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Nyugállományba vonult, de nem pihen
– Beszélgetés Krähling Dániellel f 3. oldal

Akár hungarikum is lehetne f 8–9. oldal
Tessedik harcai Szarvason f 5. oldal
Utolsó utáni pillanatban f 5. oldal
Internet – ahogyan a vakok látják f 15. oldal

„Az tán ad tam még egy esélyt
ma gam nak, és be le vág tam a fej -
szét az egyik gö csör tös tus kó ba.
Na, most az tán se ki, se be.”

Prédikáció a fáskamrában
f 7. oldal

„Evan gé li kus ként mi ne más ra mu to gas -
sunk, ha nem – a meg ren dült ség és a gyász
mel lett – azt vizs gál juk, ránk néz ve mi lyen
ta nul ság gal szol gál ez a tra gé dia.”

Keresztény terrorizmus vagy istenkáromlás?
f 4. oldal

„Va jon a mai gya kor lat ban be töl tik-e ere de ti funk ci ó ju kat,
hogy tud ni il lik a lom ha, át vitt ér te lem ben is moz gás hi á -
nyos, az él mény tár sa da lom pót cse lek vé se i ben és a fo gyasz -
tói tár sa da lom zsák ut cá i ban to po gó em bert út nak in dít ják?”
Vallási turizmus – egy protestáns teológus megközelítésében 

f 13. oldal

„Az igaz em ber vi szont »nem pa lás -
tol ja« go nosz sá gát, nem ha rag szik,
s  nem  lesz  tü rel met len,  még  ha
igaz ta la nul  is  cse lek sze nek  ve le.
Mert azt tart ja, hogy ve le nem le het
igaz ta la nul cse le ked ni, mert nem hi -
szi igaz nak ma gát. És üd vö zül, mert
Is ten el en ge di és el tör li a ha mis sá gát;

mi vel ma ga be is me ri és be vall ja, és
mi vel nem pa lás tol ja  és  rej te ge ti  a
ma ga vét két, azért el fe di és el rej ti azt
az Is ten.”

d� Luther Márton:
Bűn bá na ti zsol tá rok.

A har minc ket te dik zsol tár
(Schulek Tibor for dí tá sa)

Se mper refor m anda

g Sza bó La jos

Az el múlt he tek ben ta lán ön vizs gá -
lat ra in dí tott min ket az a tény, hogy
a par la men ti tör vény al ko tás a kö zép -
pont ba  he lyez te  a  kér dést:  mi től
egy ház egy kö zös ség ma Ma gyar or -
szá gon? Ta lán mi is gon dol kod tunk
azon, hogy ha be lül ről néz zük a te -
vé keny sé gün ket, va jon mi lyen ismér -
vek erő sí tik ma az evan gé li kus egy -
ház egy há zi as sá gát.
Az őszin te ön kri ti ka min dig so kat

se gít. Most is így tör tén het ez, ha a
kül ső ér de kek től men te sen – po li ti -
ká tól és pénz től sza ba don –, bel ső, ha
tet szik, lel ki ér te lem ben kér de zünk a
lé nyeg re. Ez per sze ak kor se gít, ha ké -
pe sek  va gyunk  gya kor ló  egy ház ta -
gok ként úgy tü kör be néz ni, hogy nem
fu tunk el a mu tat ko zó ked ve zőt len je -
lek lát tán, in kább pró bál juk tu do má -
sul  ven ni  és  ke zel ni  őket. Ha pe dig
akad egy-két ked ve ző ered mény, egy-
egy szép lát vány, ak kor azt sze rény böl -
cses ség gel köny vel jük el.
Az el múlt he tek ese mé nyei kap csán

ar ról  min den eset re meg győ ződ het -
tünk, hogy egy ál ta lán nem egy sze rű
meg fo gal maz ni a kri té ri u mo kat: mi -
től és mi lyen mér ték ben egy ház ma
egy val lá sos kö zös ség. Az biz tos, hogy
há lá sak le he tünk ezért a kül ső kér dés -
fel te vé sért.
Né ha jó oda for dul ni egy-egy ré gi

arc hoz se gít sé gért. Már gyer mek ko -
rom ban is sok ra tar tot tam az „ősz ha -
jú em be rek” be szél ge té se it. Sok ilyen
pá rat lan  ér té kű,  egész  élet re  szó ló
per cet őr zök az em lé ke im ben.
Ül tem nyelv órán idős, bölcs lel kész

ott ho ná ban. Ő  ter mé sze te sen ele ve
csak né me tül vagy an go lul osz tot ta
meg a tu dá sát, a vi lág ról és az ese mé -
nyek ről al ko tott né ze te it; azért né ha,
a könnyí tés ked vé ért, át vál tott la tin -
ra… Nem fájt, hogy ka pasz kod nom
kel lett, hogy meg ért sem, kö vet ni tud -
jam… Hall gat tam per sze a leg egy sze -
rűbb  asszo nyi  sza va kat  is  a  zug lói
temp lom ta ka rí tá sa köz ben. És má ig
fe lejt he tet len ma rad szá mom ra a Fel -
ső sze li ből ki te le pí tett „bib li ás” föld mű -
ve lő csa lád ott ho ná ban fo lyó teo ló gia -
ta nu lás Má ria ké mén den, a szép, ut -
cai  szo bá ban  tar tott  is ten tisz te let
utá ni „Kirchenc af fee” per ce i ben. 
Ők ön ma gu kat ad ták a sza va ik ban.

Az sem volt két sé ges, hogy bíz nak a
kö vet ke ző ge ne rá ci ó ban, és el nem
ven né nek tő lük sem mit, in kább min -
de nü ket oda ad nák azért, hogy jobb
éle tet és szebb hi tet ta lál ja nak, mint
ők. Az egy ház hű sé gük a lé tük alap -
já hoz tar to zott. So ha sem be lő le, ha -
nem min dig ér te él tek.
Az egy há zi lét hez el en ged he tet le -

nül szük sé ges teo ló gi ai tu dást sem
ma ta lál juk fel. Hi he tet len kincs tár az,
ami a teo ló gia tu do má nyá ban meg -
fo gal ma zot tan  és  ki dol go zot tan  a
ren del ke zé sünk re áll. Az egy ház vo -
na ta tel ve van mi nő sé gi áruk kal. 
Előt tem van az egyik leg nép sze rűbb

evan gé li kus „mes ter”, aki nek a bib lia -
órá ját már a nyolc va nas évek ele jén

hall gat tam a sok ez res hall ga tó ság so -
ra i ban, egy ham bur gi park fü vén ül -
ve.  Köny ve i nek  és  elő adá sa i nak  se
sze ri, se szá ma. Hi he tet len nép sze rű -
ség nek ör vend. A mai Né met or szá got
irá nyí tó köz éle ti sze mé lyi sé gek, mű -
vé szek és teo ló gu sok is az ő bib lia ma -
gya rá za ta in ne vel ked tek fel, és eb ből
él nek ma is. A mi nő sé gi tar ta lom ért -
he tő nyel ven tör té nő meg szó lal ta tá sá -
nak szim bó lu má vá vált ő.
Élet út já ról így vall: „Hosszú élet uta -

mon új ra és új ra szem előtt kel lett tar -
ta nom, hogy tu laj don kép pen kik hez
is kí vá nok szól ni. So kan vol tak, akik
még a ren de zett, ha gyo má nyos val -
lá si vi szo nyok te rem tet te vi lág ban él -
tek, de so kan vol tak olya nok is, akik
már az zal küsz köd tek, hogy utat ta -
lál ja nak  az  éle tük  rej té lyei  kö zött.
Vo na ko dás nél kül be vall ha tom: min -
dig is egy sze rű »já ró ke lő nek« tar tot -
tam  ma gam,  ezért  elő ször  min dig
azok kal ta lál koz tam, akik az ut cán, a
pi ac té ren jöt tek szem be ve lem. Min -
dig azt a bi zo nyos ma gá nyos em bert,
a  ná zá re ti  Jé zust  pró bál tam  szem
előtt tar ta ni, aki ke re set len sza vak kal
for dult az egy sze rű há zi asszo nyok hoz
és a két ke zi mun ká sok hoz, a gyer me -
kek hez és a tár sa da lom szám ki ve tett -
je i hez. Tő le ta nul tam azt, hogy a ke -
re sők nek,  a  ta nács ta la nok nak  és  a
szen ve dők nek van el ső sor ban szük -
sé gük a be szél ge tés re s ar ra, hogy va -
la ki mel lé jük áll jon.”
Ha ma le ülünk elé, és meg szív lel jük

a ta ní tá sát, ha mar gyó gyul a lel künk.
Rá éb red he tünk ar ra, hogy a ko moly
tu dás ra azért van szük ség az egy ház -
ban, hogy a leg ége tőbb hely szí ne ken
„ért he tő en  és  tar tal ma san”  tud junk
meg szó lal ni. Mos ta ná ban ta lán ép pen
ott, ahol néz he tet le nek ké vál tak a na -
pi  hír adók  a  csa lá di  és  egyé ni  ka -
taszt ró fák, tra gé di ák mi att. Ahol a
le sza ka dó csa lá dok szá má ra – a csa -
lád se gí tő szol gá la tok egye sü le té nek
el nö ke  sze rint  is  –  a  na pi  egy-két
szap pan ope ra vált az egyet len öröm -
for rás sá. A gyer me kek nyá ron csak
csel leng nek, hi á nyoz nak a szer ve zett
és el ér he tő sza bad idős prog ra mok. Ta -
lán eb ben a hely zet ben nem kel le ne
meg kér dez ni egy-egy pres bi te ri ülé sen,
hogy ér de mes-e ki fi zet ni a gyer me kek
és fi a ta lok egy há zi tá bo ra it…

Jörg Zink, akit fen tebb idéz tem, ta -
ní tá sát egy bra zí li ai püs pök mon da -
ta i val fe je zi be: „Min dig tar to gass egy
test vé ri, ba rá ti pil lan tást a fel té te les
meg ál lók szá má ra, ahol a fon to sabb
vo na tok csak ki vé te les eset ben áll nak
meg.” Majd így foly tat ja: „Én is a kis
fel té te les  meg ál ló he lye ken  sze ret -
nék meg áll ni. Ki csit be szél get ni a pe -
ro non vagy út köz ben a vá ros vagy a
vi dék fe lé.”
Ennyi ne künk  is elég vol na. Ám

tar tal mi lag fel ké szül ten és jól ért he -
tő for má ban. Hogy egy ház-e az egy -
ház, az a fel té te les meg ál ló he lye ken
dől el ma is.

A szerző az Evangélikus Hit tu do -
má nyi Egyetem rektora

Feltételesmegálló
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Sze li Jó zsef,Hosszú fa lu lel ké sze (ak -
kor még csak egy gyü le ke zet volt) a
18. szá zad ban elő ször kí sé rel te meg
össze fog lal ni a ma gyar gyü le ke ze tek
tör té ne tét, amely a ré gi – va ló szí nű -
leg  1757-ben  kez dett  –  anya könyv
lap ja in volt ol vas ha tó ad dig, amíg az
anya könyv lé te zett.

Bácsfalusiakünnepe

A  si ká to ri  temp lom  meg újí tá sa  a
pres bi té ri um nak az zal a dön té sé vel
kez dő dött, hogy sa ját erő ből pó tol ják
az utol só re no vá lás kor el ma radt bá -
do go zást, va la mint kül ső ta ta ro zást
vé gez nek a tor nyon. Ez után azon ban
kül ső  for rás ból  –  si ke res  pá lyá zat
ered mé nye ként – több mint 16 mil lió
fo rin tot nyert a gyü le ke zet, így el kez -
dőd he tett az épü let tel jes re no vá lá sa. 
Elő ször a temp lom és a to rony kül -

ső mun ká la ta i ra, majd a má so dik lép -
cső ben a temp lom bel ső fel újí tá sá ra

ke rült sor. Ez zel a mun ká val pár hu -
za mo san a gyü le ke zet sa ját ere jé ből
fel újí tot ta gyü le ke ze ti ter mét, va la -
mint – az ener gia ta ka ré kos ság je gyé -
ben – ki cse rél ték a pa ró kia nyí lás zá -
ró it. A fel újí tott temp lom ba – szin -
tén ön erő ből – csil lárt, lám pá kat, ol -
tár sző nye get vá sá rol tak.
Az  ün ne pi  is ten tisz te le ten  Sze -

me rei  Já nos  az  ese mény re  in vi tá ló
meg hí vón sze rep lő igé ről pré di kált.
„Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz,
di cső sé ged la kó he lyét.” (Zsolt  26,8) 

Megszépültasikátoritemplom

b Két na pos ün nep ke re té ben em lé kez tek meg az el múlt hét vé gén a ro -
má ni ai Bar ca ságon a bács fa lu si temp lom két száz éves fenn ál lá sá ról.
A fel eme lő ün nep ség el ső nap ján – BarcsaIstván he lyi lel kész meg -
nyi tó ja után – a hí vek és a részt  ve vő ér dek lő dők kul tu rá lis mű sor ke -
re té ben is mer ked het tek a gyü le ke zet tör té ne té vel, va sár nap pe dig ün -
ne pi is ten tisz te le tet és köz gyű lést tar tot tak a csán gó szőt te sek kel pom -
pá zó temp lom ban.

f Folytatás a 4. oldalon

b Két év ál do za tos mun ká já val kí vül-be lül fel újí tot ták a Veszp ré mi Egy -
ház me gyé hez tar to zó Si ká tor evan gé li kus temp lo mát. A há la adó is -
ten tisz te le ten SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét; az új püs pök nek ez volt az el ső ilyen jel -
le gű szol gá la ta. A li tur gi á ban TóthAttila es pe res he lyet tes, vár pa lo -
tai lel kész, va la mint ifj.MagassySándor, a gyü le ke zet he lyet tes lel -
ké sze volt se gít sé gé re a püs pök nek.
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f Folytatás a 3. oldalon
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Ve li ka  plan ina  szlo vén  fenn sík  a
Kam ni ki-Al pok ban, mint egy  1500
mé ter rel a ten ger szint fe lett. La nov -
ká val és li be gő vel kell fel jut ni. Té len
sí cent rum ként  üze mel,  nyá ron  a
ki rán du lók jár ják. A kör nyék ma gas
he gye i hez  ké pest  szo lid  és  zöld
domb ol da la in túl a pász to rok vi lá -
ga tá rul a sze münk elé. A fenn sí kon
ta lál ha tó  kü lön le ges  fá ból  ké szült
épü le tek kö zül ki ma gas lik a Ha vas
Szűz Má ria-temp lom.
Ál lok az egyik zöld domb te te jén.

A mé lye dést be töl ti a ko lomp szó, te -
he nek le gel nek min de nütt. Egy ház te -
ra szán har mo ni ka szó mel lett éne kel -
nek. A kö zel ben egy asz tal nál ül nek
vagy tí zen, vi dá man be szél get nek. A
ka nyar gós utak kö zött nagy, sö tét kék
po cso lyák tö rik meg a fű zöld jét. Al -
pe si vi rá gok el ké pesz tő szín ke ve ré ke
fol toz za a  szik lák kö ze it. Egy má sik
ház nál  egy  asszony  saj tot  kí nál.  A
temp lom nál al pi nis ta es kü vő zaj lik za -
jos fény ké pez ke dés sel.
Hir te len  el fog  an nak  az  ér zé se,

hogy ma gam mö gött tud nám hagy -
ni az egész ed di gi éle tem. Sok fel adat,
küz de lem töl ti be nap ja i mat, örö mök
és szo mo rú sá gok – mint min den ki
más nak.  Szí ve sen  hor do zom  őket,
pró bá lok jó dön té se ket hoz ni, nem
tar tom el vi sel he tet len te her nek. Ez a
hely  azon ban  má gi kus  erő vel  hat
rám. Né zem az it te ni em be re ket, a
há za kat és te he ne ket. Azon ka pom
ma gam, hogy sze ret nék be köl töz ni az
egyik fa ház ba, kész len nék min den
reg gel ko lomp szó ra éb red ni, fáz ni a
fa gyos al pe si le ve gő ben, pe dig ön ma -
gá ban ezek egyi ke sem vonz. Men ni
kel le ne már, sür get az uta zás, de az
idő meg áll, ha gyom fut ni a per ce ket.

* * *

Za var ba  ejt  a  bib li ai  sza kasz,  ami
ezen a va sár na pon elénk ke rül. Ér -
tem  a  ki je lö lők  szán dé kát,  de  ez
csak erő sí ti ben nem ezt az ér zést. A
nyá ri idő sza kot gyak ran ne ve zik ün -
nep te len fél év nek, mert a Szent há -

rom ság ün ne pe utá ni va sár na pok vé -
ge lát ha tat lan  so ra  nem  mu tat  túl
nagy vál to za tos sá got. Csak a li tur gi -
á val mé lyeb ben fog lal ko zók tud ják,
hogy mind egyik nek  sa já tos  jel le ge
van.  Ez  a  va sár nap  –  a  Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni ha to dik va sár -
nap – a ke reszt ség té má ját jár ja kö -
rül.  Min den  bi zonnyal  így  ke rült
be le Ke resz te lő Já nos. Ve le ál ta lá ban
az ad ven ti idő ben ta lál ko zunk, jel leg -
ze tes,  Jé zus  kö ze led tét  tar tal ma zó
igék kel. Mos ta ni va sár na punk azon -
ban nem a vá ra ko zás ról, ha nem a ke -
reszt ség ről szól.
Ke resz te lő  Já nos  ki megy  a  Jor -

dán hoz ke resz tel ni. Min den mon da -
ta ar ról szól, hogy ja vul ja nak meg az
em be rek, ké szül je nek, mert nem so -
ká ra Is ten ha rag já val ta lál ják szem -
be ma gu kat. Azo kat, akik meg vall ják
bű ne i ket, meg ke resz te li. 
Má té nál Iz ra el ve ze tő i vel kap cso -

lat ban kü lö nö sen is éles a mon da ni -
va ló, itt ugyan ezek a sza vak az egész
nép fe lé irá nyul nak: „Vi pe rák faj za -
ta! Ki fi gyel mez te tett ti te ket, hogy
me ne kül je tek az el jö ven dő ha rag
elől? Te rem je tek hát meg té rés hez
mél tó gyü möl csö ket, és ne kezd jé tek
azt mon do gat ni ma ga tok ban: Áb ra -
hám a mi atyánk! Mert mon dom
nek tek, hogy az Is ten ezek ből a kö vek -
ből is tud fi a kat tá masz ta ni Áb ra -
hám nak. A fej sze pe dig ott van már a
fák gyö ke rén: ezért min den fa, amely
nem te rem jó gyü möl csöt, ki vá ga tik,
és tűz re vet te tik.”Az az: ne mon do gas -
sá tok azt, hogy ti eh hez a val lás hoz
tar toz tok, zsi dók vagy tok, vá lasz tott
nép vagy tok, ha nem te gye tek jót!
A  tö meg  ter mé sze te sen meg ijed,

hi szen szá muk ra a zsi dó ság hoz va ló
tar to zás biz ton sá got je len tett val lá si

szem pont ból.  „Ak kor hát mit te -
gyünk?” – kér de zik, mi re Ke resz te lő
szo ci á lis jel le gű ten ni va lók ra biz tat -
ja őket. Ez Lu kács dok tor szem szö gé -
ből néz ve na gyon is ért he tő, hi szen ő
ma ga is ér zé keny a szo ci á lis ba jok ra,
más részt még jócs kán az evan gé li u -
ma ele jén van.
A za vart az okoz za, hogy mind ez

a ke resz tény ke resz te lés hez kap cso -
ló dik. Az el ső baj ez zel az, hogy mi
nem a Ke resz te lő Já nos ál tal hir de -
tett ke reszt ség gel, ha nem Krisz tus ne -
vé re ke resz tel tet tünk meg. Ke resz -
te lő a bű nök meg bá ná sa után me rí -
tet te be az em be re ket, akik mint egy
el ér ték ezt, akik fel ké szül tek, meg vál -
toz tak. Krisz tus evan gé li u ma for dí -
tott utat mu tat. Is ten a sze re te té be
fo gad ja  az  em bert,  meg bo csát ja  a
még  akár meg  sem  bánt  bű ne it  –
gon dol junk csak a gyer mek ke reszt -
ség re! –, és ez az el fo ga dás az, ami az
em bert olyan ér zé kennyé te szi, hogy
vál toz ni ké pes lesz.

* * *

Új ra itt va gyok a vá ros ban. Az én ut -
cá im, há za im, le ve gőm, tár sa im. Ar -
ra gon do lok oly kor, mi lyen le het tu -
ris tá nak  len ni  itt,  ná lunk.  Meg áll
mel let tem egy ja pán hölgy, va la mit
fény ké pez na gyon. Né zem, mi van itt,
amit fény ké pez ni le het? Az tán én is
meg lá tom,  túl sá go san  kö zel  élek  a
cso dák hoz. Né zek egy szí nes bő rű fi -
a tal em bert.  El me reng ve  bá mul ja  a
híd ról  a  ki vi lá gí tott  vá rost.  Ta lán
ép pen azt gon dol ja, amit én a szlo -
vén fenn sí kon: itt ké ne ma rad ni! Az
ott hon hí vá sai ezek.

* * *

A szö veg ak tu á lis sá té te le még in kább
ri aszt. Ke resz te lő Já nos azt mond ja:
„…ne kezd jé tek azt mon do gat ni ma -
ga tok ban: Áb ra hám a mi atyánk!”
Eb ben az el he lye zés ben: ne kezd jé tek
azt mon da ni, meg va gyunk ke resz tel -
ve, ha nem cse le ked je tek szo ci á li san
fon tos dol go kat! 

Már pe dig én ép pen azért ál lok fel
ezen a va sár na pon a szó szék re, hogy
azt mond jam: em be rek, meg vagy tok
ke resz tel ve! A mi hi tünk nem a szo -
ci á lis fel ada to kat tű zi ki cé lul, ve lünk
tör tént  va la mi.  Va la mi  olyan,  ami
drá mai erő vel össze zúz ta, meg vál toz -
tat ta az éle tün ket. Meg let tünk ke -
resz tel ve. Van, aki em lék szik is rá. 
Egy szer  el mond ta  ne kem  va la ki,

hogy szá má ra a ke resz tel ke dés pil la -
na ta olyan volt, mint va la mi vil lám -
csa pás. Van, akit kis gyer mek ként ke -
resz tel tek  meg,  en gem  is.  Vi szont
tud ha tunk  ró la.  En nek  az  em lé ke
fris sül fel min den el fo gad ta tá sunk ban,
ami kor Is ten azt mond ja ránk: enyém
vagy.  Pa rá nyi  ana ló gi á ban,  le nyo -
mat ban ott van ez min den em be ri el -
fo gad ta tás ban is, ahogy er ről a re for -
má tus Karl Barth be szél. Ez a drá ma
az, ami éle tünk leg erő sebb mo tor ja
kell, hogy le gyen. 
Ne mon do gas sá tok? De igen! Mon -

do gas sá tok: meg va gyunk ke resz tel ve!
Mon do gas sá tok: Is ten a mi Atyánk!
Mon do gas sá tok:  Jé zus  ha lá lá ba  va -
gyunk meg ke resz tel ve! Mon do gas sá -
tok: ve le együtt tá ma dunk is fel!

* * *

Csak a drá mák moz dít ják meg, tá -
maszt ják fel ha lott éle tün ket. Éle tünk
egyik leg na gyobb drá má ja ke reszt sé -
günk. A  szlo vén Al pok  cso dá la tos
fenn sík ján és itt a vá ros ban ugyan úgy
ész re vet tem va la mi fon to sat. Az éle -
tünk ben el van nak rejt ve az ott hon
hí vá sai.  Oly kor  el  tud juk  te met ni
eze ket a zaj, a kap ko dás, az in du la -
tok, a fé le lem rö ge i vel. Ke reszt sé gün -
ket is így kell új ra és új ra elő ás nunk,
hogy fel sza ba dul junk a jó élet re. Hi -
tünk nek kell új ra fel ka pasz kod nia a
vi lág te te jé re vagy le száll nia a vi lág
mély sé ges  bugy ra i ba,  kell  tisz tá ra
mo sód nia vagy ép pen be sá ro zód nia
ah hoz, hogy a drá ma új ra drá ma le -
gyen: Is ten azt mond ja ne ked és ne -
kem: enyém vagy.
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Is te nünk, sze re tő mennyei Atyánk!
Há lát  adunk  azért,  hogy  a  szent
ke reszt ség ál tal gyer me ke id dé let -
tünk. Ne en gedd, hogy er ről meg -
fe led kez zünk, ha nem add meg ne -
künk ke gyel me sen, hogy azt tart suk
ma gunk ról,  hogy  meg hal tunk  a
bűn nek, de élünk ne ked a Krisz tus
Jé zus ban.  Küldd  el  Szent lel ke det,
hogy ne ön ma gunk nak, ha nem ne -
ked  és  ez ál tal  egy má sért,  má so -
kért él jünk!
In díts min ket má sok meg se gí té -

sé re! Ad junk an nak, aki nek ke vés
van vagy nin csen: ke nye ret, biz ta -
tó  pil lan tást,  vi gasz ta ló  szót,  de
leg in kább  a  drá ga  evan gé li u mot,
amellyel meg aján dé koz tál min ket,
hogy má sok hoz is el vi gyük! 
In díts min ket ön vizs gá lat ra: ar -

ra, hogy ne má sok tól kö ve tel jünk,
ha nem mi akar junk szí ve sen ad ni!
Mennyi min dent ad tál ne künk éle -
tünk ben, és mi mi lyen szűk keb lű ek
va gyunk má sok kal szem ben! Mun -
káld  ben nünk  a  meg elé ge dett sé -
get eb ben a sok szor elé ge det len és
elé ge det len ke dő vi lág ban; so ha ne
fe lejt sük  el  igéd  nagy  igaz sá gát:
„Nagy nye re ség a ke gyes ség meg elé -
ge dett ség gel.”
Ki mond ha tat lan jó sá god ba és sze -

re te ted be ajánl juk azo kat a test vé re -
ket – gyer me ke ket és fel nőt te ket –,
akik ezek ben a na pok ban ré sze sül nek
a ke reszt ség ben. Le gye nek ők iga zi
gyer me ke id so kak örö mé re és a te di -
cső sé ged re! Vi gasz ta ló sze re te ted be
ajánl juk azo kat a test vé re ket, akik nek
sze ret te ik sír ja mel lett kell meg áll ni -
uk. Gyá szuk ban, szo mo rú sá guk ban
ad jon ne kik re mény sé get Jé zus Krisz -
tus nyi tott sír ja, aki fel tá ma dá sá val le -
győz te a ha lált!
Imád ko zunk azo kért, akik nyá ri

sza bad sá gu kat  töl tik.  A  pi he nés
nyu gal ma, a te rem tett vi lág szép sé -
gei és az em be ri al ko tá sok lát vá nya
em lé kez tes se  őket  ar ra,  hogy  te
vagy a min den ség Ura, Te rem tő je és
Gond vi se lő je! Azok nak pe dig, akik -
nek nem jut ide jük-pén zük nyá ri pi -
he nés re, ha nem mun ká val töl tik a
nya rat, adj jó ked vet fá rad sá gos és
be csü le tes mun ká juk hoz! Imád ko -
zunk a di á ko kért, akik a nyá ri va ká -
ció kö ze pén van nak. Légy se gít sé -
gük re ab ban, hogy a nyá ri hó na pok
ne csak múl ja nak, ha nem tel je nek:
öröm mel, vi dám ság gal és ér tel mes
el fog lalt sá gok kal!
Küldd  el  Szent lel ke det  egy há -

zunk ba és gyü le ke ze te ink be, hogy
a  sze re tet ben  nö ve ked jünk,  és  a
tet szé sed sze rint va ló úton jár junk!
Krisz tus sze re te té vel for rassz egy -
be  ben nün ket,  hogy  egy más  lel ki
aján dé ka it fel is mer ve és el is mer ve
épül hes sen kö zös sé günk!
Kö nyör günk hoz zád ha zán kért,

nem ze tün kért! Se gíts raj tunk, hogy
az evan gé li um üze ne té vel, a sze re -
tet cse le ke de te i vel bát ran lép jünk
oda  min den ki hez,  aki  szen ved  e
lé lek te len,  ér ték vesz tett,  kap cso -
lat sze gény vi lág ban! Te remts ben -
nünk és kö zöt tünk bé kes sé get, hogy
a bé kes ség hír nö kei le hes sünk! 
Is te nünk,  sze re tő  mennyei

Atyánk! Há lát adunk ne ked, hogy
na pon ta  ki árasz tod  ránk  ál dá so -
dat. Kö szön jük sze re te ted szám ta -
lan je lét. Há lát adunk sze ret te in kért,
aki ket  ránk  bíz tál;  az  egy há zért,
mely ben szol gál ha tunk. Ké rünk té -
ged: tarts meg ben nün ket a hit ben!
Add, hogy éle tün ket és hi tün ket lát -
va  mind  több  em ber  el jus son  az
igaz ság meg is me ré sé re!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk, hall gass

meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

A tex tu ári um nem egyéb, mint ige -
hely gyűj te mény.Az egy há zi szer tar -
tás köny vek szer kesz tői a ke resz te lés,
az es ke tés és a te me tés so rán el hang -
zó ige hir de té sek alap igé jé nek ki vá -
lasz tá sá hoz, a vá lasz tás meg könnyí -
té sé re, il let ve a kon fir má ci ói ál dás hoz
és a kü lön bö ző szen te lé sek, ik ta tá sok
so rán igé vel tör té nő ál dás mon dás hoz
szok tak tex tu ári u mot ké szí te ni.
A  Prőh le–Raf fay-fé le  Agen da is

tar tal maz tex tu ári u mo kat, a Li tur gi -
kus könyv szer kesz tői ezért nem tö re -
ked tek  ar ra,  hogy  me rő ben  úja kat
hoz za nak lét re. Ahol csak le he tett, a
Prőh le–Raf fay-fé le Agen da tex tu ári u -
ma it re vi de ál ták és gaz da gí tot ták. Re -
ví zi ó ra el ső sor ban a Ká ro li-for dí tá sú
Bib lia  és  az  is ten tisz te le te in ken ma
hasz ná la tos új for dí tá sú Bib lia vers szá -
mo zá sá ban és szö ve gé ben mu tat ko zó
kü lönb sé gek  mi att  volt  szük ség.
Emel lett a Prőh le–Raf fay-fé le Agen -
da egy ház po li ti kai ér dek ből kor lá to -
zott ter je del me nem min den eset ben
tet te le he tő vé, hogy a tex tu ári u mok
az ige he lyek meg je lö lé sén túl az igé -
ket ki írt  idé zet ként  is  tar tal maz zák. 
A Li tur gi kus könyv ben vi szont a

tex tu ári u mok ban  ja va solt  igék –  a
Bib li á ból va ló ki ke re sést szük ség te -
len né té ve – az új for dí tá sú Bib lia szö -
ve gé vel, ki ír va ol vas ha tók. Új tex tu -
ári um  csak  a  ko ráb bi  Agen dá ban
nem sze rep lő, az egy ház szol gá la ti te -

rü le té nek  ké sőb bi  bő vü lé se  so rán
le he tő vé vált ik ta tá sok hoz (ta ná rok
stb.) és szen te lé sek hez (is ko la, óvo -
da stb.) ké szült.
Tex tu ári u mot  so ha  nem  le het  és

nem is sza bad a tel jes ség igé nyé vel ké -
szí te ni. Fo ko zot tan áll ez a te me té si
ige hir de tés  alap igé i nek  gyűj te mé -
nyé re.  A  te me té si  szol gá lat ra  szó
sze rint igaz, hogy nincs két egy for ma
eset. Hi szen nincs két egy for ma élet -
út.  Emel lett  a  gyá szo ló  gyü le ke zet
össze té te lé re is – amely na gyon sok -
fé le le het – min dig fi gye lem mel kell
len ni a tex tus ki vá lasz tá sa kor. A te me -
té si tex tu ári um te hát sem mi kép pen
sem kí ván ja elő ír ni,hogy a szol gá la tot
vég ző  lel kész  mely  igék  kö zül  vá -
lasszon. Nem meg köt ni akar ja a lel kész
ke zét, csu pán ja va sol ja, hogy min de -
nek előtt  a  fel so rolt  tex tu sok  kö zül
pró bál jon az al ka lom hoz il lőt ta lál ni.
Ez  nem  zár ja  ki,  hogy  ese ten ként
mér le gel je a hoz zá tar to zók nak vagy az
el hunyt nak még éle té ben ki fe je zett, az
ige vá lasz tás ra vo nat ko zó ké ré sét.
Ta lán  könnyebb  –  bár  so sem

könnyű – a tex tus ki vá lasz tá sa, ha a lel -
kész sze mé lyes kap cso lat ban állt az el -
hunyt tal, aki a gyü le ke zet nek is is mert
tag ja volt. Ne he zebb, ha olyas va la kit
te me tünk, aki nek evan gé li kus vol tá -
ra csak ak kor de rül fény, ami kor a te -
me té si szer tar tást ké rő hoz zá tar to zók
be ko pog tat nak a lel ké szi hi va tal ba. 

Ilyen hely zet ben, ami kor a lel kész
sem mit  sem  tud  ar ról,  hogy  az  el -
hunyt mi ként vív ta a hit har cát, vív -
ta-e egy ál ta lán, ér de mes a tex tu ári um
„ál ta lá nos” eset re ja va solt igéi kö zött
ke res gél nie. Ezek az igék Is ten te remt -
mé nyei  irán ti hű sé gé ről  (Ézs 54,10;
Ézs 60,19; Jer 31,3), Is ten élet re és ha -
lál ra vo nat ko zó rend jé ről (Dán 12,3),
Is ten ha lál fö löt ti ha tal má ról, Jé zus
Krisz tus  ha lált  le győ ző  di a da lá ról
(Mt 22,32; Lk 7,11–13[14–15]; Lk 20,37–
38) és  Is ten min den em bert ke re ső,
min den kit meg men te ni és üd vö zí te -
ni aka ró, fel té tel nél kü li sze re te té ről (Jn
3,16; Róm 8,31–32; Róm 8,38–39), az
utol só  pil la nat ban  is  meg bo csá ta ni
kész  ir gal má ról  (Lk  23,42–43;  Róm
10,13)  és  az  örök  élet  ígé re té ről  (Jn
11,26;  Jn  14,19;  1Thessz  4,14;  2Tim
1,10; 1Jn 2,25; 1Jn 5,11) szól nak.
A tex tu ári um „ál ta lá nos” hasz ná -

lat ra ja va solt igéi kö zül több (pél dá -
ul 1Jn 3,2; Jel 3,5; Jel 3,11; Jel 14,13) at -
tól a kí sér tés től is meg óv hat ja a lel -
készt, hogy ami kor egy ál ta la jól is -
mert és sze re tett, a gyü le ke zet „ko -
moly hí vő ként” szá mon tar tott, egy -
kor ak tív tag já nak te me té sé re ké szül,
elé be vág jon Is ten íté le té nek, és ige -
hir de té sé ben az el huny tat üd vö zült -
nek nyil vá nít sa. Ehe lyett, a ja va solt
igék va la me lyi ké nek se gít sé gé vel, a
hit nek ar ról a Krisz tus ígé re tén nyug -
vó  re mény sé gé ről  te het  bi zony sá -

got, hogy ha az el hunyt – aki en nek
ta lán ta nú je lét is ad ta – mind vé gig
meg őriz te hi tét, és ha a gyá szo lók is
hű sé ge sen vív ják a hit har cát, ak kor
az  örök ké va ló ság ban  Krisz tus ban
so ha nem lá tott öröm ben lát hat ják
vi szont egy mást, és eb ben az öröm -
ben  egyek  le het nek  mind azok kal,
akik  föl di  éle tük ben  győ ze lem mel
vív ták meg a hit har cát.
Bár min den gyász eset egye di, még is

meg tör tén het, hogy egy meg ha tá ro -
zó kö rül mény ha son ló sá got mu tat. A
te me té si  tex tu ári um  ezt  szem  előtt
tart va ajánl igé ket kü lö nö sen ma gas
kort meg ért idős em ber vagy ár vá kat
hát ra ha gyó fi a tal édes anya, édes apa te -
me té sé re.  És  kü lön  cso kor ba  gyűjt
olyan  igé ket  is,  ame lyek kel  sú lyos
szen ve dés sel já ró, hossza dal mas be teg -
ség kö vet kez té ben el huny tak gyá szo -
ló it vi gasz tal hat ja az ige hir de tő. Né -
hány igét pe dig a hir te len és vá rat la -
nul  el tá vo zot tak  te me té sé re  ja va sol
alap igé nek. Vé gül, de nem utol só sor -
ban a min den lel kész szá má ra leg ne -
he zebb  szol gá lat hoz,  a  gyer me kük
ra va ta la mel lett ál ló szü lők Is ten vi -
gasz ta ló,  re mény sé get  adó  igé jé vel
va ló meg szó lí tá sá hoz kí ván se gít sé get
nyúj ta ni a tex tu ári um.
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– Lel kész édes ap ja ha tá sá ra vá -
lasz tot ta ezt a hi va tást?
– Már kis gyer mek ko rom ban pró -

bál tam  utá noz ni  aput  és  a  kül ső
meg nyil vá nu lá sa it. Elég so kan vol tak
apu kor osz tá lyá ból lel ké szek az egy -
ház me gyé ben, így sok ha son ló ko rú
gye rek volt, akik nek a szü le ink meg -
pró bál ták az egy ko ri if jú sá gi szer ve -
ze tek kon fe ren ci á i nak a kö zös sé gi él -
mé nyét meg ad ni. Ez szi go rú an ti los
volt, de a szü le ink éven te két nap ra
össze hord tak ben nün ket va la me lyik
csa lád hoz. Leg gyak rab ban Sár szent -
lő rinc re, Csep re gi ék hez, ahol er re a
cél ra le vág tak egy sül dőt, amit az tán
har min can két nap alatt meg et tünk. 
Az egyik ilyen össze jö ve tel kor Só -

lyom Ká roly be szélt Márk evan gé lis -
tá ról, aki gye rek ko rá ban ta nú ja volt
az utol só va cso rá nak és Jé zus el fo ga -
tá sá nak, el mond ta, hogy bi zo nyos te -
kin tet ben – Márk hoz ha son ló an – mi
is kö zel ke rül he tünk Jé zus dol ga i hoz,
és kö te les sé günk ró la be szél ni. Tu laj -

don kép pen ek kor dön töt tem el, hogy
nem az or vo si pá lya fe lé for du lok, ha -
nem a teo ló gi át vá lasz tom.

– Az édes ap ja mit szólt eh hez?
– Apu nak meg volt a ma ga po li ti -

kai út ja, amit vé gig járt, és ab ból ki fo -
lyó lag rend kí vül fél tett en gem. Ezért
csak 1964-ben, az érett sé gi előtt árul -
tam el ne ki a dön té se met. Nem volt
fel hőt len az örö me. Meg volt győ ződ -
ve ar ról, hogy a kol lé gá im kö zött is ott
lesz  a  Bel ügy mi nisz té ri um nak  az
em be re,  és  rend kí vü li  mó don  fél -
tett. Az em bert a fi a tal sá ga azon ban
sok min den től meg óv ja, egy sze rű en
nem vesz ész re olyan dol go kat, ami -
ket el kép zel he tet len nek tart.

– Pé csett kezd te a szol gá la tot.
– Jó is ko la volt. Ba li kó Zol tán rend -

kí vül ke mény fő nök volt, aki meg dol -
goz tat ta  a  káp lán ja it. Meg szer vez te
ház nál a bib lia órá kat, eh hez per sze al -
kal mas há zi asszony is kel lett, aki he -
ti rend sze res ség gel be fo gad ja a kör nyé -
ken  la kó kat.  Ilyen  volt  Bony há don
Hát sze gi Gyu lá né, tíz éven ke resz tül
min den szer dán ná la volt a bib lia óra. 

– Mi kor Bony hád ra ke rült,
mennyi re volt ne héz a hely ze te?
– Apu ha lá los be teg volt, mi kor Kál -

dy Zol tán püs pök ha za pa ran csolt en -
gem he lyet tes nek. Köz ben ma gam is
meg be te ged tem, és nagy volt a va ló -
szí nű sé ge,  hogy  az  édes apám  túl él
en gem. Vé gül föl épül tem a sú lyos ve -
se gyul la dás ból.  Kál dy  püs pök  úgy
dön tött, hogy szor gal maz za, le gyek én
apu utód ja. Ez  ir dat lan  fel adat volt.
Gya kor la ti lag fél év káp lán sá got kö ve -
tő en be lép ni va la ki után, aki tel je sít -
mé nyé nek  a  csú csán,  öt ven há rom
éve sen dőlt ki. Rá adá sul úgy, hogy a

gyü le ke zet  nem  ma gá tól  vá lasz tott
en gem, ha nem a püs pök kí ván sá gá ra.
És hát hol van az meg ír va, hogy egy
kez dő nek rög tön egy ez res gyü le ke ze -
tet kell ve zet nie, ahol a pres bi té ri um -
ból min den ki az ap ja le het ne… Bor -
zasz tó ne héz volt. 

– Az tán min den kor osz tállyal meg -
ta lál ta a kö zös han got.
–  Az  if jú sá gi  mun ká tól  ele in te

fél tem,  mi vel  ott  na gyon  fon tos  a
könnyű ze ne,  és  az  ne kem  so sem
volt a pro fi lom. Ké sőbb a kis má nyo -
ki, üre sen ál ló pa ró ki át át ala kít tat tuk
if jú sá gi cé lok ra, sőt a kon fir má ci ós
ok ta tást is ott tar tot tuk. A rend sze -
res he ti két óra he lyett sok kal cél ra -

ve ze tőbb volt ha von ta egy tel jes hét -
vé gét  kint  töl te ni.  Ott  alud tunk,
együtt  főz tünk,  ta ka rí tot tunk,  ki -
rán dul tunk. 

– Mennyi re le het ma von zó vá ten -
ni a fi a ta lok szá má ra a val lást?
– A tár sa dal mi, po li ti kai, szel le mi vi -

szo nyok le het nek gát ló té nye zők, de
nem ezek a vi szo nyok a hit nek a for -
rá sai. Idéz he tem az Apos to li hit val lás
har ma dik ré szé nek a lu the ri ma gya rá -
za tát: „Hi szem, hogy sa ját eszem mel
és erőm mel nem tud nék Jé zus Krisz -
tus ban,  az  én Uram ban  hin ni,  sem
őhoz zá el jut ni, ha nem a Szent lé lek hí -
vott el en gem az evan gé li um ál tal.” 
A ka ma szok rend kí vül há lá sak tud -

nak  len ni  azért,  ha  va la ki  fel nőtt -
szám ba ve szi őket, és ná lam olyan fel -
ada to kat kap tak, ami lye ne ket má sutt
ta lán nem. Mind ez nem  je len ti  azt,
hogy ez a tár sa ság au to ma ti ku san a
tag já vá vá lik a va sár na pi is ten tisz te le ti
kö zös ség nek. Vi szont van egy járt út -
juk az egy ház hoz, ezen, hogy ha hí vást
érez nek, bi za lom mal el in dul hat nak,
nem ide gen te re pen kell tá jé ko zód -
ni uk. Utó dom ra hagy tam egy ele ven
tár sa sá got, mely nek tag jai Ere den dő
bűn cím mel össze hoz tak egy pre zen -
tá ci ót.  Eb ben  van  élő  ze ne,  kép -
anyag,  bib li ai  és  iro dal mi  szö veg,
mind ez ra gyo gó össz hang ban.

– Nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor
Gáncs Pé ter püs pök ki je len tet te, hogy
szá mí ta nak Ön re a jö vő ben is.
– Van fel ada tom most is… Már ak -

kor el kezd tem vissza vo nul ni, ami kor
utó dom, Ara di And rás ide jött Bony -
hád ra. Úgy gon dol tam, ez a vissza vo -
nu lás le gyen fo ko za tos, hogy a gyü -
le ke zet ne érez zen tö rést, és Ban di se
ta lál ja ma gát meg old ha tat lan fel ada -
tok előtt. Ez a lel ké szi ál lás Bony há -
don egy em ber nek sok, ket tő nek vi -
szont nem ad elég mun kát. Ket ten
egyen ran gú ként vé gez tük a szol gá la -
tot, úgy, hogy én vol tam az igaz ga tó
lel kész, ő a be osz tott. Az tán én ki lép -
tem, ő pe dig ma radt. Mi vel  itt volt
édes anyám la ká sa, azt fel újí tot tuk, ki -
köl töz tünk a pa ró ki á ról, és át ad tuk
Ara di ék nak.  Pil la nat nyi lag  én  va -
gyok az egy ház me gyé ben az ál lan dó
ki se gí tő.  A  kol lé ga nő,  aki  Kom lót
el lát ta, most anyai örö mök elé néz,
úgy hogy már is van ten ni va lóm.

– Volt ön kor mány za ti kép vi se lő is
Bony há don. Eb ben a mun ká ban mi
von zot ta?
– Az egy ház olyan spi ri tu á lis kö zös -

ség, amely ben ne él a vi lág ban. Az Úr -
is ten né pé nek eb ben a vi lág ban kell a
gaz dá já hoz mél tó an él nie, nem füg get -
le ned het  egyik től  sem.  Ez  bi zo nyos
szo ci á lis  és  po li ti kai  fe le lős ség gel  is
együtt jár. Ami kor a rend szer vál tás be -
in dult, úgy érez tem, hogy kö te les sé gem
leg alább  a  kez de te ket  se gí te ni.  Úgy
gon do lom, hogy a vá ros né met or szá -
gi kap cso la ta i nak ki ala kí tá sá ban ne kem
is  volt  sze re pem,  akár csak  egy há zi
vo na lon egy len gyel or szá gi, il let ve a
né met or szá gi, er din gi kap cso lat ki ala -
kí tá sá ban. Utób bi kö zös if jú sá gi tá bo -
ro zá so kat je lent, jár tunk Sá tor al ja új -
he lyen, Kis má nyo kon, Ti sza-tú rán. 

– Meg bán ta va la ha, hogy az or vo -
si pá lya he lyett a lel ké szit vá lasz tot ta?
– Az em ber nek van nak ne héz évei,

itt fő leg a dan tei kor ra gon do lok. Ez a
fi a tal kor és a kö zép kor kö zött jön el,
ami kor az em ber min dent meg kér dő -
je lez. Ezek a ví vó dá sok hat nak a köz -
ér zet re, de meg küz döt tem ve lük, és
úgy ér zem: jól vá lasz tot tam.
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Ter mé sze tes a temp lom hoz va ló kö -
tő dé sünk  –  kezd te  ige hir de té sét  a
püs pök. – Ter mé sze tes, mert éle tünk
sok-sok  ese mé nye  köt  ben nün ket
Is ten  há zá hoz.  A  temp lom  olyan
hely, ahol je len van, kö zöt tünk la ko -
zik Is ten, ahol ta lál koz ha tunk ve le.
Ezek ben  a  ta lál ko zá sok ban  pe dig
min dig, min den ki szá má ra ott van az
esély, hogy Is ten éle te ket gyó gyít son,
erő sít sen, hi tet éb resszen.
Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő

köz gyű lé sen kö szön töt te a gyü le ke -

ze tet  Sze me rei  Já nos,  Tóth  At ti la,
Nagy Örs egy ház me gyei má sod fel -
ügye lő, Sel me czi La jos és Má tis And -
rás, a gyü le ke zet ko ráb bi lel ké szei, va -
la mint Er dé lyi Ká roly, az egy ház ke -
rü let pá lyá za ti re fe ren se. Töb ben le -
vél ben  fe jez ték  ki  jó kí ván sá ga i kat
az ün nep lő kö zös ség nek, és kí ván ták
Is ten ál dá sát er re a szép ün nep re. 
A temp lo mi al ka lom után a ven -

dég lá tó si ká to ri ak sze re tet ven dég ség -
re  hív ták  az  ün nep ség re  ér ke zett
kö ze li  és  tá vo li  ven dé ge ket  a  he lyi
kul túr ház ba.

g Kiss Mik lós

Megszépült
asikátoritemplom

f Folytatás az 1. oldalról

A vá ros ala pí tá sá nak ün ne pén, jú li -
us 22-én tar tott ün nep sé gen, a szar -
va si evan gé li kus Ótemp lom ban ad -
ták át a vá ros kép vi se lő-tes tü le te ál -
tal ala pí tott ki tün te té se ket.

Nagy Ist ván nénak, a Ben ka Gyu la
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó nő -
jé nek mun ká ját Pe da gó gi ai Díj jal is -

mer ték el. A ki tün te tett pe da gó gus a
vá ros egyik leg nép sze rűbb szak em be -
re, in du ló el ső osz tá lyá ba több szö rös
a  túl je lent ke zés.  A  lau dá ció  sze rint
mun ká ját  az  ala pos  fel ké szült ség,  a
szak mai igé nyes ség, a gyer me ki lé lek
irán ti ér zé keny ség hat ja át. Ki vá ló an
vég zi mind a te het ség gon do zás, mind
a fel zár kóz ta tás fel ada ta it;  fel ka rol ja
azo kat  a  gyer me ke ket,  akik  hát rá -
nyos hely ze tű ek, se gít a szü lők nek a
szo ci á lis gon dok meg ol dá sá ban.
Posz tu musz  Szo ci á lis  Mun ká ért

Díj jal is mer ték el a kö zel múlt ban el -

hunyt  evan gé li kus  lel kész,  Zá to nyi
Já nos te vé keny sé gét. A né hai lel ki pász -
tor na pon ta nyúj tott lel ki vi gaszt az
Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat la kó i nak,
és ta nya gond no ki fel ada to kat is el lá -
tott. „A gyer mek fel ügye le tet, or vos hoz
szál lí tást, de még a be vá sár lást is tel -
jes oda fi gye lés sel és sze re tet tel vé gez -

te. Min den hol is mer ték és sze ret ték,
tisz te let és meg be csü lés övez te min -
de nütt, ahol csak meg for dult” – áll a
ki tün te tett lel kész mél ta tá sá ban.
A vá ro si ün nep ség ke re té ben tar -

tott ma gyar–szlo vák két nyel vű is ten -
tisz te le ten Gáncs Pé ter el nök-püs pök
hir det te az igét, majd a Szar va si Ví -
zi Szín ház ban Pozs gai Zsolt és Gu lyás
Le ven te Tes se dik cí mű ze nés da rab -
já nak ős be mu ta tó já ra ke rült sor. (A
darabról lapunk 5. ol da lán olvasható
recenzió – A szerk.)

g L. J. Cs. 

EvangélikuskitüntetettekSzarvason

FábriGyörgylett
aKözszolgálatiTestületelnöke

Fáb ri Györ gyöt, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház de le gált ját vá lasz tot -
ta el nö ké vé a Köz szol gá la ti Tes tü let jú li us 20-ai ülé sén. 
A Köz szol gá la ti Tes tü let jú ni us 23-án tar tot ta ala ku ló ülé sét. A köz tes tü -

le tek, egy há zak és ci vil szer ve ze tek kép vi se lő i nek rész vé te lé vel mű kö dő gré -
mi um fel ada ta a Köz szol gá la ti kó dex ér vé nye sü lé sé nek el len őr zé se. A tes -
tü let má so dik, jú li us 20-ai ülé sén a ti zen négy tag ból ti zen há rom volt je len,
akik egy han gú lag vá lasz tot ták meg Fáb ri Györ gyöt. Fáb ri György 2000-től
tíz éven át a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia kom mu ni ká ci ó ját irá nyí tot ta,
2010-től az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te m rek tor he lyet te se.

d MTI

Tóth At ti la, Sze me rei Já nos és ifj. Magassy Sándor
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b A bony há di KrählingDániel 1969-ben Pé csett kezd te se géd lel ké szi szol -
gá la tát. 1970 jú ni u sá tól be te ges ke dő édes ap ja he lyet te sí té sé re ha za ren -
del te a püs pök Bony hád ra, ahol 1973-ban a gyü le ke zet meg vá lasz tot ta
ál lan dó lel ké szé nek, és idei nyug ál lo mány ba vo nu lá sá ig itt tel je sí tett szol -
gá la tot. Tö ké le te sen be szél te a he lyi sváb la kos ság nyelv já rá sát, me lyet
a ki te le pí tés elől hoz zá juk me ne kült nagy szü le i től ta nult, de a va sár na -
pi né met is ten tisz te le tek meg tar tá sá nak ér de ké ben meg ta nul ta az iro -
dal mi né met nyel vet is. 1994-ben meg vá lasz tot ták a Tol na-Ba ra nyai Evan -
gé li kus Egy ház me gye es pe re sé nek, ezt a tiszt sé get 2007-ig lát ta el.
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Ma a szö veg egy má so la ta a Ko lozs vá ri
Egye te mi Könyv tár kü lön le ges gyűj -
te mé nyé ben ta lál ha tó. 
Mi vel  több  for rás ban  ol vas ha tó

uta lás a bar ca sá gi csán gók eset le ges re -
for má tus val lá sá ra, eb ben a kéz irat ban
ír ja Sze li: „Ha pe dig Hon te rus Já nos re -
for má tor nak  ide jé ben  a  hét fa lu si ak
vagy még pá pis ták, vagy pe dig cal vi -
nis ták let tek vol na, mi kép pen vi si tál -
hat ta vol na őket ezen em lí tett re for -

mator és bras sai lu the ra nus inspec tor.”
Ez az el ső ma gyar nyel vű do ku men -
tum, amely ta nú sít ja, hogy a bar ca sá -
gi csán gók igen ko rán kö vet ték a lu -
the ri ta no kat.
A hon te ru si idők ben Bács fa lu ban,

Tür kös ben és Szent Mi hály ban, az az
a mai Cser nát fa lu ban össze sen 101 la -
kos élt. Egy temp lom mal bír tak, Cser -
nát fa lu ban, amely már a ko ráb bi Szent
Mi hály-ek lé zsia temp lo ma is volt. 
A bács fa lu si hí vek 1808-ban ha tá -

roz ták  el,  hogy  ön ál ló  gyü le ke ze tet
hoz nak lét re. Az 1888-as ca no ni ca vi -
s i ta tio jegy ző köny vé ből idéz ve: „Az
egy ház mint  le ány egy ház  1808-ban
vált el a cser nát fa lu si anya egy ház tól és
ala kult anya egy ház zá, mely hez 1886-
ig 18–20 csa lád Tür kös ből ide sza kadt
[…]. Sor sa, fej lő dé se, anya gi és szel le -
mi  küz del me i re  vo nat ko zó  ada tok
hi á nyoz nak.  Anya egy ház zá  ala kul -
ván a hí vek egy kis ha rang össze hí vá -
sá ra  fa lu si  há zak ban  és  sza bad  ég
alatt tar tot tak is ten tisz te le tet. A ha -
rang a köz ség kö ze pén, fa áll vá nyon
volt  el he lyez ve,  ké sőbb  a  to rony ba
téte tett,  több  év múl va  el ha sadt  és
anya ga át ön te tett. Leg el ső ben pa pi ház
épült 1809ben, temp lom 1811ben, ezt
kö vet te az or go na és ol tár el ké szü lé -
se  1814,  na gyobb  ha rang ön te tek
1817ben, az tán fel épül tek a gaz da sá -
gi épü le tek is; is tál ló, csűr, sü tő szín.”
For rá sok  hi á nyá ban  a  temp lom -

épí tés költ sé ge i ről egy fa táb la iga zít el,
amely re Bács fa lu el ső lel ké sze, Sá rai
Mi hály a  kö vet ke ző ket  je gyez te  fel:
„An no Do mi ni 1811 Men se Ma ji épült
e szent hely re Sá rai Mi hály el ső pap -
sá ga Is tók Ist ván fal nagy sá ga és cura -
tor sá ga alatt. Ér de mes ma gyar szü le -
té sű  asz ta los  mes ter em be rek  Göd ri
And rás és Ben kő Jo seph ál tal, mi kor
a bú zá nak köb le ért Rf. 100 X – Egy
pár ökör Rf. 1000 X. – No ta Olyan
drá ga ság  ural ko dott  eb ben  az  esz -
ten dő ben a Bart za sá gon, hogy ha Er -
dély ből nem hoz tak vol na éhen ha lál -
ra ju tot tunk vol na. Az Úr Is tent kér -
jé tek, hogy ad jon ke nye ret, mert jaj a
nép nek, ami kor az ál tal bün te tő dik.”
A temp lom épí tés óta el telt két száz

évet né hány mon dat ba sű rí te ni le he -
tet len ség. Mind ezt pó tol ja az a mo nog -

rá fia, amely az ün ne pi al ka lom ra je lent
meg  –  tu laj don kép pen  a  ti zen egy
evan gé li kus csán gó gyü le ke zet ben el -
ső ként – „Uram, te vol tál haj lé kunk
nem ze dék ről nem ze dék re”– A bács fa -
lu si evan gé li kus egy ház köz ség tör té ne -
te cím mel.
Bár a temp lo mot 1815-ben fel szen -

tel ték, az épí té se még min dig nem fe -
je ző dött be – mond ta ün ne pi pré di -
ká ci ó já ban Ador já ni De zső Zol tán, a
Ro má ni ai  Evan gé li kus-Lutherá nus
Egy ház püs pö ke –, hi szen az Is ten há -

zát ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra kell épí -
te ni, és az épí tő anyag már nem tég la
és kő, ha nem a hit. „Ha vé gig me gyünk
a bar ca sá gi te le pü lé se ken, saj nos azt
kell lát nunk, hogy el tű nő ben van nak
a csán gó há zak, a jel leg ze tes mo tí vu -
mok, ám amíg lé te zik ez a temp lom,
ad dig mi is lé te zünk. En nek a li tur gi -
kus tér nek tu dat ala kí tó és össze tar tó
jel le ge van” – hall hat ták az egy be gyűl -
tek az egy ház lel ké szi ve ze tő jé től.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne -

pi köz gyű lé sen hangzottak el a meg -
hí vott  ro má ni ai  és ma gyar or szág i
köz életi sze mé lyi sé geknek, il let ve a
bu da pest-cse pe li,  a  finn or szá gi,  a
nor vé gi ai és a né met or szá gi test vér -
gyü le ke ze tek  lel ké szeinek  és  kül -
döt teinek a kö szön tései. 
Az ün nep ség al kal má val a bács fa -

lu si ak  em lék táb lá kat  és  kop ja fá kat
avat tak, ame lyek kel a te le pü lés ko ráb -
bi lel ké sze i nek, fel ügye lő i nek, va la mint
az el ső és má so dik vi lág há bo rús hő -
sök nek ál lí tot tak em lé ket.
Nem csak sza vak ban mu tat ták be a

gyü le ke zet tör té ne tét, ha nem élő vé tet -
ték azok a fény ké pek is, ame lye ket a
gyü le ke ze ti ta gok vit tek a két na pos ün -
nep ség re  össze ál lí tott  ki ál lí tás ra.  A
min den na pok ról – a csán gó vi se let ről,
csa lá di ese mé nyek ről, mű ked ve lő elő -
adá sok ról, kon fir má ci ó ról, az is ko lá -
ról – ké szült ké pek szí ne sí tet ték és egé -
szí tet ték ki mind azt, ami a két száz éves
tör té ne lem ről el hang zott. 
A Csán gó fiú a Cenk tö vé ben cí mű

kö tet pe dig Bor csa Mi hály ra em lé ke -
zett. A gyü le ke zet leg is mer tebb lel ké -
sze 48-as hon véd, ta ní tó, egy ház épí -
tő, ko rá nak egy ház po li ti ku sa volt, aki
gyü le ke ze té ben negy ven hét éven ke -
resz tül – mint ír ja – a fej lő dés ér de ké -
ben va sár na pi is ko lát szer ve zett, ahol
az if jú sá got a szám tan tól kezd ve a mé -
hész ke dé sig és gyü mölcs faker té sze tig
min den re ta ní tot ta, ami szük sé ges és
hasz nos. 
E Bras só kör nyé ki szór vány gyü le -

ke zet múlt ja, egy ko ri sze mé lyi sé ge i nek
mun kás sá ga pe dig a mai híveket kell,
hogy ta nít sa min den re, ami szük sé ges
és hasz nos, hogy meg tart has sa nyel -
vét, ma gyar sá gát és hi tét.

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

Bácsfalusiakünnepe

Dr. Fa bi ny Ta más, egy há zunk kül ügyi mun ká já ért fe le lős püs pö ke és fe le sé ge
az Ame ri kai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház (EL CA) meg hí vá sá ra jú li us 19. és
24. kö zött hi va ta los lá to ga tást tett az Egye sült Ál la mok ban. A püs pök, aki az
LVSZ ke let-kö zép-eu ró pai al el nö ke is, előbb az egy ház chi ca gói köz pont já ban
tar tott elő adást azon egy ház ke rü le ti ve ze tők nek, akik nek eu ró pai kap cso la ta -
ik van nak. A ma gyar ven dé gek ezt kö ve tő en az Észak ke let-io wai Egy ház ke rü -
let köz pont ját és szá mos in téz mé nyét lá to gat ták meg, és tár gyal tak Ste ven Ul -
les tad püs pök kel a le het sé ges test vér egy há zi kap cso lat ról is.
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g Dr. Fa bi ny Ta más

Az el múlt na pok ban Nor vé gi á ra irá -
nyult a vi lág köz vé le mé nyé nek fi gyel -
me. Előbb idő zí tett bom ba rob bant az
ed dig oly bé kés or szág  fő vá ro sá nak
kor mány za ti ne gye dé ben, ami nek kö -
vet kez té ben he ten meg hal tak. Nem
sok kal ké sőbb egy Os lo mel let ti kis szi -
ge ten gyil kolt ha lom ra egy fegy ve res
több mint het ven tá bo ro zó fi a talt. 
Elő ször  szin te  min den ki  isz lám

szél ső sé ge sek re gya na ko dott, ám ha -
mar jött a sok ko ló hír: a ket tős vér für -
dőt el kö ve tő sze mély egy sző ke, kék
sze mű nor vég fi a tal em ber, bi zo nyos
An ders Beh ring Bre i vik volt.  Őt  a
nor vég rend őr ség köz lé se nyo mán a
hír ügy nök sé gek azon nal ke resz tény
fun da men ta lis tá nak mi nő sí tet ték. 
Ez az in kább po li ti kai, mint val lá si

irány zat va ló ban je len tős ha tást fejt ki
a vi lág szá mos or szá gá ban, és tag ja it vi -
lág vé ge vá rás, a ki vá lasz tott ság tu da ta
és a mi li táns tü rel met len ség jel lem zi.
A Szent írás gyak ran rö vid zár la tos ér -
tel me zé sé vel Iz ra el ál la má nak és po -
li ti ká já nak fel tét len tá mo ga tá sát szor -
gal maz zák. Ez a ke resz tény ci o niz mus
ter mé sze te sen együtt jár a ra di ká lis isz -
lám el le nes ség gel, amely Bre i vik mé szá -
ros mun ká já nak  két ség kí vül  egyik
moz ga tó ru gó ja volt.
A vér für dőt azon nal el ítél te a Va -

ti kán tól kezd ve a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet sé gig min den egy ház, az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá nak fő tit ká ra pe -
dig – egyéb ként nor vég evan gé li kus
lel kész – is ten ká rom lás nak mi nő sí -
tet te a me rény le tet.
Az el ső sza vunk ne künk is a meg -

ren dült ség és a gyász ki fe je zé se kell,
hogy le gyen. Ar ra ugyan is egy sze rű -
en nem le het sza va kat ta lál ni, hogy va -
la ki szisz te ma ti ku san és ké je leg ve le -
gyil kol  véd te len  fi a ta lo kat,  mint ha
csak egy bor zal mas szá mí tó gé pes já -
ték ban ven ne részt. Az is el gon dol kod -
ta tó,  hogy  az  iszo nya tos  rob ba nást
oko zó bom ba al ko tó ele mei az in ter ne -
ten meg ren del he tők és há zi lag össze -
sze rel he tők, akár csak egy elemes bú -
tor. A tár sa da lom fe le lős sé ge szá mos
to váb bi pon ton fel vet he tő még, en gem
azon ban most el ső sor ban a val lás sal
va ló  vissza élés  kér dé se  fog lal koz tat.
Ke resz tény fun da men ta lis ta len ne

az el kö ve tő? A szél ső sé ge sen jobb ol -
da li kö rök ben for go ló dó Bre i vik szá -
mos in ter ne tes be jegy zé sé ben ön ma -
gát va ló ban na ci o na lis tá nak és kon zer -
va tív ke resz tény nek mi nő sí ti, és kü lön -
bö ző fó ru mo kon elő sze re tet tel bí rál -
ja az isz lám eu ró pai elő re tö ré sét. Az
ál ta la írt ezer öt száz ol da las po li ti kai
pamfle tet is – amely ben egy részt nap -
ló sze rű en rög zí ti, mi ként ké szült a me -
rény let re,  más részt  an nak  za va ros
ideo ló gi ai hát te rét ad ja meg – a val lá si
fa na tiz mus  és  isz lám fó bia  jel lem zi.
Eb ben az össze füg gés ben buk kan fel
a „ma gyar szál” is, hi szen – anak ro -
nisz ti ku san – szí ve sen hi vat ko zik Hu -
nya di Já nos ra, mint aki vissza ver te a
mo ha me dán elő re tö rést, to váb bá be -
szá mol ma gyar or szá gi uta zá sá ról, il -
let ve fel tű nő mó don szól or szá gunk
szél ső jobb párt ja i ról és moz gal ma i ról.
Az in ter ne ten meg je lent, 2083 cí mű
ma ni fesz tu mot – Bre i vik an gol nyel -
vű ideo ló gi ai alap ve té sét – nem vé let -
le nül ne ve zi  az  egyik  kom men tár  a
„ke resz tény-fun da men ta lis ta egy ház -
ál lam Mein Kampf”-já nak.
A ke resz tény val lá si fa na tiz mus je -

le az a szim bó lum rend szer is, amely
megnyilvánul abban, hogy ön ma gát
„temp lo mos lo vag nak” ne ve zi, a kö -

zép ko ri ke resz tes had já ra tok örö kö sé -
nek tart ja. Az in ter net re fel tett fo tó -
in is lát ha tók az er re uta ló jel ké pek,
együtt a bor zal mas fegy ve rek kel.
Mind ezt lát va ter mé sze te sen min -

den ke resz tény azon nal el ha tá ro ló dik
Bre i vik től. Az írás ból ára dó tö mény
gyű lö let és még in kább a bru tá lis cse -
le ke det olyan tá vo li nak tű nik, mint ha
ah hoz ég vi lá gon kö zünk sem len ne. Így
az tán „csu pán” si rat juk az ál do za to kat,
va la mint meg bot rán ko zunk, és an gyal -
ar cú gyil kos ról be szé lünk.
Mi u tán  meg is mer het tem  Bre i vik

ma ni fesz tu má nak tar tal mát, úgy ér -
zem, en nél töb bet is ten nünk le het. A
döb be ne tes kö vet kez mé nye ket lát va
óva kod nunk kell a ke resz tény ség és a
po li ti kai fi lo zó fia össze ke ve ré sé től.
Bre i vik nem val lá si fa na ti kus, ha -

nem egy kon szo li dált, a vélt vagy va -
lós  eu ró pai  ér té ke ket  vé del mez ni
szán dé ko zó sza lon ke resz tény ség kép -
vi se lő je. Ön ma gát „kul tu rá lis ke resz -
tény nek” ne ve zi , szem ben a „val lá sos
ke resz té nyek kel”. Egé szen pon to san így
ír:  „Ha  sze mé lyes  kap cso la tod  van
Jé zus Krisz tus sal és Is ten nel, ak kor val -
lá sos ke resz tény vagy. Ne kem és sok
más  em ber nek  nem  fel tét le nül  van
sze mé lyes kap cso la tom Jé zus Krisz tus -
sal és Is ten nel. Azon ban hi szünk a ke -
resz tény ség ben mint  egy  kul tu rá lis,
szo ci á lis, iden ti tás be li és mo rá lis plat -
form ban. Ez tesz ke resz ténnyé ben -
nün ket.” Sa ját sza vai sze rint a val lás ne -
ki csak men tá lis erőt ad. 
A ke resz tény ség tel jes fél re ér té sét és

a sze mé lyes Krisz tus-hit hi á nyát mu -
tat ja Bre i vik nap ló sze rű fel jegy zé se i -
nek az a ré sze, ami kor ar ról tu dó sít,
hogy hosszú idő után mi ként imád ko -
zott  új ra:  „Tud tá ra  ad tam  Is ten nek,
hogy  ha  ő  nem  akar mar xis ta–isz -
lamis ta szö vet sé get, és nem sze ret né,
hogy az isz lám egész Eu ró pát meg hó -
dít sa, és a kö vet ke ző száz év ben el tűn -
jön az eu ró pai ke resz tény ség, ak kor
gon dos kod nia kell ar ról is, hogy az ő
har co sa si ker rel küzd jön az eu ró pai ke -
resz tény ség ér de ké ben.”
Ezt  a  teo ló gi a i lag  vál lal ha tat lan

esz me fut ta tást még konk ré tab bá te -
szi ak kor, ami kor im már a vér für dőt
ter ve zi: „Egé szen biz tos va gyok ben -
ne, hogy imád koz ni fo gok Is ten hez,
amint a vá ro son át ro ha nok, fegy ve -
rek  ro pog nak,  100  fel fegy ver zett
rend vé del mis ül döz, hogy meg ál lít -
sa nak és meg öl je nek. Tu dom, hogy
több mint  80%  esé lyem  van,  hogy
meg hal jak  be ve tés  köz ben,  mi vel
nincs szán dé kom ban meg ad ni ma -
gam, amíg el nem vé gez tem az el sőd -
le ges cé lo kat és a bó nusz kül de tést.
Va ló szí nű leg  imád koz ni  fo gok  Is -
ten hez erő ért azon a pon ton, ab ban
a be ve tés ben, mint ahogy azt gon do -
lom, a leg több em ber ezt ten né.”
A to váb bi za va ros szö ve gek ből az is

ki de rül,  hogy  a  mo dern  ke resz tes -
had já rat-sze rű ma ga tar tást má sok tól
is el vár ja: „Nem szé gyen imád koz ni
per cek kel  a  ha lá lod  előtt.  Na gyon
aján lom, hogy a mű ve let előtt ke ress
fel egy temp lo mot, és ve gyél úr va cso -
rát. Amint tud juk, ez a ri tu á lé Jé zus
Krisz tus utol só va cso rá ját jel ké pe zi a
ta nít vá nya i val, mi előtt le tar tóz tat ták
és  vé gül meg fe szí tet ték. Ren dezz  el
min den dol got, ami eset leg köz ted és
Is ten kö zött le het, kérd a meg bo csá -
tá sát a múlt be li bű ne i dért. Vé gül kérd
meg, hogy ké szül jön fel az egy ház egy
már tír já nak a fo ga dá sá ra.”
Ez a szem lé let két ség te le nül szo ros

ro kon sá got mu tat az isz lám ön gyil kos
me rény lők fa na tiz mu sá val, és ilyen ér -
te lem ben Bre i vik va ló ban nem más,

mint „ke resz tény” ter ro ris ta. Mond -
hat ja va la ki, hogy ez a faj ta fun da men -
ta liz mus tá vol áll a ma gyar egy há zak -
tól, ezért túl zás meg szó lal tat ni a vész -
csen gőt. Úgy ér zem azon ban, ré sen
kell len nünk. Bre i vik ma ni fesz tu má -
nak kö vet ke ző be kez dé se – tar tok tő -
le  –  sok ma gyar or szá gi  ke resz tény
egyet ér té sé vel ta lál ko zik: „A ke resz -
té nyek nek vissza kell sze rez ni ük az irá -
nyí tást a mé di á ban, a par la men tek ben,
az üz let ben és a kor mány ha tal mak -
ban. Meg kell ro ha moz ni uk az egy ház
és ál lam kö zöt ti fa lat, és a li be rá lis mo -
der niz mus  min den  nyo mát  el  kell
tün tet ni ük.”  Is mét  csak  azt  tu dom
mon da ni: esz köz zé zül leszt jük, hogy
ne mond jam: pros ti tu ál juk a ke resz -
tény sé get,  ha  ha tal mi  am bí ci ók nak
ren del jük alá. Ter mé sze te sen tö re ked -
ni kell ar ra, hogy a hí vők je len le gye -
nek a köz élet ben, és a ke resz tény ér -
té kek ér vény re jus sa nak a po li ti ká ban
és a mé dia vi lá gá ban is, de ez a leg ke -
vés bé sem je lent het ha ta lom vá gyat és
gyű lö let kel tést.
A nor vé gi ai tra gé dia ön vizs gá lat ra

int. Ép pen Bre i vik esz me vi lá gá nak za -
va ros sá ga  te szi  le he tő vé,  hogy  az
elem ző kom men tá rok – ta pasz ta la -
tom sze rint – min dig együtt jár janak
az el len té tes po li ti kai ol dal meg lec kéz -
te té sé vel. A bal ol da li ak azt eme lik ki,
hogy a me rény lő szél ső job bos fa na ti -
kus, a jobb ol dal pe dig a sza bad kő mű -
ves ci o nis tát lát ja a ter ro ris tá ban. 
Evan gé li kus ként mi ne más ra mu -

to gas sunk, ha nem – a meg ren dült -
ség és a gyász mel lett – azt vizs gál -
juk, ránk néz ve mi lyen ta nul ság gal
szol gál ez a tra gé dia. Tart sunk ön -
vizs gá la tot, hogy von zó an és hi te le -
sen él jük-e meg hi tün ket. A tisz ta ta -
ní tást kép vi sel jük-e, és min de nek fe -
lett meg tart juk-e a sze re tet, akár az
ellen ség sze re tet pa ran csát.
Azt  nem  le het  el vi tat ni,  hogy  a

ke resz tény ség nek  van  köz éle ti,  sőt
akár po li ti kai kö vet kez mé nye. A sor -
rend azon ban nem for dít ha tó meg,
vagy is a hi tet és a szent írá si üze ne tet
nem le het a po li ti ka esz kö zé vé si lá nyí -
ta ni. Az ön vizs gá lat ar ra is ki kell, hogy
ter jed jen, hogy az ilyen vagy olyan po -
li ti ka mé te lye nem fer tő zi-e meg hi -
tün ket. Mert min dig le het nek olya -
nok, akik az egy ház ha jó já ba a sa ját
ön ző cél ja ik el éré se vé gett pró bál nak
be mász ni. Ke resz tény sé günk pró bá -
ját je lent he ti, ha fel is mer jük, hogy kik
és mi kor hi vat koz nak Is ten re oly mó -
don,  hogy  az  ő  sza vá nak  lé nye gét
nem ér tik meg. Ép pen a ke resz tény ta -
ní tás sal  va ló  vissza élé sek  kö te le zik
az egy há zat ar ra, hogy szol gá la tát a jé -
zu si ér te lem ben tölt se be.
Eb ben a szel lem ben hir det te a vi -

gasz ta ló jé zu si igét Hel ga Ha ug land
By fugli en, a  nor vég  egy ház  ve ze tő
püs pö ke  az  os lói  szé kes egy ház ban
két nap pal  a  tra gé dia után.  Jn  14,1
nyo mán  („Ne nyug ta lan kod jék a ti
szí ve tek”) ar ról tett ta nú sá got, hogy
a bor zal mak kö ze pet te is fel fény lik az
em be rek Is ten től ka pott ké pes sé ge a
jó ság ra  és  az  ir gal mas ság ra.  Jens
Stol ten bergmi nisz ter el nök pe dig azt
mond ta,  hogy  ha  egyet len  em ber
gyű lö le te ilyen ha tás sal le het a vi lág -
ra, ak kor mennyi vel na gyobb ere je le -
het so kak sze re te té nek.

Egy há zunk Nor vé gia bu da pes ti nagy -
kö vet sé gé vel kö zö sen jú li us 31-én a 11
órai is ten tisz te le ten em lé ke zik meg a
nor vé gi ai ter ror tá ma dá sok ál do za ta -
i ról a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus
temp lom ban.
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Lá zár Er vin 1936-ban szü le tett. Gyer -
mek éve it Tol na me gyé ben, Al só rác -
eg res pusz tán töl töt te. Szek szár don
érett sé gi zett, majd az EL TE-n szer -
zett ta ná ri dip lo mát. 1971-től sza bad -
fog lal ko zá sú író. 
A ba rá tok sok szor el mond ták, ho -

gyan sé tált az ut cán med ve lép tek kel
a roz már ba ju szú, ma gas fér fi. Be szél -
ge tett va lós és kép zelt te remt mé nye -
i vel:  Mik ka mak ká val  és  Ber zsi án -
nal, Ló Sze ra fin nal és Aro mó val. Így
szü let tek  ked ves  me se köny vei:  A
kis fiú meg az orosz lá nok, Bik fi-buk -
fenc-buk fe renc, A Négy szög le tű Ke rek
Er dő, Ber zsi án és Di de ki, Gye re ha -
za, Mik ka mak ka, Bab Ber ci…
–  Én  ka to li kus  va gyok,  és  el ső

gyer me künk,  Fru zsi na lá nyom  is.
Ami kor meg szü le tett Zsig mond, Er -
vin sze ret te vol na, ha evan gé li kus nak
ke resz tel jük. Vá rat la nul ért, de el ma -
gya ráz ta: édes ap ja evan gé li kus volt,
en nek el le né re mind a há rom gye re -
ke ka to li kus lett. Fa lu ban lak tak, és
ami kor az édes any ja el ment a va sár -
na pi mi sé re a gye re kek kel, ap ja egye -
dül  ott hon ma radt.  Rosszul  érez te
ma gát, és ez Er vin ben na gyon mély
nyo mot ha gyott. Úgy gon dol ta, az zal
te szi  jó vá  a  ko ráb bi  sé rel met,  ha
Zsig mond fia evan gé li kus lesz. Így is
tör tént.  A  sár szent lő rin ci  lel készt
kér te fel, aki ezt öröm mel tel je sí tet -
te. Ez foly ta tó dott is, fi unk evan gé -
li kus hit tan ra járt, ké sőbb pe dig a fa -
so ri gim ná zi um ba. 
Ki tű nő  ta ná rai  vol tak,  az  is ko la

szel le me na gyon jó, és ba rá ti kap cso -
la tai az osz tály tár sak kal má ig meg -
van nak.  Vál to zat la nul  a  De ák  té ri
temp lom ba jár, és na gyon sok szor én
is ve le tar tok…

– Szo mo rú ez a mos ta ni szü le tés nap.
Mi lyen volt ré gen, mi kor együtt vol tak?
– Nem volt ki ala kult ri tu á lé. An -

nál in kább, mert a ba rá tok, gye re kek,
di á kok  min dig  fel ke res ték  Er vint.
Het ve ne dik szü le tés nap ján, ami az
utol só  kö zös  ün nep  volt,  a  Fé szek
Klub tól kezd ve az író szö vet sé gig, a
szü lő föl dig  min den ki  kö szön töt te.
Ott hon a mi össze jö ve te lün ket nem
a han gos ün nep lés jel le mez te, in kább
a meg hitt sze re tet.

– Ho gyan ér zi, az idő gyó gyít ja fáj -
dal ma in kat?
– Az el ső évek ben meg fo gad tam,

csak a szü le tés na po kat tar tom meg, a

ha lál év for du ló kat nem. Olyan volt ez,
mint egy nyi tott seb. Amit az em ber
nem hisz el: szép las san min den vál to -
zik, meg ta nul ve le együtt él ni. Gye re -
kek nél kül ne héz lett vol na, szin te le -
he tet len. Há la Is ten nek, a gye re ke im
min den ben ott van nak. Amíg az em -
lé ke ző  no vel lá kat  ír tam,  a  Pa ra di -
csom ma da rat, ami ne kem a leg fon to -
sabb volt, úgy érez tem, együtt va gyok
Er vin nel. Utá na jött a ka tar ti kus rossz
él mény, hogy en nek is vé ge. Hosszabb
idő telt el, amíg új ra tud tam ír ni.

– Nem iro da lom tör té nész, de ho -
gyan ér té kel né Lá zár Er vin élet mű vét?
– Bent vol tam a fe renc vá ro si hely -

tör té ne ti mú ze um ban, s em lí tet te a ve -
ze tő je, hogy pá lyá za tot ír tak ki gye re -
kek nek: is mert köl tők és írók mű ve -
i ről küld je nek be raj zo kat. Leg töb bet
Pe tő fi mű ve i ről  ké szí tet ték,  utá na
Arany Já no sé i ról, és a har ma dik Lá zár
Er vin lett. Hát ez na gyon jó tár sa ság,
en nél na gyobb ju tal mat nem is kap -
hat mai író a kö zön sé gé től! So kan úgy
ér té ke lik, hogy ezek vér be li me sék. Én
azt mon dom, és azt re mé lem: gyö nyö -
rű sé ges írá sok ezek – min den ki nek!
Ki csik nek és na gyok nak, fi a ta lok nak
és idő sek nek. Ol vas ha tók és sze ret he -
tők Er vin köny vei.

– Mi a tit ka írá sa i nak?
– A já ték. S aki a já té kot sze re ti, le -

gyen gye rek vagy fel nőtt, az ő írá sa i -
ban örö met ta lál. Ho gyan ka nya ro dott
er re, ho gyan ta lál ta meg ezt a han got,
ne héz tet ten ér ni. Az 1973-ban meg -
je lent A hét fe jű tün dér a tel jes, tisz ta
han gú Lá zár Er vin. Teg nap ol vas tam
egy  in ter jút  Csu kás Ist ván nal, s  ő
mond ja, hogy a Ká dár-rend szer nek a
gye rek iro da lom kö szön he tő. Eb ben le -
he tett csak meg fo gal maz ni azt, amit az
írók más hol nem tud tak el mon da ni.
Kor mos Ist ván, Ne mes Nagy Ág nes,
Mé szöly Mik lós és még sok re mek író
csak  eb be  ka pasz kod ha tott  hosszú,
kény sze rű hall ga tá sa köz ben. 
Er vin ke  min dig  az  utol só  nap ra

ha lasz tot ta a ha tár idős mun ká it, s az
volt az iga zi tel je sít mény, ami kor az
utol só után egy pil la nat tal el ké szült. És
ez volt a lé nyeg. Sok, ke vés az élet mű?
Azt  hi szem,  fe les le ges  kér dés.  Ra -
jong nak ér te a gye re kek. Sze re tik a fel -
nőt tek. Ha tal ma sat  tud nak ne vet ni,
együtt, és ezt csak a leg na gyob bak tud -
ták ki vív ni ma guk nak a fu tó idő ben.

g FEny vE si Fé lix La jos

Utolsóutánipillanatban
Va thy Zsu zsa em lé ke zik Lá zár Er vin re

b Több ször ke res tem, de el zár kó zott a be szél ge tés től. Kö ze li nek érez te
a gyászt, a társ és je les író, LázárErvin el vesz té sét. VathyZsuzsa az utób -
bi években írt no vel láiból új köny vet ál lí tott össze, de a vá rat lan ha lál
min dent más meg vi lá gí tás ba he lye zett. Új kö te té be, az Angolparkba is
fel vet te fá jó-szép írá sát, a Paradicsommadarat, sőt Játékaink cím mel
ki is egé szí tet te… Nem ré gi ben az írónő, Lá zár Er vin öz ve gye vá rat la -
nul üzent: szí ve sen em lé ke zik a kö zös év ti ze dek re.

Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa Fruzsina lányukkal és Zsigmond fiukkal
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A Szar va si Ví zi Szín ház az or szág
leg újabb  és  egyik  leg iz gal ma sabb
kul tu rá lis lé te sít mé nye. A mint egy
ezer száz fő be fo ga dá sá ra al kal mas
sza bad té ri komp le xum né hány száz
mé ter re  ta lál ha tó a Tes se dik ál tal
épít te tett haj lék tól, az Ótemp lom -
tól; a ket tő kö zött pe dig épp a tu dós
lel kész szob ra áll: lel ké szi öl tö zék -
ben, eké vel a hát tér ben. A szín ház
pó di u ma  be nyú lik  a  Kö rös-holt -
ág ba, a le gye ző ala kú né ző tér pe dig
az óko ri am fi te át ru mok han gu la tát
idé zi.  Rá lá tunk  nem csak  a  víz re,
ha nem a kö zel múlt ban át adott, gyö -
nyö rű en ki vi lá gí tott gya lo gos híd ra
és a túl par ton ta lál ha tó An na-li get -
re is.
A ren de ző, Ger gely Lász ló nem el -

ső al ka lom mal vet te elő a Tes se dik-
té mát. 2008-ban ő ren dez te a lel kész
nap ló ja alap ján írt Ér ke zés cí mű mo -
no drá mát, ame lyet – töb bek kö zött
– a kő sze gi Szél ró zsán is be mu tat tak.
Az Ér ke zés iga zi ka ma ra szín há zi da -
rab  volt,  amely ben  Tes se dik  nem
egy szer a kö zön ség tag jai kö zött jár -
va (Kő sze gen – a hely hez iga zod va -
egy bi li árd asz ta lon áll va) han go san
gon dol ko dik, gyak ran két sé ge it sem
hall gat va el.
A mu si cal iga zi nagy szín há zi da -

rab, het ven fős tánc kar ral és tu cat nyi
sze rep lő vel.  A  Pozs gai  Zsolt  ál tal
meg írt tör té net re Gu lyás Le ven te, a
bé kés csa bai szín ház ál lan dó mu zsi -
ku sa  írt  ze nét.  A  két  da rab ban  a
ren de ző és a fő sze rep lő Der zsi György
mel lett az is kö zös, hogy egyik pro -
duk ció sem ta gad ja: Tes se dik több al -

ka lom mal pe relt a nép pel és ma gá -
val Is ten nel is.
A mu si cal ke ret tör té ne té ben Tes -

se dik Sá mu el és Jó zsef ná dor (Ru bold
Ödön) pár be szé dét  kö vet het jük. A
lel kész – szar va si szol gá la ta vé gez té -
vel – vissza te kint az al föl di fa lu ban
el töl tött  évek re;  így  pil lant ha tunk
be le, hogy mi tör tént a Kö rös-par ti
évek alatt.
A Szar vas ra ke rü lő Tes se dik nek

meg  kell  küz de nie  a  nép  ba bo nás
ter mé sze té vel.  Meg tud juk,  hogy
Tes se dik  előd jé nek,  Hra di ná nak
(Bo csársz ky At ti la) a ne jét, Má ri át
(Gab ri ela Hu be ro vá) bo szor kány -
ság gal vá dol ták a szar va si ak, ezért a
Kö rös be dob ták az asszonyt. A szó -

szék re lé pő lel kész a 34. zsol tárt hir -
de ti  az  el té ve lye dett  em be rek nek.
Amel lett, hogy kez de tek től fog va ki -
áll a ke gyel mes Is ten ügye mel lett,
min dent meg tesz azért, hogy el fo -
gad ja őt a fa lu né pe: „Apám szlo vák,
anyám né met. Ké rem, te kint sé tek el
nyel vi bot lá sa i mat.”
Tes se dik Sá mu el már a kez de tek -

től fog va fel is me ri, hogy nem elég
csu pán a lel ke ket gyó gyí ta ni. A nép
éhe zik, mert a föld nem te rem ele -
get a rossz me ző gaz da sá gi tech no -
ló gia mi att; a csa lá dok tisz ta kút víz
he lyett a fo lyó fer tő ző vi zét isszák,
ezért  rend sze re sek  a  jár vá nyok;  a
sze gény nép gyer me kei pe dig nem
jár nak is ko lá ba.
A lel kész ha mar be mu tat ja a kor -

sze rű me ző gaz da ság esz kö ze it, min -
dent meg tesz a hi gi é ni ai vi szo nyok ja -
ví tá sa ér de ké ben, és a Bib lia mel lett
tan köny vet is ad a szar va si gye re kek
ke zé be. A ha gyo mány tisz te lő szar va -
si ak azon ban még min dig gyak ran
fel te szik  a  kér dést:  „Ki  adott  er re
meg bí zást?” – „Az Is ten és ez a föld”
– jön Tes se dik vá la sza.
Nem  mond ja  ki,  de  ta lán  egy

pil la nat ra a hi te is meg ren dül a lel -
kész nek ak kor, ami kor több gyer me -
ke után fe le sé gét is ma gá hoz hív ja
az Is ten. A – szó sze rint is – pad ló -
ra ke rült lel kész azon ban imád ko -
zás után  fel  tud áll ni, és be le kezd
leg na gyobb  mű vé be,  a  temp lom
fel épí té sé be. Fel vi dé ki mes te re ket
hív,  hogy  min den  kő  biz to san  a
he lyén  áll jon.  Evan gé li ku sok nak
kü lö nö sen is ked ves le het az a teo -

ló gi ai pár hu zam ra uta ló rész, ami -
kor az épít ke ző tö meg erős fa lak ról
és „erős vár ról” éne kel.
Tes se dik  örö me  azon ban  nem

tart so ká ig. A temp lom fel szen te lé -
se után jön a hír: a püs pök Bocz kó
Dá ni elt ne ve zi  ki  Szar vas ra  lel ki -
pász tor nak. Bocz kó ter mé szet imá -
dat tal vá dol ja meg előd jét, rá adá sul
az is ko la be zá rá sát is kö ve te li. Csu -
pán Tes se dik má so dik fe le sé ge, Ka -
ro li na (Dó sa Zsu zsa) si et a ta na i val
ma gá ra ma ra dó lel kész vi gasz ta lá -
sá ra.
Az össze om lás után ma ga Jó zsef

ná dor hoz za a hírt: II. Jó zsef ki rály
szar va si szol gá la tá ra te kin tet tel ne -
me si cí met ado má nyoz a fél re ál lí tott

lel kész nek.  A  ná dor  nép hez  in té -
zett  be szé dé ben  a  mai  kor nak  is
üzen: „Az is ko la mű kö dik. Azt dönt -
sé tek  el  ti,  hogy  be zár já tok  vagy
fenn tart já tok.  Azt  dönt sé tek  el  ti,
hogy a kul tú rát el fe lej ti tek vagy ápol -
já tok…”
A zá ró kó rus ban meg szó lal  a  re -

mény. Egy szer re sar kall ja a hall ga tó -
kat ta nu lás ra, mun ká ra és hit re. Az
utol só mon dat pe dig már-már az üd -
vös ség re mu tat: „Ta lán le het or szág,
hol Is ten jön el és ha jol kö zel.”
A pro duk ció kel lő len dü let tel ka -

la u zol ja a né ző ket a múlt ba. Mi vel
egy mu si cal jó da lok nél kül nem mű -
kö dik, nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy
Gu lyás Le ven te mu zsi ká ja ön ma gá -
ban kel lő biz to sí ték a si ker re. A kó -

rus da lai és köz ben be mu ta tott ko -
re og rá fi ái több ször em lé kez tet nek
nagy ze nés da ra bok ra, így pél dá ul a
bo szor kány ül dö ző tö meg és Hra d -
ina ha tá sos kö zös je le ne te az Ist ván,
a ki rály szín pad ké pét  jut tat ja
eszünk be, még sem ér zi azt a né ző,
hogy si ker da ra bot után zott a szer -
ző. A nagy né ző tér el le né re Der zsi -
nek szín pa di tel je sít mé nyé vel si ke -
rül test kö zel be hoz nia Tes se di ket. A
fő sze rep lőnek és el ső fe le sé gének a
bú csú ket tő se pe dig két ség kí vül a da -
rab  egyik  leg meg rá zóbb  je le ne te
lett. Ki eme len dő még Bar tus Gyu -
la Bocz kó-ala kí tá sa.

Mar ti ni Yvet temeg le he tő sen mi -
ni ma lis ta dísz le té nél nem is kí vá nunk
töb bet, hi szen ma ga Szar vas, a víz, a
li get, a ter mé szet a tör té net iga zi ku -
lisszá ja. Sza kács Ág nes né pi mo tí vu -
mo kat sej te tő jel me zei még in kább
szar va si vá te szik a tör té ne tet, csak -
úgy, mint a Fu rik Ri ta és Han kó Ta -
más ál tal  meg ál mo dott  ko re og rá -
fia. A több tu cat nyi ama tőr tán cos
gyer mek  fe gyel me zett  vi sel ke dé se
már  ön ma gá ban  is  nagy  tel je sít -
mény, de azt ez út tal ki vá ló tánc cal is
si ke rült ki egé szí te ni.
Bár né hány pon ton el tér egy más -

tól a szín pa di és a tör té nel mi va ló ság,
a da rab jól ér zé kel te ti, Tes se dik nek
mi lyen ne héz sé gek árán si ke rült az
ige mag vát hin te ni a szó szék ről és a
ga bo na ma got szór ni a szi kes al föl di
pusz tá ban. A mű velt lel kész gon dol -
ko dás mód ja  év szá za dok kal  meg -
előz te ko rát, nem cso da hát, ha meg
nem ér tésben volt része.
A da rab után ha za fe lé me net vet -

he tünk még egy pil lan tást a lel kész
ekés  szob rá ra,  és meg erő sí tést  ka -
punk: igen, aki az eke szar vá ra te szi
a ke zét, an nak bi zony meg kell küz -
de nie a kö rül mé nyek kel. De hát ra te -
kin te ni so ha nem sza bad…

g Lász ló JE nő Csa ba

őS be mu ta tó

TessedikharcaiSzarvasújszínházában
b Mu si cal hős lett TessedikSámuelből. A szar va si Cer vi nus Te át rum jú -

li us 22-én mu tat ta be PozsgaiZsolt és GulyásLevente Tessedik cí mű
ze nés da rab ját, amely min den ele mé ben he lyi pro duk ció volt. A vá -
ros szí ni tár su la tá nak tag jai mel lett a Kö rös men ti Tánc együt tes és a
Tes se dik If jú sá gi Tánc együt tes tag jai lép tek szín pad ra. Az ős be mu -
ta tó fő véd nö ke GáncsPéter el nök-püs pök és BabákMihály, Szar vas
vá ros pol gár mes te re volt.

Dósa Zsuzsa (Karolina, a második feleség), Derzsi György (Tessedik Sámuel)

Rubold Ödön (József nádor)
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Bu da pest szí vé ben ál ló, két száz éves
temp lo munk egyik pad ján, dí szes csa -
lá di  cí mer  alatt  a  kö vet ke ző  né met
nyel vű  fel irat  ol vas ha tó:  „Ca ro line
Re ichs Frey frau v. Wenk he im ge bohr -
ne Frey frau v. Ro s en feld bes timt di e -
sen Stuhl für Frem de und Aus la en der.”
(Wenk he im Ca ro li na, szü le tett Ro s en -
feld bá ró nő, ezt a pa dot az ide ge nek -
nek és kül föl di ek nek ajánl ja.) A temp -
lom épí tés  ide jén  élt  egy ko ri  pes ti
evan gé li kus, Ca ro li na Ro s en feldbá ró -
nő nem csak nagy lel kű ado má nya i val
ír ta be ma gát a gyü le ke zet tör té ne té -
be. Két év szá zad tá vo lá ból is üzen az
utó dok nak ez az ál ta la ál lít ta tott táb -
la.  Ho gyan  ért het jük  ma  e  sza vak
üze ne tét?
Elő ször is: Is ten nél van hely min den -

ki szá má ra.Azok nak is he lyük van az
Ő kö ze lé ben, akik va la mi ben má sok,
mint mi va gyunk. Akik re mi ta lán ide -
gen ked ve  te kin tünk.  Akik kel  nem
könnyen ér tünk szót, s nem be szé lünk
kö zös  nyel vet.  Ta lán  mert  na gyon
má sok a gyö ke re ink. Per sze az sem
biz tos, hogy ezek fel tét le nül kül föl di -
ek. Sok szor épp azo kat érez zük a leg -
in kább ide gen nek, akik kel nap mint
nap  ta lál ko zunk,  de  el vá laszt  egy -
más tól  el té rő  gon dol ko dá sunk,  és
szem be for dí ta nak el len té tes ér de ke ink.
„Vi gyázz!” – „ki ált” a né ma pad. – „Itt
ne ki is he lye van!”
Má sod szor: Ben nünk is meg kell le -

gyen a nyi tott ság új kap cso la tok fe lé.
Egy zárt kö zös ség, amely ben nincs he -
lye az új nak, a ven dég nek, az is me ret -
len nek, idő vel fül ledt té, foj to ga tó vá vál -
hat. El ve szí ti a jó zan ság ra ta ní tó kont -
rollt. A kí vül ről jö vő ins pi rá ci ót. „Ne
mond ja tok le a nyi tott ság ról!” – ez is

Ro s en feld kis asszony tes ta men tu ma.
– „In kább fe dez zé tek fel, hogy egy-egy
új ta lál ko zás ban Is ten gaz da gí tó aján -
dé ka rej lik.”
Har mad szor:  A kul tu rá lis, tör té -

nel mi, nyel vi és egyéb kü lönb sé gek el -
le né re lát ni kell, ami kö zös alap, ami
má sok kal – az ide ge nek kel is – össze -
köt.Ez a kö zös alap – hi tünk sze rint –
Krisz tus. Aki mind nyá jun kat hív, s aki -
re mind rá szo ru lunk. Asz ta lá nál az ő
ven dé gei va gyunk, akár elő ször já runk
e  temp lom ban,  akár  év ti ze dek  óta
meg szo kott he lyünk van e pa dok egyi -
kén. Sok szem be tű nő do log van, ami
em be re ket, cso por to kat egy más tól el -
vá laszt, meg oszt, egy más el len for dít.
Lét fon tos sá gú hát fel is mer ni azt, ami
a kü lönb sé gek el le né re ké pes meg bé -
kél tet ni és össze köt ni. Ilyen a kö zös hit,
a Krisz tus ba ka pasz ko dó bi za lom, az
együtt meg ta pasz talt ke gye lem.
Mind ezt a mint egy ti zen nyolc év -

szá zad dal Ro s en feld bá ró nő táb la fel -
ira ta előtt meg fo gal ma zott efe zu si le -

vél így fog lal ja össze: „Ezért te hát nem
vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve vé nyek,
ha nem pol gár tár sai a szen tek nek és há -
za né pe Is ten nek. Mert rá épül te tek az
apos to lok és a pró fé ták alap já ra, a sa -
rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus, aki -
ben az egész épü let egy be il lesz ke dik, és
szent temp lom má nö vek szik az Úr ban,
és aki ben ti is együtt épül tök az Is ten
haj lé ká vá a Lé lek ál tal.” (Ef 2,19–22)
Ez a pad Bu da pes ten vár ja e so rok

ol va só it is! Aki – ha csak gon do lat ban
is – be le ül, meg ta pasz tal hat ja: mek ko -
ra  is te ni  aján dék  le het  ide ge nek kel
meg is mer ked ni, ba rát sá got köt ni és Is -
ten há za né pe ként együtt épül ni és nö -
ve ked ni.

(Az írás megjelent az eberni evan -
gé li kus gyülekezet márciusi hír le ve -
lé ben.)

g CsE lovsz ky FE rEnc

Hús vé ti Hír le vél – a De ák té ri gyü le -
ke zet hír le ve le, 2011/1. 

Idegenek,külföldiek,
polgártársakésIstenházanépe
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b Ta vasz van. Na pon ta vár tam új -
ra éb re dé sét, hogy me leg sé ge be -
lop ja ma gát hét köz nap ja ink ba.
Az au tó busz ról, fe hér bot já val
ke zé ben, egy lá tás sé rült fi a tal em -
ber száll le. Ar cát az ég fe lé tart -
ja, kí ván ja a nap ér le lő me le gét.
Fi gye lem az ar cát, a le hunyt
szem pil lák moz gá sát, bő rén ki -
raj zo lód nak a mo soly vo ná sai.
Búzás Tamás hoz zánk igyek -
szik, az evan gé li kus sze re tet ott -
hon ba és az idő sek klub já ba,
ahol masszőr ként dol go zik. Át -
kí sé rem a zeb rán, köz ben be szél -
ge tünk az éle té ről, mun ká já ról.
Mo so lyog is mét, és ez a mo soly
na gyobb gaz dag sá got je lent min -
den szó nál.

– El me sél né, mi lyen volt a gye rek -
ko ra?
– Nyolc éves ko ro mig él tem a fi -

úk át la gos éle tét, ke rék pá roz tam, fo -
ciz tam,  fá ra mász tam  és  is ko lá ba
jár tam. Egy be teg ség kö vet kez té ben
el vesz tet tem a lá tá so mat, csak fényt
ér zé kel tem. Bu da pest re ke rül tem a
Va kok Ál la mi In té ze té be, ott fe jez -
tem be ál ta lá nos  is ko lai  ta nul má -
nya i mat.

– Mi lyen vég zett sé get szer zett?
–  Nagy  gon dot  je len tett,  ho va

je lent kez zem. A csa lád dön té se az
lett, hogy Gyu lá ra irat koz zam be a
Gön döcs Be ne dek Szak is ko lá ba. Itt
ko sár fo nást  ta nul tam, köz ben Bé -
kés re jár tam dol goz ni. A ko sár fo nás
ne héz fi zi kai mun ka, úgy érez tem,
több re va gyok ké pes, ta nul ni akar -
tam. Oros há zán, a Tán csics-gim ná -
zi um ban érett sé giz tem. Azt el kell
mon da nom, hogy a szü le im so kat
se gí tet tek és a mai na pig is se gí te -
nek, há lás va gyok ne kik gon dos ko -
dó sze re te tü kért.
Dip lo mát is sze ret tem vol na sze -

rez ni, így ké sőbb fel vé telt nyer tem
a sze ge di egész ség ügyi fő is ko la szo -
ci ál po li ti ka sza ká ra. Küz del mes és
szép négy év volt, mert bi zo nyí ta ni
kel lett az egész sé ges tár sa im mel lett,
hogy én is tu dok jó ered ményt fel -
mu tat ni.  Bol dog ság gal  töl tött  el  a
dip lo ma  meg szer zé se,  szo ci á lis
mun kás let tem.

– Ho gyan ke rült eb be a mun ka -
kör be?
– Min dig az volt a cé lom, hogy

em be rek kel fog lal koz zam. Úgy dön -
töt tem, hogy a gyógy masszőr ké pe -

sí tést  is meg szer zem. Nagy kér dés
volt,  hogy  mit  vá lasszak:  a  dip lo -
mám nak  meg fe le lő  mun ka kör ben
vagy va la me lyik szak mám ban he lyez -
ked jem el? A lá tás sé rü lé sem mi att a
masszőr szak ma mel lett dön töt tem.
Több hely re is pá lyáz tam, de el uta -

sí tot tak. Egy vé let len foly tán je lent -
kez tem az evan gé li kus sze re tet ott -
hon ba, aho va örö möm re fel is vet tek.
Bol dog vol tam, mert vég re lett mun -
kám, és meg ta lál tam a cé lom, idős
em be rek nek tu dok se gí te ni moz gá -
suk ban, já rá suk ban.

– Nem csak a mun ká ja kö ti a tót -
kom ló si evan gé li ku sok hoz…
– Oros há zá ról já rok be dol goz ni

Tót kom lós ra. Ha van időm és le he -
tő sé gem, a mun ká mon kí vül igyek -
szem részt ven ni a gyü le ke zet éle té -
ben is. A hit az idő se ket és fi a ta lo kat
is  át se gí ti  a  min den na pok  ne héz
küz del me in, ezt sa ját ma gam is ta -
pasz tal tam.
A fi a ta lok kal ki rán du lunk, ke rék pá -

ro zunk Sám son há zá ra, hang ver seny -
re já runk, jú ni us ele jén pe dig Drez dá -
ban, a Kirchen ta gon vol tunk. Itt, Tót -
kom ló son, az evan gé li kus Mes ter sé -
gek Há za meg nyi tó ján a ko sár fo nást
mu tat tam meg az ér dek lő dők nek.

* * *

Ta más vi dám, sze rény, sze líd, min -
den ki hez van né hány ked ves sza va,
sze re ti az idős em be re ket. Lé nye bé -
két és em ber sé get áraszt, mun ká ja
az ön zet len ség őszin te pél dá ja. A
szí nek szá má ra lát ha tat la nok, de Ta -
más gyó gyí tó ke ze érez he tő.

g Sch nEt tEr né Ló czi Ilo na

A Tót kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lap ja, az Evan gé li kus Új ság 2011.
pün kös di szá má ban meg je lent cikk
nyo mán

Láthatatlanszínek

A Mesterségek Házának április 8-ai megnyitóján

Új ra és új ra ma gá val ra gad a fel tá -
ma dott Jé zus ma ga tar tá sa az egyik
evan gé li u mi le írás ban. A tör té ne tet
Az em mau si ta nít vá nyok cí men is -
mer jük.
Két ta nít vány ban du kol Em maus

fe lé.  Csa ló dot tak  és  el ke se re det -
tek, mert aki el hív ta őket, és akit kö -
vet tek,  még sem  bi zo nyult  elég
nagy nak ah hoz, hogy  le győz ze az
em be rek  irigy sé gét,  ha mis  val lá -
sos sá gát és a ha ta lom hoz va ló ra -
gasz ko dá sát. Lu kács azt is fel jegy -
zi,  hogy  ezek  a  ta nít vá nyok  nem
egy sze rű en  csak  be szél get tek  az
úton ar ról, ami Je ru zsá lem ben tör -
tént, ha nem vi tat koz tak is egy más -
sal. Úgy tű nik, a bel ső fe szült sé gen
már  ak kor  is  így  le he tett  a  leg -
könnyeb ben eny hí te ni…
Az tán meg je lent Jé zus, mel lé jük

sze gő dött, és együtt ment ve lük. Ko -
ráb ban nem ér tet tem, hogy mi ért
rész le te zi ennyi re Lu kács ezt a mo -
men tu mot: meg je lent, mel lé jük sze -
gő dött,  együtt ment ve lük. Az tán
kezd tem meg ér te ni, hogy ez a je le -
net is azt akar ja ér zé kel tet ni, hogy
ő egé szen más képp szól és cse lek -
szik. Jé zus rá juk han go ló dik, fel ve -
szi a rit mu su kat, és hall gat ja őket.
Ki tud ja, med dig…
Nin cse nek  kész  vá la szok,  nin -

csen sem mi tü rel met len ség, csak fi -
gye lem  és  mély ről  fa ka dó  vágy,
hogy va la mi el kez dőd jön a ta nít vá -
nyok ban. A ta nít vá nyok ép pen le -
zár ni ké szül nek va la mit. Va la ki ben
bíz tak,  va la kit  kö vet tek,  de  most
már csak a csa ló dást ér zik. „Pe dig
mi ab ban re mény ked tünk…” Csa -
lód tak a mes ter ben és ta lán ma guk -
ban is. Még sem ő fog ja meg vál ta ni
Iz ra elt,  még sem  őt  kel lett  vol na
kö vet ni. Va jon mit fog nak szól ni a
töb bi ek, akik csak azt lát ták, hogy
egy kor mi lyen lel ke sen in dul tak el
az is me ret len úton?
Itt  szó lal  meg  a  Fel tá ma dott,

mert itt sze ret ne va la mi újat kez de -
ni. Eb ben a mély ség ben és sö tét ség -
ben. A csa ló dá sok és ki áb rán du lá -
sok kö ze pet te, ami kor a te he tet len -
ség és a szé gyen ér zé se ha tal má ba
ke rít, ami kor mi csak a vé get lát juk.
És mit tesz Jé zus? Még min dig csak

kér dez! Tud ja ő, de még is kér dez,
hogy  a  ta nít vá nyok  mond has sák
el, hogy mi tör tént Je ru zsá lem ben,
és  mi  tör tént  ve lük.  Ne kik  kell
meg fo gal maz ni uk, hogy ma guk szá -
má ra is nyil ván va ló le gyen az, amit
Jé zus  már  rég ről  tud.  So ká ig  azt
gon dol tam, hogy ez a hit nek csak az
egyik út ja. Mos ta ná ban  egy re  in -
kább azt élem meg, hogy ez az a bi -
zo nyos út:  a  kez dés  ér de ké ben
őszin tén szól ni a vég ről.
Az tán Jé zus el kez di ta ní ta ni őket.

Jé zus nem va la mi újat, nem va la mi
mást mond, ha nem a tör tén tek nek
egé szen más ér tel me zé sét ad ja meg.
A  ta nít vá nyok  sa ját  ter mé sze tes
em be ri gon dol ko dá suk sze rint fo -
gal maz ták  meg,  hogy  mes te rük
szen ve dé se és ha lá la össze egyez tet -
he tet len  Is ten  je len lé té vel.  Jé zus
egé szen más képp szólt a szen ve dés -
ről és a ha lál ról. Ti így lát já tok az
ese mé nye ket, én vi szont így lá tom. 
Jé zus nem Is ten nél kü li ál la pot -

ként be szélt ró luk, ha nem olyan tör -
té né sek ként mu tat ta be, ame lyek nek
nem csak egy sze rű en be kel lett kö -
vet kez ni ük, ha nem ame lyek ben je -
len volt a Sza ba dí tó. Azért ne héz ezt
ne künk fel fog nunk, mert mi a sza -
ba dí tást leg több ször úgy kí ván juk
ma gunk nak, hogy a rossz tel je sen
ke rül jön el ben nün ket, ne is ta lál -
koz zunk ve le. Eb ben az evan gé li u -
mi tör té net ben – ha jól ér tem – Jé -
zus ar ra hív ja a ta nít vá nyo kat, hogy
pró bál ja nak  meg  más kép pen  te -
kin te ni  a  tör té né sek re.  Ke res sék
ott is Is ten ural mát, ahol a leg ke vés -
bé fel té te le zik.
Ami kor már es te le dett, és út juk

vé gé hez  ér tek,  meg hív ták  Jé zust,
hogy a nap ju kat kö zö sen zár ják le.
De  Jé zus ke zé be vet te a ke nye ret,
meg ál dot ta, meg tör te, és ne kik ad -
ta. A ta nít vá nyok fel is mer ték őt, és
mi u tán Jé zus el tá vo zott tő lük, még
ab ban  az  órá ban  út ra  kel tek,  és
vissza tér tek  Je ru zsá lem be,  mert
min den vég ben kez det rej te zik.

g Joób Má té

Ke len föl di Evan gé li kus Hír le vél, 2011.
ta vasz

Mindenvégben
kezdetrejtezik

„Látogatóban”…
b Aláb bi össze ál lí tá sunk ban gyü le ke ze ti új sá gok cik ke i ből sze mez ge tünk. Akár a nyom ta tott hír le ve le ket, akár

gyü le ke ze tek in ter ne tes ol da la it ol vas gat tuk, öröm mel ta pasz tal tuk: sok olyan írás sal ta lál ko zunk – lel ki út -
ra va ló val épp úgy, mint pél dá ul gyü le ke ze ti ta go kat be mu ta tó in ter jú kkal –, ame lye ket szí ve sen aján lunk az Evan-
gélikusÉletol va só i nak fi gyel mé be is. A kö vet ke ző írá sok is az evangélikuséletet tük rö zik – nem is akár ho gyan…
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– Mi ó ta fog lal ko zik híd épí tés sel?
– Már a Mű egye tem mér nö ki ka -

rán – 1949-ben – el dön töt tem, hogy
híd épí tés sel sze ret nék fog lal koz ni, így
a híd épí tés ta ni tan szé ken de monst -
rá tor ként mű köd tem. In nen ké sőbb
az Ál la mi Mély épí tés tu do má nyi és
Ter ve ző in té zet hez men tem,  il let ve
rö vid it te ni te vé keny ség után a Köz -
úti Híd be ru há zá si Vál la lat hoz. 1950
áp ri li sá tól szin te meg sza kí tás nél kül
har minc nyolc éven ke resz tül a Köz -
le ke dés- és Pos ta ügyi Mi nisz té ri um
köz úti híd-osz tá lyán dol goz tam.

– Ezek sze rint több mint fél év szá -
za da a hi da kért él? Kö rül be lül hány
ma gyar or szá gi híd fel épí té sé nél, ki vi -
te le zé sé nél, fel ügye le té nél te vé keny ke -
dett?
– Meg kö ze lí tő leg ezer híd, kis híd,

au tó pá lya hi dak  kor sze rű sí té sé nél,
épí té sé nél, il let ve a ter vek ki dol go zá -
sá ban vet tem részt.

– Mit tart ed di gi éle te leg na gyobb
szak mai si ke ré nek?
– A mun ká la tok már fo lya mat ban

vol tak,  ami kor be kap cso lód tam az
Er zsé bet híd meg al ko tá sá ba, de so -
kan a mai na pig a ne vem hez kö tik –
mint a Bu da pest fő vá ro si híd épí té si
te vé keny ség  fel ügye lő jé hez – ezt  a
pro jek tet. Szá mom ra azon ban még
na gyobb  elé ge dett sé get  je len tett  a
Ke le ti-fő csa tor na meg épí té se. Kis mo -
tor ral jár tam be azt a te rü le tet, vizs -
gál tam a hi da kat. Em lék szem, ami -
kor egy szer – a ne vem mi att, hi szen
oszt rák gyö ke rű csa lád ból szár ma -
zom – egy mar kos le gény egy iga zol -
ta tás nál NDK-s ügy nök nek ti tu lált –
ta lán ar ra gon dolt, hi da kat rob ban -
ta ni ké szü lök…
De to váb bi nagy ki hí vá so kat je len -

tett a Du na-hi dak, a met ró val kap -
cso la tos  híd jel le gű  mű tár gyak  fel -
ügye le te, az új fe lül já rók ki épí té se és
az Ár pád híd szé le sí té se is. A ha tos
szá mú út épí té sé vel kap cso la tos me -
cse ki völgy hi dak, a sá ros pa ta ki Bod -
rog-híd, a to ka ji Ti sza-híd, és még so -
rol hat nánk…

– A több év ti ze des ki tar tó és fe gyel -
me zett mun ka ered mé nye ként el -
mond ha tó, hogy a ma gyar or szá gi
híd épí tés dr. Trä ger Her bert ne vé hez
kap cso ló dik. Egy ilyen nagy ívű pá -
lyán ho gyan ala kult a „mai ér te -
lem ben vett” kar ri er je?
– So ha nem vol tam párt tag, no ha

pe ri o di ku san elő for dult, hogy mint
mi nisz té ri u mi dol go zót be akar tak
szer vez ni,  de  szá mom ra  nem  volt
kér dés a ho va tar to zás. Ez zel együtt
tu do má sul kel lett ven nem, hogy no -
ha  har minc nyolc  évet  szol gál tam
hi dász ként, a leg ma ga sabb „rang” –
ha egy ál ta lán be szél he tünk ilyen ről
–, ame lyet ilyen po li ti kai kö rül mé -
nyek kö zött el ér het tem, az osz tály ve -
ze tői volt. 
Dön té se met  vi szont  so ha  nem

bán tam meg, mint aho gyan azt sem,
hogy nem vál tot tam ké sőbb a ma -
gán szek tor ba. Le het, hogy anya gi lag

meg ér te vol na, de a ter ve im meg va -
ló sul hat tak,  és  ez  a  je len re  is  el -
mond ha tó, mi vel a mai na pig is egy,
a mi nisz té ri um hoz tar to zó szer ve zet -
ben dol go zom, fél mun ka idő ben, ta -
nács adó ként. 
Élet pá lyám so rán so kat utaz hat -

tam, kon fe ren ci á kon vet tem részt, a

mun ká mat el is mer ték. Sőt ké sőbb, a
nyolc va nas évek ben az a fur csa hely -
zet  állt  elő,  hogy  az  or szág  va la -
mennyi  híd ügye  egye dül  hoz zám
tar to zott.

– Csa lád já ról mit sza bad meg tud -
nunk?
– Fe le sé gem mel a Tart say Vil mos

ut cá ban há za sod tunk össze, két fi -
am van, egyi kük, foly tat va a tra dí ci -
ót, hi dász, de má sik fi am is mér nök.
Öt uno kám van. Saj nos fe le sé gem
hosszabb be teg ség után, ti zen öt év -
vel  ez előtt  el hunyt.  No ha  an nak
ide jén az or vo sok tu da to san fel ké -
szí tet tek ben nün ket a vár ha tó ra, az
űrt, me lyet fe le sé gem ha gyott hát ra,
bi zony  a  mun kám mal  igyek szem
ki töl te ni. Ezért is va gyok há lás az Is -
ten nek, hogy a mai na pig szel le mi és
fi zi kai  fris ses ség gel  áld  meg,  így
hasz nál ha tok to vább ra is a ma gyar -
or szá gi híd épí tés nek.

*

Dr. Trä ger Her bert el ért ered mé nye -
i nek fel so ro lá sa épp úgy hosszú ol da -
la kat ven ne igény be, mint ki tün te té -
se i nek és szak mai, ba rá ti el is me ré se -
i nek be mu ta tá sa. Csak be pil lan tás -
kép pen: Mun ka Ér dem érem (1962),
Mun ka  Ér dem rend  ezüst  fo ko zat
(1963), az év hi dá sza  (1997) vagy a
nyolc va na dik szü le tés nap já ra is me -
rő sei, ba rá tai ál tal ti tok ban össze ál -
lí tott, nagy sza bá sú, az élet raj zát be -
mu ta tó ki ad vány a Lánc híd fü ze tek
so ro zat ban.
Bú csú zó ként még be pil lan tást en -

ged az ál ta la és szak ma be li tár sa i val
össze ál lí tott, lek to rált és írt, Du na-
híd ja ink cí met vi se lő könyv be, il let -
ve fi gyel münk be ajánl ja a 2010-ben
meg je lent, az összes eu ró pai Du na-
hi dat be mu ta tó, há rom nyel vű ki ad -
ványt, Du na-hi dak a Fe ke te-er dő től
a Fe ke te-ten ge rig cím mel.
És a kér dés re, hogy ezt a rend kí -

vü li  ered mé nyek ben  gaz dag  élet -
mű vet mi mo ti vál ja, Droom go o le-nak
A híd épí tő cí mű ver sé ből idéz:

Az öreg fel né zett és szólt:
Az úton, me lyen jöt tem, volt
egy if jú is, ki ugyan csak
e sza ka dék fe lé ha lad.
Az át ke lés sem mi ne kem,
de ne ki ve szé lyes ve rem.
Hogy át jus son a nagy ví zen,
a hi dat ne ki épí tem.

g Bü ky An na

Égig érő – a bu da hegy vi dé ki evan gé -
li kus gyü le ke zet lap ja, 2011. nyár elő

Még el ső szol gá la ti he lye men vol tam.
Tél volt, il let ve már a tél vé ge fe lé tar -
tot tunk, ami kor be lép tem a fás kam -
rá ba, hogy tű zi fát ha so gas sak. Fur csa
dol got ta pasz tal tam. Ugyan is a tél fo -
lya mán, ami kor na pon ta fát vág tam,
azo kat a da ra bo kat, gör csö ket, me -
lye ket nem tud tam fel ap rí ta ni, fél re -
dob tam: majd még  nö vök, mint  a
nép me sé ben, majd még erő sö döm, és
ak kor új ra ne ki ve sel ke dem.
Így ment ez al ka lom ról al ka lom -

ra, míg nem ezen a ne ve ze tes na pon
a tű zi fá ból már csak gör csök ma rad -
tak. Mit csi nál junk, ami kor már csak
gör csök van nak? Le han go ló lát vány,
ami kor  már  csak  gör csö ket  látsz.
Tű nőd tem  ma gam ban.  Ér de mes-e
még va la mit is csi nál ni? A gör csök
ke mé nyek. Nem le het csak úgy szét -
ha sí ta ni, nem éri meg a fá rad sá got,
és nem is lesz be lő lük ren des tűz –
pró bál gat tam ma gya rá za to kat ta lál -
ni erőt len sé gem re.
Az tán ad tam még egy esélyt ma -

gam nak, és be le vág tam a fej szét az
egyik gö csör tös tus kó ba. Na, most
az tán se ki, se be. Egy da ra big ácso rog -
tam, az tán men tő  öt le tem tá madt: el -
hí vom a mes tert, se gít sen. Nem volt
ez alap ve tő en olyan rossz gon do lat,
mert  a  ha ran go zó  asz ta los mes ter
volt, aki ér tett a fá hoz, ő majd se gít
össze vág ni.  Fél  li ter  két szer  fő zött
szil va pá lin kát ké szí tet tem a fás kam -
ra sar ká ba, so se le het tud ni, mi kor lesz
rá szük ség ala pon, il let ve bá to rí tá sul,
az tán el in dul tam.
Szó nél kül jött, na gyon se gí tő ké szen.
– Mi a gond? – kér dez te.
– Nin cse nek már, csak gör csök –

tár tam elé a nagy igaz sá got.
– Az is fa. Az is elég. Az is me le gít.
Rá né zett az üveg re. Bó lin tot tam,

hogy csak bát ran. El vet te az üve get,
szá já hoz emel te. Ne kem egy Shakes -
peare-szo nett  ju tott  az  eszem be,
ahogy ha tal mas kor tyok kal ma gá ba
en ged te a spi ri tuszt: „Az vagy ne kem,
mint test nek a ke nyér / S ta va szi zá -
por fű sze re a föld nek; / Lel kem mi -
at tad örök harc ban él…” 
De a 75. szo nett so ra i ból nem tud -

tam  töb bet  idéz ni,  mert  a  mes ter
köz ben  meg ra gad ta  a  fej szét,  s  az
egyik or mót lan akác fa tus kó ba eresz -
tet te olyan erő vel, hogy a szi lán kok úgy
re pül tek,  mint ha  gya log sá gi  ak ná ra
lép tem  vol na.  Ha mar  fe de zék be  is
vo nul tam, és néz tem, ahogy a fej sze -
csa pá sok  ered mé nye ként  a  tus kók
en ged nek, el re ped nek, el tör nek, meg -
nyíl nak,  akár  a  ta vi ró zsa.  Né hány
perc után meg állt a mes ter, le tet te a fej -
szét, gyön gyö ző hom lo kát meg tö röl -
te a ka bát uj já val, majd is mét be le ivott
az üveg be. Most már bát rab ban.
Ami kor kel lő en fel töl te ke zett, in -

tett a tő ke fe lé.
– Most ma ga jön, tisz te le tes úr.

Rend ben. Néz ni néz tem ed dig is,
ho gyan dol go zott  a mes ter,  de hát
sok szor nem elég néz ni a má si kat,
hogy le tud juk utá noz ni. A fej sze már
az  el ső  su hin tás nál  be le ra gadt  a
görcs be. A mes ter szót la nul néz te.
– Szed je ki!
– Nem tu dom.
– Pró bál ja! – ad ta az uta sí tást.
– Pró bá lom, de nem megy.
– Hogy nem megy? For dít sa meg!

Ma ga az erő sebb, gye rünk!
Ne he zen, de va la hogy ki szed tem a

fej szét az or mót lan és ne héz görcs ből.
– Nem ne kem va ló ez a mes ter ség!
– Nem a csu dát! – só haj to zott. –

Fog ja azt a fej szét! Na – ma gya ráz ta,
mi előtt le súj tot tam vol na –, mon dok
va la mit. Min dig a szí vé re üs sön.
Aha. Könnyű azt mon da ni, gon -

dol tam.
– De hol van a szí ve a tus kó nak?
– Itt, ni! – mu ta tott a tus kó ere ze -

té nek kö ze pé re hi á nyos ujj kész le té vel,
ahogy ez már meg szo kott do log a fa -
vá gók nál. (Ne kem még mind meg van!)
– Ide kell üt ni. Ezt kell el ta lál ni. Ha a
szí vét el ta lál ja, ak kor meg nyí lik.
Hát rébb állt, alak ja a fás kam ra aj tó -

ban olyan volt, mint az ép pen fel tá ma -
dott Jé zus Krisz tu sé, aki a fény ben áll.
–  Rend ben –  só haj tot tam meg -

adó an, bár nem sok esélyt ad tam ma -
gam nak, hogy ered mé nye seb ben fo -
gom vé gez ni a mun kát, de azért ami
tő lem  te lik,  meg te szem.  Le súj tot -
tam. Be le ra gadt. A mes ter tü rel me -
sen várt. Nem szólt. Sem azt, hogy jó,
sem azt, hogy nem jó. A ti zen ötö dik
ku darc után már kezd tem lát ni a fa -
tus kók szí vét. A hu sza dik után már
en ged tek a gör csök, re pül tek a szi lán -
kok. Lát szott a mun ka ered mé nye.
– Na, lás sa! Ezek a szá raz gör csök

sok kal job bak a ha gyo má nyos fák nál,
mert ezek reg ge lig tart ják a pa ra zsat.
Öre gek, szá ra zak, de ke mé nyek. Ne -
he zeb ben al szik ki be lő lük a pa rázs.
Né mán bó lo gat tam. Mit is le he tett

vol na er re mon da ni?Az üres üve get
a föld re dob ta. Fe jé be nyom ta kucs -
má ját, az tán elé ge det ten tá vo zott.
– Na, Is ten áld ja, tisz te le tes! – Az -

zal el tűnt a ha vas úton.
Az óta is eszem be jut ez a ta nács, és

mint en ge del mes di ák, ami kor egy-egy
ne he zen ha sa dó gör csöt kell el ha sí ta -
nom, el is mé te lem a fás kam rá ban ta ní -
tot ta kat, szó ról szó ra. És a gör csök en -
ged nek, meg nyíl nak. És me le gí te nek. 
Es te a cse rép kály ha va la hogy más -

kép pen on tot ta me le gét. Igen, azt hi -
szem, nem csak hőt su gár zott, ha nem
me leg sé get is.

g Hor váth Csa ba

Oros há zi Ha rang szó – az Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség in gye nes
lap ja, 2011 pün kösd je
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…gyülekezeteinkházatáján
Kincsekasorokközött

b A va sár na pi is ten tisz te le te ken szám ta lan is me rős arc tű nik fel, de
csak na gyon rit kán for dul elő, hogy tény le ge sen oda for du lunk
egy más hoz, hogy lás suk is, kik azok, akik kel együtt hét ről hét re ezt
az órát Is ten szá má ra oda szán juk. Dr.TrägerHerbert híd mér nök –
vagy aho gyan a szak má ban egy mást ne ve zik: hi dász – a gyü le ke zet
osz lo pos tag ja. Csa lád já nak tör té ne te is az evan gé li ku sok hoz kö ti
őt, ké sőbb DanhauserLászló volt lel ké sze a Tart say Vil mos ut cá ban.
De es kü vő je, a ke resz te lők és ké sőb bi pres bi te ri mun ká ja ré vén is a
bu da hegy vi dé ki kö zös ség hez kö tő dik. A hi he tet len vi ta li tás sal
meg ál dott, nyolc van négy éves Trä ger Her bert tel be szél ge tünk hi va -
tás ról, hit ről, csa lád sze re tet ről.

„Sem mi ért se ag gód ja tok, ha nem
imád ság ban és kö nyör gés ben min den -
kor há la adás sal tár já tok fel ké ré se i -
te ket Is ten előtt…” (Fil 4,6)

va sár nap • Úr Jé zus, kö szö nöm,
hogy te fel tá ma dott Úr ként je len vagy
a  te  gyü le ke ze ted ben,  éle tem ben.
Uram, add, hogy eb ben a tu dat ban
kezd hes sem el ezt a he tet. Kér lek,
adj ne kem fi gyel met az is ten tisz te -
le ten. Add, hogy ve led és test vé re -
im mel is iga zi kö zös ség ben le hes sek.
Ámen!

Hét fő • Uram, a te ke zed be te -
szem le a hét köz nap ja i mat is. Lá tod,
hogy mi lyen fel ada ta im van nak, és
mi lyen ne héz sé gek kel kell szem be -
néz nem. A te erő det ké rem eh hez.
Ámen!

kedd • Úr Jé zus, te tu dod, mi -
lyen sok el esett em ber él kö rü löt tem,
és teelőt ted nyil ván va ló az én nyo mo -
rú sá gom is. Kér lek, add, hogy ne a
ma gam prob lé mái kö rül fo rog jak, ha -
nem hadd lás sam meg a te sza ba dí -
tá so dat, és má so kat is hadd se gít sek
eb ben. Ámen!

Szer da • Uram, ta níts min ket
imád koz ni!  Adj  nyi tott  szí vet  ne -
künk, hogy meg ért hes sük aka ra to dat;
adj  bá tor sá got,  hogy  meg te hes sük
azt, amit meg ér tet tünk! Ámen!

Csü tör tök • Uram, kö szön jük
a kö zös sé gün ket! Ké rünk, te le gyél
en nek köz pont ja. Adj ne künk őszin -
te sé get, és add, hogy meg bo csá tó, el -

fe de ző sze re tet tel tud junk egy más fe -
lé for dul ni. Ámen!

pén tek • Mennyei Atyám! Kö -
szö nöm ne ked, hogy oda ad tad ér tem
a te egyet le ne det, a te Fi a dat, Jé zust.
Nem tu dom ezt meg há lál ni ne ked, de
fo gadd el az én el ron tott éle te met, és
hasz náld fel a te di cső sé ged re. Ámen!

Szom bat • Uram,  te  lá tod,
mennyi re  szennyes  az  éle tem. Bo -
csásd meg, hogy ilyen en ge det len és
ha szon ta lan szol gád va gyok, és min -
den el szánt sá gom el le né re ezen a hé -
ten is mennyi min dent el ron tot tam.
Újíts meg en gem, kér lek! Ámen!

Fi la del fia Evan gé li kus Egy ház köz ség
(Nyír te lek) – Hír- és imád ság le vél,
2011. jú ni us–jú li us

Imádságlap



A Bé lyeg mú ze um kin cse i ből össze ál lí tott mi ni ván dor ki ál lí tás nyílt jú -
li us 26-án Győr ben, a Bajcsy-Zsi linsz ky úti 1-es szá mú pos ta hi va tal ban.
A Ma gyar or szág élő vi lá ga bé lye ge ken – Bo ga rak, ro va rok – Er dő-me ző
ál la tai cí mű  vá lo ga tás,  illetve  az  Erkel Ferencet és  Liszt Ferencet
ábrázoló bélyegek au gusz tus vé gé ig te kint he tők meg.

g ME nyEs Mar cEll fel vé te le

 e 2011. július 31. Evangélikus Életkultúrkörök

–  Mi is te szi pá rat lan ná ezt a
mú ze u mot?
– Az min den kép pen, hogy vi lág -

szer te ez a – tud tunk kal – egyet len,
ön ál ló an  mű kö dő  bé lyeg mú ze um,
ahol a vi lág min den or szá gá nak ed -
dig ki adott szin te összes bé lye gé ből
– le gyen az for gal mi vagy em lék bé -
lyeg ként ki bo csá tott – van pél dány.
Na gyon ke vés ki vé telt tud nék fel so -
rol ni… 

– Nyil ván va ló, hogy egy ek ko ra
gyűj te ményt a ma ga tel jes sé gé ben
nem le het sé ges be mu tat ni. Mek ko ra
ré szé vel ta lál koz hat a lá to ga tó?
–  A  ki ál lí tó te rem ben  öt száz öt -

ven ezer kö rül van a meg te kint he tő
da ra bok szá ma. A ma gyar bé lye gek
– idő rend ben – az el ső há rom tár ló -
ban fog lal nak he lyet, míg a kül föl di -
e ket a IV–XX VII. szám mal jel zett be -
mu ta tó szek ré nyek őr zik föld ré szen -
kén ti és azon be lül is or szá gon kén ti
el ren de zés ben. 
–  Ho gyan lett ilyen te kin té lyes

mé re tű a ma gyar mú ze u mi ál lo -
mány?
– Az 1890-es évek ben nem zet kö -

zi pos tai ér ték cikk-ki ál lí tást ren dez -
tek  Bécs ben.  Ide  ter mé sze te sen  a
Ma gyar Ki rá lyi Pos tát is meg hív ták,
hogy mu tas sa be ter mé ke it. Az elő -
ké szí tés so rán de rült ki, hogy az ad -
dig ki adott bé lye gek kö zül jó né hány
hi ány zik.  Ba ross Gá bor mi nisz ter
ek kor kör le vél ben ar ra kér te a pos -
ta igaz ga tó sá gok ve ze tő it, hogy ha a
ke rü le tük ben tu do má suk van jó ál -
la po tú gyűj te mény ről, azt jut tas sák
el a szer ve zők höz. Tu do má sunk sze -
rint ek kor me rült fel az öt let egy ve -
zér igaz ga tó sá gi  gyűj te mény  lét re -
ho zá sá ra. 
A  vi lág gyűj te mény  gya ra pí tá sá -

ban na gyon fon tos sze re pet ját szik az
1874-ben  élet re  hí vott  Egye te mes
Pos ta egye sü let (UPU). A tag or szá gok
ál tal alá írt szer ző dés alap ján min den
új bé lyeg ből – bár mely or szág ban bo -
csá tot ták is ki – egy pél dányt min den -
ho va el jut tat nak egy köz pon ti iro dán
ke resz tül. Ezek a bé lye gek ké pez ték a
mú ze um  gyűj te mé nyé nek  alap ját.
Mi vel  azon ban bé lye get már  1840-
ben ki ad tak, az UPU-szer ző dést meg -
elő ző idő szak ban meg je lent bé lye gek -
hez csak vá sár lás, il let ve cse re út ján
jut hat tak hoz zá.

– Emi att ke rül he tett sor ar ra a bi -
zo nyos, a har min cas évek ele jén el -
hang zott par la men ti in ter pel lá ci ó ra
is, ugye?
– Pon to san. Egyes hon atyák nem

néz ték jó szem mel, hogy a Ma gyar
Ki rá lyi Pos ta vi szony lag sok pén zért
vet te meg  az  úgy ne ve zett  „ha waii
misszi o ná ri us bé lye gek” egy pél dá -
nyát – a má sik da rab cse re út ján ke -
rült hoz zánk. Ter mé sze te sen a Ma -
gyar Pos ta meg véd te az ál lás pont ját,
hi szen  egy-egy  „sztár bé lyeg”  na -
gyon jó anya gi be fek te tés is, mint -
hogy  nap ról  nap ra  emel ke dik  az
ér té ke.
A mú ze um gyűj te mé nye it egyéb -

ként a mai na pig is a Ma gyar Pos ta
gya ra pít ja  leg in kább az zal, hogy a
kül föl di bé lye gek kö te les pél dá nya -
in túl ne künk ad ja át a ma gyar bé -

lye gek gyár tá sá val kap cso la tos va la -
mennyi rek vi zí tu mot a bé lyeg ter vek -
től  a  nyo mó esz kö zö kig.  Büsz kék
le he tünk ar ra, hogy az il le té ke sek a
mai na pig ennyi re fon tos nak tart ják
kul tu rá lis kin cse ink gya ra pí tá sát.

– És ho gyan lett mind eb ből mú -
ze um?
– Az 1910-es évek re ak ko ra bé lyeg -

ál lo mány gyűlt össze, hogy sür ge tő -
vé  vált  meg szer vez ni  a  meg fe le lő
ke ze lé sét. Az  in téz mé nyi  fel té te lek
vé gül a hú szas évek vé gé re te rem tőd -
tek meg. Elő ször a Krisz ti na kör úti
pos ta-ve zér igaz ga tó ság leg fel ső eme -
le tét ala kí tot ták ki a mú ze um cél já ra,
ahol 1930. áp ri lis 28-án volt a vár va
várt meg nyi tó. Tíz év múl va azon ban
köl töz ni kel lett, mert a gyűj te mény ki -
nőt te ak ko ri he lyét. Így lett új ott ho -
na ez a Dob ut cai épü let, amely ak kor
a Bu da pes ti Pos ta igaz ga tó ság szék he -
lye volt.

– En nek a fel be csül he tet len ér té kű
anyag nak a tá ro lá sa és ál lag meg őr -
zé se, gon do lom, nem kis fel adat.
– Ami kor fel ve tő dött a mú ze um

lét re ho zá sá nak a gon do la ta, a Ma -
gyar Ki rá lyi Pos ta de le gá ci ót kül dött
ki kül föld re, hogy ta nul má nyoz za a
kü lön bö ző bé lyeg mú ze u mok tá ro lá -
si  rend sze re it.  Vé gül  a  nürn ber gi
pos ta mú ze um  lett a min ta a ha zai
szak em be rek szá má ra. 
Aki elő ször jár ná lunk, ta lán meg

is le pő dik, hogy a vi lág egyik leg je len -
tő sebb  bé lyeg mú ze u má ban  épp  a
bé lye gek rej tőz nek el. Az ár tal mas ha -
tá sok – fény, hő, pá ra, por – el ke rü -
lé se  ér de ké ben  fal ba  süllyesz tett,
acél ke re tes üveg la pok kö zött tá rol -
juk eze ket az ér té kes pa pí ro kat.
– Ha az el ső fi ó ko kat ki húz zuk a

ma gyar ré szen, szem be tű nik, hogy
nem is bé lye ge ket lá tunk, ha nem
„csak” min den fé le jel zés sel el lá tott le -
ve le ket.
– Ezek az úgy ne ve zett elő fu tár le -

ve lek. 1722-ben III. Ká roly ki rály egy
pos ta pá tens ki bo csá tá sá val gya kor -
la ti lag ál la mi ke ze lés be vet te a pos -
tát. Et től szá mít juk a kü lön fé le egy -
sé ges pos ta ke ze lé si jel zé sek ki ala ku -
lá sát, a vé dett pe csét nyo mók hasz ná -
la tát, a vi tel díj és a fel adá si hely rög -
zí té sét a le vél elő ol da lán. Ez utób bi
so ká ig egyé ni leg ter ve zett és ké szí tett
bé lyeg zők se gít sé gé vel tör tént. Ezen
a  ren den  ha zánk ban  az  1850-ben
ki adott el ső oszt rák bé lye gek meg je -
le né se vál toz ta tott.
– Ha már a bé lyeg meg je le nés nél

tar tunk, a vi lág leg el ső bé lye gé ből is
lát ha tunk itt a tár lók ban?
– Ter mé sze te sen! Bár rög tön hoz -

zá te szem, nem ez a gyűj te mé nyünk
leg ér té ke sebb da rab ja. 
A vi lág el ső bé lye gét 1840. má jus

6-ai ér vé nyes ség gel ad ták ki Ang li -
á ban.  Kul túr tör té ne ti  ér de kes ség,
hogy a bé lyeg gyűj tés vi szont már e
dá tum előtt  el kez dő dött. A Black
Pen ny né ven  is mert  bé lye ge ket
ugyan is már má jus 1-jén ki küld ték
a pos ta hi va ta lok ba az zal az uta sí tás -
sal, hogy csak 6-án kezd he tik áru -
sí ta ni. A bat hi pos ta mes ter azon ban
nem  fi gyelt  er re  a  sza bály ra,  és
már más nap, 2-án el adott be lő lük

Akárhungarik    
Bé lyeg mú z     

b Ki gon dol ná, hogy a mind össze né hány négy zet cen ti mé te res pa pír -
da ra bok, a bé lye gek se gít sé gé vel akár egy egész nem zet tör té ne tét fel
le het tér ké pez ni? Ki tud ja, hogy a ma gyar or szág gyű lés ben a hon atyák
még par la men ti in ter pel lá ci ót is be nyúj tot tak egy ko ron egy bé lyeg mi -
att? És ki hall ga tott már ze nét a bo rí ték já ra ra gasz tott bér men te sí tő
jel zés se gít sé gé vel? Nos, sok ha son ló ér de kes ség gel ta lál koz hat, aki
el lá to gat a fő vá ros szí vé ben, a Hárs fa ut ca 47. szám alatt ta lál ha tó
Bé lyeg mú ze um ba. A 13 mil li ó da ra bos, a vi lá gon szin te egye dül ál ló ma -
gyar gyűj te mény igaz ga tó ja, az evan gé li kus NikodémGabriella ve -
ze tett kör be a ki ál lí tó te rem ben.

Ha waii misszi o ná ri us bé -
lyeg, 1851 • A csen des-óce á ni szi -
get vi lág bé lye gei kö zül Ha waii el ső
bé lye gei le gen dás hí rű ek. Az 1779-
ben  James Co ok ál tal  fel fe de zett
szi get re a 18. szá zad ele jén misszi -
o ná ri u sok ér kez tek. Első sor ban az ő
felmerülő  igényeik  miatt  in dí tot -
ták el a szi get cso port pos ta for gal -
mát, majd ké sőbb kez det le ges esz -
kö zök kel bé lye ge ket is nyom tat tak.
Az ál ta luk 1851-ben ki adott, há rom
cím let ből ál ló bé lyeg sor nem ne vez -
he tő szép nek, kü lön le ges sé gét rit ka -
sá ga ad ja. A bu da pes ti Bé lyeg mú ze -
um  tu laj do ná ban  lé vő,  13  cen tes
pél dá nyon  lát ha tó  a  pi ros  szí nű
misszi o ná ri us bé lyeg ző is – iga zi fi -
la té li ai „cse me ge”.

arany bé lyeg, 1972 • Gui ne -
á ban Ni xon ame ri kai el nök pe kin -
gi lá to ga tá sa al kal má ból ad ták ki azt
a 46 x 37 mil li mé ter mé re tű arany -
bé lye get, amely iga zi kü lön le ges ség -
nek szá mít. A bé lye gen áb rá zolt két
po li ti kus egy asz ta li te nisz-baj nok -
ság meg lá to ga tá sa cí mén ta lál ko zott
– a ping pong lab dá kat két bí bor vö -
rös ru bin jel ké pe zi. A bé lyeg köz is -
mert ne ve Ni xon-ék szer bé lyeg.

vö rös mer kúr, 1856 • Auszt -
ria ho zott for ga lom ba a vi lá gon el -
ső ként hír lap bé lye get. El ső ki adá suk
1851. ja nu ár 1-jén je lent meg, áb rá -
ján egy Mer kúr-fej lát ha tó. A Mer -
kúr-fe jes hír lap bé lye gek ér ték jel zés
nél kü li ki adá sok, név ér té kü ket csak
szí nük alap ján le he tett meg ál la pí ta -
ni. Cél juk alap ve tő en hír la pok, hír -
lap kö te gek pos tai szál lí tá sá nak bér -
men te sí té se  volt.  Mi vel  új sá gok
cím lap já ra,  új ság kö te ge ket  össze -
fo gó  cím sza la gok ra  ra gasz tot ták
őket, leg több jük a hasz ná lat ba vé tel -
kor meg sem mi sült. Így lettek a Vö -
rös Mer kúr megmaradt példányai
va ló di vi lág rit ka ságok.

black pen ny, 1840 • A vi lág el -
ső,  fe ke te  szí nű  bé lye ge,  ame lyen
Vik tó ria ki rály nő  port ré ja  lát ha tó,
Ang li á ban je lent meg Row land Hill
ter vei alap ján. Mi vel ek kor Nagy-Bri -
tan nia az egyet len bé lyeg ki bo csá tó,
fe les le ges  volt  az  ál la mot  meg ne -
vez ni. Ha gyo mány tisz te let ből ma is
hi ány zik ez a fel irat a brit bé lye gek -
ről,  azo no sí tá suk ra  a  min den ko ri
ural ko dó arc ké pe szol gál.

Hang le mezbé lyeg, 1973  • A
Hi ma lá ja tö vé ben fek vő ázsi ai or szág,
Bhu tán adott ki a vi lá gon el ső ként
„han gos” bé lye get. Az ilye ne ket le -
mez ját szó ra té ve az or szág him nu sza
vagy né pi ze né je szó lal meg.

me zít lá bas rend őr, 1988 •
Pá pua Új-Gui nea bé lye gén ér de kes
meg fi gyel ni, hogy az egyen ru há ját
tö ké le te sen vi se lő rend őr me zít láb
van!

a hiú pos ta mes ter bé lye ge,
1860 • Charles Con nel, Új-Bruns -
wick egy ko ri an gol ko ro na gyar mat
pos ta mes te re igencsak pá lyáz hat na
„a vi lág leg hi úbb köz al kal ma zott ja”
cím re. 1860-ban – kész le tei ki me rü -
lé se okán – hat bé lyeg ből ál ló so ro -
za tot  ren delt meg,  ám az öt cen tes
cím le tű  bé lye gen  jog gal  el vár ha tó
Vik tó ria  ki rály nő-port ré  he lyett  a
sa ját  arc ké pé vel  el lát va!  Az  al kal -
ma zot tak döb ben ten fe dez ték fel fő -
nö kük sza kál las port ré ját a bé lye ge -
ken. Az ügy ből ha tal mas bot rány lett,
a hal ha tat lan ság ra vá gyó pos ta mes -
ter az ál lá sá val fi ze tett, gyar ma ti par -
la men ti  ha tá ro zat  kö te lez te  a  bé -
lye gek meg sem mi sí té sé re, sőt még a
nyom da költ sé get is rá ter hel ték.
A bé lye gek to váb bi sor sa vi ta tott

– egy ré szü ket örök ség ként a lá nyá -
ra hagy ta, de va la mennyit el is adott
be lő lük.

nép vi se le tek, 1969 • A Bé lyeg mú ze um mon gol bé lye gei kö zött lát ha tó az ország nép vi se le teit be mu ta tó
bé lyeg so ro zat.

Szu dá ni te ve pos tás bé lyeg,
1897 • Az Egyip tom tól dél re fek vő
Szu dán „te ve pos tás” bé lye ge i ről vált
hí res sé. Sok-sok ki adást ért meg, és
az  or szág  bé lyeg ki adá sá nak  jel ké -
pé vé vált az el ső bé lye ge ken áb rá zolt
te vés kéz be sí tő. En nek mo dell jé ül egy
he lyi sejk szol gált, szal má val ki tö mött
jel ké pes pos ta zsák kal.
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egyet. A ve le fel adott le vél bat hi le -
vél né ven ke rült be a köz tu dat ba –
saj nos,  nem  a  mi  bir to kunk ban
van…
– Ma gyar or szá gon mi kor bo csá tot -

ták ki az el ső bé lye get?
– A vi lá gon az el sők kö zött le het -

tünk vol na a bé lyeg ki adás ban. Az I.
szek rény 14-es ke re té ben lát ha tó a
Than Mór fes tő mű vész ál tal 1848-
ban ké szí tett el ső bé lyeg – pon to -
sab ban ak ko ri ban még „pos ta jegy”
–  terv raj za,  amely nek  ki adá sá ra
azon ban a sza bad ság harc le ve ré se
mi att már nem ke rül he tett sor. Pe -
dig ez zel mi ad tunk vol na ki a vi lá -
gon nyol ca dik ként bé lye get, még az
oszt rá ko kat és a fran ci á kat is jó val
meg előz ve!
1850.  jú ni us  1-jén  ke rült  sor

Auszt ria el ső bé lye gé nek ki bo csá tá -
sá ra, ezt Ma gyar or szá gon is hasz -

nál ták egé szen az 1867-es ki egye zé -
sig. Bár az 1867-es ki egye zé si tör -
vény ér tel mé ben jo go sul tak let tünk
ön ál ló ki bo csá tás ra, a meg va ló su lás -
nak  volt  egy  tech ni kai  aka dá lya:
nem volt az or szág te rü le tén bé lyeg -
ki bo csá tás ra al kal mas nyom da. Mi -
re  min den  po li ti kai  és  tech ni kai
aka dály el há rult, 1871 má ju sát mu -
tat ták a nap tá rak.

– A mú ze um ban nem csak a kü lön -
bö ző kor osz tály hoz tar to zó fi la te lis ta
cso por tok ta lál koz nak rend sze re sen,
de – a ha gyo má nyos tár lat ve ze té sen
kí vül – gyak ran fo gad nak kü lön fé le is -
ko lai cso por to kat is. Mi ért ajánl ja –
akár gyü le ke ze ti cso por tok nak is –,
hogy jöj je nek el a Hárs fa ut cai Bé lyeg -
mú ze um ba?
– Mert  eb ben  a  gyűj te mény ben

szám ta lan – kul túr tör té ne ti, tör té nel -
mi,  had tör té ne ti,  kép ző mű vé sze ti,
nép raj zi, bio ló gi ai, föld raj zi, és még
hosszan foly tat hat nám a sort – meg -
kö ze lí té si le he tő ség kö zül vá laszt va
né ze lőd het, ku tat hat az ér dek lő dő, s
ez va ló ban pár ját rit kít ja. 
A bé lye gek ben rej lő  rek lám- és

pro pa gan da le he tő sé ge ket  pél dá ul
már vi szony lag ko rán fel fe dez ték a
bé lyeg ki bo csá tó or szá gok. Épp ezért
ér de mes meg fi gyel ni, hogy az egyes
ál la mok a kü lön bö ző tör té nel mi és
po li ti kai  kor sza ka ik ban  mit  vagy
épp kit tar tot tak fon tos nak meg je -
le ní te ni ezen a mind össze né hány
négy zet cen ti mé te res,  ám  a  vi lág
min den tá já ra el ju tó fe lü le ten. Az
ural ko dók és a nem ze ti jel ké pek áb -
rá zo lá sán túl a me se fi gu rák tól kezd -
ve az űr ku ta tá sig nincs olyan té ma,
amely ne je len ne meg a bé lye ge ken.
Hor váth La jos tör té nész  pél dá ul
bé lye ge ket és pos tai kül de mé nye ket
hasz nál va for rás anyag ként ír ta meg
Kár pát al ja tör té ne tét.
Épp  ezért  mi  is  terv be  vet tük

olyan tan ter vek ki dol go zá sát, ame -
lyek se gít he tik a kü lön bö ző kor osz -
tá lyú  is ko lá sok  tör té ne lem-  vagy

épp bio ló gia órán szer zett is me re te -
i nek el mé lyí té sét. Hi szen itt még az
or szá gok fló rá já nak és fa u ná já nak
áb rá zo lá sát is a leg ma ga sabb szín -
vo na lon  lát hat juk.  Nem  vé let len,
hogy leg több ször a nem ze tek leg ki -
vá lóbb gra fi ku sai és kép ző mű vé szei
dol goz nak a bé lyeg ter ve ken!

– Gon do lom, egy há zi té má jú bé -
lye ge ket is jócs kán rej te nek a mú ze -
um szek ré nyei.
– Így van. 2008-ban, a Bib lia évé -

ben  nagy sza bá sú  ki ál lí tást  is  ren -
dez tünk be lő lük.

– Az Evan gé li kus Élet szem pont já -
ból nem kö zöm bös az Ön evan gé li kus
kö tő dé se…
–  Én  va ló já ban  majd  negy ven -

éve sen, a gyer me ke im jó vol tá ból let -
tem evan gé li kus. Ka to li kus nak ke -
resz tel tek, de nem volt egy há zi kö tő -
dé sem. 

A  kis lá nyunk  hat éves  le he tett,
ami kor  be je len tet te,  hogy  hit tan -
órá ra sze ret ne jár ni. Kis sé meg le pőd -
tünk ezen a ké ré sen, de vé gül be írat -
tam ka to li kus hit tan ra. A ke resz te -
lő re azon ban nem ke rült sor, mert
ma gam  nem  jár tam  temp lom ba.
Mi vel  ak ko ri ban Pest lő rin cen  lak -
tunk, fel ke res tem az ot ta ni evan gé -
li kus  lel készt, Győ ri Gá bort, hogy
meg kér dez zem,  mi lyen  fel té te lei
van nak az evan gé li kus ke resz te lő nek.
Ő annyi tö rő dés sel és fe le lős ség tel -
jes  sze re tet tel  kez dett  fog lal koz ni
nem csak  a  gye re ke im mel,  de  az
egész  csa lád dal,  hogy  ren ge teg  –
előbb  egyé ni,  majd  a  gyü le ke ze ti
cso por tok ban foly ta tott – be szél ge -
tés után vé gül ne kem is he lyet adott
a kö zös ség ben. 

– Mi az, ami kí vül ál ló ként meg fog -
ta önt az evan gé li kus ság ban?
– Az a vég te len de rű és nyi tott -

ság, amely ne kem az Is ten nel va ló
kap cso la tom ban fel sza ba dult örö -
möt je lent. Hogy nem a bű nön és az
ér te já ró sú lyos bün te té sen van a fő
hang súly, ha nem a Te rem tő vel va -
ló bi zal mon és a kö zös ség ben meg -
élt sze re te ten. Ami kor az em ber a
min den nap ja i ban sok szor na gyon
ke mény har co kat vív meg ál ta la jó -
nak tar tott ügye kért, ak kor na gyon
fon tos az a meg erő sí tés, ame lyet a
gyü le ke zet kö zös sé gé től kap. Mert
a  vi lá gi  ér ték rend  saj nos  na gyon
sok szor el tér az Is te né től.
Őszin tén  há lás  va gyok,  hogy  a

csa lá dom mal együtt egy ilyen kö zös -
ség tag ja le he tek.

g Bo da Zsu zsa

   kumislehetne
   ze u mi sé ta

el ső nyo má sú két kraj cá ros,
1871 •  Az 1867-es ki egye zé si tör vény
le he tő vé tet te Ma gyar or szág szá má ra
az ön ál ló bé lyeg ki bo csá tást. Az el ső,
hazánkban gyártott pél dá nyo kat Un -
re in Já nos ter ve alap ján réz nyo más sal
kí ván ták lét re hoz ni, majd 1871. ja nu -
ár 1-jé vel for ga lom ba hoz ni. A ter ve -
zett idő re azon ban nem ér kez tek meg
a réz nyo mó gyors saj tók, így az utol só
pil la nat ban a pos ta úgy dön tött, hogy
ide ig le ne sen kő nyo más sal ál lít ják elő
az el ső ma gyar bé lye ge ket.
Az el ső ként ki nyom ta tott 2 kraj cá -

ros bé lye geken az ural ko dó, Fe renc Jó -
zsef arc ké pe fol tos ra si ke rült. A se lej -
te zés re ítélt ívek ből azon ban né hány
el ke rül te a sor sát, és két év vel ké sőbb
fel is hasz nál ták őket. A gyűj tők eze -
ket  a  bé lye ge ket  igen  tisz te let le nül
„Pöttyös Jós ká nak” szok ták ne vez ni.

for dí tott ma don na, 1923 •
A  tév nyo ma tok  tu laj don kép pen
nyom dai se lej tek ad dig, amíg a nyom -
da fa la in be lül ma rad nak. Ha azon ban
át csúsz nak  a  szi go rú  el len őr zé sen,
és  vé let le nül  for ga lom ba  ke rül nek,
rög tön ke re sett fi la té li ai ér ték ké vál -
nak. A for dí tott Ma don na a leg hí re -
sebb  tév nyo ma tunk, mely  az  1921–
1925 kö zött meg je lent ko ro nás Ma -
don na sor öt ezer ko ro nás cím le té nek
hi bás vál to za ta. A bé lye get két me net -
ben nyom ták – előbb a kül ső ke ret raj -
zot, majd a bel ső bé lyeg ké pet. Egy ív
for dít va ke rült a gyár tás má so dik fá -
zi sá ban a nyom da gép be, így ke let ke -
zett ez a hí res tév nyo mat.

temp lo mok i. – a de ák té ri
evan gé li kus temp lom, 1939 •
A Ma gyar Pos ta 1939-ben Lég rády
Sán dor ter vei alap ján ad ta ki elő ször
a Temp lo mok ne vű so ro za tát. Az öt -
ven fil lé res  bé lye gen  a  De ák  té ri
evan gé li kus temp lom lát ha tó.

ko le ra le vél, 1831 • Az 1830-ban In di á ban ki tört ko le ra jár vány Orosz -
or szá gon és Len gyel or szá gon ke resz tül ha zánk ba is el ju tott. Meg fé ke zé sé re
le zár ták a ha tárt Ga lí cia fe lől, és a zá ró vo nal át ke lő he lye in fer tőt le ní tő ál lo -
má so kat ál lí tot tak fel. A pos tai kül de mé nye ket át lyu kasz tot ták, ecet gőz zel fer -
tőt le ní tet ték, en nek meg tör tén tét pe dig bé lyeg zés sel iga zol ták.

ma gyar or szág új alap tör vé nye bé lyeg blokk, 2011. • Ma -
gyar or szág új alap tör vé nyé nek tisz te le té re áp ri lis 25-én ün ne pi bé lyeg blok -
kot bo csá tot tak for ga lom ba. A Ma gyar Pos ta pi ros sor szá mo zá sú fi la té -
li ai kü lön le ges sé gén a pa pír sík já ból ki emel ke dő, 23 ka rá tos arany fó li á val
nyom ta tott Szent Ko ro na lát ha tó – az ék kö vek he lyén csi szolt üveg kris -
tá lyok csil log nak. A ke ret rajzot – Köl lő Mik lós al ko tá sát – az Or szág ház
ku po la csar no ká nak Szent Ist ván ki rály szob ra és a bolt ívek dí szí tik. A blok -
kot ult ra vi o la fény be he lyez ve a Le gyen bé ke, sza bad ság és egyet ér tés fel -
irat ol vas ha tó raj ta. 

than mór bé lyeg ter ve, 1848 • Az 1848-as ese mé nyek hez kö tő dik
az el ső ma gyar bé lyeg nek szánt „pos ta jegy” terv raj za is. Az ak kor húsz éves
Than Mór va ló szí nű leg fel ada tul kap ta en nek el ké szí té sét Lan derer La jos bank -
jegy nyom dá já ban. A bel ső bé lyeg ké pen az Er dély cí me ré vel ki egé szí tett ma -
gyar kö zép cí mer lát ha tó, me lyet ívelt for má ban övez a Ma gyar Ál la dal mi
Pos ta fel irat, ezt pe dig kül ső ke ret rajz ként bú za ka lá szok fog ják köz re. A ta -
lap za tot az egy kraj czár fel irat ad ja.
A pa pír szé lén lát ha tó toll tisz tí tó raj zok kö zött sze re pel az 1848. VII. 3-i

dá tum – ez va ló szí nű leg a ké szí tés nap já ra utal –, a su gár ko szo rú val öve -
zett 1848. III. 15. és az alat ta ol vas ha tó sza bad ság fel irat az ak ko ri lel kes tör -
té nel mi na po kat idé zi. A csi nos, Mi tzi ne vű hölgy raj za, va la mint a sze re lem
szó az al ko tó mű vész fi a tal em ber sze mé lyes dol ga i ba is be pil lan tást en ged.
Az if jú fes tő já té kos, csú fo ló dó jó ked vé nek ki tö ré sé ről pe dig a Lan derer La -
jos ról min tá zott, ko pa szo dó, há tul hosszú ha jú, nagy ál lú fér fi út áb rá zo ló ka -
ri ka tú ra ta nús ko dik.

bé lyeg mú ze um: 1074 Bu da pest, Hárs fa ut ca 47.; tel.: 1/341-5526;
www.belyeg mu ze um.hu.Nyit va tar tás: hét fő ki vé te lé vel min den nap 10 órá -
tól 18 órá ig. Be lé pő je gyek: fel nőtt: 750 Ft, di ák és nyug dí jas: 375 Ft, csa lá -
dos be lé pő: 1500 Ft (két fel nőtt és egy vagy több gyer mek); cso por tos fel nőtt -
be lé pő (11–20 fő ig): 7500 Ft, cso por tos gyer mek be lé pő (11–30 fő ig): 3750 Ft,
mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zás: 400 Ft/fő. A tár lat ve ze tés in gye nes.

lu ther-blokk, 1983 • Lu ther
Már ton szü le té sé nek  öt szá za dik
év for du ló já ra je lent meg az a Dudás
László tervezte blokk, ame lyen a re -
for má tor mell ké pe mel lett Wit ten -
berg vá ros ké pe, va la mint az égő pá -
pai bul la áb rá zo lá sa is lát ha tó.
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Hu szon öt evan gé li kus fi a tal nak nyúj -
tott ott hont nyolc nap ra jú li us kö ze -
pén Er dély ben a – ter mé szet vé del mi
te rü let ként óvott – Var gyas völ gye.
A ti zen négy–húsz év kö zöt ti részt -
ve vők a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház öt gyü le ke ze té ből
– Apá cá ról, Csík sze re dá ból, Hosszú -
fa lu-Fű rész me ző ről  és  Sep si szent -
györgy ről – ér kez tek a ka lan do kat
ígé rő no mád tá bor ba. A programok
le bo nyo lí tá sá ban Si mon né Nagy Ica
és Domokos Je nő tá bor ve ze tők nek
Ná ná si Sámuel, Ka lit Eszter, Oláh
Or so lya, Tóth No é mi és Halmágyi
Csa ba, va la mint né hány apácai gyü -
le ke ze ti tag se gí tett.

A részt ve vők több sé ge egy-egy nagy
dön té si hely zet előtt áll. Ki nek új is ko -
lát,  új  la kó he lyet,  ki nek  egye te met
kell vá lasz ta nia. Nem vé let le nül lett te -
hát a tá bor té má ja a for du ló pont. Jó zsef
meg pró bál ta tá sok kal te li élet tör té ne -
té re és Pál apos tol éle té nek for du ló -
pont já ra te kint ve a tá bor la kók kö zö -
sen gon dol kod hat tak, mi ként se gít a
ke resz tény élet szem lé let, a hit be li sta -
bi li tás a krí zis hely ze tek át élé sé ben és
az Is ten ál tal ki je lölt cé lok el éré sé ben.
A  tá bo ro zók  emel lett  –  töb bek

kö zött – kéz mű ves-fog lal ko zá so kon
ve het tek részt, sőt szik la má szás ra is
le he tő sé gük nyílt.

g – Ka li tE –

Vargyasifordulópont
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An nak el le né re, hogy az új szer ve -
zők nek  so kat  kel lett  ta nul ni uk  a
va kok ról, a jú li us 4. és 10. kö zöt ti

hét nap ban re me kül mű kö dött min -
den.  Az  új  em be rek  új  szí ne ket
hoz tak a rész ben vissza já ró ta gok al -

kot ta csa pat éle té be, és szer ve zett sé -
gük is pél dás volt. Hack Já nos tá bor -
ve ze tő, aki ma ga is vak, el mond ta,
hogy ér zi, ez zel a csa pat tal ko mo lyan
együtt le het dol goz ni.
A  fi a tal  fel nőtt  va kok  szá má ra

ren de zett együtt lét nek – amelynek
idén A Lé lek gyü möl csei volt a mot -
tó ja  –  a  Bony há di  Pe tő fi  Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi -
um adott ott hont. A negy ven öt tá -
bo ro zó fe le-fe le arány ban volt vak
és lá tó. Sok se gít ség is ér ke zett, így a
lá tás sé rül tek  spe ci á lis  igé nye i nek
sem volt olyan ne héz meg fe lel ni. Az
áhí ta to kat  és  az  is ten tisz te le tet  –
im má ron má so dik  éve – Lá zár né
Skor ka Ka ta lin me ző be ré nyi  lel -
kész, il let ve az ő irá nyí tá sá val több
teo ló gus tar tot ta.
A gaz dag prog ram ban sze re pelt

pél dá ul egész na pos pé csi ki rán du -
lás – amely nek a szé kes egy ház meg -
te kin té se  mel lett  az  evan gé li kus
temp lom ban tar tott reg ge li áhí tat is
ré sze volt –, csü tör tö kön a hi da si re -
for má tus fa temp lom ra va ló rá cso -
dál ko zás, il let ve a dom bó vá ri Fe ke -

te Ist ván Em lék mú ze um mal va ló is -
mer ke dés. Az em lék ház ban az író-
va dász hoz  kap cso ló dó  tár gyak  és
tör té ne tek  fel idéz ték  a  gyer mek -
ko ri és nem is olyan ré gi ol vas má -
nyo kat, a ter mé szet no meg a fan -
tá zia gyö nyö rű va ló sá gá ba re pít ve
a  nyár  ka lan do ra it.  A  Vuk kal  és
Bo gánccsal va ló ta lál ko zás után a
temp lom ban a fa kel le me sen át ha -
tó il la ta a szag ló szer vük nek je len tett
él ményt.
Bár a tá bor ide je alatt több ször is

volt hő ség ri asz tás (eze ken a na po -
kon  nem  men tek  a  kol lé gi u mon
kí vül re), az em bert pró bá ló idő já rás
nem szeg te ked vét a csa pat nak. A
he lyi prog ra mok kö zött is min den -
ki ta lált ked vé re va ló el fog lalt sá got.
So kak épül tek a csütörtök es te tar -
tott  csend sé tán,  a  lá tók  szá má ra
pe dig  egye dül ál ló,  meg döb ben tő
él ményt nyúj tott egy má sik es te az
ér zé kek szín há zá nak elő adá sa,
amely rö vid, de ta nul sá gos be pil lan -
tást kí nált a va kok vi lá gá ba. Ige ol -
va sás mel lett tet tek sé tát a va kok ve -
zet te  lá tók –  el mé lyed ve  a bib li ai

tör té ne tek ben,  a  fi zi kai  lá tást  egy
más faj tá ra cse rél ve… A tánc há zak,
ve tél ke dők  a  könnye debb,  míg  a
csend sa rok és az Is ten igé jé vel töl -
tött per cek az el mé lyül tebb idő töl -
tést kép vi sel ték.
A vak tá bor nem csu pán a hí vő lá -

tás sé rül tek  szá má ra  nyi tott  ren -
dez vény: szá mos, az egy há zon még
kí vül ál ló vak fe le ba rá tunk is évek
óta vissza jár eb be a nyá ri kö zös ség -
be. A ba rá ti be szél ge té sek, a csen -
des sé gek las san Krisz tus elé hoz zák
a szí vü ket, így a misszió ki tel je se dik.
Ha bár Hack Já nos lát vá nyos meg té -
ré sek ről  nem  szá molt  be,  még is
ör ven de ző lel ke se dés sel ál la pí tot ta
meg: „Már el ké szült az Új ének if -
jú sá gi  éne kes könyv  spe ci á lis,
Braille-írá sú  ki adá sa.  Ezek ből  az
éne kek ből  szok tunk  éne kel ni,  és
az éne ke ken ke resz tül le het raj tuk
érez ni, hogy most már ke re sik azt
az utat, ame lyen sze ret né nek men -
ni,  azt  a  biz tos  pon tot,  amely hez
sze ret né nek tar toz ni. Ezért is jó ez
a kö zös ség…”

g Tom Ká roly

Vakvezetlátót

fókusz

Éneklés közben

b Aho gyan a részt ve vők ka masz ból fi a tal fel nőt té vál tak, úgy „nőtt fel”
tar tal má ban és lel kü le té ben az or szá gos evan gé li kus if jú sá gi vak tá -
bor is. Kez det ben csak ki rán du lá sok vol tak, majd kul tu rá lis és kre -
a tív prog ra mok kal bő vült a pa let ta, má ra pe dig a lel ki táp lá lék egyik
fon tos for rá sá vá vált a va kok szá má ra ez az egy hét nyá ri együtt lét.
A tá bor ed di gi, több mint húsz éves tör té ne té ben min dig vál to zott ki -
csit, idén pél dá ul megerősödött és meg újult a szer ve ző  csa pat. 

– A tá bor egyes nap ja i nak egy-egy
szín ad ta a ve zér fo na lát, be le ért ve a
reg ge li és es ti áhí ta to kat, a tár gyak
ké szí té sét  és  a  be szél ge té se ket  is.
Pél dá ul a „pi ros na pon” a vér rel és
a tűz zel kap cso la tos, a ké ken a víz -
ről, az arany ese té ben pe dig a kincs -

ről szó ló ige he lyek ke rül tek ref lek -
tor fény be. Azo kon a na po kon, ame -
lye ken az egy há zi esz ten dő li tur gi -
kus  szí nei  kö zött  is meg ta lál ha tó
szín sze re pelt,  fel hasz nál tuk ezt a
tényt,  és  be szél get tünk  ar ról  is,
hogy pél dá ul mely ün ne pe ken mi -
lyen  szí nű  az  ol tár-  vagy  a  szó -
szék te rí tő.
A tá bor ban har minc hat gyer mek

és  if jú volt együtt,  töb ben kö zü lük
már évek óta törzs tag ja ink. Há rom
gim na zis ta – két lány és egy fiú – pél -
dá ul már te kint he tő akár se gí tő nek

is,  egyes  dél utá ni  sza bad  prog ra -
mok  le bo nyo lí tá sá ban  szá mít hat -
tunk a ko moly se gít sé gük re – fel nö -
vek szik az után pót lás. 
Sok al só ta go za tos tá bo ro zónk is

volt,  kö zü lük  jó  né há nyan  a  kö ze li
gyógy pe da gó gi ai  in téz mény  ta nu -

lói. Az al ko tás örö me, a kö zös ség ere -
je min den kit fel üdí tett, de szá muk -
ra  kü lö nös kép pen  fon tos  volt  egy
ilyen jel le gű kö zös ség meg élé se.
A dél előt tö ket a bar ká cso lás nak

szen tel tük,  majd  dél utá non ként
min den ki  ma gá nak  vá laszt ha tott
prog ra mot. So kan foly tat ták ilyen -
kor a már meg kez dett mun kát, de
volt, aki in kább ko sa ra zott vagy fo -
ci zott.  A  tár sa ság  ter mé sze te sen
sze mély re sza bott és az élet ko ruk -
nak meg fe le lő  fel ada to kat  ka pott,
hogy ne ma rad jon el a si ker él mény

sem. Per sze vol tak kö zös, min den -
ki szá má ra nyi tott fog lal ko zá sok is.
Ami az al kal ma zott tech ni ká kat il -
le ti, a tá bo ro zók vá laszt hat tak pél -
dá ul az agya go zás, fa fa ra gás, var rás,
hím zés,  már vá nyo zás,  kö tél ve rés
és  üveg fes tés  kö zül,  és  ké szül tek
al ko tá sok pa pír ból, zse ní lia drót ból,
gyöngy ből és ne mez ből is.
Lel ki táp lá lék kal Bonnyai An na el -

ső éves teo ló gus szol gált. A zá ró is ten -
tisz te le tet Né meth Ka ta lin ha tod éves
teo ló gus tar tot ta Nóé Is ten nel kö tött
szö vet sé gé ről, a szi vár vány üze ne tét
he lyez ve a szí vek re a tá bor ral kap cso -
lat ban is. Ezen az al kal mon a szü lők
is részt vet tek, akik – nem mel les leg
– előt te meg te kint het ték a kis al ko -
tók nak a tá bor so rán ké szí tett kéz -

mű ves mun ká i ból rög tön zött ki ál lí tást
is. Bár csak na pi egy tár gyat volt kö -
te le ző el ké szí te ni, a lel kes tár sa ság je -
len tős  ré sze  jel lem ző en  nem  állt
meg há rom-öt al ko tás lét re ho zá sá ig,
így  volt  mit  ha za vin ni  és  elő ke lő
hely re rak ni a vit ri nek ben…
Idei egy he tün ket az zal zár hat tuk,

hogy a ha gyo mány őr ző tá bor las san
ma ga is ha gyo mánnyá vá lik, de a jö -
vő re mény sé gé vel: ter ve ink sze rint jö -
vő nyá ron is mét lesz kéz mű ves tá bor
Kő sze gen.

g kgyt

Tűvel,koronggal,ecsettel
b Az egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya ál tal szer ve zett or szá gos

evan gé li kus ha gyo mány őr ző kéz mű ves tá bor, a szo ká sok hoz hí ven,
idén is te ma ti kus prog ra mot kí nált az ál ta lá nos is ko lás gyer me kek -
nek és gim na zis ta fi a ta lok nak. Két éve a tex til és a szö vet ke rült kö -
zép pont ba, ta valy a nö vé nyek ad ták a ve zér fo na lat. A 2011. év mot -
tó ja a Fényekésszínek volt. A kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi,
Ke res ke del mi és In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um épü -
le té ben jú ni us 26. és jú li us 2. kö zött meg ren de zett tá bor prog ram -
ját MartonnéNémethyMárta tá bor ve ze tő fog lal ta össze.

Öku me ni kus  nap kö zi  gye rek tá bort  tar tot tak  jú li us  4.  és  8.  kö zött  a
Veszp rém me gyei Ta ká csi ban, a he lyi evan gé li kus és re for má tus gyü le ke -
zet kö zös szer ve zé sé ben. Az öt dél előt töt fel öle lő prog ra mon több mint
har minc gye rek vett részt.

g Vass Ká roly fel vé te le
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„Így szól az Úr, a te te rem tőd: Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Szent há rom ság ün ne pe után a 6. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi ál -
tal az Úr is ten a bűn sö tét sé gé ből az
örök élet vi lá gos sá gá ra – a ke reszt ség aján dé ká val – meg té rés re hív. Egy szü -
lött Fia, „Krisz tus sze re ti az egy há zat, és ön ma gát ad ta ér te, hogy meg szen -
tel je, és meg tisz tít sa a ke reszt ség gel az ige ál tal”. (Ef 5,25.26; LK) S mert „Jé -
zus Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet for rá sa”. (GyLK 699)
Is ten a ke reszt ség ben bűn bo csá tó sze re te te zá lo gát ad ta ne künk; re for má to -
runk szá má ra (is) ál lan dó erő for rást je len tett e tény: „Bap ti sa to sum!”: „Meg
va gyok ke resz tel ve!” Mi se fe lejt sük el az örök Va gyok he ti igénk ben adott ki -
je len té sét, mely nek az „in dok lá sa”: „Mi vel drá gá nak tar ta lak, és be cses nek, mi -
vel sze ret lek…” (Ézs 43,4) Jé zus utol só pa ran csa ma is ér vé nyes: „Men je tek el
te hát, te gye tek ta nít vánnyá min den né pet, meg ke resz tel ve őket az Atyá nak, a
Fi ú nak és a Szent lé lek nek ne vé ben…” (Mt 28,19) Pál sze rint mi is „az ő ha lá -
lá ba ke resz tel tet tünk”. „Ha pe dig meg hal tunk Krisz tus sal, hisszük, hogy ve le együtt
él ni is fo gunk.” (Róm 6,3.8) Egyip tom ból ki vo nul va „Iz rá el fi ai szá ra zon men -
tek be a ten ger kö ze pé be, és a víz jobb ról-bal ról fal ként állt”. (2Móz 14,22) Ők
„Hit ál tal kel tek át a Vö rös-ten ge ren”. (Zsid 11,29) Pé ter a pün kös di pré di ká ci -
ó ját kö ve tő „Mit te gyünk?” kér dés re ezt vá la szol ta: „Tér je tek meg, és ke resz tel -
ked je tek meg va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben, bű ne i tek bo csá na tá ra, és
meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát.” (Ap Csel 2,38) Pál és Szi lász – ugyan ezen
kér dés re – így fe lelt a fi lip pi bör tön őr nek: „Higgy az Úr Jé zus ban, és üd vö zülsz
mind te, mind a te há zad né pe!” S ő „azon nal meg ke resz tel ke dett egész há za né -
pé vel együtt”. (Ap Csel 16,31.33) Jé zus a ben ne hí vő ki csi nye ket ál lít ja elénk pél -
da ként: „Bi zony, mon dom nék tek, ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek,
mint a kis gyer me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt 18,3) A pás -
ka ün ne pe előt ti na pon dél után halt meg Jé zus, az Is ten Bá rá nya; ép pen ab ban
az órá ban, ami kor meg öl ték a pás ka bá rá nyo kat! S „mi vel lát ták, hogy már ha -
lott, (…) az egyik ka to na lán dzsá val át szúr ta az ol da lát, amely ből azon nal vér
és víz jött ki. Aki pe dig lát ta ezt, az tesz ró la bi zony sá got…” (Jn 19,33–35) Így „Ő
az a Jé zus Krisz tus, aki el jött víz és vér ál tal”. (1Jn 5,6) Dr. Lu ther ta ní tá sa: „Krisz -
tus a ke reszt ség be min den idő re be le ve gyí tet te ár tat lan, pi ros vé rét. Mi ért? Mert
a szent ke reszt sé get is ugyan az a vér sze rez te meg ne künk, amely ér tünk
ki om lott és bű ne in kért meg fi ze tett.” Nem csak (!) a szár di szi ak nak üze ni a
fel ma gasz talt Úr Krisz tus: „Éb redj fel,” „és térj meg!” „Aki győz, azt öl töz te -
tik fe hér ru há ba, an nak a ne vét nem tör löm ki az élet köny vé ből…” (Jel 3,2.3.5)
Min den ke resz te lés kor fel hang zik az ige: „Aki hisz, és meg ke resz tel ke dik, üd -
vö zül…” (Mk 16,16) „Mert a ke reszt ség és a hit / Meg nyit ja a menny ka pu it,
/ Hogy so ha el ne vesszünk.” (EÉ 320,4)

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Em be rek is te ne,
Is ten nek em be re,
Te le haj tott fe jű,
Meg sze ge zett ke zű,
Leszegezett lábú,
Le csu kó dott sze mű,
Te meg fa gyott aj kú,
Te ki ha sadt szí vű,
Te örökre vér ző,
Út szél el ha gyott ja,
Me zí te len tes tű,
Hó fe hér sze mér mes.
Ta vasszal lomb ta lan,
Nyá ron na pon égő,
Te ősszel meg ázó,
Te té len meg fá zó,
Szél ben ta ka rat lan,
Vi har ban bú vat lan.
Te nap pal élet len,
Éj sza ka fek vet len.
Öz ve gyek ka ró ja,
Le ülő kol dús nak
Tá masz tó pár ná ja,
Min den út ta lan nak
Út mu ta tó fá ja.

Gyer me kek ro ko na,
Vé nek nek paj tá sa,
Ván do rok nak bot ja,
Bo hók nak túto ra,
Pász to rok ve zé re,
Ju hok gyap jú já ból
Tö vist vá lo ga tó,
Sza már hosszú há tát
Vé gig sí mo ga tó.

Jaj nak trom bi tá ja,
Só haj nak vo nó ja,
Né má nak ek hó ja,
Könnyek nek ken dő je,
Éhes ven dég lő je,
Te ke nyér bor és hal.
Bé ná nak für dő je,
Esett nek men tő je,
Va kok nak gyer tyá ja,
Pok losok ba rát ja,
Ha lál nak dok to ra,
Min den ki test vé re,
Egyet len ma gá nos.
Te más ról be szé lő,
Te ten ger re lé pő,
Te egek re né ző.
A kí nok nak gróf ja,
Her ce gek her ce ge,
Ki rá lyok ki rá lya,
Sze gé nyek sze gé nye,
Har minc ezüst érő,
Har minc há rom éves.

Te fel hő be szál ló,
Te mennyek ben já ró,
Tej úton sé tá ló,
Fé nyes ség ben ál ló, 
Szi vár vány ra dű lő,
Te an gyalt ta ní tó,
Te bá rányt ve ze tő,
Ga lamb nak gaz dá ja,
Ke let ma jo ro sa,
Nyu gat bí bo ro sa,
Csil la gok csil la ga,
Örök trón örö kös,
Örö kös bol dog ság.

Jé zus Krisz tus.

Szép Er nő

Jézus
Krisztus

A bé lyeg nek bér men te sí té si sze re pén
túl  szám ta lan  egyéb  tük rö ző dé se
van.  Tör té nel mi,  kul túr tör té ne ti,
mű vé szet tör té ne ti vo nat ko zá sai sok -
ré tű  meg kö ze lí té si  le he tő sé ge ket
nyúj ta nak. Mi vel ter ve zé sé vel nagy -
részt el is mert kép ző mű vé szek fog lal -
koz nak, a nyom ta tás nál sok szo ro sí -
tás ra fel hasz nált ere de ti gra fi ka nem -
egy szer egye di mű vé -
sze ti  al ko tás,  amely
nem pusz tán a vi tel díj
le ro vá sá nak, ha nem az
al ko tó mű vé szi üze ne -
té nek is hor do zó ja.
Sze mé lyes ked ven -

cem Svindt Fe renc fes -
tő-  és  gra fi kus mű -
vész nek  az  1999-ben
Hús vét el ne ve zés sel
bé lyeg re ke rült al ko tá -
sa, mely nek ere de ti je
ol tár kép nek  ké szült.
A mű vész – aki ma ga
hí vő ka to li kus – hosszú ide ig ke res -
te  azt  a Meg vál tó-ké pet,  ame lyet
ön ma ga  szá má ra  au ten ti kus nak
érez het. E tö rek vé se kap cso ló dott
össze az zal a meg bí zás sal, ame lyet
az  or szá gos  ka to li kus  ka riz ma ti -
kus  ta lál ko zó  ol tár ké pé nek  el ké -
szí té sé re ka pott. 
Ku ta tá sai köz ben ész re vet te, hogy

a to ri nói le pel fér fi ar ca és Ma sac ció -
nak a fi ren zei San ta Ma ria No vel la-
temp lom ban  lát ha tó  Szent há rom -

ság-fres kó ján az Úr ar ca mennyi re
ha son lít  egy más hoz.  A  két  ar cot
szá mí tó gé pén  össze il lesz tet te,  és
meg döb ben ve lát ta, hogy nem csak
ha son lí ta nak, ha nem min den vo ná -
suk ban azo no sak.
„Meg ér tet tem be lő le – mond ta a

mű vész –, hogy az Atya a Szent lé lek
ál tal va ló ban meg mu tat ta ma gát ne -

künk  a  Fi ú ban,  mint
ahogy  Jé zus  mond ja
Szent Já nos evan gé li u -
má ban: »Aki  en gem
lá tott, az Atyát is lát -
ta.«” En nek a szá mí tó -
gé pes  gra fi ká nak  az
alap ján ké szült el a bé -
lyeg,  majd  a  mű vész
ecse tet fo gott, és olaj -
ban  is  meg fes tet te  a
ké pen  lát ha tó  Krisz -
tus-fe jet. 
A fest mény és a bé -

lyeg  ál tal  köz ve tí tett
üze net  tö ké le te sen  ért he tő.  Mi vel
Ma sac cio  nem  lát hat ta  a  lep let,
Svindt Fe renc fel fe de zé se azt su gall -
ja, hogy bár hol élünk és bár hogy gon -
dol ko dunk is, van a vi lá gon va la mi –
és ez a va la mi épp a lé nyeg –, amit
föld raj zi,  nem ze ti,  vi lág né ze ti  ho -
va tar to zás tól  füg get le nül  va la -
mennyi en egy nek tu dunk. Ez a tu dás
pe dig össze köt ben nün ket, hi szen a
meg vál tás min den ki nek szól.

g Ni ko dém Gab ri El la

Oltárképabélyegen

va sár nap • Ti azt mond já tok: Ma
vagy hol nap el me gyünk ab ba a vá ros -
ba. In kább ezt kel le ne mon da no tok:
Ha az Úr akar ja és élünk, és ezt vagy
azt fog juk cse le ked ni. (Jak 4,13.15) So -
kan úgy gon dol ják, hogy az éle tük
sa ját ke zük ben van. Eb ből a né ző -
pont ból tű zik ki cél ja i kat, és azok el -
éré sé hez így készítik el ter ve i ket is.
Pe dig még azt sem tud ják, mit hoz
a kö vet ke ző perc az éle tük ben. Az
ige ma fi gyel mez tet min ket is: éle -
tünk Is ten ke zé ben van. És ez öröm -
mel  kell,  hogy  el tölt sön  min ket,
hi szen ő csak jót akar ne künk. Ha
az ő aka ra ta sze rint ter ve zünk, in -
du lunk és cse lek szünk, öröm tel jes
lesz az éle tünk!

Hét fő • Ilyen bi zo dal munk pe dig a
Krisz tus ál tal van Is ten iránt. (2Kor
3,4) Az em bert el vá laszt ja a bű ne Is -
ten től, ezért bi zal mat lan az őt sze re -
tő  és  ne ki  csak  jót  aka ró  Is ten nel
szem ben. Ezt a bi zal mat em be ri aka -
rat nem, csak az em ber hez a gol go -
tai ke reszt Krisz tu sá ban le haj ló és ál -
ta la bűn bo csá na tot kí ná ló Is ten ál lít -
hat ja hely re. Akik tö re del mes szív vel
le tér del nek a ke reszt fa alatt, és hit -
tel néz nek fel a ke reszt Krisz tu sá ra,
azok Is ten bű nö sö ket men tő sze re -
te té nek erő te ré be ke rül nek. Akik Is -
ten sze re te té nek cso dá ja előtt térd -
re hul la nak, azok ban bi za lom éb red
Is ten  iránt,  mert  tud ják,  hogy  ők
meg vál tot tak: a bűn ha tal má ból meg -
me ne kül tek, ré szük már nem a ha lál,
ha nem az élet.

kedd • Pál ír ja: Az Is ten ir gal má -
ra kér lek te hát ti te ket, test vé re im, hogy
okos is ten tisz te let ként szán já tok oda
tes te te ket élő és szent ál do za tul,
amely tet szik az Is ten nek. (Róm 12,1)
Ami kor  Is ten  ál do za tot  kí ván  tő -
lünk, ak kor nem a ja va in kat, csa lá -
dun kat, egész sé gün ket ké ri, hi szen
ezeket mind tő le kap tuk. Ő azt ké ri
tő lünk ál do za tul, ami va ló ban a mi -
énk, ami hez ne ki sem mi kö ze, hi szen
nem tő le van: bű ne in ket. Ez va ló ban
ál do zat, mert  a  leg ke vés bé  ezek től
sze re tünk meg sza ba dul ni. Pe dig bű -
ne ink meg val lá sa, le té te le, a bűn bo -
csá nat  ké ré se  és  an nak  el fo ga dá sa
nél kül  nem be szél he tünk  Is ten nek
oda szánt, ál do za tos élet ről.

Szer da • Sem mit ne te gye tek ön zés -
ből, se hiú di cső ség vágy ból, ha nem
alá zat tal kü lönb nek tart sá tok egy -
mást ma ga tok nál. (Fil 2,3) Az em ber,
mi előtt bár mi be be le fog na, fel te szi
ma gá nak a kér dést: „De ki az én fe -
le ba rá tom?” Ki az, aki meg ér dem li a
se gít sé ge met,  akit  meg il let  az  én
szol gá la tom,  sze re te tem  és  alá za -
tom? Ki az, akit kü lönb nek kell tar -
ta nom ma gam nál, aki nek a hasz ná -

ért nem sza bad a sa ját hasz nom ra te -
kin te nem? Az ige sze rint az egy ér tel -
mű  vá lasz  ezek re  a  kér dé sek re  ez:
min den  em ber  olyan  fe le ba rá tom,
aki nek a hasz nát néz ve ne ki alá zat -
tal  és  sze re tet tel  tar to zom!  Olyan
üze net, ame lyet csak ak kor fo gunk
meg ér te ni, ha nem ön ma gunk ra te -
kin tünk, ha nem elő ször Jé zus ra né -
zünk, és az után a má sik em ber re Jé -
zu son ke resz tül te kin tünk!

Csü tör tök • Akik ről pe dig ezt ele -
ve el ren del te, azo kat el is hív ta, és
aki ket el hí vott, azo kat meg is iga zí -
tot ta, aki ket pe dig meg iga zí tott, azo -
kat meg is di cső í tet te. (Róm 8,30) Is -
ten el hí vá sát és a hoz zá kap cso ló dó
ígé re tét sem mi nem vál toz tat hat ja
meg. A ke reszt ség pil la na tá tól kezd -
ve  Is ten  hű sé ge sen  szá mon  tart,
hoz zá  tar to zó nak  te kint  min ket.
Hi szen  ő  ele ve  min dent  meg tett
ér tünk: egy szü lött Fi át a szent éj sza -
kán el küld te eb be a vi lág ba, nagy -
pén te ken a gol go tai ke reszt fán oda -
ad ta ha lál ra, s har mad nap, hús vét
haj na lán fel tá masz tot ta, hogy bűn -
bo csá na tunk és éle tünk le gyen. Ezt
tet te ér tünk sze mé lye sen, „hi szen az
Is ten aján dé kai és el hí vá sa vissza -
von ha tat la nok”. (Róm 11,29)

pén tek • Ha va la ki nek nin csen
böl cses sé ge, kér jen böl cses sé get Is -
ten től, aki kész sé ge sen és szem re há -
nyás nél kül ad min den ki nek, és meg
is kap ja. (Jak 1,5) Sa la mon ki rály rá -
döb bent, hogy ön ma gá ban nin csen
böl cses sé ge, ezért kér te azt Is ten től.
A mo dern em ber úgy vé li, hogy ön -
ma ga böl cses sé gé vel el tud iga zod ni
az élet ben, ne ki nin csen szük sé ge fe -
lül ről jö vő böl cses ség re. Sok szor ke -
mény élet hely ze te ken ke resz tül kell
rá döb ben nie, hogy ez nem így van. A
böl cses ség ott kez dő dik, ami kor az
em ber fel is me ri a va ló di ál la po tát, és
meg ta pasz tal va Is ten ha tal mát, hoz -
zá for dul böl cses sé gért. És ő a hoz -
zá  for du lót  kész sé ge sen  meg hall -
gat ja.

Szom bat • Mi azért sze re tünk,
mert ő előbb sze re tett min ket. (1Jn
4,19) Sze ret ni azt je len ti: a má si kat
ma gam  elé  he lyez ni,  sze re tet ben
meg előz ni,  a  má si kért  cse le ked ni,
él ni és meg hal ni. Is ten sze re te te va -
ló ban ilyen meg elő ző sze re tet. Is ten
meg elő zött  min ket,  és  egy szü lött
Fi át, Jé zus Krisz tust oda ad ta ér tünk
a gol go tai ke reszt re. Ő va ló ban ha lá -
lig me nő en sze re ti az em bert. Akik
meg tud ják nyit ni szí vü ket ez előtt a
sze re tet előtt, és rá tud nak ha gyat koz -
ni  Is ten  élet adó  sze re te té re,  azok
eb ből a sze re tet ből me rít het nek, eb -
ből él het nek min den kö rül mé nyek
kö zött.

Istenmegelőzőszeretete
b Bár még csak jú li ust mu tat a nap tár, a bib lia ol va só Útmutató szer kesz -

tő je, TamásyTamás lel kész már a jö vő esz ten dei ma gyar nyel vű ki -
adá son dol go zik. Újnap–újkegyelem ro va tunk min tá já ra ar ra kér -
tük, ossza meg gon do la ta it Ol va só ink kal az előt tünk ál ló, au gusz tus
el ső he té re ki írt igék alap ján.
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Írjátok be a száradó ruhák neveit a négyzetekbe! A rózsaszínnel megjelölt betűkből egy bibliai nevet olvashattok
össze, ha az alsó számozott helyekre bemásoljátok a megfelelő sorszámú betűket. 

Nagymosás

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Néz tél már kö zel ről egy ökör ki csit
min dig ned ves sze mé be? Ha igen, ak -
kor tud ni fo god, mi ért ne ve zik ép pen
így ezt az ap ró ma da rat.
Rö vid ke far kát hety kén fel fe lé tart -

va egér mód já ra buj kál a leg sű rűbb
bok rok kö zött, rő zse ra ká sok ban, in -
dák szö ve vé nyé ben, ahol ap ró ro va -
rok ra és pó kok ra va dá szik. Ál lan dó
ma dár, egész év ben ná lunk van, de az
er dő ből té li re gyak ran a nagy ná da -
sok ba hú zó dik.
Min den re fi gyel, ész re ve szi a leg ki -

sebb moz gást is, és ha va la mi gya nú -
sat  ta pasz tal,  nyom ban  han go san
cser reg ni kezd. A Dinnyé si Fer tő Ter -
mé szet vé del mi Te rü le ten át fo lyó Kaj -
to ri-csa tor na men tén ez a cser re gés fi -
gyel mez te tett, ha ró ka vagy me nyét
buj kált a nád kö zött. Ilyen kor meg áll -
tam, és csen de sen vár tam. A lát ha tat -
lan kis ma dár iz ga tott hang ja mind kö -
ze lebb ről hal lat szott, az tán, ta lán tíz
mé ter nyi re tő lem, ró ka lé pett ki a nád
kö zül. Meg állt a gá ton, kö rül né zett, de
mert  nyom ban  meg lá tott,  lom pos
far ká val na gyot csap va vissza ug rott a
nád sű rű jé be. Más kor her me lint, egy -
szer pe dig gö rényt lát tam a kis ökör -
szem se gít sé gé vel.
Per sze nem mind egyik ökör szem te -

lel a nád ban. Ké ső ősz től gyak ran fel -
buk kan nak a par kok ban, de a ker tek -
ben is, ha ott sű rű bok ro kat ta lál nak.

Akadt olyan is, ame lyik két egy mást
kö ve tő év ben az ál lat kert pál ma há zá -
ban te lelt. Ősszel sur rant be va la me -
lyik  nyit va  ha gyott  ol dal aj tón,  ta -
vasszal az tán ugyan úgy tá vo zott. Amíg
oda kint  nagy  pely hek ben  hul lott  a
hó, ő a kel le mes me leg ben buj kált a sok
tró pu si nö vény kö zött. A lá to ga tók va -
ló szí nű leg azt hit ték, hogy az ál lat kert
„ál lo má nyá ba” tar to zik, nem sej tet ték,
hogy egy na gyon ügyes kis ma da rat lát -
nak, ame lyik a hó fed te hi deg er dőt a
me leg pál ma ház zal cse rél te fel.
Az ökör szem pá rok a dús alj nö vény -

ze tű er dő ket, ott is el ső sor ban a pa -
tak völ gye ket  ked ve lik.  Buj kál nak  a

part ol dal ból ki ló gó gyö ke rek kö zött,
de gyak ran a fész kü ket is ott épí tik. A
ter me tük höz ké pest nagy fé szek fő leg
szá raz le ve lek ből áll, a bel se jét mo há -
val, szőr rel és pi he tol lak kal bé le lik. Az
épí tést a hím kez di, né ha há rom he -
lyen is egy szer re, kö zü lük az tán a pár -
ja vá laszt ja ki azt, ame lyet kö zö sen be -
fe jez nek.
Áp ri lis és jú li us kö zött két al ka lom -

mal köl te nek, egy szer re hat-hét fi ó kát
ne vel nek. Amíg a to jó kot lik, a hím so -
kat éne kel, és én min dig el cso dál ko -
zom azon, ho gyan tud ez a kis ma dár
ilyen han go san da lol ni. Ami kor a fi -
ó kák el hagy ják a fész ket, szü le ik né -
hány na pig még ete tik őket, de na gyon
ha mar meg ta nul ják, ho gyan ke res se -

nek ma guk is pó ko kat, ro va ro kat, és
et től kezd ve már mind egyi kük a ma -
ga út ját jár ja, el szé led nek.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy
ökör szem?
2. Va ló ban ő a leg ki sebb ma dár Eu -
ró pá ban?
3. Mennyit nyom na egy ökör szem to -
jás, ha mér leg re ten nénk?

Ökörszem

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 9 gramm; 2. nem, a ki -
rály kák még ki seb bek, tö me gük csu -
pán 5 gramm; 3. 0,7 gram mot
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Kövessétek a méhecske útját! A virágokba írt betűkből az 59. zsoltár egy mondatát olvashatjátok össze.

Szorgalmasméhecske

Megfejtés:

Me lyik vízet kereste fel Jé zus?
o a Ga li le ai-tavat a a Vö rös-ten gert k a Jor dán fo lyót

Kik vol tak ve le?
é egye dül volt h a ti zen két ta nít vány
t a ti zen két ta nít vány és nagy so ka ság

Mit csi nált Jé zus a he gyen?
e ta ní tot ta az em be re ket j imád ko zot t ö aludt 

Ami kor es te le dett, mi ért ag gód tak a ta nít vá nyok?
d fáz ni fog nak
cs az em be rek éhe sek, nem lesz mit en ni ük
a nem tud nak hol alud ni

Mennyi élel mük volt?
sz két ár pa ke nyér és öt hal
í há rom ár pa ke nyér és öt hal
a öt ár pa ke nyér és két hal

Ki nél volt ez az éle lem?
gy And rás nál u Pé ter nél l egy kis fi ú nál

Mit csi nált Jé zus az éle lem mel?
d há lát adott, és szét osz tot ta az em be rek kö zött
c vissza ad ta a tu laj do no sá nak
r azt mond ta Pé ter nek, hogy csak a gye re kek nek ad ja -
nak be lő le

Mi u tán min den ki jól la kott, mennyi ma ra dék lett?
f két ko sár
t ti zen két ko sár
e hu szon két ko sár

Mit csi nált Jé zus, ami kor lát ta, hogy az em be rek há lá ból
ki rállyá akar ják őt ten ni?
g bol dog volt
k sza már hát ra ült, és be vo nult Je ru zsá lem be
é egye dül vissza ment a hegy re

Azötezerembermegvendégelése
Já nos evan gé li u má nak 6. fe je ze té nek el ső ti zen öt ver sé ben is ol vas ha tunk Jé zus nak ar ról a cso da té te lé ről,
ami kor öt ezer em bert ven dé gelt meg. Az aláb bi to tó se gít fel ele ve ní te ni a tör té ne tet. A he lyes vá la szok be -
tű i ből egy szót tud tok össze ol vas ni.



Presbiterképzés
utó ta lál ko zó
Mind azok szá má ra, akik a 2010–
2011-es „tan év ben” részt vet tek
egy há zunk el ső pres bi ter kép ző
tan fo lya mán,  gaz dag  tar tal mú
„utó ta lál ko zót” ter ve zünk, amely -
re sze re tet tel hív juk és vár juk az
érin tet te ket ok tó ber 14–15. kö -
zött.
Kez dés pén tek es te 6-kor, be -

fe je zés  szom bat  dél után  4-kor.
Je lent kez ni le het a pres bi ter -

ke p zes@lu the ran.hu  cí men.
Rész le tes prog ra mot a je lent ke -
zés vissza iga zo lá sa ként kül dünk.

in dul a má so dik or szá gos
pres bi ter kép ző tan fo lyam!
A ta valy el kez dett és sok ál dást
ho zó  pres bi ter kép zést  az  előt -
tünk ál ló tan év ben is foly tat juk.
Sze re tet tel hí vunk min den ér dek -
lő dőt: pres bi tert és pres bi ter je löl -
tet a fon tos is me re te ket közlő és
gya kor la ti se gít sé get je len tő tan -
fo lya munk ra.
A kur zus két rész ből, egy őszi

és egy ta va szi ta lál ko zó ból áll. A
ta va szi  kon zul tá ció  vé gén  fel -
mé rő vizs gát tar tunk.
Idő pon tok:  2011.  no vem ber

18–20.  és  2012.  feb ru ár  17–19.
Kez dés mind két eset ben pén te -
ken 17 óra kor, be fe je zés va sár nap
14 óra kor.
Tan tár gyak:  bib lia is me ret,

gyü le ke zet épí tés, misszió, egy há -
zunk  ta ní tá sa,  egy ház tör té net,
egy ház is me ret, is ten tisz te let-is -
me ret, a pres bi te ri szol gá lat tar -
tal ma, egy há zunk rend je.
Je lent kez ni le het a pres bi ter -

ke p zes@lu the ran.hu  cí men.  A
kép zés ről rész le tes in for má ci ó -
kat  la punk  jö vő he ti szá má ban
ta lál nak.
Mind egyik al ka lom ra az Or -

dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban ke rül sor (8253 Rév -
fü löp, Fü re di út 1.).

Evangélikus Élet 2011. július 31. f »prEsbitEri«

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

teo ló gi ai ala pok
Az  em ber ho mo via tor (úton  le vő
em ber), Is ten né pe, az egy ház pe dig
az  új szö vet sé gi Zsi dók hoz írt le vél
gon dol ko dás mód ja sze rint com mu -
nio via to rum. Ezek a ki fe je zé sek jel -
zik, hogy az em be ri lét – az egyé ni és
a kö zös sé gi  lét – egyik  leg ősibb és
leg töb bet el áru ló ké pe az út. Az út
im ma nens ér te lem ben a böl cső től a
ko por só ig, transz cen dens ér te lem ben
azon ban a te rem tő Is ten től az Is ten -
nel va ló örök kö zös sé gig. 
Idős  ben cés  test vé rem  ta ní tott

meg – még gyer mek ko rom ban – a
rend ala pí tó mély sé ge sen bölcs gon -
do la tá ra: „Min dig azért in du lunk el
egy út ra, hogy ben nünk is el in dul jon
va la mi.” 
Mind ezen igaz sá gok mel lett azon -

ban a ke resz tény sé get, azon be lül a
pro tes tan tiz must egy olyan „be je len -
tés” fog lal koz tat ja, amely nek hát te -
ré ben ugyan ott van az Ószö vet ség vi -
lá ga, ese mény so ra és gon dol ko dás -
mód ja, még is alap ve tő en új és meg -
döb ben tő.  Jé zus  azt  mond ja:  „Én
va gyok az út, az igaz ság és az élet;
sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is
énál ta lam.” (Jn 14,6) Ha te hát a Bib -
li án ori en tá ló dó ke resz tény ség út ról
be szél, ak kor nem csu pán va la mi vel,
ha nem va la ki vel van dol ga.
A ke resz tény ség alap ve tő kér dé se,

hogy az em ber úton van-e. Hely ben
to po rog,  vagy  út ra  kel?  Téb lá bol,
ücsö rög, ve ge tál, túl él, vagy fel vál lal -
ja az utat, az út fá ra dal ma it, a cél fe -
lé ha la dás meg eről te tő vol tát?
A val lá si tu riz mus na gyon gya kor -

la ti fel ve té sei és ten ni va lói kö ze pet -
te ezt az alap ve tő kér dést el fe lej te ni
több mint hi ba… A za rán dok la tok
ere de ti szán dé kuk sze rint er ről szól -
tak. Va jon a mai gya kor lat ban be töl -
tik-e ere de ti funk ci ó ju kat, hogy tud -
ni il lik a lom ha, át vitt ér te lem ben is
moz gás hi á nyos,  az él mény tár sa da -
lom pót cse lek vé se i ben és a fo gyasz -
tói tár sa da lom zsák ut cá i ban to po gó
em bert út nak in dít ják?

em lék he lyek 
– szent he lyek
Az  evan gé li kus  em ber  szá má ra  is
van nak szent he lyek. Sőt a pro tes táns
li tur gia ugyan úgy fel szen tel he lye ket,
épü le te ket szak rá lis hasz ná lat ba vé -
tel ese tén. De! És ez a „de” na gyon
fon tos: a hely nem ön ma gá ban szent,
nem bír má gi kus erő tér rel. Nem is
csak azért szent, mert Is ten te rem tett
vi lá gá nak ré sze. (Is ten vi lá got lét re -
hí vó sza va az egész te rem tést meg -
szen tel te, s a meg vál tás nagy pén te -
ki ese mé nye óta a kár pit ket té ha sadt,
így  meg szűnt  az  át jár ha tat lan  és
egy ér tel mű el vá lasz tó vo nal szent és
pro fán  kö zött.)  És  nem  is  csu pán
azért le het szent a hely, mert kü lön -
le ges em be ri, kö zös sé gi em lé kek fű -
ződ nek  hoz zá.  Ha nem  el ső sor ban
azért, ami ért a bib li kus ko rok és az
egy ház tör té ne ti idők em be re meg je -
lölt (né ha egy-egy kő vel, né ha más
jel lel vagy ép pen épü let tel) egy-egy
he lyet: az Is ten nel va ló ta lál ko zás he -
lye it, il let ve Is ten ki emelt mű kö dé si
te rü le te it. 
Az  em lé ke zés  ugyan is  so ha sem

nosz tal gi á zás, ha nem Is ten múlt be li
tet te i nek je len va ló vá té te le. A szent
he lyen így Is ten ak tív, ak tu á lis, cse -
lek vő je len lé té nek át élé sé ről le het szó. 
Em lék he lyek re el lá to gat ni hasz nos,

lel ket, szel le met gaz da gí tó. Az iga zi

kér dés azon ban az, hogy ami kor út -
ra ke lünk, ben nünk is el in dul-e va -
la mi. S ez már nem csak az út ra vál -
lal ko zó, ha nem az utat kí ná ló, szer -
ve ző, in té ző sze mély vagy cég fe le lős -
sé ge is.

pro tes táns tra dí ció 
– öku me ni kus kö ze le dés
A re for má ció sod rá ban min den na pi -
rend re ke rült, ami vel kap cso lat ban az
egy ház tör té ne lem  el ső  más fél  ezer
évé ben  vissza élé se ket  vél tek  fel fe -

dez ni. Ahogy ez len ni szo kott – a tör -
té ne lem ben  bő ven  ta lá lunk  pél dát
nagy ki len dü lé sű in ga moz gá sok ra –
,  a  rossz pél dák, ne tán vissza élé sek
nyo mán a pro tes tan tiz mus sok he lyen
és hosszú idő re tö röl te a za rán dok uta -
kat, bú csú já rá so kat, val lá si uta kat a kö -
zös sé gi prog ra mok kö zül. 
Ahol az „út ra ke lés” ma ga is pót -

cse lek vés nek  bi zo nyult  (tud ni il lik
az zal ke cseg te tett, hogy a hit, a ke -
resz tény  élet  he lyett  va la mi  Is ten
előtt  be szá mít ha tó  jó  cse le ke det -
ként hajt ha tó vég re), ott az evan gé -
li kus re for má ció ha tá sá ra neg li gá lás -
sal re a gál tak. Le het – je gyez zük meg
ön kri ti ku san –, hogy ez zel sok eset -
ben a gyer me ket is ki ön töt tük a für -
dő víz zel együtt. De a jel zés fél re ért -
he tet len volt.
Az em bert egye dül a hi te ál tal fo -

gad ja el Is ten, a ke gye lem nek nincs
szük sé ge  sem mi fé le  tel je sít mény -
re. Min den jó cse le ke det csak a hit
gyü möl cse le het. Bár ho va utaz hat,
igye kez het az em ber, bár mi lyen tel -
je sít ményt nyújt hat (ki lo mé ter ben,
fá rad ság ban,  le mon dás ban),  nem
vá lik Is ten előtt igaz zá. De ha rá bíz -
za ma gát – a hit bi zal má val – Is ten -
re, ak kor ké pes he gyet-völ gyet be -
jár va  a  leg meg eről te tőbb  úton  is
vé gig men ni.
Az öku me ni kus kö ze le dé sek év -

szá za dá ban (a 20. szá zad ban) töb bek
kö zött el in dult egy nagy ta nu lá si fo -
lya mat is. Az egyes fe le ke ze tek rá döb -
ben tek, hogy nem a vá lasz fa lak ra kell
rá me red ni,  ha nem  ér de mes  ar ra
kon cent rál ni,  ami  össze köt,  vagy
ész re ven ni  a  má sik  szín gaz dag sá -
gát.  Sok  min dent  új ra  meg ta nul -
tunk – egy más tól. 
Ami kor a sze ku la ri zá ció kezd te ki -

jó za ní ta ni a ke resz tény sé get, ak kor
kezd tünk rá jön ni a kö zös kin csek ér -
té ké re, ere jé re. És ezek kö zé tar to zik
az út. Igen, a gya kor la ti ma te ri a liz -
mus kö ze gé ben a jel ké pe ket új ra fel -
fe dez ve az út szim bó lu mát együtt ta -
nul ja a las san ki sebb ség gé tisz tu ló
ke resz tény ség.
A pro tes tan tiz mus is új ra ta nul ta a

za rán dok út fo gal mát, és sa já tos, el ső -
sor ban bib li ai  (s csak má sod sor ban
egy ház tör té ne ti) utak ként ér tel mez -
te  (Szent föld,  Pál  apos tol  misszi ói
út jai, óegy há zi em lé kek stb.). Eu ró pá -
ban a nagy töm bök ben élő evan gé li -
kus ság (Svéd or szág, Nor vé gia, Dá nia,
Finn or szág,  Né met or szág)  kez dett
meg nyíl ni a ki sebb ség ben élő egy há -
zak fe lé, és lá to ga tóprog ra mok so ka -
sá ga in dult el. 
A ki sebb ség ben vagy szór vány ban

élő fe le ke ze tek ter mé sze tes vá gya a

na gyobb, át fo góbb kö zös ség meg élé -
se. Ezért jöt tek lét re és sza po rod nak
a ha tá ro kon is át íve lő test vér-gyü le -
ke ze ti vagy test vér egy há zi kap cso la -
tok. Ezek alap ve tő cél ja az össze tar -
to zás meg élé se,  az  egy más  hi te  és
élet ta pasz ta la ta ál tal va ló erő sö dés és
gaz da go dás. 

Üz let vagy tar ta lom
A  val lá si  tu riz mus  ki nek  tar tal mi
kér dés, ki nek pe dig üz let. Mind két
eset ben  szük ség  van  kont roll ra  és
egész sé ges  ön kont roll ra.  A  val lás
kép vi se lő i nek nem csak le he tő sé gük,
de  kö te les sé gük  is,  hogy  gon dos -
kod ja nak a „hit be li mi nő ség biz to sí -
tás ról”. 
A né pi ke gyes ség sok szor na gyon

tá vol áll az egy ház hi va ta los ta ní tá -
sá tól.  A  gya kor la ti  ate iz mus  után
meg je lent új  val lá sos ság  igé nye i vel
könnyen vissza le het él ni és lát szat -
ke resz tény ér té ke ket, szel le mi, lel ki
mű anya go kat kí nál ni va ló di kin csek
he lyett. Ma is fe nye ge ti a val lá sos tu -
riz must az a ve szély, hogy – a hi va -
ta los dog ma ti ká tól lé nye gi leg el té rő
ta nok és ér zés vi lá gok nyo mán – va -
la mi fé le  szink retis ta  val lá sos sá got
kí nál, amely nem az egy há zi in teg rá -
ci ót és ál ta la a ke resz tény ség mi nő -
sé gi gaz da go dá sát se gí ti, ha nem tév -
hi tek hez, oly kor – uram bo csá! – ba -
bo na sá gok hoz ve zet. A vul gá ris ke -
resz tény ség nem egy szer ve tek szik a
sze ku la riz mus ör dö gi erő i vel.
Ezért is mé tel ten a ven dég lá tás ban,

út szer ve zés ben érin tet tek fe le lős sé -
gét kell hang sú lyoz ni. A ke resz tény -
ség fel ada ta – meg győ ző dé sem sze -
rint a val lá si tu riz mu sé is – nem az
igé nyek ki szol gá lá sa, ha nem az igé -
nyek éb resz té se: éb resszen igényt a
mé lyen em be ri iránt, igényt a mél tó -
sá got adó ta lál ko zá sok iránt, igényt
az Is ten nel va ló ta lál ko zás iránt. 

ta lál ko zók
Evan gé li kus  szem pont ból  ezért  a
val lá si  tu riz mus  kulcs ki fe je zé se:  a
ta lál ko zás. El vi és gya kor la ti ér te lem -
ben egy aránt. Eh hez csat la ko zik a hit -
gya kor lás, az el mé lyü lés, a fel töl tő -
dés, a kül ső-bel ső bé kes ség te rem tés,
a meg bo csá ta ni tu dás, a lel ki te her -
le té tel és a bo csá nat meg ta pasz ta lá -
sa. Mind eh hez em be ri ta lál ko zá sok -
ra és Is ten nel va ló ta lál ko zás ra van
szük ség. 
Em lít sünk né hány  konk ré tu mot!

Nem sza bad meg fe led kez nünk ar ról
a Ma gyar or szá gon pá rat lan ese mény -
ről,  hogy  a  vi lág  evan gé li kus sá ga
1984-ben, te hát még a szo ci a liz mus
idő sza ká ban Bu da pes ten tar tot ta he -
te dik vi lág gyű lé sét, s ez olyan moz -
go ló dás sal  járt  (ak kor még nem is -
mer tük a val lá si tu riz mus ter mi nus
tech ni cu sát), amely vi lág egy há zi, eu -
ró pai és or szá gos szin ten egy aránt év -
ti ze dek re meg ha tá ro zó volt.
A Kirchen tag Né met or szág leg na -

gyobb val lá si meg moz du lá sai  kö zé
tar to zik. A két éven ként meg ren de -
zett, kül föl di lá to ga tó kat is von zó ta -
lál ko zón  száz ez rek  vesz nek  részt.
(Ha son lót szer vez tek már a kö zép-
eu ró pai ré gi ó nak né hány éve Prá gá -
ban is.) 
Eu ró pai ke resz tény ta lál ko zók ról

mind az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á já nak,  mind  pe dig  az  Eu ró pai
Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé gé nek
(GEKE, ko ráb ban Le u en ber gi Kö zös -
ség né ven volt is mert) szer ve zé sé ben
tu dunk.
A ta izéi moz ga lom, ez az ere de ti -

leg  pro tes táns  gyö ke rű  szer ze te si

kö zös ség kez det től fog va meg ha tá ro -
zó volt a ma gyar evan gé li kus if jú ság
és ér tel mi ség szá má ra. A ta izéi prog -
ra mo kon és a kö zös ség ál tal szer ve -
zett nagy eu ró pai ta lál ko zó kon igen
sok ma gyar – köz tük pro tes táns – fi -
a tal vett és vesz részt. 
Ma a ma gyar evan gé li kus ság szá -

má ra a val lá si tu riz mus leg fon to sabb
te rü le te ugyan ak kor a test vér egy há -
zi,  test vér-gyü le ke ze ti  kap cso la tok
kö re. En nek hát te ré ben  is  iz gal mas
tör té ne lem áll. A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus  Egy ház  há rom nem ze ti sé gű
(ma gyar–szlo vák–né met). Így a Ba jor -
or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház zal,  az
Auszt ri ai  Evan gé li kus  Egy ház zal,  a
Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház zal, az
er dé lyi ma gyar és szász evan gé li kus
egy ház zal, va la mint a Vaj da sá gi és a
Szlo vén Evan gé li kus Egy ház zal va ló
kap cso lat or szá gos és egy ház köz sé gi
szin ten  is  élénk:  cse re prog ra mok,
lá to ga tá sok, ré teg ren dez vé nyek, kul -
tu rá lis al kal mak zaj la nak, spi ri tu á lis-
is ten tisz te le ti kö zös ség épí tés fo lyik.
Ezek nem ki ra kat ren dez vé nyek, ha -
nem  ele ven  kap cso la tok  meg nyil -
vá nu lá sai.

ven dég fo ga dó kész ség 
Ko ráb bi  mun ka kö röm ben  so kat
fog lal koz tam  ezek kel  a  ren dez vé -
nyek kel,  uta zá sok kal,  ta lál ko zók -
kal.  Ma  egy  –  a  val lá si  tu riz mus
szem pont já ból – más faj ta mun ká -
ban ka ma toz ta tom teo ló gi ai és gya -
kor la ti ta pasz ta la ta i mat. Egy ok ta -
tá si  és  kon fe ren cia-köz pont  élén
dol go zom ne gye dik éve. Ez a rév fü -
lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok -
ta tá si  Köz pont.  A  Ba la ton  észa ki
part ja és a Ká li-me den ce kü lö nö sen
von zó tu risz ti kai lát vá nyos ság. A Ba -
la ton-fel vi dék  szám ta lan  egy há zi
em lé ke (temp lom ro mok, ko los tor -
ro mok stb.) sok ki rán du lót moz gat
meg. Eb ben  a  tér ség ben mű kö dik
egész  év ben  nyit va  tar tó  in téz mé -
nyünk. Te hát nem a más ho va, ha nem
a hoz zánk ve ze tő utat szer vez zük, az -
az hely be vár juk a bel ső, lel ki, szel le -
mi út ra el szán ta kat. 
Mit kí ná lunk az igé nyes, fé szek -

me leg,  „ke resz tény  stí lu sú”  ven -
dég lá tá son kí vül (amely alap ve tő fel -
té tel, hi szen nem szál lo da ként vagy
ke res ke del mi szál lás hely ként mű kö -
dünk)? Tes ti-lel ki-szel le mi re kre á ci ót
(ke resz tény prog ram mal össze kö tött
üdül te tést, te ma ti kus kon fe ren ci á kat
el kö te le zett egy há zi ak nak és „kül sős”
ér dek lő dők nek), spi ri tu á lis fel töl tő -
dé si le he tő sé get a tar tal mas csönd -
re  vá gyó,  egyéb ként  ro ha nó  mai
em ber nek, nyu gal mat, új ra szü le tő
egyen súlyt  és  bel ső  bé kes sé get  a
bur no ut szind ró má val küsz kö dő
egy há zi  al kal ma zot tak nak  (pe da -
gó gu sok nak,  szo ci á lis mun ká sok -
nak, pa pok nak), lel ki prog ram mal
össze kö tött szak mai ren dez vé nye -
ket or vo sok nak, pe da gó gu sok nak,
tu dó sok nak, ve ze tő po zí ci ó ban dol -
go zó em be rek nek. 
Az út ke re sés gaz dag sá gát il luszt rál -

ja ez is. Hi szen azért in du lunk út ra,
hogy ben nünk  is  el in dul jon va la mi. 

A Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um Egy há zi, Nem ze ti sé gi és Ci vil
Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős
Ál lam tit kár sá ga ál tal má jus 10–11. kö -
zött megrendezett, Val lá si  tu riz mus
Ma gyar or szá gon és az Eu ró pai Uni -
ó ban cí mű nem zet kö zi kon fe ren ci án
el hang zott elő adás szer kesz tett, rö vi -
dí tett vál to za ta.

Vallásiturizmus–egyprotestáns
teológusmegközelítésében

Fá ból vas ka ri ka, lé te ző té nye ző, avagy az út új ra fel fe de zé se?
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bu da fo ki ur na te me tő
Bu da fo ki  evan gé li kus  temp lo -
munk nál 2007 óta mű kö dik az
ur na te me tő.  A  hoz zá tar to zók
itt  a  te me tők  ri deg sé gét  ol dó,
meg hitt,  íz lé ses  kör nye zet ben
em lé kez het nek sze ret te ik re. Ur -
na te me tőnk Bu da fok köz pont já -
ban  he lyez ke dik  el,  könnyen
meg kö ze lít he tő  több  köz le ke -
dé si esz köz zel. Na gyobb par ko -
ló ta lál ha tó mel let te.
A kli ma ti zált ter mek ben há -

rom fé le be fo ga dó ké pes sé gű, mű -
vé szi üveg lap pal le zárt ur na fül -
kék ta lál ha tók, ame lyek be fe le -
ke ze ti kö tött ség nél kül bár ki te -
met kez het. A fel ra va ta lo zás le -
het sé ges  a  temp lom ban  is,  a
gyü le ke ze ti  te rem  em lé ke ző
együtt lét re igény be ve he tő.
To váb bi in for má ció a Bu da fo -

ki Ur na te me tő in ter ne tes la pon
ta lál ha tó, www.ur na te me to.hu.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba por tá si mun ka kör be meg bíz -
ha tó, ön ál ló, tü rel mes mun ka tár sat ke re sünk. 
A pá lyá za to kat a gim ná zi um cí mé re (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.), Bol -

gár Lász ló né gaz da sá gi ve ze tő nek cí mez ve vagy a gaz da sa gi@deg.su li -
net.hu e-mail cím re vár juk au gusz tus 7-ig. El várt vég zett ség: érett sé gi
bi zo nyít vány. Egyéb csa to lan dó ok ira tok: fény ké pes ön élet rajz, lel ké szi
aján lás, er köl csi bi zo nyít vány (pót ló lag is meg fe le lő). 
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je vár ha tó an 2011. szep tem ber 1.

H i r D e t é s

b Er dély Tün dér or szá gá ban, me se -
be li szép sé gű feny ve sek kö zött, a
Ko vász na me gyei Kom man dón
tá bo ro zott har minc hét evan gé li -
kus „cse me te” jú ni us 27. és jú li -
us 3. kö zött az or szá gos evan gé -
li kus kon fir man dus tá bor ban. Az
együtt lét ve zér fo na la az Úr tól
ta nult imád ság, a Miatyánk volt,
ezért is lett a tá bor mot tó ja: Úton
amiAtyánkkal.

A kon fir má ció előtt ál ló fi a ta lok a hét
fo lya mán nem csak Tün dér or szá got
is mer het ték meg, ha nem Is ten or szá -
gá ba is be te kin tést nyer tek, és el in -
dul hat tak egy úton, ame lyen szi lár -
dan Is ten be ka pasz ko dó „fe nyők ké”
nö ve ked het nek.
Az elő ször öt év vel ez előtt meg -

szer ve zett kon fir ma dus tá bor er re az

év re or szá gos mé re tű vé nőt te ki ma -
gát. Er dély ti zen egy gyü le ke ze té ből
– köz tük szór vány gyü le ke ze tek ből is
– ér kez tek a részt ve vők. A tá bor ve -
ze tők nek – e so rok író já nak és Nagy
Adél nak – lel ké szek, teo ló gu sok, il -
let ve ta nár je löl tek se gí tet tek a prog -
ra mok meg szer ve zé sé ben  és  le bo -
nyo lí tá sá ban. 
Tün dér or szág az esős idő el le né re

is kel le mes és han gu la tos ter mé sze -
ti kö rnyezettel vár ta a Mi atyánk ról
be szél ge tő fi a ta lo kat. A tá bor mot tó -
já nak  meg fe le lő en  az  Úr tól  ta nult
imád ság más-más ké ré se it dol goz ták
fel na pon ként a tá bo ro zók, mi köz ben
meg ta pasz tal hat ták: az Atya min dig
ve lük jár az úton, bár mi lyen örö mük
vagy épp bá na tuk le gyen is. 
A  nap  da los  éb resz tő vel,  reg ge li

tor ná val és reg ge li vel in dult, majd a
lel ki ele del kö vet ke zett – kö zös ének -
lés, Lu ther reg ge li imá ja és a Mi atyánk

egy-egy ké ré sé ről szó ló ige hir de tés.
Az áhí ta tot és a té ma fel ve ze tést cso -
por tos be szél ge té sek kö vet ték. A be -
szél ge té sek után az öt cso port min dig
be szá molt ar ról, ho gyan dol goz ták fel
az az na pi té mát. Vol tak, akik pan to -
mim já ték kal vagy egy kö zö sen el ké -
szí tett rajz se gít sé gé vel fo gal maz ták
meg gon do la ta i kat. 
Dél utá non ként  tár sas já ték-ma -

ra ton ra,  kéz mű ves-fog la ko zá sok -
ra, kö zös já té kok ra, ki rán du lá sok -
ra ke rült sor. Az utób bi ke re té ben
a tá bo ro zók meg is mer ték a ter mé -
szet vé del mi  kör zet nek mi nő sí tett
kom man dói tő zeg lá pot. 
Es tén ként a re for má ció volt a kö -

zép pont ban.  A  kon fir má ció  előtt
ál ló fi a ta lok evan gé li kus iden ti tá sát
erő sí tet te,  hogy  fel ele ve ní tet ték  a
re for má ci ó val kap cso la tos is me re te -
i ket.  Az  es ti  áhí ta tok  ke re té ben
amel lett, hogy meg is mer ték Lu ther,
Hon te rus, Me lancht hon rö vid élet -
tör té ne tét,  a  Szent lé lek  egye sí tő,
meg erő sí tő, mo ti vá ló mun ká já ról is
hall hat tak, amely nem csak öt száz év -
vel ez előtt volt meg ta pasz tal ha tó, ha -
nem ma is élő evan gé li kus kö zös ség -
gé, élő egy ház zá ké pes for mál ni az
er re áhí to zó kat.
Min den részt ve vő szá má ra fe led -

he tet len ma rad a tá bor gá la est je is.
Va sár nap dél előtt a csa pat tag jai a he -
lyi re for má tus temp lom ban mat u ti -
num mal, reg ge li is ten tisz te let tel zár -
ták a tá bort.
A hét fo lya mán a gye re kek és a ve -

ze tők egy aránt meg ta pasz tal hat ták,
hogy  az Atya  ve lük  ha lad  az  örö -
mök ben és a gon dok ban is. A hi tük -
ben meg erő sö dött „cse me ték” a vi -
szont lá tás  re mé nyé ben  bú csúz tak
egy más tól.

g Ka lit Esz tEr

CsemetékTündérországban
Er dé lyi or szá gos kon fir man dus tá bor

b Az em lé ke zet po li ti ka fon tos sá -
gá ról, a nán dor fe hér vá ri di a dal
üze ne té ről, jú li us 22. em lék nap -
pá eme lé sé ről és a dé li ha rang -
szó ról is szól tak a részt ve vők
azon az em lék ülé sen, ame lyet a
nán dor fe hér vá ri győ ze lem 555.
év for du ló ján tar tott a Nem ze ti
Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott -
ság, va la mint a Ma gyar Nem ze -
ti Mú ze um.

Az ese mé nyen Csor ba Lász ló, a Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze um fő igaz ga tó ja
az  em lé ke zet po li ti ka  fon tos sá gá ra
hív ta fel a fi gyel met. Mint fo gal ma -
zott,  „a  tör té ne lem  se gít  a  je lent

könnyeb bé, a jö vőt vi lá go sab bá ten -
ni”. A fő igaz ga tó üd vö zöl te a nán dor -
fe hér vá ri di a dal nem ze ti em lék nap -
pá  eme lé sét,  va la mint  em lé kez te -
tett ar ra, hogy a tör té ne lem fo lya mán
a tö rök és a ma gyar nép szá mos al -
ka lom mal szö vet sé ges ként küz dött,
az ost rom óta el telt több mint öt száz
év ben a tö rök–ma gyar ba rát ság meg -
erő sö dött. Csor ba Lász ló ki tért ar ra
is, hogy a nem ze ti em lé ke zet fon tos
össze füg gé sek re  hív ja  fel  a  fi gyel -
met. Pél da ként meg em lí tet te, hogy az
1956-os for ra da lom után el me ne kü -
lő ma gya rok Olasz or szág ban min -
den hol ok tó ber 23-ára em lé ke ző pla -
ká to kat ta lál tak, 1456-ban e na pon
halt meg ugyan is Ka piszt rán Szent
Já nos, a Nán dor fe hér vá ron küz dő ke -
resz tes ha dak ve ze tő je. Fel idéz te, az
1956-os  ma gya rok  az óta  min den
év ben részt vesz nek a Ca pest ra no
köz ség ben  ok tó ber  23-án  tar tott
ün ne pi kör me ne ten, így em lé kez ve
a for ra da lom ra, va la mint Ka piszt -
rán Já nos ra.

L. Si mon Lász ló, az Or szág gyű lés
kul tu rá lis és saj tó bi zott sá gá nak el nö -
ke sze rint a nán dor fe hér vá ri di a dal
leg főbb üze ne te, hogy nem elég sza -
vak ban  ki fe jez ni  a  ha za sze re te tet,
„ten ni,  cse le ked ni  kell  a  ha zá ért”.
Rá mu ta tott, a nem ze tek ak kor bom -
la nak fel, ha a ha za fi ság ér ze te már
nem vé di meg az ál lam pol gá ra it a ne -
héz  idő sza kok  ide jén.  Sze rin te  a
rom lás  je lei  elő ször  a  hét köz na -
pok ban je lent kez nek, pél da ként az
el ha gyott föl de ket, pusz tu ló in téz -
mény rend szert,  az  ün ne pek  el ha -
gyá sát, a tra gé di ák el ke rü lé sé re ki -

dol go zott  egyé ni  élet stra té gi á kat
és a va ló di tar ta lom nél kü li ün ne pi
be szé de ket em lí tet te.

Ge dai Ist ván, a Nem ze ti Em lék hely
és Ke gye le ti Bi zott ság el nök he lyet te -
se  sze rint  Ma gyar or szá gon  ed dig
fő ként a nem ze ti gyász na pok ra em -
lé kez tünk, ezért üd vö zöl te jú li us 22.
em lék nap pá  eme lé sét. A  tör té nész
em lé kez te tett  ar ra,  hogy  Ma gyar -
or szág va ló ban Eu ró pa vé dő bás tyá -
ja volt, no ha „el is vér zett” a hosszú
há bo rús ko dás ban, te le pü lé sek pusz -
tul tak el, or szág ré szek vál tak la kat -
lan ná.

Visy Zsolt egye te mi ta nár, A dé li
ha rang szó cí mű  kö tet  szer kesz tő je
elő adá sá ban em lé kez te tett ar ra, hogy
Nán dor fe hér vár min dig kulcs sze re -
pet ját szott, ezért az év szá za dok fo -
lya mán  fo lya ma to san  ádáz  har cok
dúl tak ér te. A tör té nész fel idéz te: az
ost rom ide jén kö rül be lül húsz-har -
minc ezer  vé dő  né zett  szem be  egy
hat van-het ven ezer  fős, a kor egyik
leg mo der nebb jé nek tar tott had se reg -
gel. „A vár sor sa meg pe csé te lő dött
vol na, ha nincs a nem zet kö zi össze -
fo gás” – emel te ki Visy, hoz zá té ve, a
ke resz te sek nek és a szerb ha jó sok -
nak kulcs sze re pük volt a csa ta ki me -
ne te lé ben. A tör té nész le szö gez te: a
győ ze lem tet te le he tő vé az azt kö ve -
tő mint egy het venév nyi bé két, az or -
szág meg erő sö dé sét, a ma gyar re ne -
szán szot. Ki emel te: a dé li ha rang szó
igen is  a  nán dor fe hér vá ri  di a dal ra
em lé kez tet; sze rin te egy vesz tes csa -
ta  után  va ló szí nű leg  nem  ma radt
vol na fenn ez a szo kás.

d MTI

Anándorfehérváridiadalraemlékeztek

Hunyadi János

Századikszületésnap
püspökilátogatással

Né hány  nap pal  szá za dik  szü le tés nap ja  előtt  kö szön töt ték  Szar va son
Gyur csan Já nos nét, a szar vas-ótemp lo mi gyü le ke zet tag ját. A jú li us 22-i
szü le tés na pi  lá to ga tás ra  a  vá ros há za  anya könyv ve ze tő jét, dr. Bankóné
Ordovics Katalint Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-püs pök, Ba bák Mi hály
pol gár mes ter és Lá zár Zsolt he lyi lel kész is el kí sér te.
Gyur csan Já nos né 1911. jú li us 27-én szü le tett a Kö rös-par ti vá ros ban, hat -

gyer me kes csa lád má so dik gyer me ke ként. Fi a ta lon be ke rült a mun ka vi lá -
gá ba, hu szon hat éve sen ment férj hez Gyur csan Já nos hoz, aki negy ven hat
év nyi há zas ság után hunyt el. Egy fi uk, két uno ká juk és négy déd uno ká juk
szü le tett. Ju dit né ni ma is egye dül lát ja el ma gát, csa lád ja se gít sé gé vel. Rend -
sze re sen süt, főz, sa ját ké szí té sű tész tát tesz a le ves be.
Ti zen öt éves ko ra óta temp lom lá to ga tó. Szar vas el ső női pres bi te re volt,

har minc öt éven ke resz tül lát ta el ezt a tiszt sé get lel ki is me re te sen. A mai na -
pig rend sze re sen részt vesz az is ten tisz te le te ken. A gyü le ke zet a püs pök lá -
to ga tást meg elő ző en, jú li us 17-én kö szön töt te az ün ne pel tet.
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fel vé tel a lu ther ott hon – Szak kol lé gi um ba a 2011–12-es tan év re
A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten 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 -
nak a 2011/2012-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell lel ké -
szi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot. Az írás be li fel vé te li be ér ke zé si ha -
tár ide je: au gusz tus 3., 23 óra 59 perc. A je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san
a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men vagy pos tai úton a Lu ther Ott hon – Szak -
kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–4. cí men vár juk.A fel vé te li tá bor
– amely nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz tus 5–7. kö zött lesz. Bő vebb
in for má ció Mar sai Csa bá tól kap ha tó a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men
vagy a 20/542-7575-ös te le fon szá mon. A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lu -
therott hon.hu cí men a Fel vé te li 2011 me nü pont ban.
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Evangélikus Élet 2011. július 31. f mozaik

Egy át la gos szá mí tó gép egy át la gos
szoft ver kör nye zet tel fel sze rel ve nem
al kal mas ar ra, hogy vak ként hasz nál -
ni le hes sen. A szá mí tó gé pek és az em -
be rek kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ra a pe -
ri fé ri ák szol gál nak. Ami kor a gép pel
ada tot köz lünk, ak kor a be vi te li pe -
ri fé ri á kat  hasz nál juk  (egér,  bil len -
tyű zet), ami kor pe dig a gép szol gál -
tat szá munk ra in for má ci ót, ak kor a
ki me ne ti pe ri fé ri á kat (mo ni tor, nyom -
ta tó)  üze mel tet jük.  Ha gyo má nyos
eset ben ezek az esz kö zök tö ké le te sen
ki szol gál ják a fel hasz ná lót. 
Az egér nem va kok nak va ló, de a

bil len tyű ze te ket  ál ta lá ban  min den
prob lé ma nél kül ké pe sek hasz nál ni.
Ér de mes meg néz ni, hogy van há rom
olyan bil len tyű, ame lyet kü lön meg -
je löl tek: az f és a j be tű, va la mint a nu -
me ri kus bil len tyű zet ötös szá ma egy
érez he tő büty köt ka pott, ezek a ki du -
do ro dá sok a gép írók nak is se gít sé get
je len te nek. Ma gá tól ér te tő dő, hogy a
va kok  az  ál ta lá no san  hasz nált  ki -
me ne ti pe ri fé ri ák egyi két sem tud ják
ér tel mez ni. Szá muk ra spe ci á lis, ál ta -
luk is ér zé kel he tő ki me ne tet szük sé -
ges biz to sí ta ni.
Ez két úton le het sé ges: az egyik a

hang ala pú, a má sik a Braille-esz kö -
zök al kal ma zá sa. A hang ki me net vi -
szony lag egy sze rű, mi vel egy nor mál

hang kár tya és hang szó ró kom bi ná -
ci ó ja tö ké le te sen meg fe le lő. A Braille-
ki jel zők nek  két  vál to za tuk  van,  az
elekt ro me cha ni kus és a pi e zo elekt -
ro mos. Mind két tí pus a pont írás ként
is is mert be tűk se gít sé gé vel köz li a
vak fel hasz ná ló val a szá mí tó gép ál -
tal  elő ál lí tott  in for má ci ó kat,  ezek
azon ban elég drá gák, és ke vés he lyen
kap ha tó ak. 
E hard ve rek csak a meg fe le lő szoft -

ve rek se gít sé gé vel ké pe sek az in for -
má ci ót köz ve tí te ni. Er re a kép er nyő -
ol va sók  al kal ma sak.  Hang ki me net
hasz ná la ta ese tén szük ség van egy be -
széd szin te ti zá tor ra is, amely az össze -
ál lí tott li ne á ris adat fo lya mot em be ri
be széd dé ala kít ja át.
A va kok ál tal hasz nált esz kö zök in -

for má ció köz lé se  igen  bo nyo lult. A
köz ke le tű tév hit sze rint a kép er nyő -
ol va só  fel ol vas sa  a  kép er nyő  egész
tar tal mát, s ez zel el vé gez te mun ká -
ját. Egy így mű kö dő ol va só azon ban
hasz nál ha tat lan  vol na,  gon dol junk
csak a web ol da lak na vi gá ci ós esz kö -
ze i re vagy az ope rá ci ós rend szer ke -
ze lé sé re.  Ezért  egy  ilyen  prog ram
több össze tett funk ci ót is tar tal maz:
pél dá ul a prog ram fel ada ta el dön te -
ni azt, hogy mely in for má ci ót kell kö -
zöl nie  a  fel hasz ná ló val,  és  me lyet
nem. Vagy is a kép er nyő ol va sók jól át -

gon dolt,  de  vi szony lag  bo nyo lult
mód szer rel  igyek sze nek  min dig  a
leg fon to sabb in for má ci ót kö zöl ni a
fel hasz ná ló juk kal.
A  kép er nyő ol va só  rend sze rek

nagy  múlt ra  te kin te nek  vissza  –
már a „bé ke be li” DOS pa rancs so rát
is el le he tett lát ni a be szé lés tu do -
má nyá val –, de ezek a rend sze rek lé -
nye ge sen pri mi tí veb bek vol tak nap -
ja ink kor sze rű tech no ló gi á já nál. A
ma  nép sze rű  ope rá ci ós  rend sze -
rek  szin te  mind egyi ké re  lé te zik
kép er nyő ol va só. 
A ma gyar or szá gi va kok túl nyo mó

több sé ge a JAWS for Win dows ne vű
prog ra mot hasz nál ja. Ami kor a bön -
gé sző ben  meg nyi tunk  egy  web ol -
dalt, azt a kép er nyő ol va só meg kap -
ja a rend szer től fel dol go zás ra, majd
át ren de zi úgy, hogy hasz nál ha tó le -
gyen a lá tás sé rül tek szá má ra. A kép -
er nyőn  ter mé sze te sen  a  web ol dal
ere de ti ké pét lát hat juk (így va kok és
lá tók akár együtt is tud nak dol goz ni),
de ami a lá tás sé rült szá má ra meg je -
le nik, az tel je sen más, ő hall hat ja töb -
bek közt a me nü ket és a cím sor szin -
te ket is.
Mi vel a kép er nyő ol va sók mind két

tí pu sú ki me ne te li ne á ris ter mé sze -
tű  (hang,  va la mint  Braille-ki jel ző
ese té ben ka rak ter sor), a va kok nem
ér zé kel he tik a web ol da lak egyes ele -
me i nek a kép er nyőn el fog lalt te rü le -
tét. Nem tud ják, hogy mi van bal, és
mi  van  jobb  ol da lon,  nem  lát ják,
hogy a me nü fe lül vagy alul van, hi -
szen a fel ol va sás so rán nem a kép er -
nyőn va ló meg je le nés sze rint ta lál koz -
nak a web ol dal lal, ha nem a for rás kód
alap ján kap ják meg a fel dol go zott ki -
me ne tet. Egy táb lá za tot vagy egy űr -
la pot pél dá ul több fé le mód szer rel is
be jár hat a kép er nyő ol va só prog ram
fel hasz ná ló ja,  és  szám ta lan  –  az
át la gos fel hasz ná ló szá má ra el kép -
zel he tet len – se gít sé get kap hat az
al kal ma zás tól.
Mind ezen  esz kö zök kel  a  va kok

ma már csak nem ugyan azok nak a fel -
ada tok nak  a  meg ol dá sá ra  tud ják
hasz nál ni  a  szá mí tó gé pet,  mint  a
lá tó fel hasz ná lók.

g Ká roly György Ta más

Internet–ahogyanavakoklátják

A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban lak ha tá si
le he tő sé get  kí nál  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 2011/2012-es tan -
év re. A gyü le ke ze ti ház Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut ca
3.), díj: 15 000 Ft/hó. 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: 2011. au -
gusz tus 22. Ér dek lőd ni le het Ba lázs Vik tó ria lel kész nél a 20/824-7865-
ös vagy Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es szá mon.
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Rovatgazda: Nagy Bence

e vé l&le vé l

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma át -
érez ve ha zánk ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat la ko zik azok hoz az egyé -
ni és kö zös sé gi kez de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz tó
ál lam adós sá gi te her csök ken té se. Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván
hoz zá já rul ni, hogy a hí vei ado má nya i ból és sa ját for rá sa i ból két men tő au tót vá -
sá rol az Or szá gos Men tő szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték -
ben. Erre a cél ra vár ja a fel aján lá so kat az MEE 1707024-20478070 szá mú szám lá -
já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

b Egy re több dol got in téz he tünk on-line: vá sá rol ha tunk, egye te mi, ban -
ki vagy egyéb hi va ta los ügye in ket in téz het jük, és szin te min den in -
for má ci ót meg ta lál ha tunk. Az in ter net nap ja ink meg ke rül he tet len
esz kö ze, ve le a va kok nak is sok kal egy sze rűbb és ol csóbb az ügy in -
té zés, a le ve le zés, kap cso lat tar tás, mint mond juk pa pí ron – gon dol -
junk csak ar ra, hogy a Braille-írá sos köny vek be szer zé se sem
könnyű, elég ki csi lé vén a vá lasz ték, és nagy az elő ál lí tá si költ ség a
ha gyo má nyos köny vek hez ké pest. So kan vi szont el sem tud ják
kép zel ni, ho gyan le het a lá tás ké pes sé ge nél kül szá mí tó gé pet hasz -
nál ni. Néz zük, ho gyan is! 

klaus doug lass bony há don

Au gusz tus  24-én,  szer dán  11  óra kor  ke rül  sor
Klaus Doug lass né met lel kész Új bort ré gi töm lő -
be? – A vál to zá sok meg ér té se és igen lé se cí mű elő -
adá sá ra  a  Bony há di  Pe tő fi  Sán dor  Evan gé li kus
Gim ná zi um at lé ti kai cent ru má ban (Bony hád, Kos -
suth La jos ut ca 4.).
Az elő adás ra – mely re a Ma gyar or szá gi Evan gé -

li kus Egy ház or szá gos mun ka év kez dő kon fe ren ci -
á já nak ke re té ben ke rül sor – min den ér dek lő dőt
sze re tet tel hí vunk és vá runk.
Az ebéd re va ló je lent ke zést au gusz tus 15-ig kér -

jük  meg ad ni  a  de li.ke ru let@lu the ran.hu  e-mail
cím re.
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pá lyá za ti ki írás – ne mes kol ta
A Ne mes kol tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za -
tot ír ki a 2011. jú li us 1-jén meg üre se dett lel ké szi
ál lá sá ra.
A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe -

le lő. (A díj le vél meg te kint he tő az es pe re si hi va tal ban.)
Ren del ke zé sé re áll a tel je sen fel újí tott há rom szo bás
lel kész la kás ve gyes tü ze lé sű és gáz köz pon ti fű tés sel,
gyü möl csös kert tel, ga rázzsal, va la mint a kü lön be -
já ra tú, fel sze relt lel ké szi iro da. A szol gá la tok el lá tá -
sá hoz gép ko csi biz to sít va van.
A pá lyá za to kat rész le tes szak mai ön élet rajz zal 2011.

au gusz tus 15-ig a Va si Evan gé li kus Egy ház me gye Es -
pe re si Hi va ta lá ba (9542 Bo ba, Jó zsef At ti la u. 24.) kér -
jük el jut tat ni.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r D e t é s

„…amit is ten ér tünk tesz, öröm re, há lá ra és di cső í tés re
in dít ja szí vün ket” 
Az Evan gé li kus Élet jú li us 17-én meg je lent szá má ban ol vas tam Szen czi Lász -
ló tol lá ból A di cső í tés és há la adás nagy ál dá sai cím mel meg je lent gon do -
la to kat. Idős test vé rünk lel ke se dé se és len dü le te ma gá val ra ga dó, ugyan ak -
kor, úgy vé lem, né hány kér dést is föl vet.
Ha zánk ban is egy re na gyobb te ret nyer nek azok a – leg in kább – pün kös -

di hát te rű ke resz tény kö zös sé gek, ame lyek ben a hí vők a di cső í tést és há la adást
gon dol ko dá suk és is ten tisz te le tük kö zép pont já ba he lye zik. Eköz ben a tör té -
nel mi fe le ke ze tek hí ve i nek hét köz nap ja i ban és is ten tisz te le te in egy re in kább
hát tér be szo rul az Is ten irán ti há lá ból fa ka dó öröm. Mint ha az öröm te li ke resz -
tény ség át ad ná he lyét az „üröm te li” ke resz tény ség nek. Ezért va ló ban na gyon
fon tos, hogy Is ten di cső í té sét és a ne ki va ló há la adás fon tos sá gát ne ve szít sük
szem elől, de bi zo nyos hang súly el to ló dá so kat kor ri gál nunk kell a bib li kus (és
lu the ri) evan gé li kus teo ló gia és gon dol ko dás mér le gén.
Cikk író test vé rünk a kö vet ke ző gon do la tot idé zi: „Di cső í te ni és ma gasz -

tal ni a hit leg ma ga sabb ki fe je zé se, és ar ra az Úr ke gyes meg hall ga tás sal vá -
la szol.” Hi tünk sze rint vi szont Is ten az, aki az el ső lé pést meg te szi a bű nös,
te hát tő le el sza kadt és ben ne bíz ni kép te len em ber fe lé. Is ten min ket meg -
elő ző ke gyel me (gra tia pra eve ni ens) az, ami el ér hoz zánk Krisz tus ban. En -
nek a va ló sá gos meg ta pasz ta lá sa te rem ti meg ben nünk a há lát és a di csé re -
tet. Te hát nem a mi di csé re tünk és há la adá sunk vált ja ki Is ten ir gal mas vá -
la szát, ha nem ép pen for dít va: Is ten ir gal mas cse lek vé se in dít di csé ret re és
há la adás ra. Ez az Is ten út ja, ezért így he lyes a sor rend.
A cikk több bib li ai idé ze tet is úgy em lít meg, mint ha azok ma gya rá za -

tá ból az de rül ne ki, hogy di cső í tés sel és há la adás sal rá le het ven ni Is tent cso -
dák ra és győ zel mek re. Sőt ha az is te ni cse lek vést meg elő ző és azt ki vál tó
di cső í tés és há la adás el ma rad, ak kor Is ten már nem is cse lek szik. Ez zel a
meg kö ze lí tés sel az a baj, hogy a meg ta pasz talt sza ba dí tás ból fa ka dó há la -
adás örö me az Is tent be fo lyá sol ni pró bá ló esz köz zé si lá nyul.
Vé gül az sem ke rül he ti el fi gyel mün ket, hogy a hit pél da ké pe it, nagy ja it

sem ke rül te el oly kor a lá za dás és ké tel ke dés, ami kor a ki is mer he tet len, el -
rej tőz kö dő Is ten nel szem be sül tek. Nem gon do lom, hogy ál lan dó há la adás
és di cső í tés fa kadt olyan kor szí vük ből és szá ju kon. Nem ők tar tot ták meg
hi tü ket, nem ők tar tot ták meg ma gu kat Is ten ke gyel mé ben és sze re te té -
ben, ha nem Is ten volt az, aki ért he tet len ke gye lem mel és hű ség gel meg -
tar tot ta övé it ak kor is, ami kor a há la adás nál és di cső í tés nél ta lán sem mi
sem állt tá vo labb tő lük.
Öröm mel hisszük és vall juk, hogy mind az, amit Is ten ér tünk tesz, öröm -

re, há lá ra és di cső í tés re in dít ja szí vün ket. De so ha nem a mi há lánk és di -
cső í té sünk in dít ja Is tent a cse lek vés re. Bár csak egy re gyak rab ban fa kad na
így a há la és di cső í tés szí vünk ből és aj kun kon!

Ko vács Lász ló lel kész (Sand)

ter ray lász ló és a trans World ra dio ma gyar nyel vű
adá sa
Nagy ér dek lő dés sel ol vas tam a Trans World Ra dio öt ven éve in dult ma gyar
nyel vű adá sa i ról szó ló cik ket az Evan gé li kus Élet jú li us 17-ei szá má ban, azon -
ban saj ná lat tal kell meg ál la pí ta nom, hogy az is mer te tés ből ki ma radt Ter ray
Lász ló nor vé gi ai ma gyar lel kész ki ma gas ló sze re pe. 
Ter ray Lász ló ugyan is 1963-ban in dí tot ta el a Trans World Ra dio ma gyar

nyel vű egy há zi mű so rát, amely hu szon há rom éven ke resz tül volt a ma gyar
evan gé li kus ság fe lé su gár zott egyet len rá dió mű sor. Jól em lék szem – és ezt
az el ső adás ról fel vett rá dió mű sor is iga zol ja –, hogy Sme mo püs pök me leg
han gon em lé ke zett meg Or dass püs pök ről. Ami kor Or dass La jos nak ezt az
adást le ját szot tam, meg ha tód va em lé ke zett meg a nor vég püs pök ről.

Dr. Bo lE ratz ky Ló ránd (Bu da pest)

kö szö net nyil vá ní tás
Ma gam s gyer me ke ink: Má té, Já nos, örök be-lé lek be fo ga dott gyer me kei: Eni -
kő, Il di kó, Emő ke, ne velt gyer me kei: Brich ta Bri git ta és Hack Já nos ne vé ben
há lás sze re tet tel kö szö nöm, hogy drá ga pá rom, Cser ági Ist ván evan gé li kus
lel kész te me té sén nagy rész vét tel vet tek részt, együtt ér zé sü ket bár mi lyen mó -
don ki fe jez ték, s ez ál tal se gí tet tek hor doz ni a tra gé di át!
Meg ta pasz tal tuk is mét a Szent írás iga zát, sza va it. Pál apos tol ír ta a Ró -

ma be li ek hez szó ló le vél 12. ré szé ben, a 15. vers ben: „ Örül je tek az örü lők kel,
sír ja tok a sí rók kal.” Imád sá gos sze re tet tel kö szö nöm!

g CsEr á gi né Má ria (Kis som lyó)

Braille-kijelző használat közben
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APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

Nya ra lás  Ba la ton fü re den,  5  nap:
36 000 Ft, nya ra lás Sár vá ron: 28 000
Ft, Gyu lán: 39 000 Ft. Kis bér To u rist.
Te le fon: 34/352-700.

VASÁRNAP

7.40 / Bar tók rá dió
Or go narek vi em
125 éve hunyt el Liszt Fe renc
(Az öt ré szes kon cert so ro zat
kez dé si idő pont jai: 11.00,
16.00, 18.00, 19.35)
10.05 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.05 / m2)
11.05 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.20 / m1
Mai hit val lá sok
Dr. Vel key György igaz ga tó
fő or vos
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ca val lo: Az utol só íté let
(ora tó ri um)

HÉTFŐ

7.05 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar cser ké szek
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
13.31 / Bar tók rá dió
Je an Guil lou ját szik a bu da vá -
ri Má tyás-temp lom or go ná ján
Hän del: g-moll or go na ver seny
20.10 / m1
Sztra csa tel la
(ma gyar film sza tí ra, 1996)
(99’)
21.00 / Du na Tv
14 ki lo mé ter
(spa nyol film drá ma, 2007)
(95’)
23.50 / m1
Ha sadt el mék 
– Film a ski zof ré ni á ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)

KEDD

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a nagy tar csai
evan gé li kus temp lom ból
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gab ri el
Fa uré
Egy há zi mű vek, vi lá gi kó ru -
sok
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A szá mí tó gép hat év ti ze de
15.25 / Du na Tv
Örök ség
Snét ber ger Fe renc gi tár mű -
vész port ré ja
21.05 / m1
Ti ha mér
(ma gyar té vé já ték)
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
Vá lo ga tás a mű sor leg jobb
fel vé te le i ből
23.10 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

SZERDA

12.05 / Bar tók rá dió
Szo ko lay 80
Kon cert Szo ko lay Sán dor
szü le tés nap ján
V/1. rész
12.55 / m2
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
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
21.00 / Bar tók rá dió
Jó nás imá ja
Ba bits Mi hály ver sei
23.00 / Bar tók rá dió
Jazz port
Vá lo ga tás Nic o la Con te 
(gi tár) új le me zé ről
23.00 / Film mú ze um
Most és mind örök ké
(ame ri kai há bo rús film drá -
ma, 1953)
(118’)

CSÜTÖRTÖK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A hely
(ri port mű sor)
13.17 / Bar tók rá dió
Együtt a mes te rek kel
Ben ne:
Jo li vet: Négy ka rá cso nyi
pasz to rál
14.45 / RTL Klub
Noé ket tő
(ame ri kai film víg já ték, 1998)
(85’)
16.45 / Du na Tv
Du na an ziksz
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Po zsony
22.55 / m1
Nagy vers mon dás
23.00 / Du na Tv
Pen ge tő – Kon cer tek az A38
ha jón – Kis pál és a Borz

PÉNTEK

10.30 / PAX
Sa rep ta (do ku men tum film)
12.05 / Bar tók rá dió
XI II. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny 2011
Vaj da Já nos: Pa ter nos ter
Liszt Fe renc: Ko ro ná zá si mi se
14.35 / m1
Az utol só bol dog nap
(do ku men tum film)
20.55 / Du na II. Au to nó mia
Pen ge – Ver sek ze né ben, ze -
ne a vers ben
21.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: Wa chet auf, ruft uns
die Stimme (140. kan tá ta)
21.00 / Du na Tv
El Tro pi co – Az el ve szett vá ros
(ame ri kai já ték film, 2005)
(139’)
23.25 / Du na Tv
Liszt Fe renc: A böl cső től a sí rig

SZOMBAT

5.51 / m1
Haj na li gon do la tok
8.00 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
Já kób és fi ai
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
17.00 / Bar tók rá dió
Rá dió hang ver se nyek
Ben ne:
Bach: g-moll fú ga (BWV 578)
18.04 / Kos suth rá dió
A Met ro Klub tól a Szi ge tig
21.05 / m1
A Ró mai Bi ro da lom bu ká sa
(ame ri kai tör té nel mi drá ma,
1964) (80’) – 2/1.
21.30 / Du na Tv
Nincs bo csá nat
(ame ri kai já ték film, 1992, 125’)
22.10 / m2
A leg hi de gebb éj sza ka
(ma gyar té vé film, 2000)

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na mu -
zsi ka
8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus 
mű sor)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da -
pest)
Bach-ta lál ka
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Össz ki adás
Liszt Fe renc ora to ri kus mű vei
19.30 / PAX
Szár nyas ol tá rok
(is me ret ter jesz tő film)

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 31-étől augusztus 7-éig

va sár nap
Ti azt mond já tok: Ma vagy hol nap el me gyünk ab ba a vá ros ba. In kább ezt kel -
le ne mon da no tok: Ha az Úr akar ja és élünk, és ezt vagy azt fog juk cse le ked ni.
Jak 4,13.15 (4Móz 9,23a; Mt 28,16–20; Róm 6,3–8/9–11/; Zsolt 119,97–104) Vizs -
gáld meg az el múlt he tet, va jon be von tad-e Is tent ter ve id be, rá bíz tad-e a meg -
va ló su lást! Vizs gáld meg, há lás volt-e a szí ved Is ten iránt, ha va la mi jól mű kö -
dött, nem zú go lód tál-e, ha más kép pen tör tén tek a dol gok, mint el ter vez ted! Ne
hagyd ki az Urat az éle ted ből! • Uram, te le van ter vek kel és öt le tek kel a fe jem.
Gyak ran ké rem se gít sé ge det, hogy el gon do lá sa im meg va ló sul ja nak. Ha va la mi
nem vá lik va ló ra, duz zo gok, és vá dol lak is, hogy nem tö rődsz ve lem. Kér lek, bo -
csáss meg. Kér lek, se gíts, hogy job ban fi gyel jek rád, se gíts, hogy fi gye lem be ve -
gyem má sok ér de két. Se gíts, hogy en ge del mes ked ni tud jak út mu ta tá sod nak. Ámen.

Hét fő
Jó az Úr! Me ne dék a nyo mo rú ság ide jén, gond ja van a hoz zá fo lya mo dók ra.Náh
1,7 (2Kor 3,4; 2Móz 14,15–22; Mt 7,1–6) Vidd Is ten elé azo kat a gond ja i dat, me -
lyek mi att nyug ta la nok az éj sza ká id, és ke se rű ek a nap pa la id, me lyek mi att az
ideg-össze rop pa nás szé lé re ke rül tél. A vi lág te rem tő, ha tal mas Is ten sze ret té -
ged. Nem ké tel ked hetsz ben ne, hi szen Fi át ad ta ér ted a ke resz ten, hogy ál ta -
la min dent ne ked ad jon. Le gyen időd ve le együtt len ni! • Uram, oly kor meg -
ter hel az élet, zak la tott va gyok és bi zony ta lan, két sé ge im van nak afe lől, érek-e
va la mit. Az is elő for dul eb ben az ál la pot ban, hogy gon do la ta im az el len ke ző vég -
let be csap nak, va la mi lyen fel sőbb ren dű sé gi tu dat ke rít ha tal má ba, és saj ná lom
ma ga mat fél re ér tett sé gem és ma gá nyos sá gom mi att. Uram, kér lek, állj mel let -
tem, tisz títsd meg gon do la ta i mat, és add ne kem bé kes sé ge det. Ámen.

kedd
Pál ír ja: Az Is ten ir gal má ra kér lek te hát ti te ket, test vé re im, hogy okos is ten tisz -
te let ként szán já tok oda tes te te ket élő és szent ál do za tul, amely tet szik az Is ten -
nek.Róm 12,1 (Zsolt 67,2; Ap Csel 2,32–40; Mt 7,7–11) Nem elég el ha tá roz nod,
hogy ke resz tény akarsz len ni, oda kell szán ni egész va ló dat, tes te det, lel ke det,
gon dol ko zá so dat a Krisz tus-kö ve tés re. Eh hez fel kell töl tőd ni a va sár na pi is -
ten tisz te le te ken az ige, az imád ság, az úr va cso ra, va la mint a na pon kén ti el -
csen de se dés ál tal. • Uram, az egész vi lág ön meg va ló sí tás ról har sog kö rü löt tem.
Sok szor, mint az ör vény, le húz, pör gök, fel fe lé küsz kö döm, de le fe lé ha la dok. Tu -
dom, te el fo gad tál en gem. Most én is be akar lak fo gad ni éle tem be, el fo ga dom
ural ma dat, és oda szá nom ma ga mat kö ve té sed re. Ámen.

Szer da
Sem mit se te gye tek ön zés ből, se hiú di cső ség vágy ból, ha nem alá zat tal kü lönb -
nek tart sá tok egy mást ma ga tok nál.Fil 2,3 (Zsolt 138,6; Ap Csel 16,23–34; Mt 7,12–
23) Gő günk kel meg mé te lyez zük kör nye ze tün ket, és min dig ke vés nek tart juk,
amennyi re min ket ér té kel nek, vagy aho gyan tisz tel nek. Aki nem lát ja, mek ko -
ra fel adat há zas tár sat, mun ka tár sat kü lönb nek tar ta ni ön ma gá nál, az még el sem
in dult az új élet ben. Alá za to san él ni nem egy győ ze lem kö vet kez mé nye, ha nem
min den na pi fel adat. • Uram, tu dom, a te sze med ben az alá zat ked ves. Ne kem
nem si ke rül az alá za tos ság. Kér lek, se gíts le győz ni nagy ra vá gyá so mat és gő gö -
met. Kér lek, tá mo gass na pon ta ön ma gam el le ni har com ban. Kér lek, ta níts, hogy
tud jam be csül ni és tisz tel ni azo kat, akik kö rü löt tem él nek. Ámen.

Csü tör tök
Cso dá la tos az Úr ter ve, ha tal ma san hajt ja vég re. Ézs 28,29 (Róm 8,30; Mt
18,1–6; Mt 7,24–29) Tu dod-e, hogy az Úr nak ter ve van ve led? Ha tu dod, az
bol dog gá és Krisz tus-kö ve tő vé tesz. Ha nem vagy ben ne biz tos, bá to rí ta lak
az Is ten igé jé vel, „aki azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus -
son az igaz ság meg is me ré sé re”. (1Tim 2,4) • Édes Is te nem, szé gyel lem ma ga -
mat előt ted, mert új ra szem be sü lök az zal, hogy én akar lak szol gá la tom ba ál -
lí ta ni ter ve im meg va ló sí tá sá hoz. Uram, ne ha ra gudj rám bal ga sá go mért és
tisz te let len sé ge mért. Kér lek, a te ter ve det va ló sítsd meg éle tem ben, hogy sem -
mi kép pen ki ne ma rad jak örök or szá god ból. Ámen.

pén tek
Az Úr ezt mond ta Sa la mon nak: Kérj va la mit, és meg adom ne ked! Sa la mon ezt
fe lel te: Adj szol gád nak en ge del mes szí vet! 1Kir 3,5.9 (Jak 1,5; Jn 19,31–37; Mt 8,1–
4) Sok vágy, kí ván ság ha tá roz za meg gon dol ko zá sun kat. Oly kor el mé lye dünk
ezek ben, és job ban le kö tik fi gyel mün ket, mint fel ada ta ink tel je sí té se. Sa la mon
va ló ban bölcs em ber volt, mert Is ten ál tal ka pott fel ada tai tel je sí té sé hez kér te
Is ten se gít sé gét. • Uram, Sa la mont vá lasz tott né ped föl di or szá gá ért bíz tad meg,
hogy szol gál jon ne ked. Ma vá lasz tott né ped min de nütt je len van a vi lág ban, és
a mennyek or szá gá ért bíz tad meg, hogy szol gál jon a té ged nem is me rők kö zött.
Kér lek, adj né ped nek fe le lős sze re te tet, és se gítsd, hogy oda szánt, bi zony ság te -
vő élet tel tölt se be kül de té sét. Ámen.

Szom bat
Örök sze re tet tel sze ret te lek, azért von ta lak ma gam hoz hű sé ge sen. Jer 31,3 (1Jn
4,19; Jel 3,1–6; Mt 8,5–13) Is ten mai igénk ben sze re te té ről biz to sít. Mint kis -
gyer mek sze re tő szí vű ap já ba, úgy ka pasz kod hatsz be lé. Nincs olyan gon dod,
mely ben meg ne ér te ne, és olyan mély sé ge éle ted nek, mely ből ki ne tud na sza -
ba dí ta ni. • Uram, cso dál lak, hogy sze retsz en gem, nem va gyok mél tó rá. Uram,
kö szö nöm, hogy sze retsz en gem. Kér lek, nö veld irán tad va ló bi zal ma mat, hogy
min dig, min den élet hely zet ben mer jem egé szen rád bíz ni ma gam. Ámen.

g Bozo rády Zol tán

Újnap– újkegyelemHIRDETÉSEK nyá ri szü net
az or szá gos iro dá ban
Ér te sít jük  tisz telt  Ügy fe le in ket,
hogy az or szá gos iro da (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.) a  szo ká sos
nyá ri le ál lá sa mi att jú li us 25., hét -
fő és au gusz tus 5., pén tek kö zött
zár va  tart. Kér jük, en nek fi gye -
lem be vé te lé vel ter vez zék lá to ga -
tá su kat,  in té zen dő  fel ada ta i kat.
Meg ér té sü ket kö szön jük!

„Elég ne ked az én ke gyel mem,
mert az én erőm erőt len ség ál tal
ér cél hoz.” (Zsid 2,9) 
Sze re tet tel  hív juk  min den

ked ves test vé rün ket, csa lád tag -
ja in kat  és  ba rá ta in kat  az  au -
gusz tus 5-én 16 óra kor a cell dö -
möl ki  evan gé li kus  temp lom -
ban tar tan dó ün ne pi is ten tisz -
te let re, me lyen Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus  Egy ház ke rü let  püs pö ke
lel késszé szen tel ben nün ket.

Lá zár né Tóth Szil via 
és Zsí ros (Pécz) Lil la

GyÁSZHÍR
Jú li us 28-án, éle té nek 85. évé ben
el te met ték dr. Bre u er György né
Csont ha Ju di tot,  a  Csil lag he gyi
Evan gé li kus  Egy ház köz ség  tag -
ját. Ben ne édes any ját gyá szol jadr.
Bre u er Ka ta lin,  a  Ga u dio po lis
Bé kás me gye ri Evan gé li kus Sze re -
tet ház igaz ga tó ja. „Mert én tu dom,
hogy az én meg vál tóm él, és utol -
já ra az én po rom fe lett meg áll.”
(Jób 19,25)

GyÁSZHÍR
Meg kö szön ve Is ten nek, hogy volt, de fá jón üres nek érez ve a Föl det, ami -
ért el ment, tu dat juk min den ki vel, hogy Mes ter há zy Fe renc né szü le tett Wöl -
fel Már ta, aho gyan vé gig, egész küz del mes éle tét is él te, jú li us 15-én, 90 éve -
sen csen de sen, de rűs bé ké ben el szen de rült, és meg tért éle te Is te né hez.
Az egy há zi szer tar tás és föl di ham va i nak el he lye zé se jú li us 28-án

11 óra kor volt a Győr-Rév fa lu si te me tő ben.


