dé mia ezen a té ren is egye dül -
ál ló tel je sít ményt tu dott fel mu tat ni az
egy ház jo gi sze mi ná ri um egy re in -
kább ki tel je se dő mun kás sá gá val, el -
ső sor ban nagy szá mú egy ház jo gi ta -
nul má nyá val. Mi vel a jog aka dé mi ai
ren des ta ná ri tiszt ség be töl té sé hez az
egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí tés meg -
szer zé se volt az elő fel té tel, ez a kö ve -
tel mény ma ga sabb volt, mint amit az
egye te mi ta nár ság hoz meg kí ván tak. 

Gya kor la ti lag szin te mind egyik
jog aka dé mi ai ta nár egye te mi ka ted -
rá hoz ju tott, ki vé ve Bruck ner Győ zőt,
aki ko ra mi att nem ke rült oda, va la -
mint Zsedé nyi Bé lát, aki 1944-ben
nyug dí ja zá sát kér te, majd 1944 de -
cem be ré ben az Ide ig le nes Nem zet -
gyű lés el nö ké vé vá lasz tot ták, 1955-
ben pe dig kon cep ci ós per ben tör tént
el ítél te té se mi att már tír ha lált halt.
Nem csak ki vá ló pro fesszo ra volt a
jog aka dé mi á nak, ha nem az új ra in dí -
tás kor, sőt a női hall ga tók kép zé sé -
nek en ge dé lye zé sé vel is el évül he -
tet len ér de me ket szer zett.

A jog aka dé mia ta ná rai nem csak a
vá ros kul tu rá lis éle té ben, ha nem az
egy há zé ban is je len tős sze re pet ját -
szot tak. El in dí tot ták az el ső vi dé ki jo -
gi fo lyó ira tot, a Mis kol ci Jo gász éle tet,
és szin te mind egyik tu do mány szak -
ból szá mos köny vet ad tak ki.

Messze me nően hatékony szo ci á -
lis rend szer épült ki; a sze gény sor -
sú ta nu lók je len tős tá mo ga tás ban
ré sze sül tek, nem csak ala pít vá nyi for -
rás ból, ha nem gyám in té ze ti se gély és
tan díj ked vez mény ré vén is.

A sze ge di egye tem nek Ko lozs -
vár ra tör té nő át he lye zé sé ről szó ló
1940. évi XVI II. tör vény cikk ben volt
egy rej tett cik kely, amely a jog aka dé -
mi á nak két év fo lyam mal tör té nő
mű kö dé sét ren del te el. Bár en nek a
vég re haj tá sá ra Zsedé nyi Bé la köz be -
lé pé sé re nem ke rült sor, az egy há zi
is ko lák ál la mo sí tá sá ról szó ló tör -
vény 1948. jú ni us 30-ával az in téz -
mény egy há zi jel le gét meg szün tet te,
majd egy évi ve ge tá lás után ko ráb bi
jo ga i tól meg foszt va 1949. au gusz tus
31-ével – a 4105/1949. kor mány ren -
de let alap ján – vég leg be zár ta ka pu -
it egyet len, há rom száz éves jo gi fő -
is ko lánk. 

Alig ha fo gad hat juk el va lós nak az
in dok lás ban fog lal ta kat, me lyek sze -
rint „a jog aka dé mi ák je len tő sé gü ket

vesz tett, ide jü ket múlt in téz mé nyek”,
s en nek a kér dés nek „éssze rű ren de -
zé sét ki zá ró lag kü lön ál lá suk aka dá -
lyoz ta” (Do ku men tu mok a ma gyar
köz ok ta tás re form já ról 1945–1948,
Bu da pest, 1979, 782. o.). Az iga zi in -
dok az egy há zak kul tu rá lis té ren va -
ló vissza szo rí tá sa és a jog ál la mi ság
esz mé jé nek a tel jes fel szá mo lá sa
volt. Leg alább is er re utal a deb re ce -
ni egye tem jo gi ka rá nak egy ide jű
„szü ne tel te té se”, amely a jo gi kép zés
el sor vasz tá sá ra utalt.

Ke se rű en ál la pít ja meg már idé zett
mun ká já ban Bruck ner Győ ző, hogy
„kul túr in téz mé nye ink so rá ból te hát
el tűnt az az is ko la tí pus, amely nem -
ze ti kul tú ránk ban mély re gyö ke re -
zett, egy há zunk vi lág ve ze tői nagy ré -
szé nek egy ház jo gi tu dást adott, és
mint fe le ke ze ti jog aka dé mia egy há -
zunk ön kor mány za tá nak iga zi párt -
fo gó ja és az evan gé li kus egy ház jog -
nak ha zánk ban egyet len tu do má -
nyos mű he lye volt”.

A jog aka dé mi ák meg szün te té sé vel
egy há zun kat kü lön le ge sen nagy kár
ér te, mert míg a ró mai ka to li kus és
a re for má tus egy ház jo gi ka rok lé te -
sí té sé vel pó tol ni tud ta az egy ház jo -
gi ok ta tás hi á nyát, ad dig az evan gé -
li kus egy ház et től a le he tő ség től el -
esett, mi vel az 1981-ben Mis kol con
fel ál lí tott jo gi kar mel lett egy jo gi ok -
ta tást biz to sí tó újabb egye tem re már
alig ha volt szük ség.

A kom mu nis ta dik ta tú ra a jog aka -
dé mia ta ná ra it, hall ga tó it, min den va -
gyo nát szét szór ta, és hosszú ide ig úgy
tűnt, hogy az intézménynek még az
em lé két is el mos ta az idők sod ra. Két

igen je len tős tár gyi em lé ké nek is
szo mo rú a sor sa: a Thö kö ly és az öt
sza bad ki rá lyi vá ros fő bí rá ja ál tal
alá írt, az eper je si kol lé gi um ala pí tá -
sá ról szó ló 1665. évi ok mány a Ma gyar
Or szá gos Le vél tár ban az 1956-os for -
ra da lom alatt el égett, a Than Mór ál -
tal al ko tott ha tal mas Des sew ffy Arisz -
tid-fest ményt pe dig Ottlyk Er nő püs -
pök jo go su lat la nul el ad ta.

A rend szer vál tás után, 1991. szep -
tem ber 12-én a Mis kol ci Öreg jo gá -
szok Ba rá ti Kö re em lék táb lát he lye -
zett el az egy ko ri in téz mény fa lán az
aláb bi fel irat tal: „Eb ben az épü let ben
mű kö dött 1919–1949 kö zött az ősi
eper je si kol lé gi um jog utód ja, a Mis -
kol ci Evan gé li kus Jog aka dé mia dr.
Bruck ner Győ ző aka dé mi ai dé kán ve -
ze té sé vel. En nek a fő is ko lá nak volt
pro fesszo ra az ide ig le nes nem zet gyű -
lés el nö ke, dr. Zsedé nyi Bé la, aki
1955-ben már tír ha lált halt. Ál dott le -
gyen az ősi jog aka dé mia és ta ná ra i -
nak em lé ke!”

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd

krónika

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 2Kor 3,4–9; Ézs 29,17–24. Alapige: Mk 10,17–27. Énekek: 45., 261.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Baliczva Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Gálos
Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti
fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33.
de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor
Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. dr. Blázy Árpád;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Baliczva Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné
Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.
de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV.,
Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.
10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Grendorf
Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné
Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. Missura Tibor.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse de. 11.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de. 9. ; Hévíz du. fél 5.;
Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.; Nagyvázsony
du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.;
Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.
német nyelv istentiszteletek
Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2009. augusztus 30.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 1Kor 15,1–10; 2Sám 12,1–15a. Alapige: Lk 17,7–10. Énekek: 456., 402.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. Tóth-Szöllős Mihály; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Gazsóné Verasztó Teodóra; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Jorsits Attila;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; du. 6. Smidéliusz Gábor;
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv.) Koczor
Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Joób Máté; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9.
(úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10.
Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf Péter;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. László Lajos.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse de. 11.; Balatonakali du. 2.; Balatonaliga (Club Aliga területén levő református
templom) du. 6.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonföldvár (városháza) du. 2.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus templom) de. fél 9.; Balatonszárszó
(evangélikus üdülő) de. 9. ; Balatonszemes de. fél 10.; Balatonszepezd de. 9.; Hévíz du.
fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.;
Tapolca de. fél 9.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.
német nyelv istentiszteletek
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2009. augusztus 23.

A mis kol ci jog aka dé mia tör té ne tét a leg rész le te seb ben Bruck ner Győ -
ző ír ta meg A mis kol ci jog aka dé mia múlt ja és kul túr mun kás sá ga (–
) cí mű ha tal mas mun ká já ban (Mis kolc, ). To váb bi for rás No -
vák Ist ván Az eper je si–mis kol ci jo gász if jú ság di ák éle te cí mű mű ve (Mis -
kolc, ), to váb bá Bo le ratz ky Ló ránd fo lyó irat ban meg je lent köz le -
mé nye: Zur Ge schich te der Ju ris tis c hen Hoch schu le des evan geli schen
Kirchen dis t rikts an der The iss in Mis kolc und ih re Rol le im Recht sun -
ter richt. In: Zeitsch rift der Sa vigny Stif tung für Rechts ge schich te, Kan.
Abt. LX XIX. (; ma gya rul Keszt he lyen hang zott el -ben), to -
váb bá Zsedé nyi Bé la kö te te: Mis kolc szel le mi éle te és kul tú rá ja (Mis -
kolc, ).

Hat van éve szá mol ták fel
a Mis kol ci Evan gé li kus Jog aka dé mi át

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Au gusz tus 23-án, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni ti zen egye dik va sár nap
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán
Du na ke szi ről. Igét hir det Ko vács Lász ló lel kész.

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) a kül föl di ma gyar nyel vű szol -
gá lat tá mo ga tá sá ra kér hasz ná la ton kí vü li Prőh le-agen dát. A fel aján lott
pél dá nyo kat kö szö net tel vár juk a 1088 Bu da pest, Pus kin u. 12. cím re.

Id. Zász ka licz ky Pál ny. lel kész, a Maek tit ká ra

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk min den kit a Bor sod-He ve si Egy ház -
me gye misszi ói nap já ra, amely re au gusz tus 29-én 10-től
16 órá ig ke rül sor Tállyán, az evan gé li kus temp lom ban.
A nap té má ja: A te rem tés he lye a mai em ber gon do la tá -
ban. Fel lép az IHS (In His Steps) együt tes.

H I R D E T É S

A nyug dí jas lel kész csa lá dok leg kö ze leb bi össze -
jö ve te le szep tem ber 4-én, pén te ken fél 10-kor
lesz, me lyen a nyi tó áhí ta tot Ba ra nyai Ta más, az
elő adást A zsi dók hoz írott le vél mai je len tő sé ge
cí men Gerő fi né dr. Bre bovsz ky Éva tart ja.
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Nem tu dom, hogy Ernst F. Schu m a -
cher mennyit írt az er dő gaz dál ko dás
kér dé se i ről. Va ló szí nű leg nem so kat.
De az er dei fa ki ter me lé sek re jól al kal -
maz ha tó a schu m a che ri gon do lat: a
ki csi szép. Hogy mi kö ze eh hez az
Evan gé li kus Élet ol va só i nak?

Er dő mér nö ki dip lo mám van, de az
er dő vel sze ren csé re nem csak az er -
dé szek van nak meg hitt kap cso lat ban.
So kan vissza tud nak em lé kez ni az er -
dők höz kö tő dő gye rek ko ri él mé nye -
ik re – én is. Édes apám a hat va nas
évek leg vé gén, a het ve nes évek ele -
jén ba rá ti kö zös sé gük gye re kei ré szé -
re – éven te több ször is – ki rán du lá -
so kat szer ve zett, ko moly prog ram -
mal. A gye rek ko ri, majd ka masz ko -
ri is tenke re sé sünk höz, be szél ge té se -
ink hez így szo ro san hoz zá tar toz tak
az er dők. Az tán újabb er dei tá bo ro -
zá sok és ki rán du lá sok kö vet kez tek…

Az em lé ke zést most nem foly ta -
tom, sze ren csé re sok ol va só nak le het
ha son ló él mé nye. Rá adá sul az er dő
kö zös kincs, van nak, aki ket ke resz -
tény kö zös sé gi ki rán du lá sok nél kül is
meg érint cso dá la tos han gu la ta.
Annyi min dent ad hat nak az er dők!
Ma gá nyos ba ran go lást, meg hitt be -
szél ge tést, ma dár dalt, a nö vé nyek
meg is me ré sé nek örö mét, a lomb fa -
ka dás uj jon gá sát és a lomb hul lás
bá na tát, a pu ha ta la jon fu tás nagy sze -
rű ér zé sét.

Az tán egy szer csak eb be az idill -
be be le vi sít egy mo tor fű rész!

Én Sop ron ban hu szon öt-har minc
éve még úgy ta nul tam, hogy a fa ki -
ter me lé sek nek nagy te rü let re kell ki -
ter jed ni ük, hi szen így tud ér vé nye -
sül ni „a vo lu men ho za dé ka tör vé nye”.
Ez a szo ci a lis ta (és ka pi ta lis ta) köz -
gaz da sá gi ki fe je zés már ak kor is ret -
te ne te sen hang zott szá mom ra. Er re
hi vat koz va ta rol tak le egész hegy ol -
da la kat, hi szen így jól le he tett ha lad -
ni a fa vá gás sal, egy sze rűbb volt a
mun ka szer ve zés, gaz da sá go sabb a
szál lí tás, ki le he tett hasz nál ni a nagy
gé pe ket.

A ki vá gott er dő he lyén né ha ott
van nak már a ter mé sze tes úton ki -
nőtt ki csiny fa cse me ték, de gyak ran
elő for dul, hogy az öreg fák ki vá gá -
sa után sem mi nem ma rad a ta la jon.
Ilyen kor a csu pasz föld be ül te tő gép
se gít sé gé vel könnyen el ül tet he tik a
cse me te ker tek ben gé pe sít ve meg ter -
melt arasz nyi fács ká kat. Iga zi kor sze -
rű nagy üze mi gaz dál ko dás ez, na -
gyon ha son lít a me ző gaz da ság ban
meg szo kott ve tés hez, ara tás hoz.

Ta nul tunk – de csak na gyon ke ve -

set – ré gi ma gyar er dész pro fesszo -
rok ról, akik oszt rák–né met ha gyo -
má nyok alap ján mű ve ik ben „örök er -
dőt” em le get tek. Tan köny ve ink szűk -
sza vú an le ír ták, hogy a szá la lás nak is
ne ve zett er dő mű ve lé si mód lé nye ge,
hogy nem ke let kez nek nagy vá gás te -
rü le tek, az er dő ta ka ró fo lya ma to -
san meg ma rad.

Nem így ma gya ráz ták, de ne kem
min dig Lu das Ma tyi jut eszem be, aki
olasz ács mes ter nek öl töz ve vá lo gat -
ta Döb rö gi vel az er dő ben a leg na -
gyobb, leg szebb fá kat. Per sze nem
mind egy, hogy mennyi fát vág nak ki.
Lu das Ma tyi nem fe lelt vol na meg a
ter mé szet vé del mi el vek nek, hi szen
ne ki az volt a cél ja, hogy mind a száz
fej szés zajt csap jon az er dő ben, hogy
ő ad dig nyu god tan el bán has son Döb -
rö gi vel.

Az egye te men a mi időnk ben azt
ta ní tot ták, hogy a szá la lás a csa pa dé -
kos oszt rák és né met bükk- és fe nyő -
er dők ben ta lán mű köd het, de a szá -
ra zabb ma gyar er dők ben nem. Biz -
tos ben ne volt eb ben a szo ci a lis ta
terv gaz da ság fel sőbb ren dű sé ge is,
de tény, hogy a kör nye ző or szá gok er -
de i ben majd nem min den hol több
csa pa dék hul lik, mint itt ná lunk, a
me den ce bel se jé ben.

Az tán 1990 után a ma gyar er dé -
szek szá má ra is ki nyílt a vi lág, egy -
re töb ben ke res ték a kap cso la tot a
ter mé sze tes fo lya ma tok ra ala po zott
er dő gaz dál ko dást szor gal ma zó er dé -
szek eu ró pai szö vet sé gé vel, a Pro
Sil va Euro pe szer ve zet tel. Eu ró pa

nagy ré szén még ma is a nagy ipa ri er -
dész ke dés az ural ko dó, de egy re
nép sze rűbb a ré gi-új szem lé let. Ős -
ré gi, hi szen alap ját ép pen az ad ja,
hogy az er dők év ez re de ken át em be -
ri be avat ko zás nél kül is meg újul -
tak. Né ha egy-egy fát vagy fa cso por -
tot ki dön tött a szél vi har vagy vil lám,
de az er dő egé szét ez nem ve szé lyez -
tet te. A ki dőlt fák he lyén ke let ke zett
kis lé kek ben fel nőt tek a fa cse me ték.
Az ős er dő ben egy más köz vet len kö -
ze lé ben a ma gonc tól a fa ma tu zsá le -
mig min den fé le ko rú fák meg ta lál ha -
tók, még pe dig több fé le fa faj ve gye -
sen. Az ilyen er dő az ál lat vi lág szá -
má ra vál to za tos élő he lye ket biz to sít,
és a ká ro sí tók kal szem ben sok kal el -

len ál lóbb, mint az egy fa faj ból ál ló,
egy ko rú ipa ri er dők.

Az el múlt húsz év ben ki de rült,
hogy a ter mé szet tör vé nyei Ma gyar -
or szá gon is ér vé nye sek, itt is le het
szá lal ni. Egy re töb ben van nak a fo -
lya ma tos er dő bo rí tás hí vei. Bu da pest
kör nyé kén, a Pi li si Park er dő Zrt. te -
rü le tén a ki rán du lók ér zé keny sé ge si -
et tet te a fo lya ma tot, de ma már túl -
ju tot tak az el ső kí sér le te ken a Bör -
zsöny ben, több Vas me gyei er dő ben,
sőt né hány zemp lé ni és Ba la ton-fel -
vi dé ki ma gán er dő ben is.

Az új szem lé le tű er dé szek az er dők
mű kö dé sét az ős er dők től les ték el, de
ez nem je len ti azt, hogy nem vág nak
ki fát. Sőt a nagy szak ér te lem mel,
gon do san ne velt fák öreg ko ruk ra
sok kal ér té ke seb bek le het nek, mint
a nagy üze mi er dő fái. Fa cse me té ket
nem kell ül tet ni, s a nagy fák kö zött
fel nö vő fács kák ápo lá sá ra sem kell
sok pénzt köl te ni. Az új tí pu sú gaz -
dál ko dás ter mé szet vé del mi szem -
pont ból ked ve ző, a ki rán du lók örül -
nek ne ki, rá adá sul hosszú tá von gaz -
da sá gi lag is elő nyös.

A ki csi szép.
g Ga dó György Pál

A ki csi szép
3. rész: Igaz az er dő vá gá sok ra is
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Rovatgazda: Kézdy Edit
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Vak tá bor 2009
Az idei vak tá bor nak Sze ged adott ott hont jú li us 13. és 19. kö zött. Sok prog -
ra mon vet tünk részt, és jó él mé nyek kel gaz da god tunk. 

Min den na pot áhí tat tal kezd tünk és fe jez tünk be. A reg ge li áhí ta to kat Ka -
sza Gá bor teo ló gus hall ga tó tar tot ta.

Az el ső nap a re giszt rá ci ó val és az is mer ke dés sel telt. Hét fő dél után is mer -
ked tünk Sze ged del. Es te Bán ki Hor váth György tar tott áhí ta tot a tá bor la -
kó i nak.

Más nap kü lön busszal Szeg vár ra utaz tunk. Fel ke res tük a szél mal mot, utá -
na lo vas ko csi val be jár tuk a fa lut. Ebéd után a he lyi ka to li kus temp lom ba,
majd a fa lu mú ze u má ba lá to gat tunk el. Szál lás he lyün kön az es ti áhí ta tot a
tá bor ve ze tő, e so rok író ja tar tot ta.

A he lyi tűz ol tó sá got ke res tük fel szer dán. Na gyon se gí tő ké szek vol tak a
tűz ol tók, min den kit el vit tek egy kör re a tűz ol tó au tó val. A dél utá ni sza bad
prog ram ke re té ben le he tett fo ciz ni, sé tál ni, gyön gyöt fűz ni, vak ping pon got
ját sza ni. Es te De ák Lász ló evan gé li kus lel kész és csa lád ja lá to ga tott el hoz -
zánk, és tar tal mas áhí ta tot tar tot tak.

Csa pa tunk egyik ré sze más nap dél előtt az An na für dő be lá to ga tott, a töb -
bi ek nek köz ben fa kul ta tív prog ram volt. Ebéd után a Kre a tív For mák Ala -
pít vány lá tott min ket ven dé gül, be te kint het tünk a mun ká juk ba, és kü lön -
fé le se géd esz kö zö ket is ki pró bál hat tunk. Es te a sze ge di evan gé li kus gyü le -
ke zet tel úr va cso rás is ten tisz te le ten vet tünk részt.

Ópusz ta sze ri ki rán du lás volt a pén tek prog ram ja. Meg lá to gat tuk a
Feszty-kör ké pet, és a dél előt töt a park te rü le tén töl töt tük el. Fel ke res tük a
fa lu mú ze u mot, is mer ked tünk a ré gi fa lu si élet tel. A ki rán du lást fo ci meccs
kö vet te a he lyi if jú ság gal, majd kö zös áhí ta ton vet tünk részt Cser há ti Sán -
dor evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel.

A szom bat kö zös já ték kal, bog rá cso zás sal telt a tá bor ban, va sár nap pe -
dig is ten tisz te let tel zá rult a prog ram, me lyen a tá bo ro zók ének kel szol -
gál tak.

Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni azon tá mo ga tó ink nak, akik nek se gít -
sé gé vel egy jó he tet tölt het tünk el Sze ge den: a sze ge di evan gé li kus gyü le ke -
zet nek, a Me visz nek, a Ti sza Vo lán Zrt.-nek (a cég biz to sí tot ta a kü lön buszt),
a sze ge di tűz ol tó ság nak, az Esé lyek Há za sze ge di ki ren delt sé gé nek, il let ve
a gyü le ke zet tag ja i nak, akik fi nom sá gok kal hal moz tak el min ket.

Kö szö net tel: 
A vak tá bor részt ve vői és Hack Já nos tá bor ve ze tő

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

APRÓHIRDETÉS

A Pro tes táns Dia kó ni ai Szak kol lé gi -
um szál lás le he tő sé get kí nál fő is ko lás,
egye te mis ta lá nyok nak Bu da pes ten.
Tel.: 30/319-0559.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

H I R D E T É S

Sze re tet tel meg hív juk a Buchen wald el fe le dett asszo nyai cí mű ki ál lí tás -
ra a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző ut ca
12.). A ki ál lí tást au gusz tus 25-én, ked den 11 óra kor Prőh le Ger gely nyit -
ja meg. Be szé det mon d Ric o la-Gun nar Lütt genau, a buchen wal di em -
lék hely igaz ga tó ja, dr. Bo dó Sán dor, a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um fő -
igaz ga tó ja és Fa hí di Éva egy ko ri buchen wal di Häft ling.

A meg nyi tón el hang zik Kon dor Ádám Schat ten welt, Sch lacht feld cí -
mű kom po zí ci ó ja. Köz re mű kö dik Kle nyán Csa ba (kla ri nét) és Mar kócs
Má ria (he ge dű). Jo hann Se bas ti an Bach A fú ga mű vé sze te cí mű mű vé -
ből Pé tery Dó ra ját szik or go nán.

A ki ál lí tás ok tó ber 18-áig szom bat ki vé te lé vel min den nap 10–18 órá -
ig lá to gat ha tó.

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.

Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok
a Kár pát-me den cé ben

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) prog ram ja 2009 őszén

Az elő adá sok min den hó nap má so dik csü tör tök jén 17 óra kor kez dőd -
nek. Hely szín: a jó zsef vá ro si evan gé li kus temp lom (Bu da pest VI II., Ül -
lői út 24.).
• Szep tem ber 10.: Fel vi dék (Szlo vá kia), Gö mör–Bu da örs • Áhí tat:

„…egy Lé lek ál tal mi mind nyá jan egy test té ke resz tel tet tünk meg…” (1Kor
12,13) – Mgr. Ha na Pe nič ko vá • Elő adó: Sr na Zol tán, Rusz nák De zső,
Endre ffy Gé za, Ga rá di Pé ter

• Ok tó ber 8.: Er dély (Ro má nia), Fa ze kes var sánd–Lo vász pa to na • Áhí -
tat: „…egy a ke nyér, egy test va gyunk so kan…” (1Kor 10,17;) – Zász -
ka licz ky Pé ter • Elő adó: Hor váth Csa ba, De chert né Fe ren czy Er -
zsé bet

• No vem ber 12.: Mu ra vi dék (Szlo vé nia), Bo dó hegy–Surd • Áhí tat: „…egy
a ti mes te re tek, ti pe dig mind nyá jan test vé rek vagy tok.” (Mt 23,8) – Zász -
ka licz ky Pál • Elő adó: Mit ja And re jek, Smi dé li usz Zol tán

• De cem ber 10.: Őr vi dék (Auszt ria), Őri szi get–Ne mes csó • Áhí tat: „…ha
majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it…” (Lk 22,32) – Soly már Mó ni ka •
Elő adó: Mag. Ot to Mes mer, Ka lin csák Ba lázs

H I R D E T É S

Az Al só sá gi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pá lyá za tot ír ki a 2009.
szep tem ber 1-jén meg üre se dő
lel ké szi ál lás ra.

A lel kész jö ve del me az or szá -
gos át lag nak meg fe le lő. (A díj le -
vél meg te kint he tő az es pe re si hi -
va tal ban.) Ren del ke zé sé re áll a
kö zel múlt ban fel újí tott há rom -
szo bás lel kész la kás egye di gáz fű -
tés sel, kert tel, két ga rázzsal, va -
la mint egy kü lön be já ra tú, mo -
dern, fel sze relt lel ké szi iro da. A
szol gá la tok el lá tá sá hoz gép ko csi
biz to sí tva van. Egy ház köz sé -
günk gyü le ke ze tük höz ra gasz ko -
dó, lel ké szü ket meg be csü lő hí -
vek ből áll.

A pá lyá za to kat rész le tes szak -
mai ön élet rajz zal 2009. szep -
tem ber 30-ig a Va si Egy ház me -
gye Es pe re si Hi va ta lá ba (9542
Bo ba, Jó zsef At ti la u. 24.) kér jük
el jut tat ni.

H I R D E T É S
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Új nap – új kegyelem
Augusztus 30., va sár nap
Krisz tust hir det jük, mi köz ben min den em bert tel jes böl cses ség gel in tünk és
ta ní tunk, hogy min den em bert tö ké le tes sé te gyünk a Krisz tus ban. Kol 1,28 (Péld
15,33; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–20/; Zsolt 119,49–56) Mi lyen jó len ne,
ha nem csak egy nö vényt vagy egy ál lat fajt, ha nem egy-egy fo gal mat is vé -
det té le het ne nyil vá ní ta ni! Ha ez le he tő vé vál na, én a böl cses ség szót ten ném
az zá. Mert ke se rű lát ni a sok bölcs nek mon dott okos ko dást, a sok bölcs nek
mon dott esz te len sé get, a sok bölcs nek mon dott böl csel ke dést, me lyek el ér -
ték te le ní tik éle tün ket, hi tün ket. Vé de ni kell a böl cses sé get. Hogy mi nél töb -
ben tö ké le tes sé le hes sünk Krisz tus ban.

Hét fő
Egy más iránt va la mennyi en le gye tek alá za to sak, mert az Is ten a gő gö sök nek
el len áll, az alá za to sak nak pe dig ke gyel met ad. 1Pt 5,5 (Jób 9,4; Mt 9,27–34;
4Móz 13,1–3.17–33) A hit re ju tott em ber el ső pró bá ja az alá za tos ság. Gyak -
ran érez zük té ve sen úgy, hogy az Is ten ke gyel mé ből meg ka pott hit nem is
annyi ra az ő érdeme, ha nem sok kal in kább a miénk. Mi ért is len ne más ként?
Hisz min den hol azt hall juk, va ló sítsd meg ön ma gad. Le gyél te az éle ted irá -
nyí tó ja. In nen már csak egy lé pés a gyak ran hal lott mon dat: le gyél te magad
hi ted ala kí tó ja. Ne héz alá za tos nak ma rad ni és ki mon da ni: Is te nem, min den
a te ér de med, nél kü led csak a bűn mély sé gé ben szen ve dek.

Kedd
Egy az Is ten, aki meg iga zít ja a kö rül me tél tet hit ből, a kö rül me té let lent pe -
dig hit ál tal. Róm 3,30 (Zof 3,19; 4Móz 12,1–15; 4Móz 14,1–25) Na gyon fon -
tos in for má ci ót kö zöl szá munk ra a mai, rö vid, Pál apos tol tól szár ma zó ige.
Le gyen va la ki zsi dó vagy ke resz tény, muzulmán vagy bár mi lyen más vallású
is tenhí vő, akár hogy foly tat juk is a val lá sok kö zöt ti pár be szé det, akár hogy pró -
bál juk is egy mást meg ér te ni, egy tény elől so sem sza bad ki tér nünk: csak egy
Is ten van. Nincs több. Ne künk, Krisz tus-hit re ju tott em be rek nek ép pen ezért
ezt min dig hir det nünk is kell. Krisz tus ban kö zénk jött az egy Is ten.

Szer da
Ha en ge del me sen hall gatsz az Úr nak, Is te ned nek a sza vá ra, ál dott le szel jár -
tod ban-kel ted ben. 5Móz 28,1.6 (Jn 8,51; Mt 17,14–20/21/; 4Móz 14,26–38) Ke -
gyet le nül ne héz a mai vi lág ban hall gat ni az Úr ra. Ne héz, mert min den fe -
lől zaj, moraj lás, hang za var ve szi körül bennünket, és egy re ne he zebb Is ten
be szé dét meg hal la nunk. Pe dig mi lyen nagy szük ség len ne rá! Mi lyen nagy
szük ség len ne arra, hogy mindennap leg alább csak egy fél órá n át csend ben
legyünk, és az Úr Is ten re fi gyeljünk. Te le fon, té vé, szá mí tó gép nél kül. Ez ne
legyen számunkra el kép zel he tet len!

Csü tör tök
A tu dat lan ság idő sza ka it ugyan el néz te Is ten, de most azt hir de ti az em be -
rek nek, hogy min den ki min de nütt tér jen meg. Ap Csel 17,30 (Zsolt 115,2–3; Jak
5,13–16; 4Móz 4,39–45) Meg kell tér ni! – mond ta Pál. Az athé ni em be rek áll -
tak és néz tek, majd a leg töb ben ott hagy ták őt. Mert ön ma gá ban a fel szó lí -
tás még nem se gít. A „térj meg” ön ma gá ban csak üres frá zis, az Is ten nél -
kü li em ber nek sem mit sem mond. Az Úr Is ten Szent lel ké vel együtt azon -
ban va la mi egé szen cso dá la tos tar tal mat nyer. Olyat, ami a bű nös szí vün -
ket Krisz tus fe lé ve ze ti. Pá ran, mint Di o ni zi osz és Da ma risz, to vább hall gat -
ták Pált, és ők ott és ak kor át él ték az új élet örö mét.

Pén tek
Vá rom és re mé lem, hogy sem mi ben sem fo gok szé gyent val la ni, ha nem mint
min den kor, úgy most is Krisz tust egé szen nyíl tan fog ják ma gasz tal ni énér tem,
akár élet ben ma ra dok, akár meg ha lok. Fil 1,20 (3Móz 19,2; Lk 23,6–12; 4Móz
17,16–26) A ke resz tény hit leg szebb és leg fel eme lőbb pil la na ta, ami kor meg -
él het jük az „egé szen nyílt ma gasz ta lás” ér zé sét. Azt az ér zést, ami kor az em -
ber meg sza ba dul min den kö tött ség től, min den tes ti, lel ki bék lyó tól, és ön -
fe led ten tud az Úr Is ten nek há lát ad ni. Ezek ben a pil la na tok ban tu dunk a leg -
kö ze lebb ke rül ni Is ten hez.

Szom bat
Jé zus így szólt: „Add el min den va gyo no dat, oszd szét a sze gé nyek nek, és kin -
csed lesz a menny ben; az után jöjj, és kö vess en gem.” Lk 18,22 (Péld 19,17; Ézs
57, 15–19; 4Móz 20,1–13) Jé zus éle te te lis-te le van olyan mon da tok kal, je le -
ne tek kel, ame lye ket sze re tünk jel ké pe sen értelmezni. Ahogy ha lad elő re a
vi lág, ahogy egy re sza bad el vűbb lesz a tár sa da lom és az egy ház, egy re több
iga zán ke mény és fel rá zó mon dat vá lik számunkra se ké lyes sé és lé nyeg te -
len né. Így va gyunk a gaz dag if jú tör té ne té vel. Könnyen le szűr jük a ta nul sá -
got. Ez a tör té net a gaz da gok ról szól, és kész. Hol ott Jé zus nekünk is mond -
ja eze ket a sza va kat.

g Pong rácz Má té

Új nap – új kegyelem
Augusztus 23., va sár nap
Ke res sé tek az Urat, amíg meg ta lál ha tó! Hív já tok se gít sé gül, amíg kö zel van!
Ézs 55,6 (Lk 5,34; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 17) Az élet egyik leg ne he zebb
dol ga ak kor és ad dig ér té kel ni va la kit, amíg ve lünk van. Az em ber va la hogy
úgy él a vi lág ban, hogy so sem mél tá nyol ja, be csü li meg a je lent. Min dig a múlt -
ba vagy a jö vő be vá gyó dik. Így van ez Is ten és az em ber kap cso la tá val is. A
je len ben so kak nak nem szá mít iga zán Is ten. Sok szor hal lott mon dat: „Ré -
gen a szü le im, nagy szü le im min dig jár tak temp lom ba. Majd ha öreg le szek,
én is el me gyek.” Ézsa i ás ezek el len a mon da tok el len eme li fel sza vát. Mert
tud ja, most van itt az al kal mas idő. Most kell át él ni Is ten kö zel sé gé nek cso -
dá la tos él mé nyét. Most, amíg kö zel van!

Hét fő
Bol do gok az ir gal ma sok, mert ők ir gal mas sá got nyer nek. Mt 5,7 (Zsolt 41,2;
Ez 17,1–6.22–24; 4Móz 6,22–27) Döb be ne tes él mény új ra és új ra át él ni, mi -
lyen re la tív a bol dog ság. Né ha egy öle lés, egy ked ves szó, egy el esett em ber
meg se gí té se ak ko ra örö möt tud szerezni, amelyet más kor va la mi nagy értékű
aján dék sem. Az ir ga lom va ló ban bol dog gá tud ten ni. De az iga zi bol dog -
sá got ak kor tud juk át él ni, ha meg ta pasz tal juk az iga zi ir gal mat, még hoz zá
azt, hogy Is ten ön ma gát ál doz ta fel, hogy él hes sünk.

Kedd
Ő tár ja fel a mé lyen el rej tett tit ko kat. Dán 2,22 (Lk 12,2; 1Móz 19,15–26; 4Móz
9,15–23) Fur csa ér zés be le gon dol ni, mi len ne ve lem, ha min den tit ko mat
is mer nék az em be rek. Azt hi szem, nem tud nék a má sik em ber sze mé be néz -
ni, ha ki de rül ne, hogy a mo so lyom, a ked ves sza va im mögött mit is gon -
do lok va ló já ban ró la. Fá jó tény, hogy Is ten előtt min den nyi tott. Fá jó tény,
mert rá döb bent ar ra, hogy akár mennyi re is pró bál ko zom, nem tu dok Is -
ten „sze mé be néz ni”. Csak le haj tott fej jel tu dok meg áll ni előt te és szé gyen -
kez ni és kö nyö rög ni a bo csá na tért. Kel le met len, de fel sza ba dí tó ér zés a bűn -
től va ló sza ba du lás.

Szer da
Meg pa ran csol ja an gya la i nak, hogy vi gyáz za nak rád min den uta don. Zsolt
91,11 (Mt 2,13; Mk 7,24–30; 4Móz 10,11–36) Több ször át kel lett él nem már
au tó ve ze tés köz ben, hogy a pár perc cel előbb vagy ké sőbb in du lás igen is meg -
men tett bi zo nyos ve szé lyes hely ze tek től. A pár perc cel ké sőbbi in du lás révén
megmenekedtem attól, hogy egy előt tem fel bo ru ló au tó nak nekiüt kö zzem,
vagy hogy egy előt tem át fu tó őzt elüssek. Ilyen hely ze tek ben döb be nek rá,
mennyi re nem va gyok ura sa ját éle tem nek, mennyi re ki va gyok szol gál tat -
va a vi lág erő i nek, és mi lyen el ké pesz tő mó don va gyok rá szo rul va az őr ző -
an gyal vi gyá zó te kin te té re.

Csü tör tök
Az Is ten ál tal ve tett szi lárd alap meg áll, amely nek a pe csét je ez: „Is me ri
az Úr az övé it.” 2Tim 2,19 (5Móz 32,11; 1Pt 5,1–5; 4Móz 11,1–23) Sok em -
ber rel va gyunk úgy, hogy évek óta is mer jük, még sem tu dunk ró luk sem -
mit. Az em ber iga zán azo kat az em ber tár sa it is me ri, aki ket sze ret. S ezek -
kel a sze ret te ink kel ké pe sek va gyunk kü lön le ges, bensőséges kap cso lat -
ba lép ni. Is ten és az em ber kap cso la tá ban pont az a leg cso dá la to sabb, hogy
Is ten sze ret min ket. És ép pen ezért is me ri és tud ja, mi re van szük sé günk:
ar ra a szi lárd alap ra, ame lyet ő ma ga ál lí tott elénk egy szü lött Fi á nak ha -
lá lá val.

Pén tek
Nyisd meg aj ka mat, Uram, és di csé re te det hir de ti szám. Zsolt 51,17 (Mk 7,37;
Lk 22,54–62; 4Móz 11,24–35) Mi lyen mély igaz sá got fo gal ma zott meg a zsol -
tá ros szin te ész re vét le nül! Ha az Úr ve szi a fá rad sá got, és meg nyit ja aj ka mat,
ak kor ké pes va gyok az Urat di csér ni. Ha az Úr nem nyit ja meg aj ka mat, ak -
kor bi zony csak fe les le ges, unal mas és sem mit érő mon da to kat szó lok. Mert
va ló ban le het kar dos kod ni a sza bad aka rat mel lett, ahogy tet te azt Eras mus,
de a jó zan ész ta pasz ta la ta is az, hogy csak ak kor tud juk iga zán őszin te szív -
vel di csér ni az Urat, ha azt ő in dít ja ben nünk.

Szom bat
Is ten nem azért küld te a Fi út a vi lág ba, hogy el ítél je a vi lá got, ha nem hogy
üd vö zül jön a vi lág ál ta la. Jn 3,17 (Jer 24,6; Ézs 26,1–6; 4Móz 12,1–16) Fur -
csa lehet ke resz tény szem mel az, ahogyan az Úr Is ten „gon dol ko dik”. Nem
azt mond ja, hogy a hí vők mi att, a ke resz té nyek mi att, az egy is ten hi tű ek mi -
att küld te el a Fi út, ha nem azt mond ja, hogy az egész vi lág mi att. Mert Is -
ten sze re te té ben nincs kü lönb ség. Is ten min den em bert egy aránt sze ret. És
ez a sze re tet nyil vá nult meg ak kor, ami kor el jött, és min den ki szá má ra le -
he tő vé tet te az üd vös ség el nye ré sét.

g Pong rácz Má té

SE MPER REFOR M ANDA

„Mi van akkor, ha valakinek beteg
házastársa van, aki a házaséletre
képtelenné vált, szabad-e másikat
vennie? A világért sem, hanem szol-
gálj Istennek a betegben, ápold őt, és
gondold meg, hogy benne Isten ne-
ked az üdvösségre való eszközt kül-
dött a házadba, amellyel a mennyet
kell megszerezned. Boldog és újra
boldog vagy, ha az ilyen adományt
és kegyelmet felismered, és házas-
társadnak Isten kedvéért szolgálsz.
Ha azonban azt mondod: »De én
nem tudom megtartóztatni maga-
mat«, akkor hazudsz. Ha komolyan
szolgálsz beteg házastársadnak, és
felismered, hogy Isten küldte neked,
és hálát adsz ezért, akkor hagyd őt
gondoskodni. Bizonyára megaján-
dékoz kegyelmével, úgyhogy nem
kell többet elviselned, mint amen-
nyire képes vagy.”

d Luther Márton: A házaséletről
(Reuss András fordítása)

SE MPER REFOR M ANDA

„Először kérem azt, hogy az én ne-
vemet ne emlegessék, s ne lutherá-
nusoknak, de keresztyéneknek ne-
vezzék magukat. Mert mi Luther?
Hisz [a] tan nem enyém! Azután
meg senkiért nem feszítettek ke-
resztre. Szent Pál nem engedte
(1Kor 3,4–5), hogy a keresztyének
páliaknak vagy péterieknek nevez-
tessenek, hanem krisztusiaknak.
Miképp jönnék hozzá én szegény,
ocsmány féreg, hogy Krisztus gyer-
mekei az én szerencsétlen nevemről
neveztessenek. Nem úgy, atyámfiai,
törüljük el a pártneveket, s nevez-
zük magunkat krisztusiaknak (ke-
resztyéneknek), akinek tana birt-
okában vagyunk. (…) Én a gyüleke-
zettel egyetemben Krisztusnak
egyetlen általános tanítását köve-
tem, »aki egyedül a mi mesterünk«
(Máté 23,8).”

d Luther Márton: Hű intés
a zavargásoktól és lázadásoktól

való óvakodás tárgyában
(Mayer Endre fordítása)
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Tisztelt Olvasóink!
Lapunk következő száma
szep tem  ber -ai dátummal
jelenik meg.




