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Tüskevár a gyülekezeti teremben f 10. oldal
Fotó- és novellaíró-pályázat f 20–21. oldal
Akinek a prédikálás volt a szenvedélye f 4. oldal
Ószö vet sé gi fejtörő
(nem csak) presbitereknek f 25. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

Énekeskönyv-centenárium f 13. oldal
Államalapító királyunk nem érdekből
volt keresztény f 19. oldal
„Minden egyes leütött hang
felelősség” f 23. oldal
A templom macskája f 16. oldal

„Imád ko zom az egy há za mért, mert tény leg ag gó dom e
je len sé gek mi att. Hi szek ben ne, hogy a ha mu alatt ott
iz zik a pa rázs, és ha nem ad juk fel a Krisz tus hoz va ló
tar to zá sunk ból fa ka dó fel ada ta in kat, ak kor meg le het
ál lí ta ni a ne ga tív fo lya ma to kat.”

Lelki és morális tartással élni f 7. oldal

Ülünk Cser ná ton ban, a Hasz mann
Pál Mú ze um nagy szo bá já ban. Hall -
gat juk if jabb Hasz mann Pált, aki
már ugyan csak ben ne van az érett
fér fi kor ban. Azért „if jabb”, mert az
ap ja ugyan ezen a né ven ala pí tot ta a
mú ze u mot. A gyűj te mény nek most
ők a gaz dái: Pa li bá csi a mú ze u mot,
test vé re meg a nép fő is ko lát ve ze ti. 

Évek kel ez előtt ép pen Cser ná ton
ha tá rá ban rob bant le a bu szunk, s
amíg a so fő rök ügyes ked tek, mi
meg néz tük a mú ze u mot. Az óta,
ahány szor ar ra já rok, min dig be ül te -
tem a cso por to mat a nagy te rem be
meg hall gat ni Pa li bá csit. És ő csak
mond ja a ma gá ét. Szí vem sze rint
min den ma gyart leg alább egy szer
be ül tet nék oda meg hall gat ni őt. 

Kez di az zal, hogy az ide gen ve ze tő -
ket rög vest „test vér ve ze tők nek” ne -
ve zi, hisz nem ide ge ne ket hoz tak
ide, ha nem jó ma gyar test vé re ket.
Csak hall gat juk ízes be szé dét a szé -
kely ség ha gyo má nya i ról, ki rá lya ink -
tól ka pott sza bad sá guk ról, de az ez -
zel já ró hon vé dő kö te les sé gük ről is.
Vé de lem re szo ru ló nyel vünk ről és a
szé kely me gyék nek ki já ró jo gos ön -
ren del ke zés ről. Nép mű vé sze tük ről,
mely sok kal több mint szép min ták
gyűj te mé nye, hisz a hím zett, var -
rott, fa ra gott mo tí vu mok ban élet és
tör té net rej tő zik. A kö zös ség ről, az al -
ko tó ról me sél nek a vi rá gok, az egye -
nes meg a kacs ka rin gós vo na lak. S
büsz kén mond ja, ő bi zony már ve lünk
egyen ran gú ál lam pol gá ra a ma gyar
ha zá nak, mert fo lya mo dott az ezt iga -
zo ló pa pí ro kért, és meg is kap ta őket. 

Kör be le het jár ni, meg le het néz ni
a sza bad té ri ki ál lí tást, az öreg pa raszt -
há za kat, kop ja fá kat, me ző gaz da sá gi
gé pe ket, a rá di ó zás he lyi mú ze u mát
vagy az ép pen ké szü lő szé kely ka pun
dol go zó mes te re ket. És le het hal la ni
az im po ná ló ada to kat, éven te hány ez -
ren vesz nek részt a nép fő is ko la prog -
ram ja i ban, al ko tó tá bo ra i ban.

Szent egy há zán egy má sik „nyug -
ha tat lan” em ber fo gad min ket, Haáz
Sán dor. Hu szon ki lenc éve gon dolt
egy na gyot, és meg ala pí tot ta a Szent -
egy há zi Gyer mek fil har mó ni át. Egy -
sze rűb ben mond va a „gye rek fi lit”.
Száz szé kely le ány és fiú éne kel a kó -
rus ban, ame lyet negy ven ta gú szim -
fo ni kus ze ne kar kí sér. Ha áz Sán dor
egy sze mé lyes ze ne is ko la. Meg hall gat -
ja a gye re ke ket, ő ta nít ja a vo nó so kat,
fú vó so kat és a do bost. 

A „ta nár bá csi” emel lett az egész
te le pü lés mo tor ja. Meg szer vez te a
Mú ze um Szál lót, a fi ze tő ven dég lá -
tást. A gye rek fi li prog ram ja el ké -
pesz tő, örök moz gás ban van a csa pat.
Hol Ma ros főn, hol meg Brüsszel ben
lép nek föl. Va sár nap meg a „ki csi mi -
sén” éne kel nek a he lyi temp lom ban.
Majd va la hol egy ma gyar or szá gi tur -
nén buk kan ha tunk rá juk. Éne kel -
tek kis kő rö si temp lo munk ban is,
ak kor is mer tük meg egy mást. 

Egyszer rám szól: „Gyu ri pap bá -
csi, ma ren de zünk egy nó ta es tet!”
Hoz za a ba rát ját, aki he ge dü li a da -
lo kat, ő meg kont rá zik hoz zá a brá -
csá ján. Vagy há rom órán ke resz tül
szól a nó ta s a nép dal a kis kő rö si meg
szent egy há zi tor kok ból. 

Sán dor egy foly tá ban szer vez, te le -
fo nál, mű köd te ti ezt a ha tal mas gé -
pe ze tet. És köz ben ar ra is gond ja van,
hogy két pi ros-fe ke te nép vi se le tes
kis lány mo so lyog jon ránk jöt tünk -
ben-men tünk ben az aj tó ban, te gye
elénk a tá nyért, s kér dez ze meg, íz -
lett-é az étel.

Szé kely zsom bor ban pe dig Ku nos
La jos evan gé li kus tisz te le tes az, aki
nem csu pán pré di kál, ke resz tel, te -
met, vagy ta nít ja a gyer me ke ket a ki -
csiny gyü le ke zet ben, ott Szász föld és
Szé kely föld ha tá rán, ha nem pél dát
mu tat. Az zal, hogy már hu szon egy
éve nem hagy ja ott a két száz öt ven
em be rét. S hogy tej szö vet ke ze tet
szer vez, kom bájnt sze rez, ír ja a pá -
lyá za to kat az em be rek nek. A nagy -
fia se a ván dor bo tot ve szi a ke zé be,
hogy va la hol ide gen ben ke res se a na -
gyobb nak tű nő, de könnyek től sós
ke nye ret. Ha nem in kább ott hon tart
vagy har minc kecs két, azok ból pró -
bál meg él ni.

Há rom em ber, há rom élet. Biz to -
san le he tett vol na még mel lé jük so -
rol ni má sik har min cat vagy akár
szá zannyit is. Ami a kö zös ben nük,
azt tar tom én sza bad ság nak. Re pül -
nek, szár nyal nak ak kor is, ami kor a
ha ta lom ép pen az eve ző tol lak nye se -
ge té sé vel fog la la tos ko dik. Vagy ami -
kor a gaz da sá gi kö rül mé nyek húz zák
ki a ta lajt a föl det meg mű vel ni aka -
ró lá ba alól. A sza bad em ber ak kor is
meg le li az utat, ami kor el fa laz zák
előt te. S ki ter jesz tett szár nyak kal
ha sít ja a kék eget, ami kor ked ve ző a
szél já rás. A sza bad em bert nem le het
le kö töz ni, meg bi lin csel ni.

Se gí te ni kell az em bert, hogy meg -
ta nul jon re pül ni! S ame lyik már tud,
az szár nyal has son! Re pü lő em be rek
len dí tik elő rébb ezt a vi lá got. Akik
mer nek na gyot ál mod ni és ten ni is
ér te. Akik nek a sza bad sá ga ép pen ab -
ban áll, hogy nem tar ta nak a kö vet -
kez mé nyek től. Egy sze rű en tud ják a
jó célt, és ha ma nem, ak kor majd ké -
sőbb, de el is érik. Sza ba dok ar ra,
hogy na gyot gon dol ja nak, s el ru -
gasz kod ja nak mind at tól, ami le húz.
„Ha egy szer meg íz lel ted a re pü lést,
utá na úgy fogsz jár ni a föl dön, hogy
sze med az eget für ké szi, mert ott vol -
tál fent, és oda vágysz vissza.” (Le o -
nar do da Vin ci)

Sza bad ság pe dig ott van, ahol en -
ge dik al kot ni a te rem te ni vá gyó kat.
Ahol sem a kö zös ség, sem sem mi fé -
le fél re si ke rült sza bá lyo zás nem húz
vissza. És ahol a lent ma rad tak nem
irigy ked ve bá mul nak az ég fe lé, ha -
nem ma guk is oda vágy nak…

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Re pü lő em be rek
g Lup ták György

Zsolt 127,1–3 alap ján tar tott ige hir de -
té sé ben Fa bi ny Ta más fel idéz te: az
1700-as évek ele jén a fan csa li evan -
gé li ku sok – a gyü le ke zet el ső lel ké szé -
nek szlo vák–la tin két nyel vű nap ló ja
sze rint öt fér fi és egy öz vegy asszony!
– nem tö rőd tek az zal, mi lyen ke ve -
sen van nak. Jé zus ról akar tak hal la ni,
ezért meg hív ták Cle ment is Já nost, hir -
des se kö zöt tük Is ten igé jét – és nem
volt hi á ba va ló az in vi tá lá suk.

A mai fan csa li evan gé li ku sok, élü -

kön a lel késszel, a fel ügye lő vel és a
gond no kok kal, nem hát rál tak meg a
bo nyo lult pá lyá za ti-köz be szer zé si
el já rá sok elől. Az le be gett a sze mük
előtt, hogy a fel újí tá sok ré vén mél -
tóbb kö rül mé nyek kö zött tart hat ják
majd meg a gyü le ke ze ti al kal ma kat
– és Is ten nek is ked ves volt ez az el -
gon do lás. Most a gyü le ke zet tag ja in
van a sor – szó lí tot ta meg a pa dok -
ban ülő ket a püs pök –, hogy ki-ki a
ma ga le he tő sé gei sze rint te gyen bi -

zony sá got ar ról: nem hi á ba va ló a
mi mun kánk az Úr ban.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lé sen Ger lai Pál he lyi lel kész
szá molt be az el vég zett mun ká ról. A
fan csa li gyü le ke zet az Eu ró pai Unió
és a Ma gyar Köz tár sa ság kor má nya
ál tal ki írt Új Ma gyar or szág vi dék fej -
lesz té si prog ram ke re té ben 39 mil lió
fo rin tot nyert. Ezt az össze get – a pá -
lyá za ti ki írás nak meg fe le lő en – el ső -
sor ban kö zös sé gi szín tér fel újí tá sá ra
for dít hat ták, ezért a leg fon to sabb
fel adat az volt, hogy a sek res tye –
gyü le ke ze ti te rem ként – is mét ér de -
mi sze re pet tölt hes sen be mind az
egy ház köz ség, mind az egész te le pü -
lés éle té ben. (A pá lyá zat utó fi nan szí -
ro zá sos volt; a be ru há zás költ sé gét a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
elő le gez te meg a gyü le ke zet nek.)

Fan csa li öröm

Az 1785-ben épült to ka ji evan gé li -
kus temp lo mot utol já ra 1924-ben
újí tot ták föl. Az utób bi idő ben oly
mér ték ben meg rom lott az ál la po -
ta, hogy a he lyi kö zös ség biz ton sá -

gi okok ból nem hasz nál ta; ha von -
ta meg tar tott is ten tisz te le te i nek
egy he lyi ét te rem – in gyen hasz ná -
lat ra bo csá tott – kü lön ter me adott
ott hont.

Mi vel a temp lom re no vá lá sa túl
nagy költ sé get je len tett vol na, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le -
té kes ve ze tői vé gül úgy dön töt tek,
hogy a kár pót lás le he tő sé gét ki hasz -
nál va az épü let együt test vissza ad ják
To kaj vá ro sá nak, s a kár pót lás ként
ka pott összeg ből új ima há zat ala kí -
ta nak ki. A 16. szá zad el ső fe lé ben
meg ala kult gyü le ke zet te hát to vább -
ra is ma rad a vá ros ban, és re mény -
ség sze rint mél tó kép pen kép vi se li a
lu the rá nus ha gyo má nyo kat és hi tet
az el ső ként Ba ti zi And rás pro tes táns
pré di ká tor ál tal gon do zott vi dé ken. 

Ét te rem ből ima ház ba
Fel szen tel ték a to ka ji evan gé li ku sok új in gat la nát

f Folytatás a 3. oldalon

b A Tállya–Aba új szán tó–To kaj–Sá tor al ja új he lyi Misszi ói Evan gé li -
kus Egy ház köz ség az Észa ki Egy ház ke rü let hat év vel ez előt ti köz gyű -
lé si ha tá ro za ta ér tel mé ben 2006. ja nu ár 1-jé vel ala kult meg. Az egy -
kor vi rág zó, má ra azon ban meg csap pant lé lek szá mú evan gé li kus kö -
zös sé gek pász to ro lá sá ra ta valy nyá ron a fris sen fel ava tott Asz ta los Ri -
chárd be osz tott lel készt küld te ki Fa bi ny Ta más püs pök. Alig telt el
egy esz ten dő, s au gusz tus 6-án az új to ka ji ima ház szen te lé sé re gyűl -
het tek össze a hí vek.

f Folytatás a 3. oldalon

b Nem hi á ba fá ra doz tak a fan csa li lu the rá nu sok: az Úr meg ál dot ta
igye ke ze tü ket, ve lük épí tet te az új gyü le ke ze ti ter met, és mel let -
tük állt a temp lom fel újí tá sa so rán. Az el ké szült mun ká la to kért
au gusz tus 7-én, va sár nap ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben ad tak há -
lát Is ten nek a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség
tag jai. Az ezentúl gyülekezeti teremként is működő sek res tyét Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke szen tel te fel.

Az Evangélikus Élet szerkesztősége által kiírt Szabadság fotópályázat 1. helyezettje – Kutyifa Ágnes felvétele

„A tér ké pet bön gész ve meg lep ve lá -
tom, hogy az ál lam ki lenc ven ki lenc
me gyé jé nek egyi két úgy hív ják:
Kos suth!”

Felhőkarcolók és magas kukorica
f 8–9. oldal
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Ahol Jé zus azt mond ja: „…én pe dig
azt mon dom nek tek”, ott dön tő mon -
da tok kö vet kez nek. Ide gen, de ma
meg szo kott szó val: ott ce zú ra van.
Ha tár hoz ér kez tünk. Urunk el ha tá -
ro ló dik va la mi től, és egé szen új, já -
rat lan utat mu tat ta nít vá nya i nak.
Mond hat nánk: re-for mál ni akar!

Mi től ha tá rol ja el ma gát Urunk?
Fe lü le te sen így vá la szol hat nánk: az
Ószö vet ség től. De va ló ban így van?
„Sze resd fe le ba rá to dat, és gyű löld
el len sé ge det” – ezt így az Ószö vet ség -
ben se hol nem ol vas suk. Leg fel jebb
a „bosszú zsol tá rok ra” gon dol ha tunk,
ahol az imád ko zó el len sé ge i nek el tip -
rá sá ért kö nyö rög. Ez nyil ván nem Jé -
zus út ja, aki a ke resz ten így imád ko -
zott: „Atyám, bo csáss meg ne kik,
mert nem tud ják, mit cse lek sze nek.”
Fi gye lem re mél tó, hogy az el ső vér -
ta nú, Ist ván is meg ta nul ta Urá tól ezt
az imád sá got. 

Jé zus itt nem az Ószö vet ség től, ha -
nem az ószö vet sé gi nép ben meg -
gyö ke re zett rossz gya kor lat tól óv.
Ne künk is meg kell fon tol nunk,
hogy va ló ban Is ten új szö vet sé gi
né pe va gyunk-e. Nem fér-e meg szí -
vünk ben a sze re tet és a gyű lö let
együtt? Nem mon dunk-e ha mar
íté le tet ar ra, aki nem úgy gon dol ko -
zik, mint mi?

Mai igénk nem csak „el ha tá ro ló -
dás”, ha nem szí vünk fel tá rá sa is.
Mennyi in du lat ka va ro dik szí vünk -
ben és gon do la ta ink ban! És itt nem
a „vi lág nak”, ha nem Is ten né pé nek
gon dol ko zá sá ról, gya kor la tá ról van
szó. A ke resz tény egy ház ban élő
gya kor lat ról. Mennyi jo gos vád ér
ben nün ket tör té nel mün ket néz ve,
de mennyi vi ta és küz de lem csi tul hat -
na el ma is, ha ko mo lyan ven nénk:
„Én pe dig azt mon dom nek tek…”!
Gon dol ha tunk nap ja ink ban is fo lyó
nyil vá nos vi ták ra, de gon dol ha tunk

szí vünk ben for ron gó in du la tok ra is.
En ged jük, hogy Jé zus sza va le lep lez -
zen ben nün ket, ne men te ges sük ma -
gun kat!

Jé zus sza va utat is mu tat. Urunk
nem ér zel gős ség ről szól, ami kor sze -
re tet ről be szél. Még csak nem is „a
sze re tet him nu szá ról”, ame lyet Pál
egy ál ta lán nem an nak szánt, hi szen
így ve ze ti be: „Ezen fe lül meg mu ta -
tom nek tek a leg ki vá lóbb utat.” Út ról
van szó, a ke resz tény élet na pi út já -
ról, ezért a cím: Is ten sze re te té vel a
min den na pok ban. Mert Jé zus utat,
éle tet, gya kor la tot kí nál és kí ván.
Ha jól fi gye lünk igénk re, éle tünk két
te rü le té re kü lö nö sen is rá mu tat mint
a sze re tet gya kor ló te ré re.

Min den na pi, em be ri kap cso la -
tunk az egyik. Jé zus sza va az ut cá -
ra visz, ahol kü lön bö ző em be rek kel
ta lál ko zunk. Olya nok kal, akik kel
öröm a ta lál ko zás, de olya nok kal is,
aki ket ki ke rül nénk.

Fi gyel jünk fel Jé zus sza va i ban
er re: „kö szön ti tek”. Mennyi re fon tos
volt a ré gi ek éle té ben a kö szön tés!
Ha vé gig néz nénk Pál le ve le it, el cso -
dál koz nánk, hogy ne ki is mi lyen
fon tos a test vé ri, em be ri kap cso la -
tok ápo lá sa: „kö szön te nek”, „kö szönt -
sé tek”. A kö szön tés egy sze rű en kö -
szö nés is. Fa lu si lel kész vol tam, tu -
dom, mi lyen fon tos ez. Nyug dí jas -
ként Kő szeg re ér kez ve el ső uta -
mon egy üz let előtt rám kö szönt egy
is me ret len em ber. „Itt hon va gyok”
– érez tem. S az óta ta pasz ta lom,
hogy eb ben a kis vá ros ban még él ez
a ré gi szo kás.

Eb ben az is ben ne rej lik, meg tu -
dom-e előz ni em ber tár sa i mat a kö -
szön tés ben. És ez nem csak ud va ri -
as sá gi for mu la, ha nem nyi tott ság, a
má sik ész re vé te le, el fo ga dá sa, tisz -
te le te is. A kap cso la tok ko mo lyan
vé te le, ápo lá sa. Elöl já runk-e mi, Jé -

zus ta nít vá nyai a kö zös ség ápo lá sá -
ban? Egy más tisz te let tel jes, meg elő -
ző „kö szön té sé ben”? Ér de mes en nél
is meg áll ni: csak azo kat kö szön ti tek.
Bi zony, ha tá ra van, kö rei van nak
kap cso la ta ink nak. Van nak, akik be -
le fér nek, és van nak, akik nem. Ve -
gyük tu do má sul, sze re te tünk va ló -
di sá ga sok szor az ut cán dől el.

Is ten nel ápolt kap cso la tunk a má -
sik te rü let, amely re Jé zus rá mu tat. A
bel ső szo ba. Re mé lem, meg van még
a bel ső szo bánk. De ki ért, ki kért és
mi ért imád ko zunk ott? „Én pe dig azt
mon dom nek tek: Sze res sé tek el len sé -
ge i te ket, és imád koz za tok azo kért…”
– mond ja Urunk, s hoz zá te szi:
„…akik ül döz nek ti te ket” (egy for dí -
tás sze rint „akik rá gal maz nak”). Ha
ül dö zés ma nincs is, rá gal ma zók, szi -
dal ma zók ma is akad nak, és nem csak
egy há zon kí vül, ha nem Is ten né pé -
nek so ra i ban is. Nem csak vi tat koz -
ni kel le ne ve lük, ha nem imád koz ni
is ér tük. Ez bi zony „új ima tárgy” le -
het ne. 

Ha a kö szön tés kap csán em be ri
kap cso la ta ink ha tá ra i ról gon dol koz -
tunk, nem kell-e ugyan ezt ten nünk
imád sá ga ink kal kap cso lat ban is?
Mennyi re tud juk ki tá gí ta ni imád -
sá gunk kö rét? Le het, hogy ál ta lá ban
imád ko zunk el len sé ge in kért, de kö -
nyör günk-e azért, aki vel ép pen most
va gyunk konflik tus ban?

Volt, hogy imád koz tam azért, aki -
vel fe szült vi szony ba ke rül tem. Nem
volt könnyű a kez det. De ol dó dott a
fe szült ség. Nem csak ben nem, ha nem
mint ha „el len fe lem ben” is el kez dő -

dött vol na va la mi új. A sze re tet gya -
kor lá sá nak he lye az ut ca mel lett az
imád ság is. Bi zo nyos, hogy meg vál -
toz na egy há zi, gyü le ke ze ti és egyé ni
ke resz tény éle tünk – le het, hogy a
kö rü löt tünk élő vi lág éle te is –, ha így
él nénk. Ami kor az Új szö vet ség má -
sutt a gyü le ke ze ti ta gok nak is „el len -
ség ről”, „po gány ról” be szél, ak kor
ezt ál ta lá ban ima tárgy ként ajánl ja. Az
imád ság „he gye ket moz ga tó erő” –
mond ja Jé zus. Nem ilyen he gyek-e
in du la ta ink, ame lyek az imád ság ál -
tal el ke rül het né nek az út ból?

Is ten sö tét ség ből vi lá gos ság ra hív,
hogy sze re tet ál tal Is ten gyer me ke -
i vé le gyünk – ez az össze fog la ló ja a
má ra ki je lölt igék nek. Eh hez csak
egy ki egé szí tés tar to zik. Ál ta lá ban
nem a sze re tet ál tal le szünk Is ten
gyer me ke i vé, ha nem Is ten sze re te te
ál tal. Ró la mond ja Jé zus, hogy esőt
küld min den ki nek, nap fé nyét ki -
vé tel nél kül min den ki re áraszt ja.
Is ten sze re te té nek leg ra gyo góbb
pél dá ja még is ma ga Jé zus Krisz tus.
A Fiú, akit Is ten vá lo ga tás nél kül,
min den ki ért kül dött. „Jó kért” és
„go no szo kért” egy aránt. Ez a sze re -
tet tesz min ket Is ten gyer me ke i vé.
Tö ké le te sek ké? Olya nok ká, aki ket el -
ért ez a sze re tet, és akik ál tal ez a
sze re tet to vább is su gá roz hat. Ők Is -
ten sze mé ben „tö ké le te sek”. Gyer -
me kei.

Az ő sze re te té nek – nap su gár -
ként, eső ként va ló – meg ta pasz ta lá -
sa me le gít se szí vün ket, hogy él hes -
sük, gya ko rol has suk azt Is ten előtt és
em be rek kö zött, imád ság ban és az ut -
cán is.

g Ke ve há zi Lász ló

Imád koz zunk! Uram, tégy en gem bé -
kes sé ged esz kö zé vé, hogy sze ret ni tud -
jak ott, ahol gyű löl nek. Ámen.
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Is ten sze re te té vel a min den na pok ban
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Sze re tő mennyei Atyánk,
aki a sö tét ség ből vi lá gos ság ra hí vod
éle tün ket, aki igé det kül död, hogy
mi nél töb ben meg hall ják és el fo -
gad ják meg té rés re hí vó sza va dat:
hall gasd meg most há la adá sun kat,
ké ré se in ket, ame lye ket eléd vi szünk
kö zös imád sá gunk ban.

[Lek tor:] Kö szön jük, hogy ma is
meg áll hat tunk előt ted, le te het tük
azo kat a ter he ket, ne héz sé ge ket a ke -
reszt tö vé hez, ame lyek lel kün ket
nyom ják, töl te kez het tünk szent igéd -
del. Az zal az igé vel, amely tő led jön,
és ma is hang zott fe lénk, utat mu tat -
va, út ra va lót ad va az előt tünk ál ló
idő szak hoz. Ké rünk, igéd del erő -
sítsd ben nünk a hi tet, hogy bi zony -
sá got tud junk ten ni ró lad, meg vi lá -
go sod junk: csak ben ned és csak ve -
led van tar tal mas, tel jes élet.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg

min ket!
[Lek tor:] Is te nünk! Oly kor még a

hoz zánk kö zel ál ló em be rek hez, sze -
ret te ink hez, fe le ba rá tunk hoz sem
tu dunk min dig ked ve sek len ni. A fá -
radt ság, a min den na pi ro ha nás, az
ide ges ke dés mi att el ma rad nak a ked -
ves, sze re tet tel jes sza vak, mon da tok.
Ké rünk, adj erőt, hogy el mond has -
suk ne kik, mennyi re fon to sak az
éle tünk ben! Adj erőt, hogy ta ní tá sod
sze rint azok fe lé is meg bo csá tás sal és
sze re tet tel for dul junk, akik el le nünk
van nak, éle tünk re tör nek. Imád ko -
zunk ér tük is, hogy meg lás sák az utat
a sö tét ség ből a vi lá gos ság ra! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, le -
gyen ál dá sod sze re tett ha zán kon,
Ma gyar or szá gon, ami kor az ál lam -
ala pí tás év for du ló já ra ké szü lünk ren -
dez vé nyek kel, is ten tisz te le tek kel.
Óvd né pün ket ha tá ron in nen és túl.
Ké rünk, ol tal mazd csa lád ja in kat,
éle tün ket. Adj bölcs szí vet és be lá tást
né pünk ve ze tő i nek, hogy he lye sen
tud ja nak dön te ni, a ve ze tés fe le lős -
sé gé nek meg fe lel je nek. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Légy fi a tal ja ink kal, di ák -
ja ink kal, akik még a nyá ri szü net
gond ta lan sá gá ban él nek. Add, hogy
böl csen hasz nál ják fel a hát ra lé vő két
he tet. Óvd őket, ve zesd őket út ju kon,
ha pe dig ott ho nuk tól tá vol foly tat ják
ta nul má nya i kat, el ke rül nek a gyü le -
ke zet től, add, hogy más hol is be fo -
ga dó kö zös ség re ta lál ja nak! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ugyan ak kor eléd visszük
azo kat a test vé re in ket, akik a be teg -
ség ter hét hor doz zák ezek ben a na -
pok ban, akár kór ház ban fek sze nek,
akár ott hon vi se lik a be teg ség ter he -
it. Ne pró báld őket ere jü kön fe lül,
eny hítsd fáj dal mu kat, és újítsd meg
lel ki ere jü ket a gyó gyu lás ba ve tett hit -
ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

b Foly tat juk a Li tur gi kus könyv
má so dik kö te té nek is mer te té sét.
Az el kö vet ke ző he tek ben a lel ki -
pász to ri szol gá lat tal kap cso la tos
ren de ket te kint jük át. Sze ret -
nénk ezt úgy ten ni, hogy az itt
ol vas ha tó so rok ne pusz ta tá jé -
koz ta tók, be mu ta tá sok le gye -
nek, ha nem meg érez zük azt,
hogy mi min den hú zó dik meg
egy-egy anyag mö gött, s an nak
mi lyen gaz dag mon da ni va ló ja
van kö zös sé gi és sze mé lyes hit -
éle tünk szá má ra is.

A 20. szá zad lá za dó vi lá gá nak egyik
jel lem ző je az volt, hogy fö lös le ges nek
tar tot ta és el dob ta a for má kat. Sza -
bad ság cím szó alatt a kö tet len ség, a
la za ság, a spon ta ne i tás vált nép sze -
rű vé. Csak sem mi kö tött ség, csak
sem mi meg szo kás. Köz ben el fe lej tet -
ték, hogy az élet szét fo lyik me der nél -
kül, és a kö zös ség csak ak kor mű kö -
dő ké pes, ha bi zo nyos já ték sza bá -
lyo kat meg fo gal ma zunk és be tar -
tunk. Ha nin cse nek for mák, és nin -
cse nek kon tú rok, össze fo lyik min den,
s egy idő után ki áb rán dul tan meg csö -
mör lik az em ber. Amíg egy év szá zad -
dal ez előtt a szo ká sok, kon ven ci ók és
for mák kö töt ték gúzs ba az em be ri
éle tet, ma az a ve szély fe nye get,
hogy szét fo lyik, szét esik min den,
mert nin cse nek for mák.

Bi zo nyos vo nat ko zás ban ugyan ez
ér vé nyes az egy ház éle té re is – még

ha más mér ték ben, más táv la tok kal
mér jük is a fo lya ma to kat. Az egy ház
két ezer év alatt meg ta lál ta, „meg fa -
rag ta”, ki fi no mí tot ta azo kat a for má -
kat, ame lyek a hit élet nek med ret
ad tak. S ha a meg úju lá si moz gal mak
ke mé nyen bí rál ták is a for má kat, el
nem dob ták, in kább ja ví tot tak raj tuk.
S ahol ra di ká li san sza kí tot tak a ko -
ráb bi ak kal (lásd kis egy há zi kö zös sé -
gek), ott új ke re te ket ve zet tek be, al -
kal maz tak, ér lel tek ki.

Igaz mind ez az is ten tisz te le ti élet -
re ép pen úgy, mint az egy há zi szer -
ve zet re, a kö zös sé gi ren dez vé nyek re
ép pen úgy, mint az egyé ni vagy kis -
cso por tos ke gyes sé gi élet meg nyil vá -
nu lá sa i ra. Mert aki nem akar ren det -
len sé get, össze vissza sá got, ne tán
anar chi át, az tud ja, hogy med ret
kell ad ni az egy há zi szol gá lat nak.

A nagy for mák (is ten tisz te le tek,
egy há zi ün nep sé gek) után – mi előtt
rá tér nénk az ik ta tá sok, szen te lé sek,
meg ál dá sok ün ne pi li tur gi á i ra –
most a ki sebb for mák kal is mer ke -
dünk meg. Egy cso kor ba gyűjt jük a
lel ki pász to ri szol gá la to kat se gí tő for -
má kat, ren de ket.

Min den kor ban fon tos volt a lel -
ki pász to ri szol gá lat. Ma, a sza vak és
az in for má ci ók túl ára dá sá nak és
emi att de val vá ló dá sá nak ko rá ban
ki emel ten is fon tos. A kö zös ség ve -
ze té se mel lett elő tér be ke rült a lé lek
pász to ro lá sá nak szol gá la ta. Ugyan -
ak kor – akár mennyi re el lent mon dá -
sos nak tű nik is – ma, az in di vi du a -
liz mus kor sza ká ban ne he zebb a sze -

mé lyes lel ki pász tor ko dás, mint a
ko ráb bi ko rok ban.

A leg fon to sabb – mond ják –, hogy
le gyen, aki be szél get az el ma gá nyo -
so dó em ber rel, aki a tö meg ben is
egye dül ér zi ma gát, s nem egy szer ma -
gá ra ma rad prob lé má i val. „Csak le -
gyen, aki meg hall gas son, le gyen, aki
oda fi gyel jen, le gyen, aki em pá ti á val
fe lém for dul!” A lel ki pász to ri szol gá -
lat azon ban több az em pa ti kus oda -
fi gye lés nél. A lel ki pász tor nak a Pász -
tor nyo má ban jár va, a Pász tor kül döt -
te ként kell vé gez nie szol gá la tát. Ezért
ke vés a jó be szél ge tés, ad ni is kell, s
nem egy sze rű en sa ját lel ki kin csé ből,
ha nem az egy ház egyet len kin csé ből:
az evan gé li um ból. Még hoz zá egye te -
me sen és még is sze mély re sza bot tan.

A pász to ri szol gá lat lel ki pász to ri
be szél ge tés sel in dul, de az csu pán egy
ál lo má sa. To vább le het lép ni a sze mé -
lyes gyó nás, a sze mé lyes úr va cso ra -
vé tel fe lé. S ezek ben a lé pé sek ben már
nagy se gít ség a le tisz tult, frap páns
for ma, amely az el ka lan do zá son túl
a szub jek ti viz mus tól és a part ta lan -
ság tól is meg óv hat. Ugyan ak kor ezek
a for mák meg érez tet he tik, hogy a
sze mé lyes ese mény is az egy ház, sőt
a vi lág egy ház éle té nek egé szé be si mul
be le, össze köt test vé rek kel, és csönd -
ben, de bi zony ság té vő erő vel ott áll
a hit ben előt tünk já rók, mel let tünk
ál lók és utá nunk kö vet ke zők kö zös -
sé ge.

Lel ké szek és gyü le ke ze ti ta gok so -
ka sá ga nem is me ri eze ket a le he tő sé -
ge ket, s ezért nem is él nek ve lük. Nem

tit kolt cé lunk, hogy együtt ta nul juk
új ra, ami nek gya kor la tá ból ki es tünk,
amit kül ső vagy bel ső fo lya ma tok
ered mé nye ként el fe lej tett az egy ház.
S ha meg is mer jük, ak kor új ra gya ko -
rol hat juk és be gya ko rol hat juk őket
ha tal mas „lel ki ha szon nal”.

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te -
té ben a Lel ki pász to ri szol gá la tok cí -
mű fe je zet a kö vet ke ző ket tar tal -
maz za: Sze mé lyes gyó nás; Gyó nás és
úr va cso ra; Lel ki pász to ri szol gá lat
hal dok ló mel lett; Lel ki pász to ri szol -
gá lat ha lott mel lett; Tex tu ári um a lel -
ki pász to ri szol gá la tok hoz. Eze ket a
ré sze ket vesszük sor ra a kö vet ke ző
he tek ben úgy, hogy a ren dek is mer -
te té sén túl sze ret nénk el gon dol kod -
tat ni, kér dé se ket fel vet ni, a li tur gi á -
ban meg ta pasz talt él mé nye ket meg -
osz ta ni.

Nem vál nak túl me rev vé, sab lo -
nos sá, ne tán sze mély te len né a lel ki -
pász to ri szol gá la tok, nem esünk új -
ra a for mák fog sá gá ba ezek kel a ren -
dek kel? Ha meg van a me der, ak kor
tu dunk él ni a sza bad ság gal. Aki tud -
ja és hasz nál ja a kö tött for má kat, az
tud imp ro vi zál ni, az tud a lé lek kö -
tet len sé gé vel él ni.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Lel ki pász to ri szol gá la tok
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A ta valy ősszel gon do san ki vá lasz tott
épü let a fő út men tén, a ked velt bor -
vi dé ken át uta zók szá má ra jól lát ha -
tó he lyen fek szik (Ady End re út

19/B), a gyü le ke ze ti ta gok több sé gé -
nek könnyen meg kö ze lít he tő. He lyet
ka pott ben ne a lel kész la kás, az ima -

te rem és egy – bár ki szá má ra igény -
be ve he tő – ven dég szo ba.

Az ál tal, hogy a gyü le ke zet lel ké sze
a misszi ói egy ház köz ség föld raj zi
„szí vé ben” la kik, a kör nyék evan gé -
li ku sai és a kö zös ség re vá gyók

könnyen el ér he tő ek lesz nek szá má -
ra. Az új ima ház lé te már is érez he -
tő vál to zást ho zott: mos tan tól min -

den va sár nap dél előtt ki lenc óra kor
is ten tisz te let vár ja a hí ve ket.

Az épü let fel szen te lé se al kal má ból
ren de zett ün nep sé gen több íz ben is
meg em lít te tett Asz ta los Ri chárd
előd jé nek, Me zey Gá bor nak („Öcsi”)
a ne ve, aki nek mind vé gig, még ha lá -
los ágyán is szív ügye volt a gyü le ke -
zet sor sa és jö vő je – en nek je gyé ben
kér te a püs pö köt, hogy utód ja a ba -
rát ja, „Ri csi” le hes sen.

Az ün ne pi al kal mon dr. Fa bi ny Ta -
más hir det te Is ten igé jét Zsolt 26,8
alap ján („Uram, sze re tem há za dat,
ahol laksz, di cső sé ged la kó he lyét”). Is -
ten nem az enyé szet is te ne, újat tud
és akar al kot ni az em be ri leg re -
mény te len hely ze tek ben is. Ne héz
szív vel vál tunk meg a ré gi temp -
lom tól. Sze ret tük vol na meg men te -
ni. Akik ne héz szív vel bú csúz tak,
néz ze nek most szét – fo gal ma zott a
püs pök –, és lás sák a kő ből épült új
há zat, amely nem csak Is ten há za, de
em ber haj lé ka és gyü le ke zet ott ho na
is, ahol az ün nep na po kon túl a hét -
köz na pok ban is meg le het ta lál ni
Is tent.

g Hor váth-He gyi Áron

Ét te rem ből ima ház ba
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b Két lel kész nőt avat tak au gusz tus
5-én, pén te ken dél után Cell dö -
möl kön. Lá zár né Tóth Szil via és
Zsí ros Lil la csa lád tag jai, ba rá tai
és az őket is me rő és sze re tő
gyü le ke ze tek tag jai meg töl töt ték
a temp lo mot.

A li tur gi á ban Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke mel lett Bács kai Ká roly, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ad junk tu sa és Ko vács né Tóth Már ta

vö nöc ki lel kész nő vett részt. Az úr -
va cso ra osz tás szol gá la tá ban Rác Dé -
nes he lyi lel kész se géd ke zett.

Iz gal mas kér dés az, hogy mi fé le erő
rej tő zik a lát szó la gos gyen ge ség mö -
gött – kezd te pré di ká ci ó ját Sze me rei
Já nos püs pök. A lel kész je löl tek vá lasz -
tott igé je, 2Kor 12,9 alap ján hang sú -
lyoz ta, hogy Is ten sok szor a gyen gé -
ken, a ki csi ken ke resz tül ké szít sza ba -

dí tást. Sőt az Úr ere je a gyen gé ken ke -
resz tül mu tat ko zik meg iga zán. Lil -
la és Szil via – mint az úgy ne ve zett
„gyen gébb nem” tag jai – ar ról a
Krisz tus ról ta nús kod hat nak, aki erőt
ad ne kik és a rá juk bí zot tak nak is.

Az ün ne pi is ten tisz te let meg ha tó
pil la na ta volt, ami kor a két lel kész -
nő egy más mel lett tér del ve, együtt
mond ta el a lel kész ava tá si es kü szö -
ve gét, majd kö zö sen fo gad ták a kol -
lé gák ál tal mon dott ál dó igé ket. So -
kak sze mé be könny szö kött, amikor
Szil via és Lil la először osztotta az úr -
vacsorát.

Az al kal mat kö ve tő sze re tet ven -
dég sé gen kö szön tőt mon dott töb bek
kö zött Sze me rei Já nos püs pök és
Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő, Rác Dé nes lel kész a cell dö -
möl ki gyü le ke zet és a va si egy ház me -
gye ne vé ben, illetve Töl li Ba lázs, a
sop ro ni lí ce um igaz ga tó ja. Szil vi á nak
emel lett ha tod éves men to rai, Krá mer
György és Pán gyánsz ky Ág nes pi li si

lel ké szek is gra tu lál tak, Lil lát pe dig
az őt fo ga dó med gyes egy há zai gyü -
le ke zet fel ügye lő je, Madari Imréné
kö szön töt te.

* * *

Lá zár né Tóth Szil via a cell dö möl ki
evan gé li kus egy ház köz ség hez tar -
to zó To korcs ról szár ma zik. A sop ro -
ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí -
ce um) Gim ná zi um di ák ja volt. 2002-
ben kezd te meg ta nul má nya it az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus-lel kész sza kán. Ez zel pár hu -
za mo san ál ta lá nos szo ci á lis mun -
kás dip lo mát szer zett a győ ri Szent
Ist ván Egye te men. Egy évet ösz tön -
díj jal a né met or szá gi Ne u en dett el sa -
u ban töl tött, ahol a ba jor or szá gi dia -
kó ni ai mun ká val kap cso la tos ta pasz -
ta la to kat is szer zett. Ha tod éves gya -
kor la tát a pi li si evan gé li kus gyü le ke -
zet ben vé gez te. 2008-ban há zas sá got
kö tött, fér je Lá zár Vik tor mér nök-in -
for ma ti kus. Szil via szol gá la tát a szé -
kes fe hér vá ri gyü le ke zet ben kez di
meg be osz tott lel kész ként.

Zsí ros (szü le tett Pécz) Lil la Len -
ke szin tén a lí ce um ban ta nult. A
cell dö möl ki lány 1999-ben kezd te
meg teo ló gi ai ta nul má nya it. 2004-
től két évig gyü le ke ze ti mun ka társ -
ként dol go zott Ka pos vá ron, majd
ha tod éves gya kor la tát is itt vé gez te
Sze me rei Já nos men tor mel lett.
2006-tól 2009-ig a ba la ton bog lár–
hács–so mogy vá mo si egy ház köz -
ség ben gyü le ke zeti mun ka társ. Lil -
la 2004-ben ment férj hez Zsí ros
And rás lel kész hez, kis lá nyuk, Sá ra
2009-ben szü le tett. A lel kész nő a
kö zel jö vő ben fér jé vel együtt a dé li
ke rü let hez tar to zó Med gyes egy há -
zán kez di meg szol gá la tát.

g Adá mi Má ria

A gyen gék ere je

b Lelki hajlékának fel újí tá sá ért
ad ha tott há lát au gusz tus 7-én,
va sár nap Za la ist vánd evan gé li -
kus gyü le ke ze te. A re no vált épü -
le tet, il let ve az új szó szé ket és ke -
resz te lő ku tat Sze me rei Já nos
püs pök szen tel te fel, a li tur gi á -
ban Smi dé li usz Zol tán so mogy-
za lai es pe res és Ko czor György
he lyi lel kész se géd ke zett.

Az ün nep nek kü lö nös je len tő sé get
adott, hogy hosszú vá ra ko zás után
ke rül he tett rá sor. A gyü le ke zet már
2009-ben pá lyá zott a fel újí tás ra, de

ak kor for rás hi ány mi att nem kezd -
het ték el a mun kát.

Most, hogy a temp lom vég re meg -
újul ha tott, még in kább érez zük,
mek ko ra aján dék ez – fo gal ma zott
ige hir de té sé ben Sze me rei Já nos,
majd Zsolt 103,17 alap ján Is ten gond -
vi se lé sé nek meg ta pasz ta lá sá ról be -
szélt. Az épü let nem csu pán fa és kő,
ha nem át hi dal ja az időt. Össze köt a
ko ráb ban itt jár tak kal és a jö vő nem -
ze dék kel is – mond ta a püs pök.
Azért áll, és azért újult meg ez a
temp lom, hogy meg ta lál juk a ka -
pasz ko dót: Is ten ke zét.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lé sen Ko czor György, a gyü -
le ke zet lel ké sze is mer tet te az el vég -
zett mun ká kat és azok költ sé ge it,
majd kö szö ne tet mon dott a ka pott
tá mo ga tá sért és a se gít sé gért, ki -
emel ve Szil vás Lász ló nak a fel újí tás -
ban vég zett sze re pét.

Smi dé li usz Zol tán es pe res kö -
szön tő jé ben a temp lo mot olyan aj tó -
nak ne vez te, amely egy részt Is ten fe -
lé, más részt egy más fe lé nyí lik. Hor -
váth Zsolt ró mai ka to li kus plé bá nos
ki fe jez te az épü let meg szé pü lé se fe -
lett ér zett örö mét, majd így foly tat -
ta: „Most a gyü le ke ze ten van a sor,
hogy lé lek ben is meg újul jon.” 

A Za la ist ván di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ko ráb bi lel ké szei kö zül
Ro szík Gá bor és Vaj da Ist ván is kö -
szön töt te az ün nep lő kö zös sé get.
Nagy La jos a Veszp ré mi Egy ház me -
gye el nök sé ge ne vé ben szólt, és meg -
em lé ke zett nagy báty já nak, Nagy Ist -
ván lel kész nek a Za la ist ván don vég -
zett szol gá la tá ról.

Az al ka lom, mely nek ott ho nos sá -
gá hoz a gyü le ke zet ven dég sze re te -
te is hoz zá já rult, a gyü le ke ze ti ház
ud va rán tar tott kö zös va cso rá val
ért vé get.

g A. M.

Aj tó Is ten és egy más fe lé
Meg újult a za la ist ván di temp lom

A tény le ges mun ká la tok ta valy ok -
tó ber ele jén kez dőd tek el, és most
nyá ron fe je ződ tek be. Ez idő alatt új -
ra épült a sek res tye, a temp lom kí -

vül-be lül új va ko la tot ka pott, meg -
újult a kar zat ra ve ze tő lép cső, meg -
szé pült a pa do zat, az ol tár és a
szó szék is. Hely re ál lí tot ták a mű em -
lé ki vé de lem alatt ál ló temp lom
egy kö zép ko ri kő ke re tes ab la kát, va -

la mint ren dez ték a temp lom kör -
nye ze tét is. (Egye dül a  te tő cse ré jé -
re nem volt mód.)

A köz gyű lé sen a re for má tus, a
ró mai ka to li kus és a gö rög ka to li kus
egy ház kép vi se lő in kí vül – a li tur gi -

á ban a püs pök és a gyü le ke zet lel ké -
sze mel lett részt ve vő – Sán dor Fri -
gyes, a Bor sod-He ve si Egy ház me gye
es pe re se is kö szön töt te a gyü le ke zet
tag ja it.

g V. J.

Fan csa li öröm
f Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalról
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Ne gyed szer is nyi tott temp lom éj sza ká ja a pusz ta föld vá ri evan gé li kus temp lom ban
au gusz tus 19-én 18 órá tól. Fó kusz ban: az alap kő.

A prog ram: 18.00: „Be me le gí tő já té kok”, dia film mú ze um • 19.00: Meg nyi tó, ko szo rú -
zás, is te nes nép éne kek a Bú za vi rág nép dal kör elő adá sá ban • 19:30: A Ze ne ba rát Fe le ba -
rá tok kon cert je • 20.00: In ter ak tív könnyű ze nés is ten tisz te let. Igét hir det: Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na püs pök he lyet tes • 21.00: Al föl di Csa ba mi ni or go na kon cert je • 21.30: Meg -
le pe tés film ve tí tés • 23.30: Gyer tya fé nyes nap zár ta, éj sza kai ál dás

Fo lya ma to san: ki ál lí tá sok, me di tá ci ós ös vény a csi ga lép csőn, Ká vé ház a nyi tott temp -
lom hoz.

Bő vebb in for má ció a gyü le ke zet blog já ban: http://nyi tott temp lom.blog.hu.

H I R D E T É S

Zsíros Lilla és Lázárné Tóth Szilvia
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b El hí vás, ki kül dés – és ami kö zöt -
te van. Lé nye gé ben ezt a Bib li á -
ból jól kö vet he tő fo lya ma tot jár -
ta vé gig ci gány és nem ci gány tá -
bor la kó i val az idén jú li us 29-étől
au gusz tus 2-áig Sár szent lő rin -
cen meg ren de zett Kö zös asz tal
tá bor. 

Az el hí vás, a ki kép zés-fel ké szí tés
után – a tá bor egyik csúcs pont ja ként
– va ló ban el ér ke zett a pró bá ra kül -
dés ide je, és va ló ban az tör tént a bá -
tor vál lal ko zók kal, ami a vissza té rő

het ven két ta nít vánnyal: ra gyo gó arc -
cal, öröm mel szá mol tak be bi zony -
ság te vő ta pasz ta la ta ik ról. 

A jel ké pes – és eb ben az év ben
még na gyobb ra szét nyi tott – asz talt
Győr-Sop ron, So mogy és Tol na me -
gyé ből, Fel vi dék ről, Dél vi dék ről és Er -
dély ből ér ke zett ige hir de tők, bi zony -
ság te vők, szol gá lók, tá bo ro zók és
há zi gaz dák, ci gá nyok és nem ci gá -
nyok, Krisz tus kö ve té sé ben ta pasz -
tal tab bak és még az út ele jén ál lók ül -
ték kö rül.

A szo ká sok nak meg fe le lő en a köz -
pon ti lel ki té ma mel lett a tá bor az
idén is kí nált kul tu rá lis prog ra mo kat,
ki kap cso ló dá si le he tő sé get (Pe tő fi-,
Lá zár Er vin-em lék he lyek, a Pak si
Atom erő mű meg lá to ga tá sa, ve tél -
ke dő, vissza te kin tés az el múlt tá bo -

rok ra, éj sza kai tú ra, tá bor tűz, ci -
gány nép ze ne stb.).

Leg fon to sabb cél ja it el ér te a tá bor.
Is ten kéz zel fog ha tó je len lé té nek
ered mé nye kép pen – erő tel jes, Lé -
lek től telt ige hir de té sek, bi zony -
ság té te lek sza ba du lá sok ról, új já szü -
le té sek ről, meg vál to zott éle tek ről,
egy más ra fi gye lő, sze re tet tel jes lég -
kör meg va ló sí tá sa – min den részt -
ve vő nö ve ke dett hit ben, re mény ség -
ben, sze re tet ben. Fel le he tett mu tat -
ni a szű kebb kör nye zet nek, és jó volt
vi lág gá kür töl ni, hogy kü lön bö ző
cso por tok hoz tar to zó ci gá nyok, kü -
lön bö ző or szá gok ban élő ma gya rok,

kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar to zó
hí vők és ke re sők az asz tal főn ülő Jé -
zus ra fi gye lé sük ered mé nye kép pen
fel sza ba dul tan, öröm ben, egy mást
azo nos nak és nagy ér ték nek tart va
tölt het tek el öt na pot. Van gyógy ír
a ci gány–ma gyar fe szült sé gek re, a
fáj dal mak eny hí té sé re, se bek gyó gyí -
tá sá ra!

Össze szám lál ha tat la nul sok szép -
ség ben, öröm ben, ál dás ban ré sze sül -
tek mind azok, akik meg for dul tak a
tá bor ban. „Ez tisz ta jó volt!” – tört ki
tö ké le tes ter mé sze tes ség gel és lel ke -
se dés sel egy fi a tal em ber ből a meg ál -
la pí tás az egyik bib lia kör után. Tá bor -
ve ze tő ként e so rok író ja sem mond -
hat mást az egész tá bor ról: igen, ez
tisz ta jó volt!

g Ba kay Pé ter

„Ez tisz ta jó volt!”
Kö zös asz tal tá bor Sár szent lő rin cen
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b Egy név és két év szám. Ne künk,
ma gyar evan gé li ku sok nak ta -
lán nem mon dott túl sok kal töb -
bet az a nem rég ér ke zett gyász -
hír, amely tu dat ta, hogy jú li us
vé gén ki lenc ven éves ko rá ban
el hunyt dr. John R. W. Stott. Pe -
dig nem akár ki volt ő: az el múlt
hat van esz ten dő egyik leg na -
gyobb ha tá sú ke resz tény teo ló -
gu sát, az evan gé li u mi moz ga lom
ve zér alak ját tisz tel het jük ben ne,
aki nek mi, ma gya rok is ren ge te -
get kö szön he tünk.

John Stott ne vét a leg töb ben ko -
moly tu do má nyos és teo ló gi ai ala po -
kon nyug vó, még is köz ért he tő köny -
ve i ről is me rik szer te a vi lá gon. Több
mint öt ven kö te tet írt, mű ve it hat -
van öt kü lön bö ző nyelv re for dí tot ták
le – kö zü lük kö zel húsz ma gya rul is
meg je lent, túl nyo mó részt a Har mat
Ki adó gon do zá sá ban. Leg nép sze -
rűbb köny ve, a Ba sic Ch ris ti a nity
(ma gya rul Hin ni Jé zus ban – A ke resz -
tyén ség lé nye ge) több mint 2,5 mil lió
pél dány ban kelt el vi lág szer te, és
vál toz tat ta meg so kak éle tét. 

Dip lo ma tá ból a hit tu dó sa
Az 1921-ben szü le tett Stott fi a ta lon
dip lo ma ta pá lyá ra ké szült, de mi u tán
a di ák évei alatt hit re ju tott, mó do sí -
tot ta ter ve it. A camb ridge-i Tri nity
Col l e ge-ban fran cia nyel vet és teo ló -
gi át ta nult, majd a Rid ley Hall Theo -
log i cal Col l e ge-ba irat ko zott be, ahol
lel ké szi vég zett sé get szer zett. 1945-
ben avat ták ang li kán lel késszé, ami -
nek ne ves or vos és meg győ ző dé ses
ag nosz ti kus hí ré ben ál ló édes ap ja, Sir
Ar nold Stott ke vés sé örült. Se géd lel -
ké szi éve it a lon do ni Langham Place-
en ta lál ha tó hí res All Souls gyü le ke -
zet ben kezd te meg, ott, ahol mély hi -
tű – mel les leg evan gé li kus – édes any -
já val gyer mek ko rá tól kezd ve részt
vett is ten tisz te le te ken. 1950-ben, hu -
szon ki lenc éve sen az All Souls ve ze -
tő lel ké sze lett. Több ször is úgy jel -
le mez te ma gát, mint aki „meg átal ko -
dot tan hisz a pré di ká ció ere jé ben”.

Egy há zá ban az evan gé li u mi ke -
resz tény ség egyik ve zér alak ja volt.
Ige hir de tői szol gá la ta nyo mán em be -
rek ez rei ta lál tak rá a Jé zus Krisz tus -
ban va ló hit re. Be szé de i ben és írá sa -
i ban új ra és új ra ar ra buz dí tot ta a ke -
resz té nye ket, hogy ne hú zód ja nak a
hát tér be, ha nem le gye nek fe le lős
for má lói a vi lág gaz da sá gi, mű vé sze -
ti, po li ti kai és kul tu rá lis éle té nek. Azt
val lot ta, hogy a ke resz té nyek nek ket -
tős hal lá suk kell, hogy le gyen: egy -
részt a Szent írás ra kell fi gyel ni ük,
más részt pe dig a vi lág ra (an gol szó -
já ték kal: lis te ning to the Word, lis te -
ning to the World). En nek elő se gí té -
sé re 1982-ben meg ala pí tot ta in té -
ze tét, a Lon don Ins ti tu te for Con tem -
por ary Ch ris ti a nityt, mely kü lön -
bö ző kép zé se ket és prog ra mo kat kí -
nál azok nak, akik a hi tü ket a mo dern
vi lág ki hí vá sai kö zött is hi te le sen
sze ret nék meg él ni. 

Ha tá sa messze túl mu tat Ang li án.
Az egyik fő szö ve ge ző je volt a hí res
lau sanne-i nyi lat ko zat nak (1974),
mely az evan ge li kál moz ga lom hit val -
lá sát és glo bá lis tö rek vé se it tar tal maz -
za. Ké sőbb is ő volt az evan gé li u mi
moz ga lom leg el fo ga dot tabb teo ló gu -
sa. Ma gyar or szá gon sok szor tu dat -
lan ság ból a fun da men ta lis ták hoz so -
rol ják, de köny ve it ol vas va könnyen
meg bi zo nyo sod ha tunk ró la, hogy a
leg tisz tább evan gé li u mi ala po kon
állt, mél tó kö ve tő je volt a Pál apos -
to li és a lu the ri teo ló gi á nak. John

Stott ra nem volt jel lem ző a fun da -
men ta lis ta ki re kesz tés, ő in kább az
egy sé ges „evan gé li u mi mi ni mum”
meg ha tá ro zá sá val ke res te a kö zös sé -
get a kü lön bö ző ke resz tény fe le ke ze -
tek kö zött. „Az evan ge li kál moz ga -
lom a leg na gyobb szó szó ló ját ve szí -
tet te el, én pe dig az egyik leg kö ze leb -
bi ba rá to mat és ta nács adó mat. Alig
vá rom, hogy új ra lás sam, ami kor én
is a menny be ér ke zem” – kom men -
tál ta ba rát ja el vesz té sé nek hí rét Billy
Gra ham.

Lel ké szek párt fo gó ja
John Stott sze rint „a temp lom pad
nem emel ked het ma ga sabb ra a szó -
szék nél”, vagy is ah hoz, hogy a ke resz -
té nyek nö ve ked hes se nek hi tük ben,
meg fe le lő en fel ké szült ige hir de tők -
re van szük ség. Ezt fel is mer ve na gyon
so kat ál do zott ar ra, hogy a sze gé -
nyebb, fej lő dő or szá gok ban – ahogy
ő ne vez te: a „több sé gi vi lág ban” – elő -
se gít se a teo ló gi ai kép zést. Köny ve -
i nek te kin té lyes jog dí ját ezért nem
ma gá ra köl töt te – ap rócs ka, sze -
rény la kás ban él te éle tét –, ha nem
egy ösz tön díj ala pot ho zott lét re,
hogy a fel tö rek vő or szá gok te het sé -
ges di ák jai kül föl dön dok to rál has sa -
nak, majd ha za tér ve teo ló gi át ta nít -
has sa nak. Sze mé lyé ben híd lett a
ha nyat ló Nyu gat és a fej lő dő vi lág nö -
vek vő ke resz tény sé ge kö zött. 

John Stott több ször is járt ha -
zánk ban elő adá so kat tar ta ni. Leg utol -
já ra a Billy Gra ham Evan gé li zá ci ós
Tár sa ság ál tal szer ve zett, Hir desd
az Igét! cí mű kon fe ren ci á ra lá to ga tott
el hoz zánk, me lyet a Kár pát-me -
den ce ige hir de tő i nek, lel ké sze i nek és
lel ki mun ká sa i nak ren dez tek 2002-
ben. Ezen kí vül nem egy szer öröm mel

hó dolt ná lunk egyik ked ves hob bi já -
nak, a ma dár meg fi gye lés nek is.

Di ák moz gal mak ve ze tő je
Mi vel ma ga is a di ák évei alatt vált
meg győ ző dé ses hí vő vé, kü lö nö sen
is szív ügyé nek te kin tet te az egye te -
mis ták-fő is ko lá sok kö zött vég zett
szol gá la tot. Azt tar tot ta, hogy az
egye te mi cam pu sok a leg ha té ko -
nyabb szó szé kek, hi szen ha a jö vő
ér tel mi sé gét si ke rül meg nyer ni, ak -
kor a hit ere je meg sok szo ro zó dik.
Gyak ran pré di kált, adott elő kü lön -
fé le di ák kon fe ren ci á kon szer te a
vi lá gon. Ko ráb ban el nö ke, 2003-ig
pe dig ak tív al el nö ke volt az In ter na -
ti o nal Fel lows hip of Evan ge li cal
Stu dents (IFES) ne vű szer ve zet -
nek, mely nek nagy sze re pe volt a

Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén
Di ák szö vet ség (MEKDSZ) rend -
szer vál tás utá ni új ra in du lá sá ban.
Eb ben John Stott nak sze mé lye sen is
so kat kö szön he tünk.

A ki rály nő káp lán ja
Ha zá já ban és vi lág szer te a leg ma ga -
sabb szin te ken is mer ték el mun -
kás sá gát. II. Er zsé bet brit ki rály nő
1959-ben ne vez te ki a lel ké szé nek
(Chap la in of the Qu een), és ezt a
tiszt sé get egé szen 1991-ig, nyug dí ja -
zá sá ig vi sel te. Szám ta lan egye tem vá -
lasz tot ta őt dísz dok to rá vá. 2005-
ben a Ti me ma ga zin a vi lág száz leg -
be fo lyá so sabb em be re kö zött őt is
meg em lí tet te. 2006-ban a brit kor -
mány ér de mei el is me ré sé ül a Com -
man der of the Bri tish Em pire ki tün -
te tés ben ré sze sí tet te. Mind ezek el -
le né re alá za tos ma radt, nem élt
vissza hír ne vé vel, és azt tar tot ta:
„A büsz ke ség két ség kí vül a ke resz -
tény ve ze tők leg na gyobb kí sér té se.
Én na gyon is tisz tá ban va gyok az zal
a ve széllyel, amely az ün ne pelt ség -
gel jár. Így az tán nem hi szem, hogy
az ün nep lés nek örül nöm kel le ne.” 

Mi, akik sze mé lye sen is is mer -
het tük, nem tisz te len dő úr nak, még
csak nem is pro fesszor úr nak, ha nem
egy sze rű en „unc le John”-nak (John
bá csi nak) szó lít hat tuk. Ha ír tunk
ne ki, két hé ten be lül rend re meg ér -
ke zett tő le a kéz zel írt vá lasz le vél.
Sok szor meg ha tott, hogy szám ta lan
te en dő je mel lett még er re is volt
ener gi á ja, fi gyel me. 

Ha lá la nap ján Hän del Mes si ás cí -
mű ora tó ri u mát hall gat ta, és el ol vas -
ta Pál apos tol Ti mó te us hoz írott 2. le -
ve lét. Er ről a le vél ről kom men tárt is
írt, mely nek be ve ze té sé ben ezt ol vas -

hat juk: „A le vél lé nye ge két ki csiny
szó ban kris tá lyo so dott ki a szá mom -
ra: szü de (de te) – ez a for du lat négy -
szer sze re pel ben ne. Ti mó te us ar ra
ka pott el hí vást, hogy más le gyen.
Nem en ged het a köz vé le mény nyo -
má sá nak, nem hó dol hat be a kor szel -
lem nek, ha nem szi lár dan meg kell
ma rad nia Is ten igaz sá gá ban. Úgy
gon do lom, az ilyen ke resz tyén ki ál -
lás ra van a leg in kább szük sé ge ma a
vi lág nak és az egy ház nak.” 

Ő, aki a ti mó te u si hí vás nak meg -
fe le lő en „más” volt, föl di éle te vé gé -
ig meg ma radt ab ban, amit ta nult, és
ami ről meg bi zo nyo so dott. Úgy, aho -
gyan élt, csend ben, alá zat tal ment be
az Ura ál tal meg ígért öröm be, pél dát
hagy va mind annyi unk nak.

g Gy ri Ta más Jó zsef

Aki nek a pré di ká lás volt a szen ve dé lye
Fő haj tás egy szol gá ló élet előtt

Dr. John R. W. Stott (jobbra) és a szerző Londonban 1999-ben

b Öku me ni kus imád sá got és meg -
em lé ke zést szer ve zett a kis lé tai
ro ma gyil kos ság má so dik év for -
du ló ján, a ro ma ho lo kauszt em -
lék nap ján, au gusz tus 2-án a
Sant’Egi dio kö zös ség. A pes ti Jé -
zus Szí ve je zsu i ta temp lom ban
tar tott szer tar tás egyik ige hir de -
tő je dr. Fa bi ny Ta más evan gé li -
kus püs pök volt. 

Kez dő imád sá got Szé kely Já nos esz ter -
go mi–bu da pes ti se géd püs pök, a püs -
pö ki kon fe ren cia ci gány pasz to rá ci -
ós re fe ren se mon dott, majd el mél ke -
dé sé ben re mé nyét fe jez te ki, hogy Is -
ten min den em ber szí vé ből ki tud ja
űz ni a fé lel met és az elő íté le tet.

Ba log Zol tán re for má tus lel kész, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kó zá -
sért fe le lős ál lam tit ká ra ki emel te a
meg em lé ke zés hely szí né nek, a temp -
lom nak a fon tos sá gát, ahol min den -
ki test vér, amely min den kit alá zat ra
ta nít, és ahol a Jé zus tól ta nult ir gal -
mas sá got gya ko rol hat juk kö zö sen –
hi szen „ir gal mas ság nél kül nem megy

sem mi sem”. „Az erő szak ra ne met
kell mon da ni! Együtt kell, hogy
mond juk: ezt akar juk!”

Az átok és az ál dás tör té nel -
münk ben oly sok szor fel buk ka nó fe -
szült sé gé ről szólt Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök Zsolt 28,9 alap -
ján tar tott ige hir de té sé ben. A múl -
tat Is ten igé jé nek fé nyé ben kell fel -
tár ni uk a ke resz té nyek nek, hogy
ne az átok, ha nem az ál dás ural kod -
jon. Is ten meg ta lál ja az el rej tet te ket,
a mar gó ra szo rí tot ta kat, és meg áld -
ja őket, s ál dá sa vissza von ha tat -
lan, va ló sá gos és erős – mond ta a
püs pök.

Az ol tár előtt fel ál lí tott gyer tya tar -
tó ban meg gyúj tott ki lenc szál gyer -
tya az el múlt há rom év ci gány gyil -
kos sá gai és -tá ma dá sai – Gal ga -
györk, Kis lé ta, Nagy csécs, Ti sza -
lök, Tar na bod, Pi ri cse, Al só zsol ca,
Ta tár szent györgy, Nyí ra dony – ál do -
za ta i nak em lé ké re égett. A meg em -
lé ke zé sen az ál do za tok csa lád tagjai
kö zül is töb ben részt vet tek; a több
mint száz je len lé vő – együtt ér zé sét
ki fe jez ve – ve lük kö zö sen gyúj tot ta
meg mé cse sét. 

g Hor váth-He gyi Áron

Öku me ni kus imád ság
az erő szak el len
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Má rai és Ná poly. Né zem a gyö -
nyö rű olasz tá jat, a vi dám em be re ket,
a bő zsák mánnyal ha za té rő ha lá -
szo kat. Jog gal ír hat ta 1950-es nap ló -
já ba: „A Par co Vir gi lio ma gas la tá ról
min den reg gel meg né zem azt a zöld -
mo hás szik la fo kot, me lyet a ten ger
fe hér hul lám mal öb lít. Ez az ulysse -
si kü szöb a vi lág ban. De va ló sá go san
így ér zem: itt kez dő dött va la mi, e fe -
hér ta réj jal öb lí tett kü szöb nél. Itt
kez dő dött Eu ró pa.” Ar ra gon do lok,
mi lett vol na az író val, ha ál lam pol -
gár sá got kap, s nem kell to vább -
men  nie Ame ri ká ba? Olaszországban
ta lán nem fordította volna maga
ellen a fegyverét, talán kivárta volna,
amíg Nagy Im rét és arc cal a föld be le -
do bott tár sa it újratemetik. A ked ves
vá ros nem hagy ta vol na el vesz ni,
ka pasz ko dót adott vol na. A köz -
mon dást át fo gal maz za: „Ná polyt
meg lásd, és él ned kell to vább!”

* * * 

Ut cai árus. A Nyu ga ti pá lya ud var
be já ra tá nál egy csa lád köny ve ket
árul. Az idős fér fi ír ta a vé kony kö -
te tet: ma len kij ro bot já nak em ber pró -
bá ló nyolc évé ről. A szép ezüst ha jú
asszony ajánl ja a por té kát, a fér fi ül
ko pott szé kén, ke zé ben go lyós tol lal.
Vár ja, hogy va la ki vesz a szi bé ri ai hó -
sza ka dá sos em lé kek ből, és ő pár
per cig be szél ró la, ap ró be tűk kel de -
di kál ja ke se rű if jú sá gát. Ez a csen des
üz let a fő vá ros za já ban ne he zen mű -
kö dik. Leg több ször el so dor ja a ro ha -
nó tö meg, a gu ru ló bő rönd del ér ke -
zők fel is lö kik őket. A ho mé ro szi idő -
ben lett vol na ve vő je, ak kor az író és
mű ve ut cai kö zel ség ben élt a kí ván -
csi kö zön ség gel.

* * * 

Egry Jó zsef. Fény hi da kon át cím mel
nyílt ki ál lí tá sa a bu da pes ti Ko gart Ga -
lé ri á ban. A hat van éve ha lott fes tő tár -
la ta több tu cat nyi ma gán- és köz gyűj -
te mény kin cse i ből állt össze. A Ba la -
ton örök cso dá ló ja ként is mert Egry
mű vé szi vi lá ga egye dül ál ló nem csak
a ha zai, de az egye te mes fes té szet tör -
té ne té ben is. Kon tú ros, sti li zál tan
kom po nált, sze cesszi ós hang vé te lű
olaj ké pe in a föl ke lő Nap ra gyog, a dé li
ön ti ara nyát, az al ko nyi be le zu han a
víz tü kör üveg zöld jé be… „Fönn egy
nagy sem mi / lenn egy nagy sem mi
/ köz tük a ku sza ele ven sem mi // a
vájt ég ből zu ha tag ban / pi ros sár ga
szi lánk pat tan / a táj tar ka tek nő jé be
/ dől a su gár sza ka dat lan // tűz ben el -
sű lyed a tó / szik ráz a domb-kap ta -
tó (…) fény be-mos sa ter me tét / az tán
el ol vad az em ber” – mon do ga tom
Weö res Sán dor ver sét. A tá vol ba tart
ez a kü lö nös ra gyo gá sú fes té szet.
Vég te len be ve sző ki ál tá sok; gyöngy -
pá rá ban tün dö köl táj és em ber. A Ba -
la ton, a vi lág leg szebb ten ge re ér de -
kel te Egryt egész éle té ben.

* * *

Ré gi no tesz. Húsz éves, az óta írok be -
le ne ve ket, la kás cí me ket és te le fon szá -
mo kat. Pót la po kat ra gasz tot tam be le,
le húz tam ada to kat. Be telt, ide je ki cse -
rél ni. Meg lep ve ol va som a ré gi ba rá -
to k adatait, alig ma radt, aki nem árult
el. Mi lyen sok a fe ke te ke reszt, a fi a -
tal ha lott! És nem ze dé kem leg jobb ja it
is meg ti ze del ték. Szép szám mal van -
nak azok, akik el tűn tek, is me ret len he -
lyen él nek. Egy kí nai fi lo zó fus mond -
ta: „Öt ven év után kis há bo rú az élet.
Egy szer az egyik kap egy go lyót, más -
szor a má sik.” Sze ren cse dol ga is, ki
ma rad tal pon. Vi gyáz ni kell, mert rö -
vi de sen per gő tűz zé vá lik az arc vo nal.

* * *

Pa nasz. Ne héz Er dély ben az élet, fő -
leg a leg tá vo lab bi ré sze ken. „Ró lunk
az Is ten is meg fe led ke zett!” – mond -
ja egy ki lenc ven éves fér fi. Sen ki nem
megy, hogy meg kér dez ze, mi van ve -
lük, van-e va la mi re szük sé gük. A
pusz ta lé te zé sük is ha tal mas erőt
szív ki be lő lük. Aki tu dott, el me ne -
kült az el nép te le ne dett fal vak ból.
Az öre gek nek nem volt ere jük, hogy
el men je nek. „Hív nak a ha lot tak – pa -
nasz ko dik egy má ra ma ro si idős
asszony –, nem en ged nek ben nün -
ket.” Ma rad nak. Min den oda köti
őket: er dők, me zők, vén fák, rej tő ző
ös vé nyek, kö vek, he gyi pa ta kok.

* * * 
Fi a ta lok. Kí ván csi an né zem őket.
Nagy druk kal, hogy ter vez ze nek és
re mény ked je nek. Egy éve ér de kes
dol got fi gyel tem meg: nagy di vat
lett fi a tal fér fi ak és nők kö zött, hogy
ap ró pin csi ku tyát szo ron gat nak.
Nem kis gye re ket. Ar ról hal la ni sem
akar nak! A kutyát vi szik ma guk kal
min den ho vá. „Ne be szélj han go san!
Fi fi ke el aludt” – mond ja a met rón egy
sző ke-li la ha jú lány. De ké ső, a pi ros
sza la gos ku tya után zat ki nyit ja sze -
mét. S jön az ud var lás, a bo csá nat ké -
rés, a fi nom si mo ga tás. Dor ina pró -
bál ja álom ba csó kol gat ni a ké jenc kis
dö göt. Meg bor zon gok. Sze gény Ma -
gyar or szág, mor mo lom ma gam ban.

* * *

La ta bár Kál mán. A negy ven egy éve
el hunyt nagy szí nész re em lé kez nek.
Vég re! – só haj tok fel, va la kik nek
eszé be ju tott a zse ni á lis mű vész.
„An gyal volt, aki föld re szállt, hogy
vi gasz tal jon és ne vet tes sen ben nün -
ket” – mond ja az idős ba rát. Kálmán
édes ap ja szín há zá ban sta tisz tált, az -
után együtt a test vé ré vel kül föl dön
pró bál ko zott, de hi ány zott neki a
gyö nyö rű ma gyar nyelv, a tap sok és
ne ve té sek. Min den ala kí tá sán a
könnyed ség és ele gan cia lát szott.
Ami csa ló ka volt, mert min den moz -
du la tot ki dol go zott, és száz szor el -
pró bált: sza va kat, lé pé se ket, gesz tu -
so kat. És ka cag tak az em be rek nem
tud va, hogy La ta bár Kál mán szo mo -
rú és ri adt, tö ré keny fér fi. A vé gén
min dig lát szott fá radt ar cán a kér dés:
nem volt hi ba a je le net ben, nem le -
he tett vol na job ban? Nagy pil la nat
volt éle té ben, hogy fia, a kis Kál mán -
ka is szín pad ra lé pett ve le. Druk kolt
ér te, ta ní tot ta fá rad ha tat la nul. De hi -
á ba. Őt csak utá noz ni le he tett, azt is
rosszul. Mert min den ből cso dát va -
rá zsolt. Az ötvenes évek ol csó mű veit
is néz he tő vé tet te te le tűz del ve szi por -
ká zó öt le te i vel. Ját szott, éne kelt, tán -
colt úgy, olyan könnye dén, hogy a lá -
ba nem ér te a föl det. Har minc nyolc
film ben sze re pelt, ott is bri li án san,
hogy a na pon ta em le ge tett na gyok,
Chap lin és Lo u is de Funès is meg iri -
gyel ték vol na. Kör vo na la volt, ma ga -
biz tos sá ga; ma gá hoz ölelt min den kit
a szín ház ban, hogy min den es te győ -
zel mes le gyen. Nagy szí nész volt. Óri -
ás. Ta lán újabb száz évet kell vár ni,
hogy hoz zá ha son ló szü les sen!

* * *

Lu kács evan gé li u ma. Ké ső éj jel,
lám pa ol tás előtt né hány korty az
apám tól ka pott öreg Bib li á ból. Előbb,
mint min dig, el ol va som a hát só üres
la po kon a fel jegy zé se ket. Egy vá rat -
lan sor szí ven üt: „Mert az Is ten nek
sem mi sem le he tet len”. Most is eb ben
re mény ke dem. A ma gam éle té re
gon dol va és a ve szen dő or szág ra. Az
imád ság is csak ez: sem mi ne le gyen
le he tet len!

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

Az ön kén tes ség eu ró pai évé nek te ma -
ti ká já hoz il lik Ézsa i ás pró fé ta szol gá -
lat ra, kül de tés re va ló je lent ke zé se
(Ézs 6,8). Ter mé sze te sen a bib li kus ön -
kén tes ség nem egyen lő a hu mán vagy
hu ma ni tá ri us ön kén tes ség gel. Az
egyik mö gött a sze mé lyes aka rat nak,
dön tés nek az ere je van, a má sik mö -
gött az is te ni hí vás ra adott vá lasz:
kész ség és en ge del mes ség. De ez
utób bi ban is fon tos az egyé ni dön tés,
hi szen Is ten hí vó sza vát oly so kan uta -
sít ják el, mi köz ben szi ré nek hí vá sá nak,
ör dö gi csá bí tá sok nak en ged nek.

A re for má ció és az Is ten igé jé nek
va ló en ge del mes ön át adás a 16. szá -
zad ban kéz a kéz ben járt, és a mi éle -
tünk krisz tu si re for má ci ó já nak, meg -
úju lá sá nak min den na pos él mé nye
is le het. Ez a szer ves össze füg gés is in -
do kol ja, hogy a 2011-es Ok tó ber a re -
for má ció hó nap ja ren dez vénysorozat
fő té má já ul a szer ve zők ezt az is mert
pró fé tai igét vá lasz tot ták, ez zel bát -
ran csat la koz va az ön kén tes ség idei
európai évéhez. 

Ben ne van eb ben a vá lasz tás ban az
el kö te le zett ség is, és a tett re kész ség
is. De ben ne van a sze mé lyes fe le lős -
ség ér zet is, il let ve az an nak fel kel té -
sé re va ló igye ke zet. A 16. szá za di re -
for má ció el kö te le zett, ne ves és név -
te len hí ve it pró fé tai bel ső tűz in dí tot -
ta, egy szer re vál lal ták az is te ni meg -
szó lí tott sá got és sa ját kész sé gü ket a
meg szó lí tott ság el fo ga dá sá ra. Ott
áll tak, mert más képp nem te het tek.
Ott áll tak, mert más képp nem akar -
tak ten ni.

S er re a fe le lős ség tel jes el kö te le -
zett ség re, hi va tás tu dat ra és tett re -

kész ség re van nagy szük ség nyil ván
ma is ki nek-ki nek a ma ga kis vi lá ga
és egyé ni ké pes sé gei sze rint. Az is te -
ni hí vó szót kí ván ja hal lat ni eb ben az
esz ten dő ben az Ok tó ber a re for má -
ció hó nap ja ren dez vény so ro zat. Főbb
ál lo má sai a kö vet ke zők.

Ok tó ber 1-jén, szom ba ton – ter ve -
ink sze rint – ün ne pé lyes meg nyi tó -
val kez dőd nek a ren dez vé nyek a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um -
ban. A meg nyi tó jó al kal mat ad – a
fő té ma meg fon to lá sán túl, il let ve ah -
hoz kö tő dő en – a fenn tart ha tó élet -
for má ra hí vó üze net ki fej té sé re an -
nál is in kább, hi szen eb ben az idő -
szak ban egy há za ink sok fe lé a te -
rem tés vé de lem he tét ün nep lik.
Ugyan ezen a na pon – szin tén a re -
for má ci ós ese mé nyek ré sze ként –
ren de zik meg Deb re cen ben a Fü re -
di úti gyü le ke zet ben a te rü le ti női ta -
lál ko zót.

Ok tó ber 16-án, va sár nap 17 óra kor
kez dő dik a szo ká sos ün ne pi re for má -
ci ói gá la a bu da pes ti Urá nia Nem zeti
Film szín ház ban. A gaz dag prog ram -
ban – ter ve ink sze rint egye bek mel -
lett – a Lu the rá nia ének kar és a Lé -
gi erő Fú vós ze ne kar szol gá la tá ban
gyö nyör köd he tünk.

Ok tó ber 30-án, va sár nap 17 óra kor
Pá pán, a re for má tus temp lom ban
lesz az or szá gos re for má ci ói is ten tisz -
te let. Igét hir det Gáncs Pé ter evan -
gé li kus el nök-püs pök. Az úr va cso rás
is ten tisz te let li tur gi á já ban a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa (ME ÖT) tag egy há za i nak
fő pász to rai és a pá pai pro tes táns
lel ké szek szol gál nak.

Ok tó ber 31-én, hét főn 17 óra kor
ün ne pi meg em lé ke zést ter ve zünk a
bu da pes ti Re for má ci ói em lék park ban
(Baj za ut ca – Vá ros li ge ti fa sor sar ka).
Ezen a tag egy há zak fú vós ze ne ka rai
szol gál nak. Ün ne pi be szé det Hu -
szár Pál re for má tus fő gond nok, a zsi -
nat vi lá gi el nö ke mond.

Sze re tet tel jes bi za lom mal buz dít -
juk a gyü le ke ze te ket, in téz mé nye ket
és szer ve ze te ket, hogy le he tő leg pro -
fil juk nak meg fe le lő en, de nem ki zá -
ró la go san e fő té má hoz kap cso lód va
szer vez zék meg a ma guk he lyi prog -
ram ját vagy prog ram ja it, s er ről a le -
he tő leg rö vi debb időn be lül szí ves -
ked je nek tá jé koz ta tást kül de ni a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak: 1117 Bu da pest, Ma gyar
tu dó sok kör út ja 3.; te le fon/fax: 1/371-
2690 vagy 1/371-2691; e-mail: oi ku -
me ne@me ot.hu. A hoz zánk be ér ke -
ző prog ra mo kat a hon la pun kon köz -
zé tesszük, és rész vé tel re buz dí tunk.

Bi za lom mal ké rem, hogy az ok tó -
ber 16-án, va sár nap 17 óra kor az
Urá ni á ban meg ren de zen dő ün ne pi
gá lá ra – te kin tet tel az in téz mény
be fo ga dó ké pes sé gé re – a je gye ket szí -
ves ked je nek meg ren del ni, va la mint
je gyen ként 500 fo rint/fő ado mányt is
re mé lünk leg ké sőbb szep tem ber 10-
ig a fen ti el ér he tő sé gek egyi kén.

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
ren dez vény so ro zat iránt min den ér -
dek lő dő imád sá gos, ak tív rész vé te lét
kér jük, a jegy igény ről és a he lyi prog -
ra mok ról a tá jé koz ta tást bi za lom mal
vár juk.

g Dr. Bó na Zol tán,
a ME ÖT fő tit ká ra

OK TÓ BER A RE FOR M Á C IÓ HÓ NAP JA

„Itt va gyok, en gem küldj!”

A soly má ri gos pel fesz ti vál ti zen egy
éves tör té ne te alatt meg ke rül he tet -
len sze rep lő jé vé vált a ma gyar fesz -
ti vál élet nek. Egye di mű fajt kép vi -
sel ve kü lön le ges szín folt ja a gaz dag
ha zai nyá ri prog ram kí ná lat nak, az -
zal a le ír ha tat lan, sa já tos han gu lat tal,
me lyet sen ki nem fe lejt, aki csak
egy szer is el lá to ga tott a ren dez vény -
re. Va ló di ér té kek kel, az iz gal mas ze -
nei mű fa jok se gít sé gé vel, lé lek épí tő
üze ne tek köz ve tí té sé vel a ren dez -
vény év ről év re több lá to ga tót vonz
Soly már ra az or szág min den ré szé -

ből és ha tá ra ink ról túl ról is, bi zo nyít -
va: igen nagy szük ség van az öröm
üze ne té re, a kö zös ség ben meg élt lé -
lek eme lő pil la na tok ra. 

A ti zen egy éves fesz ti vál a „fel ső ta -
go zat ba” lé pé sé nek al kal má ból is mét
re mek fel lé pők kel és szá mos meg le -
pe tés sel vár ja a gos pel ra jon gó it, ez -
út tal azon ban a gaz dag mű sor mi att
ko ráb bi kez dé si idő pont tal: au gusz -
tus 27-én 15 órá tól a soly má ri PE MŰ-
sport pá lya sza bad té ri szín pa dán.

So kan vár ják vissza té rő, köz ked -
velt elő adó ink kö zül a „fe ke te han -
gú” fe hér gos pel éne kes nőt, Dá vid

Vik tó ri át vagy a ta valy nagy si ker rel
be mu tat ko zott Ever Land Gos pelt és
a kár pát al jai Cre do fel lé pé sét. Ha son -
ló kép pen nagy vá ra ko zás elő zi meg
év ről év re a rá kos pa lo tai Jé zus Szí -
ve-temp lom if jú sá gi együt te sé nek, a
Lu men Ch ris ti nek a mű so rát is,
amely nek lát vá nyos fel lé pő ru hái és
ko re og rá fi ái is hoz zá já rul nak az
egye di pro duk ci ók hoz. 

A kö zön ség nagy ked ven ce, a
mis kol ci Frá ter György Ka to li kus
Gim ná zi um kó ru sa Re gős Zsolt ve -
ze té sé vel idén is el lá to gat Soly már -

ra csak úgy, mint a nyi tó kon cer tet
adó csák vá ri Gyé mánt gos pel kó rus és
a Pax Vob is. Ez utób bi ének kar ve -
ze tő je és a da la ik szer ző je, Ha va si Ti -
bor a Ta polc sá nyi Gyer mek kol lé gi -
um igaz ga tó ja ként olyan gyer me kek
éle té nek ad új ér tel met és te szi szép -
pé nap ja i kat a gos pel öröm üze ne tét
köz ve tít ve, akik ön hi bá ju kon kí vül
át me ne ti leg az élet ár nyé ko sabb ol -
da lá ra kény sze rül tek. Az idei ren dez -
vé nyen mű vész ven dé gük is lesz,
Char lie Hor váth Ni ce és a Was taps
együt tes.

A Boly ki Bro thers vissza té rő ven -

dé ge a fesz ti vál nak. Most azon ban
Boly ki Ba lázs jó vol tá ból ős be mu ta -
tó ré sze sei le het nek a ven dé gek: a
Boly ki Soul & Gos pel Kó rus ez al ka -
lom mal mu tat ja majd be el ső kom -
po zí ci ó it.

Az idei ren dez vény új fel lé pő je a
négy kép zett éne kes al kot ta Hor tus
M. Sin gers. A 2000-ben nem zet kö -
zi Ly ra Díj ban ré sze sült együt tes az
évek so rán si ke re sen sze re pelt bel- és
kül föl di fesz ti vá lo kon, ver se nye ken,
kon cer te ken – leg utóbb a so le vo ci
nem zet kö zi a cap pel la fesz ti vá lon let -
tek bronz ér me sek, és a zsű ri az egyik
sa ját kom po zí ci ó ju kat a leg jobb da -
lért já ró kü lön díj jal is mer te el.

Az idei kü lön le ges ség, szen zá ció,
me lyet so ká ig ti tok ban tar tot tunk, két
cso dás dél-af ri kai éne kes nő, a Crux
ne vű té vég os pel show-ban fel tűnt
Ve ro na és Ma ry Ann fel lé pé se, akik
Jo han nes burg ból lá to gat nak hoz -
zánk együt te sük kel, és ter mé sze te sen
a fi ná lé ban lép nek majd szín pad ra.

A kül föl di fel lé pők kö zött lesz egy
nagy ked venc, vissza té rő fel lé pő, a
var sói Sien na gos pel kó rus az ener gi -
kus és bá jos An na Ba jak ve ze té sé vel.
A kó rus név adó ja a var sói Sien na ut -
ca, itt ta lál ha tó az a temp lom, mely -
ből a kó rus kar ri er je in dult. El ső
kon cert jü ket 2002 má ju sá ban ad ták,
2003-ban pe dig már el ső dí jat nyer -
tek a Keryg mat fesz ti vá lon, a len gyel -
or szá gi Kwidzyn ben. 

Az au gusz tus 27-i gos pel fesz ti vál
fő véd nö kei dr. Mádl Fe renc né, Dal -
ma asszony és dr. Be er Mik lós ró mai
ka to li kus me gyés püs pök. Az al ka lom
friss hí re i ről fo lya ma to san tá jé koz tat -
juk lá to ga tó in kat hon la pun kon
(www.gos pel fesz ti val.hu).

g Je ney Er zsé bet
ala pí tó-szer ve ző

Új ra gos pel fesz ti vál Soly má ron



6 e 2011. augusztus 14–21. Evangélikus Életkultúrkörök

Mi ke Ma son az író. Ne ve kő mű vest
je lent. A kő mű ves az az em ber, aki
egy más ra rak ja a kö ve ket, hogy ház
épül jön be lő lük. Nem sze re ti, ha
köz ben za var ják, mert mun ká ja ko -
moly és fe le lős ség tel jes. Az épü lő
ház nak nem csak szi lárd nak és tar tós -
nak, ha nem szép nek is kell len nie –
ő is ilyen köny ve ket sze ret ír ni. Mi -
ke Ma son nek emi att ko mo lyan kell
ven nie ön ma gát.

Mint ál ta lá ban min den ki, fel nőtt
ko ra ele jé re ő is ki csit elő re sza ladt ez -
zel. Túl zá sok ba esett. Fel nőtt ko ri ko -
moly sá gát gye re kén je fe le lőt len el ha -
gyá sá val épít get te, és Mi ke Ma son ko -
moly baj ba ke rült. Előbb al ko ho lis ta
lett, az tán ez zel sza kít va ke resz tény,
és köz ben mind vé gig de presszi ós.

Min dent meg tett, hogy meg ta lál -
ja ma gá ban azt a bé két és har mó ni -
át, amely a ma ga faj ta mű vész em ber -
nek az al ko tói sza bad ság meg ta lá lá -
sá hoz és ké pes sé gei ki fej lesz té sé hez
kell. Min de nek előtt csend re, nyu ga -
lom ra és bé kes ség re vá gyott. Utál ta,
ha meg za var ják szer tar tá sos reg ge li
imád sá gá ban, amely el en ged he tet len -
nek tűnt szá má ra ah hoz, hogy lel két
egy na pi já ró föld re kar ban tart sa.

* * *

Heat her Mi ke lá nya. Ne ve vi dám
lel ket je lent. A szo ká sos mó don csöp -
pent be Mi ke és Ca ren csa lád já ba, de
in nen től kezd ve min den meg vál to -
zott. Előbb pe len ká kat pisz kí tott be,
igé nyel te a tö rő dést, vagy ki a bált,
ké sőbb szü lei be szé de köz ben fü lé re
szo rí tot ta a ke zét, be zár kó zott a szo -
bá já ba, meg akar ta ver ni az osz tály
leg erő sebb fi ú ját, és kis ka masz ko rá -
ra vas tag fa lak kal vet te kö rül ma gát.

Mind eköz ben Heat her tün dé ri
kis lány volt, aki szü le i nek fel so rol ha -
tat la nul sok örö met és meg le pe tést
szer zett. Heat her nem volt vá lo ga tós
az agya fúrt mód sze rek ben. Pár he te -
sen már, ap já val együtt, át tud ta ad -
ni ma gát an nak az esz té ti kai él -
mény nek, mely két vad lúd kü lö nös
szár nya lá sá ból áradt fe lé jük. Igaz, re -
ak ci ó juk el té rő volt. Míg Mi ke fel ső
kö zép ka te gó ri ás cso da ként él te meg,
és nem ta lált elég szí nes sza va kat a le -
írá sá ra, ad dig Heat her, hosszú pró -
bál ko zás után vég re, pi hen te tő álom -
ba me rült.

Ké sőbb me zít láb ti pe gett a fű -
ben, gyö nyö rű volt a kó rus ban. Han -
go san sírt, ami kor meg érin tet te a
temp lo mi gyü le ke zet éne ke, és ak kor
is, ami kor ap ja ál tal össze esz ká bált fe -
szü le tet ka pott ka rá csony ra. Az zal

pe dig, hogy együtt fu tott be édes ap -
já val San Di e gó ban a ten ger hul lá ma -
i ba, va ló ban fe led he tet len, túl csor du -
ló, ki be szél he tet len örö met és fel sza -
ba dult sá got ho zott éle té be.

* * *

Mi ke Ma son A gye re kek misz té ri u ma
cím mel írt köny vet, mely ki csit bő -

veb ben így is han goz ha tott vol na:
Ho gyan ta láld meg és hagyd ön tu dat -
ra éb red ni a ben ned szunnya dó gyer -
me ket sa ját kis lá nyod és in ten zív
hí vő éle ted se gít sé gé vel? A könyv ben
az idő sí kok nem tel je sen kö vet he tők,
de nem is baj. Nem re gényt tar tunk
a ke zünk ben, ha nem egy lel ki nap lót.
Ar ról szól, aho gyan Is ten aján dé ka,
egy kis lány meg vál toz tat ja édes ap ja
szí vét, lel két, be csem pé szi ap ró szí -
nes ka cat ká it gon do la ta i ba.

Az apa ele in te meg pró bál el len -
áll ni – mond ván, a mun ka meg a
fel nőtt ség sok-sok oda fi gye lést igé -
nyel –, de fo ko za to san rá éb red a vi -
lág leg nagy sze rűbb össze füg gé se i -
re. Lá nyá val együtt fe de zi fel a fel -
nőtt lé tet meg vál tó, ön ként vál lalt
ab ron csa i tól meg sza ba dí tó böl cses -
sé ge ket.

Bár Ma son egy he lyen vi lá go san
ki mond ja, hogy nem so kat ért a lé -
lek tan hoz, a könyv ben sor ra ke rül -
nek az olyan ci vi li zá ci ós be teg sé gek
is, mint a ma gány, iden ti tás vál ság,
de presszió, a ki hű lő kap cso la tok, az
em be rek köz ti fe lü le tes érint ke zés
és ezek leg ter mé sze te sebb gyógy -
mód jai. A re cept: hagyd, hogy meg -
har colt hi te det egy an gyal, va rázs -
üté se i vel, élő, meg is mert, meg bíz -

ha tó erő for rás sá te gye az éle ted ben.
Le het, hogy az üté sek né ha pö -
röly csa pás ként hat nak, de mind ez
üd vös sé ge dért ada tik.

A könyv ből a mély böl cses sé gek
mel lől nem hi ány zik a hu mor sem.
Gyó gyí tó könyv ez. Őszin te val lo más
egy kis búj ta tott di dak ti ká val, a kés -
lel te tés re to ri ká já val. Hogy tény leg er -
ről van szó, az csak az utol só fe je zet -
ben de rül ki. Meg té rés re in dí tó hang -
súllyal sze ge ző dik itt az ol va só nak a
kér dés: és ve led mi a hely zet?

Iga zat adok Ma son nak. A gye re kek
se gít sé gé vel vál ha tunk fel nőt tek ké. A
két éves gye rek már le tud ja hán ta ni
ál ar ca in kat, a négy és fél éves től
meg ta nul ha tó, hogy a sze re tet nem
tö ré keny. Vá lasz ta nunk kell: gyer me -
ki vé fej lő dünk vagy gye re kes sé tor -
zu lunk. És ezt né ha tény leg nem árt
meg be szél ni.

g Bé res Ta más

Mi ke Ma son: A gye re kek misz té ri u -
ma. Har mat Ki adó, Bu da pest, 2011.
Ára: 2900 fo rint. A könyv a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest,
De ák tér 4.) is kap ha tó.

Hogyan találd meg a benned szunnyadó gyermeket?

A kötet nem azt kí nál ja, amit egy há zas -
ság ról szó ló, ke resz tény könyv től vár -
nánk. Nin cse nek ben ne jó ta ná csok,
nem fi gyel mez tet csap dák ra és el bu ká si
le he tő sé gek re, nem kö zöl sta tisz ti ká kat,
nem húz vész ha ran got, és nem apel lál er -
köl csök re. In kább le ír ja, hogy mi cso da a
há zas ság.

Már a cím ben el árul ja a vá laszt: misz -
té ri um. Az az meg fejt he tet len, ti tok za tos
cso da, amelynek ren ge teg rész le te le het is -
me rős és le ír ha tó, ám akár hány ol dalt írunk
ró la, so ha nem fog juk a tit kot meg fej te ni.
Ez azt is je len ti, hogy le he tet len tö ké le te -
sen fel ké szí te ni a kez dő ket, és azt is, hogy
min dig meg ma rad a koc ká zat: nagy vál lal -
ko zás, nagy ka land, a si ker pe dig nem ga -
ran tál ha tó. Ugyan ak kor ez a vonz ere je is:
cso da, ami új és új meg le pe té se ket tar to -
gat. Mind emel lett még is biz tos és sta bil,
nyu god tan rá bíz ha tod ma gad.

Nem vé let le nül ér zünk fe szült sé ge ket
és el lent mon dá so kat a mon da tok kö -
zött. Pon to san ezért misz té ri um, újabb és
újabb fel fe de zen dő szin tek kel és ré te gek -
kel, szí nek kel és össze füg gé sek kel. Élet -
hosszig tart, sőt ma gá ban fog lal öre ge dést,
ha lált és fel tá ma dást.

A há zas ság az egye dül lét és a tár sas lét
kü lö nös öt vö ze te. Nincs an nál la zább és
meg nyug ta tóbb egye dül lét, mint ami -
kor az em ber egye dül van a há zas tár sá -
val. Pi hen te tő, sza bad, za var ta lan. Ugyan -
ak kor nem vá lik part ta lan ná, mert je len
van egy má sik em ber, érez zük a fi gyel me
ha tó su ga rát. Így az tán egy szer re van ré -
szünk az egye dül lét és a tár sas lét él mé -
nyé ben, még pe dig mind ket tő nek egy
mi nő sé gi, ma gas szin tű for má já ban.

Mi hez is ha son lít ez a kü lö nös él -
mény? Igen, ah hoz, aho gyan Is ten van je -
len az éle tünk ben: sze re tet tel jes, se gí tő -
kész fi gye lem mel, amely vé dett sé get, in -
ti mi tást, egye dül lé tet és tár sa sá got je lent
egy szer re. A há zas ság esze rint iz gal mas,
ki me rít he tet len misz té ri um ön ma gá ban,
és még in kább az zá te szi a fo lya ma to san
fel is mer he tő pár hu zam: sok pon ton ha -
son lít az Is ten je len lé té ben tu da to san
élő em ber hez, il let ve Is ten és gyer me kei
kap cso la tá hoz.

Ez a lo gi ka sok szor vissza kö szön a
könyv ol va sá sa so rán. A há zas ság mint a

leg ra gyo góbb le he tő ség énünk ki bon ta -
ko zá sá ra, ugyan ak kor egónk tö ké le tes da -
ra bok ra zú zá sa. A sze re tet cso dá já nak
meg ta pasz ta lá sa, káp rá za tos vi lág –
ugyan ak kor pró ba té tel, ke mény, hét köz -
na pi ál do zat vál la lás, szin te a be bör tön -
zött ség él mé nye. Va la ki vel há zas ság ra

lép ni olyan for du lat az élet ben, amely csak
a meg té rés tö ké le tes irány vál tá sá hoz ha -
son lít ha tó.

Mi ke Ma son köny ve Is ten sze re te té nek
szé dí tő ma gas sá gá ba, ugyan ak kor a leg -
na gyobb tit kok mély sé gé be he lye zi a há -
zas sá got. Ugyan azt je len ti a há zas ság az
em be ri kap cso la tok ban, mint a mo no te -
iz mus a teo ló gi á ban – ír ja. Aki ezt vá laszt -
ja, min dent egy lap ra tesz fel. Az es kü pe -
dig nem ígé ret, ha nem an nak be is me ré -
se, hogy olyas mi re vál lal ko zunk, amit egy -
ál ta lán nem tud ha tunk meg va ló sí ta ni.
Ezért Is ten re ha gyat ko zunk, és így a há -
zas sá gi es kü nem más, mint Is ten di cső -
í té se, an nak el fo ga dá sa, hogy a há zas ság
Is ten ke gyel mé nek szent sé gi ki ára dá sa.

Ez az a pont, ahol szin te ki le het ta pin -
ta ni a könyv alap já ul és hát te ré ül szol gá -

ló ró mai ka to li kus teo ló gi át, bár a szer ző
már az el ső la po kon el árul ja fe le ke ze ti
ho va tar to zá sát. Én mint pro tes táns ol va -
só né hány vi lá gos vá laszt kap tam ar ra a
kér dés re, hogy mi ért is te kin ti szent ség nek
a ró mai ka to li kus egy ház a há zas sá got.

Mi köz ben na gyon fon tos nak tar tom,
hogy a könyv megjelent magyarul, és lá -
tom, mi cso da mély ség be jut el a szer ző a
há zas ság be mu ta tá sa kap csán, be val lom,
ol va sás köz ben né ha jól esett volna egy kis
pro tes táns teo ló gia. Nem könnyű do log
két száz ol da lon át him ni kus ma gas ság ban
mo zog ni. Né hol kel le ne egy pi ci hét köz -
na pi ság, egy ki csi ci vil, e vi lá gi gon dol ko -
dás – az a jó zan ság, ahogy Lu ther „vi lá -
gi do log nak” ne ve zi a há zas sá got.

Ám amit a leg job ban hi á nyo lok a
könyv ben, az a hu mor. Jó há zas ság biz to -
san nem lé tez het egész sé ges hu mor nél -
kül, ami kor az em ber ön ma gán ne vet,
vagy rá döb ben, hogy nem sza bad túl
ko mo lyan ven ni a prob lé má kat. Vi ták és
fe szült sé gek, rom lá sok és sza ka dá sok
me ne kül nek a hu mor és az ön iró nia elől.

Szí ve sen aján lom ezt a köny vet azok -
nak, akik há zas ság előtt áll nak – és a dol -
got ko mo lyan gon dol ják… Nagy se gít ség
le het szá muk ra, ha vé gig men nek az úton,
ame lyet a könyv be jár: hegy csú cso kon és
mély sé ge ken. Aján lom olyan ol va sók -
nak is, akik épp most szí ve sen gon dol nák
vé gig, hogy nap ja ink sok la pos, fel szí nes,
üres meg nyil vá nu lá sán túl mi lyen ér té ke -
ket tar to gat a há zas ság. Aján lom lel ké -
szek nek vagy olyan fel nőtt em be rek nek,
akik má sok nak se gí te nek fel ké szül ni a há -
zas ság ra vagy ki lá bal ni vál sá gok ból.

Én ma gam le ges leg job ban an nak örül -
nék, ha ol vas hat nék egy ha son ló szín vo -
na lú, el mé lyült köny vet a há zas ság ról,
amely nek hát te ré ben az evan gé li kus teo -
ló gia áll.

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Mi ke Ma son: A há zas ság misz té ri u ma.
Ne gye dik után nyo más. Har mat Ki adó,
Bu da pest, 2011. Ára: 2900 fo rint. A könyv
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál
pa pír- és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest,
De ák tér 4.) is kap ha tó.

Min dent egy lap ra
Kedv csi ná ló Mi ke Ma son

A há zas ság misz té ri u ma cí mű köny vé hez
Ha te het jük, így ve gyük
ke zünk be a Nyá ri szel -
lőt: vá lasszunk egy nap -
sü té ses, de azért nem túl
for ró nyá ri dél utánt, ké -
szít sünk a ke zünk ügyé -
be egy po hár hű sí tő
gyü mölcs le vet, és nyúl -
junk el egy ké nyel mes
nyug ágy ban, le he tő leg
va la mi víz par ti he lyen. 

Az iga zán hoz zá il lő
per sze az len ne, ha
mind ezt az Ozarks-tó
part ján ten nénk, ahol a
szó ban for gó könyv is
ját szó dik, de ter mé -
sze te sen az ilyes faj ta
kö rí tés hi á nya sem mit
sem von le az ol vas -
mány ér té ké ből. (Re mél he -
tő leg, ha va ló ban ott len nénk
a hely szí nen, az ese mé nyek
sű rű jé ben, ak kor a kö zös ség
éle tét fel bor zo ló holt tes tet
nem mi ta lál nánk meg – de
ez csak egy mel lék szál a tör -
té net ben.)

A fen ti re cept el le né re
Catherine Palmer Nyá ri szel -
lő című regénye nem „li mo -
ná dé” (aho gyan a so ro zat el -
ső, Ta va szi tör té net cí mű kö -
te te sem volt az), mert a stí -
lus könnyed sé ge el le né re a
könyv na gyon is sú lyos kér dé -
se ket fe sze get. Míg az el ső
rész ben egy egy más tól el hi de -
gült há zas pár új bó li egy más -
ra ta lá lá sá nak tör té ne te állt a
cse lek mény kö zép pont já ban,
ad dig a má so dik rész egy
iker pár édes any ja ként új ra há -
za so dott fe le ség küz del me it
jár ja kör be. 

So kak szá má ra is me rős le -
het, ami ről a kö tet ben szó
esik: a csa lá di élet és a kar ri -
er össze egyez tet he tő sé gé nek
kér dé se, a ka masz kor kü szö -
bén ál ló gyer me kek kel va ló
szót ér tést (akik kö zül az egyik
rá adá sul épp most ta nul meg
együtt él ni a cu kor be teg sé -
gé vel), va la mint a mun ká ja
mi att (is) tit ko lóz ni kény sze -

rü lő férj meg ér té se. És ak kor
az anyós fel buk ka ná sá ból (sőt
oda köl tö zé sé ből!) adó dó fe -
szült sé gek ről még nem is tet -
tünk em lí tést…

Aki ko ráb ban ol vas ta a Ta -
va szi tör té ne tet, az bi zo nyá ra
szí ve sen ta lál ko zik új ra a sze -
rep lők kel, és ugyan csak elé ge -
det ten nyug táz za, hogy leg -
több jük nek alap ve tő en sí nen
van az éle tük, már csak azért
is, mert van ki nek a te nye ré -
be le ten ni ük mind a gond ja i -
kat, mind az örö me i ket. De
nem kell meg ijed ni: az elő ző
kö tet is me re te nél kül is ugyan -
olyan (vagy majd nem ugyan -
olyan) él ve ze tet je lent kéz be
ven ni a – négy rész ből ál ló,
Gary Chap man A házasság
négy évszaka című pár kap -
cso la ti ta nács adó köny vét fel -
dol go zó – re gény so ro zat má -
so dik kö te tét.

g – vi tá lis –

Gary Chap man – Cat he ri ne
Pal mer: Nyá ri szel lő. Har mat
Ki adó, Bu da pest, 2011. Ára
2900 fo rint. Kapható a Luther
Kiadó könyvesboltjában (1085
Budapest, Üllői út 24.) és a
Huszár Gál papír- és köny -
ves boltban (1052 Budapest,
Deák tér 4.) is.

Nyá ri szel lő
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b Már gim na zis ta ként is ideg- és
el me gyó gyász vagy agy ku ta tó
sze re tett vol na len ni dr. Nagy
Zol tán ne u ro ló gus pro fesszor.
Ka cér ko dott ugyan a mű vé sze -
ti pá lyá val is, de vé gül – mond -
ván, hogy or vos ként még fest het,
de fes tő ként vél he tő en örök re el -
tá vo lod na a bio ló gi á tól – az or -
vo si egye tem re je lent ke zett, ahol
sum ma cum la ude ered ménnyel
vég zett, majd pa to ló gi á ból, ne -
u ro ló gi á ból, pszi chi át ri á ból és
ne u ro pa to ló gi á ból is szak ké pe -
sí tést szer zett. A ko ráb ban egy -
há zi tiszt sé get is be töl tő pro -
fesszor ral nem csak az őt ma nap -
ság leg in kább fog lal koz ta tó bio -
elekt ro mos kép al ko tó mód szer -
ről be szél get tünk, ha nem az Or -
szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló -
gi ai In té zet (OP NI) fő igaz ga tó -
ja ként el töl tött évek ről és evan -
gé li kus gyö ke re i ről is.

– A gyó gyí tás min dig a ká ro so dott
szerv mű kö dé sé nek vizs gá la tá val
kez dő dik; csak az okok fel tá rá sa
után le het meg ha tá roz ni, mi lyen te -
rá pi á ra van szük ség. Ami kor az 1970-
es évek ele jén szak or vos let tem, alig-
alig volt esz kö zünk ar ra, hogy élő ben
meg ha tá roz has suk: az agy me lyik
te rü le tén és mi lyen jel le gű el vál to zás -
sal ál lunk szem ben. Csak na gyon
pre cíz fi zi ká lis vizs gá lat tal le he tett ezt
ki kö vet kez tet ni. Má ra alap ve tő en
meg vál to zott a hely zet, mert – töb -
bek kö zött az in for ma ti ka fej lő dé sé -
nek kö szön he tő en – a kép al ko tó,
ezen be lül az agyi kép al ko tó mód sze -
rek hi he tet len táv la to kat nyi tot tak a
ne u ro ló gia szá má ra.

– A kép al ko tás sal kap cso la tos ku -
ta tá sok ban Ön is igen ak tí van részt
vesz, sőt a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend lo vag ke reszt jé re is – me lyet
ez év már ci us 15-én ve he tett át – a
bio elekt ro mos kép al ko tás sal kap cso -
la tos mun kás sá gá ért ter jesz tet te fel a
veszp ré mi Pan non Egye tem.

– Az or vo si kép al ko tó mód sze rek
tör té ne te a rönt gen su gár zás fel fe de -
zé sé vel kez dő dött. A rönt gen kép tu -
laj don kép pen egy ár nyék kép a vizs -
gált cson tok ról és ízü le tek ről. A szö -
ve tek, a lágy ré szek ál la po tá ról a
rönt gen ala pú kom pu ter to mog rá fia
(CT) vagy a mág ne ses re zo nan cia
(MR) vizs gá lat tal nyer he tünk in for -
má ci ó kat. Az MR azon ala pul, hogy
erős mág ne ses tér ben a mo le ku lák
elekt ron bur ka de for má ló dik, majd a
mág ne ses ha tás meg szű né se után
új ra ere de ti for má ju kat ve szik fel, mi -
köz ben elekt ro mág ne ses je le ket pro -
du kál nak az adott szö vet – az agy
ese té ben az ideg szö vet – ké mi ai
össze te vő i re jel lem ző en. Az MR
ezek ből a je lek ből al kot ja meg a ké -
pe ket. Ez zel az el já rás sal lát ha tó vá vá -
lik az agy szer ke ze te, il let ve ez a
mód szer le he tő sé get te remt az agy
mű kö dé sé nek és ké mi ai össze té te lé -
nek fel tér ké pe zé sé re is.

Az agyi te vé keny sé gek a funk ci o -
ná lis MRI se gít sé gé vel ta nul má nyoz -
ha tók. Ez a mód szer azon alap szik,
hogy ami kor az agy va la mely te rü le -
tét fo ko zot tab ban „hasz nál juk” –
pél dá ul én most a be szél ge tés köz ben
a sa ját be széd köz pont ja i mat –, ak kor
eze ken a te rü le te ken fo ko zó dik a
vér áram lás, meg emel ke dik a vö rös -
vér sej tek mennyi sé ge, és a kép al ko -
tó, az fM RI ezt áb rá zol ni tud ja. Vi lág -
szer te szám ta lan ku ta tás fo lyik a te -
kin tet ben, hogy mi lyen te rü le tek ak -

ti vi zá lód nak az ér zé ke lés, moz gás,
be széd, gon dol ko dás so rán, ze ne hall -
ga tás köz ben vagy egy fest mény
meg pil lan tá sa kor.

Ami vel Veszp rém ben fog lal ko -
zunk, az az EEG – elekt ro en ke fa log -
rá fia – ala pú bio elekt ro mos kép al ko -
tás, vagy is az agyi há ló za tok elekt ro -
mos ak ti vi tá sá nak meg je le ní té se ujj -
moz ga tás köz ben. Ez zel a mód szer -
rel az ideg rend szer mű kö dé sé nek
alap je len sé ge i ről – pél dá ul a gon dol -
ko dás és az em lé ke zés fo lya ma tá ról
– is ta lán töb bet tud ha tunk meg a jö -
vő ben. A mi ku ta tó la bo runk ban or -
vo sok, ne u ro pszi cho ló gus, vil la mos -
mér nök, ma te ma ti kus, in for ma ti -
kus dol goz ik együtt. A moz gás szer -
ve ző dé sé nek vizs gá la ta mel lett a gu -
ta ütés kö vet kez té ben ki ala ku ló agy -
ká ro so dás re ha bi li tá ci ó já nak lé pé se it
pró bál juk nyo mon kö vet ni. Azt vizs -
gál juk, mi ként ve szik át a ká ro so dott
te rü le tek fel ada ta it a szom szé dos
agy te rü le tek, és ho gyan ala kul nak új -
ra az agyi há ló za tok.

– Pro fesszor úr a tu do má nyos és
ok ta tó mun ká ja mel lett a klasszi kus
or vo si hi va tást is mind a mai na pig
gya ko rol ja. Ko ráb ban, pél dá ul ami -
kor a kli ni kán, pszi chi át ri ai osz tá lyo -
kon, majd az OP NI fő igaz ga tó ja ként
dol go zott, el me be teg sé gek kel is fog lal -
ko zott. Se gí te ne el iga zod ni ne künk a
pszi chés za va rok vi lá gá ban?

– A pszi chés za va rok nak két nagy
cso port ját le het el kü lö ní te ni. Az
úgy ne ve zett nagy pszi chi át ri ai kór ké -
pek – ilyen pél dá ul a ski zof ré nia, a
bi po lá ris el me be teg ség, a má ni ás
de presszió – ese te i ben ge ne ti kai el -
vál to zás ról, bi zo nyos in ge rü let át vi -
vő anya gok kal kap cso la tos mo le -
ku lá ris el vál to zá sok ról van szó. Er -
re vo nat ko zó an rend kí vül in ten zív
ku ta tá sok foly nak. Ezek a be teg sé gek
a la kos ság egy-két szá za lé kát érin tik.
Az agy mű kö dés elég te len funk ci ó i -
nak át hi da lá sá hoz a leg több ször el -
en ged he tet len a gyógy sze res ke ze lés;
így tü net men tes vagy mi ni má lis tü -
ne tek kel jel le mez he tő ál la po tot le het
fenn tar ta ni.

Az úgy ne ve zett kis pszi chi át ri ai
be teg sé gek – ide tar toz nak a kü lön -
bö ző szo ron gá sos be teg sé gek, a sze -
mé lyi ség za va rok és a ká ros szen ve -
dé lyek ből fa ka dó pszi chés za va rok is
– sok kal gya ko rib bak; a sze mé lyi ség -
fej lő dés so rán, kör nye ze ti ha tá sok
következtében ala kul nak ki. Nem
fel tét le nül igé nyel nek kór há zi ke ze -
lést; a pszi cho te rá pia mód sze re i vel is
ha té ko nyan le het gyó gyí ta ni eze ket
a kór ké pe ket. A te rá pia so rán a szak -
em be rek „meg ta nít ják” az érin tett nek
– akit nem is ne vez nék be teg nek –,
hogy mi lyen stra té gi ák kal old hat ja
meg a konflik tu sa it, prob lé má it, mely
té nye zők és mi lyen me cha niz mus sal
okoz zák a tü ne te ket.

A tü ne tek gyak ran szo ron gás,
han gu lat za var, al vás za var, al kal maz -
ko dá si za var, eset leg je len tős test súly -
vál to zás. A szak em ber fel ada ta, hogy
a szimp tó mák ból ki de rít se az okot,
és meg ha tá roz za a ke ze lést akár
gyógy szer rel, akár a pszi cho te rá pia
kü lön bö ző mód sze re i vel vagy a két
stra té gia kom bi ná ci ó já val.

– A nagy pszi chi át ri ai el lá tást vég -
ző in téz mé nyek ben, mint ami lyen
az OP NI is volt, el ső sor ban sú lyos de -
presszi ó val, tu dat ha sa dá sos el me -
be teg sé gek kel – és így to vább – küz -
dő pá ci en sek kel fog lal koz tak, akik
gyak ran ön- és köz ve szé lye sek.
Mennyi re fé lel me te sek ezek a be teg -
sé gek, il let ve be te gek?

– A be te gek től so sem sza bad fél -

ni! A va ló ban köz ve szé lyes ag resszív
ál la pot nem gya ko ri. Ha az ápo ló sze -
mély zet – a kel lő elő vi gyá za tos ság
mel lett – meg fe le lő em pá ti á val ke ze li
eze ket a hely ze te ket, ak kor több -
nyi re nem tör té nik at ro ci tás. Sok évi
pra xi som alap ján azt mond ha tom: a
be teg ré szé ről az ag resszív ma ga tar -
tás ak kor ala kul ki, ami kor bi zony ta -
lan ko dó, szak ma i lag fel ké szü let len, a
be teg gel szem ben kel lő em pá tia nél -
kü li ápo ló sze mély zet tel ta lál ko zik.
Ahol egy ér tel mű, meg ér tő lég kör

ve szi kö rül a be te get, ott na gyon rit -
kán for dul elő ilyes mi.

– Egy re töb bet és egy re gyak rab ban
be szél nek ar ról, hogy ha a be teg nem
a be teg sé gé re, ha nem a gyó gyu lás ra
össz pon to sít, ak kor ez ja vít ja az esé -
lye it, na gyobb va ló szí nű ség gel gyó gyul
meg. Aki nek el me be teg sé ge van, az
mennyi re van tisz tá ban a sa ját be teg -
sé gé vel, vagy – idé ző jel be té ve – „ál -
dott” ál la pot szá má ra, hogy nem
tud ja, mi is a ba ja?

– Ez sem mi kép pen nem ál dott ál -
la pot! A de presszi ó val, kény szer -
kép ze tek kel, a sze mé lyi ség in te gra tív
za va ra i val já ró ál la po tok a be teg szá -
má ra el vi sel he tet le nek, ame lyek ta -
lán még ször nyűb bek is le het nek,
mint a tes ti fáj da lom. Rá adá sul a be -
teg sé gek egy je len tős ré szét ugyan
egyen súly ban le het tar ta ni, de a vég -
le ges gyó gyí tá suk ra rit kán van mód.

A gyó gyí tás nak va ló ban egy na -
gyon fon tos moz za na ta az, hogy a be -
teg nek egy ál ta lán le gyen be teg ség be -
lá tá sa. Rá döb ben jen ar ra, hogy a
gon dol ko dás mód já nak, a ma ga tar tá -
sá nak, az élet vi te lé nek me lyik az a ré -
sze, ame lyik pa to ló gi ás, az az a be teg -
ség ből adó dik, és me lyik az, ame lyik
az egész sé ges sze mé lyi ség jel lem -
ző je. Ez utób bi ra épít ve le het, kell ke -
zel ni.

Ami kor a be teg egyen súly ba ke rül,
ak kor az  ide á li s az, ha vissza tér a sa -
ját meg szo kott kör nye ze té be, oda,
ahol is me rik és el fo gad ják a be teg sé -
gét, ahol nem úgy te kin te nek rá,
mint egy cso da bo gár ra, ha nem mint
egy be teg ség gel küsz kö dő em ber re,
aki nek meg van a ma ga ke reszt je. Ez
az ese tek nagy ré szé ben a vissza esést
is ki zár ja.

Tény ugyan ak kor, hogy óri á si a te -
her az el me be te gek csa lád tag ja in,
akik gyak ran nem is tud ják meg fe -
le lő en fo gad ni, ke zel ni a be teg tü ne -
te it, kény szer kép ze te it, han gu lat -
vál to zá sa it, ér zék csa ló dá sa it, sok szor
bi zarr ma ga tar tá sát. Fe szült sé gek,
konf lik tu sok ter he lik a min den na po -
kat, és ők be le fá rad nak a gon do zá -

sá ba, a be teg pe dig el ma gá nyo so dik,
bel ső vi lá gá ba me ne kül. Ilyen eset -
ben egy jó in téz mény min dig so kat
se gít.

– Még ak kor is, ha a be teg egy be -
te gek ből ál ló kö zös ség ben éli az éle tét?

– Ko ránt sem csak be te gek kö -
zött! A Li pó ton pél dá ul a hét száz-
nyolc száz ápolt ra kö rül be lül ezer
dol go zó ju tott, akik kö zül jó né há -
nyan az in téz mény te rü le tén lak tak.
Rá adá sul a nő vé rek és a se gí tő sze -
mély zet tag jai kö zül na gyon so kak -

nál csa lá di ha gyo mány volt a Li pó ton
dol goz ni; szá muk ra több ge ne rá ció
óta tra di ci o ná lis szak ma volt a be te -
gek kel va ló fog lal ko zás.

A Li pót egy sok te kin tet ben ön ál -
ló kis vi lág volt a nagy vá ros ban; a be -
te gek na gyon sze ret ték az in té ze tet.
Volt uszo dánk, te nisz pá lyánk, fut ball -
pá lyánk, gyö nyö rű ká pol nánk, ker -
té sze tünk, mű he lye ink, mű ter me -
ink, kép- és szo bor ga lé ri ánk, sőt
még mú ze u munk is. Sa ját er dőnk,
dísz par kunk, ahol a be te gek le ül het -
tek az egy kor Er zsé bet ki rály né, Si si
ál tal ül te tett két fa ár nyé ká ban…

– Az 1868. de cem ber 6-án meg nyílt
– ak kor még Bu dai Ma gyar Ki rá lyi
Or szá gos Té boly da ne vet vi se lő, be zá -
rá sa előtt pe dig Or szá gos Pszi chi át -
ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet nek ne ve -
zett – kór ház az or szág leg na gyobb
ideg- és el me gyó gyá sza ti in téz mé -
nye volt; va la mi lyen for má ban min -
den szak ma be li kap cso lat ba ke rült
ve le. Az Ön érin tett sé ge mi kor vált
szo ro sab bá?

– 1987–88 tá ján az egyik ku ta tó la -
bor ve ze tő jét kel lett he lyet te sí te -
nem, ak kor kezd tem át jár ni a kli ni -
ká ról min den pén te ken. Ami kor
1994-ben meg ala kult az Agyér be teg -
sé gek Or szá gos Köz pont ja – amely -
nek igaz ga tó ja let tem –, Li pót me zőn
ka pott he lyet. Na gyon jól fel sze relt és
szer ve zett köz pont volt, min den
adott volt ah hoz, hogy a stroke-el lá -
tás min ta in téz mé nye le gyen.

– In nen egye nes út ve ze tett 2002-
ben az OP NI fő igaz ga tói poszt já ig?

– A kol lé gák ja va sol ták az ak ko ri
egész ség ügyi mi nisz ter nek: pró bál -
jon en gem meg győz ni, hogy pá lyáz -
zak. Nem kis he zi tá lás után ad tam be
a pá lyá za to mat. Min den sze rény te -
len ség nél kül mond ha tom: a majd -
nem négy száz mil lió fo rin tos adós ság -
gal küsz kö dő kór ház ból öt év alatt
egy gaz da sá gi lag egyen súly ban lé vő,
pros pe rá ló in téz ménnyé vált az
OPNI. Ta lán az volt a vég ze te az in -
té zet nek, hogy Bu da pest egyik leg -
drá gább ke rü le té ben, egy im po záns

és el ké pesz tő en so kat érő in gat lan -
ban mű kö dött…

El gon dol kod ta tó, hogy míg az el -
öre ge dett, fel újí tás ra szo ru ló épü let
kor sze rű sí té se – egy épí tész iro da
becs lé se sze rint – öt–hét mil li árd fo -
rint lett vol na, ad dig az OP NI 2007
vé gi meg szün te té se tu do má som sze -
rint 7,6 mil li árd fo rint ba ke rült… A
je len le gi kor mány, úgy tu dom, 4,6
mil li árd fo rin tot kü lö ní tett el egy új
pszi chi át ri ai köz pont be in dí tá sá ra. Az
ada tok alap ján nyil ván va ló, hogy mi -
lyen rossz dön tés volt a be zá rás.
Nem két sé ges, hogy szük ség van egy
ilyen tí pu sú in té zet re, de az is nyil ván -
va ló, hogy azt a szak mai kul tú rát, be -
teg el lá tá si tra dí ci ót, mo rá lis ér ték ren -
det, amely a Li pó tot jel le mez te,
vissza hoz ni már nem le het…

– Az OP NI fő igaz ga tói szé ke nem
az egyet len ma gas tiszt ség volt az éle -
té ben. Ala pí tó el nö ke volt pél dá ul a
Ma gyar Stroke Tár sa ság nak is, va la -
mint – és szá munk ra ez a meg ha tá -
ro zóbb – 2000 és 2006 kö zött a Déli
Egy ház ke rü let má sod fel ügye lő je ként
szol gál ta az evan gé li kus egy há zat.

– Édes anyám na gyon mé lyen hí -
vő evan gé li kus volt, né met szár ma -
zá sú csa lád ja több lel készt is adott az
egy ház nak. Én ma gam a jó zsef vá ro -
si temp lom ban kon fir mál tam, majd
az 1956-os for ra da lom után a De ák
tér re kezd tem jár ni, a Ke ken And rás,
majd id. Ha fen scher Ká roly ve zet te al -
kal mak ra. Tő lük na gyon meg ha tá ro -
zó ér ték ren det kap tam út ra va ló ul
az éle tem hez. Hosszú ide ig vol tam a
gyü le ke zet pres bi te re, je len leg tisz -
te let be li pres bi ter va gyok.

Az utób bi há rom év ben, mi ó ta
hét főn ként Veszp rém hez köt a mun -
kám, a hét vé gé ket ipar mű vész fe le -
sé gem mel ál ta lá ban a Ba la ton mel -
lett tölt jük; a leg több ször a ti ha nyi
ben cé sek hez já runk temp lom ba. Ép -
pen ezért ma már sok kal ke vés bé va -
gyok nap ra kész az evan gé li kus egy -
há zat il le tő en, de nyi tott szem mel já -
rok – és meg kell, hogy mond jam, el -
szo mo rít, amit ta pasz ta lok.

Temp lo ma ink ki ürül nek, gyü le ke -
ze te ink gyen gül nek. Lel ké sze ink nagy
fel ada ta, ta lán fe le lős sé ge is, hogy a
ked ve zőt len ten den ci ák meg vál toz -
za nak, és ők meg ta lál ják az utat a hí -
vek hez, a fi a ta lok hoz. Úgy lá tom – és
a vé le mé nyem mel nem va gyok egye -
dül –, hogy az egy ház ve ze tés, a püs -
pö ki jog kör szé le sí té se hasz ná ra le -
het a teo ló gi ai mun ká nak, a za var ta -
lan mű kö dés nek.

Imád ko zom az egy há za mért, mert
tény leg ag gó dom e je len sé gek mi att.
Hi szek ben ne, hogy a ha mu alatt ott
iz zik a pa rázs, és ha nem ad juk fel a
Krisz tus hoz va ló tar to zá sunk ból fa -
ka dó fel ada ta in kat, ak kor meg le het
ál lí ta ni a ne ga tív fo lya ma to kat. Az
egy ház fenn ma ra dá sa szem pont já ból
ezért kü lö nö sen is fon tos nak tar tom
az evan gé li kus is ko lák lé tét. Ugyan -
így bí zom ab ban is, hogy egy szer az
evan gé li kus kór ház ügye is rév be ér.

– Önt sze mély sze rint mi re kö te le -
zi, hogy hí vő evan gé li kus?

– Igyek szem a sa ját em be ri gyar ló -
sá ga im el le né re olyan lel ki és mo rá lis
tar tás sal él ni, ami lyen re csak ké pes va -
gyok. Ez így ki mond va na gyon egy sze -
rű en hang zik, pe dig rend kí vül ne -
héz, mert az em ber nek na pon ta meg
kell küz de nie a hi té ért, és fe le lő sen kell
sá fár kod nia az Úr tól ka pott ta len tu ma -
i val. Min den nap meg élem, hogy mi -
lyen tá vol va gyok az is te ni mér cé től –
de ar ra tö rek szem, hogy leg alább az
irányt ne ve szít sem szem elől.

g Vi tá lis Ju dit

Lel ki és mo rá lis tar tás sal él ni
Be szél ge tés dr. Nagy Zol tán ne u ro ló gus pro fesszor ral
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Az Ame ri kai Evan gé li kus Egy -
ház (EL CA) ti zen két eme le tes
köz pont ja Chi ca go észa ki ha -

tá rá ban ma ga so dik. Ez ugyan tá vol
esik a „sze lek vá ro sá nak” is ne ve zett
sok mil li ós met ro po lis fel hő kar co -
lók kal zsú folt köz pont já tól, kö zel
van vi szont az O’Ha re nem zet kö zi re -
pü lő tér hez. Ez pe dig fon tos szem -
pont, hi szen a több mint tíz ezer
gyü le ke ze tet ma gá ban fog la ló evan -
gé li kus kö zös ség szék há zá ban nagy
a nem zet kö zi for ga lom, to váb bá a
hat van öt egy ház ke rü let kép vi se le té -
ben is gyak ran jön nek ide lá to ga tók.

Eu ró pá ról Chi ca gó ban
A vi lág misszi ói osz tály jú li us 19. és 21.
kö zött azon egy ház ke rü le tek szá -
má ra ren de zett kon fe ren ci át, ame -
lyek nek eu ró pai test vér kap cso la ta ik
van nak. A bal ti ál la mok tól kezd ve
Né met or szá gon és Szlo vá ki án át Er -
dé lyig ter jed az ame ri kai evan gé li ku -
sok ér dek lő dé se.

Fe le sé gem mel együtt két ok ból
kap tunk meg hí vást er re a kon fe -
ren ci á ra. Egy részt – a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség (LVSZ) al el nö ke ként
– tá jé koz ta tást kell ad nom az eu ró -
pai egy há zi fo lya ma tok ról, más részt
– a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ne vé ben – elő kí ván juk ké szí te -
ni a hi va ta los test vér egy há zi kap cso -
la tot az Észak ke let-io wai Egy ház ke -
rü let tel.

Az egy ház ke rü le ti kon fe ren ci án
meg tar tott elő adá som ban sze mé lyes
ta pasz ta la ta im mel lett azok ra a be szá -
mo lók ra is tá masz ko dom, ame lye ket

a ré gió püs pö ke i nek kül dött kér dő ív -
re kap tam vá la szul. Is mer te tem az
egyes egy há zak stra té gi ai mun ká ját és
misszi ói kon cep ci ó ját, gaz da sá gi és
pénz ügyi hely ze tét, rész vé te lét az
adott or szág tár sa dal mi éle té ben, va -
la mint az ok ta tás ban, a sze re tet szol -
gá lat ban, a mé di á ban és az if jú ság kö -
ré ben vég zett mun ká ját. Ki té rek to -
váb bá a múlt fel tá rás sal és a há zas ság -
gal kap cso la tos kér dé sek re is.

A kon fe ren cia má sik fő elő adó ja az
a Bradn Bu erk le ame ri kai lel kész, aki
ko ráb ban a szent pé ter vá ri teo ló gi ai
sze mi ná ri um ban ta ní tott, most pe -
dig Szi bé ri á ban dol go zik lel ki pász tor -
ként. Ta lán ér zé kel te ti az ot ta ni mé -
re te ket az a tény, hogy a tag sá ga alap -
ján ki csi nek mond ha tó egy há za nem
ke ve sebb mint öt idő zó ná ban te rül el.

Az ame ri ka i ak kal kap cso lat ban
gya ko ri az a vé le ke dés, hogy ők vaj -
mi ke vés is me ret tel bír nak Eu ró pa
tör té nel mé ről és föld raj zá ról. Ezen a
kon fe ren ci án azon ban olyan lel ké -
szek és vi lá gi ak vesz nek részt, akik
rend sze re sen jár nak az öreg kon ti -
nen sen, és így szin te nap ra kész in for -
má ci ó ik van nak az egy há zak éle té ről
is. A szá mos ré gi is me rős kö zött

öröm mel kö szönt he tem Pa ul Wee
pro fesszort, aki vel még a nyolc va nas
évek ele jén ta lál koz tam, vagy Pa ul
Rogers lel készt, aki az 1984-es bu da -

pes ti LVSZ-nagy gyű lés sel kap cso -
la tos em lé ke it idé zi fel.

A kon fe ren ci át Ju lie Ro we és Ar den
Ha ug lel ké szek ve ze tik. Előb bi a chi -
ca gói egy há zi köz pont eu ró pai és kö -
zel-ke le ti ügye kért fe le lős mun ka tár -
sa, utób bi pe dig mos ta ná ban te szi át

eu ró pai te vé keny sé gé nek köz pont ját
Po zsony ból Wit ten berg be. 

Érik az em bert ilyen kor meg le pe -
té sek is. Egy idő sebb, finn szár ma zá -
sú lel kész nem csak ékes ma gyar -
ság gal kö szönt min ket, ha nem ma -
gyar ver se ket és nép da lo kat is elő ad.
Ki de rül, hogy az öt ve nes évek ben az
ame ri kai had se reg ben ta nult ma -
gya rul. Ere de ti leg ta lán hír szer zé si
cél lal ké pez ték ki, ám ő in kább
misszi ói mun kát kí vánt vé gez ni Eu -
ró pá ban. Ma ő Orosz or szág ban élő
nyelv ro ko na ink, az in ke ri ek kö zötti
egy há zi szol gá lat mo tor ja.

Az ame ri kai evan gé li ku sok összes -
sé gé ben mint egy ti zen öt eu ró pai
egy ház zal ápol nak szo ros kap cso la -
tot. A ke re te ket vál to za tos tar ta -
lom mal le het meg töl te ni: lá tunk pél -
dá kat test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat -
ra, ok ta tá si vagy dia kó ni ai együtt mű -
kö dés re, ér te sü lünk to váb bá ar ról,
hogy az EL CA szá mos eu ró pai egy -
ház ba küld lel készt an gol nyel vű is -
ten tisz te le tek tar tá sa vagy ép pen
nyelv ta ní tás cél já ból.

A részt ve vők gon dol ko dá sa eu ró -
pai, a kül ső kö rül mé nyek azon ban
ha mi sí tat la nul ame ri ka i ak. Min den -

hol va dul mű kö dik a lég kon di ci o ná -
ló – ami re a kin ti leg alább negy ven -
fo kos hő ség mi att szük ség is van. Az
vi szont ki fe je zet ten za va ró, hogy

min den ét ke zés után ku ká ba ke rül
sok étel ma ra dék és mű anyag tá nyér,
po hár, ét kész let.

A kon fe ren cia hang sú lyo san fog -
lal ko zik a 2017-es re for má ci ói év for -
du ló nak az evan gé li kus egy há zak ban
zaj ló előmunkálataival. Jó lát ni azt a
lel ke se dést, amely a ma gyar or szá gi
elő ké szü le tek hí rét fo gad ja. Ugyan -
ilyen fi gye lem kí sé ri a né met Ch ris -
ti an Eg gert be szá mo ló ját a wit ten ber -
gi Lu ther-köz pont éle té ről és a re for -
má ció fő vá ro sá ban ter ve zett egyéb
prog ra mok ról.

Chi ca gói tar tóz ko dá sunk so rán
tár gya lá so kat foly tat ha tunk az ame -
ri kai evan gé li ku sok és egy há zunk
kö zöt ti to váb bi együtt mű kö dé sek ről.
Két olyan pél dát em lít he tek, amely
mu tat ja, hogy ezen az úton két irá nyú
a for ga lom. Egy részt évek óta kül -
dünk an go lul jól tu dó ma gyar fi a ta -
lo kat ame ri kai egy há zi gye rek tá bo -
rok ba ve ze tő nek; más részt az utób -
bi idő ben több olyan ten ge ren tú li ön -
kén test fo gad ha tunk, akik ma gyar or -
szá gi gyü le ke ze tek ben vagy in téz mé -
nyek ben dol goz nak.

A chi ca gói „or szá gos iro da” mun -

ka tár sai min den reg gel kö zös áhí tat -
tal kez dik a na pot, szer dán ként pe -
dig úr va cso rai is ten tisz te let re ke rül
sor. Egy ilyen al kal mon mi is részt ve -

szünk. Ere de ti leg Mark Han son el -
nök-püs pök pré di kált vol na, ám ő
ezen a na pon – más egy há zi ve ze tők -
kel együtt – ép pen egy fe hér há zi
meg hí vás nak tesz ele get, hogy Ba rack
Oba ma el nök kel tár gyal jon az Egye -
sült Ál la mok költ ség ve té sé ről. 

Mi is ka punk azért va la mit Oba -
má ból. Si ke rül rö vid lá to ga tást ten -
ni az it te ni Hy de Park ba. Cé lunk a
teo ló gi ai sze mi ná ri um, a Lu the ran
Scho ol of Theo logy meg lá to ga tá sa.
Im már vagy húsz ma gyar ösz tön dí -
jas ka pott itt dip lo mát! Az idő uta zás
után – hi szen ép pen hu szon öt éve ta -
nul tam itt – kí sé rőnk el visz min ket
az eb ben a vá ros rész ben fel nőtt ame -
ri kai el nök ked venc piz zé ri á já ba és
köny ves bolt já ba…

A ma gas ku ko ri ca ál la ma
A kon fe ren cia után Io wá ba in du -
lunk, hogy meg is mer ked jünk az ál lam
mint egy har ma dát le fe dő észak ke le ti
egy ház ke rü let éle té vel. Út köz ben
Mark An ders son püs pö ki tit kár a
ma ga szí nes el be szé lő mód ján mu tat -
ja be ne künk Io wát. Meg tud juk tő le,
hogy a név in di án ere de tű, és az ál la -

mot ne ve zik Haw keye Sta te-nek, Só -
lyom szem ál lam nak is. Er re utal zász -
ló juk ban a só lyom, amely mel lett ez
a fel irat ol vas ha tó: „Sza bad sá gun kat
meg be csül jük, jo ga in kat meg őriz -
zük”. A köz nyelv Tall Corn State-nek,
vagy is „a ma gas ku ko ri ca ál la má -
nak” is ne ve zi Io wát. En nek jo gos sá -
gá ról meg győ ződ he tünk uta zá sunk
so rán, hi szen az út men tén vég es te -
len-vé gig ku ko ri ca föl dek lát ha tók.
Nem csak ez tölt el ben nün ket ott ho -
nos ér zés sel, ha nem a ku ko ri cát fel -
vál tó nap ra for gók lát vá nya is. Er re az
itt ho nos nö vény re utal min dig mo -
soly gós má sik kí sé rőnknek, Emily
Hor rell lel kész nőnek a név je gye is, raj -
ta egy ha tal mas nap ra for gó val. 

Io wát elő ször fran cia te le pe sek
fog lal ták el, ami re az ál lam szá mos te -
le pü lé sé nek ne ve is utal, pél dá nak
oká ért a fő vá ros Des Mo ines-é is. A
tér ké pet bön gész ve meg lep ve lá tom,
hogy az ál lam ki lenc ven ki lenc me -
gyé jé nek egyi két úgy hív ják: Kos -
suth! Tud va le vő, hogy a sza bad ság -
harc hő sét 1851–52-ben fél éves di a -
dal me net ke re té ben vit ték kör be az
Új vi lág ban. Szá mos szo bor őr zi en -
nek a lá to ga tás nak az em lé két, sőt ak -
ko ri ban so kan gyer me kü ket is ró la
ne vez ték el. (Pél dá ul az ame ri kai
könyv tá ros ság út tö rő jét Mel vil le Lo -
u is Kos suth De wey-nak hív ták.) 

Ilyen kis szí ne se ket hall va és ol vas -
va gyor san te lik az idő, és – a mél tó -
ság tel je sen höm pöly gő Mis sis sip pit
át lép ve – meg ér ke zünk Du bu que-ba.
Ez a vá ros há rom ál lam (Io wa, Il li no -
is és Wis con sin) ta lál ko zá sá nál te rül
el, kör nyé két ezért Tris ta te-nek is ne -
ve zik.

Az el ső Wart burg: a teo ló gi ai
sze mi ná ri um 
Du bu que csen des, kert vá ro si ré szén
egy szer csak vár sze rű épü let együt tes
tor nyo sul előt tünk – mint ha Lu ther
Már ton haj da ni fog sá gá nak hely szí -
nén jár nánk. Ame ri ka né met szár ma -
zá sú evan gé li ku sai a 19. szá zad kö ze -
pén ala pí tot ták ezt az egye te met,
amely re a re for má tor mo nu men tá -
lis szob ra vi gyáz.

A pa ti nás ter me ket be jár va meg -
is mer jük a könyv tá rat, a ká pol nát és
a tan ter me ket, majd vö rös bor és sajt
mel lett a ta ná rok kal, hall ga tók kal és
né hány kör nyék be li lel késszel ta lál -
ko zunk. A tar tal mas be szél ge tés
so rán cse re prog ra mok ter vét szö vö -
get jük. Amíg ezek hez az anya gi for -

F E L  H Ő  K A R  C O  L Ó K  É S
Ame ri kai úti nap ló egy püs pök tol lá ból

A Wartburg College tanárai, balról a harmadik Steven Ullestad püspök

„Glocal” – az Amerikai Evangélikus Egyház rendezvénye Decorah lutheránus templomában

Hőség a felhőkarcolók között



Evangélikus Élet 2011. augusztus 14–21. f 9panoráma
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rá so kat meg ta lál juk, ad dig is el le -
het ne in dul ni olyan költ ség kí mé lő
meg ol dá sok kal, mint elő adá sok köz -
ve tí té se Sky pe-on vagy a mi teo ló -
gi ai hall ga tó ink be kap cso ló dá sa az
er re fe lé köz ked velt on-line kur zu -
sok ba.

A be szél ge tés so rán öröm mel ál -
la pít juk meg, hogy a mi hit tu do má -
nyi egye te münk és a Wart burg teo -
ló gi ai sze mi ná ri um ha son ló mé re tű:
itt a kü lön bö ző prog ra mok ban je len -
leg száz het ven hét di ák ta nul. Az el -
té rő kép zé si rend szer rel is össze -

függ, hogy az ame ri kai di á kok sok kal
idő seb bek: a hall ga tók át la gos élet ko -
ra itt har minc hét év! Töb ben kül -
misszi ói szol gá lat ra ké szül nek, fő leg
Pá pua Új-Gui ne á val ápol nak kap cso -
la to kat. „Wart burg vá rá nak” tor nyá -
ban ér té kes ki ál lí tás őr zi e misszi ós
te vé keny ség tár gyi em lé ke it.

Püs pö ki ta lál ko zó Wa verly ben
Más fél órás au tó út után ér ke zünk az
egy ház ke rü let köz pont já ba, Wa verly -
be. Itt ta lál ko zunk Ste ven Ul les tad
püs pök kel és ze ne ta nár fe le sé gé vel,
Ruth tal. Ahogy né hány hét tel ez előt ti

Sky pe-kap cso la tun kat, úgy mos ta ni
sze mé lyes ta lál ko zá sun kat is imád -
ság gal kezd jük. A püs pök be mu tat -
ja a nyolc fős mun ka tár si kö zös sé get,
amely ben lel kész, jo gász, pénz ügyes,
mé di ás és ad mi niszt rá tor is van.
Nagy öröm mel te kin te nek a meg kö -

ten dő test vér egy há zi szer ző dés elé,
je len leg Na mí bi á val ápol nak ilyen
kap cso la tot. Az egy ház ke rü let jú ni -
u si köz gyű lé se már el fo ga dott egy
olyan szán dék nyi lat ko za tot, hogy
ve lünk, ma gya rok kal is együtt mű -
köd nek.

Idő vel csat la koz nak hoz zánk a
test vér egy há zi mun ka kö zös ség tag -
jai is: ők az ér de mi kap cso la to kat sze -
ret nék ápol ni. Egyet ér tünk ab ban,
hogy az együtt mű kö dést jó len ne a fi -
a ta lok kal kez de ni, hi szen ők nyel vi -
leg is job ban meg ér tik egy mást, és a
mo dern kom mu ni ká ci ós le he tő sé -
gek kel is jól tud nak él ni. Öröm mel
nyug táz zuk: a ko ráb ban ki je lölt öt-öt
if jú sá gi kö zös ség kö zül több már
fel vet te egy más sal a kap cso la tot. A je -
len lé vők rész le te sen sze ret né nek hal -
la ni egy há zunk misszi ói és dia kó ni -
ai mun ká já ról, kü lö nös te kin tet tel a
ci gá nyok kö zöt ti te vé keny sé günk -
ről. Őná luk je len tős szá mú – gyak -
ran hát rá nyo san meg kü lön böz te tett
– dél-ame ri kai él; a két hely zet kö zött
ta lán van né mi ha son ló ság.

A má so dik Wart burg:
az egye tem 
Az ame ri kai ok ta tá si rend szer ben a
fel ső ok ta tás el ső há rom évé nek szín -
te re az úgy ne ve zett col l e ge. Csu pán
né hány száz mé ter re a föld szin tes
püs pö ki szék ház tól ta lál ha tó az evan -
gé li kus egy ház fenn tar tá sá ban mű kö -
dő Wart burg Col l e ge Wa verly ben.

Ne ve alap ján nem ne héz ki ta lál ni,
hogy ez az in téz mény is né met ere -
de tű: Wil helm Lö he, a misszi ói és
dia kó ni ai lel kü le tű lel kész 1852-ben
küld te Ame ri ká ba azo kat a ta ná ro -
kat, akik a ma im po záns in téz mény
előd jét meg ala pí tot ták. A kö zel két -

ezer hall ga tó kö zött szá mos kül föl -
di is van, össze sen har minc ki lenc or -
szág ból. 

Az in téz mény ve ze tői büsz kén
szá mol nak be a di á kok ta nul má nyi és
sport si ke re i ről. Utób bit az után tud -
juk iga zán el kép zel ni, hogy lát tuk a
cso dá la tos sport csar no kot, uszo dát,
ame ri kai- és eu ró pa i fut ball-pá lyá kat.
A mé dia tan szék fel sze relt sé gét meg -
iri gyel né né hány ki sebb ha zai te le ví -
zi ós tár sa ság… Ki de rül to váb bá,
hogy az egye tem ének ka ra ta vasszal
Ma gyar or szá gon kon cer te zett. Fe lejt -
he tet len nek tart ják sá ros pa ta ki lá to -
ga tá su kat, már csak azért is, mert a
vá ros Ár pád-há zi Szent Er zsé bet
szü lő vá ro sa. A ma gyar ki rály lányt –
aki Lu ther mel lett Wart burg vá rá nak
má sik hí res la kó ja volt – kü lö nö sen
nagy becs ben tart ják er re fe lé. Sé tánk
a bé két su gár zó ká pol ná ban ér vé get,
ahol a lel kész nő ar ról be szél, hogy szí -
ve sen kap cso lat ba lép né nek ma gyar
egye te mi gyü le ke ze tek kel.

A mind össze né hány tíz ezer la ko -
sú Wa verly sok szí nű sé gét mu tat ja,
hogy az evan gé li kus egy ház itt ne ve -
lő ott hont is fenn tart. Ven dég lá tónk
csak kí vül ről akar ja meg mu tat ni, de
kér jük, hadd men jünk be. Ott az tán
meg ren dí tő ta lál ko zá sok nak le he -
tünk ré sze sei. Ti zen há rom és ti zen -
nyolc év kö zöt ti fi a ta lok kal fog lal koz -
nak itt, olya nok kal, akik ki sebb-na -
gyobb bűn cse lek mé nye ket kö vet tek
el. Több nyi re már a zak la tott csa lá -
di hát tér meg ha tá roz za a sor su kat.
Hosszan idő zünk „a meg bé ké lés ter -
mé nek” ne ve zett ká pol ná ban: en -
nek egy-egy sar ká ban szok tak a gye -
re kek és a szü lők ta lál koz ni. Bú csú -

zás kor a fi úk és lá nyok – sok fe ke te
és sár ga van kö zöt tük – hosszan át -
ölel nek min ket.

„Gon dol kozz glo bá li san,
cse le kedj lo ká li san!”
Újabb né hány órás au tó zás a ku ko -
ri ca táb lák kö zött, és meg ér ke zünk
De co rah ba. E kis vá ros evan gé li kus
temp lo ma ad ott hont az EL CA
„road  show já nak”. A chi ca gói köz pont
szá mos egy ház ke rü let be küld elő adó -
kat, akik a he lyi szer ve zők kel össze -
fog va elem zik az egy ház előtt ál ló
misszi ói és szo ci á lis fel ada to kat. A so -
ro zat a glo cal ne vet vi se li, amely a
„glo bá lis” és a „lo ká lis” szó össze vo -
ná sá ból jött lét re. Egy in di ai elő adó
a klí ma vál to zás ról, egy dél-ame ri kai
szár ma zá sú lel kész a la tin be ván dor -
lók kal szem be ni dur va sá gok ról szól,
majd egy misszi o ná ri us csa lád mu -
tat ko zik be.

Mint ha csak a glo cal cél ki tű zé sét
szem lél tet né, egy asszony „jó na -
pot” kö szön tés sel lép hoz zánk, majd
– im már an go lul – be szá mol ar ról,
hogy most ér ke zett vissza Sár szent -
lő rinc ről, és iga zán pél da ér té kű nek

tart ja Ba kay Pé ter lel kész nek a ci gá -
nyok kö zött vég zett mun ká ját. Itt is
elő adást tar tok Eu ró pá ról mint új ra -
evan gé li zá lásra vá ró kon ti nens ről.

Még egy egye tem, még egy
Lu ther-szo bor
De co rah leg na gyobb in téz mé nye a
Lu ther Col l e ge, ez a két ezer-hat száz
di á kot ok ta tó egye tem. El len tét ben a
Wart burg ne vet vi se lő, már em lí tett
két in téz ménnyel, ezt az is ko lát nem
né me tek, ha nem az io wai evan gé li -

kus sá got al ko tó má sik nagy nép cso -
port, a nor vé gok ala pí tot ták. Ez a
skan di náv hát tér csak fo koz za meg -
ren dü lé sün ket, amely ak kor lesz úr -
rá raj tunk, ami kor ér te sü lünk – ép pen
itt – a bru tá lis os lói me rény le tek ről.

Az egye te mi cam pu son itt is he -
lyet ka pott egy mé re tes Lu ther-szo -
bor, és en nek az in téz mény nek a fel -

sze relt sé ge is ki vá ló. If jú sá gi ve ze tők -
kel foly ta tunk élénk be szél ge tést.
Más nap kez dő dik ugyan is az a fel -
ké szí tő tá bor, amely ben ezek a fi a -
ta lok a gyü le ke ze tek if jú sá gi ve ze tőit

ké szí tik fel a nyá ri al kal mak ra és a
kö vet ke ző mun ka év re. Kí sé rőnk,
Mark sze mé lyes ba rát ként öle li át
szin te az összes fi a talt, akik kö zül

töb ben szí ve sen jön né nek Ma gyar -
or szág ra. Rö vid, a ná lunk fo lyó if jú -
sá gi mun kát, va la mint a Szél ró zsa
ta lál ko zót be mu ta tó elő adá som ban
igyek szem is ked vet csi nál ni ne kik
eh hez.

Új ra Wa verly: a bú csú órái
Nem egé szen egy he tes utunk a vé gé -
hez kö ze le dik. Hol nap, va sár nap dél -
előtt vagy öt órás út vár ránk – igen,
megint a ku ko ri ca föl dek kö zött –,
hogy vissza men jünk Chi ca gó ba,

ahon nan majd a gé pünk in dul. Ezért
az tán Wa verly ben egy szom bat esti
is ten tisz te le ten ve szünk részt.

A gyü le ke zet tag ja az a ma már
idő sebb hölgy, aki 1979–80-ban tár -
sa i val együtt több mint egy éven át
isz lám fa na ti ku sok tú sza volt a te he -
rá ni ame ri kai nagy kö vet sé gen. Sza -
va it jól meg jegy zem, mert itt hon to -
vább sze ret ném ad ni őket: hosszú
fog sága alatt csak úgy tud ta hi tét és
ér tel mét meg őriz ni, hogy em lé ke zet -
ből min den nap hosszabb sza ka szo -
kat idé zett fel ma gá nak a Szent írás -
ból és Lu ther Kis ká té já ból. Ta lán az
éle tét men tet te meg ez a bib lia- és
ká té is me ret!

Az is ten tisz te let után bú csú va -
cso rá ra vár Mark és csa lád ja. Őszin -
te meg le pe tés sel és öröm mel nyug -
táz zuk, hogy sár ga fa há zuk hom lok -
za tán a cí me res ma gyar zász lót len -
ge ti az io wai szél. Fe le sé gé vel, Be ver -
ley vel így is ki akar ják fe jez ni, hogy
szá muk ra mi lyen fon tos a ma gyar
kap cso lat.

Az es te so rán az egy ház ke rü let
mun ka tár sa i nak és a vá ros több lel -
ké szé nek kö ré ben nem csak a né -
hány na pos lá to ga tás epi zód ja it idéz -
zük fel, ha nem ter ve ket is szö vünk a
jö vő re vo nat ko zó an. Mind annyi an
azt sze ret nénk, ha jó test vér ként ta -
lál na egy más ra a Ma gyar or szá gi

Evan gé li kus Egy ház és az Ame ri kai
Evan gé li kus Egy ház Észak ke let-io wai
Egy ház ke rü le te.

g Fa bi ny Ta másGondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Luther-szobor a dubuque-i Wartburg szeminárium épülete előtt

Beszélgetés ifjúsági vezetőkkel a decorahi Luther College-ban

A Wartburg College sportpályája Waverlyben

Egyházkerületi zászló

Magyar zászló Mark püspöki titkár házának homlokzatán
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b „In kább gyújts gyer tyát, mint
hogy pa nasz kodj a sö tét ség re” –
szól a jól is mert mon dás. Bé kés
Ta más, a pest hi deg kú ti evan gé -
li kus gyü le ke zet fel ügye lő je en -
nek je gyé ben in dí tot ta út já ra
ta valy a gye re kek nek szó ló ol va -
só tá bort. A prog ram a nyá ri
szü net ben ked den ként vár ja az
if jú sá got.

– Nem me rész öt let a ta nu lás men -
tes hó na pok ban is ko lá so kat könyv ol -
va sás ra biz tat ni?

– Két éves ta pasz ta la tunk alap ján
bát ran mond ha tom, hogy nem. A
csa lá di nya ra lá sok, a kü lön fé le tá bo -
rok és a nagy szü lők nél, ro ko nok nál
töl tött szün idő el le né re ta valy össze -
sen har minc – öt és ti zen hat év kö -
zöt ti – gye rek jött el, idén pe dig
összes sé gé ben már ti zen öten for -
dul tak meg ná lunk.

– Hon nan eredt az öt let, hogy
mű sza ki vég zett sé ge el le né re rend ha -
gyó iro dal mi órá kat szer vez zen is ko -
lá sok nak?

– A rossz ta pasz ta la ta im in dí tot -
tak er re. Min dig el szo mo rít, ami kor
a fő vá ros ban tö meg köz le ke dem, és
be le hall ga tok a fi a ta lok egy más kö -
zöt ti be szél ge té se i be. Nem csak hogy
sze gé nyes a szó kin csük, de még azt
is csak a trá gár kö tő sza vak kal együtt
tud ják hasz nál ni – per sze tisz te let a
ki vé tel nek! Ak kor „telt be ná lam a po -
hár”, ami kor egy nap a vil la mo son két
kö zép is ko lás ko rú fiú a mel let tem lé -
vő ülé sen uta zott, és az egyi kük az
elő ző na pi mo zi él mé nyét me sél te a
má sik nak nyom da fes té ket nem tű rő
kö tő sza vak kü lön bö ző hang sú lyo -
zá sá val. Ak kor fo gal ma zó dott meg
ben nem en nek a nyá ri ol va só tá bor -
nak a gon do la ta.

Ami kor el me sél tem a ter ve met
Feny ve si Ju dit nak, gyü le ke ze tünk tag -
já nak, aki ta ní tó nő, szí ve sen fel aján -
lot ta a se gít sé gét. Tisz tá ban va gyunk
ve le, hogy ez nem fog ja meg vál toz tat -
ni az ál ta lá nos, el ke se rí tő hely ze tet, de
mi leg alább meg pró bá lunk sze rény le -
he tő sé ge ink hez mér ten a sa ját kör nye -
ze tünk ben el in dí ta ni egy fo lya ma -
tot. Hi szek ab ban, hogy ha a gye re kek
meg sze re tik az ol va sást, az nem csak
a szó kin csük nek, de gon dol ko dá suk -
nak is jót tesz. Ez ál tal pe dig sa ját vé -
le mé nyük lesz a vi lág ról, így ke vés bé
fo gad ják el au to ma ti ku san má sok nak
a ta lán rá juk eről te tett né ze te it.

– A nyá ri szü net be kö szön té től
szep tem be rig tar tó ol va só tá bor nak a
pest hi deg kú ti gyü le ke ze ti te rem ad
ott hont. Mennyi re egy há zi jel le gű ek
az al kal mak?

– Evan gé li kus szer ve ző ként fe le ke -
ze tek től füg get le nül, de ke resz tény
szel lem ben hir det tük meg he lyi, vi -
lá gi mé di u mok ban is ezt a le he tő sé -
get – jöt tek is olyan gye re kek, akik -
nek nincs egy há zi kö tő dé sük.

Nem misszi ós tá bor ról van szó,
nem is a té rí tés a cé lunk. De mi vel
gyü le ke ze ti te rem ben ta lál ko zunk,
min den al kal mat egy rö vid áhí tat tal
kez dünk. Emel lett per sze a kö zö sen
ol va sott mű vek kel az egyik leg főbb
cé lunk – az ol va sás meg sze ret te té sén
túl – a sze re tet re ne ve lés. Mind ez pe -
dig ar ra mu tat: sze ret nénk, hogy az
az ér ték rend, ame lyet kép vi se lünk,
meg ha tá ro zó le gyen ezek nek a gye -
re kek nek az éle té ben is.

– Me sél ne rö vi den a tá bor ról?
– Ta valy – épp a fent el mon dot tak -

ból ki in dul va – ma gyar írók mű vei
kö zül vá lo gat tunk olya no kat, ame lyek
a sze re tet ről szól tak. Ol vas tunk pél -
dá ul Mó ra Fe renc től és Fe ke te Ist ván -
tól is.

Az idei esz ten dő nek te ma ti ká ja is
van: a ter mé szet és kör nye zet. En nek
je gyé ben so kat fog lal koz tunk Fe ke -
te Ist ván Tüs ke vár cí mű re gé nyé vel.
Kö zö sen ol vas tunk el rész le te ket,
meg be szél tük a hal lot ta kat, majd

fil men meg néz tük az adott je le ne tet.
Ti tok ban ab ban re mény ked tem, hogy
a re gény fog ne kik job ban tet sze ni, de
nem így tör tént. Ezek a gye re kek már
ah hoz a ge ne rá ci ó hoz tar toz nak,
amely nek egy táj le írás unal mas… A
ké pi vi lág áll hoz zá juk kö ze lebb.

– Úgy tu dom, egy „tüs ke vá ras”
ven dé get is meg hív tak jú li us ban.

– Nagy örö münk re el jött hoz -
zánk a film ben Tu ta jost ját szó Se re -
gi Zol tán és fe le sé ge, Se re gi né Szé kács
Csil la, aki szent end rei gyü le ke ze ti
fel ügye lő. Sok rész le tet meg tud tunk
a for ga tás ku lissza tit ka i ból – ta lán túl
so kat is. Ki csit ki áb rán dí tó volt hal -
la ni, hogy az 1966-ban ké szült és a rá -
kö vet ke ző év ben be mu ta tott fil met
a Cse pel-szi get nél for gat ták…

– Ked den ként reg gel ki lenc től dél -
után ötig tart a tá bor. Az egész nap
az ol va sás je gyé ben te lik?

– Nem, nem is le het ne, mert el fá -
rad nak a gye re kek. A „ba tyus” ebéd

után – min den ki ma ga hoz za az en -
ni va ló ját – ál ta lá ban ját sza ni szok -
tunk.

Nagy örö münk re idén öt ven ezer
fo rin tos tá mo ga tást kap tunk az ön -
kor mány zat tól, így több ször is le he -
tő sé günk nyílt ki rán dul ni. El men tünk
a Cso dák Pa lo tá já ba, meg néz tük a
koc kás fü lű nyúl ter ve ző jé nek, Richly
Zsolt nak a ki ál lí tá sát a Ba las si In té -

zet ben. Az egyik gyü le ke ze ti ta gunk
jó vol tá ból a Du na Te le ví zió szék há -
zá ban is jár hat tunk. Nem csak a té vé
uszo dá ját kap tuk meg egy órá ra, de
a pan cso lás után a stú di ók ba is be me -
het tünk, mi több, pél dá ul a ka me ra -

moz ga tá so kat is ki pró bál hat ták a
gye re kek.

A kö vet ke ző al ka lom mal – épp az
ön aján lá sá ra, il let ve az Evan gé li kus
Élet ben meg je lent in ter jú és össze ál -
lí tás ha tá sá ra – a Bé lyeg mú ze um ba
me gyünk. De nem hagy hat juk ki a
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban meg te -
kint he tő Mun ká csy-tri ló gi át sem,
ame lyet az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ban egy szá munk ra tar tott
más fél órás ve ze tés előz majd meg.

– Ez igen vál to za tos és gaz dag
prog ram!

– Ak kor is igyek szünk Feny ve si Ju -
dit tal és se gí tő ink kel, gyü le ke ze tünk
ta ná ra i val, ta ní tó i val – Er dé lyi Ka tá -
val, Pós né Ku kor elly Esz ter rel és
Dob óné Kiss Il di kó val – ér de kes sé
ten ni az al kal ma kat, ami kor Pest hi -
deg kú ton va gyunk. Nem csak a ki vá -
lasz tott iro dal mi mű ve ket ol vas suk és
be szél jük meg, ha nem éne ke lünk, kü -
lön fé le nyel vi já té ko kat ját szunk, és

ma gunk is írunk
da ra bo kat, me sé -
ket. Köz ben pe dig
f o  l y a  m a  t o  s a n
hasz nál juk az ér tel -
me ző és egyéb szó -
tá ra kat, le xi ko no -
kat. Azt sze ret -
nénk, ha ezek kel
is kö ze li ba rát ság -
ban len né nek a
gye re kek.

– Az ol va só tá -
bor csak nyá ron
vár ja az ér dek lő -
dő ket?

– Nem. A tan -
év ben, a nagy ün -
ne pek előtt Ju dit
egy úgy ne ve zett
könyv fa ló klu bot
szer vez. Ide rend -
sze rint ven dé get
hí vunk. Kő sze ghy
Ta más né, Má ria
nyug dí jas igaz ga -
tó nő, ma gyar ta nár
pél dá ul Vö rös mar -
ty Mi hály Cson gor
és Tün de cí mű
mű vé ből ho zott

rész le te ket és hoz zá juk kap cso ló dó
fel ada to kat. Ősszel járt ná lunk Gás -
pár Fe renc író. De Sch midt Egon or -
ni to ló gust, az EvÉ let gyer mek ol da lá -
nak egyik ál lan dó szer ző jét is sze ret -
nénk meg hív ni. Egy szó val van nak
ter ve ink, re mél jük, a fent ről jö vő
se gít sé get is meg kap juk a meg va ló -
sí tá suk hoz.

g Bo da Zsu zsa

Tüs ke vár a gyü le ke ze ti te rem ben
In ter jú Bé kés Ta más pest hi deg kú ti fel ügye lő vel

b Mes ter sé gek a Bib li á ban cím mel
ren dez ték meg a 15. or szá gos
evan gé li kus gyer mek tá bort jú -
li us 31. és au gusz tus 6. kö zött Pi -
lis csa bán. Idén egy há zunk gyer -
mek- és if jú sá gi osz tá lyá nak
mun ka tár sai új ala pok ra épít -
kez ve in ter ak tív áhí ta to kat, sok
já té kos prog ra mot, kéz mű ves-
fog lal ko zást, bib li ai ve tél ke dőt,
kor osz tá lyon kénti cso port be -
szél ge té se ket szer vez tek a több
mint öt ven – nyolc és ti zen -
négy év kö zöt ti – részt ve vő nek.

A na pok té mái bib li ai fog lal ko zá sok
kö ré cso por to sul tak, ne ve ze te sen a
pász tor-, ha lász-, mag ve tő-, ács- és
fa ze kas mes ter ség kö ré. Egy-egy nap
szin te összes prog ram ja ezek re épült,
még a kéz mű ves-fog lal ko zá sok is, hi -
szen fá val, bőr rel, agyag gal és egyéb

ter mé sze tes anya gok kal dol goz tak
a gye re kek. Kü lö nö sen nagy si kert
ara tott a kéz mű ves mes te rek se gít sé -
gé vel vég zett ko sár fo nás, amely re a
fi úk is szí ve sen vál lal koz tak. Emel lett

nép sze rű volt a fa fa ra gás, pa pír me -
rí tés, ba ti ko lás, agyag o lás, ne me ze -
lés és a bő rö zés is.

A tá bor ve ze tő jé vel, Pál Ma ri et tá -
val, il let ve a lel ki ve ze tő vel, Lá zár né

Skor ka Ka ta lin lel késszel együtt tíz
mun ka társ dol go zott azon, hogy a tá -
bor min den részt ve vő épü lé sé re vál -
jék. Így ala kult ki egy kis ze né lő csa -

pat Hu szák Zsolt ve ze té sé vel, és – sok
más fog la la tos ság mel lett – így lát hat -
tak be le a gye re kek a va kok min den -
nap ja i ba Hack Já nos vak misszi ós ve -
ze tő se gít sé gé vel.

A hét fo lya mán csat la ko zott a tá -
bo ro zók hoz Ró ka Sza bolcs me se -
mon dó is, ki rály me sé jé vel ő ve zet te
fel az utol só nap té má ját. Szom ba ton
tá bor zá ró is ten tisz te let tel bú csúz tak
egy más tól a részt ve vők, kö zö sen
szol gál va ének kel, tánc cal, zsol tár ral,
imád ság gal.

Az egyik tá bo ro zó sza vai sze -
rint nem volt olyan, aki unat ko zott
vol na a hét so rán. Az er dei ki rán du -
lás és a szí nes prog ra mok mel lett a
lel ki épü lés sem szo rult hát tér be,
sőt! Az áhí ta to kat és a cso port fog -
lal ko zá so kat min den nap bib li ai ve -
tél ke dők kö vet ték, ame lyek hoz zá -
se gí tet ték a gye re ke ket ah hoz, hogy
já té ko san kö rül jár ják, mi ben is áll a
pász tor, ha lász, mag ve tő, ács, fa ze -

kas, ki rály éle te, és mit ír ró luk a
Bib lia. A ve tél ke dő ket nem egy szer
a leg ki seb bek nyer ték meg, ami
hő si es tett nek szá mí tott, hi szen
egyi kük-má si kuk még csak nem rég

kezd te el sa já tí ta ni a be tű ve tés mes -
ter sé gét.

A hét vé gé re meg tel tek az üze nő -
fü ze tek, újabb ba rát sá gok köt tet -
tek, majd a szo ká sos bú csúz ko dás

után mind a fel nőt tek, mind a gye -
re kek él mé nyek kel gaz da gon tér -
het tek ha za. 

g Chi kán Ka ta lin

Mi le szel, ha nagy le szel?

Látogatás a Bélyegmúzeumban (jobbról a második Békés Tamás)
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Az olvasótábor egyik tavalyi alkalma a pesthidegkúti
gyülekezeti teremben Fenyvesi Judit vezetésével

A kosárfonás rejtelmei

Bibliai vetélkedő

Közös éneklés a „sátorban”
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Vé let le nül ke rült ke zem be Gyur ko -
vics Ti bor Is ten nem sze ren cse já té kos
cí mű, 1976-ban megjelent drá má ja,
de nem tu dok sza ba dul ni az általa fel -
tett kér dé sek től. Bár a mű egy va ló -
ban meg tör tént ese ményt dol goz
föl, amely a ma ga ko rá ban – a het ve -
nes évek ben – nagy vi hart kavart, a
ró la ké szült drá ma már el tá vo lo dik a
konk rét po li ti kai át hal lá sok tól. Csak
egy ap ró uta lás ta lál ha tó ben ne an -
nak a kor nak a szel le mi sé gé re, ami -
kor is a fő sze rep lő pap az őt és az egy -
há zat kö rül ve vő, köz pon ti lag ve zé relt
hi deg ség re és ide gen ség re utal: a
tra gi kus tör té ne tet so kan egy ház el -
le nes pro pa gan da cél ja i ra hasz nál ják.
Utó lag, a lé nye get te kint ve ez azon -
ban mel lék szál.

A drá ma két fel vo ná sa egy-egy ki -
hall ga tás: a vád lot tal, En gel hart Si -
mon ka to li kus pap ta nár ral be szél get
a vizs gá ló bí ró. Elő ször azért, mert
egy, a pap ál tal szer ve zett bar lang tú -
rán rosszul lett és meg halt há rom
gim na zis ta fiú, má sod szor, fél év
múl tán pe dig azért, mert a pap egy
nyá ri tá bor al kal má val csó na káz ni in -
dult egy di ák lánnyal, majd a lányt el -
so dor ta a víz, és csak cso dá val ha tá -
ros mó don me ne kült meg. A vád te -
hát gon dat lan ság ból el kö ve tett em -
ber ölés, il let ve ve szé lyez te tés. A ki -
hall ga tá sok cél ja ezek nek az ese mé -
nyek nek a fel gön gyö lí té se.

Il let ve több en nél. A vizs gá ló bí ró
ugyan is nem csak a té nyek re kér dez
rá, ha nem a mö göt tük le vő mo ti vá -
ci ók ra és ar ra az élet fel fo gás ra is,
amely idá ig ve ze tett – és szem be ál -
lít ja ve le a sa ját élet fi lo zó fi á ját. Így
lesz a szimp la ki hall ga tás ból fi lo zó -
fi ai esz me cse re, amely en gem se
hagy nyu god ni.

Si mon, a pap ta nár sze rint az em -
ber nek tö re ked nie kell ar ra, hogy ön -

ma gát le győz ve a le he tő leg töb bet
hoz za ki ma gá ból, több le gyen azok -
nál, akik a té vé előtt bam bul va be le -
tö rőd nek sa ját kö zép sze rű sé gük be.
Ezért ad di ák ja i nak le he tő sé get töb -
bé vál ni: ve szé lyes ví zi bar lang tú rák -
ra vi szi őket, rányitja a szemüket a te -
rem tett vi lág cso dá i ra, így át té te le sen
Is ten re és az em be ri tel je sí tő ké pes -
ség ha tá ra i ra. Egy ilyen ki rán du lá son
tör tén tek azon ban az elő re nem lát -
ha tó ha lál ese tek.

A vizs gá ló bí ró vi szont fel te szi a
kér dést: sza bad-e ennyi re kö zel en -
ged ni ma gun kat Is ten hez, il let ve
sza bad-e ennyi re őreá bíz nunk ma -
gun kat? Mi van, ha a rá va ló hi vat ko -
zás sal va ló já ban csak meg kí sért jük őt,
ha a hi tünk re hi vat koz va va ló já ban
sa ját „orosz ru let tünk be” akar juk őt
társ ként be le von ni? És mi van a
gyen gék kel, akik kép te le nek az ilyen
szin tű Is ten-em ber kap cso lat ra –
ők a ma ra dék, az egyéb, aki kért nem
kár? Ők a kö te le ző ál do zat?

Rá adá sul az is ki de rül, hogy a pap
a krí zi ses hely ze tek ben – ami kor
rosszul lesz nek a di ák jai a föld alatt,
ami kor a le ányt el so dor ja víz – na -

gyon is em be ri en, két ség be eset ten és
eset le nül re a gál. Hol van az a nagy bi -
za lom a meg tar tó Is ten ben, ami kor
ki de rül, Is ten nem hagy ja ma gát zsa -
rol ni, és nem véd meg, ami kor ma -
gun kat és má so kat baj ba sod runk?

A pap men ta li tá sa, cél jai na gyon
szim pa ti ku sak szá mom ra. Hi szen
lel kész ként, sőt ta nár ként én is ab -
ban re mény ke dem, hogy si ke rül az
em be rek kel meg ér tet nem, az élet
több az ele del nél, és Is ten hez köt ve
olyas mi re nyíl hat meg a sze münk,
ami re ko ráb ban nem is gon dol tunk.
Sze ret ném ön ma ga mat is ilyen nek
lát ni, a kö zép szer be be le nem nyug -
vó em ber nek. És ti tok ban mind -
annyi an ilyen ta ná rok ra vágy tunk:
olya nok ra, akik ké pe sek lel ke sí te ni,
fel fe lé ve zet ni ben nün ket. Ha őszin -
tén vissza te kin tünk is ko lai éve ink re,
le het, hogy sok ked ves, sze re tet te li és
sze ret he tő ta ná runk volt, de oly ke -
ve sek nek ada tik meg olyan ta nár -
egyé ni ség, aki ért ra jon ga ni le het,
aki ért az em ber bár mi re ké pes len -
ne! Már pe dig Si mon ilyen, a fi a ta lo -
kat láz ba hoz ni ké pes ta nár. (Ez ta -
lán az egyik bű ne is: nem ve szi ész -
re a fe le lős sé get, amely ez zel a ra jon -
gás sal együtt jár.)

De nem csak a pap nak van hit val -
lá sa az élet ről, ha nem a vizs gá ló bí ró -
nak is: ő nem csak a ma ga fö lé emel -
ked ni tu dók éle tét ve szi szá mí tás ba,
ha nem a gyen gé két, a kö zép sze rű e -
két, a bar lang tú rá ra al kal mat la no két
is. Tel jes éle tet kel le ne él ni, de ez csak
ak kor le het sé ges, ha egy ál ta lán van
élet. És Si mon épp ezt nem ér ti: ha
va la ki meg győ ző dé sé nek ve szé lyes ol -
da lá ra hív ja föl a fi gyel mét, a vá la sza
a nem tu dom.

Va ló szí nű leg an nak ide jén egy ér -
tel műbb nek lát szott a kép: a ma gas -
ba tö rő és a föld höz ra gadt pár har cá -

ban a ma gas ba tö rő el bu kik, hi szen
kí sér le te má sok ha lá lá val vég ző dik,
és meg bűn hő dik: bör tön be zár ják. Én
ma már óva to sabb va gyok: bár szim -
pá ti ám a fel fe lé mu ta tó pa pé, a vizs -
gá ló bí ró igaz sá gát sem tu dom meg -
ta gad ni, aki a nem hő sök, a gyen gék
ne vé ben emel vá dat a szel le mi eli tet
kép vi se lő pap el len. Ket te jük har ca
ben nem is fo lyik.

De ben nem új kér dé sek is szü let -
tek. Va ló ban ez a két vég let van: az
élet ha tá ra i nak fe sze ge té se az egyik
ol da lon, il let ve a tu nya be le tö rő dés a
má si kon? Nem le het, hogy az Is ten -
nel va ló ta lál ko zás a hét köz na pok ban
is meg tör tén het? Csak a ve szé lyes
bar lan gi bú vár ko dás ban je le nik meg
a transz cen dens, ab ban nem, aho -
gyan reg gel a tár sunk nak át nyújt juk
a ká vét, vagy a gye re ke ink nek reg ge -
lit ké szí tünk? Va jon nem na gyobb ki -
hí vás-e életet adni má sok nak, mint
ki pró bál ni, mennyit bír el?

Le het, hogy ez len ne a meg ol dás:
az Is ten nel nem az élet ha tár sáv já ban
ta lál koz ni, ha nem a kö ze pén. El -
vég re Is ten az élők Is te ne.

g He ge ds At ti la

Isten a határon?

Szent há rom ság ün ne pe után a 8.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
azt hir de tik, hogy Is ten gyer me kei a
vi lá gos ság gyü möl csét te rem ve Krisz -
tus sze re te té vel sze ret nek, mert ezt
a vi lág vi lá gos sá ga ké ri: „…aho gyan
én sze ret te lek ti te ket, ti is úgy sze res -
sé tek egy mást!” (Jn 13,34) Ő Is ten,
Aty ja új já te rem tő sze re te té nek ta nú -
ja e vi lág ban. „Az Is ten sze re tet: és aki
a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben
ma rad, és az Is ten is őben ne.” (1Jn
4,16; LK) Kér jük, ő te gyen al kal -
mas sá er re is: „Ál dott Úr is ten, se gíts
meg min ket, a te ne ved nek di cső sé -
gé ért sza ba díts meg min den go nosz -
tól!” (GyLK 759) „Ti vagy tok a vi lág
vi lá gos sá ga. (…) Úgy ra gyog jon a ti vi -
lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy
lás sák jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít -
sék a ti mennyei Atyá to kat.” (Mt
5,14.16) Csak ha Krisz tus él ben -
nünk, akkor tölt het jük be ezt a kül -
de té sün ket, te rem ve a vi lá gos ság –
he ti igénk ben elénk tárt – „há rom az
egy ben” gyü möl csét. En nek ér de -
ké ben fúj ri a dót az apos tol ma is: „Éb -
redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál -
ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus.” (Ef
5,14) Gyü möl csé ről le het fel is mer ni
az élő fát; Ja kab ezt ta nít ja: „Mert aho -
gyan a test ha lott a lé lek nél kül,
ugyan úgy a hit is ha lott cse le ke de tek
nél kül.” (Jak 2,26) Lu ther ezt hir de ti:
„A hi tet lent sem mi fé le jó cse le ke det
nem üd vö zí ti. Az a bűn, ami kor a szív
el sza kad Is ten től, és töb bé nem ben -
ne bí zik. Az em bert pe dig sen ki sem
te he ti jó vá, csak a hit egye dül.” Pál
kér de zi: „…mi kö ze egy más hoz az
igaz ság nak és a go nosz ság nak, vagy
mi kö ze van a vi lá gos ság nak a sö tét -
ség hez (…) vagy mi lyen kö zös ség van
hí vő és hi tet len kö zött?” – Ezért „ne
le gye tek a hi tet le nek kel fe le más igá -
ban”! (2Kor 6,14–15) Mind ezek he lyes
meg íté lé sé hez mennyei böl cses ség -
re van szük sé günk. „A fe lül ről va ló
böl cses ség (…) jó gyü möl csök kel tel -
jes”, és „az igaz ság gyü möl cse bé kes -
ség ben vet te tik el azok nak, akik bé kes -
sé get te rem te nek.” (Jak 3,17.18) Légy
öröm mon dó bé ke kö vet, hir desd: a
Sza ba dí tó el kö zel gett! Aki őt be fo -
gad ta az éle té be, an nak tes tét-lel két
át jár ja a vi lág vi lá gos sá gá nak fé nye:
„…ak kor olyan vi lá gos lesz az egész,
mint ami kor a lám pás meg vi lá gít té -
ged a fé nyé vel.” (Lk 11,36) Ő csak jót
szólt és tett nyil vá no san, amit nem
tud tak meg cá fol ni. Ki hall ga tá sa kor
még is „az ott ál ló szol gák kö zül az
egyik ar cul ütöt te Jé zust”, de ő ezt
kér(dez)te: „Ha rosszat mond tam, bi -
zo nyítsd be, hogy rossz volt, ha pe dig
jót mond tam, mi ért ütsz en gem?” (Jn
18,22.23) És tő lünk is ezt ké ri: „…higgye -
tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi lá gos ság
fi ai le gye tek!” (Jn 12,36) Pál fog ság ból
ír va ké ri ol va só it: „…hogy fedd he tet -
le nek és rom lat la nok le gye tek, Is ten hi -
bát lan gyer me kei az el for dult és el fa -
jult nem ze dék ben, akik kö zött ra -
gyog tok, mint csil la gok a vi lág ban, ha
az élet igé jé re fi gyel tek.” (Fil 2,15–16) Ez
a ch ris ti a nu sok min den na pi misszi ó -
ja! „Jé zus, él tem hű ve zé re, / / Har co -
lok, ben ned re mél ve, / Míg ke gyel med
erőt ad, / Míg el érem cé lo mat.” (EÉ
391,1.3) – Vi lá gos sá go dat!

g Ga rai And rás

„Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer -
me kei. A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan -
is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.”
(Ef 5,8–9)

Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc
esztendőtől fogva való betegségben fekszik vala.

(Jn 5,5)

Harmincnyolc esztendeig volt beteg…
Harmincnyolc év… ó, idő-rengeteg,
Ó, csigalassan kúszó nappalok,
Ó, végevárhatatlan éjjelek!
Ó, zaj, mely őrjít, ó, csend, mely gyötör,
Ó, tehetetlen kín, maró csömör,
Ó, nagy alkalmak örökre múlása,
Kis, édes percek tovasuhanása
Hasztalanul, megfoghatatlanul, –
Hiába termett datolyát a pálma
S hajtott ki az olajfa vigaszul.
Harmincnyolc esztendeig volt beteg,
Mindenki terhe, magának teher, –
Harmincnyolc ólomlábú év alatt
A fátum mindent elcserél-kever
A lélekben, a mély műhely-homályban.
Ez a szív kővé keményedhetett,
Túlcsordulhatott alázatosságban,
Harmincnyolc esztendeig volt beteg:
Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle,
Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre,
Ha volt önérzet benne: ronggyá válott,
Ha volt szikla-dac: finom porrá mállott,
Feküdt a tóparton, s a tóba nézett…
A Tó, ez volt az egyetlen igézet.
A Tó, a Bethesda, a gyógyulás:
Leszállani szent, megszállott vizébe,
Mikor rájön a nagy „háborodás”,
Mikor rászáll az Isten angyala,
Súlyos szárnyával sujtja a habot,
S gyöngy-buborékként a titkos mélyből
Fakadnak a megmentő balzsamok.
A Tó… közel volt, s mégis messze volt,
Elérhetetlen, mint a csillagok.
A többiek mégis csak lejutottak,
Lejutottak a bénák, a vakok,
Valaki vitte, támogatta őket,
Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek,
S ki soká tűrt, sokáig vérezett,
Egyszer mégis elsőnek érkezett.
Csak ő, csak ő nem érkezett oda…
Nem volt, ki támogassa, levigye,
Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen,
Oly bűnös élő-halott teteme,
Hogy ember-erő el nem bírta többé.
Elmúlt megint a szent háborodás,
A nagy alkalom, a boldog varázs,
Elszállt megint az Isten angyala.
A halott öröm utolsó leánya:
A halványzöld fürtű tündér-remény,
Az is a világ végére szökött.
Éj lett, ragyogtak irgalmatlanul
A csillagok a Bethesda fölött.

De másnap reggel Jézus arra jött.

Reményik Sándor

A Bethesda partján
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

b Az aláb bi tér ké pen né hány hely -
színt szám mal je löl tünk meg.
Meg tud já tok mon da ni, me lyik
ese mény hez kö tőd nek a hely szí -
nek? Vá la sza i to kat la punk 26. ol -
da lán el len őriz he ti tek.
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b Évek óta ha gyo mány Fó ton, hogy
a kán tor to vább kép ző tan fo lyam
– a gya kor la ti prog ra mo kat meg -
előz ve – teo ló gi ai és egy ház ze nei
té má jú elő adás sal kez dő dik. Ez
idén au gusz tus 21-én, va sár nap is
így lesz. Dr. Csep re gi Zol tán egye -
te mi ta nár, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Egy ház tör té -
ne ti Tan szé ké nek ve ze tő je Éne -
kes köny vek és év szá za dok cím mel
ad át te kin tést ar ról, mi lyen ha tás -
sal volt az éne kes köny vek szer -
kesz té sé re a teo ló gi ai gon dol ko -
dás vál to zá sa, a kü lön bö ző irány -
za tok be fo lyá sa. E so rok író ja a
száz éve, 1911-ben a Du nán túli
Evan gé li kus Egy ház ke rü let ki -
adá sá ban meg je lent Ke resz tyén
éne kes könyv be mu ta tá sá ra és ér -
té ke lé sé re vál lal ko zik. Még ak tu -
á li sab bá te szi a meg em lé ke zést
az, hogy az éne kes könyv szer -
kesz tő je, Payr Sán dor ép pen száz -
öt ven éve szü le tett. Az aláb bi
írás össze fog lal ja az Evan gé li kus
Élet ol va sói szá má ra mind azo kat
az in for má ci ó kat, ame lyek ért he -
tő vé te szik: mai ön ér té ke lé sünk és
to vább lé pé sünk szem pont já ból
is ki emel ten fon tos, hogy tu do -
mást sze rez zünk elő de ink mun -
ká já ról, cél ja i ról.

A ki adó já ról Du nán tú li nak is ne ve -
zett éne kes könyv tar ta lom ban és
kül ső for má ban egy aránt je len tős
ha la dás a köz vet len meg elő ző éne -
kes köny vek hez (ke rü le ti, győ ri, ré gi
csa bai) ké pest, me lyek nek ver se it az
egyik kri ti kus rí mek be sze dett er köl -
csi ta ní tá sok nak ne vez te. Nagy je len -
tő sé gű, hogy a klasszi kus éne kek
kö zül sok olyat fel vett, amely a meg -
elő zők ből hi ány zott vagy el ron tott
alak ban sze re pelt.

Az új anyag össze ál lí tá sá nál már
na gyon ügyel tek ar ra, hogy a kö zölt
éne kek for má ja is meg fe le lő le gyen.
A bi zott sá gi mun ka zö mét Payr Sán -
dor, Sánt ha Ká roly és Záb rák Dé -

nes – köl tői te het ség gel is ren del ke -
ző – teo ló gus vé gez te.

Az egész evan gé li kus, sőt ke resz -
tény ének kincs ből vá lo ga tó éne kes -
könyv ter mé szet sze rű leg nem le het
szi go rú an egy sé ges, hi szen fel öle li az
óke resz tény ha gyo mány, a re for má -
ció, az or to do xia, a pi e tiz mus, a ra -
ci o na liz mus, a li be ra liz mus és egyéb
teo ló gi ai irá nyok gaz dag tar ka sá gát.
Bár a szét hul lás ve szé lyét Payr el ke -
rü li, va la mi vel egy sé ge sebb le he tett
vol na a könyv, kü lö nö sen az újabb
anya gá nál.

Az éne kes könyv szer ke ze te:
I. Di csé re tek és kö nyör gé sek
II. Reg ge li, dé li és es ti éne kek
III. Az egy há zi esz ten dő éne kei
IV. Az egy ház és a ke gyel mi esz kö zök
V. A ke resz tyén hit élet
Egyes ke resz tyén eré nyek
VI. Kü lön fé le al kal mi éne kek
A csa lád
Egy ház és is ko la
A ha za és a nem zet
A ter mé szet
VII. A ha lál és az örök élet
Mu lan dó ság és ké szü let a ha lál ra
Ha lot ti és te me té si éne kek
Fel tá ma dás, íté let és örök élet
Az előt tünk já rók te vé keny sé gé nek

is me re te leg in kább azért fon tos,
hogy egy új éne kes könyv szer kesz té -
se fo lya mán le he tő ség sze rint el ke rül -
jük az ál ta luk el kö ve tett hi bá kat.

Az éne kes könyv ala pos ku ta tó ja,
Kiss Já nos sze rint (kéz ira tos disszer -
tá ci ó ja, melynek alap ján ez az írás is
szü le tett: A Du nán tú li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let éne kes köny vei, Sop -
ron–Ta pol ca, 1950–52) pél dá ul ká ro -
san érez tet te ha tá sát az a szer kesz té -
si elv, hogy ra gasz kod tak a meg elő -
ző éne kes köny vek hez. Ter mé sze te -
sen nem az volt a baj, hogy is mer ték
és hasz nál ták eze ket, ha nem hogy a

ko ráb bi év szá za dok ban ke let ke zett
éne kek nél nem tö re ked tek az ere de ti
vál to zat fel ku ta tá sá ra. Így pél dá ul a
ki emel ke dő je len tő sé gű 18. szá za di
éne kes könyv, az Új zen ge de ző
mennyei kar erő tel jes ver se it csak el -
vét ve vet ték fi gye lem be.

A szer kesz tők min den igye ke ze -
tük kel azon vol tak, hogy az éne kek si -
mán gör dü lő, könnyed ver sek le -
gye nek. Ezt né ha a tar ta lom ro vá sá -
ra is ér vé nye sí tet ték. Kü lö nö sen
gyak ran tör tént ez a ré gi ma gyar
anyag gal kap cso lat ban. Két ség te len,
hogy az új szö ve gek ben jó val ke ve -
sebb a vers ta ni hi ba, de a si mí tás
több nyi re az éne kek ere jét vet te el.
Ez zel a di lem má val a mai szer kesz -
tők nek is meg kell majd küz de ni ük.

A re for má ció, or to do xia, pi e tiz -
mus klasszi kus sá vált éne kei kö zül
száz öt ven há rom ke rült be le az éne -
kes könyv be. Je len tős mennyi ség és
nagy ér ték len ne, ha a ma gyar for dí -
tá sok meg fe lel né nek a for rás nak. Ez
azon ban saj nos csak a ver sek ki seb -
bik ré szé re áll. A for dí tá sok több sé -
gét csak né hány gon do lat kap csol ja
az ere de ti hez. Elő for dul, hogy a vers -
mér té ket is át ala kí tot ták az új dal lam -
jel zé sek mi att.

Ko moly szer kesz té si hi ba, hogy
Sánt ha Ká roly túl sok, nem is min -
dig jó ének kel sze re pel, ki szo rít va ez -
ál tal fon tos ré gi éne ke ket. Ilyen nagy
tö me gű ének fel vé te le egy hat száz
éne ket tar tal ma zó éne kes könyv be
még ak kor is túl zás len ne, ha Sán tha
Pa ul Ger hardt nagy sá gú ének köl tő
vol na.

A fe je ze te ket vizs gál va nyil ván va -
ló, hogy ér té kes cso por tok után né -
ha egé szen gyen gék kö vet kez nek.
(A di csé re tek és kö nyör gé sek, a nap -
sza ki éne kek cso port ja, va la mint az
egy há zi esz ten dő anya gá nak nagy ré -

sze pél dá ul szép és ér té kes, a ha lál és
örök élet cso port ja vi szont gyen ge.)

Hosszú és ke mény mun ka előz te
meg a éne kes könyv meg je le né sét.
Hogy még is sok teo ló gi ai hi ba csú -
szott be le, bi zo nyos mér té kig ért he -
tő, mert ezen a té ren a bi zott ság meg -
le he tő sen ma gá ra ma radt. A pró ba -

fü ze tek re ér ke zett ke vés szá mú bí rá -
lat szin te ki zá ró lag a kül ső for má ra
szo rít ko zott, a teo ló gi ai kér dé sek
tisz tá zá sá ra nem ke rült sor.

Az éne kes könyv nagy je len tő sé gét
ab ban fog lal hat juk össze, hogy kü lön -
bö ző ra ci o ná lis éne kes köny vek vi lá -
gá ból sok kal szé le sebb lá tó kö rű vi lág -
ba ve zet te né pün ket, meg is mer tet te
ré gi ér té ke ink kel, egy sé ge sí tet te az
ének lést, s mind ezt zök ke nő men te sen.

Ko moly re form ra szo rult az egy -
há zi ének lés ze nei ré sze is. A ne héz -
sé get elő ször is az okoz ta, hogy az
éne kes köny vek év szá za do kon ke -
resz tül dal lam köz lés nél kül je len tek
meg (a 18. szá zad óta né hány fenn -
ma radt ko rál könyv szol gál ha tott for -
rá sul); a dal la mok te hát lé nye gé ben
úgy ha gyo má nyo zód tak, mint a nép -

da lok: száj ról száj ra. En nek kö vet kez -
té ben egyes éne kek nek több vál to za -
ta is élt egy más mel lett, más dal la -
mok pe dig a fe le dés ho má lyá ba vesz -
tek. A nó ta jel zé sek alap ján sem volt
egy sze rű el iga zod ni.

A Ke resz tyén éne kes könyv szer -
kesz tői hang sú lyoz ták a dal lam köz -
lés fon tos sá gát. Ka pi Gyu la ve ze té -
sé vel, szak ér tők be vo ná sá val egy al -
bi zott ság dol go zott a dal la mo kon,
me lye ket nem az éne kes könyv ben,
ha nem egy kü lön ki adott Dal la mos
köny vecs ké ben kö zöl tek.

A fü zet be osz tá sa dal lam tí pu son -
ként tör tént: het ven négy dal lam tí -
pust ál la pí tot tak meg. A pár hu za mos
dal la mo kat a sor szá mo kon be lül a, b,
c, d jel zés sel kü lön böz tet ték meg.
Össze sen száz hat dal la mot, va la -
mint ma gyar pár hu za mos dal lam -
ként tíz ének hez ti zen egy dal la mot
kö zöl tek (ez utób bi ak, me lyek Ka pi
Gyu la és Kirch ner Elek szer ze mé nyei,
vé gül nem gyö ke rez tek meg). Saj ná -
la tos, hogy nem min dig si ke rült
meg ta lál ni a leg sze ren csé sebb dal -
lam va ri ánst.

Össze fog la lás ként el mond hat juk,
hogy ez az éne kes könyv a ma ga ko -
rá ban mind a szö ve gek, mind a dal -
lam ke ze lés szem pont já ból nagy elő -
re lé pés nek szá mí tott. Az élet jó zan
rend je, hogy a kö vet ke ző ge ne rá ci ók
az elő dök mun ká ját vi szik to vább:
meg be csü lik a ha gyo mányt, és meg -
pró bál ják meg ta lál ni azt az ér té ket,
amelyet ők épít het nek be le az év szá -
za dok óta épü lő fal ba. A Du nán tú li
éne kes könyv 1955-ben meg je lent Új
ré sze (az úgy ne ve zett hét szá zas éne -
kek), a most hasz ná la tos, 1982-ben
meg je lent Evan gé li kus éne kes könyv,
va la mint a 2007-ben nap vi lá got lá -
tott Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
mind ezt pél dáz za. Ezt az épít ke zést
kí ván juk foly tat ni a jö vő ben is.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

A szer ző a fó ti kán tor kép ző ze nei in -
té ze té nek tu do má nyos mun ka tár sa

Éne kes könyv-cen te ná ri um
Ke resz tyén éne kes könyv, 1911

b A Győr-Mo so ni Egy ház me gyé -
hez tar to zó Mér ges köz ség a
Rá ba fo lyó bal part ján, egy pat -
kó ala kú ka nya ru lat ban fek szik.
A má ra már csak ma rok nyi hí vet
szám lá ló evan gé li kus gyü le ke zet
ré gi ál ma va ló sult meg idén: egy
si ke res pá lyá zat nak kö szön he tő -
en szep tem ber 3-án kí vül-be lül
meg újult temp lo mu kért ad hat -
nak há lát. 

Az egy kor ava rok és ró mai ka to nák
ál tal la kott hely re már a hon fog la lás
után ma gya rok te le pül tek. A fa lu la -
kói ko rán a re for má ció hí vei let tek,
anya gyü le ke zet té azon ban csak 1634-
ben ala kul tak. II. Jó zsef tü rel mi ren -
de le te után ha ma ro san kül dött sé get
me nesz tet tek Bécs be, temp lom épí -
tés ügyé ben. A ren de let ben meg kí -
vánt lé lek szám nak ugyan csak a fe -
le volt meg, az ural ko dó még is meg -
ad ta a jo got a temp lom épí té sé re. 

Az egy kor vi rág zó te le pü lés még az
1940-es név tár ban is kétszáztizenhat
evan gé li kus sal sze re pelt, de a há bo -
rú utá ni év ti ze dek el hi bá zott vi dék -
po li ti ká ja kö vet kez té ben eb ből a
köz ség ből is meg in dult a fi a ta lok
vá ros ba ván dor lá sa, ami a gyü le ke -
zet je len tős meg gyen gü lé sét ered mé -
nyez te. 1996-ban Mér gest Kis ba bot -
hoz kap csol ták mint le ány gyü le ke ze -
tet. A gyü le ke zet gyen gü lé sé nek kö -
vet kez mé nye ként temp lo muk na -
gyon rossz ál la pot ba ke rült.

– A köz ség lé lek szá ma má ra száz
fő alá csök kent – mond ja Ko vács Je -
nő, a mér ge si gyü le ke zet fel ügye lő je.
– Né há nyan a fi a ta lab bak kö zül
Győr ben ta lál tak ma guk nak mun kát,
egy-két em ber pe dig ős ter me lő ként

a me ző gaz da ság ból él. Saj nos a té e -
sze sí tés ide jén na gyon so kan el hagy -
ták a fa lut, és a jobb bol do gu lás re -
mé nyé ben vá ros ba köl töz tek. Ezt az
el ván dor lást gyü le ke ze tünk is meg -
érez te, hi szen hat van öt-het ven evan -
gé li kus ma radt csak a köz ség ben. Az
egy ko ri anya gyü le ke zet fi li ái sem
di cse ked het nek nagy lé lek szám mal:
Rá ba szent mi há lyon negy ven öt, Bo -
don he lyen pe dig mind össze har -
minc evan gé li kus van. Saj nos a temp -
lom ál la po ta is mu tat ta a gyü le ke zet
gyen gü lé sét.

A gyü le ke zet meg gyen gü lé se el le -
né re a temp lom meg újí tá sa még -
sem vár ha tott so ká ig, mert, ahogy a
fel ügye lő mond ja, nem csak az épü -
let kül se je mu ta tott gya lá za tos ké pet,
ha nem a fö dém is el kor hadt már, és
a mennye zet is meg ro gyott, szin te
élet ve szé lyes sé vált az épü let. Kar dos
Zsu zsan na gyü le ke ze ti mun ka társ,
aki a kö ze li Mó richi dá ról gon doz ta
a mér ge si gyü le ke ze tet, vál lal ta a
temp lom re no vá lás elő ké szí té sét és le -
bo nyo lí tá sát.

– 1996 ja nu ár ja óta já rok át Mér -
ges re – idé zi fel Kar dos Zsu zsan na.
– Az ak ko ri gond nok, Dom bi Sa nyi
bá csi az el sők kö zött em lí tet te, hogy
rá fér ne a temp lom ra egy kis fel újí tás
alul ról is, fe lül ről is. Vi ze sed tek és sa -
lét ro mo sak vol tak a fa lak, sö tét zöld
pe nész fed te őket. Anya gi erő for rás
csak na gyon kor lá to zott mér ték ben
állt ren del ke zés re, nagy fel újí tás ban
nem gon dol kod hat tunk. Csu pán ki -

sebb ja ví tá sok ra volt le he tő ség, de
ilyet min den év ben csi nál tunk. Hol
a va ko la tot ja ví tot tuk, hol a szen tély -
részt fes tet tük át, hogy leg alább a pe -
nész fol tok el tűn je nek. Ezek kel a kis

ja ví tá sok kal vi szont so ha nem tud tuk
fel ven ni a ver senyt a temp lom ál la -
gá nak rom lá sá val. Éve ken át szél ma -
lom har cot foly tat tunk.

A ki lá tás ta lan hely zet ak kor vál to -
zott meg, ami kor egy fel mé rő ívet ka -
pott min den lel kész, hogy je löl jék
meg, mi lyen fel újí tá si mun ká la to kat
sze ret né nek a kö vet ke ző né hány év -
ben el vé gez ni. Er re Kar dos Zsu zsan -
na így em lé ke zett:

– Rög tön ar ra gon dol tam, hogy ez
egy nagy sze rű le he tő ség a mér ge si -
ek szá má ra. Ál mod junk egy na gyot,
és pró bál juk meg ilyen mó don hely -
re hoz ni a temp lo mot. Nagy volt az
örö münk, ami kor 2009 no vem be ré -
ben meg kap tuk a ha tá ro za tot ar ról,
hogy a pro jekt huszonötmil lió fo rint

vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást
nyert. Ez gya kor la ti lag száz szá za lé -
kos tá mo ga tást je len tett. To váb bi
egy év ment el az elő ké szí tő mun kák -
ra, ám ez alatt a temp lom ál la ga to -

vább rom lott. Olyan
plusz költ sé gek adód tak,
ame lyek kel a pá lyá zat
be nyúj tá sa kor még nem
szá mol hat tunk. 

Há la Is ten nek, si ke -
rült olyan ki vi te le zőt ta -
lál ni, aki min den ben
part ner volt, sőt jó öt le -
tek kel még se gí tet te is a
mun kát, hogy le he tő ség
sze rint ne lép jük túl a
költ ség ke re tet. A mun -
ká la tok idén már ci us -

ban kez dőd tek, a be fe je zé si ha tár idő
au gusz tus 31-e, a mun ka a vé ge fe lé
tart már. Az áll vá nyo kat kör ben el -
bon tot ták, így egy kis „ék szer do -
boz ként”, már tel jes szép sé gé ben
mu tat ja ma gát Is ten há za, amely a te -
le pü lés ékes sé ge lett. Nem lát juk
aka dá lyát an nak, hogy szep tem ber 3-
án há la adó is ten tisz te le ten le gyen fel -
szen tel ve a gyö nyö rű vé va rá zsolt
temp lom.

Bár a költ sé ge ket tel je sen fe de zi a
pá lyá za ton nyert pénz, azért a gyü -
le ke zet tag jai sem ül tek öl be tett
kéz zel.

– Az elő re nem várt költ sé gek re
gon dol va gyűj tést in dí tot tunk Mér -
ge sen és a hoz zá tar to zó köz sé gek ben
– mond ja Ko vács Pi ros ka pénz tá ros.

– Az ado má nyok nagy sá ga mu tat ja,
hogy min den ki ma gá é nak érez te ezt
a fel újí tást. Mint egy négy száz ezer fo -
rin tot tud tunk így össze gyűj te ni. Az
ön kor mány za tok is a zse bük be nyúl -
tak, és a hí vek szám ará nyá ban nyúj -
tott ren des évi tá mo ga tá son túl aján -
lot tak fel pénzt a mun ká la tok si ke res
be fe je zé sé hez.

Ko vács Je nő fel ügye lő sok szor jött
el a temp lom hoz, hogy el len őriz ze a
mun ká la tok me ne tét. Most már op -
ti mis tán vár ja a fel újí tás vé gét és a
temp lom szen te lé si ün ne pet.

– Amint el vo nul nak a mun ká sok,
a temp lom ta ka rí tás kö vet kez ik, ami
nagy fel adat. A temp lo mot ugyan is
be lül ről is tel je sen fel újí tot ták. Min -
dent ki kel lett hor da ni, a temp lom -
pa do kat ki kel lett a he lyük ről emel -
ni, gya kor la ti lag csak az épület pusz -
ta fa lai áll tak, és bent ről a csil la gos
eget le he tett lát ni. A tör me lék, a
por min dent be bo rí tott. Igaz, hogy a
ki vi te le ző ki ta ka rí tott ma ga után, a
hasz ná lat bavé tel előt ti ta ka rí tás ra
azon ban így is szük ség van. Gyü le ke -
ze tünk gond no ka, Ku tas né Sza bó
Pi ros ka már szé pen össze szed te a
gyü le ke zet asszo nya it, akik „ug rás ra
ké szen” vár ják, hogy el kezd hes sék a
munkát.

Ké szü lünk az ün nep ség re és az
azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re is.
Sze ret nénk, ha em lé ke ze tes és szép
ün ne pen ad hat nánk há lát a jó Is ten -
nek ezért a fel újí tá sért. Ab ban pe dig
csak re mény ke dem, hogy en nek a
ma rok nyi evan gé li kus nak a meg va -
ló sult nagy ál ma – a temp lom tel jes
kül ső és bel ső meg úju lá sa – ma gá -
val hoz za a gyü le ke ze ti élet meg úju -
lá sát is.

g Kiss Mik lós

M ÁR A TE MP LOM SZ EN TE LÉ S RE K É SZ ÜL NEK

Egy ma rok nyi evan gé li kus na gy álma
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A kul tusszal kap cso lat ban ál ló szent
he lyek – res sac rae – már a ke resz -
tény ség előt ti idők ben lé tez tek, ám
csak a 17. szá zad tól vált ál ta lá nos sá
az egy há zi te met ke zés. En nek hát te -
ré ben az állt, hogy a gyá szo lók vi gasz -
ta lá sa az egy ház kö te les sé ge volt;
más részt mi vel a ha lált egy új élet kü -
szö bé nek te kin tet ték, a te me tést jó al -
ka lom nak tar tot ták Is ten di cső sé gé -
nek a ma gasz ta lá sá ra.

Elő ször Na pó le on alatt, a fran cia
tör vény ho zás ha tá sá ra, a Raj na part -
ján je len tek meg a val lá si kö zös sé gek
ke zé be ke rült te me tők. Kez det ben a
te me tők kel együtt a te met ke zés ügye
tel je sen az egy ház ra tar to zott, a te -
met ke zés he lyé ről is az egy ház gon -
dos ko dott. A temp lom vagy a temp -
lom ud va ra (ci me te ri um), eset leg a
temp lom alat ti pa do zat vagy a temp -
lom fa la szol gált az elő ke lők szá má -
ra te met ke zé si he lyül, a pol gá rok
pe dig a temp lom kert be ke rül tek.
Csak Má ria Te ré zia ren del te el a te -
me tők la kott te rü le ten kí vül re he lye -
zé sét, azon ban ezek is szent he lyek -
nek vol tak te kin ten dők, és meg is
szen tel ték őket.

Az egy ház nem csak a te me tés
szer tar tá sá nak a rend jét szab ta meg,

ha nem a te me tés sel kap cso la tos
egyes in téz ke dé se ket is, pél dá ul a ha -
ran go zás ti lal mát vagy a te me tőn kí -
vü li, a „te me tő ár ká ban” vég zen dő te -
me tést, ame lyet bün te tés ként al kal -
ma zott.

A ke ze lő jü ket te kint ve a te me -
tők nek há rom faj tá ja ala kult ki: a köz -
te me tő, ame lyet po li ti kai köz össég
vagy nem egy há zi szerv tart fenn; a
fe le ke ze ti te me tő, amely egye dü li te -
me tő ként mű kö dik; il let ve az olyan
fe le ke ze ti te me tő, ahol köz te me tő is
van, vagyis aho vá val lá sá tól füg get -
le nül bár ki te met he tő.

A ré geb bi egy ház jo gi iro da lom a
te met ke zés ügyét ve gyes ügy nek
(res mix tae) te kin tet te, mint hogy
en nek a kér dés nek ren de zé sé re egy -
for mán jo go sult volt az ál lam ha ta -
lom és az egy ház. Vi ta tott kér dés
volt azon ban, hogy a te met ke zés ki -
zá ró la go san ál la mi kom pe ten ci á ba
tar to zik-e, avagy ki zá ró la go san egy -
há zi fel adat nak te kint he tő to vább -
ra is. Ez eset ben az a kér dés is fel -
me rült az egy ház jo gi iro da lom ban,
hogy a fe le ke ze ti te me tők sa ját jo -
gon lé tez nek-e vagy pe dig az ál lam -
tól le ve ze tett ha tás kör ben. A né met
egy ház jo gá szok kö zül Ru dolf
Smend, Siegf ried Grund man és Ax -
el Fre i herr von Cam pen ha us en azt
az ál lás pon tot kép vi se lik, hogy az
egy há zak te me tő i ket sa ját jo gán
tart ják fenn és ke ze lik. Nyil ván va -
ló, hogy a val lás sza bad ság jo gá ból
ve zet he tő le az egy há zak te me tő-
fenn tar tá si jo ga is.

Hogy a te me tő fenn tar tó ja mennyi -
ben kö te lez he tő a más fe le ke ze tű te -
me té si szer tar tás vagy eset leg vi lá gi te -
me tés tű ré sé re, azt jog sza bály nem
sza bá lyoz za. En nek oka ta lán az, hogy
a gya kor lat messze me nő en to le ráns.
A kér dés nek ak kor le het je len tő sé ge,
ha a te le pü lés egyet len te me tő je egy -
há zi te me tő, vagy ak kor, ha más val -
lá sú hoz zá tar to zó te me té sé ről van
szó. En nek a kér dés nek a sza bá lyo zá -
sát nyil ván az egy há zi te me tők re vo -
nat ko zó sza bály zat ban kell ren dez ni.

A te me tő lé te sí té sé nek és fenn tar -
tá sá nak jo gát a ka to li ku sok nál az
1983. évi Co dex Iu ris Ca no ni ci sza -
bá lyoz za: „Ahol le het sé ges, le gye nek
az egy ház nak sa ját te me tői vagy leg -
alább a vi lá gi te me tők ben az el hunyt
hí vek nek szánt ré szek; mind eze ket
sza bály sze rű en meg kell ál da ni.” „A
plé bá ni ák nak és szer ze tes in téz mé -
nyek nek le het sa ját te me tő jük. Más
jo gi sze mé lyek nek vagy csa lá dok -
nak is le het kü lön te me tő jük vagy te -
met ke zé si he lyük, me lyet a he lyi or -
di ná ri us meg íté lé se sze rint áld ja nak
meg.” „Temp lom ban ne te mes se nek
el holt tes te ket, ki vé ve, ha a ró mai pá -
pa vagy sa ját temp lom ban a bí bo ro -
sok vagy me gyés püs pö kök, il let ve ki -

ér de me sült me gyés püs pök te me té sé -
ről van szó.”

Az a meg ál la pí tás, mely sze rint az
egy há zi te me tőkkel kapcsolatos kér -
dé sek az egy ház bel ső ügyé nek te kint -
he tők, meg ta lál ha tók az egy há zi te -
me tők et érintő sza bály za tok ban.

Az egy ház ter mé sze te sen nem csak
sa ját ügye ként sza bá lyoz za a li tur gi -
kus könyv ben a te met ke zés le fo lyá -
sát, meg ál la pít ván ró la, hogy az a sze -
re tet cse le ke de te, ha nem az egy ház
tag ja i ként gon dos kod ni kell a gyü le -
ke ze ti el hal tak te met ke zé si le he tő sé -
ge i ről is.

Össze függ a te me tők kel a sír ron -
gá lás kér dé se is. Az a sze mély, aki az
egy há zi te me tők ben „sírt, sír em lé ket,
val lá si tisz te let tár gyát, val lá si szer -
tar tás vég zé sé re szol gá ló tár gyat
ron gál meg, il let ve ilyen tár gyat sem -
mi sít meg, bün te ten dő cse lek ményt
kö vet el” (Schan da Ba lázs: Ma gyar ál -
la mi egy ház jog, Szent István Társulat,
Bu da pest, 2003, 255. o.), amely a
mi nisz te ri in dok lás sze rint sú lyo -
sabb bün te tést igényel, mert az ilyen
tár gyak a va gyo ni ér té ken túl  egyéb
ér té ket is hor do znak.

A ha lot tak el te me té sé vel kap -
cso la tos egy há zi szem pon tok mel -
lett ál la mi rész ről köz egész ség ügyi
szem pon tok is fi gye lem be ve en -
dők, ame lyek re te kin tet tel or szá gos
tör vé nyek egész so ra sza bá lyoz za a
te met ke zés rend jét. Ezek is mer te -
té se azon ban meg ha lad ja ezen írás
ke re te it.

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd

Az egy há zi te me tők
jog ál lá sa

A Ko má rom kul túr tör té ne te iránt ér -
dek lő dők fi gyel mét igyekszem fel hív -
ni a rév ko má ro mi evan gé li kus te me -
tő ben ta lál ha tó két egy ko ri je les pré -
di ká tor sír em lé ké re. 

A má ra ma rok nyi vá apadt – egy -
kor több mint hat száz hí vet szám lá -
ló! – evan gé li kus ma gyar ság te me tő -
jé nek na gyob bik fe lét az 1970-es
évek el ső fe lé ben, a po zso nyi mű út fe -
lül já ró já nak épí té se kor ki sa já tí tot ták,
sír ja i nak egy ré szét ex hu mál ták, és jó -
részt a szom szé dos re for má tus te me -

tő be he lyez ték át (így e so rok író já -
nak csa lá di sír kert jét is).

Az evan gé li kus te me tőt an nak
ide jén, 1905. no vem ber 17-én a re for -
má tus egy ház zal foly ta tott hosszú
jog vi ták után a Ma gyar Ki rá lyi Kú -
ria 8946/1903. sz. íté le te alap ján
vet te ki zá ró la gos bir to ká ba az ágos -
tai hit val lá sú evan gé li kus egy ház. Ez -
után le rak ták ha tár kö ve it, el ke rí -
tet ték, vas ka pu val lát ták el, sí rá só la -
kást és ha lot tas há zat-ra va ta lo zót
épí tet tek (a ré gi, fel újí tott temp lom
egyes ele me i nek fel hasz ná lá sá val),
amely a mai na pig is áll, azon ban már
hosszú év ti ze dek óta nem hasz nál -
ják. Ek kor ke rült a te me tő be a fel ira -
tos ta lap za ton ál ló ere de ti temp lo mi
vas ke reszt.

A ko má ro mi evan gé li ku sok sok
vi szon tag sá gos év ti zed után 1795–

1798 kö zött épí tet ték fel kő temp lo -
mu kat, amely nek alap kö vét 1795.
jú ni us 24-én, Ke resz te lő Já nos nap -
ján al só szo po ri Nagy Pál pré di ká tor
tet te le, fel szen te lé sé re pe dig 1798.
ja nu ár 14-én ke rült sor ün ne pé lyes
ke re tek kö zött. (E temp lom szen te -
lés két szá za dik év for du ló ját 1998-
ban ün ne pel ték a helyi
lutheránusok, töb bek kö zött D. Sze -
bik Im re és Jú li us Fi lo el nök-püs pö -
kök rész vé te lé vel.) Vé gül a to rony és
a ha ran gok id. Já nossy La jos lel ki -

pász tor kez de mé nye -
zé sé re 1899 vé gé re ké -
szül tek el, és de cem -
ber 17-én szen tel ték
fel őket.

Al só szo po ri Nagy
Pált (1761–1845), a
nagy-győ ri evan gé li -
kus gim ná zi um ak ko -
ri rek to rát és pro -
fesszo rát 1793. de cem -
ber 6-án „nagy ün ne -
pé lyes ség gel” ik tat ták
hi va ta lá ba. Öt ven két
esz ten dőn ke resz tül
volt e kö zös ség lel ki -
pász to ra, ne vé hez fű -
ző dik töb bek kö zött a
temp lom fel épí té se és
a mun ká la tok meg -
szer ve zé se egy ne héz,
gon dok kal te li idő -
szak ban: „…élesz tő je
és buz dí tó ja vol tam a
temp lom épí tés nek,
sze ren csés nek tar tom

ma gam, hogy mind ez az én pré di ká -
tor sá gom ide jén tör tént” – ír ta. Ne -
ki kö szön het jük to váb bá a rév ko má -
ro mi gyü le ke zet „his tó ri á já nak rö vid
áb rá zo lá sát há rom sza kasz ban”,
amely hű és egy ben pó tol ha tat lan
kró ni ká ja az egy ház tör té ne té nek
(1806). 

Az idős lel kész 1845-ben hunyt el,
s az ugyan ez évi au gusz tus 11-i köz -
gyű lés jegy ző köny ve ar ról tu dó sít,
hogy „a te me tés re Mol nár Gá bor szá -
ki és Kar say Sán dor tét hi lel kész
urak hi vat nak meg, a te me tés szer -
dán dél után 3 óra kor lesz”.

Sír em lé két az utób bi év ti ze dek ben
lel kes egy ház ta gok gon doz ták, pár
éve vi szont a má ra na gyobb részt
szlo vák aj kú evan gé li kus egy ház -
köz ség a haj da ni lel kész ham va it a te -
me tő egy el ha nya golt par cel lá já ból

ex hu mál tat ta, és sír em lé két az egy -
ko ri ra va ta lo zó épü le te mel lett ál lít -
tat ta fel.

Utó da az őt bú csúz ta tó egyik lel -
kész, Mol nár Gá bor (1801–1874)
lett, aki szin tén ha lá lá ig, hu szon ki -
lenc éven ke resz tül szol gál ta hű en

gyü le ke ze tét. Ér de kes ség ként em lít -
jük meg, hogy ő a so kak ál tal fő leg
bra zí li ai úti raj za i ról is mert író, gyűj -
tő, ku ta tó, Mol nár Gá bor déd ap ja. Ő
1975-ben egy író-ol va só ta lál ko zó al -
kal má val édes apám mal, né hai id.
Trugly Sán dor má sod fel ügye lő vel
lá to ga tott el déd ap ja sír em lé ké hez.

A te me tő ben ta lál ha tó még Gre i -
fens tein Ist ván (1854–1911) evan gé li -
kus lel kész sír em lé ke is, az ő éle té re
és mun kás sá gá ra e so rok író ja nem
ta lált uta lást.

Saj nos e ré gi sír kö vek fel ira tai
má ra már ne he zen ol vas ha tók… de
szin te min dig van raj tuk vi rág. Ez azt
is jel zi egy ben, hogy mind a mai na -
pig – nem ze ti ho va tar to zás tól füg get -
le nül – tisz te let öve zi a ma gyar evan -
gé li kus ság e két ki vá ló, el hi va tott
kép vi se lő jét. Nap ja ink ban a kis ma -
gyar evan gé li kus gyü le ke zet gon do -
zá sát – im már több mint egy év ti ze -
de – Ihász Be at rix dél-ko má ro mi lel -
kész lát ja el, ha von ta egy-egy is ten -
tisz te let al kal má val.

g Dr. Trugly Sán dor

Je les evan gé li kus pré di ká to rok
síremlé kei Rév ko má rom ban

Az egykori ravatalozó épülete

A révkomáromi evangélikus templom

A templom eredeti vaskeresztje
a temetőben

b A vég tisz tes sé get a ke resz tény ség ko rai idő sza ká ban még alig gya ko -
rol ták, az egy sze rű ha lan dót jel te len sír ba te met ték. A ke resz tény ség
ugyan nem fo gad ta el azo kat a ba bo ná kat, ame lyek a ha lot tak el nem
te me té sé hez fű ződ tek, azon ban a be te gek és hal dok lók gon do zá sá -
val, a föl di lét végével kap cso la tos lel ké szi uta sí tá sok csak a 14. szá -
zad ban ala kul tak ki a lel ki pász to ri gyűj te mé nyek ből. Az eu ró pai pol -
gár csak a 14. szá zad ban ju tott el odá ig, hogy sír kő és sír fel irat em -
lé kez tes sen rá.



Szü le té sé nek szá za dik év for du ló já hoz
közeledve Me gyer La jos evan gé li kus
lel kész alak ja úgy él em lé ke ze tem ben,
amint fe le sé gé vel, Beny he Vil má val
mo tor ke rék pá ron men nek a
szór vány ba Is ten igé jét hir -
det ni. Vissza em lé ke zé se i ben
be szél ar ról, hogy éle tét alap -
ve tő en for mál ta az evan gé li -
um rö vid fog la la ta (Jn 3,16):
Is ten vég te len sze re te te Jé zus
Krisz tus ál tal min ket és min -
den em bert meg akar men te -
ni, meg akar tar ta ni az élet út -
ján, és vé gül meg akar aján -
dé koz ni az örök élet tel (Jel
21,1–7). Ez a re mény ség erő -
sí tet te, és ke reszt je it ezért
volt ké pes hor doz ni.

1936-ban ke rült Nyír egy -
há zá ra, a dél-sza bol csi misszi -
ó ba, és mind járt temp lo mok
épí té sé nek gond ja ne he ze -
dett a vál lá ra. Az épít ke zé sek ered -
mé nyes sé gét Is ten cso dá já nak tar tot -
ta: „Az Úr tól lett ez, cso dá la tos a mi
sze münk ben.” (Zsolt 118,23)

A temp lom épí tő lel kész tisz tá ban
van az zal, hogy a mun ka nem az épü -
let meg va ló sí tá sá val kez dő dik, ha nem
az „élő kö vek” be épü lé sé vel (1Pt 2,5),
s a Lé lek ál tal ez tu laj don kép pen az
Is ten haj lé ka (Ef 2,22). A temp lom -
épí tő lel kész meg ta nul ja, hogy tel je -
sen Is ten re kell ha gyat koz nia. Egy ün -
ne pi meg em lé ke zés ben Me gyer La -
jos ma ga fo gal ma zott úgy, hogy „Is -
ten moz gó sí tott”.

1938-ban, vi rág va sár nap tet ték
le a nyír sző lő si és a kál mán há zi
temp lom alap kö vét. Nyír sző lő sön
min den mun ká la tot, szer ve zést és
az anya gi a kat Me gyer La jos tar tot -
ta kéz ben, Kál mán há zán pe dig Tar -
ján Bé la lel kész irá nyí tot ta a mun -
kát. A ta nyá kon és egyéb szór vá -
nyok ban az is ten tisz te le ti of fer tó ri -
um az épít ke zés cél ja i ra ment, de a
nyír egy há zi gyü le ke zet is per se lye -
zett a temp lo mok fel épí té sé nek tá -
mo ga tá sá ra.

A gyűj tés át lép te az egy ház me gye
ha tá rát, majd ki ter jedt az or szág
evan gé li kus gyü le ke ze te i re is. A lel -
kész – ado má nyo kat gyűjt ve – ha -
tal mas ige hir de tői kör utat tett, száz -
tíz gyü le ke zet ben pré di kált. Egyik al -
ka lom mal a Du na túl ol da lá ra kel lett
át jut nia rö vid időn be lül. Hí don
csak nagy ke rü lő vel ér het te vol na el
a túl par ton lé vő gyü le ke ze tet. A fa -
gyos té li idő meg eny hült, ezért a jég -
re men ni nem volt biz ton sá gos.
Me gyer La jos meg tud ta nyer ni a ré -
vészt, hogy még is se gít sen ne ki át -
ver gőd ni a Du na je gén az át el le nes
te le pü lés re. Mi kor vég re át ér tek,
már nem ta lál tak sen kit a temp lom -

ban, de más nap ra, va sár nap ra el ter -
jedt a hí re a koc ká za tos vál lal ko zás -
nak, s a temp lom meg telt ada ko zó
hí vek kel.

Az ott ho ni gyü le ke zet tag jai, fel -
ügye lő je, pres bi te rei és so kan, akik
szí vü kön vi sel ték az épít ke zést, lel ké -
szük kel együtt vé gez ték a kü lön bö -
ző mun ká kat, vet tek részt a gyü le ke -
ze ti ün ne pi szol gá la tok ban. 

A nyír sző lő si temp lo mot 1940-
ben a re for má ció ün ne pén szen tel -
ték fel. Kál mán há zán a lel készt tá -
bo ri lel ké szi szol gá lat ra hív ták be,
ezért itt is Me gyer La jos ve ze té sé vel
fe jez ték be a temp lom épí tést. Az
épü let fel szen te lé sé re 1942-ben ke -
rült sor.

Alig ju tot tak túl az épít ke zé se ken,
újabb temp lom épí té sé nek ter ve zé -

se kez dő dött meg. Mi ként a nyír sző -
lő sit és a kál mán há zit, a bor bá nya it
is Sándy Gyu la mű egye te mi ta nár
ter vez te. Ez az épü let volt az épí tész
öt ve ne dik – egy ben utol só – meg va -
ló sult evan gé li kus temp lo ma. 

A ki vi te le zést Bal c zár Ist ván épí -
tész vál lal ta, a szak mun ka az ő fel -
aján lá sa volt, a se géd mun kát a gyü -
le ke zet tag jai ad ták. A há bo rú azon -
ban meg aka dá lyoz ta az épít ke zés be -
fe je zé sét, az utá na ki bon ta ko zó új ál -
lam rend pe dig ugyan csak sok vo nat -
ko zás ban gá tol ta a meg va ló sí tást. 

Ám a temp lom épí tő lel kész ilyen
kö rül mé nyek kö zött is Is ten re ha -
gyat ko zik. Bor bá nyán 1951. szep -
tem ber 2-án szen tel ték fel a temp lo -
mot. A gyü le ke zet kör pe csét jén nem
hi á ba áll az ige (Mk 9,23): „Min den le -
het sé ges an nak, aki hisz.”

1948-ban, ami kor az evan gé li kus
is ko lá kat is ál la mo sí tot ták, Nyír egy -
há zán az Árok ut cai is ko lát át épí tet -
ték temp lom má. Me gyer La jos ezek -
ben a mun ká la tok ban is részt vett.

A gyü le ke zet há lá san em lé ke zik
lel ké szi szol gá la tá ra. A sze re tet nyil -
vá nult meg ab ban is, ami kor az épít -

ke zé sek ide jén a sok küz de lem ben
erő sí tet ték, az if jú ság pe dig lát vá nyo -
san mel lé állt, és ab ban is, hogy ami -
kor Za la Sza lay Pál fes tő mű vész
fres kó kat ké szí tett a temp lo mok -
ban, a bor bá nyai ol tár tér fres kó ján a
lel kész há zas pár gyer me ke it örö kí tet -
te meg.

g R zse Ist ván lel kész
írása alapján

Me gyer La jos em lé ke ze te
(Mis kolc, 1911. au gusz tus 18. – Érd, 2008. au gusz tus 14.)
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Sok min de nen men tem ál tal,
De he lye men én meg áll tam!
Nem ma gam tól, de ő Tő le
Ju tot tam min dig elő re.

Ele in te nem gon dol tam,
Hogy ne kem is hű Uram van,
De las san ként meg ta nul tam,
És így én el nem va dul tam.

Meg ta nul tam, hogy van Is ten:
Raj ta kí vül sen ki sin csen –
Aki énve lem tö rőd ne,
S ké szít get ne a jö vő re.

De Ő, aki meg te rem tett,
Ész re vét len ke zé be vett…
Óvott, vé dett és ve ze tett…
S ma gas la tok ra he lye zett.

Sok min dent en ge dett lát ni!
S nem en ge dett el kó szál ni.
Ki nyi tot ta a sze me met,
És en ge met így ve ze tett…

Meg tud tam, hogy mi az élet,
Em ber küzd het és re mél het…
De csak egy mó don bol do gul,
És ak kor meg nem bo lon dul.

Ez az egy mód: Is tent fél ni…
Ben ne hin ni és re mél ni…
Ész re ven ni drá ga ke zét…
Me lyet Ő ma ga nyújt fe léd.

Ész re vet tem, s el fo gad tam…
S ma gam a ke zé be ad tam.
Így le het tem én is bol dog,
S tu dom: hogy ez a fő do log!

Me gyer La jos

Sok min de nen men tem ál tal!

b Húsz év telt el az óta, hogy 1991.
au gusz tus 24-én az Úr is ten hű
szol gá já nak, Po nicsán Im ré nek
szí ve utol sót dob bant. Kis kő -
rös tör té ne té nek ed dig egyet len
lel ké sze, aki lel késszé ava tá sá tól
nyug dí ja zá sá ig – sőt azt kö ve tő -
en is, a ha lá lá ig – az evan gé li kus
gyü le ke ze tet szol gál ta.

A Kis kő rö sért posz tu musz díj át adá -
sa kor, 1991. ok tó ber 23-án így em lé -
kez tek meg ró la: „Po nicsán Im rét
Raf fay Sán dor püs pök szen tel te lel -
késszé 1940-ben Bu da pes ten, a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
1940. ok tó ber 6-án ke rült Kis kő rös -
re, és mint se géd lel kész kezd te meg
egy há zi szol gá la tát. Nem ide gen
hely re jött, hi szen in nen szár maz tak
az anyai nagy szü lők, sőt déd nagy ap -
ja, Raks sá nyi Jó zsef is Kis kő rös fő jegy -
ző je volt már.

A fi a tal se géd lel kész szin te az el -
ső pil la nat tól kezd ve el fo gad tat ta
ma gát a kis kő rö si ek kel. A hí vek el tö -
kélt ra gasz ko dá sát mi sem bi zo nyít -
ja job ban, mint az, hogy a ma guk ver -
bu vál ta kül dött ség az zal a ké rés sel
for dult a püs pö ki hi va tal hoz, hogy
Po nicsán Im ré nek ne kell jen az elő -
írt há rom évet se géd lel kész ként le töl -
te ni, sze ret ték vol na őt mi előbb be -
ik ta tott lel ké szük nek tud ni. A hí vek
ké ré se meg hall ga tás ra ta lált: Raf fay
Sán dor püs pök úr en ge dé lyé vel 1943.
feb ru ár 7-én Kis kő rös lel ké szé vé ik -
tat ták be Po nicsán Im rét.

1944. feb ru ár 7-én kö tött há zas sá -
got Szi rácz ky Ka ta lin ta ní tó nő vel. Pár
hó nap pal ké sőbb, jú ni us ban kéz hez
kap ta a ka to nai be hí vó ját. Zen tán kel -
lett je lent kez nie, majd mint tá bo ri lel -

kész front szol gá lat ra ke rült. Le vél ben
kül dött pré di ká ci ó in ke resz tül még
in nen is ápol ta hí ve i nek éle tét– nem -
csak Kis kő rö sön, ha nem a szór vány -
gyü le ke ze tek ben élő két is. A Szov jet -
uni ó ban, az Oka fo lyó mel lett esett
fog ság ba, majd on nan 1946. ok tó ber
16-án tért ha za.

Négy gyer me ket és nyolc uno kát
ne velt fel, akik nek éle té ben ő Is ten
aján dé ka volt.

1983-ban ke rült sor a nyug dí ja zá -
sá ra, de lel ké szi mun ká ját nem hagy -
ta ab ba: va sár nap ról va sár nap ra szol -
gált fő leg vi dé ken, de Kis kő rö sön is.
S hogy mi lyen lel kész, mi lyen em ber
volt? Fá rad ha tat lan! Csak né hány
»mor zsa« en nek meg vi lá gí tá sá ra.

Szív ügye volt az ima ház épí té se-
szé pí té se, de még in kább az volt az
er dő tel ki temp lom sor sa, amely nek
ter ve zé sé ről, az épít ke zés en ge dé lye -
zé sé ről az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
tal hal la ni sem akart, de Po nicsán Im -
re – lat ba vet ve sze mé lyes kap cso la -
ta it is – ad dig dol go zott az ügy ér de -
ké ben, míg ál ma meg va ló sul ha tott.

Fi gye lem mel kí sér te, két ke ze
mun ká já val se gí tet te a je len le gi lel -
kész la ká sok fel épí té sét, pe dig már
nyug dí ja zá sa előtt állt, sa ját há za
ké szen vár ta, rá adá sul szív pa na szai
is egy re erő söd tek.

Öt ven há rom évi szol gá la ta so rán
be épült sok-sok csa lád éle té be. A kez -
det től ve ze tett lel ké szi nap ló ja alap ján
pon to san fel idéz he tő, me lyik csa lád -
tagnak milyen egy há zi szer tar tá son a
Bib lia me lyik igé je sze rint pré di kált.

Szol gá lat kész sé gé nek szép pél dá -
ja az a fi a tal ko ri tet te, amit egy úri
ház ban szol gá ló, sú lyos be teg, idős
asszo nyért tett, aki bor so dót óhaj tott
en ni, mert úgy vél te, at tól meg gyó -
gyul na. A Po nicsán há zas pár ha za -
ment; el ké szí tet ték a so dót, és vissza -
vit ték a ta nyá ra. Így tel je sült a be teg
utol só kí ván sá ga.

Kap cso la tai rend kí vül szé les  kö rű -
ek vol tak. En nek iga zo lá sá ra csak fel
kell la poz ni azo kat az em lék köny ve -
ket, ame lyek a kü lön fé le egy há zi,
tár sa dal mi, csa lá di ese mé nyek részt -
ve vő i nek be jegy zé se it őr zik.”

* * *

Még is csa lá dunk szá má ra hagy ta
hát ra a leg szebb em lék köny vet,
amely nek cí me: Sze re tet. Min den
egyes lap szé lén, szin te lát ha tat la nul
ott van nagy apa kéz zel írott halk
imá ja: „Deo vo len te! Ha Is ten akar -
ja, és élünk!”

Hisszük és tud juk, hogy nagy apa
sze re te te Is te nünk aka ra tá ból nem csak
nagy ma ma, ha nem gyer me kei, ki lenc
uno ká ja és nyolc déd uno ká ja szí vé ben
is to vább él. Hi szen ő ve lünk van még
húsz év tá vo lá ból is! Akár hány szor el -
me sél jük a tör té ne te it és éle tét, meg -
em lé ke zünk ró la, hogy ki volt és mit
tett, mint ha új ból és új ból le ül ne mel -
lénk, és ve lünk együtt ír ná to vább az
em lék köny vünk lap ja it. Olyan, mint -
ha Is te nünk igé jé vel ta ní ta na to vább -
ra is ben nün ket: „Sen ki nek se tar toz -
za tok sem mi vel, csak az zal, hogy egy -
mást sze res sé tek…” (Róm 13,8)

g Po nicsán Ka ta lin
és Po nicsán Er zsé bet,

a lelkész unokái

In memoriam
Po nicsán Im re

(1917–1991)

GYÁSZHÍR
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy éle té nek 83. évé ben el hunyt id. Gom bos La jos arany ko szo rús ha rang ön tőmes -
ter. Egy sze re tő fér jet, apát, nagy apát és déd apát bú csúz ta tunk au gusz tus 11-én 12 óra kor a rá kos ke reszt úri te -
me tő ben.

„Kis ha rang az én ha ran gom, ám ha rá ja re zo nál na / min den szív és össze kong na: úgy meg nő ne szó za tom,
/ mint a vég íté let hol tat lét re kel tő har so ná ja…” (Mécs Lász ló)

A Gom bos csa lád ne vé ben fia, Mik lós
Le vél cím: özv. Gom bos La jos né, 1135 Bu da pest, Jász u. 60/b

GYÁSZHÍR
„Nem ha lok meg, ha nem élek, és hir de tem az Úr tet te it!” (Zsolt 118,17)

Meg döb ben ten, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk, hogy Ve tő Bé la evan gé li kus lel kész, az Evan -
gé li kus Or szá gos Le vél tár nyu gal ma zott igaz ga tó ja au gusz tus 4-én, 84 éves ko rá ban le haj tot ta fe jét a ke gyel -
mes Is ten ölé be. Au gusz tus 12-én, pén te ken dél után 2 óra kor he lyez zük el nyug vó he lyé re a veszp ré mi Al só -
vá ro si te me tő ben.

Gyá szol ják: fe le sé ge, gyer me kei, me nyei, uno kái, uno ka test vé rei csa lád juk kal együtt, tá vo lab bi ro ko nok; lel -
kész tár sai, volt mun ka tár sai, lel ki pász to rolt gyü le ke ze tek tag jai; szom szé dok, ba rá tok, is me rő sök és mind azok,
akik is mer ték és sze ret ték.

Ponicsán Imre két fiával (balra Péter, jobbra Imre) konfirmációjuk után,
1954-ben
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Egy szer volt, hol nem volt, állt egy
öreg temp lom a fa lu kö ze pén. Eb ben
la kott a temp lom macs ká ja, öz vegy
Cir mos né. Öz ve gyi sor ba úgy ju tott,
hogy egy szer sze gény fér je a Va hú rék -
kal ví vott csa tá ban sú lyo san meg se -
be sült. Két nap alatt el ment sze ren -
csét len, az óta Cir mos né egye dül ne -
vel te négy szür ke ci cá ját. 

Ne he zen él tek, csak nap ról nap ra.
A plé bá nos se gí tet te az asszonyt
mun ká hoz; meg tűr te a csa lá dot a
temp lom pin ce egyik sar ká ban, a
mun ka szer ző dé sé be pe dig be le ír ta:
egér te le ní tő. Bi zony, ne ki kel lett meg -
tisz tí ta ni a szent há zat a temp lom
ege re i től – vol tak bő ven! Így te hát
min den ki jól járt: Cir mos né, ha szű -
ken is, de el tar tot ta a ki csi ket, a plé -
bá nos nak pe dig a fi ze té si na po kon
nem kel lett kü lön ét ke zé si utal vá -
nyok kal, pén zes bo rí ték kal ve sződ nie,
hi szen a szál lás sal éle lem hez is jut -
tat ta a rá szo ru ló kat.

Telt-múlt az idő, és Szü szi, a leg -
idő sebb kis macs ka ta nul ni vá gyott.
A plé bá nos biz tat ta is Cir mos nét, ta -
nít tas sa a köl kö ket, csak így le het ér -
vé nye sül ni eb ben a cu dar vi lág ban.
Mi u tán Cir mos né el ol vas ta a tan fo -
lya mi tá jé koz ta tót, még job ban el -
szür kült. Hon nan ve gyen annyi
pénzt, amennyi Szü szi ok ta tá sá hoz
kell? A tan anyag csá bí tó an hang zott,
és elő re lát ta már, mi lyen gyö nyö rű
bi zo nyít vánnyal ér ke zik vissza a kis
po ronty: „Ok le ve les ege ré sző”. Va ló
igaz, ő is so kat ta nult gyer mek ko rá -
ban az Egér fo gó In té zet ben, ki vá ló
mi nő sí tés sel vé gez te el, és sze ret te
vol na, ha utó dai is ha son ló lel ke se -
dés sel és tu dás sal lát nák el a temp -
lo mi szol gá la tot. De az tán Cir mos -
né ha mar „le szál lott a föld re”, mi kor
be le gon dolt, hogy a tan dí jat se hogy
sem tud ja elő te rem te ni. 

„Ó, biz tos se gít a plé bá nos úr, hi -
szen olyan szé pen pré di kál min den
va sár nap. Vi rág zó, gaz dag plé bá ni á -
ja van, biz tos akad va la mi er re va ló
a per sely ben…” – gon dol ta Cir mos -
né, és út ra kelt, hogy meg ke res se fő -
nö két. Ám mi kor a pap lak ban fél ve
meg em lí tet te a gond ját, a plé bá nos
úr csak ennyit mon dott:

– Cir mos né, fon tos do log a ta nu -
lás. Ta nít tas sa is ren de sen az al mot,
tudja, maga is azért nyerhette el ezt
a különleges állást, mert kiváló kép -
zett séggel jelentkezett. Tá mo ga tás -
ra most ne szá mít son, a pap lak kor -
sze rű sí té se, a szol gá la ti au tó le cse ré -
lé se az el sőd le ges.

Ez zel be zár ta az aj tót Cir mos né
előtt. Sze gény öz vegy asszony úgy
érez te, szé dül, fo rog kö rü löt te a vi lág.
Hi szen két éve vet tek új au tót a plé -
bá nos nak, a dup la kom for tos pap lak -
ba már ko ráb ban be ve zet ték az in ter -
ne tet, be sze rel ték a lég kon dit…

Sé tá ra in dult, hát ha a könnyű
nyá ri szel lő ki söp ri agyá ból a gond -
ter hes gon do la to kat. Út ján szem -
be ta lál ko zott a kán tor ral. Mó kás ka -
lap pal a fe jén ban du kolt a kis ze nész,
hal kan du do rá szott, és rög tön tisz te -
let tel kö szön töt te: 

– Üd vöz löm, kol lé ga nő! Mi bánt -
ja? Lá tom, na gyon ló gat ja a ba ju szát!

– Ne is mond ja, ba rá tom, nagy
baj ban va gyok. 

És tö vi ről he gyi re el me sél te, mi
tör tént ve le.

– Tud ja, mi sem dús ká lunk ott hon,
nagy a csa lád, ke vés a be te vő, de azért
egy ke ve set tu dok ad ni – mond ta a
kán tor, ez zel elő vet te tár cá ját, és
egy ro po gós ban kót nyúj tott át a
macs ká nak. 

Cir mos né bol dog sá gá ban szó hoz
sem ju tott. Hi szen ez zel meg van a
költ sé gek har ma da! Igen ám, de hon -
nan szer zi meg a töb bit?

A kö vet ke ző ut ca sar kon a ta ní tó -
val fu tott össze; kér dé sé re Cir mos né
el pa na szol ta bá na tát.

– Mi le het an nál fon to sabb, mint
hogy ta nul ja nak a gye re kek? – kér -
dez te, és szó nél kül ő is át nyúj tott egy
ro po gós ban kót. 

Cir mos né vo na kod va, de el fo gad -
ta – tud ta, hogy a ta ní tó is na pi
gon dok kal küzd, a bé rét évek kel ez -
előtt be fa gyasz tot ták, túl órá zik, to -
vább kép zé sek re jár, a fe le sé ge meg
mun ka nél kü li. 

– Ezt most ta lál tam a ka bá tom
zse bé ben, el is fe lej tet tem már. A ta -
lált kincs nek to vább kell áll nia –
ka csin tott oda az öz vegy nek.

A temp lom macs ká ja há lás szív vel
in dult ha za fe lé. Az járt a fe jé ben, mi -
lyen má sod ál lást vál lal hat, amellyel
a hi ány zó egy har mad részt meg ke res -
het né. Egy má sik temp lom al kal -
maz ná még egér te le ní tő ként? Le -
het, hogy az is ko la pin cé jé ben hasz -
nát ven nék. A múlt kor a bor bély is
pa nasz ko dott, hogy el sza po rod tak
ná la a kis kár te vő rág csá lók. Hát ha,
hát ha…

Hopp, ahogy el bam bul va bak ta -
tott, meg bot lott va la mi ben, va la mi
ap rócs ka moz gó izé ben. A temp lom
ege re állt előt te tel jes élet nagy ság ban,
és ahe lyett, hogy ri ad tan el fu tott
vol na, kér dőn né zett rá. Cir mos né
szin tén kér dőn né zett rá, va ló szí nű -
leg azt kér dez te sze me i vel, hogy
mit néz raj ta az egér, mi ért nem fut
már el lé lek sza kad va.

– Te most sok prob lé má val küz -
desz – mond ta a bá tor egér. – Lát szik
raj tad, hi szen más kor egy ből el kap -
tál vol na, szét cin cál tál vol na, mint a
csa lá dom ból annyi ro ko no mat. Most
meg már mi ó ta jössz fe lém, és ész re
sem vet tél.

– Iga zad van – vá la szol ta a macs -
ka. – Sa ját gond ja im ag gasz ta nak.

Mi nek is mond jam ne ked, hi szen
nem is ér te néd.

– Azért csak pró báld meg, hát ha
tu dok se gí te ni.

Cir mos né meg döb bent. Nem ér -
tet te, mi tör tén he tett, hi szen ösz tö -
nei sze rint most le kel lett vol na
gyűr nie az ege ret, az egér nek pe dig
isz kol nia kel lett vol na. Ehe lyett itt áll -

nak egy más sal szem ben, mint egy
me sé ben, és a kis egér pszi cho ló gus -
ként ke re si az ő ba jai okát…

– Őszin te le szek. Szü szit, leg na -
gyobb köly kö met sze ret tem vol na el -
kül de ni egy is ko lá ba, ahol ok le ve les
ege ré sző ké pe sí tést szer zett vol na.
Ege re ket fo gott vol na, akár csak én.
Le het, hogy te let tél vol na az el ső ál -
do za ta. Csak hát nincs rá fe de ze tem;
a plé bá nos – bár jó mód ban él –
nem se gí tett, vi szont a ta ní tó és a
kán tor ado mánnyal tá mo ga tott.
Még is, egy ré sze még hi ány zik a
tan díj nak – szo mor ko dott.

– So se bú sulj, amíg en gem látsz.
Menj ha za, aludj egyet, és amit éb re -
dés kor elő ször gon dolsz, bi zonnyal
se gít sé ged re lesz – biz tat ta az egér. 

Az zal egy szem pil lan tás alatt el -
tűnt. Cir mos né te ker get te a nya kát,
de nem lát ta se hol.

* * *

Reg gel, éb re dés után, ahogy fel ült,
észrevette, hogy vac ka mel lett egy
bo rí ték he ver. El se tudta képzelni,
hogy kerülhetett oda. Kí ván csi an
né  zett be le: hát uram fia, egy ti tok -
za tos le vél, raj ta szí nes ákom bá ko -
mok, fol tok, alat ta fur csa be tűk kel a
kö vet ke ző: „Cir mos Szü szit vár juk a
Köz pon ti Macs ka ta ni In té zet 1. c
osz tá lyá ba!” „Hogy hogy? De hi szen
ő az Egér fo gó In té ze tet vá lasz tot ta
vol na, és kü lön ben is, nincs hoz zá
elég pén ze, és…” – gon dol ta. Az tán
foly tat ta az ol va sást: „Öz vegy Cir -
mos né, a Kis ál lat men tő Szol gá lat új
mun ka tár sa je lent kez zék a hu mán po -
li ti kán ré gi mun kál ta tó ja pa pír ja i val.”

Két ség te len, itt va la mi tör tént. Az
ösz tö nei, az esze mind mást „súg nak”,
mint ko ráb ban. Meg pró bál ta ki bo -
goz ni a hi he tet len nek tű nő tör té net
szá la it. „Bi zo nyo san az egér a kul csa
minden nek” – gon dol ko dott. „El tud -
tam vi sel ni a plé bá nos hozzá ál lá sát, van
új mun kám, a gye re kem ta nult lesz. Ez
cso da, igazi cso da! Igen, a temp lom
ege re egy iga zi an gya li kül dött le het.”

A macs kát vég te len nyu ga lom
száll ta meg. Su gár zó arc cal, bol do gan
új sá gol ta el az öröm hírt az ud va ron
ját szó köly ke i nek. Ész re sem vet te,
hogy tá vol ról az egér min den lép tét
fi gye li, vi gyáz za.

És má ig is bé ké ben él nek ege rek és
cir mo sok…

Aki nem hi szi, jár jon utá na!
g – ma ma szek – 

A temp lom macs ká ja
Bor si lá nyunk más fél éves volt, kis
kom bi dresszes, pör gő szok nyás le -
ány ka, ami kor meg je lent a fa lu ban a
kis busz. Elő ször az ol da lát dí szí tő ké -
pek re fi gyel tünk fel, „hm, mi lyen
he lyes…” Az tán egy nap fel har sant a
jel leg ze tes hang: „Bo ci, bo ci tar ka…”
Nem tud tuk, hon nan jön, de a ki csit
nem is ér de kel te a hang for rá sa,
csak örült ne ki, és azon nal tánc ra
per dült. A ze ne egy re erő sebb lett, a
ke rí tés hez se reg let tünk mind, és
cso dál koz va néz tük, hogy kö ze le -
dik az a va la mi. Ne ve is lett rög tön.
Ő lett a „bo ci autó”. A so főr ba rát sá -
go san in te ge tett, én meg mo so lyog -
va ál la pí tot tam meg, hogy most már
ilyen is van a fa lu ban.

A sok moz gó gáz pa lac k árus után
lett egy tej áru sunk is. Nem is baj.
Igaz, mi nem sze ret jük a te jet: a
gye re kek sem igen isszák, én meg plá -
ne nem, de azért jó, hogy van ez a le -
he tő ség an nak, aki nek kell. 

Az tán tel tek a na pok, he tek, a
bo ci autó két na pon ta járt, min dig öt
és hat kö zött jött. Be épült a na pi ren -
dünk be: ze ne, Bor si tán ca, a so főr in -
te ge té se min den ked den, csü tör tö -
kön, szom ba ton. 

Egy idő után a gye re kek nyúz ni
kezd tek:

– Anya, ve gyél ne künk te jet!
– De hogy ve szek! Nem sze re ti tek.

Még a bol tit sem isszá tok meg, ez pe -
dig sok kal sű rűbb, biz to san a macs -
ka tál já ban vé gez né. Kap tok jog hur -
tot, saj tot, amit sze ret tek. Csak azért
nem ve szünk meg va la mit, mert ara -
nyos au tó árul ja! Vé gez tünk.

De a „nyú zás” nem ma radt ab ba.
Fel ad tam. Jó, ve gyünk egy li ter bo ci -

autós te jet. Leg alább utá na csend
lesz.

A fe hér fo lya dék il la tos és ha bos
volt az üveg ben, ami kor pár perc re le -
tet tük, a te te jén lát ha tó vá vált a jó ujj -
nyi tej szín.

– Néz zé tek csak, ez iga zi tej! Ott
a zsí ro sa fönn!

A lur kók ki csit tá tot ták a szá ju kat
il le del me sen, az tán föl hab zsol ták
az egé szet. Ki csit iz gul tam, nem
lesz-e ba juk tő le, hi szen föl se for ral -
tam ne kik, úgy meg le pett ez a nagy
buz ga lom, ami vel rá ve tet ték ma gu -
kat az ed dig kör be fin tor gott tej re. De
nem. Min den ki elé ge det ten ját szott
to vább. 

És et től kezd ve min den ked den,
csü tör tö kön és szom ba ton te jet ve -
szünk. Iga zit. A bo ci autó ból. Tud juk,
hogy a te jet a te hén ad ja, a fa lu
egyik sar kán ott le gel nek a nagy tő -
gyük kel, per sze. Jó, hogy ad ják, és jó,
hogy van, aki elhozza ide ne künk.

He ten te há rom szor vár juk. Az ut -
ca bo ci autó-ra jon gói kinn áll nak pár
perc cel előt te, meg be szé lik, ki hogy
van, ki nek fáj a lá ba, ki nek szü le tett
uno ká ja, és hogy a gye re ke ink megint
mennyit nőt tek. Név na po kon meg -
kö szönt jük egy mást pár jó szó val, ha
va la mi érik, vagy va la mi sü te mény jól
si ke rült, jut ta tunk egy más nak be lő -
le. Ka rá csony előtt egy-egy hor golt
an gyal ka, kis cso ki, sza lon cu kor
min den al ka lom mal ott ló gott a bo -
ci autó vissza pil lan tó tük re mel lett is. 

Össze ho zott ben nün ket va la mi
jó, amit nem mi ké szí tet tünk, amit a
bo ci autó köz ve tít. És ez már sok kal
több, mint a tej.

g Fül ler Tí mea

A bo ci autó

Egy fér fi pró ba va dá szat ra vit te az új va dász ku tyá ját. Mind járt lőtt is egy vad -
ka csát, amely be le esett a tó ba. A ku tya a ví zen jár va föl kap ta a ka csát, s oda -
vit te a gaz dá já hoz.

A fér fi majd ha nyatt vá gó dott meg döb be né sé ben. Lőtt még egy ka csát.
Megint, mi köz ben ő a cso dál ko zás tól a sze mét dör göl te, a ku tya a ví zen jár -
va oda hoz ta a ka csát.

Nem mer vén hin ni a sze mé nek, a fér fi más nap el hív ta a szom széd ját. De
is mét csak, ahány szor ő vagy a szom széd ja lőtt egy ma da rat, a ku tya a ví -
zen jár va hoz ta elé jük a zsák mányt. A fér fi nem szólt egy szót sem. A szom -
széd ja sem. Ha nem ami kor már nem bír ta ma gát tür tőz tet ni, a fér fi ból ki -
tört:

– Ész re vet tél-e va la mi kü lön le ge set ezen a ku tyán?
A szom széd el gon dol koz va dör zsöl te az ál lát.
– Igen – szólt vé gül –, most, hogy így mon dod, igen. A nya va lyás nem tud

úsz ni.

Nem ar ról van szó, hogy az élet ne len ne te le cso dák kal. Sok kal több ről: az
élet cso dá la tos, és aki meg szű nik ezt ma gá tól ér te tő dő nek ven ni, rög tön meg
is lát ja.

g Ant hony de Mello
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Is te nünk! Itt va gyunk előt ted: a te né -
ped ként, gyer me ke id ként kö nyör -
günk most hoz zád. Kö szön jük, hogy
fi gyelsz imád sá gunk ra, és még mi -
előtt bár mit is ki mon da nánk, te már
pon to san tu dod, hogy mi la kik szí -
vünk ben.

Kö szön jük ne ked a nyár idő alatt is
a ve led va ló ta lál ko zás örö mét és azt
a bé kes sé get, amelyet csak te tudsz
ad ni. Kö szön jük, hogy el csen de sed -
het és ki si mul hat ben nünk az ag go -
da lom egy má sért, a jö vőn kért, bol -
do gu lá sun kért. Ál dó je len lé te det
érez zük ezen a va sár na pon is. Sze ret -
nénk erőd ből erőt me rí te ni az előt -
tünk ál ló hét köz na pok ra.

Jé zu sunk, te egé szen össze kö töd
ve lünk az éle te det, és azért mun kál -
kodsz Lel ked ál tal a szí vünk ben,
hogy meg ma rad has sunk te ben ned.
Add ér te nünk és tel jes szív vel hin -
nünk, hogy mind az, amit vég hez vit -
tél meg vál tá sun kért, éle tünk gyó -
gyu lá sát szol gál ja. Ta níts kö ve té sed -
re, hogy gyü möl csöt te rem jünk, és
má sok is fel is mer hes sék raj tunk,
hogy hoz zád tar to zunk. Add, hogy
méltók le gyünk a ránk bízott
szolgálatra!

Imád ko zunk hoz zád sze ret te in -
kért, ba rá ta in kért és is me rő se in -
kért. Se gíts, hogy sze re te ted ből él -
jünk, és sze re te te det su gá roz zuk
ott, ahol a he lyün ket ki je löl ted. Ta -
níts el fo gad nunk és meg be csül nünk
azo kat is, aki ket ne héz sze ret nünk.
Vi gyázz a kö rü löt tünk meg for du ló
sok-sok ide gen re! Ké rünk, vedd ol -
tal mad ba az egész vi lá got – min den
né pet, kö zös sé get, min den te remt -
ményt. Se gíts a jó aka ra tú em be rek -
nek, akik a te rem tett vi lág jö vő jé ért
mun kál kod nak szer te a Föl dön,
hiszen aján dék ba kaptuk tőled
bolygónkat. 

Imád ko zunk hoz zád ha zán kért,
a ma gyar sá gért ha tá ron in nen és túl.
Mind azo kért a vezetőkért, aki ket fe -
le lős ség ter hel, akik dön té se ket
hoz nak, akik jö vőn ket ala kít ják.
Adj böl cses sé get ne kik. En gedd
fel is mer nünk, hogy ke zed ben van
éle tünk, bol do gu lá sunk, min den
na punk. Így áldd meg nem ze tün ket
és azt a föl det, ame lyet ott ho nun -
kul ad tál.

Kö nyör günk hoz zád a szen ve dő -
kért, a be te ge kért, azo kért, akik nek
ül döz te tés ben, nyo mo rú ság ban van
ré szük, akik ki lá tás ta lan nak lát ják éle -
tü ket. In díts min ket, hogy a hang ta -
la nok hang ja le hes sünk, hogy ke zün -
ket ki nyújt suk szük ség ben élő em ber -
tár sa ink fe lé.

Kö nyör günk hoz zád egy há za -
dért, min den ke resz té nyért. Imád -
ko zunk gyü le ke ze te in kért, a szol gá -
lat te vő kért, ve ze tő in kért. Légy kö -
zel Szent lel ked del, adj úju lást, tégy
eggyé min ket, hogy sze re te te det
hir des sük, a hit ben meg áll has sunk,
és a tő led ka pott re mény ség ben ör -
ven dez zünk most és min den kor.
Ámen.

Oratio
œcumenica

A sző lő vessző csak ad dig él, amíg raj -
ta van a tő kén. Ha le met szet ték,
meg hal, mert ön ma gá ban nincs éle -
te. A sző lő vessző az éle tet a tő ké ből
me rí ti, mert a tő ke tart ja élet ben a
vesszőt. Ha a sző lő vessző ben meg áll
a tő ke éle tet adó, éle tet táp lá ló ned -
ve i nek ke rin gé se, ak kor a vessző el -
hal. Előbb el szá rad, majd le met szik.

Jé zus ön ma gá ról és az övé i vel va -
ló kap cso la tá ról be szél. „Ha va la ki
nem ma rad én ben nem, ki ve tik, mint
a le met szett vesszőt, és meg szá rad,
össze gyűj tik va la mennyit, tűz re ve tik
és el ége tik.” Kik ről mond ja ezt? Egy bi -
zo nyos: nem azok ról, akik nem hisz -
nek Is ten ben, vagy ha Is ten ben hisz -
nek is, Jé zus ról még nem hal lot tak,
vagy ha hal lot tak, nem fo gad ták el. Jé -
zus itt olya nok ról be szél, akik egy szer
már kö zös ség be ke rül tek ve le, akik élő
tag jai vol tak a tes té nek, ré sze sei vol -
tak az ő éle té nek, ré sze sei vol tak tes -
te élet adó vér ke rin gé sé nek.

A vér ke rin gés ről nem baj, ha el ső
hal lás ra az úr va cso ra jut eszünk be.
Az úr va cso ra rend sze res vé te le utá -
ni olt ha tat lan vá gya ko zás va ló ban je -
le an nak, hogy még raj ta va gyunk az
élet adó sző lő tő kén, és még élő tag -
jai va gyunk Jé zus tes té nek. Jé zus itt
még sem azok ról be szél, akik ből ki -
halt az úr va cso ra utá ni vágy és
hosszú ide je el ma rad nak a szent ség
asz ta lá tól. Mert ez már csak kö vet -
kez mény.

A me ta fo rát fél reté ve: Jé zus az
Atya sze re te tét mond ja az élet for rá -
sá nak, sőt szá má ra az Atya sze re te -
te egyet je lent az élet tel. Az Atya sze -
re te te az az „élet adó nedv”, amely Jé -
zus tes té ben vér gya nánt ke ring,
amely őt és tes té nek min den tag ját
élet ben tart ja. A sző lő mű ve lés ké pé -
nél ma rad va: az Atya ál lan dó an sze -
re te té vel ön tö zi az ál ta la ül te tett
sző lő tő két. Aki nek va ló ban vé ré vé

vált az Atya sze re te te, ab ban fog
meg ma rad ni Jé zus be szé de. Nem
csu pán az éle te út ját sze gé lye ző jel -
ző táb lák ra írt kül ső út mu ta tó lesz
szá má ra Jé zus pa ran cso la ta, ha nem
meg ma rad ben ne, és éle te be épí -
tett, bel ső irány tű jé vé vá lik. Jé zus pa -
ran cso la ta pe dig nem egyéb, mint
amit az el múlt va sár nap igé jé ben, a
He gyi be széd ből vett rész let ben hall -
hat tunk: „Sze res sé tek el len sé ge i te ket,
és imád koz za tok azo kért, akik ül döz -
nek ti te ket, hogy le gye tek mennyei
Atyá tok nak fi ai, aki fel hoz za nap ját
go no szok ra és jók ra, és esőt ad iga zak -
nak és ha mi sak nak.” (Mt 5,44–45) 

Más szó val az Atya sze re te té ből
táp lál ko zó és min den em ber re, ba rát -
ra és el len ség re egy for mán irá nyu ló
és azo nos mér ték kel mé rő sze re tet
pa ran csa. Az ilyen em ber – mi ként
Jé zus is – meg ma rad az Atya sze re -
te té ben, és éle te olyan gyü möl csö ket
te rem, ame lyek ben Jé zus örö mét ta -
lál ja. Az ilyen em ber csu pa olyan dol -
got kér az Atyá tól, ame lyet az Atya
a ma ga min dig jó aka ra tá val egye ző -
nek, ezért tel je sít he tő nek ta lál, és
öröm mel tel je sít is.

El lent mon dás nak tűn het, hogy
Jé zus előbb úgy ta nús ko dik Is ten
sze re te té ről, mint amely fel té tel nél -
kü li, és nem is me ri a sze mély vá lo ga -
tást, az után még is ar ról be szél, hogy
Is ten sze re te té ből ki le het es ni, és aki
kí vül re ke rül az is te ni sze re tet vér ára -
mán, azt mint el szá radt sző lő vesszőt
le met szik az él te tő tő ké ről.

Az el lent mon dás lát sza ta csak ak -
kor osz lik el, ha fi gye lem be vesszük,
kik nek szól Jé zus mon da ni va ló já nak
el ső ré sze, és kik nek a má so dik. A fel -
té telnél kü li ség ígé re te azok nak szól,
akik még nem nyíl tak meg Is ten sze -
re te te előtt. Jé zus ne kik mond ja, hogy
Is ten sze re te te olyan, mint a de le lő nap
su ga ra: nem vá lo gat, ha nem min -

dent egy for mán meg vi lá gít és él tet
me le gé vel. A pa lo tát épp úgy, mint a
vis kót. A tisz ta, ren de zett há zat és ud -
va rát, vi rág zó kert jét épp úgy, mint az
el ha nya golt, mál ló va ko la tú épü le tet
sze me tes ud va rá val, el ga zo so dott
kert jé vel. A gaz da got épp úgy, mint a
sze gényt. A jó kat épp úgy, mint a go -
no szo kat. Egyi kük szá má ra sincs fel -
té tel: meg nyíl hat nak Is ten sze re te té -
nek be fo ga dá sá ra. Ame lyik ház ab la -
kán fel húz zák a nap su ga rat vissza tar -
tó re dőnyt, ab ba a ház ba a nap be fog
süt ni, füg get le nül at tól, hogy az ab lak
bel ső ol da lán le vő szo ba tisz ta és
ren de zett-e, vagy rá fér ne már egy
rend ra kás és nagy ta ka rí tás.

Az Is ten sze re te té ben va ló meg ma -
ra dás fon tos sá gá ra, il let ve az Is ten
sze re te té ből va ló ki esés ször nyű le -
he tő sé gé re va ló fi gyel mez te tés pe dig
azok nak szól, akik az éle tü ket jel ké -
pe ző ház ab la kán egy szer már fel húz -
ták a re dőnyt, és be en ged ték bel ső
szo bá juk ba Is ten sze re te té nek él te tő
nap su ga rát. Őket fi gyel mez te ti Jé zus:
ne hogy új ra le en ged jék a re dőnyt!
Mert ak kor meg hal ben nük az az új
élet – Pál apos tol sza vá val az a bel -
ső em ber, az az új em ber – ame lyet,
il let ve akit Is ten sze re te te már élet -
re hí vott, aki a Krisz tus kép má sát vi -
sel te, és aki ál tal egy szer már va ló sá -
go san be le kap cso lód tak Krisz tus -
nak az Atya sze re te tét él te tő oxi gén -
ként hor do zó vér ke rin gé sé be.

En nek nem mond el lent, hogy Is -
ten sze re te té nek nap ja tő lünk füg get -
le nül min dig süt, mert Is ten igaz és
hű sé ges, és sze re te tét sen ki től sem
von ja meg. Hogy süs sön a nap, azért
ne künk se a há zon kí vül, se a há zon
be lül sem mit nem kell ten nünk. De
hogy a bel ső szo bánk ba is be süs sön,
ah hoz fel húz va kell tar ta nunk a re -
dőnyt. Mert a re dőny új bó li le eresz -
té se vég ze tes kö vet kez ménnyel jár. A

bel se jé ben új ra el sö té tült em ber éle -
té ben nem ma rad meg Jé zus igé je. Ak -
kor sem, ha to vább ra is na pon ta ol vas -
sa és hall gat ja azt re mél ve, hogy utat
mu tat ne ki. De a bel se jé ben új ra el sö -
té tült em ber – még ha hí vő nek gon -
dol ja is ma gát – azo kat a gyü möl csö -
ket sem fog ja te rem ni, ame lye ket Jé -
zus – a He gyi be széd sze rint – min den
kö ve tő jé nek éle té ben ke res.

A bel se jé ben új ra el sö té tült em ber
nem tud ja sze ret ni el len sé ge it, nem
tud imád koz ni ül dö ző i ért, nem tud -
ja a meg tor lás szán dé ka nél kül el tűr -
ni az őt ért sé rel me ket, nem tud ja jó -
val vi szo noz ni a rosszat, és ál ta lá ban
sem mi lyen hely zet ben sem tud ja jó -
val le győz ni a go noszt. És ha éle tét
eset leg fel is ál doz za ba rá ta i ért, azt
nem sze re tet ből, ha nem hő si es be csü -
let ből, rosszabb eset ben di cső ség -
vágy ból te szi. Mert sze re tet ből mind -
ez csak ak kor le het sé ges, ha a ben -
nünk élő Krisz tus sze re te te ál tal mi
ma gunk is ben ne va gyunk Is ten sze -
re te té nek vér ke rin gé sé ben.

Ügyel jünk hát, hogy mind vé gig
meg ma rad junk Is ten sze re te té ben,
amely ből Jé zus ér tünk fel ál do zott
éle té nek gyü möl cse ként ré sze sül -
tünk. Aki – ha meg ma ra dunk sze re -
te té ben – ba rát sá gá val tisz tel meg
ben nün ket, és bi zal má ba fo gad.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, te mond tad,
hogy ha vissza vo nod lel ke det, ki szá -
rad a föld. Mi is el szá ra dunk, mint az
el halt sző lő vessző, ha Lel ke det meg -
vo nod tő lünk. Ezért a zsol tá ros sza -
vá val ki ál tunk hoz zád: „Tisz ta szí vet
te remts ben nem, Is te nem, és az erős
lel ket újítsd meg ben nem! Ne vess el
or cád elől, szent lel ke det ne vedd el tő -
lem!” (Zsolt 51,12–13) Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 9.  VA SÁR NAP  JN 15,15

Tartsd fel húz va a re dőnyt!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí -
ván nak, és aki re so kat bíz tak, at tól
töb bet kér nek szá mon.” (Lk 12,48b)

Szent há rom ság ün ne pe után a 9. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi
elénk tár ják az Úr is ten el hí vott szol -
gá i nak éle tét, hogy Krisz tus sal kö zös -
ség ben, hű ség és en ge del mes ség ál -
tal, mi is hasz no sít has suk tő le ka pott
aján dé ka in kat ne ve di cső sé gé re. „Hű
az Is ten, aki el hí vott min ket az ő Fi -
á val, a mi Urunk Jé zus Krisz tus sal va -
ló kö zös ség re.” (1Kor 1,9; LK) Ő sze -
re tett min ket, és ön ma gát ad ta ér -
tünk, így e sze re tet kö zös ség örök ké
tart. „Ha el enyé szik is a tes tem, szí -
vem kő szik lá ja te ma radsz, ó, Is ten.”
(GyLK 723) Mes te rünk jó zan elő re -
lá tás ra ne vel a ta len tu mok pél dá za -
tá val, hogy tu da to sít sa ben nünk: „Aki
hű a ke ve sen, a so kon is hű az…” (Lk
16,10) Ne le gyünk ha szon ta lan szol -

gák, hogy a szám adás nál meg ta pasz -
tal has suk: „…min den ki nek, aki nek
van, ada tik, és bő vel ked ni fog” Urunk
ün ne pi la ko má ján, az ő or szá gá ban.
(Mt 25,29) Ezért Pál (is) min dent
kár ba vesz ni hagy: „…és sze mét nek íté -
lek min dent, hogy Krisz tust meg nyer -
jem (…) hogy meg is mer jem őt és fel -
tá ma dá sa ere jét…” (Fil 3,8.10) Krisz -
tus ben ső is me re te: ez a ve le va ló örök
élet kö zös ség kez de te! Sa la mon „csak”
en ge del mes szí vet kért Is ten től, ám
bölcs és ér tel mes szí vet ka pott. Ezt a
ta len tu mát jól hasz no sí tot ta: „Ad já -
tok an nak az élő gyer me ket, és ne öl -
jé tek meg, mert ő az any ja!” (1Kir 3,27)

Nem le het kö vet kez mé nyek nél kül,
fe le lőt le nül hir det ni s hall gat ni Is ten
sza vát. „Ha igét hal lasz tő lem, fi -
gyel mez tesd őket az én ne vem ben!” És
ha a bű nös meg/vissza tér az igaz út -
ra és „nem vét ke zik, ak kor élet ben ma -
rad, (…) és te is meg men ted a lel ke det”.
(Ez 3,17.21) Jé zus az Is ten ere de ti
aka ra tá nak va ló en ge del mes sé get és
az egy más irán ti hű sé get ké ri szá mon
a há zas sá gi el vá lás ról kér de ző nek
vá la szol va: „Nem ol vas tá tok-e, hogy a
Te rem tő kez det től fog va fér fi vá és nő -
vé te rem tet te őket?” – „Amit te hát az
Is ten egy be kö tött, em ber azt el ne
vá lassza.” (Mt 19,4.6) „Jól vi gyáz za tok
te hát, ho gyan él tek; ne esz te le nül,
ha nem böl csen, (…) ért sé tek meg, mi
az Úr aka ra ta.” És mi lyen az iga zi ün -
nep lés? „…tel je tek meg Lé lek kel (…) és
ad ja tok há lát az Is ten nek… min den -
kor min de nért, …Jé zus Krisz tus ne vé -
ben.” (Ef 5,15–20) Pi lá tus a ta len tu mát

– „Sem mi ha tal mad nem vol na raj -
tam, ha fe lül ről nem ada tott vol na ne -
ked…” – sa ját ér de ké ben hasz nál ta; a
csá szár ba rát sá gát vá lasz tot ta, s Jé zust
ki szol gál tat ta „ne kik, hogy meg fe szít -
sék”. (Jn 19,11.16) „Ki te hát a hű és okos
sá fár?” – kér di Urunk. Mi is mer het -
jük Is ten aka ra tát, fog junk hoz zá tel -
je sí té sé hez! „Bol dog az a szol ga, akit,
ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun -
ká ban ta lál!” (Lk 12,42.43) Lu ther re -
a lis ta: „Bi zony, azt lát juk, hogy a ke -
resz tyé nek lom hák, fá sul tak, nem tö -
rő dők és res tek Is ten dol ga i ban. Az
ör dög száz szol gát is ta lál, míg a
Krisz tus egyet is alig. De mi buz dít -
sunk min den tu nya ke resz tyént, hogy
ugyan úgy for go lód ja nak a jó ban,
mint az Ádám-fi ak a rossz ban.” Te
kérd: „Se gíts, hadd vé gez zem / Min -
den dol gom se ré nyen, / Kész sé ges
szol ga ként…” (EÉ 436,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

forrás
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Na gyon mély ről ér ke zett az iro da -
lom ba: vi dé ki sze gény ség ből és ár va -
ság ból. Cso da, hogy meg ma radt, le
tud ta ír ni szag ga tó fáj dal ma it, nem
szű nő szo ron gá sa it. „Fé lek az apám -
tól. Ha ré szeg, mind annyi un kat,
anyá mat is el ve ri. S hi á ba ki ál to -
zunk olyan kor, a szom szé dok nem
avat koz nak be le, mert erős em ber” –
el ső kö te té nek a vé gén ol vas ha tók
ezek a szív szo rí tó so rok.

Az 1936. au gusz tus 9-én szü le tett
Rat kó Jó zsef köl té sze tét 1966-tól vé -
gig kí sé rik a gye rek ko ri em lé kek. Rö -
vi den és kí mé let le nül fo gal maz.
Köteteinek hi te lét a köl tő kö zös sé gi
érzé se és mély hu ma niz mu sa ad ja
meg. Az alap szö vet tra -
gi ku san fe ke te, eb ből
fény lik ki a szin te he ro -
i ku san vál lalt em ber ség,
tisz tes ség, szép ség és fe -
le lős ség. Ke vés vál to zás
van éle té ben: könyv tá ros
a nyír sé gi Nagy kál ló -
ban, és egy re né pe sebb
csa lád ve szi kö rül…

Vé kony ka kö te tei
meg szen ve dett ver sek
gyűj te mé nyei. Ko mor
zen gé sű lí ra, de hi tet,
re ményt is adó. Ba jok,
ne héz sé gek kö ze pet te
is biz tat ni pró bál. Meg -
je le nik még Fél ke nyér
csil lag cí mű vá lo ga tá sa,
és nincs to vább. Rat kó
a föl tá ma dó em lé kek be,
gon dok ba, gyer me ke
el vesz té sé be be le rok -
kan: 1989-ben tá vo zik
az élők kö zül, öt ven -
há rom éve sen, te le ter -
vek kel!

La po zom sú lyos
élet mű vét, és ilye ne ket
ta lá lok: „Anyá mat el -

rág ta a rák, / apá mat meg öl te a mé -
reg. / Ütött szám ból a ha lál el len /
csor dul ki me leg ének. // Tes tük be
vért éne ke lek, / ha tal mat a fel tá ma -
dás hoz. / Ne le gyen hűt len a szü lő /
ke reszt re fe szü lő fi á hoz.” Éget nek a
sza vak, ki ál ta nak a so rok, alig ta lá lok
meg nyug vást. Ta lán a Kis ars po e ti -
ca ilyen: „Ká rom ko dá sok, vas gyú ró
ka la pá csok, / szer szám szí vű és föld -
szí vű / szán tó ve tők, ko vá csok / kö -

zött nőt tem fel, vé gül is avég re, / hogy
szép szót he lyet tük ta lál jak / a kő re,
a tü csök re, az ég re.”

Sok szor ál lí tot ták Jó zsef At ti la
mel lé. Amíg Jó zsef At ti la büsz ke le -
he tett sze gény sé gé re, Rat kó szé gyel -
li, dü höng mi at ta, s na pon ta be csa -
pott nak ér zi ma gát. Ki nek kell nép-
és nem zet fél té se? Pusz tul a ta nya vi -
lág, el nép te le ned nek a fal vak; abor -
tusz, ön pusz tí tás, ön gyil kos ság ti ze -

de li a né pet! A har -
minc év vel ez előtt föl -
ve tett gon dok má ra
hegy nyi vé nőt tek. 

In du lás után he ten
„vér szer ző dést” kö töt -
tek: Ágh Ist ván, Bel la
Ist ván, Bu da Fe renc,
Ka lász Lász ló, Rat kó,
Ser fő ző Si mon és az
egyet len nő, Raf fai Sa -
rol ta. Mi cso da fé nyes
ar cú csa pat! Kö zöt tük
is Rat kó volt a leg ár -
vább, a mo soly ta lan, a
min den ve szen dő ért
fáj dal mat ér ző. „Éle te
szen ve dés tör té net és
üdv tan – ír ta egyik bí -
rá ló ja –, föl fe dett po -
kol já rás. A gaz dák nál
síny lő dő le lenc már-
már Mó ricz Ár vács ká -
já val azo nos a ki szol -
gál ta tott ság ban, a sze -
re tet- és vi lág hi ány -
ban.” Még is, tet te a dol -
gát, mint ha ver sei a
vé rét kö ve tel ték vol na.

A ha lá la előt ti évek -

ben egy re tö mö reb bek so rai. Szárny
nél kül is re pült, és mi cso da ma gas -
sá gok ban, Ist ván ki rály drá má já ban.
So kan hit ték, vég leg el hall ga tott, és
ak kor meg ren dí tő en zen gett föl a Se -
gítsd a ki rályt! Ezt a re mek mű vet csak
ő ír hat ta. A nagy ki rály pa na sza
mint ha az övé is len ne: „Nem me ne -
kül tem én a ha lot tak hoz, a ha lot tak
szó lí tot tak meg en gem.” Az 1984-es

év meg hoz za az ed di gi ek be te tő zé sét:
a kor egyik leg na gyobb da rab ja az Ist -
ván ki rályt meg idé ző mű.

Gyász és re mény vi as ko dik egy -
más sal, csel szö vés és igaz ság. A föl -
lob ba nó fény ezer ne héz és szép sé -
ges esz ten dőt vi lá gít be. Lás suk
egy mást, meg ma rad junk min den
idő ben!

g Feny ve si Fé lix La jos

Egy ke nyé ren
Rat kó Jó zsef het ven ötö dik évé re

Rat kó Jó zsef: Se gítsd a ki rályt!
Rész let Ist ván imá já ból

Len ni nem kez dett s vég he tet len Úr, ki
mar kod dal meg mérsz min den vi ze ket,
s ara szod dal az ege ket be éred,
ki ha ra god nak egy le he le té vel
vi lá got fújsz el, csil la got ki ol tasz,
s föld meg in dul, he gyek ha nyat la nak
egy in té sed re, Uram – égig érő
s ha tal mas ko dó né pe ket el ej tesz,
míg vi rá goz nak vá lasz tot ta id –
vi gyázz re ánk, hogy áll junk meg a hit ben;
se gí te ni ne vesz te gelj ne künk,
s hogy el ne es nénk; óv jad lá ba in kat!
Ta nítsd meg, akik el le nünk uszul nak,
és föl de in ket el csi pe ge tik,
és só vá rog nak fal va ink iránt,
és ki ir ta nák szü löt te-sza vun kat,
ha hogy di csér ni Té ge det ne tud junk,
és min den mó don ár ta ni akar nak,
ta nítsd meg őket, Uram, ha ra god ra!
S intsd meg, akik a szent mun kát se gé lik,
s hit re haj tott né pe det pász to rol ják –
örök há lát hogy tő led vár ja nak –, mert
igen gő gö sek im már, mint ha ők
ad ták vol na e föl det is alánk!
Jut tasd eszük be, ki vagy Te, Uram,
s ki cso dák ők! És tedd, hogy ne le gyünk
gya lá zat ja a szom széd nem ze tek nek,
ne le gyünk csúf ja és já té kai,
s messzi re va ló ma ra dé ka ink
rút já rom alá ne vet tes se nek! Ámen.

augusztus . – istván király ünnepe

István király – bélyegeken
Válogatás a Bélyegmúzeum gyűjteményéből

István király halála 900. évfordulójának évét, 1938-at emlékévvé nyilvánították. A Diósy Antal által tervezett fenti bélyegblokk a következő jeleneteket ábrázolja
(balról jobbra, fentről lefelé): Szent István, a térítő; A győzedelmes Szent István; Szent István ítélőszéke; Patrona Hungariae; Szent István udvara; Szent István
és családja; Szent István halála.

A bélyegek 1938. augusztus 12. és december 31. között voltak forgalomban, összesen százezer példányt adtak ki belőlük.

Első királyunk születésének 1000. év -
fordulójára (1970) kibocsátott 3 fo rin -
tos bé lyeg. Légrády Sándor tervén
érdekes meg figyelni, hogy a korra
jel  lem zően I. István néven szerepel ál -
lam alapító uralkodónk.

A 73. bélyegnapra jelent meg 2000-
ben Andor András bélyegterve, amely
2002 végéig volt forgalomban. A
bélyeg legfőbb grafikai eleme István
ki rály nak a koronázási paláston lát -
ha tó ábrázolása.
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b Ál lam, ál lam ala pí tás, ál lam szer -
ve zet – au gusz tus 20-ával kap -
cso lat ban meg ke rül he tet len fo -
gal mak. Ke ve sebb szó esik azon -
ban ar ról, egy ál ta lán mi lyen
szer ve ző dé se ket te kint he tünk
ál lam nak, és mi ként ala kul tak
ezek ki. Dr. Zlinsz ky Já nos jo -
gásszal, volt al kot mány bí ró val,
a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem pro fes sor eme ri tu sá val
nem csak ál ta lá nos ság ban be -
szél get tünk ezek ről a kér dé sek -
ről: az ün nep hez kap cso ló dó an
ter mé sze te sen a ma gyar ál lam -
ala pí tás ról és Szent Ist ván ki rály
ér de me i ről is szó esett. 

– Pro fesszor úr, mi ként de fi ni ál hat -
juk az ál la mot?

– Az ál lam el vont fo ga lom. Ál ta -
lá ban egy meg ha tá ro zott te rü let tel
ren del ke ző, nem zet kö zi leg el is mer -
ten lé te ző, az ott la kók ál tal lét re ho -
zott, igaz ga tás ra, vé de ke zés re és a
köz szük ség le tek el lá tá sá ra ala kult
szer ve ze tet ér tünk raj ta.

– Ezek kö zül me lyik a leg fon to sabb
jel lem ző je?

– Ma a leg lé nye ge sebb az, hogy a
töb bi ál lam, a nem zet kö zi kö zös ség
ál lam ként is mer je el. Az azon ban,
hogy ez mi től függ, meg le he tő sen
eset le ges. Ezért ne héz meg in do kol -
ni, hogy mi ért is mer jük el Ko szo vót,
és mi ért nem is mer jük el a kur do kat,
vagy hogy mi ért te kint jük ön ál ló ál -
lam nak a mál tai lo vag ren det, hol ott
nincs sa ját te rü le te.

– Utób bi el is me ré sé ben bi zo nyá ra
a tör té nel mi ha gyo má nyok is köz re -
ját sza nak. Ha vissza te kin tünk az el -
ső ál la mok ki ala ku lá sá nak ide jé re,
mit ál la pít ha tunk meg?

– Az ókor ban az ál la mok egy ré -
sze tu da tos ala pí tás ered mé nye ként
szü le tett meg. A gö rög vá ros ál la mok -
nak pél dá ul kü lön szer tar tá suk volt
er re: szent ök rök kel szán tot ták körül
a területet, ki tűz ték a ha tá ro kat,
meg szen tel ték a vá ros fal vég pont ja -
i ul szol gá ló sar ko kat, és ezen a te rü -
le ten be lül lét re hoz ták a ma guk szu -
ve rén ön kor mány za tát. 

Más kor az adott nép cso port olyan
nagy ra nőtt, hogy a ha gyo má nyok, a
nor mák, a kü lön bö ző ter mé sze tes
sza bá lyo zó me cha niz mu sok már
nem tud tak ér vé nye sül ni, ezért a
szük ség le tek ki elé gí té sé nek és a tá -
ma dá sok el le ni vé de ke zés nek a meg -
szer ve zé sé hez a ha tal mi vi szo nyok
mes ter sé ges ren de zé sé re volt szük -
ség. A nagy ró mai jog ál lam pe dig
azért jött lé re, hogy a mo csár rej te -
ké ben-me ne dé ké ben össze ve rő dő
jött ment em be rek közösségében ren -
det te remt se nek.

– Meg ha tá ro zá sá ban kü lön ki té -
tel ként sze re pel, hogy az ál la mot az
ott la kók al kot ják meg, hoz zák lét re.

– Az én fel fo gá som ban a nép et -
ni kai, a nem zet pe dig po li ti kai fo ga -
lom. Azt a né pet ne ve zem nem zet -
nek, amely ál la mot ala pít. Ál ta lá no -
san el mond ha tó, hogy egy szer ve ző -
dés ak kor vá lik ál lam má, ami kor az
éle tét sza bá lyo zó in téz mé nyek ál -
lan dó sul nak, és az ál lam füg get len -
né vá lik a ha tal mat ép pen hor do zó
sze mé lyek től. Tény, hogy egy jó ve -
ze tő bi zo nyos ese tek ben el en ged -
he tet len az ál lam meg ala ku lá sá hoz,
nem biz tos azon ban, hogy a ha lá la
után is meg tud ma rad ni a bi ro dal -
ma, gon dol junk csak At ti lá ra vagy
Dzsin gisz kán ra. Ha az in téz mé nyi

szer ve zet nem elég erős, és/vagy
nincs, aki át ve gye a ha tal mat, ak kor
a ki ala kult struk tú ra szét esik. 

Emel lett az is na gyon lé nye ges,
hogy az ál lam te rü le tén élők el fo gad -
ják a fenn ál ló ren det, mert a jog nak,
a ha ta lom nak va ló alá ve tés csak ak -

kor ma ra dan dó és gyü möl csö ző, ha
ön kén tes. A mo dern ál lam ban ter -
mé sze te sen a ha ta lom egy sé ge mel -
lett a ha ta lom meg osz tás el ve i nek is
ér vé nye sül ni ük kell. Fon tos, hogy
le gye nek olyan in téz mé nyek, ame lyek
el len őr zik és szük ség ese tén kor ri gál -
ják a fő ha ta lom mű kö dé sét.

– És ha a ha ta lom rossz ke zek be
ke rül, ha már nem a kö zös ség ér de -
ke it szol gál ja, és az ott élők nek nin -
cse nek esz kö ze ik a meg fé ke zé sé re?
Ilyen eset ben med dig tart az ál lam
szu ve re ni tá sa, ön ál ló sá ga, és me lyik
az a pont, ami kor a nem zet kö zi kö -
zös ség úgy dönt, hogy be avat ko zik?

– Ez sok min den től függ het. Van -
nak olyan ál la mok, ame lyek va ló ban
egy dik tá tor vagy egy dik ta tó ri kus
rend szer ha tal má nak alá ve tet ten lé -
tez nek, de va la mi lyen mó don még -
is a kö zös ség ér de ké ben mű köd nek.
Pél dá ul Kí ná ban a kom mu nis ta ve -
ze tés el ér te, hogy min den ki nek le -
gyen ru há ja és ri zse, és ez az éhe zés -
hez ké pest je len tős elő re lé pés. Egy
ilyen ered mény elég le het ah hoz,
hogy az ott élők el fo gad ják a fenn ál -
ló rend szert, vagy akár ra gasz kod ja -
nak is hoz zá.

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó,
hogy az érin tet tek ál ta lá ban ad dig tű -
rik a dik ta tú rát, amed dig jobb tűr ni,
mint fel lá zad ni el le ne. Aki nek sok ve -
szí te ni va ló ja, biz tos eg zisz ten ci á ja
– csa lád ja, la ká sa, fo lya ma tos ke re -
se te – van, az ne he zeb ben for dul
szem be a ha ta lom mal. Ha az el nyo -
ma tás el len ép pen most küz dő észak-
af ri kai né pe ket vagy akár a kis-ázsi -
ai no mád kö zös sé ge ket néz zük, ezek -
ről el mond hat juk: ke be lén a ke nye -
re, há tán a há za. Az éle tü kön kí vül
tu laj don kép pen nem sok min den nel
bír nak, ezért a vál to zá sok ér de ké ben
könnyeb ben te szik koc ká ra azt, ami -
jük van.

– Tér jünk vissza ar ra a kér dés re,
hogy a nem zet kö zi kö zös ség mi kor
avat ko zik be egy olyan konflik tus ba,
amely ben egy ál lam meg ma ra dá sa,
egy or szág rész ki vá lá sa vagy egy új
szer ve ző dés lét re jöt te a tét.

– Ha az adott nép cso port na gyon
ra gasz ko dik az ön ál ló ál la mi ság hoz,
a nem zet kö zi kö zös ség pe dig, ha
úgy tet szik, rá kény sze rít ve ér zi ma -
gát, hogy el is mer je a lé tét, ak kor új
ál lam szü le tik. Így ala kult meg pél -
dá ul Bosz nia, és va la mi ha son ló tör -
tént most Dél-Szu dán ese té ben is. A

nem zet kö zi kö zös ség be lát ta, ha
nem te kin te nek füg get len köz tár sa -
ság ként a kér dé ses te rü let re, ak kor a
Szu dán észa ki és dé li ré sze kö zött
már több éve zaj ló há bo rús konflik -
tu sok még sú lyo sab bá vál hat nak.

Más hol a nem zet kö zi kö zös ség

in kább há bo rút foly tat, sem mint
hogy le he tő sé get ad jon bi zo nyos né -
pek nek az ön ál ló so dás ra. Ez tör té nik
pél dá ul a tá l ibok ese té ben Af ga nisz -
tán ban. Iz ra el ben pe dig, ahol a zsi -
dók és a pa lesz ti nok nem tud nak
meg egyez ni egy más sal, a nem zet kö -
zi kö zös ség egyen sú lyoz ni pró bál.

Nem le het te hát egy ér tel mű en
meg mon da ni, hogy mi kor és mi -
lyen ér de kek től ve zé rel ve tör té nik
vagy nem tör té nik meg a be avat ko -
zás egy-egy ké nyes hely zet ben. Alap -
elv ként az fo gal maz ha tó meg, hogy
ha nincs kü lö nös ok a köz be lé pé sé -
re, ak kor a nem zet kö zi kö zös ség
hagy ja, hogy a dol gok men je nek a
ma guk út ján.

– Ha már az ér de ke ket em lí ti: az
ál lam sa ját ér de kei és a nem zet kö zi
ér de kek ho gyan függ nek össze?

– Ha egy or szág bi zo nyos okok ból
el kö te le zi ma gát egy nem zet kö zi
szer ve zet – pél dá ul az Eu ró pai Unió
– mel lett, ak kor egy szer re vál lal ja a
tag ság ból fa ka dó jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket.

Az, hogy bi zo nyos ál la mok ho gyan
mű köd nek együtt egy más sal, rész ben
a tör té nel mi ha gyo má nyok ra ve zet -
he tő vissza, rész ben at tól függ, hogy
a két or szág kö zött in kább a ro kon -
szenv vagy in kább az el len szenv ér -
vé nye sül-e. Az együtt mű kö dés hát -
te ré ben áll hat to váb bá nyel vi ro -
kon ság és/vagy föld raj zi adott ság is,
és ter mé sze te sen le het nek gaz da sá -
gi és po li ti kai okai is.

A nem zet kö zi jo gi ál lás pont ma az,
hogy min den olyan kér dés ben, amely
az egyén re tar to zik, az egyén dön té -
si sza bad sá ga kell, hogy ér vé nye sül -
jön. Ugyan így a kis kö zös sé get érin -
tő kér dé sek ben a kis kö zös ség tag jai
dönt se nek, azt pe dig, hogy mi tör té -
nik Ma gyar or szá gon, el ső sor ban az
itt élők ha tá roz zák meg. Ez a szub -
szi di a ri tás el ve.

Az is igaz ugyan ak kor, hogy a
tech ni ka és a köz le ke dés fej lő dé se, il -
let ve a föl hasz nál ha tó for rá sok szű -
kü lé se mi att má ra sok prob lé ma re -
gi o ná lis, kon ti nen tá lis vagy akár glo -
bá lis kér dés sé vált. Pél dá ul a lég kör
fel me le ge dé sé nek vagy a vi zek tisz -
ta sá gá nak kér dé se nem az egyes or -
szá gok bel ügye.

– Be szél ge té sünk ap ro pó já ról még
nem esett szó, ezért most kép ze let ben
te gyünk egy gyors uta zást a 10–11.
szá zad ba! Érin tet te, hogy az ál lam -

szer ve ze tet ki épí tő, az adott kö zös sé -
get ve ze tő sze mély nek mi lyen fon tos
sze re pe van, le het. Ist ván ki rá lyunk
mennyi re te kint he tő ka riz ma ti kus
egyé ni ség nek? Mennyi re füg gött csak
tő le a ma gyar ál lam ala pí tás si ke re?

– Egy-egy tör té nel mi ese mény
kap csán nem min dig könnyű meg -
ítél ni, hogy az egyé ni ség ha tá sa és a
kö rül mé nyek nyo má sa kö zül me -
lyik az erő sebb. Szent Ist ván ese té ben
is igaz, hogy a jó po li ti kai ér zék kel
meg ál dott ál lam fér fi ked ve ző tör té -
nel mi hely zet ben ural ko dott.

A hon fog la lás ide jén a ma gyar
tör zsek azt a le he tő sé get hasz nál ták
ki, hogy az egy más ra ak kor ép pen ha -
lá los el len sé gek ként te kin tő Nyu -
gat ró mai és Ke let ró mai Bi ro da lom
ha tár vi dé ke üres te rü let volt. A ma -
gya rok ka to na i lag na gyon jól szer ve -
zett kö zös sé ge hol az egyik, hol a má -
sik bi ro da lom mal szö vet ke zett, hol az
egyik kel, hol a má sik kal szem ben
foly ta tott zsák má nyo ló had já ra tot,
mint egy a mér leg nyel ve volt kö zöt -
tük. A 10. szá zad ban az tán II. Ot tó
né met-ró mai csá szár és The op ha nu
bi zán ci her ceg nő há zas sá ga meg te -
rem tet te a két bi ro da lom kö zötti
bé két.

Gé za fe je de lem és fia, Ist ván fel is -
mer te: ha a ma gya rok nem kö te le zik
el ma gu kat a ke resz tény ség mel lett,
ak kor eb ben a hely zet ben a két nagy -
ha ta lom együtt könnyen le győz heti
őket. A po li ti ka i lag szük ség sze rű
vál tást si ke rült el fo gad tat ni uk a nem -
zet több sé gé vel is. Az ál lam ala pí tás
si ke res sé gé nek szem pont já ból min -
den kép pen elő nyös volt, hogy bé ke -
idő ben a két nagy ha ta lom jó szem -
mel néz te és se gí tet te az új ke resz tény
ál lam ki épü lé sét és meg erő sö dé sét.

Ugyan ak kor Szent Ist ván nem ál -
lam ér dek ből volt ke resz tény, ha nem
meg győ ző dés sel hitt ab ban, hogy ez
az iga zi, egye dül üd vö zí tő val lás, és
ezért akar ta el ter jesz te ni a ma gya rok
kö zött. Ma ál ta lá ban sok szor raj -
zol nak olyan ké pet ró la, hogy tűz zel,
vas sal, vér rel min den áron vég hez vit -
te a ma ga re form ja it. A té nyek azon -
ban in kább azt iga zol ják, hogy meg -
le he tő sen tü rel me sen és las san foly -
tat ta ezt az épí tő mun kát. Ahol nem
volt elengedhetetlen, ott nem vál toz -
ta tott a ré gi ma gyar ha gyo má nyo kon.
Meg hagy ta a sze mé lyi sza bad sá got,
a tör zsek bi zo nyos ön ál ló sá gát, a
törzs fők be le szó lá sát a köz ügyek in -
té zé sé be, úgy ala kí tot ta ki a köz -
igaz ga tá si egy sé ge ket, hogy azok le -
he tő ség sze rint il lesz ked je nek a vér -
sé gi egy sé gek hez. Bi zo nyos szo ká so -
kat, mint pél dá ul a nő rab lást, arány -
lag eny hén ítélt meg, és meg pró bál -
ta ki vár ni, amíg az asszony adás-vé -
te lé nek po gány szo ká sát föl vált ja a
há zas ság in téz mé nyé nek ke resz tény
fel fo gá sa.

Utó dai – an nak el le né re, hogy
nem az ő köz vet len le szár ma zot ta i -
ként ke rül tek a trón ra, és ap juk meg -
cson kí tá sa mi att még csak kü lö nö -
sebb tisz te let tel sem tar toz tak vol na
ne ki – foly tat ták az ál ta la meg kez dett
mun kát. I. End re egyik tör vé nye pél -
dá ul egy ér tel mű en ki mond ta, hogy
Ist ván ki rály re form ja it tisz te let ben
kell tar ta ni, és to vább ra is azt a ren -
det kell kép vi sel ni, amit ő be ve ze tett.
Az Ist ván ál tal lét re ho zott in téz mé -
nyi szer ve zet elég erős volt ah hoz,
hogy meg áll ja a he lyét a tör té nel mi
vi ha rok kö ze pet te, és hosszú szá za -
do kon ke resz tül meg tar tot ta a ma -
gya ro kat itt, a Kár pát-me den cé ben.

g – vi tá lis –

Ál lam ala pí tó ki rá lyunk
nem ér dek ből volt ke resz tény

In ter jú dr. Zlinsz ky Já nos sal

augusztus . – istván király ünnepe

Asztrik átveszi a koronát a pápától

Szent István, a templomalapító

Szent István a trónon

Szent Gellért oktatja Imre herceget

Szent István

A Szent Korona

Légrády Sándor tervezte
bélyegek az 1938-as emlékévre
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b Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge a nyár fo lya mán – a 2011 – Re for -
má ció és sza bad ság te ma ti kus év hez kö tő dő en – fo tó- és no vel la író-
pá lyá za tot hir de tett Sza bad ság cím mel. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom
fo tót és/vagy írást küld he tett be. Szer kesz tő sé günk höz össze sen hu -
szon hét fo tó és hu szon két írás ér ke zett. A fo tó pá lyá zat el ső há rom dí -
ja zott mun ká ját la punk mos ta ni szá má ban kö zöl jük. Saj ná la tos mó -
don a no vel la író-pá lyá zat ra be ér ke zett mű vek na gyobb ré sze nem fe -
lelt meg a pá lyá za ti fel té te lek nek. A bí rá ló bi zott ság ezért el ső és má -
so dik dí jat nem adott ki. A har ma dik hely re két pá lya mű vet so rolt. Ol -
va só ink e szá munk ban töb bel is ta lál koz hat nak a pá lyá zat ra be kül -
dött fo tók és írá sok kö zül.

20 e 2011. augusztus 14–21. Evangélikus Élet

Sá ra a sö tét ben kuk solt a ho tel ben.
A mel let te lé vő szo bá ból las sú, üte -
mes lé leg zet vé te lek hal lat szot tak.
Any ja mé lyen aludt. Ami óta a va cso -
rá nál meg em lí tet te, hogy a kör nyé -
ken nem ré gi ben del fi ne ket lát tak, Sá -
ra csak ezek re a ten ge ri ál la tok ra tu -
dott gon dol ni. Már kis gye rek ként
is von zal mat ér zett irán tuk, egy sze -
rű en imád ta őket.

Más nap volt a ti zen har ma dik szü -
le tés nap ja, s el kép zel te, mek ko ra
aján dék len ne, ha ezen a na pon del -
fi nek kel ta lál koz hat na. El ha tá roz ta,
hogy le megy a strand ra, ti tok ban,
egye dül.

Hal kan le vet te há ló in gét, fel vet te
a bi ki ni jét. Ki nyi tot ta az aj tót, és a
strand fe lé vet te út ját.

Az út szé lén ál ló lám pák gyen ge
fény be öl töz tet ték a ho mo kos par tot.
Az éj sza ka csil la gos volt. A hul lá mok
a par tot nyal dos ták. Sá ra le vet te pa -
pu csát, és láb uj já val a ho mok ba fúrt.
Imád ta, ahogy a pa rá nyi szem csék
csik lan doz ták láb fe jét. A víz kel le me -
sen me leg volt. A hul lá mok el húz ták
lá bai alól a ho mok szem csé ket.

Va la hol ti zen ket tőt ütött egy óra.
Va la mi fé le meg ma gya ráz ha tat lan
bol dog ság ér zé se jár ta át egész lel két:
szü le tés nap ja volt! És hir te len ész re -
vet te, hogy oda kint va la mi mo zog a
víz ben. Ki gú vasz tot ta sze me it. Úszó
vagy del fin?

A hul lá mok ra me redt. Az ár nyék
ki ug rott a víz ből. Bi zo nyos sá vált,
hogy del fin!

Most már sem mi sem tart hat ta a
par ton. Gyor san be le gá zolt a víz be,
és erős kar hú zá sok kal úsz ni kez -
dett. A hul lá mok há tu kon vit ték őt.
So kat úszott ki fe lé, ami kor egy szer
csak fel tűnt mel let te a del fin. 

A fe ke te ár nyék las san kö röz ni
kez dett kö rü löt te. Sá ra szí ve iz ga tot -
tan ka la pált, és ha tár ta la nul bol dog
volt szü le tés na pi aján dé ka mi att.

A del fin meg érez te, hogy Sá ra
egy ál ta lán nem fél tő le, halk han got
hal la tott, az tán uszo nyá val meg érin -
tet te Sá ra ke zét. A lány nak el állt a lé -
leg ze te. A del fin bí zik ben ne! Leg szí -
ve seb ben öröm dalt zen gett vol na.

Le gyek az álom ban del fin,
Ki pon tok kö zött, könnye dén úszik

to va,
Sza ba don le beg és sod ró dik,
Mély vi ze ken hány ko ló dik, és ér zi

a messzi má si kat.
Del fin, del fin test vé rem,
Bár csak én is hoz zád ha son ló,
Für ge uszo nyú ten ge ri kis gyer mek

le het nék!
Ezt a ver si két Sá ra egy ké pes la pon

ol vas ta, amin egy del fin ké pe volt lát -
ha tó. A ké pes la pot Sá ra ap ja küld te
any já nak. Jó zse fet so sem is mer het -
te, mert még Sá ra szü le té se előtt el -
hagy ta any ját, Má ri át.

A ver set már óvo dás ko rá ban kí -
vül ről fúj ta, mint ha ab ban va la mi fé -
le ma gya rá za tot ta lál ha tott vol na
ar ra, mi lyen is volt az ap ja, és mi ért
hagy ta el őket.

– Sze ret nék olyan len ni, mint te –
mor mol ta bol do gan Sá ra. Az tán a
tes te hir te len bi zse reg ni kez dett.
Fáj da lom ha sí tott be le. A há ta ki egye -
ne se dett, nya ka meg me re ve dett, szé -
dül ni kez dett. Hir te len már nem is
érez te a lá ba it. Fü le i ben a han gok sü -
ke tí tő en éles sé vál tak, és el ve szí tet -
te az ön tu da tát.

Csend és sem mi.
Sem mi és csend.
Súly ta lan ság, le be gés, sza bad ság.
Éle té ben elő ször a le ír ha tat lan se -

ho vá nem tar to zás volt ve le.
Ön tu dat lan sá ga azon ban csak pár

má sod per cig tart ha tott, de ami kor
Sá ra ma gá hoz tért, a del fin el tűnt
mel lő le.

Mi volt ez, ami ve le tör tént? Mint -
ha hal lot ta vol na a ha la kat hoz zá
szól ni… mint ha a ten ger al ját is ér -
zé kel te vol na. Min den túl sá go san is
kéz zel fog ha tó lett. Tud ta, ho gyan kell
a far ká val csap kod ni, még a víz ből is
ki tu dott ug ra ni és ív ben fic kán -
doz ni.

A víz ke vés el len ál lást ta nú sí tott.
Mint ha le be gett vol na, olyan ér zés
volt úsz kál ni. Sá ra fel sza ba dult a
ten ger hab ja i ban. És a lé leg ze te. A tü -
de je mint ha sok kal na gyobb lett vol -
na. Hosszabb idő re le tu dott buk ni a
víz alá, mint az uszo dá ban, és éle sen
lá tott min dent.

– Del fin let tem – mond ta. – Ez
min den bi zonnyal csak egy álom! Fel
aka rok éb red ni! Most! Rög tön!

Vér to lult az agyá ba. Ap ja ver se! Az
az oka minden nek! Ta lán ezek a so -
rok egy va rázs ige so rai vol tak, és
most be tel je sül tek? Sá ra meg pró -
bált em lé kez ni a ké pes lap ver si ké jé -
nek kö vet ke ző so ra i ra. Egyet len sor
nem ju tott eszé be. Ta lán meg kel le -
ne for dí ta nia a ko ráb ban el mon dott
ver si ke utol só so ra it:

Bár csak én tő led kü lön bö ző,
Für ge lá bú, par ti kis gyer mek le het -

nék!
El szür kült min den a sze me előtt.

Ami kor ma gá hoz tért, a par ton fe -
küdt. Min de ne saj gott. Ki me rült -
nek érez te ma gát. Alig volt ere je,
hogy fel tá pász kod jon a föld ről.

Egész tes té ben re me gett, és nem
ta lált ma gya rá za tot a ve le tör tén tek -
re. Vé gig né zett ma gán, lát ta új ra
em be ri test ré sze it. Sá ra volt, ti zen há -
rom éves, és óri á si bu ta ság nak tar tot -
ta, hogy éj jel ki ment úsz ni a ten ger -
re. Vissza in dult a ho tel be, de egy szer
még meg for dult és vissza né zett.
Csak egy fe ke te pont lát szott, va la hol
egé szen messze, a víz ben.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Del fin lét
Me ta mor fó zis egy nyá ri sza bad ság alatt

El té vedt, ezért meg szó lí tot ta az el ső
szem be jö vőt.

– Ké rem szé pen, a Sza bad ság út -
ját ke re sem.

– Igen is, ké rem szé pen… lás suk
csak… a kö vet ke ző ut cán el megy
jobb ra, két ut cá val föl jebb bal ra, ha -
ma ro san ki ér egy tér re, azon egye ne -
sen át megy, ott egy na gyon hosszú
ut ca lesz, vé gig megy rajt’, az tán ki csit
bal ra és rög tön két szer jobb ra, ami -
kor bal ol dalt egy lép csőt lát, azon
men jen föl, majd is mét jobb ra – tud
kö vet ni? –, ez az ut ca kis sé bal ra ível,
a má so dik ke reszt ut cá nál jobb ra,
az tán a par kon vág jon át a bal föl ső
sar ka fe lé, és men jen egye ne sen,
amed dig csak tud. Va la hol a vé gé nél
lesz.

A ván dor nak zú gott a fe je, de
csak nyelt egyet: 

– Kö szö nöm… nem gon dol tam,
hogy ilyen messze van.

– Ké rem, ké rem, szí ve sen. No,
Is ten áld ja.

– Is ten… min den jót.
Már vagy egy órá ja ment, mi kor el -

ér te a par kot. Egé szen ki tik kadt, jó,
hogy ta lált egy ku tat. Ahogy ki ért a
jel zett sa rok nál, vé ge lát ha tat lan út
nyúj tó zott előt te. Fá rad tan ne ki in -
dult, csak an nak re mé nyé ben, hogy
ha ma ro san cél hoz ér. Ám a vé gé nél
előbb döb ben ten né zett kö rül, majd
két ség be eset ten te le pe dett egy fa -
tönk re. A vá ros szé lén volt, s nem
volt több ut ca.

Vissza in dult. A park al kal mas nak
tűnt egy kis pi he nő re – vi zet és ár -
nyé kot is adott.

Az tán új ra pró bál ko zott, meg szó -
lí tott egy új ság ol va sót.

– El né zést, meg tud ná mon da ni,
mer re ta lá lom a Sza bad ság út ját?

Az föl sem néz ve oda mor dult: 
– Nem tu dom, nem va gyok ide va -

ló si.
Meg hök kent a fér fi ba rát ság ta -

lan sá gán, de ek kor meg lá tott egy
rá érő sen sé tá ló párt.

– Jó na pot kí vá nok, út ba tud ná nak
iga zí ta ni a Sza bad ság út ja fe lé?

– Ó, hogy ne! De elég messze van.
Ar ra in dul jon – mu tat tak ar ra, amer -
ről jöt tek, de egy ál ta lán nem ar ra,
amer re már járt. – Vé gig megy azon
a hosszú ut cán, a vé gé nél jobb ra…
nem, bal ra ka nya ro dik, majd a har -
ma dik? má so dik?…

– Má so dik…
– …ut cán is mét bal ra. Ott jön egy

tér, azon de rék szög ben men jen ki
jobb ra. Az az ut ca egy má sik park ba
tor kol lik, ami nek tó van a kö ze pén.
Bal ra, dél nek…

– De hogy is! Dél ke let nek!
– …jó, an nak… jöj jön ki, majd az

el ső ut ca bal ra és a kö vet ke ző jobb -
ra. Ez egy szé les út lesz, ha azon ha -
lad, előbb-utóbb meg ta lál ja a cél ját.

– Iga zán kö szö nöm – só haj tot ta,
de mo so lyog ni már nem volt ere je.

Út nak in dult is mét. Csak ban du -
kolt fá rad tan, nem is lát ta, mi ve szi
kö rül. A park ban ki csit le ült, ku tat is
ta lált, s mi vel gon dol koz ni már
amúgy sem volt ké pes, csak né ze lő -
dött gon do lat ta la nul. Az tán nagy
ne he zen össze szed te ma gát, s foly tat -
ta út ját.

Ami kor már a szé les úton járt, egy -
szer csak föld be gyö ke re zett a lá ba:
ott volt, ahol az el ső út ba iga zí tást
kérte.

Ek kor föl ad ta, vissza ment a tó hoz,
le ült, és csak ré vedt ma ga elé a sem -
mi be. Ar ra esz mélt, hogy va la ki be -
szél hoz zá.

– Rosszul van?
– Nem, kö szö nöm. Csak ret te ne -

te sen fá radt és re mény te len. Ke res -
tem egy utat, és nem ta lál tam.

– Se gít he tek? Mi lyen utat ke res?
– A Sza bad ság út ját. Tud ja, mer -

re van?
– Igen. De sza bad ér dek lőd nöm,

mi lyen ház szá mot ke res ott?
– Nyol cas.
– Ez baj. Az egy fur csa ut ca, csak

egy ház ból áll. Az nyil ván nem le het
a nyol cas.

– Az nem. Azért kö szö nöm.
– Vi szont lá tás ra.
– Vi szont… – kezd te, de a má sik

már el tá vo zott, így meg spó rol ta a be -
szé det.

Al ko nyo dott. Hir te len föl tűnt egy
gye rek, olyan ti zen egy-két éves for -
ma. Nem is tud ta, mit vár tő le, még -
is meg szó lí tot ta.

– Szer vusz, jól is me red a vá rost?
– Hát… le het, hogy nem min dent.

Mit tet szik ke res ni?
– A Sza bad ság út ját.
– Azt hi szem… olyan nincs. De a

park má sik szé lén van egy vá ros tér -
kép, néz zük meg!

Vá ros tér kép! Ő meg bo lyong
össze vissza!

– Jó, néz zük.
A tér ké pen tü ze te sen át vizs gál tak

min den ut cát, de egyik sem az volt. 
Szo mo rú an né zett a gye rek re.
– Úgy lát szik, hi á ba jöt tem.
A gyer mek szá má ra is me ret len

volt még a fel nőt tek szo mo rú sá gá -
nak sok fé le sé ge; in kább csak érez te,
hogy ez most olyan le het, mint ami -
kor egy nyá ron va la ki düh ből a fo -
lyó ba ha jí tot ta az ő leg szebb üveg -
go lyó ját. Az óta sincs olyan szép a
gyűj te mé nyé ben.

– Rá tet szik ér ni? Mu ta tok va la mit.
El in du lá sa óta ta lán elő ször tu dott

szív ből mo so lyog ni; meg ha tot ta a
gyer mek se gí te ni aka rá sa.

– Mu tasd.
Vissza men tek a tó part ra. Köz ben

fel jött a hold, a csil la gok, s gyö nyö -
rű en szik ráz tak a víz tük rön. A gye -
rek me sélt.

– Épp ilyen szik rá zó, csil la gos volt.
Ami kor el vesz tet tem, az után fe dez -
tem csak föl, hogy itt a tó ban is lát -
ha tom. Nem csak az enyém, és nem
min den es te van itt, de sok szor meg -
cso dál ha tom. Azt ját szom, hogy min -
dig má sik csil la gon la kom – né ha a
Hol don. Sze ret nék csil la gász len ni.

Ki csit gon dol ko dott, majd meg kér -
dez te: 

– Ját szik ve lem?
A fel nőtt már meg se le pő dött, mi -

kor sa ját hang ján azt hal lot ta: 
– Igen.

g Vár nai-Vígh Ad ri enn E.

Út ke re sés

Fotó- és novellaíró-
3.  HELYEZ ET T

fotó- és novellaíró-pályázat

Szabadságunkat természetesnek vesszük, így nem vesszük észre, csak a hiányát – Kóczán Krisztián 2. helyezett képe
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„Menj ha za bé kes ség gel! Lásd, hall -
gat tam a sza vad ra, és meg bo csá tot -
tam!” (1Sám 25,35)

A nap per zselt. A ko pár he gyek hall -
gat tak. A szí ve égett. A gon do la tai
csüg ged ten hú zód tak a lel ké nek leg -
mé lyebb bugy ra i ba. Kez dett meg -
éhez ni.

A nap per zselt. A ko pár he gyek
hall gat tak. A szí ve égett. A gon do la ti
csüg ged ten hú zód tak vissza… a lel -
ké be… a lel ké hez… a lé lek… éhes
volt.

A nap per zselt. Evett. Gon dol ko -
dott… Hét éve volt már Ná bál fe le -
sé ge. So ha nem sze ret te. So ha nem
tisz tel te. So ha nem vá gyott a kö zel -
sé gé re. Az Úr ál dá sá nak érez te, hogy
gyer mek te len ma rad ha tott.

Per zselt a nap. Hall gat tak a he gyek.
Lel ke bugy ra i ban csüg gedt gon do la -
tok hú zód tak. Va la mi re éhe zett.

A nap ége tett. A he gyek fáz tak. A
szí ve és a lel ke saj gott. Egy út ke resz -
te ző dés nél ku por gott a kö pe nyén, és
a por ba raj zol ga tott. A szol gá lói már
elő re ha lad tak a ha za fe lé ve ze tő úton.
A sza ma rak és az em be rek kör vo na -
lai el mo sód tak a for ró ho mok fö lött
iz zó le ve gő ben. Néz te a tá vo lo dó kat,
néz te a múlt já ba és je le né be ve ze tő
egye nest. 

Ha fel áll és el in dul utá nuk, a fér -
jé hez ér. Ré sze ges, nyers és dur va urá -
hoz, aki hez a tör vény kö ti és a ha gyo -
mány asszo nyi szí vet té pő szi go ra. Ha
nem men ne utá nuk, ak kor meg kö -
vez nék. Ha ha za megy, ta lán ak kor is
kö ve zés vár rá. Egy kő azért, mert en -
gesz te lő aján dé ko kat gyűj tött an nak

az em ber nek, akit a fér je meg bán tott
fös vény sé gé vel; egy kő azért, mert út -
ra kelt; egy kő azért, mert mind ezt ti -
tok ban tet te; egy kő, mert bé két
szer zett; egy kő, mert ő asszony,
mert ő Abi ga il. Félt.

Nem a fér je ha rag já tól, ha nem a
sa ját ér zé se i től. Mö göt te az úton,
messze egy fér fi, Dá vid, az Úr fel -
kent je: ná la hagy ta a szí vét. Ez ne vet -
sé ges… szá nal mas… kín zó és édes.
Két nap ja el in dult fe lé, le bo rult elé,
lá ba it ölel te, sza va i val kér lel te, hogy
kö nyö rül jön Ná bál há za né pén. Kö -
nyö rül jön azon a fér fin, a fér jén,
akit meg ve tett és gyű lölt. Ez ne vet -
sé ges… szá nal mas… kín zó és fel fog -
ha tat lan. Dá vid hoz vissza men ni le -
he tet len. Le gyen bű nös sze re tő je,
meg ve tett a vi lág és Is ten szí ne
előtt? De meg ve tett sé gé ben is bol dog
le het ne…

A har ma dik út a he gyek hez ve ze -
tett fel. Is me ret len, ka nyar gós ös vé -
nye ken hív ták a sza bad ság dé mo nai.
El fut ni a bol dog ság tól és a bol dog ta -
lan ság tól, utat ke res ni a vé let len és a
vak sze ren cse ab szur di tá sá ban. Le het -
ne szol gá ló le ány egy gaz dag csa lád -
nál… le het ne rab szol ga… le het ne
egy vad ál lat mar ta lé ka a ki aszott, ko -
pár vi dé ken. Az ala csony tölgy cser -
jé sek, vad olaj fák és pi ne ák a Kar mel
ter mé keny sé gé nek ta núi, si vár sá ga
nagy szük ség és pusz tu lás je le. Mint -
ha a ter mé szet is vissz hang ja len ne
há bor gó lel ké nek.

Az egyik szol gá ló vissza for dult
ér te. Lát ta, ahogy for mát lan alak ja
kö ze le dik, kon túr jai las san éle sed tek.
Né hány per ce ma radt az egye dül lét -
ben, sa ját gon do la ta i nak ös vé nye in

ba ran gol ni. Há rom út állt előt te.
Sza bad volt a dön té sé ben, de nem a
dön té sek le he tő sé gé ben. Bár mer re
megy is, kö nyör te le nül rá sza kad a lét
el vi sel he tet len sú lya. Egyik út sem ad -
ha tott meg ol dást, re mény te len lett
vol na bár me lyik lé pés. 

Imá kat mor molt: át kell ad nia ezt
a vá lasz tást az Úr nak, kü lön ben
be le rop pan. Úgy imád ko zott, mint
aho gyan so ha még. Nem az aty já tól
ta nult kö nyör gés és há la adás volt ez,
ha nem a leg ti tok za to sabb ön át -
adás.

A vál lá hoz ért egy sze líd kéz. Ta -
lán a szol gá ló ja ke ze volt. Fel állt.
In dult. In dul nia kel lett. Könnyű lett
a szí ve. Ken dő jét fe jé re tet te, és kö -
vet te szol gá ját.

A nap per zselt. A ko pár he gyek fö -
lé ha jol tak. A szí ve meg telt öröm mel,
de a könnye it nem tud ta vissza foj ta -
ni. Dá vid ra gon dolt és el bo csá tó
sza va i ra: „Menj ha za bé kes ség gel!
Lásd, hall gat tam sza vad ra, és meg -
bo csá tot tam!” Most már hit te eze ket
a sza va kat. Bé ke volt ben ne.

„Mint egy tíz nap múl va az tán
meg ver te az Úr Ná bált, és meg halt.
(…) Dá vid szol gái el men tek Abi ga il -
hoz Karmel ba, és így szól tak hoz zá:
Dá vid kül dött ben nün ket hoz zád,
mert el akar ven ni fe le sé gül. Az
asszony föl kelt, arc cal a föld re bo rult,
és ezt mond ta: A te szol gá lód szol gá -
ló le ány lesz, és uram szol gá i nak a lá -
bát fog ja mos ni. Az után Abi ga il si et -
ve ké szü lő dött, és sza már ra ült, öt cse -
léd lány kí sér te. El ment Dá vid kö ve -
te i vel, és a fe le sé ge lett.” (1Sám
25,38.40–42)

g Hor váth né Papp And rea

Út ke resz te ző dés ben
Nagy nap ez a mai. Az álom is jó sol -
ta: hossza san re pült, ahogy ed dig so -
se. Hát igen, ki re pül eb ből a nyo -
masz tó, ki lá tás ta lan vi lág ból. A vö -
dör is könnyebb, ahogy a tyú kok hoz
ci pe li, a kút ke re ke is azt nyi ko rog -
ja: jobb lesz, más lesz, jobb lesz…

Mert en nél csak jobb le het. Mert
mi az ő éle te? Reg gel ko rán kel ni,
mint ha mun ká ba in dul na vagy is ko -
lá ba. Pe dig a tech ni ku mot ab ba kel -
lett hagy nia, el ment dol goz ni. Még
két ki sebb van ott hon. A nagy fiú, aki
Pes ten dol go zik, meg nő sült, töb bet
nem küld pénzt.

Az tán épp csak be le ta nult a var ro -
dai mun ká ba, be zár ták a kó ce rájt. Tí -
zen ve szí tet ték el a mun ka he lyü ket.
Az óta csak az ott ho ni do log meg a
nap szám. Az ap ja ra gasz ko dik a ko -
rán ke lés hez, nem le het tud ni, mi kor
szól va la ki, hogy ka pál ni kell vagy a
jó szá got el lát ni: ak kor ug ra ni kell,
vagy má sok ug ra nak.

Egy re ke ve sebb a nap szám is. Volt,
hogy anyács ká val együtt két hé ten át
is volt he lyük, ab ból tud ták meg ven -
ni a ma lac kát és a tíz kis csir két. Ed -
dig nem hul lott el egy sem, csak el ne
ki a bál ja. De már száz szor is meg gon -
dol ja egy gaz da, hogy nap szá most fo -
gad jon. Az öre gek vagy szin te tér del -
ve gyom lál nak, bot ra tá masz kod va
ka pál nak, vagy par la gon hagy ják a
föl det, és csön de sen éhez nek.

Ed dig a szom széd Te ri né ni nek se -
gí tett in gyen, de hát ab ból nem le het
a bolt ban vá sá rol ni. Újab ban az ap -
ja nem en ged te át, pe dig Te ri né ni -
nek meg halt az ura, gye re ke so se volt.
Nem kel lett vol na el ka par tat ni mind
a hár mat, most len ne, aki se gít sen.
Ezt ke se rű sé gé ben mond ta az ap ja,
mert hogy ők mennyit küsz köd tek
né gyük kel.

És most vég re be le egyez tek, hogy
fel men jen Pest re. A báty já nál lak hat,
az vi gyáz, Er zsi ba rát nő je pe dig be -
vi szi iro dát ta ka rí ta ni. Ha na gyon
igyek szik, ta nul hat, fel jebb is jut hat.
Már pe dig igye kez ni fog. Vi lág éle té -
ben ki tű nő volt, sze re tett ta nul ni.

A hár mas vo nat tal megy. Egy kor
in dul el a szom széd fa lu ba, csak ott
van ál lo más. Len ne egy busz ket tő -
kor, de ha ki ma rad, mint annyi szor,
ak kor nem éri el a vo na tot.

Már két nap ja össze cso ma golt.
Csak egy tás ká ba… nincs sok hol -
mija.

A báty ja ki jön elé, mert még so se
volt Pes ten.

A só gor nő jét ked vel te, a két ho zott
kis lányt is, igaz, csak egy szer ta lál koz -
tak, itt hon, az es kü vőn. Az óta meg -
szü le tett az öcsi ke. Csak ké pen lát ta.
Majd se gít a ház tar tás ban, ta nul a
gye re kek kel, nem lesz ott sem in -
gyen élő.

De egy ki csit fur csán fo gad ták.
Vagy csak az ő vá ra ko zá sa volt túl -
zott? Fő leg a báty ja anyó sa volt hű -
vös. Ki de rült, ő is ott la kik már. Két
szo ba van csak; nem baj, el al szik ő a
kony há ban is.

Va cso ra után se gí tett a mo so ga tás -
sal, me sélt a lá nyok nak. A ki csit
szop tat ta az any ja, ami kor a báty ja
fél re hív ta. Nem né zett rá, ami kor el -
mond ta, hogy ná luk nincs hely, lát -
hat ja, ott nem lak hat.

Jó, ma éj jel még igen, össze fek te -

tik a két kis lányt egy ágy ba, de hol -
nap ke res sen al bér le tet a ba rát nő jé -
vel… és oda csúsz ta tott elé négy ezer
fo rin tot, előbb kö rül né zett, lát ja-e a
fe le sé ge.

A lány nem tu dott meg szó lal ni,
néz te a báty ja el gyö tört ar cát, lát szott,
na pok óta ké szült er re a be szél ge tés -
re. Le het, hogy a pénzt is ti tok ban
kel lett köl csön kér nie.

Most kel le ne vissza for dul ni, fel ül -
ni egy vo nat ra, meg sem áll ni ha zá -
ig – gon dol ta.

Egész éj jel le sem huny ta a sze mét.
A kis fiú két szer fel sírt, a só gor nő je
meg en ged te, hogy álom ba daj kál ja.
Ő is ke rül te a te kin te tét.

Reg gel hat kor az iro da előtt ta lál -
ko zott a ba rát nő jé vel, oda még el kí -
sér te a báty ja. Er zsi jó ked vű volt,
nyolc kor vár ja őket a fő nök, csak szé -
pen kell vi sel ked ni, mo so lyog ni, nem
ilyen bús ko mor ké pet vág ni.

De Er zsi ar ca is el sö té tült, ami kor
meg hal lot ta, mi tör tént.

– Ki szúr ta a sze med négy ezer fo -
rint tal? Itt a leg va ca kabb al bér let is
har minc nál kez dő dik, de egy ágyért
is leg alább tí zet kell fi zet ni, de ak kor
ne gyed ma gad dal al szol!

A fő nök al kal maz ta negy ven eze -
rért. Négy iro da, két nagy var ro dai
rész leg tar to zik majd hoz zá, de be -
je len te ni nem tud ja. Né ha Er zsi vel
nagy ta ka rí tást csi nál hat nak a há zá -
ban is, azt kü lön fi ze ti.

Dél után el men tek Er zsi al bér le té be.
„Kü lön be já ra tú”, gú nyo ló dott Er zsi a
kis cse léd szo bán, ami a kony há ból nyí -
lott. Két ágy, egy szek rény, pa rá nyi asz -
tal éj je li szek ré nyek he lyett is.

– Ez sze ren csés hét – mond ta
Er zsi. – Mert aki vel la kom, most éj -
sza kás. Ez alatt itt alud hatsz. Ren des
lány, jó szí vű, meg fog ja en ged ni. De
ha eb ből rend szer lesz, fi zet ned kell
ne ki, ő is ke ve set ke res.

Er zsi hat kor ta lál koz ni fog egy fi -
ú val, hív ta, leg alább meg is me rik egy -
mást, de a lány nem ment.

Éj jel eszé be ju tott, hogy ezt oda -
ha za nem tud hat ják meg. Mon da ni
akar ta a báty já nak, leg alább az
anyács ka le ve lét ve gyék át, ha ír, de
nem volt rá al ka lom. Vissza megy,
hogy ezt meg mond ja.

Ott hon ról ho zott bo rí té kot, bé lye -
get, és egy li ge ti pa don meg ír ta el ső
le ve lét Pest ről, ahol szí ve sen fo gad -
ták, az öcsi ara nyos, né ha két száz
gram mot is szo pik, a kis lá nyok nak
ezen túl ő fog me sél ni, mert a ma má -
ju kat na gyon le fog lal ja a kis fiú, és
ahol fi nom, szin te ün ne pi volt a va -
cso ra, ami vel vár ták. És meg ol dot ta
egy újabb ke gyes ha zug ság gal: sü te -
mény is volt…

Az tán el in dult a báty já ék fe lé…
Gye rek ko rá ban a pap bá csi író asz -

ta lán lá tott egy üveg göm böt, amit ha
fel emel tek, gyö nyö rű hó pely hek ka -
va rog tak a ki csi fe nyő kö rül. Úgy
meg vágy ta, hogy az öreg tisz te le tes
ne ki ad ta. So ká ig meg volt.

Még most is ér zi azt a gye re kes
bol dog sá got, ahogy a te nye ré be si -
mult a gömb, és szál lin góz tak a hó -
pely hek a fe hér csil lo gás ban.

De egy szer le ej tet te a kő re, és
ezer da rab ra tört…

Ak kor érez te ezt, amit most.
g Ung váry Il di kó

Üveg gömb
hó pely hek kel
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Két hó nap pal II. János Pál bol dog gá
ava tá sa után új jó té kony sá gi kez de -
mé nye zés in dult az olasz fő vá ros ban.
A ró mai tö meg köz le ke dé si esz kö zö -
kön új ra hasz ná lat ba ke rült a néhai
pápa arc ké pé vel el lá tott jegy.

Má jus 1-jé re öt száz ezer „pá pa -
busz je gyet” nyom tat tak II. Já nos Pál
arc ké pé vel, jú li us 20-tól pedig is mét
hasz ná lat ba ke rült az egye u rós busz -
jegy az egy ko ri
pá pa ké pé vel.

A ró mai tö -
meg köz le ke dé si
vál la lat (ATAC)
és a Ca ri tas
össze fo gá sá nak
kö szön he tő en
min den el adott
jegy ből há rom
cen tet a Ter mi -
ni pá lya ud var
mel lett ta lál ha tó
men za és men -
hely fel újí tá sá ra
for dí ta nak. Egy mil lió „pá pa busz -
jegy” ke rült for ga lom ba, amely ből
har minc ezer eu ró be vé telt vár nak
a Ca ri tas in téz mé nyei szá má ra.

Li be rio And re at ta pre lá tus, az
ORP rö vi dí té sű, za rán dok uta kat szer -
ve ző ró mai uta zá si iro da al el nö ke a
kez de mé nye zés kap csán el mond ta,
hogy ter mé sze te sen fon tos az ado -

mány is, de még in kább az, hogy aki
ilyen je gyet vá sá rol, egy lé pést tesz a
vá ros leg sze gé nyebb jei fe lé. „Ha egy
kö zös ség és a köz igaz ga tás nem fek -
tet be a szo li da ri tás ba, nem iga zán lát -
ja sa ját va lós célja it” – hang sú lyoz ta.

A „pá pa busz je gyek” a ter vek sze -
rint szep tem ber kö ze pé ig lesz nek
for ga lom ban. „A jegy erő for rást biz -
to sít majd a Ca ri tas-köz pont szá má -

ra, ugyan ak kor tu da to sí ta ni kí ván ja
az ál lam pol gá rok ban, hogy a Ter mi -
ni pá lya ud var mel let ti ka ri ta tív in téz -
mény vo nat ko zá si pont tá kell, hogy
vál jon a szo li da ri tás ki fe je zé sé re a ró -
ma i ak szá má ra” – nyi lat koz ta a kez -
de mé nye zés ről Gi an ni Ale man no,
Ró ma pol gár mes te re.

d Ma gyar Ku rír

Ró má ban új ra for ga lom ban
a „pá pa busz jegy”

Há rom év he nyé lés után is mét mun -
ká ba jár egy brit lot tó mil li o mos,
mert el un ta a sem mit te vést.

Az öt ven egy éves Art hur Wright és
ne je, Jac kie 2,9 mil lió fon tot – 900 mil -
lió fo rin tot – nyert 2008-ban. A fér fi
ott hagy ta gyá ri ál lá sát, új ko csit vett,
de fe le sé gé vel egyet ér tés ben ha ma ro -
san úgy ta lál ta, hogy a fény űző élet -
mód nem nekik való. A férj unat ko -

zott, ezért nem ré gi ben is mét el he lyez -
ke dett, most egy is ko lá ban gon dok.

Wright a brit Met ro új ság nak mind -
 azon ál tal azt mond ta: egy ál ta lán
nem bán ja, hogy nyert a lot tón, sőt
na gyon bol dog, hogy az utol só pil la -
nat ban meg gon dol ta ma gát, és még -
is vett egy szel vényt. Ere de ti leg
ugyan is nem is akart ját sza ni.

d MTI

Lot tó mil li o mosból gondnok

b A Haj dú-Bi har me gyei Csök mő
hely tör té ne ti em lé ke it rej tet ték
a he lyi re for má tus temp lom fel -
újí tá sa köz ben ta lált idő kap szu -
lák, ame lye ket az ira tok sze rint
1927-ben he lyez tek a temp lom
tor nyá ba.

A temp lom má jus ban in dult fel újí tá -
sa közben a to rony ban két bá dog sze -
len cét ta lál tak. A te le pü lés la kói az
1756-ban épült temp lom min den fel -
újí tá sa kor hagy tak em lé ke ket az utó -
kor ra.

Az épü le tet több ször is át épí tet ték,
a to rony pe dig 1860-ban ké szült el. A
most ta lált, 1927-es fel jegy zé sek sze -
rint ak kor is tet tek sze len cét az épü -
let be, de a ben ne el he lye zett tár gyak
több sé ge a rossz szi ge te lés mi att
1927-re meg sem mi sült.

A két kap szu lá ban ta lált tár gyak
kö zött a leg ré geb bi egy 1662-es ezüst
„Leo pold-ve re tű” pénz ér me Szűz
Má ria port ré já val. Ta lál tak még 1807-
es réz pén ze ket és Kos suth-ban kó kat
is, de a tár gyak több sé ge a 20. szá zad
ele jé ről szár ma zik.

A csök mő i ek min den ről pon tos

lel tárt csa tol tak az utó kor szá má ra,
az ada ko zók és a fel újí tást vég zők
név so rát sem ki fe lejt ve. Ta lál tak
1927-es új sá go kat, közöttük a Pesti
Hír lap ak ko ri ki adá sa i val, az 1926-os
nép moz ga lmi adat so rokat, a temp -
lom fel újí tá si szer ző dé sét és az egy -
há zi élet tel kap cso la tos fel jegy zé se -
ket is.

Kü lön le ges ség volt az „ize net a
múlt ból, me lyet át adunk a jö ven dő -
nek” kez de tű, több ol da las le vél. Eb -
ben a fa lu la kói a min den nap ja ik ról
ér te kez tek, és lel tárt ad tak min den el -
he lye zett em lék ről.

Kiss Ist ván lel ki pász tor ve ze té sé -
vel a gyü le ke zet mai tag jai is min dent
do ku men tál tak, min den ről fény kép,
fény má so lat és vi de o fel vé tel ké szült,
aztán pedig gon do san vissza he lyez -
ték a ta lált tár gya kat a kap szu lák ba,
majd ere de ti le lő he lyük re, a temp -
lom to rony ba. E mel lé tet ték a sa ját
„üze ne tü ket”: egy 2011-es fém hen ger -
ben Csök mő mai la kói he lyi és or szá -
gos új sá go kat, nap ja ink fi ze tő esz -
kö ze it, ön kor mány za ti és egy ház -
ke rü le ti ada to kat és a fa lu min den -
nap ja it be mu ta tó fo tó so ro za tot hagy -
tak örö kül a „jö ven dő nek”.

d MTI

Időkapszulát rejtett
a csök mői temp lom torony

b Szen zá ci ós, a nagy kö zön ség ál -
tal ed dig so ha sem lá tott ré gé -
sze ti le le te ket vo nul tat fel az
óko ri Bri ge tio két év ti ze des fel -
tá rá sa i nak szen telt a Húsz év
Bri ge ti ó ban – ré gé sze ti ku ta tá -
sok Ko má rom/Szőny ben 1990–
2010 cí mű idő sza ki ki ál lí tás,
amely szep tem ber 4-ig lát ha tó
a ko má ro mi Klap ka György
Mú ze um ban.

Bri ge tio volt a Pan no nia tar to mány -
ban ál lo má soz ta tott négy ró mai lé -
gió egyi ké nek, a le gio I Adi ut rix nak
az ál lo más he lye az I. szá zad tól a ró -
mai ura lom vé gé ig. Pan no nia pro vin -
cia I. szá za di meg hó dí tá sát kö ve tő -
en a pan no ni ai tör zse ket ró mai köz -
igaz ga tá si egy sé gek be osz tot ták,
ame lyek nek el he lyez ke dé se nagy já -
ból meg fe lelt az egy ko ri tör zsi szál -
lás te rü le tek nek.

Bri ge tio tá gabb kör nyé kén az il lír
ere de tű, kel ti zált az alus törzs élt,
amelyet ek kor tájt az alá ve tett jog ál -
lá sú ci vi tas pe reg ri na Az ali o rum el -
ne ve zé sű köz igaz ga tá si egy ség be
szer vez tek a ró ma i ak. A bri ge ti ói
tá bor ki ter jedt út há ló zat ré vén kap -
cso lat ban állt a pan no ni ai ha tárt vé -
dő töb bi lé gió stá bor ral, va la mint a
tar to mány bel se jé ben le vő te le pü lé -
sek kel. A tá bor stra té gi ai fon tos sá gá -
ra utal a Bri ge tio név is, amely a kel -
ta bri ga szó ból szár ma zik, és vá rat,
erő dít ményt je lent.

„Bri ge tio tel jes te rü le tén foly nak
az ása tá sok, az egész vá ros szer ke ze -
tét, tör té ne tét, ki ter je dé sét igyek -
szünk meg is mer ni komp lex ku ta tá -
sa ink so rán, ame lyek az utób bi évek -
ben lé gi fel vé te lek kel is ki egé szül tek.
Ily mó don egy re rész le te sebb ké pet

ka punk e nagy ki ter je dé sű vá ros
szer ke ze té ről – az ut ca há ló zat ról, az
ál ta luk ha tá rolt in su lák ról (la kó -
töm bök ről). Mi nél tel je sebb ké pet
sze ret nénk kap ni az egy ko ri ró mai
te le pü lés ről” – hang sú lyoz ta az ása -
tá so kat irá nyí tó Borhy Lász ló pro -
fesszor, az Eöt vös Loránd Tu do -
mány egye tem tan szék ve ze tő egye te -
mi ta ná ra.

Is mer te té se sze rint a tár lat egy faj -
ta vissza em lé ke ző ki ál lí tás, hi szen az
el múlt húsz év alatt több ré gész ge ne -
rá ció nőtt fel az ása tá so kon. Így be -
mu tat ják azokat a pil la nat fel vé te le -
ket is, amelyek az azóta kollégává
érett hallgatókat örökítik meg munka
köz ben. Erő tel jes hang súlyt kap a
szak mai ol dal is, mi vel a fel tá rá sok
so rán na gyon sok hely szí nen ás tak,
ahol fon tos és fi gye lem re mél tó le let -
re buk kan tak.

Az ér de kes sé ge ket so rol va Borhy
Lász ló ki emel te a ró mai ko ri fa hor -
dót, amely nek most fe je ző dött be a
res ta u rá lá sa. „Egy tel jes ép ség ben
fenn ma radt fa hor dó, be le ége tett fel -
ira tok kal, ame lyek sze rint a le gio I
Adi ut rix bri ge ti ói tá bo ri kór há za
szá má ra eb ben szál lí tot ták il le ték -
men te sen a bort. Aquin cum ból is, de
más hon nan is is me rünk pe csé telt
hor dó kat, de Bri ge ti ó ból ez az el ső
ilyen le let. To váb bi ér de kes ség, hogy
egy kút nyí lá sát fog lal ta kör be ez a
hor dó, te hát még a ró mai kor ban
hasz nál ták fel má sod la go san” –
mond ta a ré gész pro fesszor.

Borhy Lász ló kü lön is fel hív ta a fi -
gyel met né hány ele fánt csont ból ké -
szült fa rag vány ra – ék sze rek vagy il -
lat szer tá ro lá sá ra szol gá ló fe de les
do boz ká ra és két amu lett re –, amely
a pol gár vá ros két éve fel tárt te me tő -
jé ből ke rült elő.

A ki ál lí tá son nagy szám ban mu tat -

nak be ke rá mia edé nye ket, va la mint
üveg tár gya kat is. Az utób bi ak kap -
csán Borhy Lász ló ki tért a né hány éve
fel tárt bri ge ti ói üveg mű ves mű hely -
re. Az elő ke rült le le tek ar ról ta nús -
kod nak, hogy ré gi üveg tár gyak fel -
hasz ná lá sá val ké szí tet tek úja kat, pél -
dá ul szí nes üveg gyön gyö ket. A ter -
mé kek né me lyi kén a gyár tá si fo lya -
mat so rán al kal ma zott szer szá mok,
pél dá ul még a for ró, fo lyé kony üveg
le csip pen té sé re szol gá ló esz kö zök
nyo mai is meg fi gyel he tők.

„Ta lál tunk egy bronz szob rocs kát,
amely ger mán ala kot áb rá zol jel leg -
ze tes haj vi se let tel. Sem mi meg le pő
nincs a le let ben, hi szen a Du na má -
sik ol da lán, a ró mai ko ri Bar ba ri cum -
ban él tek azok a ger mán tör zsek,
ame lyek kel Bri ge tio la ko sai na pi
kap cso lat ban áll tak, ez a vi szony hol
bé kés, hol el len sé ges volt” – je gyez -
te meg a tu dós.

A tár gyi em lé kek mel lett fo tó kon
kö vet he tők nyo mon az el múlt húsz
év leg je len tő sebb fel fe de zé sei. Az
el ső je len tős le let az 1994-ben elő ke -
rült ha tal mas, koz mo ló gi ai tár gyú
mennye ze ti fres kó. De fon tos fel fe -
de zés nek szá mí tott az 1998-ban fel -
tárt pék mű hely is a hoz zá tar to zó el -
áru sí tó he lyi ség gel, va la mint az
ugyan csak 1998-ban elő ke rült há rom
szar ko fág, amely ren ge teg tár gyi
mel lék le tet és drá ga kö vek kel dí szí tett
arany ék sze re ket rej tett. Kü lön le ges
az a 2007-ben nap vi lág ra ke rült szar -
ko fág is, ame lyet a má sod la go san fel -
hasz nált fel ira tos kő la pok ból ala kí tot -
tak ki va la mi kor a 4. szá zad ban. Itt a
la tin nyel vű fel ira tok szol gál tak szen -
zá ci ó val, hi szen Bri ge tio had tör té ne -
té re, köz igaz ga tá sá ra vo nat ko zó, ko -
ráb ban nem is mert ada tok sze re pel -
nek ben nük.

d MTI

Húsz év Bri ge ti ó ban
Szen zá ci ós ré gé sze ti le le tek a ko má ro mi ki ál lí tá son

keresztutak

K I S  H Í R E K  A  N A G Y V I L Á G B Ó L

b A gö döl lői királyi kas tély új,
idő sza ki ki ál lí tá sa Gras sal ko -
vich An tal gróf egy ko ri egy há zi
me cé ná si te vé keny sé gét mu tat -
ja be. A Kin cses temp lo mok cí mű
tár la tot Be er Mik lós vá ci me -
gyés  püs pök nyi tot ta meg au -
gusz tus 5-én.

A szá mos uni ós ren dez vény nek he -
lyet adó gö döl lői kas tély ban ez az el -
ső ki ál lí tás az uni ós el nök ség le zá rul -
ta óta. Lét re jöt té hez két ma gán gyűj -
tő és több mint húsz in téz mény já rult
hoz zá.

A kas tély Ru dolf-szár nyá nak eme -
le ti ter me i ben lát ha tó tár lat Gras sal -
ko vich I. An tal (1694–1771) alak ját,
egy há zi kap cso la ta it he lye zi a fó -
kusz ba, s egy há zi me cé ná si te vé -
keny sé gét is új meg vi lá gí tás ba he lye -
zi. A kap cso ló dó anyag még so ha sem
volt együtt lát ha tó, emel lett szá mos
olyan da ra bot is ki ál lí tot tak, ame lyek -
kel ko ráb ban nem ta lál koz ha tott a
szak ma és a nagy kö zön ség.

A ki ál lí tott tár gyak kö zött ta lál ha -
tó a Má ria Te ré zia ál tal ala pí tott
Szent Ist ván-rend dísz ru há ja, em lék -
ér me és alap sza bá lya, a ki rály nő ál -

tal ado má nyo zott mi se ru ha és pa lást,
va la mint ere de ti ira tok, re lik vi ák,
köz tük Gras sal ko vich An tal vég ren -
de le te. Mind ezek mel lett be mu tat ják
a Vá ci Szé kes egy há zi Kincs tár és
Egy ház me gyei Gyűj te mény, va la -
mint a plé bá ni ák ál tal kül dött 18. szá -
za di mi se ru há kat, kely he ket, szob ro -
kat, fest mé nye ket.

A Ma gyar Nem zeti Mú ze -
um gyűj te mé nyé ből most
elő ször lesz lát ha tó a kas tély -
ban Má ria Te ré zia ara nyo -
zott ezüst és bé csi por ce lán
ká vés kész le te, me lyet 1751-es
gö döl lői lá to ga tá sa kor a ven -
dég lá tó gróf nak aján dé ko -
zott, s amely az egyet len
tár gyi em lé ke a ne ve ze tes
ven dé ges ke dés nek.

A ki ál lí tás más kü lön le -
ges sé ge ket is kí nál, így pél dá -
ul lát ha tók a kor egyik leg na -
gyobb öt vös mes te re, Szi -
lassy Já nos ál tal ké szí tett
tár gyak, de ku ri ó zum nak
szá mít az az ara nyo zott szo -
bor is, amely a ra va ta lon
fek vő Ne po mu ki Szent Já nost
áb rá zol ja. A szent kul tu szá -
val, an nak tár gyi és írá sos
em lé ke i vel kü lön egy ség fog -

lal ko zik, hi szen a gróf ma ga is so kat
tett a kul tusz ma gyar or szá gi el ter jesz -
té sé ért.

A ki ál lí tást Kresz Al bert fo tó mű -
vész ké pei ve ze tik be, me lye ken a
Gras sal ko vich An tal ál tal egy kor tá -
mo ga tott temp lo mok lát ha tók. A
tár lat ja nu ár 29-ig te kint he tő meg.

d MTI

Gras sal ko vich An tal mint me cé nás
Új ki ál lí tás a gö döl lői kas tély ban
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– A vá ci ze ne is ko lá ban kezd tem a
ze ne ta nu lást, zon go rát és szol fézst,
bá tyám mal együtt, hét éves ko rom -
ban. Acsá hoz ez volt a leg kö ze lebb.
Köl tö zé sünk után Bu da pes ten, a
Tóth Ala dár Ze ne is ko lá ban, ké sőbb
pe dig ta ná rom biz ta tá sá ra a Bar tók
Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is -
ko lá ban foly tat tam. Éne kel tem az
Ope ra ház gyer mek kó ru sá ban, és
elég ko rán ki de rült, hogy a ze nei pá -
lya iránt ér zek el hí va tást.

– A csa lád ban kö tő dött va la ki a
ze né hez?

– Ge ne rá ci ók óta fon tos a csa lá -
dunk ban a mu zsi ka. Sok szor hal lom
em le get ni lel kész nagy apá mat, akit
saj nos én már nem is mer het tem.
El ső fe le sé ge, Jed lics ka Ka ta lin zon -
go ra mű vész volt, aki a má so dik vi lág -
há bo rú alatt a bom bá zá sok nak esett
ál do za tul. Nagy apám tól szá mos kot -
ta ma radt – össze gyűj töt te Bach
min den or go na mű vét, kan tá tá ját;
sok hang sze res és vo ká lis par ti tú rát,
egyéb zon go ra kot tát őr zünk be cses
örök ség ként tő le. Ér de kes, hogy sok
ze nei „kincs” ép pen rám ma radt.

Nagyapám a bé kés csa bai gyü le ke -
zet ének ka rát ve zet te, édesapám pe -
dig édes anyám mal együtt az acsai
ének kart irá nyít ja. Eb be a mun ká ba
már én is be se gí tek. Édes apám nak
egyéb ként na gyon szép te nor hang -
ja van, a Lu the rá ni á ban is éne kelt,

ope ra éne ke si kva li tá sá ra egy ze ne -
aka dé mi ai ta nár is fel fi gyelt. Ke -
reszt ap ja pe dig kán tor ta ní tói vég zett -
sé get szer zett. 

– In nen néz ve szin te ter mé sze tes a
sor sá nak ala ku lá sa… Kik se gí tet ték
ed di gi pá lyá ján?

– Egy ide je már ta nul tam ze nét, de
az még nem volt vi lá gos szá mom ra
sem, hogy kar mes ter, zon go ra mű vész
vagy szol fézs ta nár le gyek-e. Ami -
kor azon ban ti zen négy éve sen Fót ra,
a kán tor kép ző be ke rül tem, olyan
ha tás ért, olyan él mé nye ket sze rez -
tem, ame lyek tel je sen egy ér tel mű vé
tet ték, hogy me lyik az én utam: a
kon zer va tó ri um ban, majd a Ze ne -
aka dé mi án már az or go na sza kot
vá lasz tot tam.

Fó ton az el ső tan fo lya mot Ben ce
Gá bor ve zet te; so kat se gí tett, biz ta -
tott az in du lás kor. Is me ret sé günk a

ke len föl di gyü le ke zet ből da tá ló dik: én
ak kor már orgonista- kán tor vol tam
ott, ő pe dig kán tor és kar ve ze tő.
2005-től majd nem négy évet ze nél -
tünk együtt. Na gyon so kat kö szön -
he tek ne ki. A kon zer va tó ri um ban
Szath má ry Lil la ta ní tott.

– Több ge ne rá ció óta te hát a teo -
ló gia és az (egy ház)ze ne ha tá roz za
meg a csa lád ja éle tét.

– A teo ló gi ai is me re tek nél kü löz -
he tet le nek Bach mű ve i nek meg ér -
té sé hez, au ten ti kus elő adá sá hoz,
így ez a te rü let is ér de kel. Ki vált sá -
gos hely zet ben ér zem ma gam, mert
olyan hang sze ren ját szom, amely
szak rá lis tér ben áll, nem pusz tán
egy kon cert te rem ben. Há lás va -
gyok, ami ért egy há zi kö zeg ben él -
he tek, és szá mos le he tő sé gem van
temp lo mi or go na mel lett ül ni, kán -
tor kod ni, sőt nyol ca dik éve Fó ton is
ta nít ha tok. Egy ide jű leg az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Ze nei
Tan szé ké nek ének-ze ne, kar ve ze tés
és szol fézs ta nár sza kos hall ga tó ja is
va gyok.

– Fi a tal te het ség ként tart ják szá -
mon. Sza va i ból ki tű nik: ren ge teg
mun ka, fe gyel me zett élet vi tel, tel jes
oda szá nás kell az Is ten ad ta te het ség
mel lé. S hogy ez Ön nek meg van, azt
mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy
2005-ben Bu da pes ten, az or szá gos
szak kö zép is ko lai or go na ver se nyen el -

ső dí jat nyert, 2009 őszén Lü beck ben
a nem zet kö zi Bux te hu de-or go na ver -
seny kö zép dön tő jé be ke rült. Mit gon -
dol a te het ség ről?

– Amit el tud ér ni az em ber – ki -
sebb-na gyobb si ke re ket –, ah hoz
ön ma gá ban va ló ban ke vés a te het ség.
Ki tar tás, tü re lem, szor ga lom, gya kor -
lás, mun ka kell ah hoz, hogy ez be ér -
jen. Én ma gam, ha van rá le he tő sé -
gem, na pon ta leg alább két-há rom
órát töl tök a hang szer mel lett. Na -
gyon ki vált sá gos hely zet ben va gyok
az ál tal, hogy be já rá som van ide, a De -
ák té ri temp lom ba. Fon tos az is,
hogy jó hang szer mel lé ül hes sünk le
– ha tal mas kü lönb ség van or go na és
or go na kö zött.

– Sze ré nyen fo gal maz: nem csak be -
já rá sa és kul csa van, ha nem má sod -
kán tor az or szág temp lo má ban dr.
Fin ta Ger gely mel lett, il let ve a Lu the -

rá nia ének- és ze ne kar rend sze res kí -
sé rő je és con ti nu o já té ko sa.

– 2009 no vem be ré ben kap tam a
kor re pe ti tor-kán to ri le he tő sé get. A

Lu the rá ni á val és dr. Kamp Sa la -
mon nal is ré gi ke le tű az is me ret ség.
Na gyon so kat kö szön he tek ne ki és
Trajt ler Gá bor bá csi nak. Fel fog ha tat -
la nul nagy meg tisz tel te tés, hogy itt
játsz ha tok, egy jó or go nán, ki vé te les
kör nye zet ben. Mun ka meg osz tá sunk
sze rint fő ként a Lu the rá ni á hoz kap -
cso ló dó te rü let az enyém. A kan tá -
ta ze nés is ten tisz te le tek, a Bach-hé -
ten va ló sze rep lés, az ora tó ri u mok,
a pas si ók, a h-moll mi se – fel so rol -
ha tat lan, mi minden nek le he tek a ré -
sze se.

– Van sza bad sá ga a mű vá lasz -
tásban?

– Az is ten tisz te let nek szer ves ré -
sze az or go na já ték, a De ák té ren ez
gon do san és terv sze rű en fel épí tett
szol gá lat. Az adott ün nep nek, ko rál -
nak, tex tus nak meg fe le lő da ra bo kat
ke re sek. Ez zel a re per to á rom is bő -
vül – de leg szí ve seb ben meg ma ra dok

Bach ze né je mel lett. Szá mom ra ő tud
a leg job ban Is ten di cső sé gé re rá -
mu tat ni. Úgy ér zem, ak kor va gyok
iga zán a he lye men, Is ten szol gá la tá -
ban, ha az ő ze né jét a le he tő leg in ten -
zí veb ben ápo lom, gya kor lom, ta nu -
lom, át adom.

– A könnyebb mű faj ban is ki pró -
bál ta már ma gát: két íz ben is fel lé pett
a Boysless Vo i ce ének együt tes sel.

– Na gyon szí ve sen ve szek részt
ilyen jel le gű kon cer te ken is. Bár eze -
ken az al kal ma kon egy könnye debb

mű faj ke rül te rí ték re, azt ak kor is fon -
tos nak tar tom, hogy az adott mű faj
le he tő leg ér té ke sebb és leg igé nye sebb
mű ve it ad juk elő. Alap ve tő en még -
is ko moly ze nész nek tar tom ma gam.
Ez a hi va tá som.

– Mi lyen ze nét hall gat, ami kor pi -
hen?

– Csend pár ti va gyok. Úgy kap cso -
ló dom ki, hogy a ter mé szet hang ja it
vagy csend jét él ve zem. Fon tos ez
ma nap ság, ami kor bár ho vá megy az
em ber, min de nütt hát tér ze ne szól…
A csend se gít rá han go lód ni a ze ne
tar tal má ra. De egyéb ként ko moly ze -
nét hall ga tok, vagy meg pró bá lok
ma gam lét re hoz ni olyan ze nét, ami -
lyet hal la ni sze ret nék. Ez az imp ro -
vi zá ció. 

– A szü lei büsz kék Ön re, ugye?
– Úgy ér zem, igen. Örül nek, hogy

a ze nész pá lyát vá lasz tot tam. Mi vel
édes apám és nagy apám is sze re tett
or go nál ni, tu laj don kép pen to vább vi -
szem azt, amit ők el kezd tek. Ott hon,
az acsai gyü le ke zet ben né ha szok tunk
együtt szol gál ni az is ten tisz te le ten –
ő a szó szé ken, én az or go ná nál. Fel -
eme lő ér zés.

– A na pok ban in dul ta ní ta ni a fó -
ti kán tor kép ző nyá ri, har ma dik tan -
fo lya má ra.

– Sze ret ném lel ke sí te ni a gye re ke -
ket, át ad ni ne kik az or go na és az egy -
ház ze ne sze re te tét. Nagy mo ti vá ci -
ós kö zeg ne kem Fót, aján dék, ahol
min dig fel töl tő döm. Lá tom, hogy
van jö vő je a pá lyá nak. Amit én má -
sok tól kap tam, ott to vább ad ha tom.
Ez egy út tal nagy fe le lős ség is.

– Vé gé re hagy tam a leg sze mé lye -
sebb kér dést: mit je lent Me kis Pé ter -
nek a ze ne? És mit je lent Is ten tisz te -
le te a ze nén ke resz tül?

– Schu mann fo gal ma zott egy szer
így: a ze né nek min den na pi ke nye -
rünk nek kell len nie. És hogy Bach ze -
né je olyan a lé lek szá má ra, mint a
test szá má ra a na pi éle lem. Úgy ér -
zem: ele mi lét szük ség le tem a ze ne;
az evés, ivás, al vás igé nye mel lé so -
ro lom. Min den le ütött hang fe le lős -
ség gel jár, mert egy ben kö vet kez mé -
nye is van. Ez pe dig meg kí ván ja az
em ber től, hogy utá na jár jon min -
den ze ne mű nek. Eh hez a pá lyá hoz
nagy alá zat is kell.

A ze nén be lül Bach mű vé sze te a
leg fon to sabb a szá mom ra. Ő azt
mond ta: min den olyan ze ne, amely
nem Is ten di cső sé gét szol gál ja, csak
zaj, zö rej. Ez zel ér tek egyet én is. Is -
ten di cső í té sé re a leg igé nye sebb ze -
nét kell vá lasz ta ni.

Bach ze né je ál tal nem csak a sa ját
ér zel mi ál la po ta in kat le het ki fe jez -
ni, ha nem egy faj ta is te ni tö ké le tes -
sé get, bé két, sze re te tet le het át ad -
ni, köz ve tí te ni. Sze rin tem ő be szélt
a leg ma ga sabb fo kon a ze ne nyel vén
az is te ni tö ké le tes ség ről. Ke gye -
lem ből te het te. Mind azok nak, akik
az ő ze né jé hez nyúl nak, ez zel a tö -
ké le tes ség re irá nyu ló igénnyel és tö -
rek vés sel kell ten ni ük. Bach ját -
szá sa köz ben a hang súly nem raj -
tunk van, nem a mi tel je sít mé -
nyün kön, mű vé szi vol tun kon: Is ten
di cső sé gé nek fé nye ra gyog át a da -
ra bo kon. Az előadó-mű vé szet pe dig
nem más, mint há la adás Is ten nek.

g K há ti Dó ra

„Min den egyes le ütött hang fe le lős ség”
Val lo más a min den na pi (ze ne-) ke nyér ről és az Is ten di cső sé gét hir de tő

Bach-mu zsi ká ról • Be szél ge tés Me kis Pé ter rel

Me kis Pé ter or go na-dip lo ma kon cert je szep tem ber 14-én 19 óra kor lesz
Bu da pes ten, a Mű vé sze tek Pa lo tá ja Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver seny -
ter mé ben. El hang zik: J. S. Bach: c-moll pre lú di um és fú ga, BWV 546;
Mo zart: c-moll ada gio és fú ga, K. 546; Schu mann: I. és II. B-A-C-H fú -
ga, op. 60; Koloss István: 3. partita; Men dels sohn: f-moll szo ná ta, op.
65, No. 1.

b Édes ap ja Me kis Ádám, az Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye es pe re -
se, az Acsai Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze. Nagy ap ja bé kés csa -
bai lel kész volt negy ven két éven ke resz tül, szin tén es pe res, ti zen két
évig püs pök he lyet tes. If jú ko ra el le né re te kin té lyes mennyi sé gű
szak mai ada tot ta lá lunk ró la az in ter ne ten. Bi zo nyos, hogy még sok
in ter jút fog ad ni… A sze rény, hi va tá sá ról alá zat tal be szé lő fi a tal or -
go na mű vész-je lölt tel, Me kis Pé ter rel a De ák té ri lel ké szi hi va tal ban
ül tem le be szél get ni. A ta lál ko zás után per sze már ment is vissza sze -
re tett hang sze ré hez a temp lom ba gya ko rol ni…

kultúrkörök

b A Du nán túl szí vé ben fek vő
Nagy alá sony evan gé li kus temp -
lo má nak or go ná ja öt ven év vel ez -
előtt el rom lott. Mi vel a gyü le ke -
zet nek nem volt pén ze a fel újí tás -
ra, több ge ne rá ció anél kül nőtt
fel, hogy hall hat ta vol na a hang -
ját. Idén ta vasszal azon ban cso -
da ként él te meg a kis kö zös ség a
finn or szá gi ni va lai gyü le ke zet
fel aján lá sát: a nagy alá so nyi ak nak
aján dé koz zák használaton kívüli
or go ná ju kat. A több hó na pos
szer ve ző mun ka ered mé nye ként
au gusz tus 7-én dr. Wag ner Szi -
lárd evan gé li kus lel kész or go na -
já té ka töl töt te be a temp lo mot.

A kis gyü le ke zet nagy szo mo rú sá gá -
ról tud tak a ba kony cser nyei evan gé -
li ku sok is, ők jár tak köz ben finn or -
szá gi test vér gyü le ke ze tük nél. Vég -
ered mé nyül egé szen meg ra ga dó él -
mény ben le he tett ré szük mind azok -
nak, akik a múlt va sár nap dél utá ni
kon cer ten hall hat ták a meg épült or -
go na hang ját. 

„Szeb ben szól, mint új ko rá ban” –
fo gal ma zott kö szön tő jé ben Mart ti
Vil ja nen, a ni va lai gyü le ke zet es pe -
re se, ez úton is ki fe jez ve kö szö ne tét
Ta kács Pé ter or go na épí tő nek; az ő lel -
ki is me re tes mun ká ját di csé ri a hang -
szer finn or szá gi szét sze re lé se, majd
új he lyén va ló fel épí té se. (Az orgona
egy há zunk egy ház ze nei bi zott sá gá -
nak, Nagy alá sony Köz ség Ön kor -
mány za tá nak, il let ve a Veszp ré mi
Evan gé li kus Egy ház me gyé nek a tá -
mo ga tá sá val ke rül he tett a nagy alá so -
nyi temp lom ba.) 

Az or go na kon cert ke re té ben Pet -
hő Ju dit, a Nagy alá sony–Dab rony–
Ne messza ló ki Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség új lel ké sze hir det te
Is ten igé jét. Hang sú lyoz ta: ha son ló
örö möt érez az em ber ak kor, ami kor
Krisz tus ra rá ta lál éle té ben, mint
ami lyen örö möt je lent az új or go na
hang ja a ki csiny kö zös ség nek. 

A nap zá rá sa ként Csá szár Ká -
roly né fel ügye lő kö szön te meg Hor -
váth Lász ló gyü le ke ze ti tag – aki az
or go na ha za szál lí tá sáról gondosko -
dott – fá rad ha tat lan mun ká ját, va la -
mint a gyü le ke zet től bú csú zó Pong -
rácz Má té be osz tott lel kész se gít sé -
gét, aki a szál lí tás anya gi hát te ré nek
ren de zé sé ben vál lalt sze re pet. 

Bár az ün ne pi al ka lom sze re tet -
ven dég ség gel zá rult, az or go na hang -
ja új ra és új ra fel csen dült, hisz min -
den ki sze ret te vol na meg szó lal tat ni
– leg alább pár pil la nat ra – a nagy alá -
so nyi evan gé li kus kö zös ség „ék szer -
do bo zát”.

g P. M. 

A nagy alá so nyi or go na elő tör té ne té -
ről szub jek tív be szá mo ló ol vas ha tó
egy há zunk köz pon ti hon lap ján –
www.evan ge li kus.hu

Is mét szól
az or go na

Nagy alá sony ban

Az acsai gyülekezeti énekkar a galgagutai énekkari találkozón 2009-ben

Mekis Péter
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Gon dol tad vol na, hogy im már
a negy ven ket te dik vi rág kar ne -
vált ren de zik Deb re cen ben? A
két tor nyú re for má tus temp lo -
má ról is mert ke let-ma gyar -
or szá gi vá ros ban rá adá sul im -
már egy hé ten ke resz tül zaj lik
a kü lön le ges fesz ti vál. 

A kar ne vá li han gu lat már
au gusz tus 15-én rá te lep szik a
vá ros ra, ami kor kak tu szok -
ból és pozs gá sok ból nyí lik ki -
ál lí tás. 17-én a Hold vi o la
együt tes ad kon cer tet to vább -
gon dolt nép da lok ból, ezt pe -
dig óri á si tánc ház kö ve ti majd,
mint egy hat száz öt ven tán cos -
sal. A csü tör tö ki és pén te ki

nap is a tán cé, ami kor ma gyar -
or szá gi és kül föl di tánc cso por -
tok pro duk ci ó i ban gyö nyör -
köd hetsz. Szent Ist ván ün ne -
pén, a vi rág ko csik min den év -
ben sok-sok lá to ga tót von zó

fel vo nu lá sa előtt old ti mer ke -
rék pá ro so ké a deb re ce ni bel -
vá ros. A na pot es te 8-kor a ki -
hagy ha tat lan tű zi já ték zár ja. A
rá adás pe dig a va sár nap es ti
nagy kon cert olyan fel lé pők -
kel, mint Ke resz tes Il di kó, Wolf
Ka ti és Var ga Vik tor.

Az ün nep Bu da pes ten is
meg kez dő dik már 19-én. Csa -
lá dod dal, ba rá ta id dal kor -
zóz hatsz a ma gyar ízek sé tá -
nyán, a bu dai rak par ton. A
ren dez vény re is mét el ké szül
Ma gyar or szág tor tá ja, mely
2011-ben a kecs ke mé ti ba rac -
kos kö lest or ta. A vál lal ko zó
ked vű ek el is ké szít he tik (a

re cep tet ke resd a http://au -
gusz tus20.kor many.hu ol da -
lon a Ma gyar or szág tor tá ja
me nü pont alatt), de ta lán
egy sze rűbb, ha a prog ra mot
vá lasz tod. 

20-án nyílt na pot tar ta nak
az Or szág ház ban, a Du na-
par ton pe dig 14 óra kor kez dő -
dik a lát vá nyos ví zi és lé gi pa -
rá dé. A Grip pen-be mu ta tó
után meg je len nek a Mar git
híd nál a tör té nel mi ha jók,
ame lyek Ma gyar or szág ezer -
éves múlt ját ele ve ní tik meg.
Ha nem vagy fő vá ro si, a pa rá -
dét a Du na Tv köz ve tí té sé ben
él vez he ted. Rög tön a ví zi be -
mu ta tó után, fél négy kor öku -
me ni kus szer tar tás ke re té ben
áld ják meg az új ke nye ret a
Clark Ádám té ren.

Sok min den el dől Sze ge -
den au gusz tus 20-a he té ben.
A vi lág leg jobb ka ja ko sai és
ke nu sai a lon do ni olim pi ai
kva li fi ká ci ó ért is küz de nek a
nap fény vá ro sá ban. A ma -
gyar szí ne ket negy ven nyolc
ver seny ző kép vi se li az idei
ka jak-ke nu vi lág baj nok sá gon.
17-én a Dóm té ren lesz a lát -
vá nyos meg nyi tó ün nep ség,
de utá na a fi gye lem a nem -
zet kö zi szin ten is ki vá ló nak
tar tott Maty-éri pá lyá ra sze -
ge ző dik. A köz szol gá la ti rá -
dió- és te le ví zió-csa tor nák
élő ben je lent kez nek az ese -
mény ről, de vo nat ra száll va
sze mé lye sen is ré sze se le -
hetsz a re mény be li ma gyar
érem eső nek. Bő vebb in for -
má ci ót a www.sze ged2011.hu
ol da lon ta lálsz.

g Je n

OSZ TOZÓ

Ün nep vi rág ko csin, ha jón,
ka jak ban

A gye re ke im óvo dá já ban szá mom ra iz gal mas
pe da gó gi ai mód szert kö vet nek. Egyik fon tos
ele me, hogy az óvo dá sok csak dé lig van nak az
in téz mény ben, a szü lők már le he tő leg ebéd előtt
ha za vi szik őket. 

Ez az el gon do lás ab ból a fel is me rés ből fa kad,
hogy az em ber – így a kis gye rek – min den nap -
ja i nak is van egy rit mu sa, ame lyet a ne ve lés ben
is ki kell hasz nál ni. A lé leg zés hez ha son lít ják
ezt, vagy is dél előtt a gye re kek ma guk ba szív -
nak egy cso mó él ményt, ta pasz ta la tot az óvó
né nik és a tár sa ik kö zött, dél után pe dig szük -
sé gük van ar ra, hogy meg osszák, ki ad ják,
hasz no sít sák, in teg rál ják eze ket, er re pe dig a
leg jobb hely a csa lá di kö zeg, az ott hon. A ki -
lég zés és a be lég zés rit mu sá nak ana ló gi á já ra tör -
té nik mind ez.

A kol lé gi um ban la kó hall ga tók ré szé re tar -
tott lel ki gya kor la to kon szok tam al kal maz ni me -
di tá ció előtt egy tech ni kát, amely ab ban se gít,
hogy a me di tá ci ó nál a je len ben le gye nek az Is -
ten kö zel sé gé be vá gyók. A lé leg ze tünk re fi gye -
lünk, a ki lég zés és a be lég zés rit mu sá ra, a mell -
kas emel ke dé sé re és süllye dé sé re. Ez zel tu da -
to sít juk, hogy a je len ben va gyunk, mert gon -
do la ta ink fo lya ma to san a múlt és a jö vő kö zött
ci káz nak.

Jé zus a ta nít vá nyok egy cso port já val vo nul
vissza a hegy re. Há rom ki vá lasz tott ta nít vány
megy ve le. A hegy re, amely a föld és az ég kö -
zött he lyez ke dik el; aki a hegy re megy, az Is ten
kö ze lé be ke rül. És ott fönn a he gyen tör té nik
va la mi fel eme lő, va la mi olyan, ami Pé tert ar -
ra kész te ti, hogy azt mond ja Jé zus nak: „Uram,
jó ne künk itt len nünk.” Nem fel ki ált, ha nem
tényt kö zöl. Mert va ló ban jól ér zik ott ma gu -
kat kö zel az Is ten hez, ahol lel ki leg fel töl tőd nek.
De szí ve sen ma rad nánk min dig itt!

A hegy ről azon ban le kell jön ni. Le kell jön -
ni a hét köz na pok ba. Azért, mert ha iga zán
őszin ték va gyunk, ez az ott ho nos. Le kell jön -
ni a hegy ről, mert Jé zus sze rint itt van dol gunk.
Nem a vi lág tól el vo nul tan kell él ni, ha nem a vi -
lág ban, és ott kell meg él ni az evan gé li u mot. A
töb bi em ber kö zött, a hét köz na pok for ga ta gá -
ban és zsi va já ban, sok gond és prob lé ma és sok
öröm, bol dog ság kö zött. Itt kell hir det ni az
öröm hírt.

Szük sé günk van azon ban olyan idő re és hely -
re is az éle tünk ben, ami kor és ahol ki sza ka dunk
a ben nün ket kö rül ve vő vi lág ból és fel töl tő dünk,
hogy új ra vissza tér ve újult erő vel le gyünk Jé -
zus ta núi. Be lég zés és ki lég zés, ez tart élet ben
ben nün ket, és ez te szi le he tő vé a lé te zést. Eb -
ben a kon tex tus ban hív juk in kább így: lé lek zés.
Ez az, ami re szük sé günk van au gusz tus ban is,
a tan év kez de te fe lé kö ze led ve.

g Bart hel-Rú zsa Zsolt

PAL AC K P OSTA

Lé lekzés

Név jegy:
Bart hel-Rú zsa Zsolt
2004 óta vég zek lel ké szi
szol gá la tot, im már hat éve
dol go zom egye te mis ták kal
és fő is ko lá sok kal. Bu da -
pes ten az egye te mi gyü le -

ke zet ben kezd tem ezt a mun kát – a püs pö -
ki tit ká ri szol gá lat mel lett –, majd a Lu ther
Ott hon – Szak kol lé gi um lel ké sze let tem,
ké sőbb igaz ga tó ja is. Mun ka tár sa im mal ar -
ra tö rek szünk, hogy egy há zuk hoz öröm mel
kö tő dő, fe le lős ke resz ténnyé vá lá suk ban se -
gít sük a ránk bí zott kol lé gis tá kat. Fe le sé -
gem mel há rom gye re kün ket ne vel jük.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

ifjúsági oldal

b Vá lo ga tás kö te tet ad tak
köz re ennyi! cím mel a Kö -
zös(s)Ég in ter ne tes ma ga -
zin ed dig meg je lent írá sa -
i ból. A negy ven rö vi debb
lé leg ze tű mű vet tar tal ma -
zó, sok fo tó val il luszt rált
gyűjtemény jú li us kö ze -
pén, a ta tai Csil lag pont
re for má tus if jú sá gi ta lál -
ko zón mu tat ták be. Pe te
Vi o let ta fő szer kesz tő vel
is ek kor be szél get tünk.

– A Pa ró kia.hu hon la pot
ke resz tény ér tel mi sé gi ek in dí -
tot ták el 2008-ban, ak kor még
egy há zi tá mo ga tás nél kül.
Nem sok kal ké sőbb a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház fel ka rol ta a kez de mé nye -
zést, je len leg pe dig a Du na mel -
lé ki Re for má tus Egy ház ke rü -
let a fenn tar tó ja. Fü le Ta más,
a Pa ró kia.hu szerkesztője volt
az öt let gaz dá ja a Kö zös(s)Ég in -
ter ne tes ma ga zin nak is, amely
pub li cisz ti kák nak, tár cák nak,
el gon dol kod ta tó, iro da lom kö -
ze libb írá sok nak tud te ret ad -
ni. 2008 jú li u sá ban in dult a
ma ga zin, ak kor még Czapp
Eni kő ve ze té sé vel.

– Mi lyen ez a kö zös ség, ha a
szer zők fe lől kö ze lí tünk a kér -
dés hez?

– Száz fö lött van azok nak a
szá ma, akik eddig ír tak hoz -
zánk. Élet kor, fog lal ko zás és
fe le ke ze ti ho va tar to zás sze -
rint is szí nes a tár sa ság. Van -
nak pél dá ul evan gé li kus és
ka to li kus szer ző ink is. Nem -
csak az a kö zös ben nünk,
hogy sze re tünk al kot ni, és
örö mün ket lel jük az írás ban,
ha nem az is, hogy min den
mö gött ke re sünk egy aka ra tot,
egy ál dást, egy ter vet, és na -
gyon örü lünk, ami kor ezt
meg ta lál juk. Er ről szól a hí vő
élet, hogy ke res sük a vá laszt a
kér dé se ink re.

Min den hó nap ban más-
más té mát já runk kör be. Jú li -
u si szá munk ban a „kor mány”
szó állt a kö zép pont ban, en nek

kap csán ír tunk pél dá ul a gyü -
le ke zet ve ze tés ről, Jé zus kö -
ve té sé ről és a csa lá di „ha ta -
lom meg osz tás ról”. Igyek szünk
sok fé le szem szög ből – pél dá -
ul igei, fi lo zó fi ai, pszi cho ló gi -
ai ol dal ról is – meg kö ze lí te ni
a dol go kat; min dig iz gal mas,
hogy ugyan ar ról a hí vó szó ról
mi jut eszé be, mond juk, egy
lel kész nek, egy ta nár nak és
egy di ák nak.

– Mi lyen ér zés most kéz zel -
fog ha tó mó don is „ta lál koz ni”
az írá sok kal?

– Egy kis ba ba nem szebb és

jobb at tól, hogy kéz be ad ják,
és nem csak fo tón mu tat ják
meg, még is egé szen más ta -
pasz ta lás. Én is va la hogy így
va gyok ez zel a könyv vel –
amely per sze nem ad pon tos
ké pet a ma ga zin ról, már csak
azért sem, mert az in ter ne tes
ro vat struk tú rán kat nem erő -
sza kol tuk rá a kö tet re. Az írá -
sok egy ré szé ben fő ként a szü -
le tés, élet, be teg ség, ha lál té -
mák je len nek meg, a töb bi
írás a hit tel, il let ve Is ten nek a
mai vi lág ban, tár sa da lom ban
va ló he lyé vel kap cso la tos.

– Az egyik jegy zet ben a szer -
ző ar ról el mél ke dik, hogy va jon
a ke resz tyé nek hip pik-e. Jól
sej tem, hogy mind az in ter ne -
tes ki adás, mind a kö tet el ső -
sor ban a fi a ta lo kat kí ván ja
meg szó lí ta ni?

– Ezt így nem mon da nám,
hi szen szer ző ink kö zött egy -
aránt van nak fi a ta lab bak és
idő seb bek is, és írá sa ink kal
mind azok hoz szól ni aka runk,
aki ket ér de kel a vi lág és ami
azon túl van. Tény azon ban,
hogy me rész sé günk kel mi
ma gunk szű kít jük le az ol va -
só kö zön sé gün ket. Nyíl tan és
szó ki mon dó an – de nem pol -
gár puk kasz tó an! – kö ze lí tünk
olyan té mák hoz is, ame lyek -
hez a hi va ta los egy há zi kö rök -
ből so kan nem mer nek hoz zá -
nyúl ni. De an nak el le né re,
hogy a stí lu sunk nem fej be vá -
gó an egy há zi as, még is min -
den írá sunk Is ten re mu tat.

g V. J.

ennyi! – A Közös(s)Ég Ma ga -
zin válogatáskötete. Du na -
mel léki Református Egy ház -
kerület, Bu da pest, 2011. Ára:
2000 fo rint. A könyv kap ha tó
a Kö zös(s)Ég Magazin szer -
kesz  tő sé gében (1092 Bu da pest,
Ráday u. 28.) és a Rá day
Köny  ves ház ban (1092 Bu da -
pest, Ráday u. 27.).

Vá lasz ke re sés Kö zös(s)Ég
mód ra

El dug tam a tan köny ve ket…
Az asz ta lon hagy tam az
órám…

Ki kap csol tam a te le fo -
nom… Át en ge dem ma gam a
pi he nés nek…

Em lék szem, a tan év vé ge fe -
lé már alig vár tam a szü ne tet,
job ban, mint a „biosz” és „tö -
ri” kö zöt tit. Nem 15 perc re
vágy tam, ha nem he tek re, hó -
na pok ra. Úgy érez tem, hogy a
nap sü tés hí vo gat. Ki a sza -
bad ba…! – mon do gat ta egy
csik lan do zó hang leg be lül.

Vár tam a tá bo ro kat, a ta lál -
ko zá so kat, vár tam a tú rá kat,
a hegy me ne tet, a pa tak il la tát.
Vár tam a tá bor tűz mel lett az
ének lést, a hul ló csil la gok fi -
gye lé sét. Vágy tam ki a strand -
ra, hogy érez zem a víz át öle -
lő kö zel sé gét. Vár tam a na po -
zást, a „hó katt” bő röm bar nu -
lá sát. Vár tam ar ra, hogy vég -
re a sze ret te im mel együtt töl -
töm öröm mel az időt…

Tel nek a na pok, és min -
dent meg él tem már ezek ből.
Úgy hab zsol nám még a sza -

bad sá got! Azért az fáj ki csit,
hogy re pül nek az ön fe ledt
órák. Rosszulesik lát nom,
hogy egy újabb hét for dult át
a nap tá ron. Kö ze le dik a ha tár,
az idő pont: az új tan év kez -
de te.

Én még ke re sem min den
sza bad na po mon a pi he nést,
hogy töl te kez ve friss erő vel
kezd jem majd az újat.

Légy ve lem pi he né sem ben!

Áldj meg min den ta lál ko zást!
Adj ön fe ledt, öröm te li időt!
Vedd el az unat ko zás sa va nyú -
sá gát, és ne en gedd, hogy csak
ma gam mal le gyek el fog lal -
va…! Ámen.

g Ben kó czy Pé ter

For rás: Sza bó La jos (szerk.):
Ha tár  men ti me di tá ci ók. Lu -
ther Ki adó, Bu da pest, 2008.

Hol a ha tár a pi he nés ben?
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b Egy pres bi ter nek nem  csak a gyü le ke zet
fel ada ta i ból kell ki ven nie a ré szét: az
sem árt, ha a bibliaismeretben is elöl jár.
Hit tu do má nyi egye te münk ószö vet sé gi
tan szé ké nek docense, dr. Var ga Gyön gyi
se gít sé gé vel az aláb bi ak ban ki-ki le mér -
he ti, az Ótes ta men tum tör té ne tei kö zül
me lyek szo rul nak szá má ra fel ele ve ní tés -
re. A he lyes vá la szok la punk 26. ol da lán
ta lál ha tók.

I. Me lyik könyv jel lem ző
gon do la tai a kö vet ke zők?

a „Ab ban az idő ben nem volt ki rály Iz rá el ben.
Min den ki azt csi nál t, amit jó nak lá tott.”
b „Hol sze de get tél, és hol dol goz tál ma? Ál dott
le gyen, aki párt fo gá sá ba vett!”
c „Csak légy erős és bá tor!”
d „De az Úr meg ke mé nyí tet te a fáraó szí vét, és
nem akar ta el bo csá ta ni őket.”

II. Be szé des ne vek – kik ők?

a „sok nép aty ja”
b „csa ló”
c „le he let, pá ra”
d „sző rös”
e „Is te nem”

III. Kös se össze
az össze tar to zókat!

1 sá tor cö ve k a Hír ám
2 sző lős kert b Lá bán
3 céd rus fa szál lí tás c Jó zsué
4 sza már d Já él
5 „mé zes” orosz lá n e Il lés
6 kür tök f Ná bót
7 há zi is ten g Mó zes
8 kö vön sült lán gos h Áron
9 vi rág zó fa ág i Saul
10 va rázs bot j Sám son

IV. Ki kről szólnak a kö vet ke ző
leírások?

a Fenn akadt ha já nál fog va egy tölgy fán.
b 300 szür csö lő ből állt a se re ge.
c El ol vas ta az írást a fa lon.
d 20 ár pa ke nyér rel jól la kat ta a né pet.
e Böl cses sé get kért Is ten től.
f A per zsa ki rály po hár no ka volt.
g Dá vi dot egy pél da tör té net tel te tte hely re.
h Egy ezüst ser le get rej te ttek a zsák já ba.
i Köz ben járt So do má ért.
j Fél té keny és de presszi ós ural ko dó volt.
k Sá lem ki rá lya volt, aki ke nye ret és bort vitt
ki Áb ra hám elé.
l A ké me ket len kó ró kö zé búj tat ta el.
m 300 ró ka far ká val gyúj tot ta föl a ga bo na táb lát.

V. Az idé zett ige ver sek Jób
köny vé ből va lók. Az aláb bi
szavak at illessze a megfelelő
mon da tokba!

pe csét, meg vál tóm, vet te, élet, meg se bez, ré mü -
let, gyó gyít, bő röm, pénz, pik ke lye, Is ten, össze -
zúz, sze re tet, me zí te len, me zí te len, arany ka ri -
ka, kö töz, gond vi se lés, ad ta, lel kem, por, ál dott,
száj, utol já ra
a „Rész vét tel vi gasz tal ták azért, hogy olyan sok
bajt bo csá tott rá az Úr. Adott ne ki mind egyik
egy …-t és egy …-t.”
b „Ki me ri ket té nyit ni a …-át? Fo gai kö rül …
la kik. Büsz kén so ra koz nak …-i, mint ha szo ros
…-tel vol ná nak le zár va.”
c „Mert ő …, de be is …, …, de ke ze meg is …”
d „… jöt tem ki anyám mé hé ből, … is me gyek
el. Az Úr …, az Úr … el, … le gyen az Úr ne ve!”
e „…-tel és …-tel aján dé koz tál meg, és…-ed
őriz te …-et.”
f „Mert én tu dom, hogy az én … él, és … meg -
áll a … fö lött, és ha ez a … le fosz lik is, tes tem -
ben lá tom meg az …-t.”

VI. Ír ja be az élő lé nyek és tár gyak
ne ve it a meg fe le lő zsol tár ver sek be!

nyíl, kő szik lám, köny ved ben, si sak, lant, éles
kard, ku tyák, vá ram, orosz lá nok, izsóp pal, ír -

nok tol la, szar vas, lán dzsa, töm lőd be, vi ru ló
olaj fa, csont ja it, kor mány pál cám, hár fa, fek vő -
he lye men
a „Aho gyan a … kí ván ko zik a fo lyó víz hez, úgy kí -
ván ko zik a lel kem hoz zád, Is te nem!” (Zsolt 42,2)
b „Nyel vem gyors, mint az …” (Zsolt 45,2)
c „Tisz títs meg …, és tisz ta le szek” (Zsolt 51,9)
d „De én olyan va gyok, mint a …, Is ten há zá -
ban le he tek, bí zom Is ten sze re te té ben most és
min den kor.” (Zsolt 52,10)
e „Mert szét szór ja Is ten tá ma dó id …” (Zsolt
53,6)
f „Gyűjtsd könnye i met …, le gye nek ben ne
…!” (Zsolt 56,9)
g „Éb redj, lel kem, éb redj, … és …, hadd éb -
resszem a haj nalt!” (Zsolt 57,9)
h „… kö zött fek szem, ame lyek fel fal ják az em -
be re ket. Fo guk … és …, nyel vük …” (Zsolt 57,5)
i „Enyém Gi le ád, enyém Ma nas sé, Ef ra im … a
fe je men, Jú da a …” (Zsolt 60,9)
j „Es tén ként vissza tér nek, mo rog nak, mint a …,
csa tan gol nak a vá ros ban.” (Zsolt 59,7)
k „… is rád gon do lok, min den őr vál tás kor ró -
lad el mél ke dem.” (Zsolt 63,7)
l „Csak ő az én … és sza ba dí tóm, erős …, nem
in ga do zom.” (Zsolt 62,7)

VII. Az alábbi igeversek Ézsa i ás
köny vé ből valók. Párosítsa az
össze tar to zó gon do la to kat!

1 Vessző szál hajt ki Isai tör zsö ké ről,
2 Szent, szent, szent a Se re gek Ura,
3 Uram nak, az Úr nak lel ke nyug szik raj tam,
4 Kelj fel, tün dö kölj,
5 El szá rad a fű, el her vad a vi rág,
6 Vé get vet a ha lál nak örök re!
7 Új eget és új föl det te rem tek,
8 Egek, har ma toz za tok a ma gas ból,
9 Akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
10 Har ma tod a vi lá gos ság har ma ta,

a mert fel kent en gem az Úr. (61,1a)
b de Is te nünk igé je örök re meg ma rad. (40,8)
c le tör li a könnyet min den arc ról. (25,8)
d a ré gi re nem is em lé kez nek. (65,17)
e haj tás sar jad gyö ke re i ről. (11,1)
f di cső sé ge be töl ti az egész föl det! (6,3)
g hull jon igaz ság a fel le gek ből! (45,8a)
h mert el jött vi lá gos sá god. (60,1a)
i és a föld vissza ad ja az ár nya kat. (26,19c)
j szárny ra kel nek, mint a sa sok. (40,31)

VI II. Vá lassza ki a he lyes vá laszt!

1. Mi volt Je ro bo ám vét ke?
a Két arany bor jút ál lít ta tott fel Bé tel ben és Dán -
ban.
b Meg tá mad ta Je ru zsá le met, Ro bo ám szék he -
lyét.
c Nem hall ga tott a vé nek ta ná csá ra, hogy
csök kent se az adó kat.
d Bál vá nyok nak töm jé ne zett a je ru zsá le mi
ol tá ron.

2. Kik har col tak a fi lisz te u sok el len?
a Sám son, Sa la mon, Dá vid
b Dá vid, Ge de on, Sám son
c Sa la mon, Ge de on, Jó zsué
d Saul, Dá vid, Sám son

3. Mi volt Ná tán jö ven dö lé se?
a Sa la mon után meg ürül Dá vid trón ja.
b Dá vid trón ja örök ké fenn áll.
c JHVH el ve ti majd Sault.
d Is ten el hív ja a nyáj mel lől Dá vi dot.

4. Kik vol tak „jó” ki rá lyok?
a Dá vid, Jó ás, Ezé ki ás, Cid kij já
b Dá vid, Jó ás, Jó si ás, Ezé ki ás
c Sa la mon, Áház, Jó si ás
d Jó si ás, Ezé ki ás, Jó ják im

5. Mi fű ző dik Jót ám ne vé hez?
a Je rub ba al lal csa tá zott.
b Pél dá za tot mon dott Abí me lek nek.
c Fel ken te Si kem ki rá lyát.
d A mid já ni ak el len pró fé tált.

6. Me lyik tör té net ben ke rül elő a kürt, a
cse rép fa zék és a fák lya?
a A Bí rák köny vé ben, Já él és Si se ra tör té ne té ben
b 1Sám 10-ben, Saul am mó ni ak fe let ti győ zel -
me kap csán

c A Bí rák köny vé ben, Ge de on nal kap cso lat ban
d A Ge ne zis köny vé ben, a Szid dím-völ gyi üt -
kö zet nél (14. fe je zet)

7. Ki nek a fo ga dal ma mi att kell meg hal -
nia egy le ány nak?
a Ge de on
b Jef te
c Eli ze us
d Ge dal já

8. Me lyik könyv re jel lem ző az aláb bi há -
rom fo ga lom: nép szám lá lás – ké mek –
Mó áb?
a Jó zsué
b Ézsa i ás
c 4Mózes
d 5Mózes

9. Ki nek kö szön he ti Ezé ki ás ki rály a
gyó gyu lá sát?
a Jó ná tán
b Bá lám
c Ézsa i ás
d Ezé ki el

10. Ki gyó gyít ja meg a szír Na a mánt?
a Il lés
b Sá mu el
c Mí ká je hú
d Eli ze us

11. Mi kor és ho va ér ke zett Na o mi Ruth tal?
a Mó áb föld jé re az ara tás ide jén
b Bet le hem be a pás ka ün nep kor
c Bé tel be az éh ín ség ide jén
d Bet le hem be az ara tás ide jén

12. Kö vön sült lán gos és kor só víz –
kinek volt az út ra in dí tó ele de le?
a Dá vid
b Il lés
c Jó ná tán
d Sá mu el

13. Kik kel tek át a Jor dá non?
a Jó zsué a nép pel; Il lés és Eli ze us
b Mó zes a nép pel; Sá mu el
c Mó zes és Jó zsué a nép pel
d Eli ze us és Il lés; Jó si ás

14. Me lyik ki rály ide jé ben tör tént a „Ná -
bót sző lő je” eset?
a Áház
b Aháb
c Jó ás
d Ezé ki ás

15. Hogy hív ják azt a ba bi lo ni ural ko dót,
aki el fog lal ja Je ru zsá le met, és fog ság ba
hur col ja a zsi dó kat?
a Na bu po lasszár
b Na bu na id
c Ne bu kad necc ar
d Cí rus

16. Hol ol va sunk egy sze gény bölcs ről,
aki meg ment egy vá rost?
a Jób köny vé ben
b A Pré di ká tor köny vé ben
c Esz ter köny vé ben
d Ne hé mi ás köny vé ben

17. Ho gyan foly ta tó dik a kö vet ke ző gon -
do lat? „Sze ret az Úr, azért nincs még
vé günk, mert nem fo gyott el ir gal ma…”
a „…nem vet el örök re az Úr. Még ha meg szo -
mo rít is, ir gal maz, mert na gyon sze ret.”
b „…ma gasz tal lak té ged, Is te nem, ki rá lyom, ál -
dom ne ve det mind örök ké.”
c „…min den reg gel meg újul. Nagy a te hű sé -
ged!”
d „…az em ber nap jai olya nok, mint a fű, úgy
vi rág zik, mint a me ző vi rá ga.”

18. Ki volt Oho li bá?
a Hó se ás pa ráz na fe le sé ge
b Az Ezé ki el köny vé ben sze rep lő egyik pa ráz -
na nő
c Oho lá pár ja Je re mi ás köny vé ben
d Je ru zsá lem gúny ne ve Zo fó ni ás nál

19. Kik nem tud nak kü lönb sé get ten ni
jobb és bal ke zük kö zött?
a Ni nive la kói Jó nás köny vé ben
b Ná hum köny vé ben Ni nive la ko sai
c A pa pok és a nép ve ze tői Hó se ás nál
d Az uzso rá sok Ne hé mi ás nál

20. Ki sza ba dí tot ta ki Je re mi ást a cisz -
ter ná ból?
a Cid kij já ki rály
b Az eti óp Ebed-Me lek
c Ge dal já, Pas húr fia
d Nér gal-Szár e cer ba bi ló ni ai fő má gus

21. Me lyik könyv ben sze re pel Ág úr és
Le mú él?
a Je re mi ás köny ve
b Ezé ki el köny ve
c Esz ter köny ve
d A Pél da be szé dek köny ve

22. Hol ol va sunk az efrá tai Bet le hem ről?
a Ruth köny vé ben
b Mi ke ás nál és Ruth köny vé ben
c Ézsa i ás nál és Ma la ki ás nál
d Mi ke ás nál és Dá ni el nél

23. Ki nek/mi nek volt na gyo kat mon dó
szá ja?
a Za ka ri ás lá to má sá ban a vad ál lat nak
b Dá ni el nél a kos sal küz dő bak nak
c Dá ni el lá to má sá ban a 4. vad ál lat szar vá nak
d Za ka ri ás nál a vád ló nak Jó sua mel lett

24. „Mert a pap aj kai őr zik az Is ten is -
me re tét, és ta ní tást vár nak szá já ból,
hi szen a Se re gek Urá nak kö ve te ő!” –
Hol sze re pel ez a gon do lat?
a Ezé ki el köny vé ben
b A Pél da be szé dek köny vé ben
c Ezs drás köny vé ben
d Ma la ki ás köny vé ben

25. „Job ban bol do gul ket tő, mint egy: fá -
ra do zá suk nak szép ered mé nye van.” Hol
ol va sunk er ről?
a Péld 4
b Préd 12
c Préd 4
d Éne kek 8

26. Hol sze re pel lyu kas er szény és fa bur -
ko lat?
a Hag ge us
b Ma la ki ás
c Ná hum
d Zo fó ni ás

27. „Azon a na pon föl ál lí tom Dá vid
össze dőlt sá to rát…” – Me lyik könyv vé -
gén ta lál juk ezt az ígé re tet?
a Ma la ki ás
b Za ka ri ás
c Ámósz
d Hó se ás

28. Kit csú fol tak így: „paj zán da lok éne -
ke se”?
a Je re mi ást
b Ezé ki elt
c Sa la mont az Éne kek éne ké ben
d Ézsa i ást

29. Kik a „bá sá ni te he nek”, és hol ol va -
sunk ró luk?
a Mó áb asszo nyai Ámósz nál
b Pa ráz na nők Ezé ki el nél és Hó se ás nál
c Sa má ria asszo nyai Ne hé mi ás nál
d Sa má ria asszo nyai Ámósz nál

30. Hol ol vas suk? „Ne félj, Si on, ne csüg -
gedj el! Ve led van Is te ned, az Úr, ő erős,
és meg se gít.”
a Jó el
b Hó se ás
c Hag ge us
d Zo fó ni ás

Ószö vet sé gi fejtörő (nem csak) presbitereknek
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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 adó ssá -
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.

1. Bé tel mel lett Já kób ál má ban an -
gya lo kat lá tott, akik lét rán köz le -
ked tek az ég és a föld kö zött.
(1Móz 28,10–22)

2. A zsi dó nép szá raz láb bal kelt át a
ket té vált Vö rös-ten ge ren, de a fá raó
és se re ge víz be ful ladt. (2Móz 14)

3. Az Úr für jet és man nát adott a zú -
go ló dó nép nek. (2Móz 16,11–15)

4. Amíg Mó zes át vet te a kő táb lák ra
írt Tíz pa ran cso la tot, a nép arany -
bor jút ké szí tett, kö rü löt te tán colt
és mu la to zott. (2Móz 19,20 és
2Móz 32,1–6)

5. Je ri kó fa lai a kürt zen gés től és csa -
ta ki ál tás tól az Úr se gít sé gé vel le -
om lot tak. (Józs 6)

6. Jé zus szü le té sét an gyal ad ta hí rül
Bet le hem ben a pász to rok nak. Ké -
sőbb egy csil lag ve zet te a nap ke le ti
böl cse ket az is tál ló hoz. (Lk 2,1–20
és Mt 2)

7. Jé zus Ná zá ret ben nőtt fel, és Jó -
zsef fel dol go zott az ács mű hely ben.
(Lk 2,39)

8. Ke resz te lő Já nos meg ke resz tel te
Jé zust a Jor dán vi zé ben. (Mt 3,13–
17)

9. Jé zus el ső cso da té te le a ká nai me -
nyeg zőn. A vi zet bor rá vál toz tat -
ta. (Jn 2,1–12)

10. Pé ter cso dá la tos hal fo gá sa a Ge -
ne zá ret-ta von. (Lk 5,1–11)

11. Jé zus pél dá za tot mon dott az ir gal -
mas sa ma ri tá nus ról. (Lk 10,25–37)

12. Jé zus vi rág va sár nap sza már há ton
be vo nult Je ru zsá lem be. (Mk 11,1–
10)

13. Jé zust ki hall gat ták Je ru zsá lem -
ben. Mi re pén tek haj nal ban a ka kas
meg szó lalt, Pé ter há rom szor ta gad -
ta meg a Mes tert. (Mt 26,69–75)

14. Jé zust nagy pén te ken ke reszt re
fe szí tet ték a Gol go ta he gyén. (Jn
19,16–37)

15. Fel tá ma dá sa után Jé zus meg je lent
az em mau si ta nít vá nyok nak. (Lk
24,13–35)

16. Fü löp meg ke resz tel te az eti óp
kincs tár no kot. (Ap Csel 8,26–40)

A Na pos ol dal (12.) bib li ai
tér ké pé hez tar to zó meg ol dá sok

Nyír egy há za me gyei jo gú vá ros, kö -
rül be lül száz húsz ezer la ko sa van. A
leg utób bi nép szám lálás ada tai sze rint
ti zen két ezer-öt száz evan gé li kus él
itt. Egyik sa já tos sá ga a vá ros nak,
hogy bo kor ta nyák ve szik kö rül, ame -
lyek rész ben Nyír egy há zá hoz tar -
toz nak. A köz igaz ga tá si és az egy ház -
köz sé gi ha tá rok nem fe dik tel je sen
egy mást. 

Nyír egy há zán és kör nyé kén je -
len leg több ön ál ló evan gé li kus gyü -
le ke zet él. A Nyír egy há zi Evan gé li kus
Egy ház köz ség hez mint egy hat-hét -
ezer lé lek tar to zik. Bár ma ki sebb ség -
ben van nak itt az evan gé li ku sok,
még is ők vol tak a vá ros épí tők.

A 18. szá zad kö ze pén je len ték te len
fa lu volt Nyír egy há za. Ká ro lyi Fe renc
gróf hí vott ide Bé kés me gyé ből szlo -
vák aj kú evan gé li ku so kat: 1753-ban
há rom száz gaz da ér ke zett. A gróf
meg ígér te ne kik, hogy köz ben jár
sza bad val lás gya kor lá suk ügyé ben,
lel készt tart hat nak, és egy há zi épü -
le te ik hez in gyen fát ad ne kik. Tir pá -
kok nak ne ve zik eze ket az evan gé li -
kus hi tük höz ra gasz ko dó, ma ma gu -
kat ma gyar nak val ló, Nyír egy há zát
fel vi rá goz ta tó szor gal mas, mun kás
em be re ket. 

Két száz hu szon öt év vel ez előtt,
1786. ok tó ber 22-én szen tel ték fel
temp lo mu kat, ame lyet igen nagy ál -
do za tok árán épí tet tek fel. Ma evan -
gé li kus Nagy temp lom nak ne ve zik
ezt a szent haj lé kot. Va ló ban nagy:
több mint két ezer em ber szá má ra van
ben ne ülő hely. Meg is töl töt ték a hí -
vek a temp lo mot, csak a leg utób bi év -
ti ze dek ben csap pant meg az is ten tisz -
te le te ket lá to ga tók szá ma. En nek – a
jól is mert okok mel lett – az is a ma -
gya rá za ta, hogy az utób bi két év ti zed -
ben gyü le ke zet ré szek sza kad tak le ön -
ál ló evan gé li kus egy ház köz sé get lét -
re hoz va, sa ját új temp lom mal, il let -
ve gyü le ke ze ti ház zal. Így ön ál ló sult

1992-ben a kert vá ro si, majd a nagy -
cser ke szi, a nyír sző lő si, vé gül 2006-
ban az Em maus-gyü le ke zet. 

Az új temp lo mok, ima ter mek épí -
té se már a 20. szá zad de re kán el kez -
dő dött. A Nagy temp lo mon kí vül a
Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség nek temp lo ma van Kál mán há -
zán, Bor bá nyán, a Szé na té ren, Var -
ga bo kor ban és Rozs rét sző lőn. Min -
de nütt zaj lik a rend sze res is ten tisz -

te le ti élet, pár hu za mo san a nagy -
temp lo mi al kal mak kal. 

A Nagy temp lom ban min den va -
sár nap és ün nep na pon 8 órá tól és 10
órá tól tar tunk is ten tisz te le tet; a hét -
kö zi reg ge li áhí ta to kat és es ti is ten -
tisz te le te ket, il let ve a va sár nap es ti is -
ten tisz te le tet a gyü le ke ze ti te rem ben
tart juk. Ál dott, jól lá to ga tott al kal ma -
ink az ugyancsak a gyü le ke ze ti te rem -
ben tar tott re for má ci ói, ad ven ti, új -
évi, böj ti és nagy he ti evan gé li zá ci ós
so ro za tok. Ezen kí vül a négy kör -
zet ben to váb bi evan gé li zá ci ós so -
ro za tok is zaj la nak több-ke ve sebb
rend sze res ség gel.

Je len leg a gyü le ke zet nek négy pa -
ró kus lel ké sze van (Sztan kó Gyön gyi,
Adá mi Lász ló, dr. Ko vács Lász ló At -
ti la és Zsar nai Krisz ti án), akik a
kör ze tük ben fo lya ma to san vég zett is -

ten tisz te le ti, lel ki gon do zói mun ká juk
mel lett fel vált va lát ják el a nagy -
temp lo mi szol gá la to kat. Rend sze -
res is ten tisz te le ti al kal mak nem csak
ott van nak, ahol temp lo ma vagy
ima ter me van a gyü le ke zet nek, ha -
nem Man dán, Fel sős imán, Bá lint bo -
kor ban, Új fe hér tón, Buty kán, Nagy -
kál lón, Lu das tón, Nyír bá tor ban,
Gesz te ré den stb. is.

A négy kör zet ben és a köz pon ti
gyü le ke ze ti te rem ben ti zen két bib -
lia kör mű kö dik rend sze re sen. Éven -
ként négy-öt kon fir man dus cso port -
tal fog lal ko zunk; kü lön szok tak
össze jön ni a fi a ta labb és a na gyobb
if jak, il let ve jól mű kö dő gyer mek bib -
lia kö rünk és gyü le ke ze ti ének ka -
runk is van. 

Al kal ma zott hit ok ta tó ink Nyír -
egy há za va la mennyi is ko lá já ban,
óvo dá já ban je len van nak, és ön kén -
tes hit ok ta tók fog lal koz nak gyer me -
ke ink kel a gyü le ke ze ti al kal ma kon. A
Nagy temp lom köz vet len szom széd -
sá gá ban áll az egy ház köz ség fenn tar -
tá sá ban mű kö dő Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da, il let ve az or szá -
gos egy ház által fenntartott Evan gé -
li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és a
Lu ther Már ton Kol lé gi um. 

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség több dia kó ni ai, szo ci á lis
in téz mény lét re ho zó ja volt, ezek
azon ban ma az idő köz ben le sza kadt
és ön ál ló sult gyü le ke zet ré szek, il -
let ve az or szá gos egy ház fenn tar tá -
sá ban mű köd nek.

A gyü le ke zet mé re te it leg in kább a
nép moz gal mi ada tok tük rö zik. A
múlt esz ten dő ben száz gyer mek és
hét fel nőtt ré sze sült a ke reszt ség
szent sé gé ben, negy ven négy fi a tal és
ki lenc fel nőtt kon fir mált, öt ven há -
rom pár kér te Is ten ál dá sát meg kö -
tött há zas sá gá ra, és száz har minc egy
al ka lom mal kel lett te met ni.

g Kovács László Attila

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A R ÁDIÓBAN

Be mu tat ko zik a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség

mozaik

E VÉ L&LE VÉ L

Öt ven és hu szon öt
E két szám je gyé ben telt jú li us utol só va sár nap ja a di ós győr-vas gyá ri és a di -
ós győ ri evan gé li kus gyü le ke zet ben. De mit is je len te nek a szá mok? Há zas -
ság ban együtt töl tött esz ten dő ket.

A vas gyá ri gyü le ke zet ben Lip pai Ist ván és Mur vai Ka ta lin test vé re ink csa -
lád juk kal együtt a gyü le ke zet kö zös sé gé ben kér ték Is ten ál dá sát kö zös éle -
tük re. Be szé des volt a meg ha tó pil la na tok alatt test vé re ink egy más ba kul -
csolt ke ze. Gyer me kek ne vel ked tek e ke zek alatt, asz ta lo kat te rí tet tek, könnye -
ket tö röl tek, és imá ra kul cso lód tak az el múlt öt év ti zed ben.

Az is ten tisz te let után Ka ti né ni le vet te a gyö nyö rű hó fe hér vi rá go kat az
ol tár ról, és azt kér te, vi gyem to vább, hi szen az ő szí vé nek fe le ott van a di -
ós győ ri temp lom fa lai kö zött.

Vit tem a vi rá go kat, mert pár perc múl va a di ós győ ri temp lom ban kez dő -
dött az is ten tisz te let, mely nek ke re té ben Ch nu pa Ti bor és Kál vin Hen ri et ta
adott hálát házasságuk eddigi huszonöt évéért, és kérte Is ten ál dá sát az előt -
tük álló esztendőkre. Könnye ket csalt itt is a sze mek be az a val lo más, mellyel
He ni fo gal maz ta meg, mit je lentenek ne ki a kö zö sen töl tött év ti ze dek min -
den nap jai: „Meg kap tam tő led azt a sze re te tet, ame lyet a csa lá dom tól nem…
ve led már töb bet él tem, mint bár ki más sal… te vagy a má sik fe lem…”

Öt ven és hu szon öt: íme, le het há zas ság ban él ni hosszú éve ket-év ti ze de -
ket ma is. Per sze ezek a há zas sá gi szö vet sé gek sem men te sek a ne héz sé gek -
től, gon dok tól, prob lé mák tól, de va la mi még is meg kü lön böz te ti eze ket a „vi -
lág” gyer me ke i nek együtt élé sé től. Ez pe dig nem más, mint a hit. Ilyen egy -
sze rű en. Hit. Is ten ben, az ő sze re te té ben, re mény ség a hol nap fe lől, tü re lem
és meg bo csá tás a má ban. 

„Mind ed dig meg se gí tett ben nün ket az Úr!” (1Sám 7,12) – ez az ige szólt mind -
két ün ne pi al kal mon.

Mol nár Jó zsef lel kész (Di ós győr-Vas gyár)

I. fel adat sor: a Bí rák; b Ruth; c Jó zsué; d 2Mó zes
II. fel adat sor: a Áb ra hám; b Já kób; c Ábel; d Ézsau; e Éli
III. fel adat sor: 1–d, 2–f, 3–a, 4–i, 5–j, 6–c, 7–b, 8–e, 9–h, 10–g
IV. fel adat sor: a Ab so lon; b Ge de on; c Dá ni el; d Eli ze us; e Sa la mon; f Ne -
hé mi ás; g Ná tán; h Ben já min; i Áb ra hám; j Saul; k Mel ki sé dek; l Rá háb; m
Sám son
V. fel adat sor: a pénz – arany ka ri ka (Jób 42,11); b száj-ré mü let-pik ke lye-pe -
csét (Jób 41,6–7); c meg se bez-kö töz-össze zúz-gyó gyít (Jób 5,18); d me zí te -
len-me zí te len-ad ta-vet te-ál dott (Jób 1,21); e élet-sze re tet-gond vi se lés-lel kem
(Jób 10,12); f meg vál tóm-utol já ra-por-bőr-Is ten (Jób 19,25–26)
VI. fel adat sor: a szar vas; b ír nok tol la; c izsóp pal; d vi ru ló olaj fa; e csont -
ja it; f töm lőd be, köny ved ben; g lant, hár fa; h orosz lá nok, lán dzsa, nyíl, éles
kard; i si sak, kor mány pál cám; j ku tyák; k fek vő he lye men; l kő szik lám, vá -
ram
VII. fel adat sor: 1–e, 2–f, 3–a, 4–h, 5–b, 6–c, 7–d, 8–g, 9–j, 10–i
VI II. fel adat sor: 1–a, 2–d, 3–b, 4–b, 5–b, 6–c, 7–b, 8–c, 9–c, 10–d, 11–d,
12–b, 13–a, 14–b, 15–c, 16–b (Préd 9,15), 17–c, 18–b, 19–a, 20–b, 21–d,
22–b, 23–c, 24–d, 25–c, 26–a, 27–c, 28–b, 29–d, 30–d

A presbiteri oldal (25.) ószövetségi
feladataihoz tar to zó meg ol dá sok

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Augusztus 28-án,
a Szent há rom ság

ün ne pe utá ni tizedik va sár na -
pon 10.04-től is ten tisz te le tet hall -
ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Nyíregyházáról.
Igét hir det Kovács László Attila
igazgató lelkész.

A troll szó nem csak J. R. R. Tol ki en
A Gyű rűk Ura cí mű köny vé ből és a
ha son ló fan tá zia vi lá gok ból le het is -
me rős, ha nem az in ter ne tes pár be -
szé dek bi zo nyos sze rep lő i re is gyak -
ran hasz nál ják. A ki ta lált tör té ne tek -
ben ha tal mas ter me tű, eset len, bu ta,
vi szont elő sze re tet tel pusz tí tó élő lény
tö ké le tes ha son lat az in ter ne tes vi ták -
ban rossz ér vek kel vagy érvek nélkül
vag dal ko zó kom men te lő re.

Előbb-utóbb min den hon lap gaz da
ta lál ko zik az zal a kérdéssel, hogy mi -
ként bán jon a nem meg fe le lően vi sel -
kedő fel hasz ná lók kal – e sorok írója a
harmincezer tagot számláló Moly.hu
könyves közösségi oldal ve ze tő jeként
szembesül naponta a mo de rá lás fel -
ada tával –, ezért ér de mes kö rül néz ni,
hogy a nagy vi lág leg in kább kö zös sé -
gi nek tar tott ol da lai mi ként ke ze lik
eze ket a hely ze te ket.

A leg több ol dalnak van egy Com -
mu nity Guide li nes, az az kö zös sé gi
irány el vek cí mű do ku men tuma,
amely nek cél ja, hogy is mer tes se a fel -
hasz ná ló kkal az el várt vi sel ke dés t. Ez
nem ke ve ren dő össze a fel hasz ná lási
fel té te lek kel, no ha ez utób bi tar tal maz -
za, hogy a kö zös sé gi irány el vek köve -
té se szük sé ges a tag ság meg tar tá sá hoz.

A kö zös sé gi irány el vek in kább út -
mu ta tó ként, mint sem rész le tes sza -
bá lyok ként szol gál nak, és ez így is van
rend jén. A rész le tezés ugyan is ar ra

sar kall hat ja a trol lo kat, hogy kis ka pu -
kat ke res se nek. A leg na gyobb vi de ó -
meg osz tó ol dal, a You Tu be el vei kö -
zött ezért ez a meg fo gal ma zás ol vas -
ha tó: „Kér jük, fo gadd el, és szi go rú -
an tartsd be eze ket a sza bá lyo kat. Ne
ke ress ki bú vót aló luk, és ne pró bálj jo -
gász ko dás sal kis ka pu kat ta lál ni. Csak
értsd meg őket, és tartsd tisz te let ben
azt a szel le mi sé get, amit kép vi sel nek.”

A Flickr fo tó meg osz tó ol dal ezt a
gon do la tot ve ze ti to vább: „Ha nem
ér zed úgy, hogy tar ta ni tu dod ma ga -
dat a fent vá zolt kö zös sé gi irány el vek -
hez, ak kor a Flickr ta lán nem ne ked
va ló. Azért al kot tuk meg eze ket az
irány el ve ket, hogy a Flickr-kö zös sé -
gen be lül min den ki nek biz to sít suk
azt az él ményt, amely re vá gyik.” 

És is mét a You Tu be vo nat ko zó
do ku men tu má ból: „Vég ered mény -
ben min den a tisz te let ről szól. A
You Tu be lé nye ge a meg osz tás és a
tisz te let tel jes kom mu ni ká ció a kö zös -
ség gel. Ha nem vagy biz tos ben ne,
hogy az ál ta lad köz zé tett vi deó vagy
hoz zá szó lás meg fe lel az elő írá sok nak,

ak kor gon dolj a kö vet ke ző egy sze rű
ököl sza bály ra: amit nem mon da nál
a sze mé be egy ide gen nek, azt ne
tedd fel a You Tu be-ra. Ha má so kat
sze ret nél tá mad ni, zak lat ni vagy gya -
láz ni, ak kor pró bál kozz más hol.”

Ha egy ol dal üze mel te tő je a ha son -
ló sza bá lyok be tar tá sá ra ké ri a lá to -
ga tó it, ak kor vele szemben a leg gyak -
rab ban a vé le mény nyil vá ní tás sza -
bad sá gá ra vagy a de mok rá ci á ra hi vat -
koz nak. A Li fe ha c ker csa pa ta frap -
páns vá laszt ad er re – ká té for má ban:

„– Szív te len dik tá to rok! Nem hal -
lot ta tok még a szó lás sza bad ság ról?
Ho gyan me ri tek cen zú ráz ni az ol va -
só i to kat?

– A kom men te lés ná lunk ki vált ság
és nem jog. Nem tör lünk hoz zá szó lá -
so kat, de vissza von juk azok tól a fel -
hasz ná lók tól a le he tő sé get, akik nek a
je len le gi köz re mű kö dé se nem üti
meg a mér cét. Ez a mi bu link, és az a
dol gunk, hogy jó há zi gaz dák le gyünk.”

A fel hasz ná lók mo de rá lá sa nem
egy sze rű fel adat, de szük sé ges. Az
alap sza bá lyok: „Légy el szánt és kö vet -
ke ze tes. Ne vál toz tasd a sza bá lyo kat.
(…) Lépj azon nal. Ne ha lo gasd a
köz be lé pést.” Ez utób bi ak nem egy
nép sze rű in ter ne tes ol dal ról szár maz -
nak, ha nem a Szu per da da cí mű
könyv ből. És ga ran tál tan be vál nak a
há rom éve sek ne ve lé se so rán…

g Nagy Ben ce

Trol lok és egyéb ál lat faj ták
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 1Kor 10,1–13; Jer 1,4–10. Alapige: Jn 15,1–5. Énekek: 395., 439.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. dr. Joób Máté; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Gertrud Heublein; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4.
de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Holger Manke; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) dr. Csepregi András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.)
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. dr. Blázy Árpádné;
du. 6. dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. de. 10. (úrv.) Győri Tamás; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV.,Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Kertész
Géza; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Kertész Géza; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. ifj. Zászkaliczky Pál; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
ifj. Zászkaliczky Pál; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Kulcsár Márton; XIX., Hungária
út 37. de. 8. Kulcsár Márton; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 2. Győri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse, Fő u. 43. de. 11.; Badacsonytomaj, Római út 3. de. 9.; Balatonalmádi,
Bajcsy-Zs. u. 25. du. 4.; Balatonboglár, Hétház u. 17. de. 11.; Balatonfenyves,
református imaház, Bem u. 9. du. fél 4.; Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 15. de. 9.; Balatonlelle,
református imaház, Ady E. u. 4. du. 2.; Fonyód, József A. u. 21. de. fél 10.; Hévíz, Helikon
u. 6. du. fél 5.; Kapolcs, Kossuth u. 26. du. fél 4.; Keszthely, Deák F. u. 18. de. fél 11.;
Kisdörgicse, Diófa u. du. fél 2.; Kötcse, Templom u. 7. de. 10.; Kővágóörs, Arany J. tér
2. de. fél 12.; Mencshely, Kossuth L. u. de. 11.; Nemesleányfalu, Nemesleányfalui u.
du. 2.; Révfülöp, Villa Filip tér 2. de. 10.; Siófok, Oulu park de. 10.; Sümeg, Széchenyi
tér 1. du. fél 3.; Szentantalfa, Fő u. de. háromnegyed 10.; Taliándörögd, Petőfi u. 1. du.
2.; Veszprém, Kossuth u. 4. de. 10.; Zánka, Rákóczi u. de. fél 9.

Istentiszteleti rend • 2011. augusztus 21.

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
9.00 / Mez zo
Hän del: A fel tá ma dás
(ora tó ri um)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Ko má rom ból
Igét hir det: Fa ze kas Lász ló
püs pök
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
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Eper jes Ká roly

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.15 / RTL Klub
Cso da a jé gen
(ame ri kai film, 2004) (126')
15.00 / m1
Hun ga ria – Eu ró pa rej tett
kin cse (ma gyar is me ret ter -
jesz tő so ro zat)
Dél ke let-Ma gyar or szág
20.10 / m1
Csi ni ba ba (ma gyar film sza tí -
ra, 1997) (86')
21.00 / Du na Tv
A ka mé li ás hölgy
(fran cia té vé film, 1997) (119')
23.00 / Bar tók rá dió
Jazzle gen dák
Nat King Cole
00.35 / TV2
A bát rak ha zá ja (ame ri kai
há bo rús film, 2006) (97')

KEDD

9.00 / m1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Mo zart: Re qui em K. 626
12.00 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2011.
V/1. rész
A Wei ner–Szász Ka ma ra -
szim fo ni ku sok hang ver se nye
15.05 / Du na Tv
Ba las sa gyar mat kin csei
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
21.00 / Du na Tv
Gye rek be teg sé gek
(ma gyar já ték film, 1965) (70')
21.05 / m1
Ra fi nált bű nö sök
(ma gyar té vé já ték, 1978) (66')
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik

SZERDA

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
6.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Sem mel weis Ti bor hang szer -
ké szí tő mes ter
16.45 / Du na Tv
Du na an zix (ma gyar is me ret -
ter jesz tő soro zat)
18.00 / Bar tók rá dió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig
We imar
22.45 / m1
Kap csos könyv
Az ész for ra dal ma, a for ra da -
lom év szá za da

CSÜTÖRTÖK

7.05 / Du na Tv
Ma gyar el sők. Az el ső
magyar ope ra in ten dáns
11.00 / Duna II. Autonómia
Isten kezében. Találkozás Pál
Feri atyával
11.00 / PAX
Hét ima
(kon cert film)
15.00 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat) Pécs
16.55 / m1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se já ték)
21.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: 211. kan tá ta
22.55 / m1
Nagy vers mon dás

PÉNTEK

13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Fel le gi Ádám zon go ra mű vész
14.35 / m1
Ez az élet – Ke le ti Éva fo tó -
mű vész (ma gyar do ku men -
tum film, 2008)
20.10 / m1
Hattyú dal
Szö ré nyi Le ven te kon cert je
21.00 / Du na Tv
A spár tai
(ame ri kai já ték film, 2004)
(102')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bee tho ven: Ist ván ki rály – kí -
sé rő ze ne
22.50 / m1
Zár óra
Ge re Zsolt bo rász

SZOMBAT

10.00 / Du na Tv
Vi rág kar ne vál 2011. – Deb re cen
12.05 / Bar tók rá dió
Szo ko lay 80. Szo ko lay Sán -
dor: II. szim fó nia
13.04 / Kos suth rá dió
Mi ként ün ne pel tek a pro tes -
tán sok? Ve res Eme se-
Gyöngy vér mű so ra
13.38 / Bar tók rá dió
Le mez be mu ta tó
An to nio Cal da ra: Szent Ist -
ván, a ma gya rok ki rá lya
15.30 / Du na Tv
Együtt az or szág
Öku me ni kus ke nyér ál dás
köz ve tí té se Bu da pest ről
16.04 / Kos suth rá dió
A temp lom épí tő
Bar si Ba lázs fe ren ces ren di
szer ze tes
20.00 / Du na Tv
Hon fog la lás (ma gyar já ték -
film, 1996) (107')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let köz -
ve tí té se a döb rö kö zi ká pol ná -
ból. Igét hir det: Haj dú né
Cser nák Er zsé bet lel kész
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.45 / Kos suth rá dió
Köz ve tí tés a ka jak-ke nu
világ baj nok ság dön tő i ről,
Szeged ről
16.55 / RTL Klub
Áll jon meg a nász me net!
(ame ri kai ro man ti kus víg já -
ték, 1997) (97')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
22.10 / m2
A bol dog ság szí ne
(ma gyar film, 2003) (85')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 14-étől augusztus 21-éig

Összeállította: Boda Zsuzsa

APRÓHIRDETÉS

Ki adó csa lá di há zas, 1,5 szo bás, ét ke -
ző kony hás, össz kom for tos, bú to ro -
zott, kü lön be já ra tú, 65 m²-es la kás
a Dé li pá lya ud var kö ze lé ben. Tel.:
20/941-0774.

Egy szo bás la kás Bu da pes ten két la ká -
sos csa lá di ház ban ki adó. 1/257-7926.

Két szo bás la kás Bu da pest köz pon ti
he lyén met ró nál ki adó. 30/285-0072.

Nya ra lás Sár vá ron, 4 nap fél pan zi ó -
val: 21 000 Ft, nya ra lás Sop ron ban:
23 000 Ft, Har kány ban: 28 000 Ft.
Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

Re for má tus egye te mi lány kol lé gi um szál lás le he tő sé get kí nál Bu da pes -
ten. 30/319-0559.

H I R D E T É S

A Bé ká si kí sér le ti ze nés es ték so ro zat ke re té ben ka ma ra kon cert lesz au -
gusz tus 16-án, ked den 19 óra kor a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom -
ban (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.). Az est ven dé ge Ma ros Mik lós ze -
ne szer ző. Köz re mű kö dik: Ba li Já nos (fu ru lya), Bod ro gi Éva (ének), Ti -
mo Kin nu nen (har mo ni ka), Pé tery Dó ra (or go na), Pé tery Me lin da
(tánc). Mű so ron: Ma ros Mik lós, T. Tu om ela, W. Al bright, A. Nes o po u -
lou, M. Le i non en, J. S. Bach mű vei.

Ugyan csak a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban szep tem ber 4-
én, va sár nap 18 óra kor Ná nai Má ria J. S. Bach-, Bruhns- és Schu mann-
mű ve ket ját szik or go nán.

H I R D E T É S

mozaik

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Róm 8,12–17; Ézs 2,1–5. Alapige: Mt 5,43–48. Énekek: 442., 238.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bolba Márta; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.)
Bolba Márta; du. 6. dr. Fabiny Tamás; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Gálos
Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M.
u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de.
9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs
Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17.
de. háromnegyed 10. (angol nyelvű) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Szirmai
Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2.
(katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) D. Szebik Imre; de. fél 11. (úrv.)
D. Szebik Imre; du. 6. Horváth-Hegyi Áron; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Horváth-
Hegyi Áron; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Laszli Beáta;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Laszli Beáta; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Kovács Viktor; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Horváthné
Csoszánszky Márta; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Bátovszky Gábor; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. Bátovszky Gábor; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
Wiszkidenszky András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Deák László;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Deák László; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-
templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse, Fő u. 43. de. 11.; Balatonakali, Templom tér du. 2.; Balatonaliga, Club
Aliga üdülőközpont, Balatonvilágos, Aligai út 1. du. 6.; Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u.
25. du. 4.; Balatonboglár, Hétház u. 17. de. 11.; Balatonfenyves, református imaház,
Bem u. 9. du. 6.; Balatonföldvár, Városháza, Petőfi u. 1. du. 2.; Balatonfüred, Bajcsy-
Zs. u. 15. de. 9.; Balatonszárszó, Széchenyi u. de. fél 9.; Balatonszemes, Fő u. 34. de.
fél 10.; Balatonszepezd, Árpád u. 2. de. 9.; Hévíz, Helikon u. 6. du. fél 5.; Kapolcs, Kossuth
u. 26. du. fél 4.; Keszthely, Deák F. u. 18. de. fél 11.; Kötcse, Templom u. 7. de. 10.;
Kővágóörs, Arany J. tér 2. de. fél 12.; Mencshely, Kossuth L. u. de. 11.; Nagyvázsony,
Temető u. du. 2.; Révfülöp, Villa Filip tér 2. de. 10.; Siófok, Oulu park de. 10.; Szentantalfa,
Fő u. de. háromnegyed 10.; Taliándörögd, Petőfi u. 1. du. 2.; Tapolca, Darányi u. 1. de.
fél 9.; Veszprém, Kossuth u. 4. de. 10.; Zánka, Rákóczi u. de. fél 9.

Istentiszteleti rend • 2011. augusztus 14.

Budapesti istentisztelet augusztus -án
V., Deák tér 4. de. 9. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Hoz zá va lók: 10 dkg mar ga rin, 10 dkg kris tály cu kor, 2,5 dl tej, 3 to -
jás, 60 dkg liszt, 1 cso mag sü tő por, 3 dkg da rált man du la vagy dió,
íz lés sze rint 10-10 dkg gyü mölcs (sző lő, szil va, ma zso la).

El ké szí tés: a szoba-hőmérsékletű mar ga rint ha bos ra ke ver jük,
majd hoz zá ad juk a cuk rot, a langyos te jet, két to jást és az apróra
vágott gyü möl csö ket. Be le szór juk a lisz tet, a sü tő port, a da rált man -
du lát vagy di ót, és az egész ből lágy tész tát gyú runk. Há rom rész -
re oszt juk, ru da kat sod runk, majd azo kat össze fon juk. Ki va ja zott
vagy sütőpapírral bélelt tep si be he lyez zük, a te te jét a har ma dik to -
jás sal meg ken jük. Elő me le gí tett sü tő ben pi ros ra süt jük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Gyü möl csös fonott ka lács
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Va sár nap (augusztus 21.)
Krisz tus mond ja: „Én olyan va gyok kö zöt te tek, mint aki szol gál.” Lk 22,27 (1Sám
17,47; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 70) Az utol só va cso ra után szólt
így ta nít vá nya i hoz, akik kö zött ver sen gés tá madt, hogy ki a na gyobb. Ne vár -
juk, hogy má sok lép je nek oda hoz zánk, és te gye nek ne künk szol gá la tot! Ne
vár junk, hogy le gyen más a vi lág, hoz zánk le gye nek jók, és ak kor majd mi is
moz du lunk. Ne künk már van hon nan erőt me rí te ni, pél dát ven ni, van ki re néz -
ni! Nincs „ala csony ren dű”, alan tas szol gá lat Krisz tus ta nít vá nyai szá má ra, mi -
ó ta er ről ma ga Jé zus adott pél dát. Csak szol gá lat van. Láb mo sás. Le haj lás. Nem
e vi lág lo gi ká ja, ha nem Jé zu sé: ez emel fel, ez tesz naggyá… (vö. Mt 20,26)

Hét fő
Meg pró bál ta lak a nyo mo rú ság ko hó já ban. Ézs 48,10 (Mt 8,2–3; 1Kir 3,16–
28; Mt 10,26b–33) A ko hó nem könnyen el vi sel he tő klí má jú hely. Ke men -
ce, amely ben égő szén nel vagy más ener gia for rás sal a fé met az ér cek ből ki -
vá laszt ják. Az ér ték te len szét ol vad, a ne mes meg ma rad ben ne. A ha son lat
ta lá ló. Aki már volt iga zán mé lyen – szin te fel emész tő lel ki vagy tes ti fáj da -
lom ban, gyász ban, fé le lem ben –, vagy ép pen most él meg ilyet, az tud ja: a
szen ve dés ko hó ja va ló ban ki hoz za be lő lünk az ér té ke set. Meg mu tat ja, mi -
lyen a hi tünk. Van-e olyan erős, hogy ki áll ja a tűz pró bát? A pró ba min dig
ta nul ság gal jár. A nyo mo rú ság, fáj da lom ko hó já ban is for mál ni és ta ní ta ni,
ma gá hoz for dí ta ni akar Is ten. Nem szen ve dé sünk ben le li örö mét. Ha ki csi
a hi tünk, ha „fáj” az éle tünk, for dul junk, ki ált sunk hoz zá. Nem szé gyen, hogy
nél kü le el ve szet tek va gyunk: ez tény. És az is, hogy ő ép pen hoz zánk, el ve -
szet tek hez jött el Jé zus sze mé lyé ben.

Kedd
Uram, Se re gek Is te ne, újíts meg ben nün ket! Ra gyog tasd ránk or cá dat, hogy
meg sza ba dul junk! Zsolt 80,20 (2Thessz 2,16–17; Ez 3,16–21; Mt 10,34–39)
Mi lyen jó „va la mi újat” elő ször kéz be ven ni! Egy új ru há ba be le búj ni, egy új
könyv be be le sza gol ni, egy új au tó ba be le ül ni… Mi lyen jó a sza bad ság át élé -
se – a szó szo ros és át vitt ér tel mé ben is. No és mi? Mi ma gunk ho gyan le -
het nénk újak és sza ba dok? Ma gunk tól biz tos, hogy se hogy, csak ha Is ten for -
mál és vál toz tat meg min ket. Utunk Is ten nél kül sö tét és re mény te len. Ál -
ta la a meg sza ba dí tott, új élet nek és a föl di lé ten is át íve lő sza bad ság nak örül -
he tünk mint Krisz tus meg vál tott jai.

Szer da
Ne fi zes se tek sen ki nek rosszal a rosszért. Ar ra le gyen gon do tok, ami min den
em ber sze mé ben jó. Róm 12,17 (1Móz 50,21b; Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Mt
10,40–42) Is ten or szá gá ban más a „fi ze tő esz köz”, mint a vi lág ban… Jé zus -
nak egyet len ta ní tá sa sem csu pán el mé let. A gol go tai ke reszt mu tat ta meg,
hogy mi lyen az: sze ret ni az el len sé get. Tűr ni az ar cul ütést, és nem üt ni vissza.
Tűr ni szi dal mat, és nem vissza vág ni. Ne künk nem kell ke reszt ha lált el szen -
ved ni, ezt meg tet te he lyet tünk Krisz tus. Ha őt kö vet jük, ak kor bo csá na tot
ké rünk, és meg bo csá tunk. Jó ra ma gya rá zunk, és em ber tár sunk ja vát akar -
juk, nem rom lá sát. Adunk, és nem vá runk vi szon zást, mert bő sé ge sen meg
va gyunk ju tal maz va Is ten atyai ke zé ből.

Csü tör tök
Ha már most meg iga zí tott min ket az ő vé re ál tal, még in kább meg fog men -
te ni min ket a ha rag tól Krisz tus ál tal. Róm 5,9 (Ézs 31,5; Ef 5,15–20; Mt 11,1–
19) A ban ki tör lesz té sek okozta gondokkal ma min den ki tisz tá ban van. So -
kan éle tük vé gé ig sem tud ják fel vett hi te lü ket vissza fi zet ni, ak ko rá ra duz zadt
az adós sá guk. Szo mo rú kor je len ség: so kan a ha lál ba me ne kül nek az óri á si
adós ság te her mi att. Is ten előtt is le tör leszt he tet len a tar to zá sunk. Bű ne ink
el vá lasz ta nak a szent és igaz Is ten től. Kár ho zat és ha lál len ne sor sunk, ha…
Krisz tus vé re nem on ta tott vol na ki ér tünk. Ő az, aki meg iga zít és meg ment.
Tör lesz ti he lyet tünk a so ha, sem mi mó don ki nem fi zet he tő adós sá got, le -
mos sa a bűnt, hogy tisz tán áll has sunk meg Is ten előtt.

Pén tek
Ő bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk le gyen. Ézs 53,5 (Róm 4,25; Jn 19,9–
16a; Mt 11,20–24) Elő ször ő: Is ten cse le ke dett! Azért, hogy a mi éle tünk át -
for má lód jon, és meg sza ba dul junk a bű ne ink től, elő ször ne ki kel lett lép nie.
Le het, hogy Is ten már na gyon sok szor volt itt, a kö ze lünk ben, de ész re sem
vet tük. Csak azt, hogy annyi ra jó a bé kes ség, a nyu ga lom az éle tünk ben. Ám
ezek mind Is ten ti tok za tos je len lé tét je len tik! Csak ami kor el vész, döb be nünk
rá, hogy va la ki na gyon hi ány zik az éle tünk ből. Jé zus, ké rünk, add meg ne -
künk a te bé kes sé ge det!

Szom bat
A pász to rok így szól tak egy más hoz: „Men jünk el egé szen Bet le he mig, és néz zük
meg: ho gyan is tör tént mind az, ami ről üzent ne künk az Úr.” Lk 2,15 (Mik 5,1;
Lk 12,42–48; Mt 11,25–30) Ka rá cso nyi evan gé li u mot ol vas ni nyár idő ben azért
jó, mert a bet le he mi gyer mek szü le té sé nek nem csak ka rá csony nap ja i ban le -
het örül ni! A ta va lyi ka rá cso nyi aján dé ka ink ra ta lán már nem is em lék szünk…
Bá na tunk ban sem vi dí ta nak fel, re ményt sem ad nak. Is ten aján dé ka vi szont
min dig a mi énk. Le het, hogy most ép pen nem süt ránk a nap su gár – át vitt ér -
te lem ben. Le het, hogy ár nyék ban va gyunk, mert a gon dok föld re nyom nak.
De Is ten Jé zus ban test té lett aján dé ka ve lünk van: nap ról nap ra.

g K há ti Dóra

Új nap – új kegyelem
Va sár nap (augusztus 14.)
Aki te hát tud na jót ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak. Jak 4,17 (Préd 9,10;
Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 4) „Val lom előt ted, szent és igaz Is ten, hogy vét -
kez tem el le ned és em ber tár sa im el len gon do lat tal, szó val és cse le ke det tel.
Sok jót el mu lasz tot tam, sok rosszat el kö vet tem. Nem va gyok mél tó ke gyel -
med re, mél tó va gyok íté le ted re.” Ta lán ma is meg val lot tuk a temp lom ban.
Ad ja Is ten, hogy ne gé pi e sen te gyük, és is mer jük fel az időt, a mó dot, ami -
kor és aho gyan jót te he tünk! A passzi vi tás koc ká zat men tes nek tűn het. Hall -
gat ni, nem moz dul ni, nem köz be lép ni. De mi ar ra is el va gyunk hív va, hogy
Jé zus tól ka pott erő vel, hit tel job bá te gyük a vi lá got cse le ke de te ink kel, bá tor
ke resz tény ki ál lá sunk kal pél dát mu tat va!

Hét fő
Krisz tus ban van a böl cses ség és is me ret min den kin cse el rejt ve. Kol 2,3 (Zsolt
19,8b; Jak 2,14–26; Mt 9,14–17) Szim bo li kus: 2001-ben, ad dig ra már év szá za -
dot és év ez re det vált va, ez zel az éves igé vel ta lál koz tunk a bib lia ol va só Út mu -
ta tó ban. Mennyi tu dást, böl cses sé get és is me re tet hal mo zott fel az em ber húsz
év szá zad alatt – mond tuk büsz kén. De mennyi min dent nem tu dunk, és oly
kor ban élünk a föl dön, „mi kor az em ber úgy el al ja sult, hogy ön ként, kéj jel ölt,
nem csak pa rancs ra”. Újabb év ti zed után sem jobb az em be ri ség. Azon ban most
sincs más ra szük sé günk, mint ami már két év ez re de az em ber nek ada tott: a meg -
vál tó Krisz tusra. Ad juk át ne ki éle tün ket, ne ma gunk ban és ne a ci vi li zá ci ónk -
ban bíz zunk. A mi éle tünk Urá nak ke gyel mé ből van még időnk a meg té rés re.

Kedd
Nem szol gál hat tok Is ten nek és a mam mon nak. Mt 6,24 (2Móz 32,31–32; 2Kor
6,11–18/7,1/; Mt 9,18–26) Egy rab szol ga nem le he tett két úré, csak egyé. Mam -
mon rab szol ga tar tó urunk egy re töb bet akar. Nem elég szik meg tes tünk kel,
lel kün ket is akar ja. Egész na pun kat, min den gon do la tun kat. Bál vá nyunk ol -
tá rá ra sem mi sem elég. Vé gül fel emész tő dünk és el ve szünk. Vá lasz ta nunk
kell: vagy Is ten, vagy a pénz szol gá la tá ban áll éle tünk. Ket tőt szol gál ni nem
le het. Ahol a kin csünk, ott a szí vünk is. A vi lág ban kör be néz ve ren ge teg bol -
dog ta lan rab szol ga ro han gál. A mi szí vünk ben ki az úr? Bol do gok va gyunk?

Szer da
Akit sze ret az Úr, azt meg dor gál ja, de mint apa a fi át, akit ked vel. Péld 3,12 (Tit
2,12; Jak 3,13–18; Mt 9,27–34) A szü lői dor gá lás nem nagy öröm egy gye rek nek,
plá ne egy ka masz nak. Fel nőtt ként döb be nünk csak rá, hogy szü le ink jót akar -
tak. És ami kor már nin cse nek, min dent meg ad nánk, hogy le gyen édes apánk, édes -
anyánk, aki óvó, fél tő sze re tet tel meg dor gál. Ha föl di éle tünk ben már nin cse nek
is szü le ink, mennyei Atyánk mint gyer me két sze ret, és vi gyáz ránk. És ha kell,
ne vel, dor gál is. Gyen gé den vi gasz tal is, és könnye ket is tö röl. Jó apa, aki min dig
kö vet ke ze te sen egyet akar: hogy gyer me ke bol dog le gyen, és tel jes éle tet él jen.

Csü tör tök
Ne bíz za tok ilyen ha zug sza vak ban: az Úr temp lo ma van itt; ha nem job bít -
sá tok meg út ja i to kat és tet te i te ket! Jer 7,4–5 (Ef 5,10; Lk 11,33–36/37–41a/; Mt
9,35–10,4) Egy em ber – Je re mi ás, Is ten so kat szen ve dett pró fé tá ja – oda áll
az Úr temp lo ma elé, és na gyon ke mény be szé det mond. Iz ra el né pe for má -
li san volt val lá sos. Nem de is me rős ez ma is? El já runk a temp lom ba, de úgy
jö vünk ki, hogy lel künk ben nem ment vég be vál to zás, szí vün ket be zár tuk
a Szent lé lek előtt, és csak a rí tu so kat gya ko rol tuk, de nem va gyunk bi zony -
ság te vői Krisz tus nak. Je re mi ás ma is oda áll hat na temp lo ma ink elé. Nem ne -
künk kell cse le ked ni a temp lom ban, nem az ál tal le szünk jó em be rek, hogy
meg tesszük az elő írá so kat, miközben szí vünk hi deg ma rad. Ha nem ha hagy -
juk, hogy Is ten vé gez ze el az ál dott mun kát ben nünk! Ak kor fo gunk más ként
ki jön ni, mint ahogy be men tünk, s meg újul nak ál ta la út ja ink és tet te ink.

Pén tek
Te ve tet tél haj dan ala pot a föld nek, az ég a te ke zed al ko tá sa. Zsolt 102,26
(Zsid 11,3; Jn 18,19–24; Mt 10,5–15) „Az Uni ver zum ke let ke zé sé vel, az az a Nagy
Bum mal kap cso la tos el mé le ti fi zi kai ku ta tá sokat szu per szá mí tó gép pel vég -
zik az EL TE-n” – ol va som. A tu dó sok nem lan kad nak, az idé zett cikk pél -
dá ul tízéves. Mű vé szek al ko tá sa i nak ih le tő je a te rem tés, a ke let ke zés. A köl -
tő i en szép le írást a zsol tár ból a hí vő em ber hit val lá sa ként a ma em be re a Szent -
lé lek ál tal kap ja meg mint a kér dé se i re ér ke ző ma ra dék ta lan fe le le tet. Is ten,
a Te rem tő, az Atya most is ke zé ben tart ja ezt a vi lá got, és min den egyes em -
ber biz ton ság ban van a ke zé ben.

Szom bat
Még a föld mé lyé ből is új ra föl ho zol en gem. Igen naggyá te szel, hoz zám for -
dulsz, és meg vi gasz talsz. Zsolt 71,20–21 (Róm 6,8; Fil 2,12–18; Mt 10,16–26a)
Ál lam ala pí tá sunk ün ne pén ad junk há lát Ist ván ki rá lyért, aki nek a több mint
ezeréves ke resz tény Ma gyar or szá got kö szön het jük. Mi, evan gé li ku sok pe -
dig im már las san öt száz éve gya ko rol hat juk hi tün ket. Mind ezért Is ten nek
tar to zunk há lá val, aki ezt az or szá got és ben ne mind annyi un kat meg tart, „még
a föld mé lyé ből is új ra föl hoz va”, ami kor em be ri bű nök, pusz tí tá sok, ter mé -
sze ti csa pá sok té páz ták vi lá gun kat. Van okunk ma öku me ni kus kör ben az
ün nep lés re, hi szen Is ten most sem ve tet te el ezt a so kat szen ve dett né pet.
Mint Him nu szunk ban, imád koz zunk azért, hogy ál dást, jó ked vet, bő sé get
ad jon ha zánk nak a vi lág és min den nép Ura.

g K há ti Dóra

Új nap – új kegyelem

„Je gyez zé tek meg ezt a két szót: »mu -
száj« [muss se in] és »le het« [frei sein].
Mert amit »mu száj«, azt a szük ség kö -
ve te li, és ren dít he tet le nül kell meg áll -
nia, mint a hit nek: ezt nem en ge dem
el ven ni tő lem, min dig a szí vem ben
kell hor doz nom, és min den ki nek meg
kell val la nom. A »le het« pe dig az, ami -
ben sza bad sá gom va gyon, és amit te -
he tek vagy el hagy ha tok, de úgy, hogy
ab ból a test vé rem nek le gyen hasz na,
ne pe dig ne kem.”

d Lu ther Már ton:
Nyolc böj ti prédi ká ció

(Sze bik Zsó fia for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

„A pró fé ta négy fé le rossza sá got em lít:
ha mis ság, vé tek, bűn, csa lárd ság. Ha
kü lönb sé get aka runk ten ni, úgy a
»ha mis ság« annyit tesz, hogy az em -
ber nem igaz az Is ten előtt, meg fosz -
tott ja an nak, ami nek len nie kel le ne, ti.
igaz ság és jó  cse le ke det nél kül va ló. Ez
az el ső ká ra. A má sik nak ne ve »vé tek«.
Ezek go nosz cse le ke de tek, ame lyek az
el ső ből kö vet kez nek éppúgy, mint
ahogy sze gény ség ből lo pás vagy há zas -
ság tö rés, áru lás és más ef fé le kö vet kez -
he tik. És eb ben az ér te lem ben ha mis -
ságok azok a jó  cse le ke de tek is, ame -
lyek így az iga zi ke gye lem ből szü le tett
igaz ság nél kül let tek, mi velhogy az
meg fosz ta tott és hi ány zik. Har ma -
dik ká ra a »bűn«, a ter mé szet go nosz -
sá ga, ami meg ma radt s min den kor
meg is ma rad, ha vé tek és ha mis ság
tör té nik; ez a go nosz vá gyó dás, sze re -
lem és fé le lem, amely énünk kel össze -
nő, ve lünk szü le tett, és a két előb bi re
in ge rel: ma ra dan dó bű ne en nek az ide -
ig va ló ság nak, és ön ma gá ban is ha lá -
los, ha csak Is ten el nem en ged né ke -
gye lem ből azok nak, akik bán ják, és
gyó gyul ni sze ret né nek be lő le. Ezért
mond ja így a zsol tár író: »Is ten nem tu -
laj do nít ja ne ki«, mint ha ezt akar ná
mon da ni: »meg van ugyan, de Is ten ke -
gye lem ből nem ve szi szám ba«. Meg -
van nap nap mel lett, és csak ha mar ha -
lá los sá lesz, ha az em ber el bíz za ma -
gát, és nem bán kó dik szün te len fe let -
te. Azért csak »csa lárd ság« és szub ti -
lis té vely gés mind azok szá má ra, akik
jó cse le ke de tek ben gya ko rol ják és
iga zak nak tart ják ma gu kat: azt vé lik,
hogy im már tisz ták, és nem ab ban
hisz nek, hogy egye dül az Is ten jó sá ga
az, amely ke gye lem ből nem tu laj do nít -
ja ne kik tisz tá ta lan sá gu kat.” 

d Lu ther Már ton:
Bűn bá na ti zsol tá rok.

A har minc ket te dik zsol tár
(Schu lek Ti bor for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk következő száma augusz -
tus -i dátummal jelenik meg, az
eredeti,  Ft-os áron.


