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„Más részt lu the rá nus sá gunk alap ja el ső sor ban Krisz tus, má sod sor ban Lu ther.
Krisz tus sem te kin tet te szé gyen nek, hogy a nép nyel vén, stí lu sá ban és ko rá nak
meg fe le lő en ta nít son, a Lu ther-éne kek nem kis há nya da pe dig nem csak a gre -
go ri án ból vett dal la mok ra épül, ha nem a ko ra be li nép sze rű nó ták, kocs ma da -
lok ze né jé nek »meg ke resz te lé se« krisz tu si szö ve gek kel.”

Zarándokének – újra f 9. oldal

„A temp lom nak nem csak a meg je le né se ba rát sá gos; a gyü le ke ze ti hir de tő táb lán
meg ta lá lom a kör nye ző te le pü lé sek is ten tisz te le ti idő pont ja it is, kü lön ki emel ve,
hogy mely temp lo mok kö ze lít he tők meg ke re kes  szék kel, és me lyek ben ta lál ha tó ba -
ba szo ba. A bog lá ri ak rá adá sul a va sár na pi is ten tisz te le tek után a né met min tá ra in -
dult Kirchenc afé (egy há zi ká vé zó) be ve ze té sé vel is épí tik a kö zös sé get.”

Biciklivel a Balaton körül – keresztény látnivalók nyomában f 4–5. oldal

Nem a di vat vagy a pro to koll sok szor
át te kint he tet len kér dé se i ben sze ret -
ném most a ked ves Ol va sót el ka la u -
zol ni, ha nem egy kis együtt gon dol -
ko dás ra csá bí ta ni, a né met nyelv
össze tett for dí tá si (és né ha fer dí té si)
le he tő sé gei kap csán. 

Au gusz tus 13. a né met kul túr tör -
té net ben nem csak a hír hedt – sze ren -
csé re ma már csak né hai – ber li ni fal
épí té sé nek kez de te, de ezen a na pon
jött lét re 1727-ben Szász or szág ban Ni -
ko laus Zin zend orf gróf ve ze té sé vel az
a sa já tos, ere de ti leg a misz ti ka szél -
ső sé ges for má i tól sem men tes ke gyes -
sé get kép vi se lő kö zös ség, a test vér -
gyü le ke zet is, amely ről ál ta lá ban ke -
ve set tu dunk, még is sok szor meg ha -
tá roz za min den na pi éle tün ket is.

A cseh hu szi ták és a né met pi e tiz -
mus egyes ha gyo má nya i nak sa já tos
öt vö ze te ként lét re jött gyü le ke zet,
majd kis egy ház ön ál ló egy ház is, de
egy szer smind tag ja a Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház nak (EKD) és a
sza bad evan gé li u mi szö vet ség nek is. 

Az ala pí tó Zit tau kö ze lé ben, sa ját
bir to kán hoz ta lét re azt a te le pet, ahol
a kö zös ség tag jai él tek. En nek ne ve
Herrn hut, ame lyet „az Úr ol tal má -
nak” le het leg pre cí zeb ben for dí ta ni,
de a szó kép azo nos sá ga mi att több -
ször sze re pelt már egy há zi hír adá sok -
ban „az Úr ka lap ja ként” is. (Va ló szí -
nű, hogy a for dí tót tu da to san vagy tu -
dat alatt be fo lyá sol ta az is mert dal -
rész let: „Ha a Föld Is ten ka lap ja,
ak kor Ma gyar or szág a bok ré ta raj ta!”) 

A köz ség sa já tos sá ga, hogy a te me -
tő itt nem a meg szo kott dí szes kert,
nem is Fried hof (vagy is „a bé ke ud -
va ra”) né ven em le ge tik, ha nem egy
pu ri tán te rü let, mél tó a Got tes ac ker
(„Is ten szán tó ja”) el ne ve zés re.

Las sú fej lő dés, a szűk ké vált ere -
de ti mel lett újabb te le pek lét re ho zá -
sa (a ne vek is sok szor árul ko dó ak: az
Úr vá ro sa vagy a ke gye lem ár te re),
majd in ten zív misszió ered mé nye -
ként a kö zös ség ma ti zen ki lenc egy -
ház tar to mány ban 825 ezer ta got
szám lál; eb ből alig há rom szá za lék él
Né met or szág ban. 

A kö zös ség is ko la rend sze re, szo ci -
á lis in téz mé nyei je len tő sek. Dá nia
meg bí zá sá ból Grön land misszi ó ját
vé gez ték (az egyet len he lyi egye tem ma
az egy ko ri misszi ós épü let ben műkö -
dik, de a grön lan di írás be li ség, bib lia -
for dí tás is ne kik kö szön he tő). Je len tő -
sebb kö zös sé ge ik Cos ta Ri ca, Gu ya na,
Su ri name, Tan zá nia, Kon gó, Alasz ka,
a nyu gat-in di ai szi get vi lág (Ja ma i ka,
Ku ba, Kaj mán-szi ge tek), Na mí bia,
Dél-Af ri ka te rü le tén ta lál ha tó ak. Hon -
du ras ban a ga ru fin in di á nok, Szi bé ri -
á ban a csuk csok és a ju pik között szer -
vez tek ered mé nye sen gyü le ke ze te -
ket. Cseh or szá gi pár gyü le ke ze tük a
Cseh Test vé rek Egy há zá nak ti zen -
har ma dik es pe res sé gét al kot ja.

Ez mind szép – me rül het fel a
szem lé lő dő ben a kér dés –, de mi kö -

zünk van ehhez ne künk, Kár pát-
me den cei evan gé li ku sok nak, hol van
a már em lí tett kap cso ló pont? Me lyek
azok az em lí tett ha tá sok? 

Há rom is meg ne vez he tő: a hall ha -
tó, a lát ha tó és az ol vas ha tó.

A hall ha tó: az Evan gé li kus éne kes -
könyv ben két ének ta lál ha tó az ala pí -
tó gróf tol lá ból. A ma ga mód ján
mind egyik nép sze rű volt egy-egy
kor szak ban, a kán tor kép ző ben kü lö -
nö sen: a 266. (Is ten szí vén meg pi hen -
ve) és a 443. (Ve zess, Jé zu sunk). Előb -
bi nek a dal la ma is in nen szár ma zik, a
má sik már meg lé vő ze né re ké szült. A
né met ének kincs ben több mű is sze -
re pel eb ből a kút fő ből. A ná lunk sze -
rep lők két, teo ló gi ai szem pont ból is
fon tos ki fe je zést hang sú lyoz nak: az
egy sé get és Jé zus ve ze té sét.

A lát ha tó: ad vent től víz ke resz -
tig – fő leg a né met ere de tű – gyü le -
ke ze tek egész so rá ban ta lál koz ha -
tunk egy pa pír- (vagy mű anyag) al -
ko tás sal a temp lom to rony ban, a
gyü le ke ze ti te rem ben vagy az ol tár -
tér ben fel füg geszt ve és ki vi lá gít va.
Csa lá di hasz ná la ta is is mert. A ma -
te ma ti ká ban ér vé nyes – a gö rög
geo met ri át pon to sí tó Kep ler ál tal
meg al ko tott – de fi ní ció sze rint ez
arkhi mé dészi kon vex po li éder, az az
sok la pú test. Ma gya rán egyen lő él -
hosszú sá gú, nyolc há rom szög re és ti -
zen nyolc négy szög re épü lő for ma,
amely mint „ad ven ti csil lag” vagy
„herr n hu ti csil lag” vált is mert té,
nem csak egy há zi kö rök ben. Ere de ti
szí ne zé se: pi ros tö vek és fe hér csú -
csok; ma már több szín ben is el ér he -
tő. A las san két száz éves ter mé ket az
el ső vi lág há bo rú tól a gyü le ke zet
gyá ra ké szí ti. A cé get a haj da ni Né -
met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ál -
la mo sí tot ta, de a ter mék meg ma radt. 

Az ol vas ha tó: 1731 óta je le nik meg
éven te az a kis könyv, amely a Die Lo -
sun gen cí met ne vet vi se li. Ma gyar
vál to za ta az Út mu ta tó, amely a na -
pi bib lia ol va sás fon tos se géd le te. Az
ere de ti cím szó sze rin ti for dí tás ban
„jel szó”, egy be tű el té rés sel „meg ol -
dás” vagy „ol dat”. A név ele je azon -
ban utal sor so lás ra is, hi szen az
egyes na pok ószö vet sé gi igé it ki sor -
sol ják, az új szö vet sé gi e ket pe dig
ezek hez vá laszt ják. Az évi ige azon -
ban nem az it te ni ek ha gyo má nya, az
egy öku me ni kus tár sa ság vá lasz tá sa
alap ján ke rül a Lo sung ba.

El ső ide gen nyel vű ki adása az
an gol volt (1740), a fran cia kö vet te
(1741), a leg újabb pe dig a ko re ai
(2009). A nyel vek az ábé cé sze rint
az af ri kaans tól a zu lu ig, a vi lág nyel -
vek től az alig húsz ezer em ber ál tal
be szélt szor big ter jednek.

Hall ha tó, lát ha tó és ol vas ha tó ha -
tás: a több mint két száz nyolc van
év vel ez előtt lét re jött Herrn hu ti Test -
vér kö zös ség te hát nyo mot ha gyott
egy há zunk ban is.

A szerző evangélikus lelkész, pro tes -
táns tábori püspök

Ka lap vagy ol ta lom?
g Dr. Lack ner Pál

Az Eu ro päis che Me lancht hon-Aka -
de mie Bret ten leg újabb nem zet kö -
zi ki ál lí tá sát ere de ti leg az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja és az Eu ró -
pai Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csa
ál tal az er dé lyi Nagy sze ben ben ren -
de zett 3. öku me ni kus ta lál ko zón
mu tat ták be. 

A for ga tó könyv és ka ta ló gus né -

met, hol land, ma gyar és ro mán köz -
re mű kö dés sel ké szült, az ere de ti,
né met nyel vű anya got Czen the Mik -
lós, az Evan gé li kus Or szá gos Le vél -
tár igaz ga tó ja for dí tot ta. 

A ti zen hat ál ta lá nos in for má ci ót
tar tal ma zó tab ló mel lett négy az er -
dé lyi, négy pe dig a ma gyar or szá gi vo -
nat ko zá sok ról ta nús ko dik – ez utób -

bit dr. Ke ve há zi Ka ta lin, a Sze ge di
Tu do mány egye tem Könyv tá rá nak
igaz ga tó he lyet te se ál lí tot ta össze.

Ha tá rokon át Me lancht hon nal
Ki ál lí tás meg nyi tó a De ák té ren

b Mos tan tól Gyön gyös nem egy -
sze rű en a sző lő és a bor vagy – a
fe ren ce sek nek kö szön he tő en –
az egy há zi ha gyo má nyok, il let ve
a gó ti kus és ba rokk mű em lé kek
vá ro sa, a Mát ra ka pu ja, ha nem
egy ki csiny evan gé li kus kö zös -
ségnek immár saját lelki haj lék -
kal bíró ott ho na is, az újon nan
át adott ima ház nak kö szön he tő -
en. Dr. Fa bi ny Ta más püs pök e
sza vak kal kezd te igei szol gá la tát
Gyön gyö sön au gusz tus 8-án dél -
után a szen te lé si ün nep sé gen.

Róm 9,16 alap ján ar ról is be szélt a
püs pök, hogy a ma gyar nyel vünk
tíz leg szebb sza vá nak egyi két, a gyön -
gyöt ne vé ben vi se lő he ve si vá ros ka
pél dá za ta is a kö nyö rü lő Is ten ről
kell, hogy szól jon. Még hoz zá úgy,
hogy a lel kész fá ra do zá sa mel lett
ott van a kö zös ség fá ra do zá sa is.

A há la adó is ten tisz te le ten meg hí -
vot tak né pes se re ge je lent meg, és ün -
ne pelt együtt az alig több mint het -
ven ta got szám lá ló he lyi evan gé li kus
kö zös ség gel. Még az ut cá ban la kók is
tisz te le tü ket tet ték, hogy lás sák, kik
is let tek a csön des ut ca új la kói. A ház

al kal mas nak bi zo nyult a ven dég lá tó
sze rep mél tó be töl té sé re: aki ki szo -
rult a negy ven fé rő he lyes ká pol ná ból,
a fel ső szin ten lé vő te rem ben fog lal -
ha tott he lyet, hogy ki ve tí tőn ke resz -
tül kí sér hes se fi gye lem mel az ese mé -
nye ket. A he lyek el fog la lá sa alatt Jo -
hann Gyu la csö mö ri lel kész har so -
na já té ka szólt. Az ige hir de tés után
Sza bó Vi o la he ge dű ta nár ját szott
du ót ta nít vá nyá val, Vár al jai Esz ter -
rel, majd a meg je lent lel ké szek kér -
ték Is ten ál dá sát az ősi con fir má ban
az épü let re és hasz ná ló i ra.

Új „lelki gyöngyszem” Gyöngyösön
Fatalin Helga, a gyülekezet lelkésze, Fabiny Tamás püspök és Mekis Ádám esperes az ünnepi istentiszteleten

b Er dély, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Sze ged, Deb re cen és a szar -
va si Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó után au gusz -
tus 8-ától a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban lát ha tó az im má -
ron há rom éve ván dor ló Me lancht hon-ki ál lí tás. A ha tá rok le győ -
zé se – Phi lipp Me lancht hon eu ró pai je len tő sé ge cí mű tár la tot a dél -
előt ti is ten tisz te le ten szol gá ló dr. Fa bi ny Ta más püs pök nyi tot ta
meg. A re for má ci ói em lék bi zott ság el nö ke ként hang sú lyoz ta a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra va ló ké szü lés je len -
tő sé gét, és meg em lí tet te, mennyi re szí vén vi sel te Me lancht hon Ma -
gyar or szág sor sát: „Alig ha nem élet re szó ló an meg ha tá roz ta von -
zal mát az a tény, hogy szü lő vá ro sá ban egy bi zo nyos Jo han nes Hun -
ga rus volt a ta ní tó ja.”
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b Bár a Szent há rom ság ün ne pe
utá ni 11. va sár na pon a he ti ének -
ben egy bűn bá na ti köl te mény, a
130. zsol tár szó lal meg, a va sár -
nap még sem az em ber bű nös sé -
gét hang sú lyoz za el ső sor ban,
ha nem azt az is te ni ke gyel met,
amely na gyobb az em ber bű né -
nél.

Az ün nep evan gé li u ma, a fa ri ze us és
a vám sze dő pél dá za ta is erő sí ti a he ti
igé nek az Is ten nel szem be ni el bi za -
ko dott sá got el íté lő üze ne tét: „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) Ugyan -
ez a meg győ ző dé se Pál apos tol nak is,
aki nek sze mé lyes hit val lá sa szó lal
meg a va sár nap óegy há zi le vél be li
igé jé ben: „Is ten ke gyel mé ből va gyok,
ami va gyok.” (1Kor 15,10)

Nem vé let len, hogy a bűn bá nat és
a ke gye lem ilyen össze füg gé sé nek
meg vi lá gí tá sá ra ép pen a Mély sé ges
mély ből ki ál tunk (EÉ 402) kez de tű
éne ket, Luther Mártonnak a 130.
zsol tár alap ján írt ver sét éne kel jük
he ti ének ként. A re for má tor egyéb -
ként több zsol tár alap ján is írt éne -
ket (pél dá ul Zsolt 12; 67; 124), éne -
künk ese té ben mind a szö veg, mind
a dal lam tő le szár ma zik.

A fel té te lez he tő en 1523-ban ke let -
ke zett és 1524-ben – Jo hann Wal ter
gon do zá sá ban (Chor ge sang buch),
hu szon há rom má sik má sik Lu ther-
ének tár sa sá gá ban – meg je lent Aus
ti e fer Not sch rei ich zu dir cí mű
ének nek ere de ti leg csak négy vers sza -

ka volt, ame lyek – ver ses for má ban
– szi go rú an ra gasz kod tak a zsol tár
ere de ti szö ve gé hez. Lu ther azon ban
– ép pen a bűn bá nat és a ke gye lem el -
vá laszt ha tat lan sá gát hang sú lyo zan -
dó – az ere de ti má so dik vers sza kot
ket té oszt va és a ré sze ket ki egé szít ve
öt vers sza kos ra bő ví tet te az éne ket.
Így a szö veg – a re for má to rok tö rek -
vé sé nek meg fe le lő en – a re for má ció
teo ló gi á ja ter jesz té sé nek szol gá la -
tá ba tu dott áll ni.

Az ének gon do lat me ne te há rom
alap ve tő re for má to ri fel is me rést,
üze ne tet tar tal maz. Az el ső az em ber
Is ten előt ti min den ko ri és va ló di
hely ze té re, az az bű nei mi at ti el ve -
szett sé gé re mu tat rá, és rí mel a zsol -
tár alap-mon da ni va ló já ra: „Mély sé -
ges mély ből ki ál tunk”. Ez a bib li ai-re -
for má to ri em ber kép. A má so dik fel -
is me rés az, hogy az em ber eb ből a
hely zet ből sa ját ere jé ből nem ké pes
ki tör ni, bű ne i ért elég té telt ad ni: „Az
em be rek jó tet tei ke vés nek bi zo nyul -
nak” (2. vsz.). Ezért ta nít ja Lu ther
min den kö ve tő jé nek sa ját meg győ ző -
dé sét: „Én csak az Úr ra épí tek, / Nem
sa ját ér de mem re” (3. vsz.). Vé gül a
har ma dik re for má to ri fel is me rés az
em ber bű né nek és Is ten ke gyel mé nek
vi szo nyá ra vo nat ko zik. Lu ther hang -
sú lyoz za, hogy Is ten ke gyel me sok -
kal na gyobb erő vel bír a dol gok hely -

re ho za ta lá ra, az em ber meg sza ba dí -
tá sá ra néz ve, mint ami lyen rom bo -
ló a bűn ere je. Ezért nincs más út az
em ber szá má ra, mint az Is ten hez for -
du lás: „Bár mily sok is a mi bű nünk,
/ Még több az Úr ke gyel me. / Kész ő
min dig, hogy a bű nöst / Kar já val föl -
emel je. (…) Ő a mi sza ba dí tónk” (5.
vsz.).

Egye dül a ke gye lem…
A va sár na pot a ke resz tény ség kez de -
tei óta ün nep nek mond ják, s mond -
juk mi ma gunk is. Mind egyi ket, a
ma it is. És Lu ther ral még is így éne -
ke lünk: „Mély sé ges mély ből ki ál -
tunk / Hoz zád, ir gal mas Is ten.” Rend -
ben van ez így? Nem kel le ne-e meg -
hal la nunk a gyak ran hang zó kri ti kát,
hogy a sok bűn bá nat és ál ta lá ban a
bűn ről va ló be széd he lyett sok kal in -
kább az öröm re, a fel sza ba dult ság ra
kel le ne kon cent rál nunk? Az ilyen
gya ko ri ön mar can go lás, ön os to ro zás
he lyett nem azt kel le ne-e in kább
ke res nünk, mi tesz bol dog gá, vi -
dám má ben nün ket?

Te gyük fel te hát a kér dést! Va jon
mi ad ja szá munk ra, ke resz tény em -
be rek szá má ra az iga zi örö möt és bol -
dog sá got? Ta lán sa ját ered mé nye ink,
si ke re ink? Va ló ban, ezek is öröm mel
töl te nek el min den kit. S ez jól van így.
De nem je lent-e még na gyobb örö -
möt, na gyobb biz ton sá got az a tu dat,
hogy Is ten előt ti meg íté lé sünk nem
ezek től függ? Nem ad-e na gyobb
nyu gal mat az a meg győ ző dés, hogy
Is ten bű ne ink el le né re fo gad el ben -
nün ket, és hív az ő or szá gá ba? Nem
kell-e iga zat ad nunk re for má to runk -

nak, ami kor – sa ját bű nei lát tán is –
azt mond ja: „Én csak az Úr ra épí tek,
/ Nem sa ját ér de mem re”?

S ha oly kor meg fo gad juk is a kri -
ti kát, és igyek szünk a ke resz tény hit
és élet örö me i ről is gyak rab ban szól -
ni, Lu thert ak kor se ért sük fél re! Az
ő éne ke nem a bűn ről és az el ke se re -
dés ről vagy az öröm te len ség ről szól.
Ő Is ten és az em ber kap cso la tá ról
éne kel. Ar ról, hogy Is te né az utol só
szó; hogy a ke gye le mé az utol só szó.
Ahogy rö vi den mon da ni szok tuk:
So la gra tia! Egye dül a ke gye lem! Ez
az, ami örök re szól, és új ra meg új -
ra meg szó lal. 

Ha meg ta pasz tal juk is és sok szor
re á li san lát juk – há la Is ten nek – a bűn
va ló di mély sé gét, még több ször hang -
zik fe lénk a ke gye lem evan gé li u ma,
amely ar ról szól, hogy Is ten fel emel,
ki emel a mély ség ből, és új ra út nak in -
dít. Le het, hogy nem ott és ak kor és
nem ép pen úgy, aho gyan mi gon dol -
juk vagy sze ret nénk. Le het, hogy ké -
sik, vá rat ma gá ra. Le het, hogy nem
vesszük ész re, mert va la mi je len ték -
te le nebb el von ja ró la a fi gyel mün ket.
Le het, hogy el uta sít juk, nem vesszük
ko mo lyan… Ő még is ott van. Van ki -
nek pa nasz kod ni, van ki hez szól ni, és
van ki től sza ba du lást re mél ni…

Lu ther és a 130. zsol tár kö zös biz -
ta tá sa szó lal meg éne kelt imád ság -
ként ezen a va sár na pon temp lo ma -
ink ban. Bi zony sá got tesz a ke gye lem
sza vá val fe lénk for du ló jó pász tor ról.
És hit val lás sá vál hat aj kun kon az
ének: „Szí vem erős bi zo dal ma / Az
Is ten nek ke gyel me.”

g Wag ner Szi lárd

Mély sé ges mély ből ki ál tunk
C ANTATE

„Vagy el fe lej tet ted, hogy az em ber a
nyu gal mat, sőt akár a ha lált is több -
re be csü li, mint a sza bad vá lasz tást
a jó és go nosz meg is me ré sé ben?”
Dosz to jevsz kij nek a nagy ink vi zí tor -
ról szó ló po é má ja a kö zép kor ba ve -
zet min ket, ami kor Jé zus új ra meg -
je le nik az em be rek kö zött. Cso dá kat
tesz, és a nép sze re ti őt. De el jön a
min den kit fé le lem ben tar tó, ugyan -
ak kor tisz te le tet éb resz tő nagy ink -
vi zí tor, egy ki lenc ven év kö rü li, szál -
fa egye nes bí bo ros, aki bör tön be csu -
kat ja Jé zust; nem en ged he ti, hogy to -
vább ál tas sa az em be re ket. 

Éj jel az tán be megy, hogy a cel lá ban
őszin tén be szél jen a fo gollyal. El -
mond ja, hogy Jé zus nak már nincs jo -
ga szól ni töb bé. Amit mon da ni akart,
már el mond hat ta a Bib li á ban. Sze mé -
re ve ti, hogy a leg na gyobb ér ték ké tet -
te a sza bad sá got, mi köz ben az em ber
nem tud mit kez de ni ez zel. Ak kor,
ami kor a sá tán fel kí nál ta a ke nye ret
a meg kí sér tés ide jén, ak kor kel lett vol -
na azt vá lasz ta nia, hogy a ke nyér
ma rad has son a fő moz ga tó erő a sza -
bad ság he lyett. Mert az em ber a ke -
nye ret tud ja csak imád ni, és nem akar,
nem is tud sza ba don dön te ni. Ha a
ke nye ret ad ta vol na a nép nek a sza -
bad sá got ho zó igék he lyett, ak kor
meg vált hat ta vol na őket. „Ahe lyett,
hogy bir tok ba vet ted vol na az em be -
rek sza bad sá gát, még na gyobb ra nö -
vel ted” – vá dol ja Jé zust a bí bo ros.

* * *

Pál ba rá ta i nak ír. Ezt a gyü le ke ze tet,
a Fi lip pi ben élő ket kü lö nö sen sze re -
ti. Ugyan ak kor ag gó dik is, hi szen mi -
u tán ő el mond ta ne kik a ke resz -
tény ség tit ka it, ju da is ta ta ní tók ér kez -
tek oda, és azt pró bál ták el fo gad tat -
ni az em be rek kel, hogy a tör vény

meg tar tá sá val kez dő dik Is ten meg is -
me ré se. Rend nek kell len nie! Az em -
ber ar ra van, hogy sza bá lyo kat kö ves -
sen. Le het, hogy van jó szán dék, de
esen dő ek va gyunk, ezért az el ső a
tör vény. Nem sza bad en ged ni, hogy
min den ki va la mi fé le hit han goz ta tá -
sá val sza ba don dönt hes sen az élet
dol ga i ban. Azért van a tör vény, hogy
lás suk az utat, ne hogy el té ved jünk.

Pál pe dig meg ijed, hi szen ne ki is
így kez dő dött a tör té ne te.

* * *

„Nin csen csá bí tóbb az em ber szá -
má ra, mint lel ki is me re té nek sza bad -
sá ga, de nincs gyöt rel me sebb sem.” A
nagy ink vi zí tor nyíl tan el mond ja Jé zus -
nak, hogy sa ját ma gá nak is el lent kel -
lett mon da nia, ami kor úgy lát ta jó nak,
hogy az egy ház sza kad jon el Jé zus tól,
és va ló sít sa meg a „fé lel me tes és okos
szel lem” aka ra tát, és ve gye el az em -
be rek sza bad sá gát.

Most vég re, más fél ezer év vel Krisz -
tus után, az ink vi zí ció ko rá ban új ra
nem kell az em be rek nek dön te ni ük. Ez
bol dog gá te szi és fel sza ba dít ja őket, hi -
szen azt hi szik, hogy most élik meg
iga zán a hit le he tő sé gét. Sőt ők ma guk
hoz ták el a sza bad sá gu kat, ma guk
mond tak le ró la, és ál do zat ként tet ték
le az egy ház lá ba elé. „És az em be rek
meg örül tek, hogy megint úgy ve ze tik
őket, mint egy nyá jat, hogy vég re le -
vet ték szí vük ről azt az oly fé lel me tes
ado mányt, amely annyi gyöt rel met
oko zott ne kik.”

* * *

Pál ba rá ta i nak ír. Ta lán más kor nem
be szél ne ilyen őszin tén sa ját éle té ről.
El mond ja, hogy a fi a tal ko ra tel je sít -
mé nyek hal mo zá sá ból állt. Sze re tett
jól vi sel ked ni. Leg in kább pe dig Is ten

előtt akart meg fe lel ni. Fa ri ze u si is ko -
lá ba járt, zsi dó volt min den ér te -
lem ben. Azon fá ra do zott, hogy eb ben
elő re jus son. Is mer te a tör vényt, és úgy
tud ta, hogy Is ten azo kat fo gad ja el,
akik a tör vényt meg tart ják.

Pál ba rá ta i nak ír. Eb ben a kör ben
még a csú nya sza vak is meg en ged he -
tők. Úgy ír bib li át, hogy tel jes va ló -
ját be le ad ja. Ta lán még a tin ta is
fröccsen az in du lat tól. Mi lyen szó kell
ah hoz, hogy a fi lip pi ek meg ért sék,
hogy a tör vény tel je sí té sé hez ra gasz -
ko dó élet, ma ga tar tás kárt okoz? Ki -
mond ja a mocs kos szót, mert meg
kell ér te ni ük, hogy az, amit kap tak,
min den nél töb bet ér. Szí vük ben, lel -
kük ben, sze mé lyi sé gük ben él he tik át
az Is ten hez va ló tar to zás bol dog sá -
gát. Azt, hogy Is ten fel eme li őket, el -
fo gad ja őket úgy, ahogy van nak.
Min den kül ső tör vény csak ar ra jó,
hogy szem be sít se az em bert te he tet -
len sé gé vel, bé nult sá gá val, ér ték te -
len sé gé vel. Itt va la mi olyan aján dék
az övék, amely cse lek vő vé te he ti
őket, amely ki nyit ja őket az élet le he -
tő sé ge i re, örö me i re, táv la ta i ra.

* * *

A po é mát Ivan Ka ra ma zov me sé li
öccsé nek, Alj o sá nak. Mi re ő hosszas
gyöt rő dés után azt mond ja: „A te
ink vi zí to rod nem hisz Is ten ben, ez az
ő egész tit ka!” A báty ja így fe lel: „És ha
így van! Vég re rá jöt tél. Va ló ban így van,
va ló ban ennyi az egész ti tok, de hát ez
nem szen ve dés, leg alább is egy olyan
em ber szá má ra, mint ő, aki egész
éle tét ar ra a pusz tai hős tett re ál doz ta,
és nem gyó gyult ki az em be ri ség sze -
re te té ből? Éle té nek al ko nyán két ség -
te le nül meg győ ző dik ar ról, hogy csak is
a nagy, fé lel me tes szel lem ta ná csai sze -
rint le het ne va la me lyest el vi sel he tő

rend be fog ni eze ket a te he tet len lá za -
dó kat, eze ket a »csúf ság ra ter mett, fé -
lig si ke rült kí sér le ti lé nye ket«.”

* * *

A tör vény em be rei va gyunk, mert
nem hi szünk Is ten ben. Ma gunk ban bí -
zunk. Ké szek va gyunk, hogy he lye sen,
tisz tes sé ge sen és a rend nek meg fe le -
lő en él jünk. Ha az aka dály pá lyát tel -
je sí tet tük, Is ten nek az a dol ga, hogy va -
la mi fé le menny or szág ba jut tas son.

Bár hin nénk Is ten ben! Ak kor éled -
ne a ben nünk le vő holt. Ha mus tár -
mag nyi hi tünk len ne, ak kor – mit he -
gye ket! – em be ri lel ke ket moz dít hat -
nánk meg az ir ga lom és a jó ság, a
nagy lel kű ség és az örök ké va ló ság
sze re te te fe lé.

Bár hin nénk Is ten ben! Ak kor nem
vál nánk sa ját ma gunk ál tal kre ált
ren dek rab szol gá ivá. Nem len nénk
ítél ke zők, má sok bű nét szá mon tar -
tók, bosszú ál lók.

Bár hin nénk Is ten ben!

* * *

Mi a tör té net vé ge? Mit mond Jé zus?
Nem szól sem mit. Ami kor vé gül az
ink vi zí tor ki tár ja a cel la aj ta ját, hadd
men jen, ak kor Jé zus bú csú zó ul meg -
csó kol ja. Mit je lent ez a csók? Ez
Dosz to jevsz kij tit ka. Ta lán Jé zus
meg ér ti a vi lág bé nult sá gát? Ta lán lát -
ja sa ját el le he tet le nü lé sét, az em be ri
lé lek meg nye ré sé nek ku dar cát, hogy
nem ma rad más, csak a ke reszt ha lál,
amely ta lán még is oda ve ze ti az em -
bert Is ten hez, szem től szem be ál lít -
ja ve le, és meg ér te ti vég te len sze re te -
tét? Ta lán csak egy sze rű en meg szán -
ja eb ben a tor zult lé lek ben az em bert?
A csók Dosz to jevsz kij tit ka.

g Ko czor Ta más

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 11.  VA SÁR NAP  FIL 3,714 

Cel lák
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Urunk, Is te nünk, aki Atyánk sze ret -
nél len ni, Fi ad ban gyer me ke id nek
sze ret nél tud ni, kö nyö rülj raj tunk,
hogy ért sük aka ra to dat! Kö szön jük,
hogy a mai is ten tisz te le ten is meg ta -
pasz tal hat tuk, hogy igéd él te tő ele -
del, élet újí tó vi lá gos ság! 

Mi lyen jó, Urunk, hogy előt ted
lep le ző dik le éle tünk, ott, ahol kö zel
a se gít ség, eléd le het áll ni úgy, ami lye -
nek va gyunk, és te nem en gedsz to -
vább úgy, ahogy eléd ér kez tünk! Így
ké rünk egy há za dért: hozd vi lá gos ság -
ra a lé ha sá ga in kat, hogy ne ve gyünk
részt med dő vi ták ban, ter mé ket len
cse le ke de tek ben, ha szon ta lan ta lál ko -
zó kon. Ments meg ben nün ket a lát -
szat cse lek vé sek től, de adj vi lá gos sá got
gyü le ke ze tünk tag ja i nak, lel ké szek nek,
egy ház ve ze tők nek evan gé li kus egy há -
zunk ban, de más fe le ke ze tek ben is,
hogy só, vi lá gos ság, ko vász le gyünk a
vi lág ban, hogy min den ki meg ért se, te
vagy az egye dü li Is ten, és nincs más!

Há lát adunk azo kért a szol gá ló -
kért, akik gyü le ke ze tünk ben ide jü ket,
ener gi á ju kat és pén zü ket nem kí mél -
ve cse lek szik azt, ami re el hív tad őket,
és szol gá la ta ik nyo mán éle tek újul hat -
nak meg, sza ba du lá sok tör tén het nek.
Te őrizd és ne veld a fris sen meg tér te -
ket, új élet ben já ró kat, hogy el le ne tud -
ja nak áll ni a go nosz nak, a kí sér tés nek,
és kö ze led je nek hoz zád, hogy ígé re ted
sze rint te is kö ze lebb jöjj hoz zá juk!

Tud juk, Urunk, hogy a te te rem -
té sed jó, sőt szép és har mo ni kus is,
en nek tu da tá ban még is el le ne te -
szünk. Nem vi gyá zunk ar ra, amit
élet té rül ad tál ne künk, amit sze ret -
nél meg őriz ni az utá nunk jö vő nem -
ze dé kek nek is. Adj böl cses sé get a po -
li ti kai, gaz da sá gi ha tal mat gya kor lók -
nak, hogy sze rin tedv aló an bán ja nak
ve le, de ments meg ben nün ket at tól,
hogy a te rem tést imád juk a Te rem -
tő he lyett. Szí ved sze rint va ló em be -
re ket adj a te né ped nek! Kö nyö rülj
ha zán kon, né pün kön, nem ze tün kön
is, hogy ál dá sod ban él hes sünk!

Előt ted van, Urunk, egyé ni éle -
tünk. Adj böl cses sé get, hogy tud juk
ápol ni há zas sá gun kat. Te adj vi lá gos -
sá got és út mu ta tást, mi ként ne vel jük
gyer me ke in ket; te óvd meg őket.
Ben ned ta lál ja nak bé kes sé get, meg -
elé gít te tést! 

Kö szön jük, hogy a szük ség ben
élő ket is a te ke gyel med alá te het jük.
Se gítsd a mun ka nél kül, a haj lék
nél kül élő ket, a be te ge ket, a kór ház -
ban lé vő ket, a ha lál ré vén ál ló kat és
a gyá szo ló kat. Ben nün ket is hasz nálj
a fe lé jük va ló szol gá lat ban, hogy
amíg za rán dok gyü le ke zet ként eb ben
a vi lág ban élünk, bu ká sa ink, el gyen -
gü lé se ink el le né re is hű szol gá id nak
bi zo nyul junk itt! Ámen!

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Ugyan így ben ne van a Mi atyánk ban
az a má sik gyó nás is, ame lyet fe le ba -
rát ja előtt vé gez min den ki. En nél egy -
más nak gyón juk vét ke in ket, és meg bo -
csá tunk, mi előtt Is ten elé lé pünk, és
bűn bo csá na tért kö nyör günk. Bi zony
va la mennyi en vét ke zünk egy más el len,
ezért min den ki előtt kész sé ge sen kell
gyón nunk egé szen nyíl tan, nem is kell
szé gyen kez nünk egy más előtt.”

d Luther Márton: Nagy káté
(Prőhle Károly fordítása)
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Hét főn dél előtt írom ezt az Ég tá jo lót.
Haj nal ban még nyu ga lom volt a ház -
ban, gyor san pa pír ra is ve tet tem né -
hány gon do la tot. Az tán meg in dult a
hi va ta li élet: te le fo nok, meg be szé lé -
sek, lá to ga tók, el in té zen dő ügyek.
Köz ben fe le sé gem rá kér dez, mi kor
te szem fel a ke rék pá ro kat az au tó te -
te jé re. Ő már cso ma gol. Es té re
ugyan is sze ret nénk a szár szói üdü lő -
be ér ni.

Ta pasz ta la tom, hogy sok lel kész
ne he zen megy sza bad ság ra. Vagy
azért, mert nem könnyen kap he lyet -
test, vagy azért, mert ön ma gát nél -
kü löz he tet len nek gon dol ja. „Húsz
éve nem vol tam sza bad sá gon!” –
hal lot tam már kol lé gá tól, és nem
tud tam el dön te ni, hogy pa nasz ko dik
vagy di csek szik. Ez zel szem ben is me -
rek olyan egy ház me gyét, ahol kö te -
le ző vé tet ték: min den lel kész leg alább
két he tet le gyen tá vol a gyü le ke ze té -
től, és pi hen jen, töl te kez zen.

Mert bi zony el le het fá rad ni. Mi,
akik vissza té rő en be szé lünk a sab bát
je len tő sé gé ről, nem tart juk meg a he ti
egy mun ka szü ne tet. Pe dig jól mond -
juk: Is ten nem hat, ha nem hét nap
alatt te rem tet te a vi lá got. Ugyan is a
pi he nés is a te rem tő fo lya mat ré sze.
Pré di ká lunk Jé zus sza vá ról, hogy
„jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik
meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel -
ve, és meg nyug vást adok nek tek” (Mt
11,28) – ám mint ha ma gunk ban hoz -
zá ten nénk: mind nyá jan, a lel ké sze ket

ki vé ve, hi szen ők nem fá rad hat nak
meg. Mit szól a gyü le ke zet ah hoz,
hogy a nagy tisz te le tű úr vagy asszony
sza bad ság ra megy?

So kat je len tett ne kem, ami kor
elő ször ta lál koz tam egyik püs pök elő -
döm, Sza bó Jó zsef Ál dott fá radt ság cí -
mű írá sá val: „Fá radt va gyok. Ó, az a
nyo mo rult em be ri fá radt ság, ame lyet
olyan jól is me rek. Mel lém te lep szik
al ko nyat kor; nagy, ne héz zsá kot tesz
a vál lam ra, sú lyos ól mot ke zem be-lá -
bam ba, s húz-húz le fe lé… (…) Mi ért
nem le het az em ber min dig friss, ele -
ven, tett re kész, ru ga nyos aka ra tú,
hogy így áll hat na min dig Is ten au di -
en ci á já ra…?! (…) Úgy ta lál tam, hogy
ha az em ber elég alá za tos tud len ni,
ak kor még a fá radt ság is evan gé li u -
mi öröm hírt tud je len te ni. Igen,
mert Jé zus is el fá radt. Aki vi lá go kat
tart a ke zé ben, és a csil la gok kal lab -
dáz ha tik, egy szer úgy el fá radt az
úton, hogy »azon mód« le ült. El csi -
gá zott tes te res tel ke dés nél kül azon -
mód le ros kadt Já kób kút já nak ká vá -
já ra. Úgy el aludt a ha jó ban, hogy még
a vi har tán col ta tó ere je sem tud ta fel -
za var ni, s úgy el gyen gült a ke reszt
alatt, hogy erőt le nül hul lott Je ru zsá -
lem ut ca kö ve i re. Az óta a fá radt ság
szent do log lett, mert Ő meg szen tel -
te. Jé zus ak kor volt leg in kább em ber,
mi kor el fá radt. So ha sem ha son lí -
tott job ban hoz zánk, mint ami kor az
uta zás tól el fá rad va azon mód le ült a
kút ká vá ra. Ez azt je len ti, hogy ami -

kor fá radt va gyok, ak kor hoz zá ha -
son lí tok.”

A fá radt em ber nek pe dig pi he nés -
re van szük sé ge. Nem ki sebb ige hir -
de tő től, mint Cse ri Kál mán tól ol vas -
tam egy szer egy szem lé le tes pél dát.
Esze rint a pi he nés olyan, mint ami -
kor egy szer a temp lo muk fű tő rend -
sze rét át mos ták. Fű tött az még úgy
is, de ami kor ki mos ták be lő le azt a
sok isza pot, víz kö vet, rozs da le me ze -
ket, sok kal jobb lett a ha tás fo ka.
Sok min den le ra kó dik ben nünk is, és
Is ten né ha meg álljt pa ran csol. Amíg
ez az át mo sás tör tént, mond ta az ige -
hir de tő, nem le he tett fű te ni. Üzem -
szü net volt. Rö vid idő re meg kell áll -
ni, hogy utá na hosszú időn át job ban
üze mel jen min den. Rö vid idő re meg -
áll hat az em ber, vagy meg álljt pa ran -
csol az Is ten. Per sze fon tos, hogy a pi -
he nés ne egy sze rű en ki kap cso ló dás,
ha nem be kap cso ló dás is le gyen. En -
ged jük, hogy Is ten újít son meg min -
ket be lül ről.

Most, hogy új ra át gon do lom Cse -
ri Kál mán sza va it, kez dek sza bad dá
vál ni be lül. Ta lán nem áll meg az élet

nél kü lem. Sok rám ra kó dott víz kő től,
iszap tól és rozs dá tól sza ba dul ha tok
meg én is. És az üzem szü net után ta -
lán mun kám ha tás fo ka is jobb lesz.

Mind eze ket vé gig gon dol va egy re
job ban kez dem vár ni az egy he tes
szár szói nya ra lást. Ott majd vég re le
le het las sul ni. Mi lan Kun dera Las sú -
ság cí mű regényére uta lok, ahol
egye bek mel lett ezt ol vas hat juk: „Mi -
ért tűnt el a las sú ság örö me? Hol van -
nak a haj da ni ődön gők? Hol van nak
a nép da lok sem mit te vő hő sei, a ván -
dor le gé nyek, akik ma lom ról ma lom -
ra jár nak, és csil la gos ég alatt al sza -
nak? El tűn tek vol na a me zei ös vé -
nyek kel, a ré tek kel, tisz tá sok kal, a ter -
mé szet tel együtt? Egy cseh mon dás
szép ha son lat tal ha tá roz za meg édes
sem mit te vé sü ket: né ze ge tik a Jó is ten
ab la ka it. Aki a Jó is ten ab la ka it né ze -
ge ti, az nem unat ko zik; az bol dog.”
Mennyi re össze cseng a cseh író gon -
do la ta Gyök össy End re bib li ai pa ra -
frá zi sá val: „Bol do gok, akik ment ség
ke re sé se nél kül tud nak pi hen ni és
alud ni, mert mo so lyog va éb red nek
fel, és öröm mel in dul nak út juk ra.”

Bi zony, le kell las sul ni. Éle tünk
egy re in kább a gyor sa ság ról szól.
Nem csak a sport ban és az üz le ti
élet ben, ha nem az egy ház ban is egy -
re na gyobb a se bes ség. A pör gés
né ha nem baj, de iga zat adok egy lel -
kész kol lé gám nak, aki sze rint az
egy ház nak nem kellene min den áron
be száll nia a gyor su lá si ver seny be.

Szé pen ír ja Weö res Sán dor: „A por si -
et. A kő rá ér.” Kun dera írá sa sze rint
a gyor sa ság össze függ a fe lej tés sel, a
las sú ság pe dig az em lé ke zés sel. Az
egy ház lé té hez pe dig kez det től fog -
va hoz zá tar to zik az em lé ke zés.

Né ha kell a las sú ság. Egy mon dás
sze rint a tek nős  töb bet tud az út ról
me sél ni, mint a nyúl.

Idő köz ben hét fő dél után lett. A bi -
cik li ket ugyan még min dig nem pa -
kol tam fel a ko csi ra, de lé lek ben
már kez dek út ra kel ni. Vá rom a
nya ra lást, hogy együtt le hes sek csa -
lá dom mal, ba rá ta im mal, a ter mé -
szet tel, ked ves köny ve im mel. El -
kép ze lem a csü tör tö köt, ami kor
oda bal la gok a szár szói üdü lő por tá -
já ra, hogy ke zem be ve gyem az Evan -
gé li kus Élet friss pél dá nyát. Ko mó -
to san ár nyék ba hú zó dom majd. Hát -
ra dő lök a nyug ágyon, és a har ma dik
ol dal al ján egy cikk re buk ka nok,
ez zel a fur csa cím mel: A fű tő rend szer
át mo sá sa…

A fű tő rend szer át mo sá sa
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö -
ve tő köz gyű lést dr. Sza bó Dé -
nes fel ügye lő nyi tot ta meg
min den kit pon to san szá mon
tar tó kö szön tő és kö szö nő
sza va i val.

Fa ta lin Hel ga, a szór vány -
gyü le ke ze tet gon do zó hat va -
ni lel kész min de nek előtt el -
mond ta, hogy a gyön gyö si
evan gé li ku sok iga zán büsz -
kék le het nek, hi szen már a re -

for má ci ót kö ve tő idők ből,
1553-ból ta lál ha tó fel jegy zés az
itt élő lu the rá nu sok ról. Rö vi -
den be szá molt az ima ház ki -
ala kí tá sá nak fo lya ma tá ról, és

el mond ta: a kö zös ség hű sé gét
és él ni aka rá sát bi zo nyít ja,
hogy egy rég óta dé del ge tett
álom ból va ló ság lett, még pe -
dig úgy, hogy ezért új ra és
új ra ál do za tot kel lett hoz ni uk. 

Az ere de ti leg csa lá di házként
használt épü let las san gyü le ke -
ze ti élet re al kal mas tér ré ala kult,
meg let tek a be ren de zé si tár -
gyak is. Pél da ér té kű, hogy a ma -
rok nyi gyü le ke zet évek hosszú
so rán át gyűj tö get te össze azt az
anya gi tar ta lé kot, amely ből

meg vá sá rol hat ták a be ren de -
zést. A ki fe je zet ten a gyü le ke -
ze ti ház ki ala kí tá sá nak cél já val
meg hir de tett ado mány gyűj tés
ered mé nye pe dig több mint

egy mil lió fo rint volt. A szőt tes
ol tár kép az Őr ség ben ké szült
(Pa lat kás né Koln ho fer Ju dit al -
ko tá sa), az ol tár te rí tők pe dig
Győr ben, Ku tas Emő ke mű -
he lyé ben; az utób bi a kat a hat -
va ni gyü le ke zet ado má nyá ból
vá sá rol ták meg.

A lel kész nő be szá mo ló ja
után Me kis Ádám es pe res,
Ká kay Ist ván or szá gos iro da -
igaz ga tó, Ju hász Fe renc ka -
no nok-plé bá nos, Csen ge ri Ár -
pád re for má tus gond nok,
Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti
fel ügye lő kö szön té se hang -
zott el; az utób bi ké szí tet te a
meg vá sá rolt in gat lan át ala kí -
tá sá nak ter vét is. Vé ge ze tül Fa -
bi ny Ta más is mét kö szö ne tét
fe jez te ki a to ka ji gyü le ke zet -
nek, amely – az or szá gos egy -
ház se gít sé gé vel – a várt nál lé -
nye ge seb ben na gyobb kár pót -
lá si összeg hez jut va 36 mil lió
fo rin tot át en ge dett be lő le a
gyön gyö si ek nek a gyü le ke ze ti
ház ki ala kí tá sá ra. 

Nem mel lé kes az az össze -
fo gás sem, amely nek a mo tor -
ja a gyü le ke zet hez tar to zó dr.
Szé kács György or szá gos
ügyész és Helf rich Pé ter, az or -
szá gos iro da in gat lan ren de zé -
si osz tá lyá nak ve ze tő je – a
lel kész nő fér je – volt, hogy mi -
nél rö vi debb időn be lül meg -
va ló sul has sa nak a ter vek.

A gyön gyö si ek örö me pe dig
hét ről hét re fo ko zód hat, hi -
szen mos tan tól min den va sár -
nap dél előtt ti zen egy órá tól is -
ten tisz te le tet tart hat nak a gyü -
le ke zet új ott ho ná ban, az
Arany Já nos ut ca 6. szám alatt.

g HHÁ

Új „lelki gyöngyszem”
Gyöngyösön

A tör té nész kö szön tő be szé dé -
ben el mon dot ta: „A 16–18.
szá zad ban Me lancht hon a leg -
ol va sot tabb szer zők egyi ke
volt, Ma gyar or szág nak nem
volt olyan szög le te, sem olyan
tár sa dal mi ré te ge, ahol ne állt
vol na az ott ho nok köny ves pol -

ca in egy-két kö te te.” Majd
hoz zá tet te: „Előbb vagy utóbb
min den tu dós szem be ke rül
Me lancht hon nal.”

Ha lá lá nak négy száz öt ve -
ne dik év for du ló ján, 2010-
ben a pro tes táns egy há zak a
re for má ció nagy ta ní tó mes -
te ré re em lé kez nek, a re for -
má ci ói em lék bi zott ság pe -
dig a 2017-ig tar tó te ma ti kus
évek so rá ban az idei évet a re -
for má ció és nyil vá nos ság té -
má nak szen te li. 

Mind ezek je gyé ben mél tó
tisz te let adás nak és meg em lé -
ke zés nek bi zo nyul a bő sé ges
in for má ci ó val szol gá ló tár lat,

mely ből ki tű nik, hogy Wit -
ten berg va ló ban Eu ró pa egyik
leg fon to sabb szel le mi mű he lyé -
vé vált a re for má ció kö vet kez -
té ben, és ezen a té ren dön tő ér -
de me ket szer zett Phi lipp Me -
lancht hon is. A 16. szá zad ban
több mint ezer, Ma gyar or szág -
ról ér ke zett di ák lá to gat ta a wit -
ten ber gi egye te met, kö zü lük
négy száz har min can vol tak
Me lancht hon ta nít vá nyai –
töb be ket a há zá ba fo ga dott,
asz ta lá hoz hí vott. A ma gyar di -
á kok kal – le ve le zés út ján –
rend sze res kap cso la tot ápolt,
ezért jo go san ne ve zik Ma gyar -
or szág ta ní tó já nak is.

Bi zony sá gát ad ja a tárlat
an  nak, hogy a ha tá rok va ló ban
le győz he tők nem csak or szá -
gok, de temp lom és tér, pro fán
és szak rá lis kö zött is: mind -
össze egy ki ál lí tás szük sé ges,
ahol e ket tő ér té ket te remt ve
ta lál ko zik. Az el ső tab ló egyik
mon da ta ek képp fo gal maz:
„Eu ró pá nak szük sé ge van Ci -
ce ró ra és Krisz tus ra, hu ma niz -
mus ra és re for má ci ó ra, mű -
velt ség re és hit re.”

A ki ál lí tás szep tem ber 15-ig
te kint he tő meg a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban hét -
fő től szom ba tig dél után há rom
és hat óra kö zött.

g Hor váth-He gyi Áron

Ha tá rokon át
Me lancht hon nal

f Folytatás az 1. oldalról f Folytatás az 1. oldalról

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

H
O

R
V

Á
T

H
-H

E
G

Y
I 

Á
R

O
N

„…hogy mind nyá jan egyek le gye nek…” (Jn 17,21)
Tisz te let tel jes sze re tet tel hív juk test vé re in ket au gusz tus 19-én 18 órá ra a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak ká pol ná já ba (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.) az ál -
la mi ün ne pünk elő es té jén öku me ni kus kö zös ség ben meg ren de zen dő ün ne pi is ten tisz te let re.

D. Sze bik Im re, a MEÖT el nöke, dr. Bó na Zol tán, a MEÖT fő tit kára

H I R D E T É S
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b Mind össze két száz har minc ki lo -
mé tert kell te ker nie an nak, aki
ke rék pár ral sze ret né fel fe dez ni
a ma gyar ten gert. A kró ni kás ez -
út tal fény ké pe ző gé pet és jegy -
zet fü ze tet is csem pé szett bi cik -
lis tás ká já ba, hogy a Ba la ton ed -
dig ta lán ke vés bé is mert kin cse -
i  re irányítsa a figyelmet. Bí zunk
ben ne, hogy az úti nap ló nem -
csak üdí tő ol vas mány lesz – egy
ba da cso nyi bor ból ké szí tett
fröccs mel lé – a nyár utol só he -
te i re, ha nem ar ra ösz tön zi az ol -
va só kat, hogy egy ko ra őszi hét -
vé gén fe lül je nek a drót sza már -
ra, és akár csak egy-két na pot
ke re kez ze nek leg na gyobb ta -
vunk part ján.

A Ba la ton nak több ar ca van. Ott
van a csa lá di: úszó gu mi val fel sze rel -
ke zett, für tös gye re kek kel, akik iz ga -
lom mal rán gat ják anyát a par ti sé tá -
nyon a strand irá nyá ba. A má sik az
arisz tok ra ti kus: ami kor a ré gi ba la ton -
feny ve si vil la ud va rá ról rád mo so lyog
egy nyolc van év kö rü li szem pár egy
szal ma ka lap alól. Más kor po ca kos bá -
csik nosz tal gi áz nak egy kor só sör
mel lett a ré gi idők fo ci já ról, mi köz ben
vár ják a friss hek ket a par ti sü tö dé ben.
Né hány mé ter rel odébb pe dig han gos,
bu li zós ar cát mu tat ja a vi dék, ti zen -
éves bi ki nis lá nyok ro han nak me zít -
láb a fü vön. És a Ba la ton egy re in kább
a bi cik lis tá ké is. So kan vág nak ne ki
két ke ré ken a tó kö rü li út nak, hogy
fel fe dez zék a táj mil lió han gu la tát.

Fokról fokra – indulás
A ba la to ni bi cik li tú rát ér de mes Sió -
fok nál kez de ni. Bu da pest fe lől egész
nap ér kez nek a vo na tok, a fő vá ros tól
alig két óra uta zás után meg lát hat juk
a ta vat. A vo na tok több sé gé nek van
kul tu rált ke rék pár szál lí tó ko csi ja,
brin gá in kat ott he lyez het jük el. Spe -
ci á lis va gon hi á nyá ban a leg el ső ko -
csi ele jén vagy az utol só ko csi leg vé -
gén szál lít hat juk jár mű vün ket. Min -
den eset ben szük sé ges je gyet vál ta -
ni a bi cik li nek is. A sze mély szál lí tó

sze rel vé nyek mind egyi ke meg áll Sió -
fo kon, ahol a vas út ál lo más tól a part
fe lé csak né hány száz mé tert kell ha -
lad nunk, hogy be kap cso lód junk a ki -
je lölt kör út ba. A tú rát cél sze rű ke let
(Ba la ton ke ne se) irá nyá ba in dí ta ni. Így
ha ma rabb küz dünk meg az észa ki
part dom bor za ti vi szo nya i val, Keszt -
hely után vi szont ki fe je zet ten pi -
hen te tő a te rep.

* * *

Mi vel a va sár nap épp Sió fo kon ér, nem
ha gyom ki a Ma ko vecz Im re ál tal ter -
ve zett, ép pen húsz esz ten dő vel ez előtt
fel szen telt evan gé li kus temp lom meg -
lá to ga tá sát. Idő pont ra me gyek, ko ráb -
ban tá jé ko zód tam az il le té kes egy ház -
me gye hon lap ján (http://so mogy za -
la.lu the ran.hu/gyu le ke zet/si o fok.html)

az is ten tisz te let idő pont ja fe lől. Ide -
jé ben ér ke zem – gon do lom még ek -
kor, azon ban meg le pet ten ta pasz ta -
lom: a va sár na pi al ka lom a web la pon
ta lált 11 órá val szem ben 10-kor kez -
dő dött. (Csak re mél ni tu dom, hogy
raj tam kí vül nem so kan van nak, akik
csak azért ma rad nak le nyá ron a sió -
foki ige hall ga tás ról, mert nem ér vé -
nyes is ten tisz te le ti ren det ta lál tak a
hon la pon…) A bűn val lás után kap cso -
ló dom be a sió fo ki gyü le ke zet ün nep -
lé sé be, amely nek ke re tén be lül egy kis -
gyer mek ré sze sül a ke reszt ség szent -
sé gé ben.

A lel ki út ra va ló fel vé te lét kö ve tő -
en pat ta nok fel a cso ma gok kal meg -
ra kott bi cik lim re, és vá gok ne ki a
mint egy két száz har minc ki lo mé te res
út nak. Sió fo kot el hagy va, So mogy és
Veszp rém me gye ha tá rán csak azért
nem ije dek meg a vas úti töl tés meg -

má szá sá tól, mert már is me rem a te -
re pet. A kezdő tókerülők meg nyug -
ta tá sá ra írom le: ha son ló ne héz ség -
re csak né hány he lyen kell szá mí ta -
ni a tú ra so rán. A ter mé szet rá adá -
sul pá rat lan táj kép pel aján dé koz za
meg rög tön az út ele jén a ke rék pá -
rost: a vi lá go si ma gas part ról cso dás
pa no rá ma nyí lik a ma gyar ten ger re.

Ke ne se és Fűz fő után ér ke zem
meg Al má di ba, az észa ki part egyik
leg di na mi ku sab ban fej lő dő te le pü lé -
sé re. Sát rat ve rek az egyik kem ping -
ben, és im már cso ma gok nél kül vá -
gok ne ki a te le pü lés fel fe de zé sé nek.
A vá ros köz pont kö ze lé ben meg ta lá -
lom a lu the rá nus gyü le ke zet ki csiny
haj lé kát is. És ugyan a dél előt ti is ten -
tisz te let után a dél utá ni is ten tisz te -
let re nem me gyek be, öröm mel hal -

lom, hogy meg győ ző en hal lat szik ki
az ut cá ra az Éb redj, bi zony ság té vő lé -
lek cí mű éne künk, pe dig nem le het -
nek bent töb ben egy-két tu cat nyi nál.

* * *

Al má di ból ko ra es te Veszp rém fe lé
ve szem az irányt. A me gye szék hely -
re ki épí tett ke rék pár út ve zet, ezt
azon ban – meg fe le lő tá jé koz ta tás
hi á nyá ban – csak Szent ki rály sza -
bad já nál ta lá lom meg, ad dig a fő úton
ke re ke zem. A le gen da sze rint a köz -
ség mai ka to li kus temp lo má nak he -
lyén néz te vé gig ál lam ala pí tó ki rá -

lyunk a po gány Kop pány ve zér fel né -
gye lé sét. A hu sza dik szá zad szo mo -
rú ese mé nyei kö zül em lí tést ér de mel,
hogy Rad nó ti Mik lós Szent ki rály -
sza bad ján ír ta utol só köl te mé nyét.

Veszp rém két ség te le nül ha zánk
egyik leg szebb te le pü lé se. Az óvá ros
meg annyi meg le pe tést tar to gat lá to -
ga tó i nak. Mi vel a kró ni kás az es ti
órák ban ér te el a vá rost, ez út tal csak
egy rö vid bel vá ro si sé tát és egy sü te -
ményt en ge dé lyez ma gá nak, de szív -
ből ajánl ja min den ki nek Veszp rém
fel fe de zé sét. 

Al má di ba már a ke rék pár úton té -
rek vissza. A völ gyek ben hú zó dó
sza kasz fel eme lő lát ványt nyújt. A Ba -
la ton-par ti vá ros ha tá rá ban érin tem
a hő si te me tőt, ahol még min dig fe -
ke te osz lop hir de ti a fel sza ba dí tó
szov jet hő sök „örök di cső sé gét” orosz
és ma gyar nyel ven is.

Kápolna a hegyoldalban –
az északi part
Az al má di ki kö tő ben el fo gyasz tott
zacs kós ka kaó és zsem le után foly ta -
tom utam nyu gat fe lé. A mai cél: a Ba -
la ton fő vá ro sa, Keszt hely. Ad dig
azon ban a Ba la ton-fel vi dék dom -
bor zati vi szo nya ival kell meg küz de -
nem. Al só örs ha tá rá ban is me rős -
ként üd vöz löm a ke rék pár út men tén
egy óri á si hor dó ból ki ala kí tott bo ro -
zó tu laj do no sát. A hölgy öröm mel
szá mol be, hogy új szol gál ta tást kí nál
a ká vé és szó da víz mel lé: idén már au -
to ma ta ke rék pár pum pá ját is hasz nál -
hat ják a bi cik lis ták.

Nem csak méretével, ha nem ren -
de zett sé gé vel is ki tű nik az észa ki
part te le pü lé sei kö zül Fü red. A re -
form kor és a du a liz mus idő sza ká ban
mű vé szek ál tal is ked velt te le pü lés
óri á si fá i val, ré gi épü le te i vel is vonz -
za a ven dé ge ket. Ez út tal csak érin tem
Ti hanyt, a fél szi get re nem is te ke rek
be. Ba la ton ud va ri ban a brin ga kör út
épp a szív ala kú sír kö ve i ről hí res te -
me tő mel lett ha lad el. A kö ve ket a 19.
szá zad ele jén he lyi és kör nyék be li

mes ter em be rek ké szí tet ték. Ha son -
lók kal a Ba la ton-fel vi dé ken több he -
lyen is ta lál koz ha tunk, de csak itt ta -
lál ha tó ennyi (össze sen hat van há rom
da rab).

A Ba la to na ka li köz pont já ban ta -
lál ha tó domb két temp lo má val há -
rom fe le ke zet lel ki ott ho na, mi vel a
re for má tus hí vek is a lu the rá nus
temp lo mot hasz nál ják. Az evan gé -

li ku sok ba rokk és klasszi cis ta ele me -
ket egy aránt hor do zó kis haj lé kát
1890-ben épí tet ték. Ma már mű em -
lé ki vé de lem alatt áll. 

Zán ka ha tá rá ban a mai kö zép ko -
rú ak ál tal jól is mert egy ko ri út tö rő -
tá bor mel lett ha lad a ke rék pár út,
majd az el ága zás nál a part fe lé ve -
szem az irányt, és el érem Ba la ton sze -
pez det. A fő út tól me re dek domb ol -
da lon ve zet út a fa lu köz pont já ba,
ahol szin tén két temp lom – az evan -
gé li kus mel lett ez út tal a re for má tus
– ta lál ha tó egy más sal szem ben. Itt
lát ha tó Gu lyás La jos (1918–1957)
em lék mű ve is. A re for má tus lel kész
az 1956-os mo son ma gyar óvá ri sor tűz
ide jén pró bál ta nyug tat ni a tö me get.
1957-ben a meg tor ló ha ta lom em be -
rei le tar tóz tat ták, el hur col ták le vé li
pa ró ki á já ról, majd a győ ri kon cep ci -
ós per ben há rom tár sá val együtt ha -
lál ra ítél ték és fel akasz tot ták. Az
evan gé li kus temp lom ban csak rit kán
tar ta nak is ten tisz te le tet.

Sze pez det el hagy va ta lál ko zom a
ba la to ni ke rék pár út leg rosszabb mi -
nő sé gű sza ka szá val. Az idős fák gyö -
ke rei alul ról meg bon tot ták az asz fal -
tot, ezért ká tyús lett a bur ko lat. Ha az
or szág erő sí te ni sze ret né a ke rék pá -
ros tu riz must, meg fe le lő mi nő sé gű
utak kal kel le ne vár ni a ke re ke se ket…

* * *

Ha már evan gé li kus ként Rév fü lö -
pön já rok, leg alább kí vül ről kör be já -
rom egy há zunk egyik büsz ke sé gét, az
Or dass La jos ról el ne ve zett kon fe ren -
cia-köz pon tot és a szom széd sá gá ban
ta lál ha tó evan gé li kus temp lo mot.

Az 1967-ben épült is ten há za ter -
més kő fel hasz ná lá sá val emelt tor nya
il lesz ke dik a ba la to ni táj ba és a te le -
pü lés egye dül ál ló han gu la tá ba.

Ba da csony to maj egyik ne ve ze tes -
sé ge a ró mai ka to li kus ba zalt temp lom.
1931–32-ben emel ték neo ro mán stí -
lus ban. Ek kor hasz nál ták el ső ként a
vul ká ni kő ze tet temp lom épí té sé hez.
Em lí tést ér de mel a temp lom 1981-ben

olaj-kol lázs tech ni ká val ké szült ol tár -
ké pe, Ud var di Er zsé bet mű ve. Az
arany- és ezüst fó lia ün ne pé lyes sé gé -
vel áll szem ben az áru lás ra ké szü lő Jú -
dás sö tét alak ja. A szen tély bal  ol da -
lán Jé zus Ge cse má né-ker ti imá ját
örö kí tet te meg a mű vész. A kép ér de -
kes sé ge, hogy az egyik ka to na ke zé ben
pisz toly van, utal va ar ra, hogy fes té -
se ide jén tör tént a II. Já nos Pál pá pa
el le ni me rény let. Jobb ol da lon a fel tá -
ma dás je le ne tét lát hat juk.

A Ba da csony he gyen ke re kez ve
érin tem a Szent Do nát-ká pol nát. A
19. szá zad ban épí ttet te Lac ko vics
An tal pes ti ke res ke dő. Do ná tot a
Raj na-vi dé ki és lu xem bur gi ka to li ku -
sok a fel hő sza ka dás és jég eső el len
hív ták se gít sé gül, ezért esett ép pen
őrá az épít te tő vá lasz tá sa Ba da csony -
ban, ahol a sző lő he gyen a jég okoz
leg gyak rab ban kárt a ter més ben. 

A ki sebb-na gyobb bo ro zók mel let -
ti ke rék pár úton nagy a kí sér tés, hogy
a ke rék pá ros is meg kós tol ja a sző lő -
hegy aján dé kát. Nem fe led kez het
meg azon ban a kró ni kás sem ar ról a
sza bály ról, hogy bi cik li re sem le het
ül ni al ko ho los ál la pot ban. Job ban
tesszük ezért, ha a ba da csony to ma ji
kem ping ben hagy juk ke rék pá run -
kat, és úgy ve szünk ma gunk hoz egy
kis bort és zsí ros ke nye ret va la me lyik
pin cé nél, vagy üveg be zár va visszük
ma gunk kal a ne dűt.

* * *

Én ez út tal azon ban to vább te ke rek. A
sző lő ül tet vé nyek kö zött ta lá lom a
Szent An na-ká pol nát, ame lyet ked -
ve mért ki nyit a kö ze li in gat lan tu laj -

Bi cik li vel
A ba la to ni brin ga kör út ról
1998. áp ri lis 22-én, a Föld nap ján ad ták át a Ba la ton kö rü li ke rék pár út
el ső sza ka szát, amely a Za la fo lyó tor ko la tá tól Ba la ton vi lá go sig tar tott.
Má ra el ké szült a kö zel 230 ki lo mé te res kör út. Je len tős ré sze er re a cél -
ra épí tett ke rék pár út, rö vi debb sza ka szo kat mel lék uta kon vagy part men ti
sé tá nyo kon je löl tek ki. A brin ga kör utat zöld ala pon sár ga fel irat tal el -
lá tott táb la jel zi, amely több nyi re pon to san tá jé koz tat a sor ban kö vet -
ke ző te le pü lé sek ről.

Hasz nos se gí tő le het a szak üz le tek ben kap ha tó tér kép, amely a főbb
lát ni va ló kat is tar tal maz za, és pon tos út ba iga zí tást ad, ha va la hol meg -
ron gált táb lá val ta lál ko zunk.

Evangélikus és katolikus templom Balatonakalin

A balatonudvari temető szív alakú sírkövei

A Szent Anna-kápolna a badacsonyi szőlőhegy oldalában

Lász ló Je n Csa ba képes össze ál lí tá sa
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do no sa. Alap kö vét 1789-ben rak ták
le. Krip tá já ban nyug szik a Kis fa lu dy
csa lád több tag ja.

A sző lő he gyen még egy egy há zi
épü let tel ta lál ko zom: Ba da csony tör -
de mic ki csiny ká pol ná já val. Em lí tést
ér de mel, hogy a temp lom aj ta já ban
nem csak a he lyi, ha nem – gon dol va
a tu ris ták ra – az összes Ba la ton-
par ti ka to li kus temp lom mi se idő -
pont ját ki ír ták. Kö ve ten dő pél da
len ne evan gé li kus egy há zunk ban is.

Ez út tal Szig li get nél – idő hi á nyá -
ban – csak fel te kin tek a vár hegy re,
amely ta valy re mek pa no rá má val
aján dé ko zott meg. A vár bi cik li vel
nem kö ze lít he tő meg, a ke rék párt
ezért cél sze rű a fa lu ban hagy ni, akár
meg be szél ve az egyik ven dég lá tó ipa -
ri egy ség tu laj do no sá val, hogy a fo -
gyasz tá sért cse ré be fi gyel jen jár mű -
vünk re.

Sok evan gé li kus nak szép em lé kei
fű ző dnek Gye nes di ás hoz. A má ra
Keszt hellyel tel je sen össze nőtt köz -
ség több ut cá ja kis vá ro sias han gu la -
tot áraszt. En nek el le né re rög tön
meg ta lá lom a más fél év ti ze de nem lá -
tott, Ka per na um ne vet vi se lő sze re -
tet ott hont.

Keszt hely ta gad ha tat la nul min -
dent meg tesz, hogy rászol gál jon a
Bala ton fővárosa ti tu lus ra. A bel vá -
ros tól ke let re ta lál ha tó víz par ti kem -
ping ár nyas fá i val a Ba la ton egyik leg -
nyu god tabb sá tor he lye. Nem cso da
hát, ha ez út tal is ná luk tá bo ro zom két
éj sza kát.

A ma gyar Be tes da temp lo mai
Cso ma gok nél kül más nap Hé víz re lá -
to ga tok. Keszt hely től vé gig ke rék pár -
úton te szem meg a mind össze hét ki -
lo mé te res tá vol sá got. A me leg vi zű
gyógy ta vá ról is mert vá ros Ma gyar -
or szág egyik leg di na mi ku sab ban fej -
lő dő te le pü lé se. A sza na tó ri um és
für dő kö zöt ti li get a cseh re gé nyek -
ből is is mert für dő vá ro si han gu la tot
áraszt ja. A bel vá ros je len leg is fel újí -

tás alatt áll. Fel ke re sem az Egr egy vá -
ros rész ha tá rá ban ál ló he gyen épült,
13. szá za di Szent Mag dol na-temp lo -
mot. 1965-ben újí tot ták fel, és lát ták
el kor hű be ren de zés sel. Azon ban
nem tu dok be men ni az épü let be,
mert a temp lom hoz ve ze tő te me tő -
ben épp bú csúz ta tás ra ké szül nek.

Ér de kes szín folt Hé víz-Eg regyen
az úgy ne ve zett Fra di-temp lom. 1905-
ben egy el öre ge dett ha rang láb he lyé -
re épí tet ték két szin tű tor nyát, ame -
lyet ké sőbb még egy szint tel meg tol -
dot tak. 1995-ben a tor nyot temp lom -
ha jó val egé szí tet ték ki. Nem  csak

zöld-fe hér szí ne mi att le het ked ves ez
a haj lék a Fe renc vá ros szur ko ló i -
nak. A temp lom tér ben üve ges vit rin -
ben ta lál koz ha tunk az FTC szá mos
re lik vi á já val, így Szűz Má ria ké pe

alatt ta lá lunk Fra di-sá lat és zöld-fe -
hér gyer tyát is.

Mi vel a szo ci a liz mus ide jén a tó für -
dő he lyén le rom bolt temp lom he lyett
nem en ged ték a ka to li ku sok szá má -
ra má sik bel vá ro si haj lék épí té sét, csak
a rend szer vál tás után épít het tek egy
nagy be fo ga dó ké pes sé gű, a vá ros -
hoz mél tó is ten há zát. A Szent lé lek-
temp lom alap kö vét 1996 pün kösd jén
he lyez ték el, fel szen te lé sé re 1999-
ben ke rült sor. A temp lom hét kü lön -
bö ző mé re tű tor nya a Szent lé lek hét
aján dé kát szim bo li zál ja, csak úgy,
mint a fő be já rat előtt mo za ik ból ki -
ra kott ga lamb ké pe. Szin tén ga lam -
bot for máz a fő ol tár. Bel ső te ré ben a
fa do mi nál, egy sze rű sé ge el le né re is

le nyű gö ző; va ló ban azt ér zi az em ber,
hogy a Szent lé lek se gít sé gé vel itt
tény leg Is ten kö ze lé ben le het.

A hé ví zi szál lo da sor ról nyí lik a
pro tes táns fe le ke ze tek kö zös temp -
lo ma. Az evan gé li ku sok már a két vi -
lág há bo rú kö zött ter vez ték temp lom
épí té sét, azon ban a meg va ló sí tás ra
több mint fél év szá za dot kel lett vár -
ni. 1995 és 98 kö zött épült, im már a
re for má tu sok kal kö zö sen. Az ol tár -
ké pet Pol gár Ró zsa Kos suth-dí jas
tex til mű vész ké szí tet te, meg te kin té -
sé re azon ban a zárt aj tók mi att a kró -
ni kás nak nem volt le he tő sé ge.

Hé ví zen jár va sen ki ne hagy ja ki a
gyógy ta vat. Nem  csak azért kü lön le -
ges, mert az év min den idő sza ká ban
me leg víz ben lu bic kol ha tunk, amely
rá adá sul jó té kony ha tás sal van szá mos
egész ség ügyi prob lé má ra, ha nem
azért is, mert pom pás ta vi ró zsák kö -
zött tem póz ha tunk. A für dő inf ra -
struk tú rá ja eu ró pai szín vo na lú. Mind -
ezért per sze bor sos be lé pőt szed nek.

Keszt hely től Sió fo kig
A keszt he lyi kor zó ká vé há zai mel lett
ju tok el a vá ros jel ké pé hez, a Fes te tics-
kas tély hoz. Az épü let be ez út tal nem
me gyek be, de a kas tély kert ben te szek
egy sé tát. „Ki csi a vi lág” – ál la pít juk
meg mind ket ten, ami kor egy evan gé -

li kus lel kész is me rő söm mel akad
össze a te kin te tünk a ko ros fák ár nyé -
ká ban. Épp gyü le ke ze te if jú tag ja i val
ki rán dul a Ba la ton fő vá ro sá ban.

Nem messze a Fes te tics csa lád
bir to ká tól, a sé tá ló ut ca kez de tén ta -
lá lom a keszt he lyi rá dió- és te le ví zió -
mú ze u mot. A két szin tes ki ál lí tó tér
ma gán gyűj te mény ré sze ként mu tat
be több tu cat ké szü lé ket a ma gyar -
or szá gi hír köz lés kez de té től az 1970-
es évek vé gé ig. Itt tu dom meg, hogy
a leg na gyobb ma gyar te le ví zió üzem
ere de ti leg lő szer gyár volt. A há zi gaz -
da iga zi ku ri ó zu mo kat is be mu tat:
meg is mer ke dem a bár szek rény be
épí tett hi fi-be ren de zés sel, és meg cso -
dál ha tom az el ső ma gyar táv irá nyí -
tós té vét, amely nek kap cso ló ja ugyan
még több ki lót nyo mott, rá adá sul ve -
ze ték kö töt te össze a ké szü lék kel, de
már le he tő vé tet te, hogy tu laj do no -
sa az ágyá ban fek ve fojt sa a szót
pél dá ul Kud lik Jú li á ba.

A keszt he lyi ek evan gé li kus temp -
lo ma a bel vá ros köz vet len szom -
széd sá gá ban vár ja a hí ve ket. Hom lok -
za ta a Ba la ton fő vá ro sá nak meg ha -
tá ro zó látványeleme.

* * *

Kö vet ke ző nap el ha gyom a vá rost, és
dél nek tart va, Fe nék pusz ta fe lé ve -

szem az irányt. Az óko ri ró mai ala po -
kon lét re jött te le pü lés egy ko ri fé nye
meg ko pott. A part tól mind össze né -
hány száz mé ter re lé vő li get gyö nyö -
rű fái mö gött meg hú zó dó egy ko ri fő -
úri épü le tek év ti ze dek óta ki hasz ná -
lat la nok. Szo mo rú, hogy a fes tői kör -
nye zet ben nem ta lál nak funk ci ót a
klasszi cis ta stí lu sú kú ri ák nak.

A bi cik li úton táb la hir de ti: a négy -
száz éves kocs mát nem sza bad ki -
hagy ni. Vissza té rő ven dég ként már
nem meg le pe tés szá mom ra, hogy
az út szé li sön tés nek sem mi kö ze az
év szá za dok kal ez előt ti csár dá hoz,
még is jól esik a szó da víz és a ká vé,
me lyet ki fe je zet ten ba rá ti áron mér -
nek a párt ál la mi ÁFÉSZ-kocs mák
han gu la tát idéző po ha rak ba.

Ba la ton feny ves – ne vé hez hű en –
a mai na pig hí res a par ti mel lé ku tat
öve ző fe nyő fa sor ról, amely utá noz -
ha tat lan il lat tal fo gad ja a lá to ga tó kat.

Ha időnk en ge di, Fo nyó don ér de -
mes – a ke rék párt hát ra hagy va – fel -
sé tál ni a hegy re. Nem csak a ta vat lát -
hat juk újabb szem szög ből, ha nem a
szem köz ti Ba da csonyt is meg cso dál -
hat juk.

Ba la ton bog lár két új temp lo má val
is vonz za a lá to ga tó kat. A gömb ki lá -
tó hoz ve ze tő úton elő ször a ró mai ka -
to li ku sok né hány éve fel szen telt haj -
lé kát ta lál juk, majd az evan gé li kus
temp lom ke rül utunk ba. A temp -
lom nak nem csak a meg je le né se ba -
rát sá gos; a gyü le ke ze ti hir de tő táb lán
meg ta lá lom a kör nye ző te le pü lé sek is -
ten tisz te le ti idő pont ja it is, kü lön ki -
emel ve, hogy mely temp lo mok kö ze -
lít he tők meg ke re kes  szék kel, és me -
lyek ben ta lál ha tó ba ba szo ba. A bog -
lá ri ak rá adá sul a va sár na pi is ten tisz -
te le tek után a né met min tá ra in dult
Kirchenc afé (egy há zi ká vé zó) be ve ze -
té sé vel is épí tik a kö zös sé get. 

Nem a vá ros büsz ke sé ge azon ban
a köz pont tól ke let fe lé ve ze tő ke rék -
pár út ja. Ad dig hi á ba tilt ják a pár hu -

za mos mel lék úton a ke rék pá ro zást,
amíg a két ke re kű ek szá má ra ki je lölt
sza kasz csak te rep já ró val kö ze lít he -
tő meg a ko ros fák gyö ke rei mi att…

Ugyan nem úti cé lom egy há zunk
ba la ton szár szói kon fe ren cia-köz -

pont ja, de előt te el ha lad va szí ve sen
em lé ke zem vissza min den itt töl tött
nap ra. Az in téz mény nem csak ven -
dég sze re te té ről, ha nem kony há já ról

is hí res, nem cso da hát, ha a nyá ri he -
tek re már ja nu ár ban is alig le het
szo bát fog lal ni.

Ba la ton föld vár úgy fej lő dik év ről
év re, hogy köz ben si ke rül meg őriz -
ni csa lá di as han gu la tát. A föld vá ri ki -
kö tő és az ár nyas par ti sé tány a Ba -
la ton ta lán leg szebb part sza ka sza.
Emel lett a he lyi ek fo lya ma to san
prog ra mok kal is csá bít ják a csa lá do -
kat. Ki rán du lá som ide jén épp a tér -
ze né szek fesz ti vál ját tart ják, amely -
nek zá róes té jén a Hot Jazz Band
mu zsi kál, óri á si si ker rel.

A za már di rév nél egy gyors pil lan -
tás az észa ki part ra: a szem köz ti Ti -
hany tor nya i ra, majd Za már din ke -
resz tül érem el tú rám vég pont ját, a
sió fo ki Jó kai sé tányt.

Ha za fe lé – él mé nyek ha tá sa alatt
Sió fok tól Bu da pes tig egy gyors vo nat
ke rék pá ros ko csi jában uta zom. Ez út -
tal sok kal sze ré nyebb kö rül mé nyek
kö zött ju tok el a fő vá ros ba. A bi cik -
lis va gon ban nin cse nek ülé sek. A fa -
pad lós, rá csos ab la kok kal el lá tott
ko csi ál lat szál lí tó sze rel vé nyek re em -
lé kez tet.

Mi vel nem szí ve sen ha gyom ott a
tel jes me net fel sze re lés sel meg ra kott
ke rék párt, a pad lón fog la lok he lyet.
Így tesz az a fél tu cat egye te mis ta is,
akik gi tár ral és ütő hang sze rek kel
fel sze rel kez ve utaz nak Ke len föl dig.
Úti tár sam még két hu szon éves fran -
cia srác és egy – fel te he tő en szláv
nyel vet be szé lő – lány, aki há ti zsák -
kal ér ke zik meg néz ni a ma gyar fő vá -
rost. A vo nat út min den per ce él -
mény: a vi dám di ák tár sa ság ha mar a
hú rok kö zé csap, Bu da fo kig be sem
fe je zik az ének lést.

A Ke le ti pá lya ud va ron a csat la ko -
zást vár va eszem be jut, hogy cél sze -
rű len ne össze gyűj te ni a Ba la ton ré -
gi ó já nak ke resz tény lát ni va ló it. Több
fe le ke zet tel össze fog va akár kü lön in -
ter ne tes ol da lon vagy könyv be szer -
keszt ve le het ne fel hív ni a tu ris ták fi -
gyel mét Ti hany mű kin cse i re, Ba da -
csony ká pol ná i ra vagy ép pen a dé li
part új temp lo ma i ra. Ezt egé szít -
het né ki az egy há zi üdü lők, va la mint
a va la mely ke resz tény fe le ke zet hez
kö tő dő vál lal ko zá sok ál tal mű köd te -
tett szál lás he lyek, ét ter mek és bo ros -
pin cék lis tá ja. A gyűj te mény tar tal -
maz hat ná a nyá ri hó na pok is ten -
tisz te le ti idő pont ja it is, nem csak tes -
ti, ha nem lel ki fel üdü lést és út ra va -
lót is kí nál va a Ba la ton sze rel me se -
i nek. Ha most el kez de né va la ki a
mun kát, jö vő nyá ron ta lán már sok
üdü lő csa lád meg ta lál ná he lyét a tó -
par ti temp lo mok ban…

Fá rad tan, de pá rat lan él mé nyekkel
gaz da godva ér ke zem ha za, ami kor rá -
döb be nek: tel je sen fe les le ge sen ci pel -
tem egy köny vet a tás kám al já ban, egy
per cet sem unat koz tam, így elő sem
ve ttem a kö te tet.

Ott hon mo só gép be ke rül a
szennyes ru ha, zu hany alá a ke rék pá -
ros, és a köny ves polc ra a tú ra tér kép.

Ez utób bi re mény ség sze rint azon ban
leg fel jebb csak egy év re, ami kor – ha
Is ten is en ge di – új ra cél ba ve szem a
ma gyar ten gert.

a Balaton körül –
keresztény látni -
valók nyomában

Hasz nos ta ná csok ke rék pár ral út nak in du lók nak
1. In du lás előtt jár mű vün ket el len őriz tes sük szak em ber rel!
2. Meg fe le lő fék és vi lá gí tás nél kül ne hasz nál juk ke rék pá run kat!
3. La kott te rü le ten kí vül ve gyünk fel bu kó si sa kot és lát ha tó sá gi mel lényt!
4. Min den al ka lom mal tart suk be a KRESZ elő írá sa it!
5. Lej tőn se gu rul junk nagy se bes ség gel!
6. Ken jük be tes tün ket ma gas fény vé dő fak to rú nap tej jel!
7. Fo lya ma to san pó tol juk szer ve ze tünk fo lya dék vesz te sé gét!
8. Ha elfá rad tunk, ér de mes az ár nyék ban pi he nőt tar ta ni.
9. A bor vi dék kin cse it és a hű sí tő sö rö ket csak ak kor kós tol juk meg, ha

már nem ülünk ke rék pár ra!
10. Ne hagy juk so ha őri zet le nül ér té ke in ket!
11. Egy pil la nat ra se hagy juk ma gá ra le zá rat la nul ke rék pá run kat!
12. A na pi sza kasz meg té te le után nyújt suk le iz ma in kat!
13. Hasz nos tár sunk le het az izom la zí tó krém és a szú nyog ri asz tó spray.
14. Ne fe lejt sük ott hon fény ké pe ző gé pün ket!

A hévízi Szentlélek-templom

A balatonboglári evangélikus templom
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b Élt kö zöt tünk egy nagy sze rű
író, akit Gyu la di ák ként is mert
meg az or szág, s aki nek nép sze -
rű sé ge a két vi lág há bo rú kö zöt -
ti idő szak ban volt a leg na gyobb.
Mú zsá ja a leg ne he zebb idők -
ben sem hall ga tott, pe dig éle té -
ben szá mos meg pró bál ta tás ban
volt ré sze: 1944–45-ben a Ges ta -
po, 1950–53 kö zött az Ál lam vé -
del mi Ha tó ság fog sá gá ban ra -
bos ko dott. Ha za sze re te te és mű -
ve i nek er köl csi tar tal ma mi att
év ti ze de ken ke resz tül el hall ga -
tott, til tott író volt.

Vé gig har col ta az el ső vi lág há bo rút,
Tri a non iszo nyú tra gé di á ját lá zas
ver sek ben örö kí tet te meg. Ha zá ja
sor sá ért ér zett ag go dal ma ott buj kál
min den mű vé ben. Tag jai kö zé vá lasz -
tot ta őt a Pe tő fi Tár sa ság. 1920-tól a
Ma gyar Táv ira ti Iro da osz tály ve ze tő -
je ként dol go zott, majd a Ma gyar Rá -
dió iro dal mi igaz ga tó ja lett. 1935-től
or szág gyű lé si kép vi se lő volt. Mi vel le -
sza vaz ta a zsi dó tör vé nye ket, el hur col -
ták Ma u tha us en be. So mogy váry Gyu -
la on nan még sze ren csé sen ha za tért,
de a kommunisták kezei kö zül nem
szabadult ki élve. Sok szen ve dés és
mel lő zés után 1953-ban hunyt el.

A száz ti zen öt éve szü le tett író ról
élet mű ve leg jobb is me rő jé vel, az
uno ká val be szél get tünk.

– Mit le het ne ki emel ni leg e lőbb a
je les nagy apá ról?

– A ha zá já ért a leg jobb lel ki is me -
re te és te het sé ge sze rint pró bált
min dent meg ten ni, akár iro dal mi
vo na lon, akár a rá di ó nál vagy a po -
li ti kai pá lyá ján. És a film je i ben, hi szen
öt ra gyo gó for ga tó köny vet írt. Éle té -
nek a lé nye ge egy szó val össze fog lal -
va: a szol gá lat – nem vé let le nül je -
lent ke zett ön ként ka to ná nak az el ső
vi lág há bo rú ban. Eb ben az ér te lem -
ben is hasz nál hat juk ve le kap cso lat -
ban a ki fe je zést: szol gá ló em ber.
Emel lett ke resz tény em ber volt, aki
nyíl tan meg val lot ta hi tét. 

– Két dik ta tú ra is meg hur col ta.
– „Nem párt po li ti kai cé lok kal lép -

tem át az or szág há zá nak kü szö bét,
ha nem hogy mély sé ges hit tel, alá za -
to san és sze rény erőm egész meg fe -
szí té sé vel szol gál has sam Ma gyar or -
szá got” – ezek a mon da tok elő le ge -
zik azt is, hogy kor mány pár ti kép vi -
se lő ként nem sza vaz ta meg a zsi dó -
tör vé nye ket. Tit kos meg bí za tás ként
ná ci el le nes – a Fel vi dék fe lé irá nyu -
ló – rá dió adá so kat szer ve zett és irá -
nyí tott a ren del ke zé sé re bo csá tott
moz gó ka to nai adó ál lo más sal, ezért
a né met meg szál lás kor a Ges ta po le -
tar tóz tat ta. A há bo rú be fe je zé se után
gya log jött ha za, olyan so vá nyan,

hogy fe le sé ge az Ybl Mik lós té ren
csak a hang já ról is mer te föl…

A kom mu nis ta rend szer nem vet -
te tu do má sul ér de me it, hu ma nis ta
né ze te it. Nyug dí ját meg von ták, sze -
mé lyét tel je sen el szi ge tel ték, a Ma -
gyar Rá dió iga zo ló bi zott sá ga el til tot -
ta min den pub li ká ci ós le he tő ség től.

Idő köz ben le á nyát ko holt vá dak alap -
ján tíz esz ten de ig tar tó Gu lag-rab ság -
ra ítél ték, fi át, az édes apá mat ha di -
fo goly ként a Szov jet uni ó ban tar tot -
ták. 1950. no vem ber 6-án be gyűj töt -
te nagy apát az Ál lam vé del mi Ha tó -
ság (ÁVH), Ki star csá ra in ter nál ták.
Ott 1953-ban szív in fark tust ka pott, és
a pes ti Mo so nyi ut cai ÁVH-kór ház -
ban halt meg feb ru ár 12-én. A rá kos -
ke reszt úri te me tő 301-es par cel lá já -
ban te met ték el.

– A Sop ron me gyei Fü le sen szü le -
tett, és ere de ti Fre iss ber ger ve ze ték -
ne vét 1929-ben, vi téz zé ava tá sa kor
ma gya ro sí tot ta So mogy váryra. Bár
kez det ben új ság író ként dol go zott, ele -
in te még is ver sei, majd re gé nyei,
hang já té kai, film for ga tó köny vei tet -
ték is mert té. Van va la mi tit ka írói
nép sze rű sé gé nek?

– Nagy apá mék csa lád já ban ti zen -
há rom gyer mek szü le tett, és nyolc ér -
te meg a fel nőtt kort, te hát nagy csa -
lád ról van szó. Fel me női ka to nák és
gaz dász em be rek vol tak. A föld és a
ha za sze re te te te hát in nen ered. 

Nagy apa nagy me sé lő volt. Mű vei
ol vas má nyos stí lus ban íród tak, az iz -
gal mas cse lek mény szö vés ma gá val
ra gad ja az ol va sót. Emel lett hi te le sek
a tör té nel mi ala pok, te hát egy út tal ta -
ní ta nak is a köny vei. Az el ső vi lág há -
bo rút vé gig har col ta, meg se be sült, és
fő had nagy ként sze relt le. Ezt na gyon
szé pen meg ír ja re gé nyé ben, a Vi rág -
zik a man du lá ban. Há bo rús tri ló gi -
á ja nem szü le tett vol na meg a kö zön -
ség nyo má sa nél kül, egy 1941-es Új
Idők ben be szél is er ről: „Úgy jár tam
ve le, mint Arany Já nos a Tol di val, még
ket tőt kel lett ír nom.” Kö vet ke zett hát
a Ne sár gulj, fűz fa!, majd az És Mi hály
har colt, így lett tel jes a há bo rú pok -
lát meg szen ve dett fér fi val lo má sa.

– Írói mód sze ré ről mit mond -
ha tunk?

– Re gé nye i ben min dig van egy
sze rel mi és egy tör té nel mi szál.
Nagy sze rű az el ső vi lág há bo rús tri -
ló gi á ja, amit az imént em lí tet tem.
Van még egy ma gyar tör té nel mi
tet ra ló gi á ja, amely ben a re form kor
és a sza bad ság harc kel élet re: A pi -
ros sap kás kis lány, A had test hű ma -
rad, Ka to na csil lag meg for dul. A be -
fe je ző, 1947-ben írt, A Tűz osz lop
cí mű re gé nye Gör gey tá bor nok ra
utal, csak 2007-ben je lent meg. Az
al ko tói lis tá ján össze sen ti zen négy
re gény, négy-öt ver ses kö tet, szín da -
ra bok so ka sá ga sze re pel. Mond hat -
juk, So mogy váry min den mű faj ban
ma ra dan dót al ko tott. A hang já ték
pe dig az ő ked ves gyer me ke, hi szen
a Ha za té rés cí mű, 1927-es mű vé vel
a Ma gyar Rá di ó ban ő ho no sí tot ta
meg a mű fajt, mely nek a ne ve is tő -
le szár ma zik a Hör spi el szó ma gya -
ro sí tá sa ré vén.

– Me lyik ki adó vál lal ta mű vei
meg je len te té sét, és mi kor kez dő dött a
re ne szán szuk?

– Nagy Im re új ra te me té se jel adás
volt. 1989-ben ki adók so ra ke re sett
meg ben nün ket, de olyan, ame lyik
élet mű ben gon dol ko dott, csak egy
volt: az Auk tor Ki adó, egy ta nár há -
zas pár, Lothrin ger Mik lós és fe le sé ge,
L. Je szensz ky Ág nes ve ze ti. A Bá lint
úr ró zsái cí mű kö tet elő sza vá ban
ír nak is vál lal ko zá suk ról: „Egy ked -
ves ro kon se gí tett, ő aján lot ta fi -
gyel münk be So mogy váry Gyu la
mun ká it. A két vi lág há bo rú kö zött al -
ko tó, egy ko ron nép sze rű író mű vei
– a szo ci a liz mus ne vé ben fel lé pő
kom mu nis ta rend szer ben – til tó lis -
tá ra ke rül tek, sőt an nak ide jén volt
olyan ren de let is, amely összes köny -
ve meg sem mi sí té sé re uta sí tot ta a
köz könyv tá ra kat. Va ló ban so vi nisz -
ta, na ci o na lis ta író volt? So mogy váry
összes mű ve a ha za sze re tet ről szól.
Rá adá sul a min den ko ri sza bad ság
mel lett és a min den ko ri dik ta tú ra el -
len lé pett föl.”

– Ön mint az író élet mű vé nek
gon do zó ja ter vez-e va la mi új ki -
adást?

– Rég óta gon dol ko dom egy Nagy -
apá ról szó ló mo nog rá fi án. So ká ig
úgy vél tem: ezt ne kem kell meg ír -
nom. Ma már lá tom: az élet mű
olyan gaz dag, hogy csak egy ku ta tó -
cso port ké pes össze han gol tan, iga -
zul és igé nye sen meg ír ni. Ha a Jó is -
ten így akar ja, előbb-utóbb el fog ké -
szül ni…

Az tán az Auk tor Ki adó sor ban
ado gat ja ki a mű ve ket. Bí zunk ben -
ne, hogy Nagy apa jó té kony szel le mi -
sé ge és er köl csi sé ge egy re szé le sebb
kör ben fog hat ni ha zánk ban…

g Feny ve si Fé lix La jos

Az idő sod rá ban
Be szél ge tés if jabb So mogy váry Gyu lá val az író nagy apá ról

Ne he zen tit kol ha tó a kü lö nös ség
irán ti vágy, hogy Ak nay Já nos ki ál lí -
tá sát lás sam a ba la ton bog lá ri evan gé -
li kus temp lom ban. A ki ál lí tás ide je
alatt a temp lom ke reszt je he lyén egy
Krisz tust áb rá zo ló, for dí tott T-ala kú
fest mény függ. Be lép ve a tér be ez a
kép je le nik meg elő ször, majd ol dalt
sor ban az őr an gya lok és hír ho zók
ikon jai. A mű te rem ha tás nem ma rad
el, en gem erő sen em lé kez tet Kun ffy
La jos so mogy tú ri mű ter mé re, amely
szá mom ra So mogy me gye egyik leg -
szak rá li sabb épü le te.

Ak nay őr an gya la it nem is olyan ré -
gen lát tam Deb re cen ben, és most itt -
hon, Bog lá ron. A két tér, a Mo dern
és Kor társ Mű vé sze ti Köz pont és a
temp lom te re, el ső gon do lat ra, más -
ként áll a fest mé nyek mö gé. De nem.
Amott fél ho má lyos ter mek mű fé nye -
i ben, itt a temp lom tér ter mé sze tes
meg vi lá gí tás ban. Ám aki ben meg szü -
le tett már az an gyal ikon, an nak a kül -
ső sé gek csak erő sít he tik az él ményt. 

A temp lom tér ben mint ha nem -
csak bel ső, de va la mi fé le funk ci o ná -
lis ma gya rá za tot is hoz ná nak lé te zé -
sük re. Az ikon ar cok sok fé le sé ge egy -
szer re mu tat ja meg a ben nünk élő
ikon ar cok sok fé le sé gét és sa ját vi lá -
ga ink vég te len so rát. Ahány em ber,
annyi őr an gyal. Lé te zé sük két sé ge

csu pán az ön ma gunk ra zárt vi lág bi -
zo nyí té ka. Egy nyi tott vi lág ban a
leg rit kább eset ben ér tel mez he tő a
szak ra li tás lé té nek és ha tá sa i nak
meg kér dő je le zé se. Ak nay Já nos bel -
ső út ján nem kér dés az őr an gyal
örök ide jű sé ge, hi szen ez ál tal vá lik
egy azon ikon a vég te len sze líd ség re
mu ta tó so ro zat tá.

És ak kor ott, a temp lom tér ben
oda lé pett hoz zám egy kis lány, az ar -
ca fest ve volt, nem is mer tem meg.
A ne ve men szó lí tott, és mo soly gott.
Ab ban a né hány má sod perc ben,
amíg a gon do la ta im mé lyén ku tat -
tam ki lé te után, azt a gon do la ti lé -
pést sem hagy hat tam ki az ál mél -
ko dás ból, hogy igen, az őr an gya lom
be szél hoz zám vagy épp a hír ho -
zóm. De va jon mi lyen hírt ho zott,
ami ről ilyen mé lyen kell hall gat nia,
és ami nek előbb-utóbb tes tet kell
öl te nie?

A kér dé sem re csak dél után kap -
tam vá laszt. Ha süt a nap, a me le gét

sze re tem, ha hi deg van, a pu ló ve rem
me le gét. Azt hi szem, min den jó.
Mert min de nütt ott hon va gyok.

g Pod ma nicz ky Szi lárd

A szer ző Jó zsef At ti la-dí jas író, köl tő,
új ság író

Ahány em ber,
annyi őr an gyal

Ak nay-ki ál lí tás Bog lá ron

b Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Ba la ton bog lá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség szer ve zé sé ben Ak nay Já nos Kos suth- és
Mun ká csy-dí jas fes tő mű vész kö zel negy ven an gyal áb rá zo lá sa és öt
Krisz tus-fest mé nye ke rült a ba la ton bog lá ri temp lom tér be. A ki ál lí -
tás telt há zas meg nyi tó ján Ka ro si Bá lint or go na mű vész, a bos to ni evan -
gé li kus temp lom or go nis tá ja er re az al ka lom ra kom po nált da rab bal
kö szön töt te a mű ve ket és a kö zön sé get. A tár la tot Ga lam bos Ádám,
az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö -
ke nyi tot ta meg. A ki ál lí tás szep tem ber 15-ig te kint he tő meg.

Galambos Ádám megnyitja Aknay János (az első sorban középen) kiállítását

A hónap könyvcsomagja – augusztusban a
Luther Kiadótól mindössze 1000 forintért

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

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

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

• Scholz Lász ló: Jé zus sal egy asz tal nál
• Ter ray Lász ló: Iz ra el és az evan gé li um –

150 éves a Nor vég Egy há zi Misszió
• Ter ray Lász ló: Kül de tés ben

Vá sá rol ja meg a hó nap könyveit  ked vez mé nye sen!
A könyvcsomag ára: 1000 forint.

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

Szent há rom ság ün ne pe után a ti zen -
egye dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi ezt üze nik: min dig az Úr Is -
ten ke gyel mé re szo ru lunk; 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) Kérd: Uram,
ments meg en gem, a te ir gal mas sá go dért! „Kö nyö rülj raj tam, Uram, mert erőt -
len va gyok.” (GyLK 673) A fa ri ze us és a vám sze dő pél da tör té ne té nek üze -
ne tét Jé zus fo gal maz ta meg: „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; lásd Mt
23,12; Lk 14,11) Lu ther pe dig így mi nő sí ti a fa ri ze us sze mé lyét: „Ez a fa ri ze -
us nem csak Is ten el len vét ke zik, ha nem fe le ba rát ja el len is gyű löl kö dik; mert
bi zony, sze mer nyi ke resz tyén sze re tet sincs ben ne. Mit re mél he tünk az ily
»ke gyes től«, aki oly el ve te mült, hogy irigy li fe le ba rát já tól az üd vös sé get?!”
A meg iga zult vám sze dő vel kap cso lat ban a pá li meg iga zu lás tan ke rült
elénk: „Hi szen ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, és ez nem tő le tek van:
Is ten aján dé ka ez; nem cse le ke de te kért, hogy sen ki se di cse ked jék.” (Ef 2,8–9)
Is ten ígé re tet tett a vá lasz tott nép hely re ál lí tá sá ra, s az óegy há zi evan gé li -
um idé zett ver sének elő ké pét is meg hir det te: „Ak kor majd meg tud ja a me -
ző min den fá ja, hogy én, az Úr, te szem ala csonnyá a ma gas fát, és ma gas sá
az ala csony fát.” (Ez 17,24) A rom lott So do má ban nem volt tíz igaz em ber,
ezért „kén kö ves tü zes esőt bo csá tott So do má ra és Go mo rá ra, az Úr tól, az ég -
ből. Így pusz tí tot ta el azo kat a vá ro so kat és azt az egész kör nyé ket…” (1Móz
19,24–25) Csak Lót s két le á nya ma radt élet ben, mert az an gya lok ki vit ték
őket a bű nös vá ros ból. A po gány asszony a nagy hi te ál tal nyert ke gyel met;
Jé zus ki űz te le á nyá ból az ör dö göt, mert Urá nak ne vez te őt, iga zat adott ne -
ki, s bát ran a „sza ván fog ta”: „Úgy van, Uram, de a ku tyák is esz nek az asz -
tal alatt a gyer me kek mor zsá i ból.” (Mk 7,28) Sa ját ta pasz ta la tai alap ján in ti
a pres bi ter társ a gyü le ke zet tag ja it. A vé ne ket, ve ze tő ket így: ön ként, kész -
sé ge sen „le gel tes sé tek az Is ten kö zöt te tek le vő nyá ját”! S az if jab ba kat így: „…en -
ge del mes ked je tek az idő seb bek nek…” Min den ch ris ti a nust így: „…egy más iránt
pe dig va la mennyi en le gye tek alá za to sak…” (1Pt 5,2.5) Így tel je sí tet te be a Mes -
ter sza vát: „…azért, ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it.” (Lk 22,32) Ő előbb
há rom em ber előtt ta gad ta meg az Úr Jé zust, de ami kor meg szó lalt a ka kas,
„meg for dult az Úr, és rá te kin tett Pé ter re”, aki „ki ment, és ke ser ves sí rás ra fa -
kadt” (Lk 22,61.62). Pé ter bűn bá na tát dön tő en az vál tot ta ki, hogy Jé zus re -
át ekin tett. Lu kács itt Úr nak ne ve zi, ez zel Jé zus is te ni telj ha tal má ra utal. Is -
ten né pé nek há la éne ke örök ér vé nyű üze ne tet hir det: „Bíz za tok az Úr ban
min den kor, mert az Úr a mi kő szik lánk mind örök re!” (Ézs 26,4) A sze me it le -
sü tő vám sze dő vel együtt kérd: „Sze líd sze med, Úr Jé zus, / Te kint sen rám,
ha ros ka dok; / Ad jon bé két, bo csá na tot…” (EÉ 385,2)

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik
meg fá rad ta tok…” (Mt 11,28)

Tud ta már gye rek ként is, hogy eb ben
a la kás ban so ha sem fog meg szok ni.

Pe dig ked ves, ma dár for ma volt a
vén asszony, mint a me sék ben, ezüst -
szí nű gyér ha ját ki csi konty ba te ker -
te a fe je te te jé re, el né ző, min dig
bölcs mo soly ült az ar cán, ahány szor
Zsó ká ra pil lan tott.

– Sza ladj csak, sza ladj – mond ta,
és a lány tás ká já ba csúsz tat ta a szend -
vi cset, mi köz ben Zsó ka csak úgy
áll va it ta meg reg ge li ká vé ját –, sza -
ladj, úgy sem éred utol, amit ker getsz.

Nem éri utol, per sze hogy nem,
há rom év fo lya mon ta ní ta ni cso port -
bon tás nél kül két száz gye re ket – le -
he tet len, egy sze rű en kép te len ség.
Még haj na li ket tő kor is a szó dol go -
za to kat ja ví tot ta, majd nem be le -
aludt, az író asz tal ra kop pant a fe je,
ar ra esz mélt. Le vet kőz ni is alig ma -
radt ere je, úgy esett be az ágy ba, az
órát meg el fe lej tet te fel húz ni, vi lá gos,
hogy ro han nia kel lett reg gel.

Ren ge te gen vár tak a busz ra is,
alig fért fel, csak a lép csőn áll ha tott.
Éhes volt, nem is reg ge li zett, a ká vé
meg mar ta a gyom rát.

Meg ta po gat ta tás ká já ban a szend -
vi cset. Szá já ban össze fu tott a nyál,
ahogy a kol bá szos zsem lé re gon -
dolt, ame lyet az öreg asszony min den
reg gel a tás ká já ba csem pé szett. Ak -
ku rá tu san, haj szál vé ko nyan vág ta a
saj tot, a sza lá mit, le he let vé ko nyan
ken te a mar ga rint.

* * *

– Na, a fran ci ák… – kun co gott ma -
gá ban a vén asszony, ahogy a kol bász -
ra csor gat ta a ma jo nézt. De Zsó ka így
sze ret te, meg csi nál ta hát ne ki.

Fur csa gye rek volt min dig ez a
Zsó ka, ta lán hogy az ap ja meg halt, az
tet te ilyen né, mint ha nem is ezen a
vi lá gon jár na. Min dig csak ol va sott
gye rek ként is, az tán a Gi zi, az any ja
meg csak hagy ta, nem tud ez a lány
még egy rán tást sem el ké szí te ni.
Per sze Gi zi is ilyen volt, em lé ke zett
rá, ami kor oda ad ta az any ja nya ran -
ként, alig lá tott ki a könyv ből, még ol -
vas ni sem tu dott, olyan ki csi volt,
csak si mult hoz zá a nagy ke re ve ten:

– Ol vass még, Ma mus kám, ol vass!
Az tán fel nőtt Gi zi is, el vet te az a

szél to ló – fe ne se tud ja, mi lyen vér
ke ve re dik eb ben a sze ren csét len
Zsó ká ban –, még es kü vő je se volt
ren des a Gi zi nek, csak el sza lad tak az
anya könyv ve ze tő höz, sen ki se ment
ve lük, még az any juk sem, csak a két
ta nú. Éve kig nem is jöt tek, nem lát -
ta az öreg asszony Gi zit, az tán ez zel
a csepp lánnyal ál lí tott be. 

Be iga zo ló dott min den sej té se,
ami kor meg lát ta a fér jét, nem volt az
ren des em ber, Is ten nyu gosz tal ja,
hogy itt tud ta hagy ni Gi zit tél víz ide -
jén. Nagy bu sa fe je volt, szé les mell -
ka sa, még a szá ja is szé les. Re meg tek
be le a fa lak, úgy ne ve tett még a
sem min is, mint ha csak já ték len ne
az élet, amit nem ér de mes ko mo lyan
ven ni. Csak a szé les szá já ra em lék -
szik, mint ha a ko por só ban is csak ne -
ve tett vol na, ki ne vet te a ha lált, úgy
sze re tett él ni.

A te me tés re, ar ra meg hív ták az
öreg asszonyt.

Egye dül ma radt Gi zi az zal a csepp
gye rek kel, hát per sze, hogy se gí tett,
hi szen a hú ga lá nya volt. Ke vés ju tott
ne ki is itt a bér la kás ban, a har ma di -
kon nincs kis kert, az öz ve gyi nyug -
díj szű kös ma gá nak is, de amit tu dott,
meg osz tott ve le. Az tán, hogy meg halt
Gi zi is, itt ma radt ve le a lány. Ki ta nít -
tat ta őt, de a tem pe ra men tu mát so -
se tud ta meg szok ni.

– Sza ladj, csak sza ladj – mond ta
ne ki reg ge len ként, de mint ha a fal nak
be szélt vol na. Per sze a lány reg ge li -
jét is ne ki kel lett meg csi nál nia, a
zsem lét, a kol bá szo sat, ma jo néz zel.

* * *

A kör for ga lom előtt so kan le száll tak,
még ülő he lyet is ta lált Zsó ka, ki vet -
te hát a szend vi cset, és be le ha ra pott.
Még így is ne he zen nyel te le, pe dig
csú szott a ma jo néz, még is ment he -
tet le nül szá raz volt az étel, mint az
öreg asszony. Vé gig pör get te fe jé ben
az órá kat: a har ma dik cé sek nek a
szen ve dő szer ke ze tet fog ja ta ní ta ni,
va la mi jó pél da mon dat ké ne, odá ig
már nem ju tott a ké szü lés ben, pe dig
ez a kul csa az egész nek. 

Nem tud ta meg en ni a zsem lét,
gyor san vissza cso ma gol ta az öreg -
asszony szal vé tá já ba, be vág ta a ta risz -
nyá ba, s csak re mény ked ni tu dott,
amíg át tör te ma gát a tö me gen, hogy
nem ke nő dik szét a ma jo néz a ne gye -
dik bé sek szó tár fü ze te in.

A ta ná ri ban ki do bál ta asz ta lá ra a
fü ze te ket, fut tá ban vet te fel a kö pe -
nyét, ha ma rabb kel lett vol na be jön -
nie, az el ső sök nél nem ké szí tet te
elő az írás ve tí tőt, Ka rancs Szil vi is
vár ja a ver seny fel ada tok kal, a ne gye -
dik ások nak be kell szól ni, hogy hoz -

zák fel a nagy szó tárt a könyv tár ból,
meg a pél da mon dat a cé sek nél, a
szen ve dő szer ke zet…

– Csak így? El sza ladsz mel let -
tem? – vil lant rá Ro bi sok fo gú mo -
so lya, s alak ja be töl töt te az egész fo -
lyo sót.

Nem volt ide je be szél get ni ve le, a
hang ver seny je gyet csak es te fe lé vet -
te ész re, hi á ba mo soly gott rá Ro bi
nap köz ben is a sok fo gá val, hi á ba tén -

fer gett kö rü löt te. Érez te, hogy vár tő -
le va la mit, de nem ér tet te, csak ké -
ső dél után tűnt fel ne ki a bo rí ték, mi -
kor hul la fá rad tan le ro gyott a szé ké -
re. Oda kint már sö té te dett, sze mer -
kélt az őszi eső.

Ro bi a szín ház előtt fel tűr te ka bát -
gal lér ját. A tér már üres volt, még egy
buszt meg vár, Zsó ka úgy is el ké sik
min dig min den hon nan.

Fut va jött, ak kor már ka ri ká ra
esett az eső, a far mer ja is la tya kos lett,
ol da lát ver te a ta risz nya. A kon cer -
ten per sze meg néz ték őket, kés ve ér -
kez tek, s a lány is… csu pa sár a nad -
rág ja, ba kancs a lá bán, hogy le het így
hang ver seny re jön ni? 

Ro bi csak mo soly gott, ahogy ki há -
moz ta a vi zes ka bát ból, és ak kor
már nem volt más, csak a ze ne meg
Ro bi szé les vál la, ami nek olyan jó ne -
ki dől ni. Per sze az agyát nem tud ta
rög tön ki kap csol ni. Nem ta lált jó pél -
da mon da tot, nem ér tet ték meg a
ne gye dik cé sek a szen ve dő szer ke ze -
tet, hi á ba ma gya ráz ta. Még az ige idő -
ket sem fo gad ja be a gye re kek fe je, ezt
az egé szen más idő szem lé le tet, ne kik
csak a van-volt-lesz lé te zik, nem ér -
tik a pil la na tot, ami a múl té és még -
is je le nig ha tó, az ál lan dó sá got sem,
a fo lya ma tos egé szet, ami kor a min -
den pil la nat tá sű rű sö dik. A van-
volt-lesz trip ti chon já ba zár va fel -
fog ha tat lan szá muk ra ma ga az idő is,
kép te len volt hát meg ma gya ráz ni
ne kik, hogy itt és most csak az lé nye -
ges, ami a sze mély ál tal az idő ben el -
vé gez te tett.

„Jöj je tek őhoz zá mind nyá jan…” –
éne kel te a szop rán, a van-volt-lesz
trip ti chon já ban ott a meg fe szí tett
je len, a tett, a szen ve dő, az el vé gez -
te tett.

Csak a bu szon vet te ész re, mennyi -
re éhes, egész nap nem evett sem mit.
Elő ko tor ta ta risz nyá já ból a meg ma -
radt szend vi cset, két ha ra pás az
egész, fe lét Ro bi elé tar tot ta. Na gyot
ha ra pott be lő le a fiú, te le száj jal
mond ta:

– Kol bász ma jo néz zel? Ilyet csak
te csi nál hatsz…

– Á, nincs ne kem er re időm – ráz -
ta a fe jét Zsó ka.

Sö tét volt már, oda kint sza lad tak
a vil lany osz lo pok. A busz ab la ká ban
meg tört a kül ső és a bel ső fény,

ezüst ko szo rú val von ta be Zsó ka
ma dár for ma, vé kony alak ját.

– Nem én csi nál tam – mond ta –,
Ma mus ka ken te…

– Ma mus ka… – si mo gat ta meg
Zsó ka fá radt ar cát Ro bi.

Egy pil la nat ra fel vil lant a mo so lya,
az tán han go san ne ve tett, mint ha
csak já ték len ne az élet, amit nem ér -
de mes ko mo lyan ven ni.

g Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka

Trip ti chon
Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt.

Pillants körül a földön:
ott van a fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,
emberek arcán.

Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.

Mindenütt láthatatlan.

Mindenütt látható.

Rónay György

Jelenlét
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

8 e 2010. augusztus 15. Evangélikus Életgyermekoldal

Bo ri egér pi ci volt és für ge. Még se ici -
ri-pi ci ri.

Min dig ser te per télt meg sür gött-
for gott. Min de nütt ott ter mett egy
pil la nat alatt, ahol nem kel lett. Ahol
meg kel lett vol na, hát, ott is ott volt,
csak min dig má sutt, mint ahol vár -
ták. Mert ki gon dol ar ra, hogy va la -
ki úgy ér ke zik meg egy ven dég ség be,
mond juk, hogy be le bú jik a gal lé ros
pá vi án ka bát zse bé be? A leg szebb
ün ne pi pil la na tok ban meg fel má -
szik a füg göny kar nis ra, mert on nan
job ban lát ni az ün ne pel tet.

Per sze Bo ri egér a leg szí ve seb ben
azon nal az ün ne pi tor tá ba fúr ta vol -
na be ma gát ilyen kor, de Bo ri egér il -
le del mes és jó szí vű kis egér volt,
nem hoz ha tott szé gyent a csa lád ra.

Így is elég ne héz volt egér nek len -
ni. Pe dig elő ke lő csa lád ból szár ma -
zott, ük-ük-ük-ük-ükör eg any ja meg
ük-ük-ük-ük-ükör egap ja va la mi kor
na gyon ré gen együtt él te át a nagy
Zu há rét, ami kor min dent el ön tött a
víz, egy ak ko ra ha jón, egy ak ko ra bár -
kán, hogy bár csak mond hat nék ak -
ko ra na gyot. Ott vol tak ők is a meg -
hí vot tak lis tá ján, olyan elő ke lő tár sa -
ság ban, mint ele fán ték, orosz lán ék,
orr szar vú ék vagy a hosszú nya kú
zsi rá fék, nem be szél ve az örök ké
ele gáns fla min gó pár ról.

De akár hi szi tek, akár nem, az
egér pár ugyan olyan fon tos volt a
lis tán, mint, mond juk, az ál la tok ki -
rá lya és ki rály nő je. Ke res te is őket
min den ki, de nem ta lál ta. Már azt
hit ték, ege rek nél kül ma rad nak, nem
lesz töb bé egér a vi lá gon, ki hal nak,
mint a ma mu tok vagy a di no szau ru -
szok. De nem.

Nóé egy szer csak ka pa rá szást hal -
lott. Épp ak kor, ami kor Is ten be csuk -

ta a bár ka aj ta ját. Most már se be, se
ki, in nen től rá van nak bíz va az eső re
meg a hul lá mok ra. De Nóé nem esett
két ség be. Tud ta, hogy Is ten akar ta így.
Csak azért iz gult, hogy mi lesz az ege -
rek kel. Mert akár mi lyen ha szon ta lan
kis ál lat, vagy leg alább is an nak lát szik,
Is ten még is csak meg hív ta őt is a bár -
ká já ba. Mint az orr szar vút vagy az ele -
fán tot. Ért he tő hát, mek ko ra kő esett
le Nóé szí vé ről, mi kor meg hal lot ta a
ka pa rá szást. Pont ak ko ra, mint egy pi -
ci egér. Már pe dig a szív hez ké pest az
elég nagy. Mert kép zel jé tek el, mi len -
ne, ha kétegér nyi kő nyom ná a szí ve -
te ket. Ab ba még be le is tud ná tok be -
te ged ni.

* * *

Bo ri egér pi ci volt és für ge. Mint egy
kis ta laj tor nász.

Min den ré sen át fért, min den ho -
va utat ta lált, és ami kor az em be rek
si kon gat tak, hogy jaj, egér, már el is
tűnt. Mint ha ott se lett vol na. Így hát
Bo ri egér in kább tá vol tar tot ta ma -
gát az em be rek től, nem bír ta a ri a -
dal mat. Ő egy sze re tet re vá gyó kis
egér volt.

Na, épp ezért, a tá vol ság tar tás
sem ment túl so ká ig. Mert igaz,
hogy van nak olyan ege rek, akik tán
egész éle tük ben se lát tak em bert, az
ő csa lád ja min dig is em be rek kö ze -
lé ben élt. Egér em lé ke zet óta. Már pe -
dig az ege rek elég sok min den re
em lé kez nek. So ha sem fe lej tik pél dá -
ul a nagy Rin ga tó zást. Mert azt tud -
no tok kell, hogy Bo ri egér ük-ük-ük-
ük-ükör eg any ja meg ük-ük-ük-ük-
ükör egap ja ott a bár kán na gyon jól
érez te ma gát. Bár csak el tud nám
mon da ni, mennyi re jól! Ta lál tak ma -
guk nak egy re keszt, amely te le volt
szé ná val, no, an nak a bel se jé ben ott -
hon érez ték ma gu kat rög tön.

A bár ka meg csak rin gott, rin ga -
tó zott. So ká ig elég dur ván, mert
oda kint ször nyű vi har dúlt, de ez az
ege re ket nem na gyon iz gat ta, még él -
vez ték is a tán cot. Mi re a vi har le -
csen de sült, és elkezdődött ez a rin -
ga tó zás, ad dig ra meg Bo ri egér ük-
ük-ük-ük-ükör eg any ja tíz pi ci egér -
po ron tyot ho zott vi lág ra, mert azt
biz to san tud já tok, hogy az egér igen
sza po ra ál lat. Nem fog ki raj ta olyan
könnyen még egy nagy Zu há ré sem.

Szó val, a pi ci ük-ük-ük-ük-ük -
egér gye re kek ott szü let tek a nagy
Rin ga tó zás kö ze pet te. S ott volt még
a bár kán Nóé és fe le sé ge, a há rom fia,
a há rom fi á nak a há rom fe le sé ge,
min den föl di ál lat ból egy pár és annyi
en ni va ló, hogy nyu god tan ma rad hat -

tak akár egy évig. Nem cso da hát,
hogy az óta min den egér, aki nyo mok -
ban őriz még va la mit a rin gás ból, aki -
nek a far kin cá ja ön kén te le nül is hul -
lám za ni kezd né ha, sze ret az em be -
rek kö ze lé ben tar tóz kod ni. És nem -
csak a szé na meg egyéb fi nom ság mi -
att, amit össze szed nek ma guk nak.
Ha nem… csak úgy… mit tu dom én…

* * *

Bo ri egér tá vol tar tot ta hát ma gát az
em be rek től, de épp csak annyi ra,
amennyi re mu száj volt. Va la hogy
bi zse reg ni kez dett ben ne min den, ha
még is a kö ze lük be fér kő zött. És ez jó
volt. Na gyon jó.

Volt is egy ba rát ja. Nem az egér -
ba rá ta i ra gon do lok, mert ab ból ren -
ge teg volt, mind egyik gyors és für ge,
de egyik sem sze ret te úgy azt a bi -

zser gést, meg ta lán nem is érez ték
olyan jó nak. Volt, aki azt mond ta,
már megint iz gul, volt, aki be val lot -
ta, hogy fél, má sok meg hős köd tek
in kább, hogy így meg úgy, úgy meg
így, ők csak a zér tis. Hogy mit csak a -
zér tis, az mind egy. Csak a csak meg
az azért szá mít.

Bo ri egér nek fon to sabb volt a bi -
zser gés. És az ő em ber ba rát ja, a
Nagy bo ri kö ze lé ben bi zser gett min -
dig. Hogy mi, azt ma ga sem tud ta, bi -
zser gett, és kész. Ez volt a nagy Bi -
zser gés.

Egy szer Nagy bo ri egy szí nes köny -
vet la poz ga tott ép pen. Bo ri egér kü -
lön ben is sze ret te a köny ve ket, a ré -
geb bi ki adá sok nak egé szen érett ízük
volt, mint a ca mem bert sajt nak, a szí -
ne sek meg a friss sa lá tá ra em lé kez tet -
ték min dig. Szó val sze ret te a köny ve -
ket, Nagy bo ri köny ve meg kü lö nö sen
ér de kes volt. A te te jén nagy víz, azon
egy nagy ha jó, raj ta sok-sok ál lat meg
egy em ber, és a ha jó te te jén, ha jól lát -
ja, igen, a ha jó te te jén ott egy egér is.

Bo ri egér pi ci volt és für ge meg elég
kí ván csi, elő dug ta hát or rocs ká ját a
pár na mö gül, és csak bá mult. Tel je sen
meg fe led ke zett ma gá ról. Hisz ő is
ott van a köny vben. Na jó, nem ő, egy
má sik egér, de még is, tel je sen olyan.
Mint ha ő len ne. Nagy bo ri is meg fe -
led ke zett ma gá ról. Ész re sem vet te,
hogy már ket ten né ze ge tik a köny vet.
Csak la poz ta, la poz ta. Volt, ahol fa lat
épí tet tek, volt, ahol ván do rol tak, egy -
szer meg egy nagy ví zen kel tek át az
em be rek. Lá tott sát ra kat és vá ro so kat,
em be re ket és ál la to kat, gye re ke ket is,
a leg ap rób bat egy fér fi ölé ben.

Bo ri egér még kö ze lebb dug ta az
or rocs ká ját, hogy job ban lás son.
Van-e ott is egér? Nem volt, csak egy

ku tyus meg né hány ma dár ka. De
hát ha csak el bújt. S ott ku kucs kál va -
la me lyik sa rok ban.

Nagy bo ri ak kor már az ege ret
néz te. Nem a könyv ben. Ha nem a
pár ná ja mel lett. Hisz épp az előbb ol -
vas ta: „En ged jé tek hoz zám a gye re ke -
ket.” Hir te len bi zser gést ér zett. Nem
ege re ket? Nem az volt oda ír va vé let -
le nül, hogy en ged jé tek hoz zám az
ege re ket? S már nyúj tot ta is a ke zét.

Bo ri egér előbb csak egy te nye ret
lá tott. Meg fe led ke zett min den tá vol -
ság tar tás ról. Már ott is volt Nagy bo -
ri te nye ré ben. Mint ha egy csó nak ban
rin ga tóz na.

Bo ri egér pi ci volt és für ge. És bá -
tor, mint az ük-ük-ük-ük-ükör eg -
any ja, aki nem ijedt meg az em be rek
kö ze lé ben.

g Mik lya Zsolt

Bo ri egér nagy ba rát ja
Old já tok meg az aláb bi ke reszt rejt vényt! A meg je lölt osz lop ban lé vő be -
tűk ből egy zsol tár be li fel szó lí tást ol vas hat tok össze.

1. Az orosz lá nok ver mé ben is ve le volt az Úr
2. Tü zes sze ke rű pró fé ta
3. Mó zes fe le sé ge
4. Saul ap ja
5. Ádám fe le sé ge
6. Vak, akit Jé zus meg gyó gyí tott
7. Cet ben uta zó en ge det len pró fé ta
8. Mó zes utód ja a nép ve ze té sé ben
9. Jé zus „kő szik lá ja”
10. A mó zes ko sár név adó ja
11. Sá ra fia
12. Ábel test vé re
13. Má ria és Már ta test vé re
14. Re be ka egyik fia
15. Mó zes test vé re
16. A zsi dók el ső ki rá lya
17. Az áru ló Jú dás he lyett vá lasz tott ta nít vány

Ne ves ke reszt rejt vény

!

(Válaszok: 1. Dá ni el, 2. Il lés, 3. Cip pó ra, 4. Kís, 5. Éva, 6. Bar ti me us, 7. Jó -
nás, 8. Jó zsué, 9. Péter, 10. Mó zes, 11. Izsák, 12. Ka in, 13. Lá zár, 14. Ézsau,
15. Áron, 16. Saul, 17. Má tyás)

Megfejtés: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Elő ször is  kö szön öm He ré nyi Ist -
ván nak a vi ta in dí tó gon do la to kat a
gyü le ke ze ti ének ről (Evan gé li kus
Élet, jú li us 4., 8–9. o.). Ép pen ide je
volt már ezt a kér dést meg tár gyal ni.
Más részt  kö szön öm az Evan gé li kus
Élet nek, hogy a vi tá nak fó ru mot
adott.

Jó ma gam az ele jé től kö ve tem a
gyü le ke ze ti éne kek ről fo lyó vi tát a lap
ha sáb ja in, de csak most ért meg
ben nem a gon do lat, hogy én is hoz -
zá szól jak.

He ré nyi Ist ván test vé rem cik ke i -
ről egy már-már le gen dá nak szá mí -
tó rö vid anek do ta jut eszem be. A het -
ve nes évek ben egy pres bi ter test vér
(hogy evan gé li kus volt-e, vagy sem,
nem tu dom) szá já ból hang zott el a
kö vet ke ző mon dat, mi kor meg je -
lent a Szent írás új pro tes táns for dí -
tá sa: „Ha Pál apos tol nak jó volt a Ká -
ro li-Bib lia, ak kor ne künk is jó lesz.”
Az óta per sze a pro tes táns egy há zak
tag ja i nak több sé ge az új for dí tást
hasz nál ja.

A rend szer vál tás után meg je lent az
Új ének, me lyet az óta nagy öröm mel
és sok ál dás sal hasz nál egy há zunk kü -
lön bö ző al kal ma kon. „…szá mom ra
az, hogy »új ének«, nem je len ti azt,
hogy az Új ének gyűj te mény ből va ló,
sőt azt sem je len ti, hogy könnyű ze -
ne” – szö gez te le He ré nyi Ist ván Ju -
hász né Sza bó Er zsé bet hoz zá szó lá sá -
ra írt vá la szá ban (Evan gé li kus Élet, au -
gusz tus 1., 13. o.). Is mét sze ret nék kö -
szö ne tet mon da ni test vé rem nek, ez -
úttal ezért a mon da tá ért. Pon to sab -
ban az el ső fe lé ért. Ugyan is szá -
mom ra sem egyen lő az „új ének” az
Új ének kel, és az a hely zet, hogy a mai
ma gyar evan gé li kus if jú ság szá má ra
sem. Tud ni il lik már jó ide je (hang sú -
lyo sab ban a két ez res évek ben) if jú sá -
gunk egy re töb bet éne kel más fe le ke -
ze tek, egy há zak éne kes gyűj te mé -
nye i ből. És egy re ke ve seb bet az Új
ének ből.

Ezt a fo lya ma tot nem sze ret ném
mi nő sí te ni, és ter mé sze te sen nem
gon do lom ab szo lút egye te mes nek,
de ez ten den cia, ame lyet tud ni kell ke -
zel ni, tud ni kell ve le él ni. Ép pen ezért
dön tött úgy a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz),
hogy meg szer ve zi egy új if jú sá gi ének -
gyűj te mény össze ál lí tá sát, amely ben
mind szer kesz tő ként, mind dal szer -
ző ként volt sze ren csém részt ven ni.

Mi előtt va la ki azt gon dol ná, hogy
ki té rek a vi ta elől, és csu pán az új
ének gyűj te ményt, a Zarán dok éne ket

nép sze rű sí te ném a vi ta ál cá ja alatt,
vissza csa to lok a té má hoz. „Aki a
kor szel lem mel köt há zas sá got, ha mar
meg öz ve gyül” – ír tuk Ki er ke ga ard
mon dá sát a Za rán dok ének be ve ze tő -
jé ben. Tu da to san vál lal tuk azt, hogy
ezek az éne kek (tud ni il lik a Za rán -
dok ének gyűj te mény) egy év ti zed
múl va ki me rül nek, és új éne kek re
lesz szük ség. Ki er ke ga ard az öz vegy -
ség fe lől kö ze lí tett, mi vi szont a fris -
ses ség és a (po zi tív ér te lem ben vett)
mo dern ség fe lől kö ze lí tet tünk. Igen -
is, tíz-húsz év múl va dob ják majd ki
eze ket az éne ke ket, és le gye nek újak!
Mi ért? Mert nem a l’art po ur l’art
ének a lé nyeg, ha nem a kö zös ima, Is -
ten kö zös di cső í té se és kö zös ség
egy más sal!

Fél re ér tés ne es sék, én nem vé de -
ni aka rom a könnyű ze nei egy há zi
éne ke ket. Tud ni il lik nincs rá szük -
sé gük. Ar ról vi táz ni, hogy van-e
he lyük a temp lom ban, be en ged jük-
e eze ket az éne ke ket a temp lom ba,
nem ér de mes. Ugyan is bent van nak
a temp lom ban, és evan gé li kus hí vek
szá zai (meg koc káz ta tom: ez rei) éne -
kel nek egy-egy if jú sá gi éne ket va sár -
na pon ként.

Prob lé ma ként ve tült fel ezek nek az
éne kek nek lu the rá nus jel le ge vagy en -
nek a jel leg nek a fel té te le zett hi á nya.
Hadd mond jam el, hogy az Új ének
szer ző i nek túl nyo mó több sé ge evan -
gé li kus, és a Za rán dok ének ese té ben
sincs ez más kép pen. Per sze, ez nem
fel té te le zi, hogy az adott lu the rá nus
szer ző egy spe ci fi ku san lu the rá nus ta -
ní tást ze né sít meg, mint pél dá ul az
ubi qu i tas (Krisz tus min de nütt je -
len va ló sá ga) vagy az úr va cso ra kap -
csán a re al pra esen tia (Krisz tus va ló -
sá gos je len lé te az úr va cso rai je gyek -
ben transz szubsz tan ci á ció [át vál toz -
ta tás] nél kül), de lu the rá nus fa lu the -
rá nus gyü möl csöt te rem.

Mel les leg Evan gé li kus éne kes köny -
vünk (EÉ) is elég ve gyes. Aho gyan he -
lyet kap tak ben ne re for má tus, ka to -
li kus, me to dis ta és/vagy va la mi lyen fe -
le ke zet tel kö zös éne ke ink, ugyan így az
Új ének ben és a Za rán dok ének ben is. 

Lu the rá nus sá gunk nem ab ban
nyil vá nul meg, hogy csak lu the rá nus
éne ke ket ének lünk, ha nem ab ban,
hogy so kat ének lünk, Igét ol va sunk,
vall juk a re for má ció ta ní tá sát, épít -
jük Is ten or szá gát stb. Más részt lu -
the rá nus sá gunk alap ja el ső sor ban
Krisz tus, má sod sor ban Lu ther. Krisz -
tus sem te kin tet te szé gyen nek, hogy
a nép nyel vén, stí lu sá ban és ko rá nak

meg fe le lő en ta nít son, a Lu ther-éne -
kek nem kis há nya da pe dig nem csak
a gre go ri án ból vett dal la mok ra épül,
ha nem a ko ra be li nép sze rű nó ták,
kocs ma da lok ze né jé nek „meg ke resz -
te lé se” krisz tu si szö ve gek kel. Így vet -
tük a bá tor sá got, hogy ko runk dal la -
ma it és stí lu sát in teg rál juk az egy há -
zi ének kincs be.

„Két ze nész egy is ten tisz te le ten
olyan, mint két du dás egy csár dá ban,
kü lö nö sen ak kor, ha két el té rő ze nei
irány zat kép vi se lői” – ír ta He ré nyi
Ist ván test vé rem vá lasz cik ké ben. El -
sik lok afe lett, hogy mi van ak kor, ha
van or go nis ta, kó rus és fú vós ze ne kar
együtt egy is ten tisz te le ten, mert
gon do lom, ez nem prob lé ma. De
hogy gi tár és or go na, ne adj Is ten, tel -
jes könnyű ze nei csa pat és or go na?!
Sze rin tem tö ké le te sen jól meg fér nek
egy más mel lett.

Szám ta lan pél dát lá tunk er re.
„Erős vár”-t vagy „Jer, di csér jük Is -
ten”-t büsz kén har so gó fi a ta lo kat és
gi tár ral ének lő idő se ket. Nem szá mít,
hogy mi lyen hang szer, csak Is tent di -
csér je és a kö zös sé get épít se, le gyen
az kürt, lant, hár fa, dob, ci te ra, fu vo -
la, cin tá nyér, em be ri hang vagy bár -
mi más (a fel so ro lást a 150. zsol tár -
ból vet tem). 

És hogy van nak a gi tá ros éne kek
kö zött „ga gyik”? Bi zony van nak, ezt
nem le het ki vé de ni, de ne kem sen ki
ne mond ja, hogy az Evan gé li kus éne -
kes könyv min den éne ke a ze ne ma -
gas is ko lá ja!

Vé ge ze tül egy igét sze ret nék meg -
osz ta ni He ré nyi Ist ván test vé rem -
mel és min den ki vel, aki a cik ket ol -
vas sa: „Ti pe dig Krisz tus tes te vagy -
tok és egyen ként an nak tag jai” – ír -
ja Pál apos tol (1Kor 12,27). És aho -
gyan a ta gok kü lön böz nek, úgy a ta -
gok ze nei íz lé se is kü lön bö zik. És
egy ér tel mű, hogy mind a hí vő
klasszi kus ze nész, mind a hí vő
könnyű ze nész a fü let sze ret né ma -
gá é nak tud ni Krisz tus tes té ben. De
há la a te rem tő Is ten nek, aki a test -
re két fü let ra kott, ezen nem fo gunk
össze vesz ni. Az meg, hogy kié le -
gyen a bal, és kié le gyen a jobb, már
egy má sik vi ta té má ja…

Test vé ri sze re tet tel: 
g Ko vács Vik tor

ha tod éves evan gé li kus teo ló gus -
hall ga tó, a Ma gyar or szá gi Evan gé -

li kus If jú sá gi Szö vet ség könnyű -
zenei szak cso port já nak tag ja,

a Za rán dok ének bel ső szer kesz tő -
bizott sá gi tag ja

Za rán dok ének – újra
Válasz He ré nyi Ist vánnak az if jú sá gi éne kek kel kap cso la tban Egy test vér-gyü le ke ze ti  kap cso lat is

töb bé-ke vés bé úgy mű kö dik, mint
min den más kap cso lat. Ha nem dol -
go zunk, te szünk ér te, meg fá rad és vé -
gül meg szű nik. Van nak és le het nek
csú csok és hul lám völ gyek, de a kap -
cso lat minősége min den kép pen at -
tól függ, hogy a ben ne lé vők mennyi -
re gon dol ják ko mo lyan.

A bony há di és az er din gi evan gé -
li kus gyü le ke zet kö zött a ki lenc ve nes
évek kö ze pe óta ak tív a part ner kap -
cso lat. Ak kor a Mün chen mel let ti te -
le pü lés evan gé li kus kö zös sé ge ke re -
sett ma gá nak test vér gyü le ke ze tet,
és mi vel tag jai kö zül töb ben Bony -
hád ról vagy kör nyé ké ről szár maz nak,
egy ér tel mű volt, hogy ma gyar or szá -
gi part nert vá lasz ta nak. Az ak ko ri er -
din gi lel ki pász tor, Fried rich Fal kens -
tein és Kräh ling Dá ni el bony há di
lel kész az óta ba rát ság gá erő sö dött ta -
lál ko zá sai után a gyü le ke zet évek
óta hol Er ding ben, hol Bony há don éli
át új ra en nek a kap cso lat nak min den
ál dá sát. Nem csak idő seb bek, de fi a -
ta lok is ta lál koz nak rend sze re sen
mind két hely szí nen. 

Idén jú li us 29-e és au gusz tus 2-a
kö zött hív tak meg ben nün ket ba jor
test vé re ink, mi vel ők ta valy töl töt tek
ná lunk egy prog ra mok ban gaz dag
he tet. A meg hí vás sal együtt ve tő dött
fel ré szünk ről az a gon do lat, hogy mi -
u tán Er ding ből annyi szor ka pott
már se gít sé get a bony há di gyü le ke -
zet (temp lom re no vá lá sok hoz, pa ró -

kia fel újí tás hoz), most mi vi gyünk
va la mit, ami vel meg aján dé koz hat juk
őket. 

A har minc öt fős de le gá ció két
aján dék kal lep te meg a ven dég lá tó -
kat. Egy részt An tal Bá lint Szél ró zsán
is be mu ta tott mű vét, az Ere den dő
bűn cí mű dia me di tá ci ót szó lal tat tuk
meg Je nei Jó zsef né met for dí tá sá val.

Más részt a gyü le ke zet két éve ala kult
kó ru sa Ányos And rea ve ze té sé vel
tar tott kon cer tet a va sár na pi is ten -
tisz te let ke re té ben. Mind két elő -
adást nagy tet szés sel és öröm mel fo -
gad ták ven dég lá tó ink. Az el múlt
évek ben rend sze re sen kap cso la tot
tar tók mel lett a fi a ta lok csa pa ta és a
kó rus kö zép ge ne rá ci ó ja is részt vett
a ven dég lá tók ál tal szer ve zett él -
mény gaz dag prog ra mok ban. A tar -
tal mas együtt lét meg erő sí tett ben -
nün ket és őket is ab ban, hogy a kap -
cso la tot foly tat ni kell. 

Da ni el Ten berg igaz ga tó lel késszel
és Horst Po tem pa part ner kap cso la -
tért fe le lős ve ze tő vel, va la mint So -
mogy vá ri Im re bony há di fel ügye lő -
vel foly ta tott meg be szé lé sünk alap -
ján idén ősszel sze ret nénk – a ba jor–
ma gyar test vér kap cso la tok tár gya lá -
sa i hoz iga zít va – új ra gon dol ni az
egy kor meg kö tött szer ző dést, hogy
jö vő au gusz tus ban itt hon tud juk ün -
ne pé lye sen alá ír ni a foly ta tás ról szó -
ló do ku men tu mot. 

g Ara di And rás
lel kész (Bonyhád)

Foly ta tás ra han gol va

Kon fe ren ciafel hí vás
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség ok tó ber 30-án 10 és 18 óra kö zött a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (Bu -
da pest V., Sü tő u. 1.) dísz ter mé ben kon fe ren ci át szer vez Az ügy nök kér dés fel dol go zá sá nak egy há zi fo gad ta tá -
sa és teo ló gi ai ér té ke lé se cí men.

A kon fe ren cia fő véd nö kei: Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő.
A kon fe ren cia cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban öt éve fo lyó tény fel tá ró szak mai mun ka és az

en nek el ső do ku men tá ci ó ja ként ki adott, sok fé le vissz han got ki vál tott Há ló cí mű kö tet (Lu ther Ki adó, 2010) egy -
há zi fo gad ta tá sá nak nyílt meg be szé lé se, össz hang ban a szö vet ség egyik cél já val: „Az evan gé li kus ság iránt ér -
dek lő dők vagy ab ban meg erő söd ni kí vá nók szá má ra se gít ség nyúj tás.” Az úgy ne ve zett „ügy nök kér dés” vé le mé -
nyünk sze rint nem csu pán tör té né szi, ha nem min de nek előtt teo ló gi ai és egy há zi kér dés; az egy há zi nyil vá nos -
ság előt ti meg vi ta tá sa az egy ház ér de ke, s ugyan ak kor egy ilyen al ka lom a to váb bi ku ta tást is ked ve ző en be fo -
lyá sol hat ja.

A kon fe ren ci án va ló rész vé tel in gye nes és nyi tott min den ér dek lő dő szá má ra. A szer ve zők ál tal fel kért elő -
adó kon kí vül bár ki je lent kez het egy 20 per ces (ma xi mum 7 ol da las, rit ka sor táv val gé pelt) elő adás sal. Az elő -
adá sok meg be szé lé sé re és a hoz zá szó lá sok ra kö rül be lül két órás fó ru mot is ter ve zünk.

Kér jük azo kat, akik elő adást kí ván nak tar ta ni, hogy je lent ke zé sü ket a ter ve zett elő adá suk cí mé vel és kö rül -
be lül tíz mon da tos össze fog la ló val együtt au gusz tus 31-ig küld jék el az aláb bi cím re: Ma gyar or szá gi Lu ther Szö -
vet ség – Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.

A kon fe ren ci á ra elekt ro ni kus úton is le het je lent kez ni az aláb bi pos ta fi ó kok egyi kén: fa bi ny.ti bor@gmail.com;
pg rend orf@hds net.hu.

Erős vár a mi Is te nünk!
A kon fe ren cia szer ve zői:

Dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár, a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség el nö ke
Grend orf Pé ter evan gé li kus lel kész, a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség ügy ve ze tő tit ká ra

H I R D E T É S

Vekszli Zsuzsanna kenyeri ol va sónk például a Bör zsöny ben, az or szág har -
ma dik leg ma ga sabb pont ján, a 939 mé ter ma gas Csó vá nyo son…

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Ki hol ol vas sa az EvÉ le tet?
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Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 18,9–14; 2Sám 12,1–15a. Alapige: Fil 3,7–14. Énekek: 456., 402.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Gertrud
Heublein; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Bátovszky Gábor; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) dr. Lackner Pál; du. 6. Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor
17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u.
31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. Missura Tibor;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
dr. Bácskai Károly; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szentpétery Péter; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szentpétery
Péter; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV.,
Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
Grendorf-Balogh Melinda; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Grendorf-Balogh
Melinda; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kopf
András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Hulej Enikő; 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. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.)
dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri
János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. Veperdi Zoltán.

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 15.

10 e 2010. augusztus 15. Evangélikus Életkrónika

Alsódörgicse de. 11.; Badacsonytomaj de. 9.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.;
Balatonboglár de. 11.; Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonfüred de. 9.;
Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de. 11. ; Fonyód de. fél 10.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely
de. fél 11.; Kisdörgicse du. fél 2.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nemesleányfalu du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa de.
háromnegyed 10.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.

német nyelv istentiszteletek
Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 15. – Balaton

Összeállította: Boda Zsuzsa

A Szent írás a Nap rend szer pla né tái
kö zül egyet em lít: a Haj nal csil la got,
más né ven Est haj nal csil la got. 

A bib li ai le írá sok szak rá lis tar tal -
ma mel lett ér de mes fi gyel met for dí -
ta ni az égi test fi zi kai tu laj don sá ga -
i ra is. Minden nek kü lön ak tu a li tást
köl csö nöz, hogy 2010 nya rán a ko -
ra es ti ég bolt fel tű nő lát vá nyos sá ga -
ként tün dö köl – leg fé nye seb ben au -
gusz tus 20-án, ami kor a boly gó el -
éri leg na gyobb nap tá vol sá gát. Az
Est haj nal csil lag, a Vé nusz ugyan -
is boly gó! 

A ha gyo má nyos, a nép
aj kán, sőt a mai köz nyelv -
ben is el ter jedt el ne ve -
zés sel el len tét ben a
Vé nusz nem a nuk le -
á ris fú zi ó val ener gi -
át és fényt ter me lő
csil la gok, ha nem a
fényt vissza ve rő,
köz pon ti égi tes tünk
kö rül ke rin gő égi -
tes tek, ré gi e sen a
„bo lyon gók” csa lád já -
ba tar to zik. Mi vel kö ze -
lebb ke ring a Nap hoz,
mint a Föld, a föl di meg fi -
gye lő szá má ra min dig an nak
szom széd sá gá ban lát szik, reg -
gel köz vet le nül előt te kel, es te
nem sok kal utá na nyug szik. Így
könnyen ért he tő vé vá lik a köl tői
„Est haj nal” ki fe je zés. 

A boly gó ról so ká ig az a kép zet élt,
hogy fi zi kai és bio ló gi ai vi szo nyai az
ősi Föl dé i hez ha son ló ak: fel szí nén
pom pás faj ta vá lasz ték ban pom pá zó

ős er dő bur ján zik, mely di no szau -
ru szok hoz ha son ló ős lé nyek nek nyújt
ki apad ha tat lan táp lá lé kot. Ne vét is a
szép ség és a sze re lem is ten nő jé ről
nyer te. 

A 20. szá zad má so dik fe lé ben
azon ban a csil la gá sza ti mű szer tech -
ni ka fej lő dé se, a ra dar vizs gá la tok,
majd az űr szon dás mé ré sek egy egé -
szen más Vé nusz ké pét raj zol ták

meg. Egy po ko li vi lág ké pét, mely az
üveg ház ha tás ré vén oly for ró, hogy
meg ol vad na raj ta az ólom. A nyo más
a Föl dön meg szo kott nak a száz szo -
ro sa. Így ha szka fan de res űr ha jós lép -

ne a fel szí né re, pil la na to kon be lül úgy
össze la pul na, mint egy össze ta po sott
kon zerv do boz. A szén-di o xid ból ál -
ló lég kö ré nek na ran csos szí nű fel hő -
i ből hul ló csa pa dék ha lá los kén sav -
ból áll. 

Mind ezek el le né re az em ber el -
küld te kö ve te it az Est haj nal csil lag ra.
A kö rü löt te pá lyá ra állt ame ri kai
űr esz kö zök rész le tes ra dar mé ré sek -
kel pon tos tér ké pe ket ál lí tot tak elő.
A szov jet-orosz szon dák – a mos to -

ha kö rül mé nyek mi att csak né -
hány má sod per ces mű kö dés -

re ka lib rál va – a fel szí nen
fény ké pe ket ké szí tet tek,

a tu do mány esz kö ze i -
vel meg je le nít ve e po -
ko li vi lág ar cát. 

A Föl dünk kel szin -
te meg egye ző mé re -
tű boly gó szom széd
eb ben az idő szak ban
az es ti dél nyu ga ti ég -
bol ton ra gyog. Sza -
bad szem mel fé nyes

csil lag nak lát szik. A
leg ki sebb csil la gá sza ti

táv cső be te kint ve is fel -
tű nik ki ter je dé se, a mű szer

meg mu tat ja a boly gó ko -
rong ját. Meg fi gyel he tő vé vá -

lik a Hol dé hoz ha son ló fá zi sa, ki -
raj zo ló dik egy re vé ko nyo dó sar ló ja.
A Vé nusz-sar ló, me lyet az át la gos nál
éle sebb sze mű ek messze lá tó nél kül
is ész lel het nek, sőt amely – ha a
Hold fé nye nem za var – akár ár nyé -
kot is vet het.

g Re zsa bek Nán dor

„Haj nal csil lag kél fel szí ve tek ben”
Vé nusz-sar ló az es ti égen augusztus 20-án

Öt na pos au gusz tus ele ji németországi
„re-tú rá”-nkat a mén fő csa na ki, evan -
gé li kus Tóth Zol tán hív ta élet re. Győ -
ri, mén fő csa na ki, győr új ba rá ti ér dek -
lő dők, va la mint né hány tá vo labb la -
kó je lent ke zett rá. Cé lunk az volt, hogy
az átélt élmények révén közelebb ke -
rül jünk a reformációhoz. Lu ther és a
lu the rá nus tör té ne lem nyo ma it kö vet -
tük, nem meg fe led kez ve a ma gyar
múlt hoz és je len hez va ló kap cso ló dá -
sok ról.

Va la mennyi en elő ször jár tunk
Herrn hut ban, ahol az evan gé li kus
bib lia ol va só Út mu ta tó ké szül, szá mos
nyelv re le for dít va. Sza kács Ta más –
az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let hír le ve lé ben kö zölt – elő -
adá sá nak nagy sze re pe volt ab ban,
hogy ide ta lál tunk.

A ma már vi lág szer te több mint
nyolc száz ezer ta got szám lá ló herrn -
hu ti misszi ós test vér gyülekezet sok -
fé le te vé keny sé get foly tat, szá munk -
ra még is az volt a leg na gyobb él mény,
ami kor egy nagy fe hér szek rényt ki -
nyi tot tak előt tünk, és meg mu tat ták
az összes ed dig meg je lent Lo sung ból
ál ló gyűj te ményt. Be me het tünk ab -
ba a szo bá ba, ahol a – szin tén hó fe -
hér – ová lis asz ta lon tör té nik az
Útmutató igéinek a sor so lá sa. (A
test vér közösség egyházunkra gya ko -
rolt hatásáról lásd dr. Lackner Pál
püspök írását lapunk 1. oldalán. – A
szerk.) Lát hat tuk a fő té ren a ha tal -
mas, még is de rűs temp lom ter met be -
lül ről, a kö zös ség asz ta lá val és cí me -
ré vel. Az egyik is ko la táb lá ján az is -
me rős Co me ni us ne vét ol vas hat tuk,
a cseh test vé rét, aki nek ül dö zött hit -
sor so sa it 1722-ben Zin zend orf gróf
be fo gad ta it te ni bir to ká ra.

Egé szen más stí lu sú evan gé li kus

temp lo mot cso dál tunk meg Drez dá -
ban, a szász vá lasz tó fe je del mek fé -
nyes fő vá ro sá ban. Ba rokk pom pá ját
azért bá mul juk iga zán, mert is mer -
jük az 1945-ben le bom bá zott épü let
fel eme lő tör té ne tét is. A 2005-ös
át adást meg elő ző en csak em lé kez te -
tő ül meg ha gyott rom hal maz állt a he -
lyén. Ma a temp lom a há bo rú utá ni
meg bé ké lés jel ké pe, hi szen volt el len -
sé gek együtt épí tet ték új já.

A drez dai mú ze um ban a föl di
kin cse ket cso dál tuk – az er fur ti ko -
los tor ban az égi ek ről be szél tünk.
Nem tud juk, me lyik cel lács ka volt a
szer ze tes Lu the ré, de ab la ka a ke ren -
gő re né zett, ame lyet ők ke reszt út nak
ne vez tek, mert ott sé tál va a Meg vál -
tó pas si ó ján el mél ked tek.

A lip csei Ta más-temp lom ban ép pen

szólt az or go na, mi kor be lép tünk,
még pe dig a ré gi, a Bach-ko ra be li.
Az „ötö dik evan gé lis ta”, aki a re for -
má ció szel le mi sé gét a ze né ben tel -
je sí tet te ki, cso dá la to san fel újí tott
mú ze u mot ka pott a temp lom mal
szem be ni épü let ben.

„Vit ten ber ga” most is tárt ka -
rok kal vár ja a ma gya ro kat. Temp -
lo ma i ban anya nyel vün kön írt is -
mer te tő is ol vas ha tó. A 16. szá zad -
ból 442 itt ta nu ló hon fi tár sunk ról
tu dunk. A né me tek után mi vol -
tunk a leg né pe sebb ná ció, s a re -
for má ció szá za dá ban ne künk,
ma gya rok nak ez volt az el ső szá -
mú egye te münk. Ké sőbb sem le -
he tett ki csi a je len tő sé ge, mert
ide gen ve ze tőnk a Lu ther-ház ban
azt mond ta, hogy egy szer re ezer
ma gyar is járt az egye tem re. A di -
á kok egy cso port ja kö rül ül het te az
asz talt a re for má tor má ig ke gye -
let tel meg őr zött szo bá já ban. Ma -

gya rok is hall gat ták pré di ká ci ó ját a
szó szék ről, ame lyet szin tén nagy
becs ben tart a mú ze um.

Ter mé sze te sen nem mu lasz tot -

tuk el Lu ther sír já nak meg ko szo rú -
zá sát a vár temp lom ban. Szü le té sé nek
és ha lá lá nak hely szí nét, Eis le bent is
fel ke res tük. A szü lő ház fris sen fel újít -
va és ki bő vít ve vár ja a lá to ga tó kat. A
csa lád tör té ne tén kí vül a vá ros ka
gaz da sá gá ról is sok min dent be mu -
tat a ki ál lí tás. A Pé ter-Pál-temp lo mot
(ahol Lu thert ke resz tel ték) és a Ster -
be ha ust (ahol re for má to runk el -
hunyt) vi szont ép pen most újít ják fel,
ezek te hát a jö vő ben tar to gat nak
meg  le pe té se ket.

El lá to gat tunk Wart burg vá rá ba, a
né met Bib lia szü lő he lyé re. „Jörg lo -
vag nak”, Bölcs Fri gyes lát szat fog ság -
ban tar tott ven dé gé nek kis dol go zó -
szo bá ját töb ben nem elő ször lát -
tuk. Öröm mel fe dez tük fel en nek
elő te ré ben Beth len Gá bor er dé lyi
fe je de lem arc ké pét. A lo vag vár leg -
hí re sebb ma gyar la kó já ra, Ár pád-há -
zi Szent Er zsé bet re ko szo rú zás sal
em lé kez tünk.

Nürn berg és Augs burg is a re for -
má ció vá ro sa, s szá mos pon ton kap -
cso ló dik a ma gyar tör té ne lem hez.
Hit val lá sunk is „ágos tai” (1530), és az

éle tünk ke re te it je len tő sen be fo lyá -
so ló hí res val lás bé ke is (1555). Az
augs bur gi Szent An na-temp lom Lu -
ther-szo bá já ban hagy tuk utol só em -
lék sza la gun kat.

Szó esett az úton a re for má ció ne -
ves mű vé sze i ről, töb bek kö zött Cra -
nach ról és Dü rer ről, va la mint más
olyan sze mé lyi sé gek ről, akik a meg -
te kin tett mű em lé kek hez, az érin tett
vá ro sok hoz és tar to má nyok hoz kap -
cso lód nak. Reg ge li és es ti áhí ta ta in -
kon fel hasz nál tuk Lu ther Már ton
írá sa it. Né me lyek nek meg hök ken tő
az ak tu a li tá sa.

Az utol só együtt töl tött es tén ken
egy kis nürn ber gi ho tel ben úr va cso -
rát vet tünk. Itt hon szer kesz tett li tur -
gi kus-éne kes fü zet kénk a Ke nyér ré vá -
ló ró zsa cí met vi sel te. A Lu ther-ró zsa
jel ké pes üze ne te volt a ve zér fo na lunk
– kö zép pont ban a ke reszt tel.

Er ről a kö zép pont ról meg nem fe -
led kez ve vár juk a re for má ció ünnepe
előt ti pén te ket, ami kor a győr új ba rá ti
gyü le ke ze ti te rem ben sze ret nénk
fel ele ve ní te ni úti él mé nye in ket.

g Go ór Ju dit

Losung a szekrényben, Bethlen a várban
Magyarországi zarándokok a reformáció emlékhelyein

Herrnhutban – a terem, ahol az Útmutató igéit kisorsolják
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Most in du ló cikk so ro za tunk ban az öt
leg nép sze rűbb bön gé szőt mu tat juk
be. A prog ra mok mind egyi ke ki bő vít -
he tő, mi azon ban azok ra a fel hasz ná -
lók ra kon cent rá lunk, akik nem kí ván -
nak ki egé szí tők kel bí be lőd ni, ha nem
te le pí tés után már csak in ter ne tez ni
sze ret né nek.

Az át lag fel hasz ná ló szá má ra leg in -
kább ke re ső jé ről is mert Go og le ké szí -
tet te el a Ch ro me-ot. Ez nem csak be -
tű rend ben az el ső, ha nem mind kö -
zül a leg fi a ta labb ver seny ző is. 2008.
szep tem ber 2-án je lent meg. Újonc -
ként már ak kor is ko moly tu dást
kel lett fel mu tat nia a ver seny be ke rü -
lés hez, de két év alatt per sze nagy fej -
lő dé sen is át esett a Ch ro me, ren ge -
teg új don ság ke rült be le.

A leg fris sebb sta bil ki adás je len leg
az 5.0.375.xxx-nél tart. A pon tos
ver zió szám olyan gyor san vál to zik,
hogy kár is le ír ni, mert a lap meg je -
le né sé re már le het, hogy csi szol gat -
nak is egy ki csit a bön gé szőn.

Be épí tett Flash és össze om lás-
vé de lem
A most ak tu á lis ver zió min den eset -
re már tar tal maz za a be épí tett Flasht,
ami a ne ten fő leg rek lá mok ban és já -
té kok ban fel tű nő iz gő-moz gó(-han -
gos) tar tal mak le ját szá sá hoz szük sé -
ges. A Flash kü lön is te le pít he tő a
szá mí tó gép re, de az zal, hogy a
Chrome-ot ins tal lál juk, már fel is rak -
tuk – pont ab ba az irány ba moz dul
a Goog le, amely ezt a cikk so ro za tot
is ve zér li: egyet len te le pí tés sel mi nél
tel je sebb in ter ne te zé si él ményt kap -
jon a fel hasz ná ló. A Ch ro me a Flash
fris sí té se i re is fi gyel, ez ál tal se gít ve,
hogy a száz leg na gyobb web lap 85
szá za lé kán hasz nált Flash tech no ló -

gi á ból min dig a leg biz ton sá go sabb, új
ver zió le gyen meg.

A Flashhez (is) kap cso ló dik az a
meg ol dás, me lyet a Go og le Ch ro me
ho zott el a bön gé szők vi lá gá ba. A
szoft ver kü lön ke ze li a meg nyi tott
lap ja in kat, így ha az egyik ol dal va -
la mi ért le fagy, nem kell az zal szem -
be sül jünk, hogy hasz nál ha tat lan ná
vá lik és össze om lik az egész bön gé -
sző. En nek a funk ci ó nak min den ki át
tud ja érez ni az elő nyét, ha az egyik
ki fa gyó ol dal mi att vesz tet te már el
a má sik meg nyi tott ol da lon írt szö -
ve gét.

Par lez-vo us français?
Az an gol szö ve gek kel még csak-
csak el bol do gul nak so kan, de más
nyel vek már ko mo lyabb gon dot je -
lent het nek. Ezen se gít a je len le gi
bön gé sző ver zi ók kö zül egye dül a
Ch ro me-ba be épí tett Go og le For -
dí tó szol gál ta tás. Ez zel azon na li és
tel jes for dí tá sát kap hat juk meg az ép -
pen lá to ga tott ol dal nak. Ver set per -
sze ne for dít sunk ve le, és ma gya ros
szö ve gek elő ál lí tá sá ra sem ké pes.
Ar ra vi szont pont jó, hogy fran cia,
né met, ma ce dón vagy ép pen in do -

néz nyel vű hon la po kon lás suk, hogy
me lyik me nü pont mit je lent, il let ve
nagy já ból meg ért sük az ol da lon lé -
vő szö ve get.

To váb bi hasz nos funk ci ók
Eze ken kí vül egye di meg je le nést
biz to sí tó fel hasz ná lói fe lü le tek (té -
mák), in kog ni tó mód (amely el rejt
min ket a web ol da lak ról), egy be -
gyúrt cím- és ke re ső sáv, a könyv jel -
zők és bön gé sző be ál lí tá sok szá mí tó -
gé pek köz ti szink ro ni zá lá sa (Google-
fi ók kal), he lyes írás-el len őr zés, va la -
mint több ezer ki ter jesz tés vár ja a
Ch ro me-hasz ná ló kat.

Ap ró ság, de biz ton sá gi szem pont -
ból fon tos, a meg té vesz tő ol da lak el -
len hasz nos meg ol dás, hogy a Chrome
alap ból ki eme li az URL-cí mek ben a
fő do ma int, így té ve egy ér tel mű vé,
hogy az otp bank.hu/akár mi/bár mi
cí mű ol da lon já runk, vagy csak egy
otp bank.at ve res.cn/akár min.

Nem funk ció, ha nem sa ját ta pasz -
ta la to kon és ob jek tív mé ré se ken is
ala pu ló tény: a Ch ro me igen gyors.
Bár a hamar vál to zó ver zi ók vi lá gá -
ban na gyon ne héz meg mon da ni,
hogy ép pen me lyik a leg gyor sabb
bön gé sző, de ez a „szám há bo rú” az
át lag fel hasz ná lót ta lán nem is na gyon
ér dek li. A lé nyeg, hogy aki Ch ro me-
ot hasz nál, an nak – meg fe le lő in ter -
net kap cso lat ese tén – egé szen biz to -
san nem lesz gond ja az in ter ne te zés
se bes sé gé vel.

g Ba logh Csa ba

Prog ra mok in ter ne te zés hez: Ch ro me
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Go og le Ch ro me bön gé sző in gye ne sen le tölt he tő
http://www.go og le.hu/ch ro me

A bön gé sző höz le tölt he tő ki egé szí tők ga lé ri á ja
https://ch ro me.go og le.com/ex ten sions?hl=hu

E VÉ L&LE VÉ L

Vá lasz id. dr. Ha fen scher Ká roly nak
Az Evan gé li kus Élet au gusz tus 1-jei szá má nak 15. ol da lán, az EvÉl&le vél ro vat -
ban ol vas tam id. dr. Ha fen scher Ká roly Hi ány ér zet és de za vu ált vi lág szer ve -
ze tek cí mű ol va sói le ve lét, mely ben kri ti ku san szól az egy há zunk tény fel tá ró
bi zott sá gá nak Há ló cí mű kö te té ben kö zölt, A pro tes táns vi lág szer ve ze tek (KBK,
EVT, LVSZ) a „Vi lá gos ság” re zi den tú ra fé nyé ben cí mű ta nul má nyom ról.

A le vél szer ző je a kö tet ben meg je lent élet raj zom ból meg le pő mó don azt
eme li ki, hogy „1977-ben szü le tett kecs ke mé ti könyv tá ros” va gyok. Jól le het
ugyan on nan az is ki de rül, hogy alap vég zett sé gem tör té nész, és a tény fel tá -
ró mun ká ban ér te lem sze rű en ilyen mi nő ség ben ve szek részt.

Kü lö nö sen nagy ki hí vás egy tör té nész szá má ra, ha a kö zel múlt tör té ne tét
ku tat hat ja. A tör té net tu do mány sa ját ja, hogy a ku ta tók leg több eset ben olyan
kor szak kal fog lal koz nak, amely nek nem vol tak szem ta núi. Va ló igaz, hogy ko -
rom nál fog va nem él tem át a szo ci a liz mus ne héz, az egy há zat kü lö nö sen is
meg pró bá ló év ti ze de it. Fel té te le zem, hogy szü le té si évem meg em lí té sé vel er -
re kí vánt utal ni a cikk író ja. Nem gon do lom azon ban, hogy egy ta nul mány
meg íté lé sé nél ez az il le té kes sé get meg kér dő je le ző szem pont le het.

Ha fen scher lel kész úr a ta nul má nyom mal kap cso la tos ész re vé te le it nem
sok kal a kö tet meg je le né se után le vél ben bő veb ben ki fej tet te. Le ve lé re né -
hány nap el tel té vel vá la szol tam. Most a nyil vá nos ság előtt sem tu dok mást
ír ni, mint ak kor.

A tény fel tá ró bi zott ság meg bí za tá sa az ál lam biz ton sá gi szer vek Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal kap cso la tos ira ta i nak fel tá rá sá ra és be mu ta -
tá sá ra szól. Te hát nem le het fel ada tunk tel jes ké pet ad ni egy há zunk 1945 utá -
ni tör té ne té ről. Ez a mun ka mind erőn ket, mind időn ket messze meg ha lad -
ná. En nek meg fe le lő en a Há ló ban meg je lent ta nul má nyom – a le vél ál lí tá -
sá val el len tét ben – nem az egy há zi vi lág szer ve ze tek Ma gyar or szág gal kap -
cso la tos te vé keny sé gé ről szól, ha nem ar ról, hogy az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal és a hír szer zés ho gyan mű kö dött együtt a „Vi lá gos ság” re zi den tú ra ke -
re té ben ezen vi lág szer ve ze tek meg fi gye lé sé re.

El ső sor ban azt kí ván tam be mu tat ni, hogy a kom mu nis ta dik ta tú ra egy ház -
ül dö ző szer vei mi lyen mód sze rek kel sze rez tek in for má ci ó kat, és mennyi re
ten den ci ó zus egy ol da lú ság gal, szűk lá tó kö rű en ítél ték meg a nem zet kö zi egy -
há zi szer ve ze tek te vé keny sé gét. A bi zott ság cél ki tű zé sé nek meg fe le lő en
dek la rál tan az ál lam biz ton sá gi szer vek ira tai, je len eset ben a „Vi lá gos ság” re -
zi den tú ra dosszi éi szol gál tak for rás ként, s cé lom ép pen ezek be mu ta tá sa volt. 

Más szó val: a dol go za tom ban le ír ta kat nem én ál lí tot tam tény ként, ha nem
az ira tok ban ta lál ta kat idéz tem, il let ve fog lal tam össze. Ezt több pon ton is hang -
sú lyoz tam. Mind ezek ből kö vet ke zik, hogy ta nul má nyom mal ter mé sze te sen nem
akar tam „de za vu ál ni” a vi lág szer ve ze te ket, ha nem – e szó hasz ná lat nál ma rad -
va – azt mu tat tam be, hogy a ma gyar ál la mi szer vek mi ként „de za vu ál ták” őket.

Vé ge ze tül még egy meg jegy zés. A tény fel tá ró bi zott ság ta nul mány kö te -
té ben meg je lent dol go za tok mind egyi két más-más szer ző jegy zi, akik nek sze -
mé lyes mun ka mód sze rét és lá tás mód ját, adott eset ben ál lás pont ját tük rö -
zik az egyes írá sok. Így te hát szó sincs ar ról, hogy a ta nul má nyok tar tal ma
„egy há zunk hi va ta los ál lás pont já vá vált” vol na.

g Itt zés Ádám tör té nész (Kecs ke mét)

„Az Úr cso dá san mű kö dik” – ár víz ká ro sult gyer me kek
Őri ma gya rós don
Tisz tán előt tem van az a kép, ami kor Ros tá né Pi ri Mag da, a Va si Egy ház -
me gye es pe re se a jú ni u si lelkészi munkaközösségi ülésen fel ve tet te az ár víz -
ká ro sult gyer me kek ja vá ra meg szer ve zen dő au gusz tu si tá bor öt le tét. Ak kor
én még – több kol lé gám mal el len tét ben – nem je lent kez tem se gí tő nek. Tel -
tek a he tek, és szin te már el is fe led kez tem a fel ve tés ről, ami kor egyik nap
meg ér ke zett az a kör le vél, amely ben es pe res asszony töb bek se gít sé gét kér -
te a tá bor le bo nyo lí tá sá hoz. El ső in for má ci ó ként annyit le he tett tud ni, hogy
au gusz tus 2–8. között kö zel negy ven fel ső zsol cai gyer mek (6–18 éve sek) és
az őket kí sé rő két édes anya fog Őri ma gya rós don tá bo roz ni.

Ami kor vissza em lé ke zem a hét ese mé nye i re, és pró bá lom sza vak ba ön -
te ni mind azt, amit át él het tem a gye re kek kö zött, a cím ben em lí tett szép éne -
künk kez dőso ra jut eszem be. Azt gon do lom, mind annyi an, akik részt vet -
tünk a tá bor ban, va ló ban meg ta pasz tal hat tuk Is ten cso dás mű kö dé sét, új -
já te rem tő és kö zös sé get for má ló ere jét.

Meg ha tó mó don a nagy részt egy há zi kö tő dés nél kü li gyer me kek, fel nőt tek
a szá muk ra ele in te ide gen kö zeg ben rö vid idő el tel té vel egy szív vel vet tek részt
a bib li ai tör té ne tek fel dol go zá sá ban, az es ti áhí ta to kon, és ké ső es té be nyú ló -
an lel ke sen ta nul ták és zeng ték az ad dig szá muk ra tel je sen is me ret len if jú sá -
gi éne ke in ket. A rend sze res tá bo ri prog ra mok, kü lön fé le fog lal ko zá sok, já té -
kok, kéz mű ves ke dés mel lett szom bat he lyi és kő sze gi ki rán du lás ra is sor ke -
rül he tett. A szom ba ti na pon pe dig Őri ma gya rós don a köz ség la kó i val kö zö -
sen fa lu na pon ve het tek részt a messzi ről ér ke zett gyer me kek és fel nőt tek.

Jó volt lát ni az el múlt hó na pok ban sok ne héz sé get, ke se rű sé get, az ár víz
pusz tí tá sát vé gig né ző, még is mo so lyog ni, örül ni tu dó, csil lo gó sze me ket. A
szö vő dő ba rát sá go kat, az össze tar tás, az ön zet len ség meg mu tat ko zó em be -
ri pél dá ját. Há lás va gyok azért, hogy ré sze se le het tem an nak a kis kö zös ség -
nek, amely ab ban a pár nap ban for má ló dott.

Papp Ju dit be osz tott is ko la lel kész (Kő szeg)

Az evan gé li kus ci gány misszió szer -
ve zé sé ben Kö zös asz tal el ne ve zés sel
jú li us 30-ától öt na pig tar tó tá bort
rendez tünk ci gá nyok nak és nem
ci gá nyok nak. A tá bor igei ve zér fo -
na lát az Efe zu si le vél ötö dik fe je ze -
te ad ta: „Sö tét ség ből vi lá gos ság
gyer me kei”.

A tá bort évek óta meg ren dez zük
azo kon a te le pü lé se ken, ahol az evan -
gé li kus gyü le ke zet ben vagy an nak kö -
ze lé ben ci gány test vé rek él nek. Vol -
tunk már a nóg rá di Bé ren, illetve

Nyír tele ken, és két al ka lom mal adott
ott hont a ren dez vény nek a du nán tú li
Sár szent lő rinc.

Idén az Oros há zá hoz tar to zó
Szen te tor nyá ra esett a vá lasz tás, mi -
vel itt még nem ren dez tünk ta lál ko -
zót, va la mint az it te ni evan gé li kus
gyü le ke zet tag jai kö zül is vol tak már

né há nyan, akik részt vet tek a ko ráb -
bi tá bo rok va la me lyi ké ben. Ba kay Pé -
ter fő szer ve ző úgy fo gal ma zott: ez zel
az ese ménnyel „kör be ér tünk” az or -
szá gon.

A Kö zös asz tal kon fe ren ci á ra –
amely nek cél ja, hogy ro mák és ma -
gya rok kö ze lebb ke rül je nek egy -
más hoz és Is ten hez – a he lyi ek
mel lett az or szág szá mos pont já ról
ér kez tek ci gá nyok és nem ci gá -
nyok, mint egy hat va nan. A min den -
na pi élet ben a ci gá nyok nak is szük -

sé ges, hogy az Úr Jé zus Krisz tus ott
le gyen a szí vük ben.

Köz tu dott, hogy a ci gá nyok ere -
de ti leg ka to li ku sok. A szen te tor nyai
ci gá nyok az evan gé li kus egy ház zal
a hit tan ok ta tás, az is ten tisz te le tek
és a kü lön bö ző kéz mű ves-fog lal ko -
zá sok al kal má val ke rül tek kap cso -

lat ba. Az igaz, hogy nem jön nek el
min den egyes egy há zi al ka lom ra az
itt élő ro mák, de van tö rek vés a szí -
vük ben – a tá bor után töb ben fo -
gad koz tak, hogy ez után min dig ott
lesz nek a gyü le ke zet ben.

Az idei kon fe ren ci án is min den na -
pot áhí tat tal kezd tünk, és az zal is fe -
jez tünk be. A pén tek a be mu tat ko zá -
sok je gyé ben telt, majd e so rok író ja
tar tott áhí ta tot. Szom ba ton bib lia kö -
rök, kéz mű ves-fog lal ko zá sok, kul tu -
rá lis és ze nei prog ra mok vol tak, az es ti
áhí ta tot Var ga Mi hály, a bé ké si pün -
kös di gyü le ke zet egyik ige hir de tés sel
is meg bí zott ci gány szol gá ló ja tar tot -
ta. A va sár nap dél előt ti is ten tisz te le -
ten Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi -
ói lel kész hir det te az igét. Dél után Kar -
dos kút ra, Ma gyar or szág hét ter mé sze -
ti cso dá já nak egyi ké hez, a Fe hér-tó -
hoz lá to gat tunk, majd Or bán At ti la
evan gé li kus lel kész az af ri kai, Je nei Ot -
tó misszi o ná ri us pe dig a kár pát al jai
misszi ó ról tar tott elő adást.

A hét főt De ák Lász ló oros há zi lel -
kész áhí ta tá val kezd tük, majd a
dél előt töt Gyo pá ros für dőn töl töt -
tük, dél után Ko val csik Ka ta lin nép -
rajz ku ta tó Ci gá nyok a nagy vi lág ban
cím mel tar tott elő adást. Ezt kö ve -
tő en a kár pát al jai Ama ro Del (Mi Is -
te nünk) ci gány együt tes lé pett fel bi -
zony ság té vő lé lek kel és ki vá ló ze né -
vel a Bé kés me gye több te le pü lé sé -
ről ér ke zett nagy lét szá mú kö zön -
ség előtt.

A tá bor la kók ked den Györ fi Mi -
hály nyír te le ki lel kész reg ge li áhí ta -
ta után vet tek bú csút egy más tól.

Lacz ki Já nos
másodlel kész (Orosháza)

E VÉ L&LE VÉ L

Kö zös asz tal kon fe ren cia Szen te tor nyán
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VASÁRNAP

14.30 / PAX
Raf fay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás
Gi o van ni Bat tis ta Per go le si
mű ve i ből
20.00 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film)
20.50 / m1
A ma gyar dal nap ja 2009
Az egész or szá got meg moz -
gat ta a – Pres ser Gá bor kez -
de mé nye zé se nyo mán lét re -
jött – ma gyar dal nap ja, a ze -
ne ün ne pe. A mű sor ban a
Víg szín ház leg jobb ja it lát hat -
ják. A leg si ke re sebb elő adá -
sok, a leg nép sze rűbb mu si ca -
lek ga ran tál ják a fel hőt len
szó ra ko zást.

HÉTFŐ

6.20 / Du na Tv
Ezer év szent jei
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002) (30')
Ár pád-há zi szent Mar git
11.10 / TV2
A szén bá nyász lá nya (ame ri -
kai film drá ma, 1980) (125')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
13.45 / m2
Egy mil lió fo rin tos hang jegy
Össze ál lí tás az LGT slá ge re i ből
19.35 / Bar tók rá dió
A Deb re ce ni Ko dály Kó rus és
a Deb re ce ni Fil har mo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
23.05 / Du na Tv
Mez te len menny or szág
(ame ri kai ka land film, 2001)
(109')

KEDD

6.25 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Sem mel weis Ig nác
11.10 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(ze nés film)
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Jó szai Sán dor ikon fes tő
19.40 / Kos suth rá dió
Hol a nad rá gom?
A Ka lá ka együt tes gyer mek -
da la i ból
21.55 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Hän del: a-moll szo -
ná ta HWV. 374. és Bach:
e-dúr par ti ta BWV. 1006/a.
22.25 / HBO
A fel ol va só
(ame ri kai–né met ro man ti kus
drá ma, 2008) (124')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
19.05 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a ka pos vá ri re for -
má tus temp lo mot
Ka pos vá ri nem zet kö zi ka ma -
ra ze nei fesz ti vál
21.00 / Du na Tv
Ma roa (spa nyol–ve ne zu e lai
film drá ma, 2005) (102')
21.10 / m1
Nyo mor tú ra
(oszt rák–sváj ci–né met film -
drá ma, 2006) (96')
21.30 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Marc-An toine Char -
pen ti er: Te De um
23.00 / Bar tók rá dió
A dzsessz klasszi ku sai
Bobby Mc Fer r in

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
6.55 / Du na Tv
Van nak vi dé kek (ma gyar is me -
ret ter jesz tő film so ro zat, 2008)
Nagy vá rad (53')
13.20 / Bar tók rá dió
Mo csá ri Ká roly zon go ra hang -
ver se nye
15.00 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül
20.55 / m2
Cseh Ta más-film
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (85')
21.50 / Du na Tv
In ku bá tor (ma gyar do ku men -
tum film, 2009) (84')
23.00 / Vi a sat His to ry
Élet és ha lál Ró má ban
Gla di á to rok és rab szol gák

PÉNTEK

8.40 / Du na Tv
Vi rág kar ne vál 2010 Deb re cen
Élő köz ve tí tés
11.00 / m1
Sch mitt Pál köz tár sa sá gi
elnök ün ne pi be szé de
11.04 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor) A bu da -
pes ti Szent Ist ván-ba zi li ka
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2010
Pin tér An na or go na hang ver -
se nye (De ák té ri evan gé li kus
temp lom, jú ni us 10.)
12.23 / Kos suth rá dió
Ara tás után és sü tés előtt…
14.05 / Kos suth rá dió
Arc-vo ná sok
Fog ara si Gá bor re for má tus
lel kész
21.40 / m1
Ist ván, a ki rály (rock ope ra)
Ju bi le u mi dísz elő adás a Tár -
su lat győz te se i vel

SZOMBAT

11.00 / Bar tók rá dió
A nép ze né ről
Az én Er dé lyem
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a szom bat he -
lyi evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
El né mult ha ran gok
12.35 / Du na Tv
Szé kely, „az esz mé nyi szép
apos to la”
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (58')
13.10 / Bar tók rá dió
Mis kol ci nem zet kö zi ope ra -
fesz ti vál 2010
Az or to dox és a bi zán ci egy -
ház ze ne re me kei
0.30 / m1
Ma gyar va gyok? Nem an nak
szü let tem
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (47')

VASÁRNAP

9.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.00 / m1
Ka jak-ke nu vi lág baj nok ság
Élő köz ve tí tés Poz nańból
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Be rettyó új fa lu ból
Igét hir det: Papp Dá ni el
lel ki pász tor
13.50 / m2
Ars mu si ca
Ár pád-ko ri gre go ri án éne kek
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.15 / Du na Tv
Az utol só sza bad té ri mo zi elő -
adás (kí nai film drá ma, 2004)
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Sztra vinsz kij: Kan tá ta
Jan Dis mas Ze len ka: Mis sa
Vo ti va
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 15-étől augusztus 22-éig

Va sár nap
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 (Zsolt
25,20; Ef 3,12; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 148) Ke mény lec ke, ál dott biz ta -
tás – egész hét re szó ló an a he ti igé ben. A gőg, per sze, ál ru há ban kí sért meg,
és ész re sem vesszük, már na gyobb ra tart juk ma gun kat má sok nál, sőt Is ten -
nél. Az alá zat olyan is te ni aján dék, ame lyért le het, kell, ér de mes kö nyö rög -
ni. Csak az Is ten re ha gyat ko zó alá zat nak, az az a he lyes ön ér té ke lés nek és a
he lyes is ten ér té ke lés nek van jö vő je. Min den ke gye lem! A ke gyel met pe dig
az alá za tos szív tud ja be fo gad ni.

Hét fő
Urunk, te kints az ő fe nye ge té se ik re, és add meg szol gá id nak, hogy tel jes bá -
tor ság gal hir des sék igé det. Ap Csel 4,29 (Zsolt 74,10; Ez 17,1–6.22–24; Jn 10,11–
21) Ke ve sebb len ne a mor go ló dás és az elé ge det len ség az egy ház ban, ha több
len ne az imád ság. Ige hir de tőn kért konk ré tan és ál ta lá ban az Is ten szol gá i -
ért imád koz ni nem va la mi fé le „fö lös le ges jó cse le ke det”, ha nem az egy ház
lét szük ség le te. A szol gá lat te vő kért, lel ké sze kért, püs pö kö kért mon dott
imád ság ál dás azok nak, akik mond ják, s azok nak, aki kért mond ják. Mert Is -
ten ez zel a szál lal köt min ket össze: az Atyát a gyer me ke i vel s a gyer me ke -
ket egy más sal. Az imád ság föl di éle tünk egyik leg na gyobb le he tő sé ge.

Kedd
Ha Is te ne te ket, az Urat szol gál já tok, ak kor meg áld ke nyér rel és víz zel.
2Móz 23,25a (Jn 12,26; 1Móz 19,15–26; Jn 10,22–30) Is ten kö zel sé gé ben él -
ni biz ton sá got je lent. Nem föl di lu xust, nem kü lön le ges hely ze tet, nem em -
be ri ki vált sá go kat, ha nem biz ton sá got. Aki Is tent szol gál ja, biz tos le het ab -
ban, hogy gond vi se lő Ura meg ad min dent, ami az élet hez szük sé ges. Nem
töb bet és nem ke ve seb bet. Ele gen dőt. 

Szer da
Tö re ked je tek min den ki iránt a bé kes ség re és a szent élet re, amely nél kül sen -
ki sem lát ja meg az Urat! Zsid 12,14 (Zsolt 42,3; Mk 7,24–30; Jn 10 31–42)
A rej tőz kö dő Is tent ön hi bán kon kí vül nem lát hat juk. Így gon dol juk mi, em -
be rek. De va jon ész re vesszük-e a ma gát meg mu ta tó, ki nyi lat koz ta tó Is tent,
meg hall juk-e a meg szó la ló Te rem tőt? A le vél szer ző je a ben nünk lé vő aka -
dály ra hív ja fel a fi gyel met. Hogy ne le gyen aka dály, tö re ked je tek min den -
ki iránt bé kes ség re. Nem egy ak ci ó ról, ha nem egy élet for má ról van szó. Ugyan -
így ak kor is, ami kor az Is ten erő te ré be igyek vő, Is ten hez ra gasz ko dó élet -
ről („szent élet”) be szél. A ke resz tény em ber jel lem ző je nem a tö ké le tes ség
(egy szer re bű nös és igaz), ha nem az igye ke zet. 

Csü tör tök
Nem hagysz en gem a hol tak ha zá já ban. Zsolt 16,10 (Jn 11,26; 1 Pt 5,1–5; 1Jn
1,1–4) Hogy mi vár ránk éle tünk vé gén, nem tud juk. Egy irá nyú ut cá ban me -
gyünk ki fe lé a föl di va ló ság ból. Az elő re men tek nem ad nak in for má ci ót. A
ti tok ti tok ma rad. A re mény sé get az Is ten irán ti bi za lom él te ti ben nünk: ő
nem hagy min ket a hol tak ha zá já ban. Töb bet nem tu dunk, de ennyi elég. Az
egész éle tet más össze füg gés be he lye zi, s iga zi pers pek tí vát sej tet. 

Pén tek
Az élő Is ten meg ment és meg sza ba dít. Dán 6,28 (1Jn 4,9; Lk 22,54–62; 1Jn 1,5–
10) Kulcs szó: az élet. Az élő Is ten élet tel aján dé ko zott meg, mi, em be rek azon -
ban a mu lan dó ság há ló já ba ke rül tünk, s új ra meg új ra oda la ví roz zuk ma gun -
kat. Is ten él, és ma is éle tet kí nál. Egye dül ő ké pes meg men te ni az ér tel met -
len élet től és meg sza ba dí ta ni a vég le ges el mú lás tól. Kö zel sé gé ben jó sá gá val ki -
tel je se dő élet re hív, amely át hi dal ja a bio ló gi ai lét szü le té sét és pusz tu lá sát. Már
itt el kez dőd het, s „oda át” foly ta tód hat az, amit Is ten élet nek hív, és szá munk -
ra ké szí tett el. Csak eb ben az éle tet adó ke gye lem ben van re mény sé günk. 

Szom bat
Íme, új já te rem tek min dent. Jel 21,5a (Zak 3,9c; Ézs 26,1–6; 1Jn 2,1–6) A hét
utol só nap ja az ősi ke resz tény tra dí ció sze rint az el mú lás ra, a vi lág vé ges vol -
tá ra irá nyít ja a fi gyel mün ket. Az, hogy min den el múl jon, vé get ér jen, el pusz -
tul jon, a go nosz ter ve. Meg is tesz ter vé nek meg va ló su lá sá ért min den le he -
tőt. Is ten ter ve azon ban egé szen más. A te rem tett vi lág tönk re ment, az élet
pusz tul, min den a vég fe lé ha lad. Is ten szán dé ka ép pen ennek az el len ke ző -
je: az ő ter ve, el kép ze lé se, aka ra ta az, hogy új já te remt min dent. Ez a mi re -
mény sé günk: a hét vé gén, az élet vé gén, a vi lág vé gén. 

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

APRÓHIRDETÉS

42 éves, 175/90, egye dül ál ló, hí vő fér fi
kor ban hoz zá il lő, jó meg je le né sű
há zas tár sat ke res. Fény ké pes be mu -
tat ko zó le ve le ket vá rok „Na gyon hi -
ány zol” jel igé re a szer kesz tő ség be.

Bu dán, a Bu da ke szi úton 47 m2-es,
föld szin ti la kás ki adó. Ér dek lőd ni
le het: De ák té ri lel ké szi hi va tal, Kar -
vai Ot tó gond nok, 20/413-6966.

Tisztelt Olvasóink!
Az Evangélikus Élet következő, augusztus –-i (–.) száma
összevont lapszámként, harminckét oldalon jelenik meg augusztus
-én. Ára  forint. A . lapszám megjelenésének időpontja:
szeptember -e. Továbbá értesítjük olvasóinkat, hogy szer kesz tő -
ségünk augusztus -ától -éig zárva tart.

Ál lás hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um a 2010/2011-es tan év re fel vé telt hir -
det test ne ve lés sza kos ta ná ri ál lás ba (fel adat: fiú cso por tok test ne ve lés -
órá i nak el lá tá sa), va la mint föld rajz (–bio ló gia) sza kos ta ná ri ál lás ba. Ké -
pe sí té si fel té tel: fel ső fo kú vég zett sé get iga zo ló szak irá nyú kö zép is ko lai
ta ná ri ok le vél. Fe le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tyén ta ná rok pá lyá za tát vár -
juk. Csa to lan dó mel lék le tek: ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás, lel ké szi aján -
lás, pe da gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá za to kat au gusz -
tus 19-ig kér jük Kézdy Edit igaz ga tó nak cí mez ve a gim ná zi um cí mé re
pos tán (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) vagy e-mail ben (gim na zi um@deg.su -
li net.hu) kül de ni. Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: szep tem ber 1.

H I R D E T É S

A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség mi ni kol lé gi u ma fel vé telt hir det
Deb re cen ben fel ső ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tók ré szé re a 2010/2011-es tan év től.

A kol lé gi um Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut ca 3.); el he lye -
zés két két ágyas, il let ve egy há rom ágyas szo bá ban. Díj: 12 000 Ft + re zsi.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell lel ké szi aján ló le ve let, va la mint kéz zel
írott ön élet raj zot. A je lent ke zés ha tár ide je: au gusz tus 20. Ér dek lőd ni le -
het Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es vagy Ba lázs Vik tó ria
lel kész nél a 20/824-7865-ös szá mon.

H I R D E T É S


