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Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! f 2. oldal
Szélrózsa sincs tövis nélkül f 3. oldal
Koldusok és kéregetők f 5. oldal
Petőfi hite f 6. oldal
Esküvői kalandok – Daróczi Csabával f 7. oldal
Interjú Solymár Gábor nyugalmazott lelkésszel f 10. oldal

„Jé zus ez zel a tet té vel és ki je len té sé vel 
a szuk kót ün ne pé nek min den szim bo li kus
moz za na tát ön ma gá ra vo nat koz tat ta. 
És mi Jé zu son tá jé ko zó dunk, kü lön ben
benn ra ga dunk az Ószö vet ség vi lá gá ban.”

Fonyódligeti visszhang f 9. oldal

Ha ki né zek ba la ton szár szói szo bánk
ab la kán, ugyan azt lá tom, mint éle tem
el ső hét nya rá nak szép em lé kű nap -
ja in. Az öre ge dő fűz fák mö gött a tó
vál to za tos szí nei, hát tér ben az észa -
ki part lan ká i val.

Ami kor hét év vel ez előtt elő ször
jöt tünk nya ral ni a fris sen fel újí tott
üdü lő be, a gye rek ko ri lát vány már-
már olyan ha tás sal volt rám, mint
Proust Az el tűnt idő nyo má ban cí mű
re gé nyé nek fő sze rep lő jé re az a bi zo -
nyos tea sü te mény. 

Sor ra jöt tek vissza a több mint
negy ven év vel ez előt ti em lé kek, han -
gu la tok, ízek, egy-egy ka rak te res
arc, jel leg ze tes hang hor do zás, szó -
hasz ná lat. El ső em lé ke im az egy ház
tá gabb kö zös sé gé ről: szi go rú te kin -
te tű vagy vi dám, zár kó zott vagy be -
szé des üdü lők ről, szen ve dé lyes pe cá -
sok ról, ke dé lyes fröccsö zők ről, fo ci -
ked ve lők ről és az úszás sze rel me se -
i ről, aki ket oly kor a tré fás ked vű
bu da vá ri kán tor vá lo ga tás nél kül
meg tré fált. Hi szen für dő ru há ban
mind nyá jan egy for mák va gyunk,
füg get le nül at tól, hogy ki a teo ló gi -
ai ta nár, a püs pök, a fel ügye lő vagy az
iro dai al kal ma zott, avagy az egy sze -
rű gyü le ke ze ti tag. A har mó ni um
hang ja a jel leg ze tes sza gú ebéd lő ben
tar tott is ten tisz te le te ken vagy az „Ó,
ter jeszd ki…” es ti kö zös el ének lé se
mé lyen be vé ső dött az em lé ke ze tem -
be, per sze sok más gyü le ke ze ti, csa -
lá di él mény mel lett.

Ami kor a Szél ró zsa ta lál ko zó meg -
nyi tó já ra igye kez tem, leg alább egy
dél után ere jé ig ki ra gad va a hi va ta li
fog la la tos sá gok ból, a kő rös he gyi
völgy hí don ki néz ve az au tó ab la kán
– mint min dig – most is a szár szói
han gu lat ra ga dott ma gá val, mi köz ben
a ta lál ko zó cí me, a Me ríts! im pe ra tí -
vu sza járt az eszem ben. 

Ami kor meg ér kez vén én is meg -
kap tam a Szél ró zsa-ku la csot, és meg -
lát tam a nyi tó is ten tisz te let kel lé ke -
it, sej tet tem, hogy igen tág te re nyí -
lik az él te tő víz zel kap cso la tos kép -
zet tár sí tá sok nak – ige he lye ken in nen
és túl. A sok gye rek és fi a tal tár sa sá -
gá ban pe dig – amel lett, hogy vég te -
le nül sze ren csét le nül érez tem ma gam
a la zá ra „hang sze relt” hi va ta li öl tö -
nyöm ben – nem gon dol hat tam más -
ra, mint a sa ját har minc-negy ven év -
vel ez előt ti kér dé se im re, él mé nye im -
re: mit me rí tet tem én ak ko ri ban, s e
me rí tés ből mi ma radt meg má ra.

Nagy iro dal ma van a fel nőt té vá -
lás fo lya ma tá nak, s e mű vek vég ső
kér dé se min dig az, hogy va jon ho va
tű nik, s egy ál ta lán mi ért tű nik el a jel -
zős szer ke zet ként oly gyak ran hasz -
nált gyer me ki ár tat lan ság, gyer me ki
őszin te ség. Köl csey Pa ra ine si sé ben
jel zi an nak ve szé lyét, hogy a fel nö vek -
vő if jú egy re gyak rab ban szem lé li,
„amint a leg szen tebb ne vek… ál or ca
gya nánt hasz nál tat nak go nosz cé lo -
kat el ta kar ni”. A szí nes tin ták ról ál -
mo dó Kosz to lá nyi a gyer mek kor -

ban meg raj zolt vi lág ide á ját sír ja
vissza. S ha már Szár szó, ne fe led kez -
zünk meg az őszin te em ber ként még
or dí tó, to por zé ko ló Jó zsef At ti lá ról
sem. 

Ho vá lesz az őszin te ség, mi lesz, ha
már nem or dít ha tunk, ha óva tos ság -
ból, kí mé let ből vagy ön ér dek ből, tak -
ti kai vagy akár dip lo má ci ai cé lok ér -
de ké ben – im má ron fel nőtt ként –
hall ga tunk, mert hall gat ni arany; vagy
ugyan vi zet pré di ká lunk, de még is in -
kább bort iszunk? És va jon mi kell ah -
hoz, hogy el jus sunk ar ra a sa ját esen -
dő sé günk kel kap cso la tos tisz tán lá -
tás ra, amely ről Pál apos tol be szél a Ró -
mai le vél ben: „Hi szen amit te szek,
azt nem is ér tem, mert nem azt cse lek -
szem, amit akar nék, ha nem azt, amit
gyű lö lök.” (Róm 7,15)

Va jon mi kor és hogyan mond juk
el gye re ke ink nek, hogy még a szent
em ber sem min dig szent? Hogy a
gyer me ki ár tat lan ság, az or dí tó őszin -
te ség el vesz té se együtt jár a bűn be -
esés „ér de kes sé gé vel”, ame lyet a jó ra
va ló tö rek vés fog lal ke ret be. Pál meg -
hök ken tő szil lo giz mu sá val: „Ha pe -
dig azt cse lek szem, amit nem aka rok,
ak kor el is me rem a tör vény ről, hogy jó.”
(Róm 7,16) A Szél ró zsa kor osz tá lya
ta lán már át ér zi az apos to li re a liz mus
sú lyát, s tán azt sem gon dol ja, hogy
min den víz ről szó ló pré di ká ció egyet
je lent a pré di ká tor absz ti nen ci á já val,
akár gyü le ke ze ti, akár an nál tá gabb
kör ben.

Mint ahogy ma gam is az évek
múl tá val jöt tem rá, hogy az egy ko ri
szár szói idill mö gött mennyi tet te tés,
in du lat, int ri ka és be sú gás hú zó -
dott, hogy a sa ját gye rek- és if jú ko ri
em lé ke im ben élő, vi dám, lé lek kel
te li evan gé li kus egy ház nem csak a
szá mos ki vá ló, kö zös ség te rem tő lel -
kész mun ká já nak és a Szent lé lek
ere jé nek volt kö szön he tő, ha nem
sok eset ben kel lett hoz zá saj nos a re -
zsim mel va ló meg al ku vás és a lel ki
kor rup ció is.

Ülök a szár szói par ton, és ol va som
Ko rá nyi And rás ki vá ló köny vét Kál -
dy Zol tán ról. A kö tet cí me – Ha nem
sze ret ni is – jel zi, mi lyen el lent mon -
dá sos le het egy egy ház, egy em ber
éle te. Eb ben az össze tett ség ben meg -
kü lön böz tet ni és mér leg re ten ni a jót
és a rosszat s így vé le ményt al kot ni
na gyon ne héz fel adat. 

Ítél kez ni nem a mi dol gunk. Ám
ha a Szél ró zsa-ku lacs ba a leg fo gé ko -
nyabb ko ruk ban lé vő if jú evan gé li ku -
sok mos tan ság elég vi zet me rí te -
nek, ha lel ké sze ik, idő sebb hit sor so -
sa ik őszin tén be szél nek ve lük Pál
apos tol és egy ben a sa ját di lem má ik -
ról, ak kor jó eséllyel meg fog ják tud -
ni kü lön böz tet ni a víz és a bor ízét sa -
ját ma guk ban és a kül vi lág ban is. A
ket tőt össze ke ver ni pe dig át vitt ér te -
lem ben so ha, de – in conc re to – egy
me leg nyá ri na pon a Ba la ton part ján
an nál in kább ér de mes!

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház országos felügyelője

Mi van a ku lacs ban?
g Prőh le Ger gely

„Há lát adunk-e nap mint
nap ép bő rün kért? 
Mit üzen nek ne künk 
a gyil kos vil lá mok?”

Isten nyila?
f 15. oldal

„Egy re gyak rab ban hí vő pszi cho ló gust ke res nek.
Ilyen ér te lem ben gyor sab ban lesz egy kö zös
alapunk, de a lel ki gu ban co kat kibogozni nem 
sok kal könnyebb, mint a nem hí vő em be rek nél.”

Beszélgetés dr. Komlósi Piroska pszichológussal
f 13. oldal

„Nos, sze ret néd ma gát Krisz tust szol -
gál ni és őt ápol ni? No sza, raj ta! Ott van
mel let ted a be teg fe le ba rá tod. Menj
oda hoz zá, és szol gáld őt, és meg ta lá -
lod ben ne Krisz tust, nem sze mé lye sen,
ha nem az igé jé ben. Ha nem aka rod
vagy nem sze ret néd fe le ba rá to dat
szol gál ni, ak kor hidd csak el, hogy ha
Krisz tus ma ga len ne ott, ak kor ugyan -
ezt ten néd, és ott hagy nád őt. Hi szen
ez nem más ná lad, mint csu pán egy
csal fa gon do lat – amit a mi hasz na ön -
hitt ség te remt –, hogy sze ret néd szol -
gál ni Krisz tust, ha ő itt len ne. Ez
mind ha zug ság. Aki Krisz tust test ben
sze ret né szol gál ni, az szol gál ja a fe le -
ba rát ját. Ezt fi gyel mez te té sül és vi gasz -
ta lá sul mon dom a gya lá za tos meg fu -
ta mo dás sal és a ré mü let tel szem ben,
amellyel az ör dög ránk tá mad, hogy Is -
ten pa ran cso la ta el le né re ha nya gol juk
el a fe le ba rá tun kat, és a bal ol da lon vét -
kez zünk (Mt 25,31–46). For dít va is igaz
ez, né há nyan vét kez nek a jobb ol da -
lon is, túl vak me rő ek, és ki hív ják ma -
guk el len a ve szélyt, úgy,  hogy az Is tent
kí sér tik, és min dent el odáz nak, ami -
vel a dög vész és a pes tis el len vé de kez -
het né nek. Ők sem mi be ve szik az or -
vos sá go kat, és nem ke rü lik el azo kat
a vá ro so kat, ahol pes tis volt, és azo kat
a sze mé lye ket, akik eb ből fel gyó gyul -
tak, ha nem iszo gat nak és ját sza nak ve -
lük, ez zel akar ják bi zo nyí ta ni me -
rész sé gü ket, és azt mond ják: ez Is ten
bün te té se; ha meg akar ja őket őriz ni,
ak kor ezt meg fog ja ten ni gyógy sze rek
és igye ke ze tük nél kül is. Ezt nem Is -
ten be ve tett bi za lom nak, ha nem is ten -
kí sér tés nek hív ják. Is ten al kot ta a
gyógy szert, és ő ad ta az ér tel mün ket,
hogy a tes tün ket irá nyít sa és gon doz -
za, hogy az egész sé ges le gyen és él jen.”

d� Lu ther Már ton: 
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől? 

(Kovács Áron for dí tá sa)

Se mper refor m anda

Idén is mét si ke rült el ér ni, hogy ne
csu pán rá szo ru ló édes anyák él je nek
a kon fe ren ci á val egy be kö tött üdü -
lés le he tő sé gé vel, mert – egy egye -
dül ál ló édes apa sze mé lyé ben – az
„erő seb bik nem” is kép vi sel tet te
ma gát a jú li us 24-én kez dő dött al -
kal mon. Ne ki egyéb ként kü lö nö -
sen is örül tek a részt ve vő édes -
anyák, hi szen – or vos ként – szak mai
ta náccsal is szol gált az egyik dél előtti
prog ram so rán. 

A kon fe ren cia té má ját egy Túr me -
zei Er zsé bet ál tal for dí tott vers cí me
(Nem ejt hi bát) fog lal ta össze, jól le -
het a na pi bib lia ta nul má nyok, elő -
adá sok sor ra azo kat az élet hely ze te -
ket ele mez ték, ame lyek ben az em -
ber könnyen gon dol hat ja úgy, hogy
Is ten meg fe led ke zett ró la. A szen ve -
dés so ro zat nak ki tett Jób és a ki tar -
tó an imád ko zó Il lés pél dá ja ugyan -
ak kor a je len ne héz sé ge i vel küz -

dők szá má ra is bá to rí tást tu dott
köz ve tí te ni…

A szak mai elő adá so kat két evan -
gé li kus szak em ber – dr. Erős Jó zsef
pszi chi á ter és Tú ri Krisz ti na lel kész
– mel lett a re for má tus Bet hes da-kór -
ház mun ka tár sai – Dá nyi Zol tán
pasz to rál pszi cho ló gus, il let ve Szal -
ma An na szo ci ál pe da gó gus tar tot ták. 

Az esz ten dő ről esz ten dő re hű sé -
ges szol gá la tot vég ző lel ki pász to rok
mel lett az idei kon fe ren ci án kép vi sel -
tet te ma gát egy há zunk gyer mek- és
if jú sá gi osz tá lya is, amely je len tős
mér ték ben tá mo gat ta meg a ki csi -
nyek dél előt ti fog lal ko zá sa it.

Hogy Is ten „nem ejt hi bát”, azt –
né mi hu mor ral szól ván – sa ját bő rü -
kön is meg ta pasz tal hat ták a kon fe -
ren cia részt ve vői, hi szen dél utá non -
ként mind vé gig na pos, iga zi strand -
idő nek ör vend het tek. 

g BPM

Egyedülállóközösségben
b Lapzártánkkor,júliusutolsónapjánzárultaMagyarországiEvangé-
likusEgyház(MEE)NőiMissziójaáltaléventemegszervezettalkalom,
azegyedülállószülőkésgyermekeikkonferenciája.Azelsőilyenre1997-
benmégAlbertirsán,azalbertigyülekezetvendégházábankerültsor,
azótaviszonttöretlenülarévfülöpiOrdassLajosEvangélikusOkta-
tásiKözpontadotthontarendezvénynek.

Találós kérdésünk: Vajon felvételünk az alábbi tudósításban vagy a vezércikkben említett evangélikus „üdülőnek”
ott hont adó balatoni település – azaz Révfülöp vagy Szárszó – part menti vizében készült fiataljainkról? (A megfejtést
kö vet ke ző lapszámunk 15. oldalának alján közöljük.)

Áldásosztás a konferencia záró istentiszteletén
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Az egy ház tör té ne té ben, de ta lán a
sa ját ma gunk éle té ben is meg ta -
pasz tal hat tuk, hogy ugyan úgy rom -
bol ta, rom bol ja az egy há zat az, ami -
kor em be ri esz kö zök kel akar juk
„meg tisz tí ta ni”, mint az, ami től meg
akar juk tisz tí ta ni. 

Több nyi re a leg ne me sebb szán dé -
kok ve ze tik a nyil ván va ló bű nök kel,
tév ta ní tá sok kal szem ben azo kat, akik
úgy gon dol ják, hogy eze ket ki kell ir -
ta ni az egy ház kö zös sé gé ből. Az
ered mény még is az egy ház tes tén ej -
tett, na gyon ne he zen be gyó gyu ló
seb, sza ka dás lett. A mág lyák mö gött
is a tisz ta ság vá gya állt. Az egy ház kö -
zös sé gé ben meg ta pasz talt bű nök,
fo gya té kos sá gok, tév ta ní tá sok lát -
tán olyan ter mé sze tes nek tűnt az
ezek re adott vá lasz: ki ir ta ni, ki kö zö -
sí te ni, vé get vet ni ne ki… A kö zép kor -
ban még in téz mé nye sült is a „va dá -
szat”, és az in téz mény ha té kony sá ga
az zal volt mér he tő, ha mi nél több
tév ta ní tót, bű nöst fogott a cél ke -
reszt be, és küldött a mág lyá ra. 

Ta lán re mél het jük, hogy az egy ház
éle té ben vé ge en nek a kor szak nak.
Vagy ha na gyon őszin ték va gyunk, ma
mint ha megint fel erő söd né nek azok
a han gok (le het, hogy épp a mi énk),
ame lyek sok kal na gyobb szi gor, sok -
kal egy ér tel műbb ál lás fog la lás és lé pé -
sek után ki ál ta nak az egy ház éle té ben
ta pasz talt, so kak ál tal nyil ván va ló
bűn nek, tév ta ní tás nak vélt je len sé gek
ki ir tá sa, meg szün te té se ér de ké ben. 

Mai igénk eb ben a fo lya mat ban
na gyon ki jó za ní tó vá, sőt fel sza ba dí -

tó vá vál hat, és se gít het ab ban, hogy
a tisz to ga tá si, le szá mo lá si har cuk ba
be le fá radt, meg ke se re dett ka to nák
he lyett azok ma rad has sunk, akik ké
el hí vat tunk: Krisz tus élő kö zös sé ge.

Krisz tus élő kö zös sé gé nek ha tá ra -
it, lé tét so ha sem em be ri szán dé kok
je lö lik ki és te rem tik meg. Em be ri
szán dé kok kal – le gye nek azok akár
na gyon is ne me sek – csak szű kí te ni
vagy tá gí ta ni, az az min den kép pen
csak más sá ten ni tud juk Krisz tus
egy há zát. Más sá, mint ami vé el hív -
ta az, akié a kö zös ség, az egy ház. 

A mág lya tü zé ben nem csak az el -
ítélt égett el, ha nem ki égett ott az
egy ház ból ma ga Krisz tus is. A mág -
lya kö rül már nem az egy ház, Krisz -
tus ta nít vá nyai áll tak. In du la ta ik kal,
gyil kos sá guk kal ma gu kat is ki zár ták
ab ból a kö zös ség ből, ame lyet el vi leg
vé de ni akar tak. 

Az egy ház, a Krisz tus ál tal élet re
hí vott kö zös ség min de nes tül Krisz -
tu sé. Tisz ta sá gát, lé nye gét nem az ha -
tá roz za meg, hogy a kö zös ség egyes
tag jai mit gon dol nak egy más ról, ha -
nem ki zá ró lag az, hogy mi lyen a
kap cso la tuk Krisz tus sal. Ha az egy -
ház hoz fű ző dő kap cso la tu kat a mel -
let tük lé vő höz va ló kap cso la tuk ha -
tá roz za meg, ak kor meg szűnt a kö -
zép pont tal va ló kap cso la tuk, és ez -
ál tal sa ját ma gu kat zár ják ki a tény -
le ges, a va ló di Krisz tus-kö zös ség ből.

Mert a pe csét egy rész ről az, hogy
„is me ri az Úr az övé it”. Ő is me ri. El -
ső sor ban ne ki van kap cso la ta min den -
ki vel a kö zös ség ben. Ő hí vott el min -
den kit, ő akar meg tar ta ni min den kit,
ő akar ja a kö zös sé get min den ki vel. 

Ha hisszük, hogy Krisz tus ké pes
ki mon da ni min den ki nek az el hí vó,
te rem tő szót: „Kö vess en gem!”, ak kor
nem ké tel ked he tünk ab ban, hogy
ezt an nak is ki mond ta, akit na gyon

ne he zen vi se lünk el a kö zös ség ben.
Az élet hely ze tek, az élet tör té ne tek,
a meg hal lás, az en ge del mes ség for -
mái pe dig na gyon vál to za to sak le het -
nek. A bű nös asszony nak nem a
vám sze dő  asz talt kel lett ott hagy nia,
Zá ke us nak nem a ha lász há lót.

Az egy ház nak so ha nem az a ba -
ja, hogy nem elég tisz ta, ha nem az,
hogy nem krisz tu si. Így az egy ház hoz
tar to zók nak el ső sor ban nem azon
kell fá ra doz ni uk, hogy élet vi te lük ben,
gon dol ko dá suk ban tisz ták le gye nek,
ha nem azon, hogy krisz tu si ak. A
csak tisz ta, de nem krisz tu si olyan,
„mint a zen gő érc vagy pen gő cim ba -
lom” – „sem mi”. És ugyan így an nak,
aki az éle té vel vagy – ha tet szik – bű -
ne i vel küsz kö dik, nem ar ra van szük -
sé ge, hogy meg mond juk, mi a rossz
ben ne, ha nem Krisz tus ra – csak és
ki zá ró lag Krisz tus ra. 

Ez a pe csét má sik ol da la. Ugyan
na gyon jó szán dé kú nak tű nik an nak
a sé má nak a meg kö ve te lé se, hogy
„hagyd el bű ne i det”, „térj meg”, és az -
tán mél tó vá le szel ar ra, hogy Krisz -
tus kö zös sé gé be ke rülj, még is na -
gyon-na gyon ha mis és le he tet len.
„Tisz tán” nem le het Krisz tus kö ze lé -
ben len ni, Krisz tus kö zös sé gét csak
az el hí vó szó te rem ti meg, amely
min den élet hely zet ben, min den élet -
tör té net ben, akár mi lyen bű nök fog -
sá gá ban meg szó lal és te remt. 

Így ne künk, akik azt gon dol juk,
hogy azon kell fá ra doz nunk, hogy
má sok szá má ra is fel erő sít sük a szót,
az Igét, nem le het más dol gunk, mint
Krisz tust hir det ni. Egye dül Krisz tust.

Fo lya ma to san azon so pán ko dunk,
hogy – leg alább is itt, Eu ró pá ban –
egy re job ban ve szí tik el az egy há zak
a „hí ve ket”, hogy nem tud juk meg szó -
lí ta ni kör nye ze tün ket, hogy nem
tud juk „von zó vá” ten ni az egy ház hoz-

gyü le ke zet hez tar to zás élet for má -
ját. Erőt len nek, ha tás ta lan nak érez -
zük azt az el hí vó szót, amely ről azt
gon dol juk, hogy mi (is) köz ve tít jük.
Szé pen ki is ala kí tot tuk az arany-, az
ezüst-, a cse rép- és fa edé nyek se ma -
ti kus hi e rar chi á ját, „is mer jük” is már
egy mást annyi ra, hogy sza va i , tet te i
alap ján azon nal tud juk a má sik ról,
hogy ő az tán iga zán arany, ő meg az
ér ték te len fa. Ma gunk kal fog lal ko -
zunk, fruszt rál tak, ener vál tak va -
gyunk, és sok szor már nem is ma rad
más „harc te rünk”, mint a sa ját kö zös -
sé günk. 

De nem le het, hogy alap ve tő en az
a ba junk, hogy túl so kat fog lal ko zunk
sa ját ma gunk kal, a kö zös sé günk ba -
ja i val – és egy re ke ve seb bet Krisz tus -
sal? Nem le het, hogy Krisz tus olyan
elv vé, dog má vá me re ve dett kö zöt -
tünk, amellyel mér ni le het a kö zöt -
tünk és kö rü löt tünk lé vő ket? Nem le -
het, hogy már csak sé mák ban va -
gyunk ké pe sek gon dol kod ni, és ré gen
ki ve szett be lő lünk Krisz tus „élet -
sze rű sé ge” – ahogy bár mi lyen úton,
bár ki mel lett egy szer csak vá rat la nul
meg áll, és meg szó lít: „Kö vess en -
gem!”? Nem le het, hogy „csak” az a
ba junk, hogy már nem hi szünk an -
nak ere jé ben, akié az egy ház, aki el -
hív – min ket is és min de ne ket?

Fel sza ba dí tó a mai igénk: nem
ne künk kell ag gód nunk azért, hogy
mi lesz az egy ház zal, mi lesz Krisz -
tus el hí vot ta i val. Krisz tus a ke resz tig
me nő en „ag gó dott” ezért. A ke reszt
ere jét mi vagy csak tom pí ta ni tud juk
em be ri el vá rá sa ink kal, vagy aján dé -
ká ból él ve meg sza ba dul ha tunk mind -
at tól, ami ben nün ket is el vá laszt Is -
ten től és a má sik em ber től. Ne künk
„csak” Krisz tus kell, ne künk „csak”
Krisz tu sunk le het. 

g Ken deh K. Pé ter

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 9.  va Sár nap – 2tim 2,19–21 

Nemtiszták–krisztusiak!
a va Sárnap ig éje

A spor to lók tud ják iga zán, hogy a
ver seny egyik leg fon to sabb pil la na -
ta a start, az el in du lás. Ha a start
rosszul si ke rül, ak kor szin te biz tos le -
het a ver seny ző ab ban, hogy nem jut
fel a do bo gó leg fel ső fo kára. Ré geb -
ben több ször elő for dult, hogy a vas -
ér cet szál lí tó ha jók irány tű je a nagy
tö me gű érc ha tá sá ra egy ki csit el haj -
lott a he lyes irány tól, de ez a kis el -
haj lás hosszú tá von azt ered mé nyez -
te, hogy a ha jó nem ér ke zett meg ab -
ba a ki kö tő be, aho va in dult. 

Ha té ves az in du lás irá nya, té vely -
gés lesz az út foly ta tá sa. Ha a kó rus -
ve ze tő rosszul ad ja meg a kez dő han -
got, biz to san ha mi san szól a kó rus, és
né hány ütem után le he tet len né vá lik
az ének lés. Min den más fo lya mat ban,
ese mény sor ban is a foly ta tást dön tő -
en meg ha tá ro zó sze re pe van az in du -
lás nak. Mi ért len ne ez más kép pen az
is ten tisz te let szent fo lya ma tá ban, a li -
tur gi á ban?

Kü lön fé le ke resz tyén fe le ke ze tek -
ben sok fé le is ten tisz te le t-kez dő mon -
dat tal ta lál koz ha tunk. Van nak kö zöt -
tük hosszú és cir kal mas, de rö vid és
egy sze rű mon da tok is. Szá mom ra az
evan gé li kus is ten tisz te let nyi tó mon -
da ta je len ti a leg töb bet: „Az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben!” Fö lös le ges ezt az

egy sze rű, még is a lé nye get ki fe je ző
mon da tot bár mi vel ki egé szí te nünk.
En nek a rö vid mon dat nak sú lya van,
ez ad ja meg az is ten tisz te let he lyes
irá nyát és alap hang ját. 

He lyes irányt és alap han got ad
ne kem, a lel kész nek is. 

Biz ton sá got ad, hogy nem a ma -
gam jó szán dé kú ügy kö dé sé nek át -
élő je és „kö zön sé ge” a gyü le ke zet,
ha nem a Szent há rom ság Is ten az,
aki a li tur gi á ban, a hall ga tott, az éne -
kelt igé ben és a szent sé gek ben vi -
gasz tal ja, erő síti föl dön küz dő egy -
há zá nak né pét. Nem a lel kész mu -
tat vá nya, ma gán szá ma az is ten tisz -
te let, ha nem Is ten ne vé ben, te hát
szent lé nyé nek lé nye gé ben: sze re te -
té ben, bűn bo csá tó ir gal má ban és
talp ra ál lí tó ke gyel mé ben fü röd het
meg a gyü le ke zet.

Meg erő sít (kon fir mál) ak kor, ami -
kor gon dok, két sé gek, ter hek lú goz -
zák ki be lő lem a lel ke se dés ere jét, hi -
szen biz tos le he tek ab ban, hogy nem
lesz a ma gam erőt len sé gé nek ál do za -
ta az is ten tisz te let. Is ten ere je gyak -
ran ép pen az em be ri erőt len ség hát -
te rén tű nik elő leg in kább. A gyü le ke -
zet tel együtt ma gam is át él he tem Is -
ten Krisz tus ban adott pá rat lan aján -
dé ká nak cso dá ját.

Más kor vi szont alá zat ra int. Nagy
szük sé gem van er re, ami kor a ké szü -
lés so rán lel ke sen úgy vé lem, hogy jól
„si ke rül” majd az is ten tisz te let. Ha
eset leg így lesz, ak kor is egye dül Is -
te né a di cső ség, hi szen nem az én
ne vem ben, ha nem a Szent há rom ság
Is ten ne vé ben ün ne pel együtt a
gyü le ke zet. 

Fe gyel mez, mert a vi lág leg fon to -
sabb ese mé nyén – ami kor Is ten ta -
lál ko zik ve lünk – nem le het he lyük
ru tin ból el da rált li tur gi kus szö ve gek -
nek, imád sá gok nak, hit val lás nak,
szer zé si igék nek. Vég képp nem le het
he lyük meg gon do lat lan és a Krisz tus -
ról szó ló be széd től tá vol csa tan go ló
sza vak nak a szó szé ken. Min den perc -
nek tu da tos nak és kon cent rált nak
kell len nie, és min den szó nak meg -
fon tol tan és tu da to san kell el hang za -
nia. Mér he tet len fe le lős ség ez, ame -
lyet csak az Atya, Fiú, Szent lé lek
ne vé ben le het és sza bad föl vál lal ni!

Bá to rít, hogy az is ten tisz te le ten el -
hang zó vagy a ke reszt ség ben kör be -
öle lő, az úr va cso rá ban ma gunk hoz
vett ige nem tér vissza dol ga vé ge zet -
le nül. Nem egy ide jét múlt szer tar tást
élünk át, nem ré gi tör té ne te ket po -
ro lunk le és is mé tel ge tünk új ra és új -
ra, ha nem Krisz tus – aki teg nap, ma

és mind örök ké ugyan az – igé jé nek és
igé jé ben ön ma gá nak „leg fris sebb ki -
adá sá val” szó lít meg ak tu á lis élet hely -
ze tünk ben. 

De leg alább ilyen fon tos a gyü le -
ke zet vá la sza is: Ámen! Ki fe je zi azt,
hogy a gyü le ke zet is tud ja – és az
„ámen” szó ere de ti ér tel me sze rint bi -
zo nyos is ab ban –, hogy nem csak val -
lá sos ren dez vény részt ve vő je, ha -
nem a Szent há rom ság Is ten nel va ló
ta lál ko zás és kö zös ség ün ne pén vesz
részt, amely csak így kez dőd het: Az
Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben!

Ez az egyet len iga zi alap hang ja és
egyet len he lyes irá nya az is ten tisz te -
let nek. És ha jó az alap hang, ak kor a
gyü le ke zet rá han go ló dik az egész
egy ház is ten tisz te le té re; ha jó az in du -
lás irá nya, ak kor ezen az úton bi zo nyo -
san együtt ha la dunk a Föl tá ma dot tal.

g Ko vács Lász ló,
a Ne mes kol tai Evan gé li kus 

Egy ház köz ség lel ké sze

Istennevéneksegítségülhívása:
AzAtya,Fiú,Szentléleknevében!

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Mennyei Atyánk! Há lá sak va gyunk
ne ked, hogy szól tál hoz zánk ma is
igé den ke resz tül, és kö szön jük ne ked,
hogy Jé zu sért mi is meg szó lít ha -
tunk té ged imád ság ban.

Kö szön jük, hogy igéd ben le lep le -
zed a mi bű ne in ket, és Jé zus ke reszt -
ha lá lá ért meg bo csá tod a mi vét ke in -
ket, ha meg vall juk őket ne ked. Bo -
csásd meg, Is te nünk, hogy olyan
sok szor csak meg hall gat juk a sza va -
dat, még ha cso dá lat tal is, de ké sőbb
úgy élünk, mint ha nem is len nél. Ké -
rünk, adj ne künk igaz meg té rést és
kép mu ta tás nél kü li, en ge del mes, új
éle tet, hogy el tud juk hagy ni a go -
nosz sá got, és ne a bűn ben, ha nem
ben ned tud junk gyö nyör köd ni.

Kö nyör günk egy há za dért. Add,
hogy min den lel kész, tiszt ség vi se lő
és gyü le ke ze ti tag meg lás sa tő led jö -
vő fel ada tát. Add, hogy ész re ve -
gyük mind azo kat ma gunk kö rül,
aki ket ránk bíz tál. Hadd tud junk
sze re tet tel for dul ni min den ki fe lé, és
add ne künk Szent lel ke det, hogy
bát ran te gyünk bi zony sá got Jé zus -
ról. Ké rünk, adj éb re dést or szá -
gunk ban, és eb ben hasz nálj min ket
úgy, ahogy jó nak lá tod.

Kö nyör günk ha zán kért. Ké rünk,
is mer tesd meg ma gad min den ve ze -
tőnk kel, és adj böl cses sé get ne kik,
hogy jó dön té se ket tud ja nak hoz ni
eb ben a ne héz idő szak ban.

Ké rünk a kis gyer me ke kért. Add,
hogy meg kap ják mind azt, ami az
egész sé ges tes ti-lel ki nö ve ke dés hez
szük sé ges.

Ké rünk a fi a ta lo kért. Add, hogy ne
csak a te le ví zi ón és in ter ne ten ke resz -
tül él jék át a sport és a kö zös ség örö -
mét, ha nem a sze mé lyes ta lál ko zá -
sok ban is. Ké rünk a gyer mek- és if -
jú sá gi tá bo ro kon részt ve vő kért és
azo kért is, akik még nem is hal lot tak
ró lad iga zán. Add, Urunk, hogy mi -
nél ha ma rabb meg is mer hes se nek
té ged, hi szen lá tod, hogy egy re több
és go no szabb ve szély fe nye ge ti őket,
me lyek be nél kü led be le ro han nak.

Ké rünk a fel nőt te kért. Add, hogy
mi nél töb ben jó pél dák le hes sünk a
Krisz tus-kö ve tés ben. Ké rünk, te
tartsd össze a há zas sá go kat, csa lá do -
kat, adj böl cses sé get a szü lők nek. De
ké rünk, te töltsd be a szét sza kadt csa -
lá dok ban élők éle tét is. Kö nyör günk
azo kért, akik a sok mun ka után egy
kis sza bad ság hoz jut nak. Add meg
ne kik, hogy va ló ban ki tud ják ma gu -
kat pi hen ni akár ott hon, akár nya ra -
lá son. De ké rünk, te gon dos kodj
azok ról is, akik pi hen ni kény sze rül -
nek, pe dig szí ve sen dol goz ná nak. 

Ké rünk az idő se kért, be te ge kért,
szen ve dő kért. Te adj ne kik erőt a hő -
ség ben, gyó gyu lást a be teg ség ből és
tü rel mes se gí tő ket mel lé jük. De ha
még is el kell men ni ük eb ből a vi lág -
ból, add, hogy ve led tud ja nak át men -
ni az örök ké va ló ság ba. Kö nyör günk
a gyá szo ló kért. Add, Urunk, hogy
meg ta pasz tal has sák eb ben a hely zet -
ben is a te je len lé te det.

Ké rünk, áldj meg mind nyá jun -
kat, hogy böl csen tud junk él ni mind -
az zal, amit ka punk tő led. 

Kö szön jük, Is te nünk, hogy meg -
hall gatsz min ket Jé zus Krisz tu sért.
Ámen.

Oratio
œcumenica

F i z e s s e n
e l ő
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– Na gyon po zi tí van von ta meg a
Szél ró zsa 9. or szá gos evan gé li kus if -
jú sá gi ta lál ko zó mér le gét az elő ző
szám ve zér cik ké ben. Tény leg csak a
szép re em lé ke zik?

– Úgy vé lem, ez alap ve tő en élet -
szem lé let, hoz zá ál lás kér dé se. Van -
nak, akik meg bot rán koz ni men nek a
Szél ró zsá ra, és min dig ta lál nak is va -
la mit, amin ször nyül köd het nek…
Én, mint meg is ír tam, el ső sor ban töl -
te kez ni, me rí te ni me gyek, és ta lál koz -
ni sok-sok ba rát tal, szol ga társ sal.
Ter mé sze te sen nem va gyok annyi ra
el fo gult, hogy ne ven ném ész re a hi -
á nyos sá go kat, ne lát nám, hogy van,
amit job ban, más ként le het ne és
kel le ne csi nál ni a jö vő ben. Hi szen –
ki csit iro ni ku san fo gal maz va – Szél -
ró zsa sin csen tö vis nél kül.

– Em lí te ne né há nyat a tö vi sek ből?
– Alig hi he tő, hogy még min dig

nem tud juk meg ol da ni a tö me ge sen
ér ke ző részt ve vők gyors re giszt rá ci -
ó ját. Pe dig nem mind egy, hogy mi -
lyen az el ső él mény a ta lál ko zón:
öröm te li meg ér ke zés és fo gad ta tás
vagy hosszú sor ban ál lás a tik kasz tó
na pon. Nem va gyok szak em ber, de
úgy vé lem, már a Szél ró zsá ra vi vő kü -
lön vo na ton, út köz ben meg tör tén -
het ne a re giszt rá ció és a kar sza la gok
ki osz tá sa. Így sen ki se kés né le a nyi -
tó is ten tisz te le tet, és nem kel le ne ké -
sőbb re ten ni a prog ra mo kat. Re mé -
lem, 2014-ben már ez zel a fel adat tal
is meg fo gunk bir kóz ni. 

– Ap ro pó, 2014: van már va la mi el -

kép ze lés arról, hol ren de zik a ti ze dik
Szél ró zsát?

– Ter mé sze te sen már el kez dő -
dött az öt let elés. Az egyik ja vas lat,
hogy tér jünk vissza a Szél ró zsa szü -
lő föld jé re, Vár al ja kör nyé ké re. Kér -
dés vi szont, hogy a jócs kán fel cse pe -
re dett, 2014-ben már ti zen nyolc (!)
éves Szél ró zsa szá má ra ho gyan te -
remt he tő meg a szük sé ges inf ra -
struk tú ra azon a kör nyé ken. 

Egy má sik öt let, hogy ün ne pel jük
a ju bi le u mot a fő vá ros ban, eset leg
Csil le bér cen. Per sze eh hez az is szük -
sé ges, hogy a bu da pes ti gyü le ke ze tek,
lel ké szek is az ügy mö gé áll ja nak.
Még sem mi sem dőlt el. Bát ran le het
lob biz ni a ren de zés jo gá ért, amely
nem csak nagy fel adat, fe le lős ség, de
ko moly esély és le he tő ség is a há zi -
gaz dák szá má ra. 

– Mi lyen esély re gon dol?
– A há zi gaz dák egy részt le he tő sé -

get kap nak ar ra, hogy meg mu tas sák
ma gu kat és ér té ke i ket. Ez zel re me kül
él tek Fo nyód li ge ten a So mogy-Za lai
Egy ház me gye gyü le ke ze tei. Nem le -
he tett nem meg áll ni a sát ruk előtt,
ahol min dig tör tént va la mi, ahol min -
dig ré sze sed het tünk ven dég sze re te -
tük ben. Más részt a há zi gaz da esélyt
kap ar ra, hogy fel fe dez ze, moz gó sít -
sa rej tett tar ta lé ka it, ed dig ta lán még

szunnya dó ön kén te se it, akik re a ta lál -
ko zó után is szá mí ta ni le het majd a
gyü le ke ze tek épí té sé ben.

– Tér jünk vissza a tö vi sek hez…
– Nem csak a re giszt rá ci ó nál, de az

ét ke zé sek nél is „kö te le ző ha gyo -
mány nak” tű nik a hossza dal mas sor -
ban ál lás. Tu dom, hogy több ezer em -
ber gyors jól la ka tá sa még Jé zus szá -
má ra is ko moly ki hí vás volt, de ő
meg ol dot ta. Ta lán még a tö meg ét -
kez te tés ben is ta nul ha tunk a ná zá re ti
mes ter től, hi szen ő nem sor ba ál lí tot -
ta az em be re ket, ha nem cso por tok -
ban le ül tet te, és ta nít vá nya i ra bíz ta
a ha rap ni va ló szét osz tá sát… 

Mind ez ma nap ság akár az úgy ne -
ve zett „Lu ther-mar ket” meg ho no sí -
tá sá val a Szél ró zsán va ló sul hat na
meg: le he tő vé vál na, hogy a mai ta -
nít vá nyok ad ja nak en ni a tö me gek -
nek. Az evan gé li kus gaz dál ko dók,
gyü le ke ze tek és ré gi ók ter mé ke i -
ket köz vet le nül fel kí nál hat nák a
Szél ró zsa éhe ző és szom ja zó so ka -
sá gá nak. Ez a püs pö ki gaszt ro evan -
gé li zá cók hoz kap cso ló dó bor kós -
to lá sok al kal má val már igen ha té ko -
nyan mű kö dött… Kép zel jük el, mek -
ko ra si ker lett vol na pél dá ul, ha
Zsí ros And rás med gyes egy há zi kol -
lé gám egy te her au tó gö rög dinnyé -
vel ér ke zett vol na… 

Tisz tá ban va gyok az zal, hogy az
ilyen tet sze tős öt le tek meg va ló sí tá -
sá nak szá mos ha tó sá gi fel té te le van,
de most még idő ben va gyunk, hogy
2014-ig le küzd jük eze ket az aka dá -
lyo kat. 

– A Szél ró zsa több ge ne rá ci ós ta lál -
ko zó vá nőt te ki ma gát. Mennyi ben si -
ke rült min den kor osz tály szá má ra
meg fe le lő szel le mi-lel ki táp lá lé kot
nyúj ta ni a Ba la ton-par ton?

– Re mé nye im sze rint az igei al -
kal mak ból min den nem ze dék tu -
dott me rí te ni. Gyen ge lánc szem volt
vi szont a kö zös ének lés, amely sza -
bad té ren nem könnyű fel adat, hi szen
nem igen hall juk egy mást. Ta lán nem
csak az idő sebb kor osz tály hi ány ér -
ze tét fo gal ma zom meg: szí ve sen éne -
kel tem vol na egy ki csit több ko rált.
Má ig sem ér tem, hogy a zá ró is ten -
tisz te le ten, a „szent sá tor ban” pél dá -
ul mi ért nem zeng het tük együtt a jól
is mert ko rált a me ző be ré nyi fú vó sok
ve ze té sé vel! Biz to san sok-sok té vé né -
ző is bol do gan éne kelt vol na ve lünk
együtt.

Egy má sik kér dés, hogy va jon a kö -
zép is ko lás kor osz tály me nnyi ben ta -
lált spe ci á li san ne ki szó ló prog ra mo -
kat. Négy éve Kő sze gen kü lön kö zép -
is ko lás-sát rat mű köd te tett szá muk -
ra Mes ter há zy Ba lázs. Ő most már

Szél ró zsa-atyá vá „öre ge dett”; fon -
tos len ne, hogy egy re sza po ro dó
gim ná zi u ma ink is ko la lel ké szei tu -
da to san fel vál lal ják ezt a szol gá la tot,
hi szen a Szél ró zsa en nek a kor osz -
tály nak a meg szó lí tá sá ra is óri á si
esély. Ter mé sze te sen en nek elő fel té -
te le, hogy is ko la lel ké sze ink részt ve -
gye nek a Szél ró zsán, ami az ő spe ci -
á lis hi va tá suk ban nem sza ba don vá -
laszt ha tó gya kor lat…

– Akadt még más tö vi sek be is?
– Nem ke re sek töb bet… Tö vi se i -

vel együtt is na gyon há lás va gyok Is -
ten nek ezért az il la tos vi rá gért!

g EÉ

Szélrózsasincstövisnélkül
Aki vá la szol: Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

é gtájoló

Ép pen két száz ki lenc ven esz ten de je
an nak, hogy 1722. jú li us 23-án a
Szar vas ra ér ke ző szlo vá kok alá ír ták
a le te le pe dé si szer ző dést. A je les dá -
tum ról idén is meg em lé kez tek a Kö -
rös-par ti vá ros ban.

A he lyi kép vi se lő-tes tü let 2002-ben
nyil vá ní tot ta Szar vas vá ros nap já vá jú -
li us 23-át. Ugyan ab ban az év ben az
evan gé li kus Ótemp lom tö vé ben fel -
avat ták a le te le pe dé si em lék kö vet,
mely hez az alap anya got Szlo vá ki á ból
hoz ták. Az óta min den év ben ezen a
he lyen tart ják a vá ros na pi meg em lé -
ke zést.

Az év for du lós ün nep sé gen meg je -
len te ket – köz tük Šte fan Daňót, a
Szlo vák Köz tár sa ság bé kés csa bai fő -
kon zul ját és Fu zik Já nost, az Or szá -
gos Szlo vák Ön kor mány zat el nö két
– Mó tyán Ti bor, a Szar va si Szlo vák
Ön kor mány zat el nö ke kö szön töt te.

„Az egész me gye, sőt az egész or szág
büsz ke le het ar ra, hogy eb ben a vá ros -
ban ti zen öt ge ne rá ción túl is őr zik a
szlo vák nyel vet és kul tú rát. Nem ze ti -
sé gi nyel vű ok ta tá si in téz mény is mű -
kö dik itt, me lyet az Or szá gos Szlo vák
Ön kor mány zat tart fenn” – hang sú -
lyoz ta be szé dé ben Fu zik Já nos. Hoz zá -
tet te, a bá ró Har ru c kern Já nos György
hí vá sá ra Zó lyom vár me gyé ből ide ér -
ke zett te le pe sek vol tak azok, akik a tö -
rök pusz tí tás nyo mán el nép te le ne -
dett te rü le ten új vá rost épí tet tek. Mint
mond ta, bí zik ab ban, hogy a jö vő ge -
ne rá ci ói is meg őr zik a szlo vák ősök kul -
tú rá ját és mun ka sze re te tét. 

Ba bák Mi hály, Szar vas pol gár mes -
te re azt hang sú lyoz ta, hogy a vá ros
tör té nel mé nek 1722 óta író dó lap ja i -
ra sok min den fel ke rült a két száz ki -

lenc ven év alatt. „Ma is dol gos, jó lét -
re vá gyó s a gya ra po dá sért ten ni is ké -
pes em be rek él nek itt. Szar vas be fo -
ga dó vá ros, mely nek la kói ma is a ma -
gyar ság össze tar to zá sát hir de tik, mert

nem fe lej tet ték el, hogy itt van a Kár -
pát-me den ce mér ta ni kö ze pe” –
mond ta a pol gár mes ter.

Az ün ne pi be szé dek után a részt ve -
vők ko szo rú kat he lyez tek el a le te le pe -
dé si em lék kő nél, majd az Ótemp lom -
ba (képünkön) vo nul tak. Lá zár Zsolt,
a Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház -
me gye es pe re se ige hir de té sé ben em -
lé kez te tett ar ra, hogy ma is olyan erős
hit tel kel le ne él nünk, ami lyen annak a
har minc négy szlo vák csa ládnak volt,
ame lyek el jöt tek a bi zony ta lan ba, hogy
új éle tet te remt se nek. Hor váth Z. Oli -
vér nek, a Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség lel ké szé nek kö -
szön he tő en szlo vák nyel vű imád ság is
el hang zott a temp lom ban. 

g Ba bák Z. 
For rás: be ol.hu / L. J., newj sag.hu

Szarvasmegalapítására
emlékeztek

Ha gyo mány, hogy a vá ros na pi ün nep ség ke re té ben az Ótemp lom ban
ad ják át a vá ros kép vi se lő-tes tü le te ál tal oda ítélt köz mű ve lő dé si és pe -
da gó gi ai dí ja kat. Eb ben az év ben a pe da gó gi ai dí jat öten ve het ték át,
köz tük Tóth Fe renc né, a Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da pe da gó gu sa. A ki tün te tett pe da gó gu sok va la mennyi en most vo -
nul nak nyug díj ba.

Teo ló gi ai ta nulmá nya i nak el -
vég zé se után Dar vas Ani kót
jú li us 28-án a De ák té ri gyü -
le ke zet ben or di nál ta Gáncs
Pé ter el nök-püs pök. 

Pré di ká ci ó já nak alap igé je
az ava tan dó lel kész ál tal a
meg hí vó ra vá lasz tott ószö -
vet sé gi ige (1Kir 19,11–12) volt,
amely lel ké szi ars po e ti ca -
ként, teo ló gi ai hit val lás ként
hir de ti az új rá kos ke reszt úri
is ko la lel kész hi té nek alap ját,
azt az is ten ké pet, ame lyet
Ani kó az újon nan in du ló Pod -
ma nicz ky Já nos Evan gé li kus
Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la
ta ná ri ka ra, di ák jai és azok
szü lei előtt kép vi sel ni fog.
Azt, hogy az Úr ere je nem
pusz tí tó ha ta lom ban és erő -
szak ban, ha nem a halk és sze -
líd szó ban van. 

A püs pök ige hir de té sé ben
rá mu ta tott, hogy az ősszel in -
du ló evan gé li kus is ko lá ban
szük sé ge lesz er re a hit val lás -
ra a most ava tott lel kész nő nek, és
meg is van a ké pes sé ge és a ta pasz -
ta la ta, hogy új, kre a tív mó don szó lít -
sa meg a rá bí zot ta kat. Ezt a ta len tu -

mát a Ta más-mi sék egyik fő szer ve -
ző je ként évek óta ka ma toz tat ja. 

Gáncs Pé ter hang sú lyoz ta an nak
je len tő sé gét is, hogy a lel kész nő tíz

év vel ez előtt épp a De ák té ri
ol tár előtt meg ke resz tel ked -
ve me rí tett elő ször az élet vi -
zé ből, és most el ső ön ál ló
lel ké szi szol gá la ta ként in nen
oszt ha tott úr va cso rát az ün -
nep lő gyü le ke zet nek. 

Az ün ne pi szer tar tást kö -
ve tő en a kö szön té sek hang -
zot tak el. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek -
to ra, Sza bó La jos mel lett a
kül dő De ák té ri gyü le ke zet
ne vé ben Smi dé li usz Gá bor, a
Dé li Egy ház ke rü let ne vé ben
Gáncs Pé ter és Ra dos né Len -
gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő, a nyír egy há za-kert vá -
ro si gyü le ke zet – ahol Ani kó
ha tod évét töl töt te – ne vé -
ben La borczi Gé za lel kész
mond ta el jó kí ván sá ga it. Az
utób bi val egy au tó busz nyi
gyü le ke ze ti tag is ér ke zett. A
fo ga dó rá kos ke reszt úri gyü -
le ke zet sem fe led ke zett meg
az ün ne pelt ről: Nagy né Sze -

ker Éva lel kész nő az ün nep sé get kö -
ve tő aga pé ke re té ben mond ta el bá -
to rí tó sza va it.

g Kiss Ta más

„Atűzutánhalk
ésszelídhanghallatszott”

Lel kész ava tás a De ák té ren

Dar vas Ani kó 1979-ben szü le tett Bu da pes ten. Az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem Rad nó ti Mik lós Gya -
kor ló is ko lá já ban érett sé gi zett 1997-ben, majd az EL -
TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rán ma gyar sza kon szer -
zett ta ná ri dip lo mát 2003-ban.

Egye te mi ta nul má nyai so rán be le kós tolt az EL TE
Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak fi zi ka ta ná ri kép zé sé be,
va la mint ab szo lu tó ri u mot szer zett a böl csész ka ron ma -
gyar mint ide gen nyelv, il let ve finn ugor sza kon, és nyelv -
tu do má nyi dok to ri kép zés ben is részt vett.

2012-ben vég zett az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem teo ló gus-lel kész sza kán; egy tan évben a Hel -
sin ki Egye tem Teo ló gia Ka rá nak hall ga tó ja volt.

2003–2004-ben a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Nyelv tu do má nyi In té zet nyelv tör té ne ti osz tá lyá nak tu -

do má nyos se géd mun ka tár sa, 2004–2008 kö zött az Élet
és Tu do mány he ti lap ol va só szer kesz tő je, majd 2009–
2010-ben iro dai al kal ma zott az EHE ta nul má nyi osz -
tá lyán.

Ok ta tá si ta pasz ta la to kat az EL TE nyel vé sze ti szak-
és pro sze mi ná ri u ma in, va la mint a ma gyar mint ide gen
nyelv ok ta tó ja ként az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men szer zett.

An golul és finnül kö zép fo kon be szél, de a ta nult nyel -
vek kö zött fel so rol hat ja a né me tet, az oroszt, a fran ci -
át, az ész tet, a szur gu ti han tit, az észa ki han tit, a hé -
bert, az ógö rö göt, a la tint és a ja pánt is.

Tag ja a Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tár sa ság nak, a Ka -
le va la Ba rá ti Kör nek, és ve ze tő sé gi tag ja a Ma gyar–Észt
Tár sa ság nak.
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A meg be szé lé se ken Sem jén Zsolt
mi nisz ter el nök-he lyet tes fel hív ta
a fi gyel met a Ma gyar or szág új
Alap tör vé nyé ben meg fo gal ma zott
el vek re, me lyek rész ben át ren de -
zik – töb bek kö zött – az idős gon -
do zás sal kap cso la tos ál la mi fel ada -
to kat. 

Ba log Zol tán mi nisz ter is mer tet -
te a szo ci á lis és ok ta tá si szfé rát
érin tő vál to zá so kat, tá jé koz ta tást
adott a köz fel adat-el lá tás ál la mi fi -

nan szí ro zá sá nak vár ha tó vál to zá sa -
i ról. Re mé nyét fe jez te ki, hogy mi -
u tán az új mi nisz té ri u mi struk tú rá -
ban a leg több – egy há zak ál tal is el -
lá tott – köz fel ada tot érin tő ága zat,
va la mint az egy há zi kap cso lat tar tás
is az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té -
ri u má nak fe le lős sé gi kö ré be tar to -
zik, az egyez te té sek ha té kony sá ga
ja vul ni fog.

Az egy há zak ve ze tői ki fej tet ték,
hogy köz fel adat-el lá tó in téz mé nye -

ik fenn tar tá sá ra nem kér nek se
több, se ke ve sebb ál la mi tá mo ga tást,
mint amennyi a ha son ló ál la mi in -
téz mé nyek nek jut. Hang sú lyoz ták,
hogy az egy ház szá mos for má ban
vé gez az egész tár sa da lom szá má -
ra nél kü löz he tet len te vé keny sé get,
nem csak ak kor, ami kor ok ta tá si,
szo ci á lis, egész ség ügyi vagy kul -
tu rá lis te rü le ten vé gez szol gá la tot,
ha nem ak kor is, ami kor sa já tos
kül de té sé nek meg fe le lő en hit életi
te vé keny sé get foly tat. 

A fe lek egyet ér tet tek ab ban, hogy
az ál lam és az egy há zak kap cso la -
tá nak hosszú tá vú ala kí tá sá ban el -
sőd le ges szem pont a tár sa dal mi
össze fo gás és a köz jó erő sí té se.

A lá to ga tá sok kal el kez dő dött az
az egyez te tés so ro zat, ame lyet az
Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u ma
kez de mé nyez a kö zös sé gi cé lok ér -
de ké ben tör té nő együtt mű kö dés
ja ví tá sá ra.

g Em mi
Egy há zi, Nem ze ti sé gi 

és Ci vil Tár sa dal mi 
Kap cso la to kért Fe le lős 

Ál lam tit kár sá ga
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h i r d e t é s

fel hí vás – egy ház ze nei kon fe ren cia
Egy há zunk egy ház ze nei bi zott sá ga az or szá gos iro -
da ok ta tá si osz tá lyá val kö zö sen egy ház ze nei kon fe -
ren ci át szer vez szep tem ber 13-ától 15-éig Gye nes di -
á son. Vár juk az evan gé li kus egy há zi is ko lák ban
ének-ze nét ta ní tó kol lé gák és a gyü le ke ze ti ének ka -
rok kar na gya i nak je lent ke zé sét er re az al ka lom ra. 

Bő vebb tá jé koz ta tót az egy haz ze ne.lu the ran.hu
hon la pon le het rö vi de sen ol vas ni.

A rész vé te li szán dé kot kér jük szep tem ber ele jé ig
je lez ni a gusz tav.ken deh@lu the ran.hu e-mail cí men. 

Egy ház ze nei bi zott ság

h i r d e t é s

meg hí vó ökumenikus istentiszteletre
„Ab ban az or szág ban fog tok lak ni, ame lyet őse i tek nek
ad tam. Az én né pem lesz tek, én pe dig Is te ne tek le szek.”
(Ez 36,28)

Tisz te let tel jes sze re tet tel meg hív juk au gusz tus
19-én 18 órá ra a Bu dai Re for má tus Egy ház köz ség
temp lo má ba (1011 Bu da pest, Szi lá gyi De zső tér 3.) az
ál la mi ün ne pünk elő es té jén öku me ni kus kö zös ség -
ben meg ren de zen dő ün ne pi is ten tisz te let re.

Ste in bach Jó zsef, a MEÖT el nöke
Dr. Fischl Vil mos, a MEÖT fő tit kára

h i r d e t é s

A Né met Egy há zak Ta ná csá nak fő -
tit ká ra tett lá to ga tást jú li us 16–17-én
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa fő tit ká rá nál. A bu da -
pes ti ta lál ko zás cél ja a két tes tü let kö -
zöt ti kap cso la tok erő sí té se volt. 

A meg be szé lé sen a két fő tit kár –
dr. El isa beth Di eck mann és dr. Fischl
Vil mos – ta ná csa ik éves prog ram ja it
is mer tet ték meg egy más sal. Akad nak
köz tük olyan prog ra mok, ren dez vé -
nyek, ame lye ket mind két ta nács
meg szer vez. Ilyen pél dá ul a te rem tés

nap ja, il let ve a te rem tés he te és az
öku me ni kus ima hét. A fő tit ká rok
már csak ezért is egyet ér tet tek ab ban,
hogy a két ta nács kö zött in do kolt vol -
na a szo ro sabb együtt mű kö dés.
Hang sú lyoz ták az eu ró pai fő tit ká rok
éves ta lál ko zó já nak fon tos sá gát is. 

El isa beth Di eck mann – meg kö -
szön ve ven dég lá tó ja meg hí vá sát – ki -
fe jez te ab bé li re mé nyét, hogy dia ló -
gu suk rö vi de sen vi szont lá to ga tá son
foly ta tód hat.

d For rás: ME ÖT

Német–magyarfőtitkári
találkozóBudapesten

Kormányzatiegyeztetések
azegyházakkal

b SemjénZsoltminiszterelnök-helyettes,BalogZoltán, azEmberiErő-
forrásokMinisztériumának(Emmi)vezetőjeésHölvényiGyörgy egy-
házi,nemzetiségiésciviltársadalmikapcsolatokértfelelősállam-
titkáraközelmúltbanlátogatásttettaMagyarKatolikusPüspöki
Konferencia(MKPK),aMagyarországiReformátusEgyház(MRE),
aMagyarországiEvangélikusEgyház(MEE),valamintaMagyar-
országiZsidóHitközségekSzövetsége(Mazsihisz)vezetőinél.Az
államivezetőketTernyákCsaba egriérsek,azMKPKelnökhelyet-
tese;BölcskeiGusztáv, azMREZsinatánaklelkészielnöke;Gáncs
Péter, azMEEelnök-püspöke;valamintFeldmájerPéter, aMazsi-
hiszelnökeáltalvezetettegyháziképviselőkfogadták.Atalálkozó-
konakormányképviselőibemutattákazújegyházügyiállamtitkárt,
akihangsúlyoztaarendszereséskiegyensúlyozott,acselekvőszo-
lidaritásjegyébentörténőkapcsolattartásfontosságát.

b MegbeszélésttartottakazÁlla-
mi Számvevőszék (ÁSZ) és a
MagyarországiEvangélikusEgy-
ház(MEE)vezetőijúlius17-én.
A szakmai konzultáció fóku-
szábanaközpénzügyigazdálko-
dástapasztalataiésegyházügyi
kérdéseiálltak.

Do mo kos Lász ló, az Ál la mi Szám -
ve vő szék  el nö ke, War va sovsz ky
Ti ha mér al el nök, va la mint dr. Elek
Já nos erő for rás-gaz dál ko dá si fő -
igaz ga tó az ÁSZ szék há zá ban fo gad -
ta Gáncs Pé tert, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö -
két, Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lőt, Ká kay Ist vánt, az MEE
Or szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ját
és Csor ba Gá bort, az iro da gaz da -
sá gi osz tá lyá nak ve ze tő jét. Ez zel
meg kez dő dött az egy há zi ta lál ko -
zók so ro za ta, amely nek ke re té ben
az Ál lami Szám ve vő szék meg be szé -

lé se ket foly tat a ma gyar or szá gi tör -
té nel mi egy há zak ve ze tő i vel.

ér ték őr ző meg úju lás
A ta lál ko zó ha gyo má nyo san a 2011.
év ér té ke lé sé vel kez dő dött. Do mo kos
Lász ló az Ál la mi Szám ve vő szék szer -
ve ze té nek át fo gó meg újí tá sá ról adott
tá jé koz ta tást. Az in téz mény ve ze tő
be mu tat ta az ÁSZ kö zép tá vú stra té -
gi á ját, érin tet te az új, pro jekt ala pú
mű kö dé si ren det, a meg újí tott el len -
őr zé si mód szer tant, az el len őr zé si fó -
ku szo kat, va la mint az év so rán el ké -
szült je len té se ket is. 

– Te vé keny sé günk mind az el -
len őr zé sek számát, mind az el len őr -
zött te rü le tek nagy sá gát te kint ve
egye dül ál ló. Az el múlt év ben sor
ke rült töb bek kö zött a fő vá ros, a
BKV Zrt. és az ön kor mány za ti kö -
zép szint át fo gó vizs gá la tá ra is –
mond ta Do mo kos Lász ló.

Be szá mo ló já ban az ÁSZ el nö ke ki -
tért ar ra, hogy az Ál la mi Szám ve vő -
szék ki emelt fi gyel met szen tel a „jó

kor mány zás” tá mo ga tá sá nak. Az in -
téz mény en nek ér de ké ben in dí tot ta
út já ra a köz pénz ügyi gaz dál ko dás
leg jobb gya kor la ta it be mu ta tó sze mi -
ná ri um so ro za tát, ame lyet az el nök az
egy há zi ve ze tők fi gyel mé be aján lott.

na pi ren den az egy há zi 
gaz dál ko dás el len őr zé se
Az Ál la mi Szám ve vő szék el nö ke a ta -
lál ko zón a bel ső kont roll rend sze rek
ÁSZ ál tal fel tárt hi á nyos sá ga i ról is
szót ej tett. Do mo kos Lász ló el mond -
ta, hogy kü lö nö sen a ve ze tői el szá -
mol tat ha tó ság te rén ta pasz talt az
Ál la mi Szám ve vő szék ma gas koc ká -
za tot je len tő hi á nyos sá go kat. 

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő ki emel te, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ko mo lyan ve szi
az át lát ha tó és el len őriz he tő gaz -
dál ko dás alap el ve it. En nek je gyé ben
ve zet ték be azt az új elekt ro ni kus
könyv vi te li rend szert, amely le he tő -
vé te szi, hogy az or szá gos ve ze tés
nap ra kész in for má ci ók kal ren del -

kez zen a gaz dál ko dás ered mé nyes sé -
gé ről. Mind ezek mel lett új, a szer ve -
ze ti és funk ci o ná lis füg get len ség kri -
té ri u ma i nak meg fe le lő bel ső el len őr -
zést is mű köd tet nek. 

– A vál toz ta tá sok nak kö szön he tő -
en több te rü le ten is ta pasz tal tuk a fel -
adat el lá tás ha té kony sá gá nak és sza -
bá lyos sá gá nak ja vu lá sát – mond ta az
or szá gos fel ügye lő. 

– Egy há zunk rész le tes, min den re
ki ter je dő éves be szá mo ló ja meg fe lel
a mo dern könyv vizs gá la ti el vá rá -
sok nak is – fűz te hoz zá Csor ba Gá -
bor gaz da sá gi osz tály ve ze tő.

Bel ső kont rol l az egy há zi 
in téz mény rend szer ben
Do mo kos Lász ló a kon zul tá ci ón ar -
ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy a jö -
vő ben je len tős mér ték ben nő het
majd az egy há zak ál tal el lá tott köz -
fel ada tok szá ma, a köz pénz fel hasz -
ná lás vo lu me ne. Tény, hogy az egy -
há zak gaz dál ko dá sá nak el len őr zé -
sé re az utób bi év ti zed ben nem ke rült

sor, s ez az át lát ha tó és ha té kony köz -
pénz ügyi gaz dál ko dás szem pont já ból
ko moly koc ká za tot hor doz. Az Ál la -
mi Szám ve vő szék ezért vár ha tó an
már a jö vő év ben elő ké szí ti az egy -
há zak mű kö dé sé nek át vi lá gí tá sát. 

Vá la szá ban Gáncs Pé ter el mond -
ta, hogy az evan gé li ku sok már évek -
kel ez előtt fel ve tet ték az egy há zak el -
len őr zé sé nek szük sé ges sé gét, így
most is tá mo gat ják az Ál la mi Szám -
ve vő szék kez de mé nye zé sét. Az egy -
há zi ve ze tő az el len őr zé sek ér zé -
keny pont jai kö zött em lí tet te az egy -
há zak spe ci á lis jog ál lá sát és a ha gyo -
má nyok ból kö vet ke ző mű kö dé si jel -
leg ze tes sé ge iket.

Do mo kos Lász ló sze rint épp ezért
cél sze rű len ne, ha az el len őr zé si mód -
szer tan ki ala kí tá sá ban az egy há zak is
te vé keny részt vál lal ná nak. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház ké szen áll
az együtt mű kö dés re – hang sú lyoz ta
az MEE el nök-püs pö ke.

g Ger gely Sza bolcs
For rás: asz hir por tal.hu
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– Kö szö nöm, na gyon kö szö nöm!
A sok rossz ked vű em ber rel együtt

én is rossz ked vű en me gyek át az
alul já rón. Ne künk, rossz ked vű ek nek
szól gyö nyö rű gyógy ír ként a fi a tal -
em ber já té ka. Klasszi ku so kat he ge -
dül mes ter fo kon. Hal lot tam már ró -
la, ez az ő szol gá la ta fe lénk. Ami -
lyen a han gu la tom, most kü lö nö sen
is fon tos ne kem. 

Né há nyan meg áll nak, hogy hall -
gas sák, de in kább a lé pé sek rit mus -
hoz iga zo dá sa mu tat ja, hogy ez a
ze ne má sok hoz is el ér.

A koc kás in gest csak ak kor ve -
szem ész re, ami kor a he ge dű tok hoz
lép. Ad dig ra már elég sok ap ró
gyűlt össze ben ne, bár va la hogy
nem il lik eh hez a mu zsi ká hoz az
ala mizs na. Mint ha csak iga zol ni
akar ná ezt az ér zé se met, a koc kás
in ges egy ez rest tesz a tok ba. A kék
pa pír pénz ide ge nül he ver az ér mék
kö zött. A he ge dű nem hall gat el, de
még a la i kus szá má ra is hall ha tó
a rit mus ki esés.

– Kö szö nöm, na gyon kö szö -
nöm – mond ja já ték köz ben a fi -
a tal em ber.

– Nem – mond ja a koc kás in -
ges –, mi kö szön jük azt, hogy ját -
szik ne künk.

A rit mus sza bá lyos sá ga vissza tér.
Ne kem pe dig egy szer re jut eszem -

be az el múlt na pok sok ha son ló ké -

pe. Egy idős asszony nak szét gu -
rul tak a na ran csai a bolt ban. A vá -
sár lók ver seng ve kap kod ták fel és
gyűj töt ték vissza a né ni ko sa rá ba.
Két base ball sap kás fiú ug rott, ami -
kor egy kis ma ma nem tud ta fel -
emel ni a ba ba ko csi ját a vil la mos
lép cső jén. Egy öl tö nyös fér fi ült a
ház fa lá nál, és be szél ge tett az zal a
kol dus sal, aki nek én min dig csak
pár fo rin tot szok tam dob ni.

Azt mond juk, hogy a vi lág egy -
re rosszabb, az em be rek go no -
szak, és ki halt a jó in du lat. Be zár -
kó zunk, és fé lünk min den ki től.
Köz ben ég re emelt te kin tet tel,
resz ke teg hangon szok tuk ri o gat -
ni egy mást, hogy ho va ju tunk, ha
ez így megy to vább.

Köz ben csak va kok va gyunk a
vi lág jó sá gá ra. Is ten kö rül vesz
min ket an gya lok kal, akik vi dá -
man tesz nek jót má sok kal. Je le ket
mu tat nak, hogy ész re ve gyük,
mennyi re jók kö rü löt tünk az em -
be rek. Mi ál ta lá ban pa nasz ko -
dunk, Is ten an gya lai vi szont te szik
a dol gu kat.

Az egyik ép pen itt mu zsi kál előt -
tem. A má sik, a koc kás ing ben,
már to vább si e tett.

Vé gül egy két szá zast do bok a
he ge dű tok ba. Az iga zi ze nét úgy sem
tu dom meg fi zet ni.

g Ko czor Ta más 
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– Hal lot tam már di cse ked ni ké re -
ge tő ket, hogy egy ha vi bér több szö rö -
sét gyűj tik össze a ba le kok tól. Ilyen -
kor meg ke mé nyí te ném a szí vem: nem!
Az tán igék jut nak eszem be, és el bi -
zony ta la no dom.

– Bár az ut cán élő em be rek na -
gyon sok fé lék, még is azt ál lí tom,
nem kell min den ki nek ad ni. Sőt! A
kol du sok vi lá ga igen csak meg kér dő -
je lez he tő. So kan maffi ák ban dol goz -
nak, s őket ke mé nyen bün te tik, ha
nem hoz zák a várt be vé telt. „Egyé ni
vál lal ko zók” is van nak, akik ügye sen
át vág ják az em be re ket. Sok szor lel -
ki és szel le mi zsa ro lás sal él nek, olyan
mon da to kat kül de nek utá nunk, ame -
lyek szí ven ta lál nak. Más kor ránk
ijesz te nek. 

Ál ta lá nos ság ban ar ra ju tot tam,
hogy alig adok az ut cán. Én nem is -
me rem az egyén éle tét, és így nem is
tu dok se gí te ni raj ta. De ha az Úr ve -
zet, az más…

– Ak kor csak úgy men jünk to vább?
– Ha meg moz dul a lel künk, irá -

nyít suk olyan hely re, ahol sze mé lye -
sen ve szik fel ve le a kap cso la tot. Be -
szél get nek ve le, át te kin tik az élet út -
ját, s fel fe dik azo kat a pon to kat,
ame lyek elő idéz ték a bajt. Mo ti vál -
ják, tám pon to kat ad nak ne ki, ahon -
nan el in dul va ki tud ke rül ni ne héz

hely ze té ből. Ter mé sze te sen ez nem
az egyén dol ga, er re a fel adat ra szak -
kép zett em be rek van nak. Az akut
hely ze tet azon nal ke zel ni kell, a töb -
bit pe dig sor já ban. Ha ezt a fel ka ro -
lást szí ve sen ve szik, ak kor már
könnyeb ben fo gad ják a lel ki meg úju -
lást is ezek az em be rek. Le het sé ges,
hogy ép pen a mi se gít sé günk kel fog
va la ki hit re jut ni. 

– Ér tem, ez a ha té kony se gí tés
me ne te. De ha még is adok ne ki?

– Ez zel sok szor csak fo ko zom a
bajt. Ma ga mat ugyan pró bá lom meg -
nyug tat ni, de őt to vább gör dí tem ki -
üre se dett, mél tat lan ál la po tú sor sá -
ban. So kan el jut nak odá ig, hogy erő -
sza ko sak lesz nek, és tá vol tar tá suk -
hoz még a temp lom be já ra tá nál is ha -
tá ro zott ke resz tény fér fi ak se gít sé gé -
re van szük sé gük az oda be tér ni kí -
vá nó hí vők nek. 

– Meg szó lal ben nem Jé zus sza va:
„Éhez tem, és en nem ad ta tok…, ami -
kor meg tet té tek eze ket akár csak
eggyel is…, ve lem tet té tek meg.”

– Igen, min den ki nek van egyé ni fel -
ada ta a se gít ség nyúj tás ban, de nem
mind egy, hogy hol és ki nek nyúj tunk
se gít sé get. A meg ol dást kon cent ri kus
kör ként kép zel jük el. Akik kö zel áll nak
hoz zánk, azo kért tar to zunk el ső sor ban
fe le lős ség gel. Csa lád, szü lők, ro ko -
nok, gyü le ke zet, ba rá tok, mun ka tár -
sak, szom széd… Mes te rünk sem úgy
gon dol ta, hogy össze vissza, kont roll
nél kül ada koz zunk, akár hány csekk
jön, vagy akár há nyan kér nek, mert a
vé gén mi vá lunk ké re ge tők ké. 

Kö ve ten dő pél da: ki vá lasz ta ni egy
is mert csa lá dot, és őket tá mo gat ni.
Akár rend sze res ha vi összeg gel, akár
csak ebé det vin ni a kis nyug dí jas szom -
széd né ni nek. Jé zus se csi nált rend szert
az öt ezer em ber meg ven dé gelé sé ből,
bo ro zót sem nyi tott Ká ná ban…

– Mi a tá mo ga tá sa in kat a gyü le ke -
zet nek ad juk. Ezért van, aki azt mond -
ja a ké re ge tő nek, hogy jöj jön be a lel -
kész hez vagy a gyü le ke zet ve ze tő höz.

– Nem aján la nám. A ve ze tők ál ta -
lá ban kép zet le nek ezek ben a dol gok -
ban, ne ter hel jük őket, sok min den
meg es het. Elő for dult ag resszi vi tás is
a lel ké szi hi va tal ban, ami kor va la ki el -

esett, ré szeg ál la po tá ban tá madott.
Volt, aki kést rán tott elő. Má sok
rend sze re sen be akar nak csap ni min -
ket. Éber nek kell len ni, hogy ne
hasz nál has sa nak ki ben nün ket. De is -
mét mon dom: nem le het sé mák ban
gon dol kod ni, min dig szük sé günk
van a Szent lé lek ve ze té sé re.

– Te hát ak kor a mi dol gunk ezek -
ben az ese tek ben a köz ve tí tés?

– Igen, az a leg jobb meg ol dás, ha
a haj lék ta la nok kal fog lal ko zó egy há -
zi vagy más szer ve ze tek kel vesszük fel
a kap cso la tot, ame lyek ben szak mai
is me re tek kel ren del ke ző, el kö te le -
zett, hí vő em be rek se gí te nek. De
van, ami kor men tőt kell hív ni vagy
rend őrt. Ilyen kor ké szül jünk fel,
hogy tud junk in for má ci ót is ad ni a
hely zet ről. 

– Hon nan tud ha tom, hogy kit hív -
ha tok fel?

– Le gyen a gyü le ke ze ti fa li új ság -
ra ki té ve egy lis ta: a kör nyék be li haj -
lék ta lan szál lá sok, in gyen kony hák,
se gély he lyek, iro dák cí me és te le fon -
szá ma. Így nem egy sze ri, csak ma -
gun kat meg nyug ta tó mó don tud juk
le a dol go kat, ha nem a baj ba ju tott
sze mély tel jes kö rű, hat ha tós se gít -
sé get kap hat. Ilyen szer ve zet az Üdv -
had se reg vagy a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat is. 

– Ők er re spe ci a li zá lód tak?
– Igen. Ahogy nem min den ki nek

dol ga szen ve dély be te gek kel – drog -
hasz ná lók kal, al ko ho lis ták kal –, pszi -
ché sen-men tá li san sé rült em be rek -
kel fog lal koz ni, úgy ez zel a té má val
sem. Hang sú lyo zom, bíz zuk az ügyet
in kább azok ra, akik nek el hí vá suk
van er re Is ten től, és a szak mai tu dá -
suk is meg van hoz zá. Na gyon fon tos,
hogy ne fruszt rál jon ben nün ket, ha
becs mér lő meg jegy zé se ket ka punk,
vagy lel ki zsa ro lás sal pró bál ko zik
va la ki, hi szen ez a mun ka nem a mi
fel ada tunk. Min den ki min de nütt te -
gye a sa ját dol gát, ami re ta len tu mot
ka pott. Ak kor lesz ered mé nyes az
ügyünk. És ha ad ni tu dunk, ak kor a
kör nye ze tünk ben néz zünk szét.

– Mit te gyek olyan kor, ha ször nyű
se be ket mu to gat nak, cson ka vég ta go -
kat, sí ró cse cse mőt, és úgy ér zem, nem
bí rok to vább men ni? Sok szor adok
élel met, de el sem fo gad ják, vagy
csak fin to rog va, az tán le te szik. Rit kán
lát tam, hogy va ló ban éhe sek let tek
vol na, pe dig ezt mond ják. Volt-e
olyan ta pasz ta lá sa, ami fájt, mert
nem tudott se gí te ni?

– Rá kel lett jön nöm, hogy ezek az
em be rek is a leg kü lön bö zőbb ál la pot -
ban le het nek: hun cut, ra fi nált, zsi vány,
maffi ó zó. Ezek ál ta lá ban ma ni pu lá lá -

sok. Egy a fon tos ne kik: pénzt ki saj -
tol ni a má sik ból. De ta lál koz tam már
tel je sen le épült kol dus sal is, aki vel
kom mu ni kál ni sem le he tett, nem -
hogy el ve zet ni őt a re ha bi li tá ci ó ig. 

– Ilyen kor mi a te en dő?
– Én egy ilyen em ber nek a zse bé -

be dug tam be egy pa pír cet lit cím -
mel, el ér he tő ség gel… volt, aki meg
is ke re sett. Ez több, mint oda -
pottyin ta ni né mi ap ró pénzt. Le -
gyen ott a mo bi lunk ban egy-két
se gí tő szer ve zet te le fon szá ma is, ha
kell. Az is jó meg ol dás, ha pár pa pír -
da rab ra eze ket még ott hon le ír juk,
és a szük ség ide jén oda ad juk. Az
ado mány nak szánt száz fo rin to kat
in kább ar ra for dít suk, hogy te le fo -
non hív junk a ké re ge tő nek se gít sé -
get, ha el fo gad ja. Ha nem… Az már
is mét nem a mi dol gunk.

g Sa lyá mosy Éva
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A reg ge li utá ni hit ta nos fog lal ko zá -
so kon a gye re kek Nóé tör té ne tét
vet ték vé gig. Nap köz ben a csa lá dok
sza bad prog ra mot szer vez het tek ma -
guk nak, a gye re kek nem kis örö mé -
re. (Egy részt jó ide je nem lát ták
édes ap ju kat, más részt a csa lád fenn -
tar tás ter he it is ci pe lő édes any juk
sem tu dott rég óta ennyi időt for dí -
ta ni a ve lük va ló fog lal ko zás ra.) 

A va cso ra után es ti áhí ta to kon
be szél ték meg – ugyan csak Nóé tör -
té ne te alap ján – az élet nagy kér dé -
se it. Más ként él ni egy el anya gi a so dó
és el erő sza ko so dó vi lág ban. Is ten
sza vá ra hall gat ni ak kor is, ha ki gú -
nyol nak ér te. Áll ha ta to san dol goz ni
és hű sé ge sen helyt áll ni ak kor is, ha
bi zony ta lan nak lát szik, hogy mi lesz
a vé ge. Meg ér te ni és meg él ni a fe le -
lős sé get a kör ü löt tünk élő kért, élő
kör nye ze tün kért – ezek vol tak a té -
mák, s a meg be szé lés vé gez té vel le -
von hat ták a kö vet kez te tést: Is ten ál -
dá sát csak a hű sé ge sen el vég zett
mun ka és a vé gig vitt szol gá lat után
le het meg ta pasz tal ni.

A csa lá di tá bort egy kül dött ség is
meg lá to gat ta, tag jai kö zött ta nul -
mány úton ha zánk ban tar tóz ko dó –
bal ti, len gyel, olasz, ro mán és tö rök –
bün te tés-vég re haj tá si szak em be rek kel.
A Mé szá ros Lász ló dan dár tá bor nok,
bün te tés-vég re haj tá si fő ta ná csos (Bu -
da pest) és Csé ri Zol tán ez re des, bün -
te tés-vég re haj tá si fő ta ná csos (Ba racs -
ka) kí sé re té ben ére ke zett de le gá ció
tag jai cso dál koz va mond ták, hogy vi -

lág vi szony lat ban pá rat lan a csa lá di kap -
cso lat-erő sí tő tá bor öt le te. 

Szé ná si Jo nat han Sán dor in té zeti
lel ki pász tor tól (Ba racs ka) meg tud hat -
ták: a csa lá di tá bor gon do la ta ab ból
a ta pasz ta lat ból fa kadt, hogy a bör -
tön bün te tés ide je alatt ren ge teg csa -
lád szét esik. Ha pe dig egy ad dig nor -
má lis csa lá di éle tet élő – pél dá ul
köz le ke dé si bal eset vagy gon dat lan ság
mi att bör tön be ke rült – em ber nek a
sza ba du lá sa után nincs ho va ki jön nie,
ak kor sok eset ben ta laj ta lan ná vá lik.
Előbb mar gi na li zá ló dik, majd fo ko -
za to san kri mi na li zá ló dik, és má sod -
já ra már bű nö ző ként ke rül vissza
va la me lyik in té zet be. 

L. Mol nár Ist ván in té ze ti lel ki -
pász tor (Bu da pest) a jo gi ke re tek ad -
ta le he tő sé gek ről és meg fe le lő ki -
hasz ná lá suk ról be szélt. A csa lá di
tá bor te ma ti ká já val kap cso lat ban
ki emel te, hogy a bib li ai tör té ne tek
nem csak val lá si szem pont ból fon to -
sak, ha nem ren ge teg olyan „eset ta -
nul mányt” tar tal maz nak, amely se -
gít a prob lé mák fel dol go zá sá ban és
meg ol dá sá ban. 

A ven dé gek ez után hosszan el be -
szél get tek a csa lá dok kal és a szol gá -
la tot vég ző lel ki pász to rok kal.

Az idei csa lá di tá bor lét re jöt tét jú -
li u s ban a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont, a Du na mel lé ki Re for má tus
Egy ház ke rü let, az Im má nu el Transz
Kft. és a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat
anya gi tá mo ga tá sa tet te le he tő vé.
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Pe tő fi az ol va sás és írás el ső lec ké it Fél egy há zán,
a ka to li kus is ko lá ban kap ta, alig öt éve sen. Fél év
múl va a kecs ke mé ti evan gé li kus is ko lá ba ke rült,
az tán – rö vid sza bad szál lá si ki té rő után – to vább
Sár szent lő rinc re, Pest re,
Aszód ra, Sel mec bá nyá ra,
vé gül Pá pá ra. Ez utób bi vá -
ros éle té nek, köl tő vé vá lá sá -
nak és nem utol só sor ban
Pet ro vics ból Pe tő fi vé vá lá -
sá nak meg ha tá ro zó hely szí -
ne lett.

Sza bad szál lás a gim ná zi -
um ra va ló fel ké szü lés idő -
sza kát je len tet te, ez után két
évig ta nult a sár szent lő rin -
ci evan gé li kus al gim ná zi -
um ban. El ső meg ha tá ro zó
ol vas mány él mé nyei a bib li -
ai tör té ne tek vol tak, de meg -
le he tő sen ko rán kezd te be -
le ás ni ma gát a köl té szet be is. 

A kö vet ke ző ál lo más, Pest, a nagy tá vol ság
már je len tős ug ró desz ka volt a gyer mek Pe tőfi
szá má ra. Ezt a kör nye ze tet azon ban nem sze -
ret te; meg győ ződ he tett vi szont pi a ris ta szer -
ze tes ta ná ra i nak ha la dó gon dol ko dá sá ról. 

Alig ti zen há rom éves, ami kor ismét evan gé -
li kus isko lá ba, Aszód ra ke rült. De rű sebb, ki -
egyen sú lyo zot tabb lett. A fő tárgy ban, a la tin -
ban, va la mint a ma gyar fo gal ma zás ban (és ver -
se lés ben!), nem kü lön ben a rajz ban ki ma gas ló -
an tel je sí tett – a leg job bak so rá ba emel ked ve. Itt
szü le tett az el ső köl te mény (Bú csú zás), ta ná rá -
nak, Ko ren Ist ván nak cí mez ve. (A ver set a ta nár
úr őriz te meg az utó kor nak.) 

Drá ga Ta ní tó úr, ki fá rad ha tat lan ipar ral
A tu do má nyok ban jár tas sá ten ni akar tál
Ben nünk’, vedd vég ső együtt lé tünk ben ezen pár
Bú csú szót, mert el vá lunk sok idő re te tő led!

1838. au gusz tus vé gén már a sel mec bá nyai lí -
ce um ka pu ját lép te át. Ke ser ves idő szak kö vet -
ke zett: fél évi vizs gái rosszul si ke rül tek, meg bu -
kott. S ek kor ér te sú lyos csa pás a csa lá dot is,
az el adó so dás. Az evan gé li kus nak ke resz telt Pe -
tő fi ek kor – fe hér vá szon ta risz nyá val a nya ká -
ban, hó vi har ban – ne ki vá gott az or szág nak. 

Iga zá ból nem tud ta, mi akar len ni. Ki vé te -
les sze rep re hi vat ott nak érez te ma gát, de a sze -
rep még nem volt vi lá gos előt te: szí nész vagy
tán – ko mo lyan-ko moly ta la nul – egy ház fi (?):
„…be tér tem te hát egy-pár ka tho li kus plé bá nos -
hoz, s hogy né mi pénz se gélyt csi kar jak ki tő lük,
az zal ámí tot tam őket, hogy a vá ci püs pök höz
me gyek, s ott a ka tho li kus val lás ra aka rok át -
tér ni, mert a lu the rá nu so kat gyű lö löm…”

Meg ta gad va lu the rá nus hi tét in ge rül ten je -
len tet te ki: „Nem aka rom, hogy csak a val lá som
mi att is ta lán tót nak tart sa nak…”

A köl tő ab ból a tár sa dal mi ré teg ből szár ma -
zott, mely nek népi val lá sos sá gát a fel vi lá go so -
dás egy ál ta lán nem érin tet te. Any já tól örö köl -
nie kel lett va la mit a szlo vák ság misz ti kus haj -
la ma i ból; egy annyi ra nyílt, lí rai sze mé lyi ség,
mint Pe tő fi, le he tet len, hogy ne lett vol na fo -
gé kony a „hal ha tat lan ság in ti má ci ói” iránt.
„Em bert sze ret tünk és Is tent imád tunk” – ír ta
Ka rá cson kor cí mű ver sé ben. És egy em ber, aki
annyi ra csor dul tig te le volt szív vel, em be ri jó -
ság gal és a tisz ta ság kul tu szá val, fel tét le nül meg
kel lett, hogy érez ze a transz cen denst az er kölcs
és hu má num bel ső út mu ta tá sa i ban. 

Petőfi a szó ál ta lá nos ér tel mé ben nem volt
val lá sos. Hi té nek ener gi á it transz po nál ta va la -
mi más ra, vagy is – mai szó hasz ná lat tal él ve –
a ma ga mód ján volt val lá sos. Azt az áhí ta tot,
ra jon gást, ön fel ál do zá si vá gyat, ame lyet a hí -
vő Is ten lá bá hoz he lyez, ő a sza bad ság nak szen -
tel te. Amint a ke resz tény lé lek min dent hi tén
ke resz tül él meg, és a Bib lia ér ték rend sze ré hez
mér, ha son ló kép pen Pe tő fi a vi lá got a sza bad -
ság je gyé ben él te át. 

Sza bad ság val lá sa ko rá ban nem volt el szi ge telt
je len ség. A 19. szá zad kö ze pén ezt hir det te La men -
na is ab bé, en nek volt köl tő je az an gol Shel ley. 

Kos suth La jos be szé dei és hír la pi cik kei
szin tén val lá sos bib li ai pá tosszal be szél tek
sza bad ság ról és füg get len ség ről. De Kos suth
nem volt misz ti kus, és szá má ra a füg get len ség
fon to sabb volt a sza bad ság nál. 

Tör té nel mi tény, hogy Kos suth és Petőfi igen
rossz vé le ménnyel vol tak egy más ról, nem
szen ved het ték egy mást. Sok fon tos kér dés ben
el té rő, sőt el len té tes ál lás pon tot fog lal tak el.
Sok szor igen sér tő mó don nyi lat koz tak egy más -
ról. De 1848–49 leg na gyobb for du la ta i ban

„össze zár tak”, min den sze -
mé lyes ha ra got fél re tet tek. 

Az ő pél dá ju kat lát va ért he -
ti meg az em ber, mennyi re
fon tos len ne nap ja ink ban is
kö vet ni nem ze dék tár suk, a
„ha za böl csé nek” ne ve zett
De ák Fe renc nagy mon dá sát:
„Sze res sé tek job ban a ha zát,
mint amennyi re utál já tok az
el len sé ge i te ket!” S ez zel pár hu -
zam ban: „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…” (Mt 5,44–45)

Pe tő fi is mer te a Bib li át, és
me rí tett is be lő le köl té sze té -

ben. Köl tői kép rend sze ré nek ki ala ku lá sá ra szí -
ne ző ha tás sal le he tett, ver se i ből ki tű nik, hogy
gyak ran for gat ta. Oláh Gá bor 1909-es, Pe tő fi
kép ze le te cí mű írá sá ban érin tet te ez irá nyú
fel fe de zé se it. Sze rin te Pe tő fi köl té sze té ben a
„kép ze let tár sí tó já té ka” mu tat ta a köny vek
könyvé nek ha tá sát; az is ko lá ban ta nult bib li ai
tör té ne tek alak jai, je le ne tei ele ve ned tek meg köl -
té sze té ben, kü lö nö sen ha za fi as ver se i ben. 

A Bib lia ha tá sá ra mu ta t, hogy az ál ta la
hasz nált ké pek kö zül a leg több ószö vet sé gi,
még pe dig Mó zes és a Bí rák köny vé ből va ló, az
Új szö vet ség ből pe dig Jé zus sze mé lye és a Gol -
go ta szo mo rú sá ga in dí tot ta meg. Néz zünk er -
re egy-két pél dát:

Rö pül az úti por… cí mű ver sé ben Szend rey
Jú li á ért ví vott har cát az el ső em ber pár sor sá -
hoz ha son lí tot ta: „El űz tek tő led, szép pa ra di -
csom ker tem, / De nem an gyal, aki ott őrt áll
előt ted…”

Az örök em ber gyil ko lás ösz tö nét Ká in és
Ábel sor sá val pél dáz ta, a csil la go kat egy ke se -
rű té li éj sza kán „Ábel szi vek föl feccsent vé ré nek”
(Té li éj) lát ta. 

Az után Nóé, Mó zes, Jó zsué, Il lés, Sám son
alak ja lett ná la egy-egy gon do lat hor do zó já vá.
So kat csa ló dott édes any já ról ír ta: „Ki kül dö zéd,
mint / Ga lamb ját Nóé, a re mé nye ket; / De tel -
je sű lés / Zöld ágá val meg egy sem ér ke zett.”
(Anyám, anyám…)

A Vesz tett csa ták, csu fos fu tá sok! cí mű ver -
sé ban Iz rá el ki vo nu lá sát fes tet te és for dí tot ta
sza ba tos pár hu zam mal át a ma gyar ság sor sá -
ra – buz dí tá sul ki tar tás ra: 

In dul ja tok 
Száz ez ré vel, mil jom já val
A szol ga ság Egyip to má bol 
A sza bad sá gi Ká na án ba, 
Mint Mó zses né pe haj da ná ba! 
Ne kik volt, van ne künk is is te nünk, 
Ő fog ve zet ni tűz osz lop ké pé ben, 
S az el len ség ki om ló vé re lé szen 
A vö rös ten ger, me lyen át me gyünk!

Ugyan ez a kép ele ve ne dik meg A XIX. szá zad
köl tő i ben:

Pusz tá ban buj do sunk, mint haj dan
Né pé vel Mó zes buj do sott,
S kö vet te, me lyet is ten kül de
Ve zé rül, a láng osz lo pot.

Ujabb idők ben is ten ilyen
Láng osz lo pok nak ren de lé
A köl tő ket, hogy ők ve zes sék
A né pet Ká na án fe lé.

„Pi lá tu sa i hoz”, a kis ku nok hoz in té zett le ve lé ben
bib li ai pél dá val hány ta sze mük re kis sze rű sé gü -
ket: „A zsi dók haj dan Mó zes ide jé ben az is ten he -
lyett egy arany bor jut imád tak, de ti még lej jebb
süllyed te tek – ti egy ólom sza ma rat imád ta tok.”

Az Új szö vet ség ből a ke reszt ha lált halt Jé zus
alak ja, a ke reszt fa lel he tő fel köl té sze té ben mint
a leg na gyobb fáj dal mak szim bó lu ma (Ke reszt):

Ke reszt ju tal ma a fá rad sá gok nak,
Min den fe lé ke resz tet osz to gat nak.
Arany ke resz tet tűz nek a fe je del mek
Job bá gya ik mel lé re; a föld mi ves nek
Oszt a ter mé szet bú za ke resz te ket…
Fa ke reszt il let, meg vál tók, ti te ket!

A hó hér kö te le cí mű re gé nyé nek hő se szin tén
ha son ló ké pet fest: „…lel kem ki szen ve dett, ke -
reszt re húz ta a fáj da lom, és lett kö rü löt te sö tét -
ség nek sö tét sé ge, mint Gol go tán, mi kor az is ten
fia fe szít te tett meg.”

Az 1848. feb ru á ri fran cia for ra da lom ide jén
La jos Fü löp el ker ge té sét ah hoz ha son lí tot ta,
mint ami kor Krisz tus ki ker get te a ku fá ro kat Je -
ru zsá lem temp lo má ból. 

A sza bad szál lá si ak hoz írt nyi lat ko za tá ban
Krisz tus meg bo csá tó igé jét vet te szá já ra: „…ti
el len sé ges ke zet emel te tek rám, én ba rá ti ke zet
nyuj tok ti nek tek; kö ve tem a szent i rást, mely azt
mond ja: a ki kő vel ha jit utá nad, ha jíts te
vissza ke nye ret…”

1848. jú ni us de re kán volt a köl tő szá má ra ku -
darc cal vég ző dött kép vi se lő-vá lasz tás, mely
nem múlt el nyom ta la nul ben ne. A csa ló dá sai
nyo mán gon dol ko dá sá ban be kö vet ke ző vál to -
zá sok tük re egyik leg is mer tebb epi kai köl te mé -
nye, Az apos tol. Egy for ra dal már éle tét ír ta meg
szü le té se nap já tól ha lá lá ig, pon to sab ban ki vég -
zé sé ig. A köl tő tel jes mér ték ben azo no sult Szil -
vesz ter éle té nek, sor sá nak egy-egy for du la tá -
val, esz mé i vel. Pe tő fi mű vé vel a ma gát ámí tó
né pet kí ván ta fel ráz ni alélt sá gá ból. Ezért har -
sog ta oda az apos to lát meg gya lá zó tö meg nek
a köl te mény utol só je le ne té ben: 

Nem volt elég a Krisz tust meg fe szít ned,
Min den meg vál tót meg fe szí tesz hát?
Bol dog ta lan, száz szor bol dog ta lan nép!

Szil vesz tert ugyan úgy meg rug dal ták, le köp köd -
ték, mint an nak ide jén Jé zust, s ha son ló kép pen
kö ve tel ték ha lá lát. Az ut cán tar tóz tat ták le, tíz
év bör tön után ki sza ba dul va meg le pet ten ta -
pasz tal ta, hogy a vi lág sem mit nem ha ladt cél -
ja fe lé, sőt az em be ri ség vissza fej lő dött, az ő csa -
lád ja szét hul lott. Egy újabb bib li ai szim bó lum,
a sző lő meg je le ní té sé vel fo gal maz za meg a ta -
nul sá go kat. 

Az Ószö vet ség ben a sző lő – mint pél dá zat,
ha son lat vagy jel kép – új ra és új ra fel buk kan,
s a pró fé ták mes si á si szim bó lum má tet ték. A
sző lő tő – mint Jé zus Krisz tus és a ke resz tény
hit szim bó lu ma – az evan gé li u mi kez de tek től
fog va (Jn 15,1–3) a val lá sos mű vé szet fő mo tí -
vu ma. A sző lő – mint min den ta vasszal új ra ki -
haj tó, fon tos kul túr nö vény – az új já szü le tés jel -
ké pe is. S ezt Pe tő fi jól tud ta: 

A sző lő szem ki csiny gyü mölcs, 
Egy nyár kell hoz zá még is, hogy meg ér jék.
A föld is egy gyü mölcs, egy nagy gyü mölcs, 
S ha a kis sző lő szem nek egy nyár 
Kell, hány nem kell e nagy gyü mölcs nek,
Amíg meg érik?

Ha a pa rá nyi sző lő sze met sok száz ezer nap su -
gár ér le li, a föld, a „vi lág” mint „nagy gyü mölcs”
meg éré sé hez sok ezer vagy mil lió év szük sé gel -
te tik. A so rok kö zött a föl det ér le lő su ga rak ma -
guk a „nagy lel kek”, akik igen ke ve sen van nak,
és rö vid éle tű ek. Pe tő fi sze rint ilyen volt Jé zus,
és ilyen az ő hő se, Szil vesz ter is. S vé gül e nagy
lel kek örök lé té nek hi te a ké ső szá za dok sza bad
nem ze dé ke i nek em lé ke ze té ben ma rad fenn: 

S meg em lé kez tek a győ zel me sek
Ama szen tek rül és na gyok rul, akik
A szol ga ság ban sza ba dok va lá nak,
És hir det ték az ígét…

A vég íté let is hang súlyt ka pott Pe tő fi nél. Az ité -
let cí mű ver sét Dá ni el köny vé nek po gány ural -
ko dó ja, Ne bu kad necc ar ál ma (Dán 2,1–49)
ih let te az em be ri tör té ne lem vég ki me ne te lé nek
„ret te ne tes sé gé ről”, a múlt és a je len sö tét, drá -
mai áb rá zo lá sá ról. Pe tő fi el is mer te, hogy Is ten -
től függ a tör té ne lem ala ku lá sa; sok szor el gon -
dol ko dott azon, hogy mi ér tel me van a tör té -
ne lem nek, hogy „Hon nan jövénk, ho vá me -
gyünk?”, hogy a vi lág „fog-e örök ké ál la ni, / vagy
egy kor sem mi ség be száll?” (Böl csel ke dés és böl -
cses ség). Az aláb bi kö vet kez te té se ket von ta le
Az it élet cí mű ver sé ben:

A tör té ne te ket la po zám s vé gé re ju tot tam,
És mi az em be ri ség tör té ne te? vér fo lyam, amely
Köd be ve sző szik lá i bul a haj dan nak ered ki,
És egy hosszá ban sza ka dat lan foly le ko run kig.
Azt ne hi gyé tek, hogy meg szűnt már. Nincs

pi he né se
A meg eredt ár nak, nin csen, csak a ten ger ölé ben.
Vér ten ger be sza kad majd a vér hosszu fo lyó ja.
Ret te ne tes na po kat lá tok kö ze led ni, mi nő ket
Ed dig nem lá tott a vi lág; s a mos ta ni bé ke
Ez csak ama sír csend, amely vil lám nak utá na
A föld ren dí tő menny dör gést szok ta előz ni.
Lá tom fá tyo lo dat, te sö tét mély tit ku jö ven dő,
És, meg gy ujt ván a sej tés tün dé ri tü zét, e
Fá tyo lon át lá tok, s at tól, ami ott van alat ta,
Bor za dok, iszo nyo dom, s egy szer s mind kedv re

de rű lök
És örü lök szi la jan. A há bo rú is te ne új ra
Föl ve szi pán cél ját s kard ját mar ká ba szo rít ván
Ló ra ül és vé gig szá guld a messze vi lá gon,
És a né pe ket, el dön tő vi a dal ra, ki hí ja.
Két nem zet lesz a föld ek kor, s ez szem be fog

áll ni:
A jók s a go no szak. Mely ed dig vesz te örök ké,
Győz ni fog itt a jó. De leg el ső nagy di a dal ma
Vér ten ger be ke rűl. Mind egy. Ez lesz az it élet,
Me lyet igért is ten, pró fé ták aj kai ál tal.
Ez lesz az íté let, s ez után kez dő dik az élet,
Az örök üdv es ség; s éret te a menny be rö pűl nünk
Nem lesz szük ség, mert a menny fog a föld re

le száll ni.

Ezek a gon do la tok fog lal koz tat ták iga zán Pe tő -
fit. Meg ret ten he tett at tól, hogy a jó és a go nosz
küz del me ta lán örö kös, és ab ból nincs vég ső sza -
ba du lás; meg le gyint het te a két ség, hogy „mi vé
lesz a föld?”, ha „meg fa gyaszt ják a jég hi deg szi -
vek” (Mi vé lesz a föld?). A meg vál tás ter vé nek
lé nye ge, a „kér dé sek kér dé se”, a bol dog ság ke re -
sés, a vég ső igaz ság a Vi lá gos sá got! cí mű köl te -
mé nyé ben is meg je lent: 

…S hány volt, ki más ja vá ért
A vért ki on tá
Sa ját szi vé ből,
S nem lett ju tal ma!
De mind egy; aki ál do zat nak
Od’ad ja éle tét,
Ezt nem di jért te szi,
De hogy hasz nál jon tár si nak.
S hasz nál-e vagy sem?
A kér dé sek kér dé se ez,
És nem a „len ni vagy nem len ni?”
Hasz nál-e a vi lág nak, aki ér te
Föl ál do zá ma gát?
El jő-e a kor,
Me lyet gá tol nak a ro szak
S amely re a jók tö re ked nek,
Az áta lá nos bol dog ság ko ra?
S tu laj don ké pen
Mi a bol dog ság?
Hisz min den em ber ezt más ban le li;
Vagy sen ki sem ta lál ta még meg?
Ta lán amit
Mi bol dog ság nak ne ve zünk,
A mil jom ér dek,
Ez mind egyes su gá ra csak
Egy új nap nak, mely még a lát ha tá ron
Túl van, de egy kor fel jö vend.
Bár vol na így!
Bár vol na cél ja a vi lág nak,
Bár emel ked nék a vi lág
Foly vást, foly vást e cél fe lé,
Amíg elébb-utóbb el ér né!

Nem a vi lág gal kell el ső sor ban bé ké ben él ni, ha -
nem a sa ját lel ki is me re tünk kel – üze ni ne künk
Pe tő fi. A köl tő vi ha ros gyor sa ság gal szá gul dott
vé gig az éle ten, de e vi ha ros szá gul dás út ján
olyan so ro kat ha gyott hát ra, ame lyek ben mély
lé lek van. Ve gyük fel út já ról eze ket a so ro kat,
és ta nul junk a szen ve dé lyes poé tá tól sze líd sé -
get, alá za tot.

g Ke re csé nyi Zol tán

Petőfihite



Az es kü vő kön és a la ko dal ma kban az
elő re be ter ve zet t moz za na to kon  kí -
vül ko mi kus je le ne tek is adód hat nak.
Vagy in kább úgy fo gal maz hat nánk:
olya nok, ame lyek ről csak a fo tós
tud. Er ről kér dez tük Csa bát. 

– A leg jobb az, ami kor a gye re kek
un ják a szer tar tást, nem igen tud nak
a he lyü kön ül ni – no meg a ru ha is
szo kat lan… Szó val: tör tént egy szer,
hogy egy kis fiú elő vet te a já ték ál la -
ta it, a lo vacs ká it, ki ült a pap mel lé az
ol tár tér be, és el kez dett ját sza ni. Jó kis
fo tó té ma volt… Egy má sik al ka lom -
mal Ha jó son öku me ni kus es kü vői
szer tar tá son fény ké pez tem. A re -
for má tus pap fe ke te pa lást ban, míg
a ka to li kus fe hér mi se ru há ban állt az
ol tár nál. Igen ám, de a kont rasz tot fo -
koz ta, hogy a ha jó si pap egy – ma -
gya rul egyéb ként ki vá ló an be szé lő –
szí nes bő rű in do néz fér fi volt. Ez volt
a ha jó si „sakk táb la”.

– Elő for dul-e, hogy a szer tar tás
alatt egy né mely fo tós nem tud vi sel -
ked ni?

– In kább a ven dé gek kel szo kott
prob lé ma len ni. A di gi tá lis gé pek el -
ter je dé sé vel egy re több olyan „ro kon”
buk kan fel, aki fo tós nak ér zi ma gát.
Na, ezek kel az ön je löl tek kel né ha
meg kell küz de nem. Aki vi szont
pro fi, az tud ja, mi kor hol áll hat, mi -
kor kit ta kar vagy nem ta kar.

– A lelkészek mennyi re part ne rei
az egy há zi szer tar tá sok do ku men tá -
to ra i nak?

– Sze ren csé re én még nem ta lál -
koz tam olyan pap pal, aki aka dá lyo -
zott vol na, de hal lot tam már rém tör -
té ne te ket. Pél dá ul egy kis kun sá gi
te le pü lés ka to li kus temp lo má ban
fény ké pe zett az egyik kol lé gám. Ő
me sél te, hogy a pap ki kö töt te: „Ön
áll jon ide, eb be a sa rok ba, és ne
mer je za var ni a szer tar tást! Csak

ak kor mo zog hat sza ba don, ami kor
azt mon dom: most fog ják meg egy -
más ke zét. Ad dig nem!” El hang zott
a kulcs mon dat, a kol lé ga meg is in -
dult. A szer tar tás nak pe dig há rom
perc múl va vé ge lett. Volt is kap ko -
dás… Én még nem fu tot tam be le
ilyen kor lá to zás ba; min dent meg
szok tunk elő re be szél ni a csa lád dal,
a pap pal és ter mé sze te sen ma gá val az
if jú pár ral is.

– És a la ko da lom?
– Ott min dig tör tén nek vic ces

dol gok, de ezek re fo tós ként fel va -
gyok ké szül ve. A töb bi ek vi szont
nem. Tör tént egy szer, hogy Ba ján a

vő le gény tűz ol tó ba rá tai el ra bol ták
a meny asszonyt, és a szi ré ná zó nagy
pi ros au tó val vé gig vit ték a vá ro son.
Az tán meg áll tak egy Du na-par ti ze -
nés szó ra ko zó hely nél, és be men -
tek: ők tűz ol tó ru há ban, a meny -
asszony pe dig tal pig fe hér ben. A
DJ azon nal kap csolt ki min dent, és
ta kar ta le a tech ni kát, ami vel csak
tud ta. Meg volt győ ződ ve ugyan is ar -
ról, hogy itt most tűz van, lo cso lás
lesz, és tel je sen el áz tat ják a fel sze re -
lé sét. Bár utó lag meg vall va a fe hér
ru hás női „be ve té si pa rancs no kot”
nem ér tet te!…

g Ifj. Ká posz ta La jos
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figyelmébe!
Sze ret nénk hit test vé re ink szí -
ves fi gyel mét fel hív ni ar ra a ne -
ga tív (jog tip ró) ese mény re, amely
a ma gát de mok ra ti kus nak ne ve -
ző Ro má ni á ban nap ja ink ban tör -
té nik. 

A „füg get len” igaz ság szol gál ta -
tás a re for má tus egy ház nak 2002-
ben jo go san vissza szol gál ta tott,
több év szá za dos is ko lá ját, a Szé -
kely Mi kó Kol lé gi u mot 2012 jú ni -
u sá ban egy po li ti kai in dít ta tá sú
ha tá ro zat tal vissza ál la mo sí tot ta. 

Ez az el in dí tott fo lya mat pre -
ce dens ér té kű le het a ki sebb sé gi
egy há zak ra néz ve is. Ép pen ezért
kér jük az egy ház fő ket, elöl já ró -
kat, szer ve ze te ket, in téz mé nye -
ket és min den test vé rün ket, hogy
vál lal ja nak szo li da ri tást, fe jez -
zék ki együtt ér zé sü ket eb ben a
jog sér tett hely zet ben. Ad ja nak
han got til ta ko zá suk nak a kü lön -
bö ző fó ru mo kon, kon fe ren ci á -
kon, meg be szé lé se ken és gyű lé -
se ken. Pub li kál ják, te gyék szó vá,
be szél jék meg, vi gyék a köz vé le -
mény elé az in for má ci ó kat, ez zel
se gít ve a jog ál la mi ság és az igaz -
ság ér vé nye sí té sét Ro má ni á ban! 

Kolozsvár, 2012. július 
Ador já ni De zső Zol tán

püs pök
Fe hér At ti la 

egy ház ke rü le ti fő ta ná csos

Megújul
anyíregyházi
Luthertér

EvangélikusélEt.élEd.élEd?

A Lu ther tér is meg újul Nyír egy há zán
a Bel vá ro si te rek in teg rált funk ció bő -
ví tő fej lesz té se el ne ve zé sű pro jekt ke -
re té ben. Az evan gé li kus temp lom
előtt új tér bur ko la tot épí te nek, fel újít -
ják a ma ka dám utat, és tíz új par ko lót
lé te sí te nek. A park ban sé tányt ala kí -
ta nak ki ut ca bú to rok kal, fák kal, cser -
jék kel és fü ve sí tés sel. 

Nyír egy há za bel vá ro sá ban jú li us
má so dik fe lé ben egy szer re négy hely -
szí nen kez dőd tek meg a re konst ruk -
ci ós mun kák. A bel vá ro si te rek fel újí -
tá si mun ká la ta i val a ter vek sze rint
au gusz tus 17-re  ké szül nek el az épí tők.

d For rás: in fo nyir egy ha za.hu
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Sport bib lia 
a test nek és a lé lek nek
Mi kö ze a Bib li á nak a sport hoz? –
kér dez het né va la ki. Na gyon is sok,
hi szen nem egy he lyen ol va sunk
ben ne csa pat mun ká ról, edzés ről, a
test és a lé lek tré ning jé ről, cél ba ju -
tás ról, győ zel mi ko szo rú ról, tel je -
sít mé nyek tisz ta ver se nyé ről. Mind -
ezek ről meg győ zi az ol va sót a sport -
bib lia. Elő szavá ban tá jé ko zód ha tunk
a spor tos tar tal mú bib li ai üze ne tek -
ről, a to váb bi ak ban pe dig te ma ti ku -
san a sport és az ér té kek, a sport és
a já ték, a sport és a szol gá lat, a sport
és a hit kap cso la tá ról vagy ép pen Is -
ten nek a spor ton ke resz tül is je lent -
ke ző sze mé lyes hí vá sá ról. 

Csak né hány bib li ai pél -
dát vil lan tunk fel a gaz dag
anyag ból. Pál apos tolt idéz -
zük, aki több ször is hasz nál
sport ki fe je zé se ket le ve le i -
ben. Ír a ko rinthu si gyü le -
ke zet tag ja i nak a ver seny pá -
lyán fu tók ról, akik kö zül
csak egy nye ri el a ver seny -
dí jat (1Kor 9,24); a cél egye -
nes fu tás ról, igye ke zet ről
a Fi lip pi le vél ben (3,12–14);
a sza bály sze rű küz de lem ről
Ti mó te us nak („Ha pe dig
ver se nyez is va la ki, nem
nyer ko szo rút, ha nem sza -
bály sze rű en ver se nyez” –
2Tim 2,5); az el vég zett fu tás
után el nyert igaz ság ko ro -
ná já ról, a Krisz tus ban győ -
ze del mes élet ről (2Tim 4,7–
8). Nem vé let len te hát,
hogy a sport bib li át úgy
ajánl ja a bib lia tár su lat, mint
amely a test nek és a lé lek -
nek egy aránt szól: Bib le
Bo dy Soul.

Kik re gon dol tak a bib lia tár su lat
mun ka tár sai, ami kor ezt a nagy sze -
rű ki ad ványt lét re hoz ták? Azok ra,
akik lel ke sed nek a sportért, s akik
ugyan ilyen lel ke se dés sel sze ret nék
meg is mer ni Is ten tör té ne tét az em -
ber rel, az em be rért, az em be ri sé gért.
Meg azok ra, akik ugyan lel ke sed nek
a sportért, de még nem lel ke sed nek
a Bib liáért. Mind ezek mel lett azok -
ra is, akik sze ret né nek meg aján dé -
koz ni va la kit egy olyan ér té kes
könyv vel, amely ben egy aránt meg ta -
lál ha tó a sport szen ve dély és az Is ten
irán ti oda adó szív.

A sport bib lia negy ven gra fi ká ját
An nie Val lot ton sváj ci bib lia il luszt -
rá tor ké szí tet te. Va jon a hu szon öt ezer
spor to ló hoz, ver seny ző höz és a hu -
szon öt ezer új ság író hoz mennyi jut el
a kö tet ből?

Sport, kul tú ra, egy ház – 
a test teo ló gi á ja
Ugyan csak ez a bib lia tár su lat a ki adó -
ja a má sik ér de kes ség nek, amely a
spor tos élet tel össze füg gő kér dé se ket
pró bál ja meg vá la szol ni. El gon dol -
kod ta tó refle xi ó kat ta lá lunk a szí nes,
ma ga zin sze rű fü zet ben sport, kul tú -
ra és egy ház kap cso la tá ról. Mi lyen

konk rét té mák ban fo gal ma zó dik meg
mind ez? 

A lon do ni King’s Col l e ge ta ná ra,
Do mi nic Er do za in pél dá ul a sport és
a pro tes táns mun ka eti ka össze füg gé -
se it tag lal ja. Sze rin te a sport a pro -
tes táns kö te les ség tu dat ra épü lő mun -
ka eti ka vi lá gi meg fe le lő je. Sa já to -
san fo gal maz: „A mo dern olim pi ai
moz ga lom az iz mos ke resz tény ség
mo rá lis lo gi ká já ra épült. Mot tó ja:
gyor sab ban, ma ga sabb ra, erő tel je seb -
ben! Az az ke resz té nyek és Nietz -
sche fel tö rek vő em be re egye sül nek a
moz ga lom szel le mi sé gé ben.” Olyan
spor to lók ról is szól az írás, akik a hi -
tet és a sport tel je sít ményt, a küz de -

ni tu dást és a le mon dást ma gas szin -
ten tud ták öt vöz ni. Mint pél dá ul a mi
Bal czó And rá sunk. Ér de kes, nem? 

Da vid Oak ley, a sport nagy kö ve tek
nem zet kö zi szer ve ze té nek ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja Kö zös pá lya? cí mű írá -
sá ban a sport és az egy ház kap cso la -
tát gon dol ja át. Mind a tár sa da lom -
ban, mind az egy ház ban fon tos,
hogy ki-ki meg ta lál ja a ma ga fel ada -
tát és he lyét a kö zös ség ben, s egyé -
ni ké pes sé ge it a csa pat já ték ban hasz -
no sít sa az egész közösség ja vá ra. 

Synthia Syd nor, az Il li no i si Egye -
tem ki ne zio ló gia- és köz egész ség ügy-
pro fesszo ra Sport, nők és Krisz tus
misz ti kus tes te cím mel fog lal ja össze
gon do lat éb resz tő meg ál la pí tá sa it. II.
Já nos Pál, az egy kor spor tos ka to li -
kus pap meg fo gal ma zá sa i ra tá masz -
kod va fej ti ki a „test teo ló gi á ját”. Az
ere de ti bűn el le né re le het úgy te kin -
te ni a fér fi- és a női test re, mint aján -
dé kok hor do zó já ra, fi zi kai és spi ri tu -
á lis ké pes sé gek fog la la tá ra. Utal Pál
apos tol nagy sze rű in té sé re: „Vagy
nem tud já tok, hogy tes te tek, amit
Is ten től kap ta tok, a ben ne tek le vő
Szent lé lek temp lo ma, és ezért nem a
ma ga to kéi vagy tok? Mert áron vé tet -
te tek meg: di cső ít sé tek te hát Is tent tes -
te tek ben.” (1Kor 6,19–20)

Sport lel kész ség, 
ut ca gye re kek vi lág ku pá ja
And rew Parker és J. Stuart We ir
szem lé le tes pél dák kal mu tat ja be,
mi lyen kap cso lat van a sport, a spi -
ri tu a li tás és a val lás kö zött. Egy út tal
azt is meg fo gal maz zák, mi le het az
erő tel jes ke resz tény ség he lye és fel -
ada ta a mo dern kor ban. 

Az an gol egy ház az 1850-es évek től
kezd ve egy re szisz te ma ti ku sab ban
kap csol ta össze a spor tot és az egy há -
zat, fő ként ki vá ló test ne ve lő prog ra mo -
kat nyúj tó bent la ká sos fel sőbb is ko lá -
i ban: a rög bi, lab da rú gás, te nisz és más
sport ágak kö zös sé gi mű ve lé se sok ki -
vá ló sport em bert adott a nem zet nek.

Egy há zi kez de mé nye zés re ala -
kult meg 1954-ben a Ke resz -
tény At lé ták Ba rá ti Tár sa sá ga
vagy a Spor to lók Len dü let ben
(AIA) ne vű szer ve zet 1966-
ban. A sport lel kész ség is egy -
re fon to sabb sze re pet ka pott. 

An gol kez de mé nye zés re
szer vez ték meg az ut ca gye re -
kek vi lág ku pá ját. A 2010-es el -
ső ver seny hely szí ne a dél-af -
ri kai Dur ban volt, 2014-ben
pe dig Bra zí li á ban fog ják meg -
ren dez ni. Az öt let az Egye sült
Ki rály ság ban mű kö dő ke resz -
tény em be ri jo gi szer ve zet től,
az Amos Trusttól szár ma zik.

min den a lé lek ben, 
a fej ben és az is ko lá ban
kez dő dik
Egy szó, mint száz: az Egye -
sült Ki rály ság nem csak pénz -
ügyi, inf ra struk tu rá lis, köz biz -
ton sá gi szem pont ból, ha nem
men tá li san, gon dol ko dás ban
és hát tér szer ve ze tei te kin te té -

ben is fel ké szül ten vár ja az olim pi ai
já té ko kat. A fel ké szü lés nem kam -
pány jel le gű volt, ha nem a brit ke resz -
tény ség, az ang li kán és más egy há zak
kö vet ke ze tes, több év szá za dos, tö ret -
len sport ne ve lé sé nek, test és lé lek ki -
egyen sú lyo zott kép zé sé nek, sport-
egy ház-lel ki ség-kul tú ra együtt fej lő -
dé sé nek is pél da ér té kű gyü möl cse. 

Mint ha va la mi kor ez ná lunk is
így lett vol na! Hol van ma az iz mos
ke resz tény ség, a va ló ban edzett, ter -
hel he tő és – leg fő kép pen – a sza bály -
sze rű küz de lem re ne velt ma gyar if -
jú ság? Nem az elit re gon do lok,
amely nek gyer me ke i hez ház hoz
megy a test épí tő ed ző, és ren del ke -
zé sük re áll a kon di te rem, ha nem a
sok-sok át la gos vagy rosszabb kö rül -
mé nyek kö zött cse pe re dő gyer mek -
re, fi a tal ra. Iz mos tes tű és lel kű ser -
dü lők re. De jó len ne csa pa tos tul lát -
ni őket is ko lá ban, sport pá lyán, ut cán
és temp lom ban! Nagy álom? 

A „hi deg vé rű” an go lok nál – lám,
ér de kes mó don – nem álom, ha nem
va ló ság, s ez bi zony jó ne ve lé si prog -
ram, terv sze rű ség, test- és lé lek épí tés
ered mé nye. A si ke res nem zet épí tés
egyik tit ka is szá za dok óta ez – Ang -
li á ban és bár hol a vi lá gon!

g Dr. Bé ke fy La jos

Aranyérmesszenzáció:
sportbibliaháromezerpéldányban

Az an gol és wale si bib lia tár su lat „olim pi ai re kord ja” – és még sok más

b Sportos,lendületes,fiataloscsúcsteljesítménnyelleptemegaközvé-
leménytazangoléswalesibibliatársulat.Ajóhírt,azevangéliumot
tartalmazósportbibliaalondoni,XXX.nyáriolimpiaijátékoktiszte-
letérejelentmegújszerűformábanéstartalommal.Azevangélium
„szenzációja”melletttematikusbevezetőolvashatóbenneaBibliaés
asportsokrétűkapcsolatáról.Anegyvenszínesillusztrációmégszem-
léletesebbétesziazüzenetet.Ugyancsakezabibliatársulatadtakia
másikizgalmasolvasmányt,melynekcíme:Sportosélet –Megjegyzé-
sekasportról,akultúrárólésazegyházról.Azalábbiakbanezekből
a„nyerő”kiadványokbólszemezgetünk.

fé bé-kon fe ren cia
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let Hit a vál to zó vi lág ban – Arc -
cal az örök élet fe lé cím mel au gusz tus 23. és 26. kö zött kon fe ren ci át ren -
dez a pi li csa bai Bé thel Evangélikus Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa -
ba, Szé che nyi u. 8–12.).

prog ram
Au gusz tus 23. (csü tör tök)

15.30 Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a ka pott igék fel ol va sá sa
17.00 Nyi tó áhí tat
18.00 Va cso ra
19.00 Aján lott prog ram: film ve tí tés

Au gusz tus 24. (pén tek)
7.30 Reg ge li áhí tat
8.00 Reg ge li
9.00 Hit éb resz tő elő adás: Izsák

10.00 Hit éb resz tő elő adás: Já kób és csa lád ja
11.00 Bib lia kö rök
12.30 Ebéd
15.00 Hit éb resz tő elő adás: Jó zsef, az ács
16.00 Hit éb resz tő elő adás: Apos to lok
17.00 Va cso ra
18.00 Köz gyű lés

Au gusz tus 25. (szom bat)
7.30 Reg ge li áhí tat
8.00 Reg ge li
9.00 Hit éb resz tő elő adás: Lu ther Már ton

10.00 Hit éb resz tő elő adás: Pro tes táns fe je del mek
11.00 Bib lia kö rök
12.30 Ebéd
15.00 Hit éb resz tő elő adás: Hit val lók Ma gyar or szá gon (1945–1989)
16.00 Hit éb resz tő elő adás: Gyü le ke ze tek Ma gyar or szá gon (1945–1989)
18.00 Va cso ra
19.00 Aján lott prog ram: film ve tí tés

Au gusz tus 26. (va sár nap)
7.30 Reg ge li áhí tat
8.00 Reg ge li
9.00 Mor zsa sze dés, úr va cso rai elő ké szí tő

10.00 Is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal
11.30 Ebéd, ha za u ta zás

A kon fe ren cia dí ja: el lá tás: 3200 Ft/nap + ágy ne mű: 500 Ft.
Je lent ke zés írás ban: Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let, 1021 Bu da pest,
Hű vös völ gyi út 193. Fax: 1/391-6829, e-mail: fe be.egye su let@lu the ran.hu.

h i r d e t é s

Tiszteltegyéni,többpéldányos
ésgyülekezetilapelőfizetőink,

könyvvásárlóink!
Az Evan gé li kus Élet tel jes kö rű ter jesz té sét jú li us 25-étől a Lu ther Ki adó
meg bí zá sá ból a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. Így az egy pél dá nyos
egyé ni elő fi ze tők mel lett immár a több pél dá nyos egyé ni elő fi ze tők és a
gyü le ke ze tek is az új ter jesz tőn ke resz tül kap ják meg az új sá got. 

Mint ahogy azt már az egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink kö zül né há -
nyan meg ta pasz tal hat ták, a ter jesz tő vál tás nem zök ke nő men tes, ezért
továbbra is tü rel met és együtt mű kö dést ké rünk azon elő fi ze tő ink től, aki -
ket e vál to zás – át me ne ti leg – eset leg hát rá nyo san érint. 

Kér jük, ha a lap kéz be sí té sé ben fenn aka dást ta pasz tal nak (ha he ti la punk
kés ve vagy egy ál ta lán nem ér ke zik meg), azt – gyülekezeti és több pél dá -
nyos előfizetőink – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:
MediaLOGLogisztikaiZrt.ügyfélszolgálata – te le fon: 80/106-000,

e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.
LutherKiadó – 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon: 1/317-5478, 1/486-

1228, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu.
A könyvek kézbesítését jú li us 25-étől szin tén a Me di a LOG Lo gisz ti -

kai Zrt. vég zi. Az eset le ge sen fel me rü lő prob lé má kat a fen ti el ér he tő -
sé ge ken tud ják je lez ni. Szí ves meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük.

g Kendeh K. Péter igazgató (Luther Kiadó)

finn–ma gya r éb re dé si na pok
Bakonycsernye–Súr,augusztus4–5.

„…bá to rod junk meg (…) egy más hi te ál tal…”
(Róm 1,12)

prog ram
Au gusz tus 4. (szom bat)
Hely szín: evan gé li kus temp lom (Ba kony cser nye, Dó zsa u. 1.)

14.00 Meg nyi tó – Mart ti Vil ja nen, Szar ka Ist ván, egy ko ri cse re di á kok
15.30 Igei al ka lom – Zász ka licz ky Pé ter (Józs 1,6–9), An na Kont ka nen
17.00 Va cso ra
18.30 Kon cert – ni va lai gyü le ke ze ti kó rus, ni va lai fú vós szex tett (ve -

zé nyel: Ve li Jär vi lu o ma); Öröm hír kó rus (ve zé nyel: Szar ka Éva)
Au gusz tus 5. (va sár nap)

9.00 Sú ri evan gé li kus temp lom: is ten tisz te let – szol gál a ni va la i
gyü le ke ze ti kó rus és a ni va lai fú vós szex tett; ige hir de tő:
Martti Vil ja nen

10.30 Ba kony cser nye i  evan gé li kus  temp lom – ige hir de tő: Sze me rei
Já nos püs pök

14.00 Zá ró al ka lom – szol gál: Ben ce Im re, Heik ki Hurs ka inen
Lo vas ko csis ki rán du lás

Sze re tet tel vá runk!
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g Id. Pin tér Ká roly 

b Betegségem miatt arra vagyok
rászorítva,hogyazegyházisaj-
tón,arádiónésatelevíziónke-
resztültartsamakapcsolatotaz
egyháznépével,ésahangzóigé-
hezisamédiánkeresztüljussak
hozzá.Negyvenhatéviszolgálat
utánezzelnemisolyankönnyű
beérni.Hétrőlhétretürelmetle-
nülváromazújabblehetőségeket,
alkalmakat, információkat. Így
vártamjúlius22-énaDunaTele-
vízióadásátisakilencedikSzél-
rózsaországosevangélikusifjú-
ságitalálkozózáróistentisztele-
téről… Látva a rengeteg fiatalt
megteltaszívemörömmel.Vala-
mitmegsejthettematalálkozón
megteremtődött atmoszférából
is.AzEvangélikusÉletmúltheti
számapedigfelvillantottaelőt-
temazokatazeseményeketésté-
mákat,amelyekmeghatároztáka
napokprogramját.Azolvasottak
ésafotókelmélyítettékazörömö-
met.Istenirántihálaélbennem
azértanagyszerű lehetőségért,
amelyetezatalálkozójelentett.
Atelevízióbanlátottzáróisten-
tisztelettelkapcsolatosanazon-
bannemhallgathatomelhiány-
érzetemet,kritikámatsem.

Az ige hir de tés a ré gi temp lo mi lomb -
sá tor – szuk kót – ün ne pé re utalt. Is -
mer jük a Szent írás ból en nek a zsi dó
ün nep nek a li tur gi á ját. A pa pok arany -
edé nye ik kel vi zet me rí tet tek a Si lo ám
ta vá ból, majd ez zel a víz zel – a hét na -
pos ün nep min den nap ján – csor dul -
tig töl töt ték az ál do za ti ol tá ron lé vő
edé nye ket. Az edé nye ken túl csor du -
ló víz szét te rült az ol tár kö ve in, és
szim bo li ku san meg tisz tí tot ta. A meg -
ma radt vi zet az után ki ön töt ték az
asszo nyok ud va rán. 

A Szél ró zsa zá ró is ten tisz te le te
el mé lyí tet te ezt a szim bo li kát az zal,

hogy idéz te Ézsa i ás pró fé tát: „Ör ven -
dez ve fog tok vi zet me rí te ni a sza ba -
du lás for rá sá ból.” (Ézs 12,3) 

Az idei ta lál ko zó mot tó já nak
(„Öröm mel merítek a szabadulás vi -
zé ből”) alap já ul vá lasz tott ószö vet sé -
gi tex tus je gyé ben ige hir de tő test vé rem
öröm mel va ló me rí tés re biz tat ta a fi -
a ta lo kat, amely nek ered mé nye le het az
élet kü lön bö ző te rü le te in és prob lé mái
kö zött a sza ba du lás meg ta pasz ta lá sa.
(Ez a biz ta tás azért volt lé nye ges és fon -
tos, mert – fel té te le zé sem sze rint – a
ta lál ko zón már ko ráb ban szó le he tett
ar ról, hogy nem mind egy, hol, mi vel
és mi lyen áron akar juk csil la pí ta ni a
szom jú sá gun kat. [Jer 2,13; Ézs 55,1–2]
Cisz ter ná ból vagy élő for rás ból me rí -
te ni nem ugyan azt je len ti!)

Aho gyan az ige hir de tés is utalt rá,
ezt az utol só, nyol ca dik na pot fel fo -
ko zottan vi dám han gu lat ural ta. Az
em be rek éne kel tek, kör tán cok kal,
szin te ön fe led ten fe jez ték ki örö -
mü ket. Egy al ka lom mal Jé zus is ott
volt a temp lom ban ta nít vá nya i val a
lomb sá tor ün ne pén. Er ről Já nos tu -
dó sít (Jn 7,37–39), aki azt is le ír ja,
hogy Jé zus az ün nep utol só nagy nap -
ján fel állt, oda for dult a vi dám so ka -
da lom hoz, és így ki ál tott: „Ha va la -
ki szom ja zik, jöj jön hoz zám, és igyék!
Aki hisz én ben nem, ahogy az Írás
mond ta, an nak bel se jé ből élő víz fo -
lya mai öm le nek!”

Drá mai pil la nat ez! Az ige hir de tő
szá má ra iga zi „zic cer hely zet”. A fel -
adott lab dát vi szont – bo csá nat a pro -
fán ha son la tért – le kell üt ni! Ezt a
drá mai szi tu á ci ót nem le het el hall gat -
ni. Bi zo nyá ra nem egye dül vol tam,
aki vár ta, vár ta ezt a „le ütést” – de hi -
á ba. Már pe dig Jé zus ez zel a tet té vel
és ki je len té sé vel a szuk kót ün ne pé -
nek min den szim bo li kus moz za na -
tát ön ma gá ra vo nat koz tat ta. És mi Jé -

zu son tá jé ko zó dunk, kü lön ben benn -
ra ga dunk az Ószö vet ség vi lá gá ban. 

Nem ar ról van szó, hogy az ige hir -
de tés ben ne hall hat tunk vol na Jé zus -
ról. Hall hat tunk. Uta lá sok for má já -
ban ter mé sze te sen több ször is. De itt
nem utal ga tá sok ról van szó, ha nem
Jé zus egy ér tel mű és vi lá gos hí vá sá ról:
„Ha va la ki szom ja zik, jöj jön hoz -
zám, és igyék!”

Ezt a hí vást nem le het fél re ér te ni.
To vább kel lett vol na ad ni. Ta lán va la -
hogy így bá to rít hat tuk vol na a fi a ta lo -
kat: „Drá ga ba rá ta im! Aki nek szom jas
a szí ve, az fi gyel jen most Jé zus hí vá sá -
ra. Ő akar ja fü led be, szí ved be ki ál ta -

ni: aki szom jas, jöj jön hoz zám!… Aki
ben ne hisz, nem fog csa lód ni…” 

Nem tu dom, mi ért va gyunk ilyen
bi zony ta la nok. Nem hisszük el azt,
amit Jé zus mond az ige hir de tés sel
kap cso lat ban is: „Aki ti te ket hall gat,
en gem hall gat…”?! (Lk 10,16) 

Já nos úgy ér ti Jé zus sza vát, hogy
ami kor az Úr a szom ja zó kat hív ja ma -
gá hoz, ak kor tu laj don kép pen a Lé lek -
ről be szél. Ak kor pe dig ne künk még
bát rab ban kell hir det nünk, to vább -
ad nunk az ő üze ne tét, me lyet a
Szent lé lek tesz élő vé és ha tó vá. Ez a
mi fe le lős sé günk. És ez az ige hir de -

tés, a pré di ká ció „szent sé ges vol ta”, ez
Krisz tus tól ka pott meg bí za tá sunk
ki ke rül he tet len „szent terhe”. 

Ezt is mer ték fel he lye sen a thessza -
lo ni ka i ak, ami kor Pá lé kat hall gat ták:
„…há lát adunk az Is ten nek, hogy ami -
kor hall gat tá tok az Is ten nek ál ta lunk
hir de tett igé jét, nem em be ri be széd ként
fo gad tá tok be, ha nem Is ten be szé de -
ként, amint hogy va ló ban az, és an nak
ere je mun kál ko dik is ben ne tek…”
(1Thessz 2,13)

Za var ba ho zott a zá ró is ten tisz te -
let ige hir de té sé nek tex tus vá lasz tá sa
(Fil 4,4–9) is. Kü lö nö sen a 8. vers:
„Egyéb ként pe dig, test vé re im, ami

igaz, ami tisz tes sé ges, ami igaz sá gos,
ami tisz ta, ami sze re tet re mél tó, ami
jó hí rű, ha va la mi ne mes és di csé re -
tes, azt ve gyé tek fi gye lem be!”

Na gyon sze re tem a Filippiekhez
írt levélnek ezt az erény ka ta ló gu sát.
Fon tos nak tar tom, mert val lom: ha a
ke resz té nye ket nem jel lem zik ezek az
eré nyek, ak kor ott a Krisz tus-kö ve tés -
sel va la mi baj van. De a szuk kót ün -
ne pé nek és a me rí tés szim bo li kus
cse le ke de té nek az össze füg gé sé ben ez
a vers nem csak za va ró, de ér tel mez -
he tet len is. Mind a két textust meg -
üre sí ti, kioltja. 

A prédikáció azt a látszatot kelti,
mintha Jézus a szomjas szívűeknek
nem tudna többet mondani és többet
adni, mint egy szto i kus mo rál fi lo zó fus
vagy egy tal mu dis ta bölcs rab bi. Ha ez
igaz lenne, ak kor valahol va la mi nem
stim mel. És valóban nem stimmel
valami, csakhogy nem Jézusnál…

Így ugyan is meg ke rül he tet le nül fel -
ve tő dik a kér dés: ki nek tart juk mi Jé -
zus Krisz tust? Er re egy al ka lom mal ő
ma ga is kí ván csi volt. „Hát ti ki nek
mon do tok en gem?” – for dult a kér dés -
sel ta nít vá nya i hoz. Is mer jük Pé ter vá -
la szát: „Te vagy a Krisz tus (Mes si ás), az
élő Is ten Fia.” Jé zus így vá la szolt ne ki:
„Bol dog vagy Si mon, Jó na fia, mert nem
test és vér fed te fel ezt előt ted, ha nem
az én mennyei Atyám.” (Mt 16,15–17) 

Jé zust nem deg ra dál hat juk „erény -
ta ní tó vá”! Ő Meg vál tó, Sza ba dí tó,
amit a ne ve is je lez! Va ló ban Is ten Fia.

En ged tes sék meg, hogy rö vi den
még szó vá te gyem a zá ró is ten tisz te -
let „kre ált” li tur gi kus szö ve ge it. A zá -
ró ál dás nál fi gyel tem fel er re, de va ló -
já ban min den al kal ma zott szö veg re ér -
vé nyes nek gon do lom. Úgy vé lem,
eze ket a szö ve ge ket azok kal kel le ne
meg fo gal maz tat ni, akik har col ják a hit
har cát, és aki ket az Úr is ten meg aján -
dé ko zott írói vagy még in kább köl tői
vé ná val. Eze ket a szö ve ge ket nem le -
het „bar ká csol ni”. 

Az is ten tisz te let tel kap cso la tos hi -
ány ér ze tem és kri ti kám el le né re vég -
te le nül há lás va gyok ezért az if jú sá gi
ren dez vé nyért, be le ért ve a zá ró is ten -
tisz te le tet is. A fi a ta lok kö zötti szol -
gá la tot min den kor (negy ven hat éven
át) el ső ren dű fel adat nak tar tot tam, és
há lás vol tam Is ten nek, hogy a gyü le -
ke ze tek ben tö ret le nül – a leg ne he -
zebb po li ti kai idő sza kok ban is – foly -
ha tott if jú sá gi mun ka. És vál to zat la -
nul imád ko zom azért, hogy a fi a ta lok
kö zül mi nél töb ben meg hallják – és
meg ért sék – Krisz tus hí vá sát.

A szerző nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész

Fonyódligetivisszhang
Szélrózsás széljegyzet az ifjúsági találkozó záró istentiszteletéről

b Amikor csak tehetem,mindig
ajánlombarátaimnak,tanítvá-
nyaimnak,hogyatrianonihatár
szatmáritúloldalánjárvakeres-
sékfelBörvelytis,mertbizony
többfigyelmetérdemelezate-
lepülés. Gyermekkorom szün-
ideitrendszerintitttöltöttem–
anyai-apai nagyszülőknél nya-
ralva–,smárakkormegcsodál-
tamatemetőkülönleges,másutt
addigmégnemlátottfejfáit.

„Ez a tá jék Ma gyar or szág da gasz tó
te ke nő je” – ír ta Ady 1909-es, Mó ricz
Zsig mond cí mű cik ké ben a Nyu gat -
ban. Meg ál la pí tá sa hat vá nyo zot tan
ér vé nyes te le pü lé sünk re. 

Az egy ko ri Ecse di-láp szé lén, a
Krasz na men tén el te rü lő fa lu la ko sa it
kü lön bö ző tá jak ról so dor ta ide a
tör té ne lem. A kör nyék be li ős te le pes,
re for mált ma gya rok és a Má ria Te -
ré zia ural ko dá sa alatt több éh ín sé get
is át élt, ezért a ter mé ke nyebb Al föld -
re szí ve sen ki jö vő, ugyan csak re for -
má tus szé kely atya fi ak két száz év
alatt las san „egy be da gasz tód tak”. 

A kör nyé ken nin cse nek he gyek
vagy nagy er dő sé gek, s még is mi lyen
szép fa ra gá sok, mí ves fa mun kák ta -
lál ha tók ma is itt! Ha be né zünk ré -
geb bi por ták ra, ér de kes tor nác osz lo -
po kat, kö nyök lő ket, tu li pán dí szes
desz ka mun kák kal ke rí tett, léc rá cso -
za tú ve ran dá kat lát ha tunk.

Már a 19. szá za di for rá sok is sa já tos
te le pü lés ként em lí tik, el ső sor ban egye -
di vi se le te, szo ká sai és nyelv já rá sa mi -
att. Nem vé let le nül gyűj tött itt nép me -
sé ket, nép da lo kat Mó ricz Zsig mond
sem 1905-ben. Kint, a te me tő ben pe -
dig szű kebb pát ri á já ra em lé kez te tő, jel -
leg ze tes, csó nak ala kú fej fák ra lelt. 

An nak nincs nyo ma, hogy az em -
ber ala kú vagy – ahogy a he lyi ek
mond ják – gom bos fej fák fel kel tet ték
vol na az ér dek lő dé sét. Író em ber lé vén
vi szont fel fi gyelt a tré fás sír fel ira tok -
ra, s egyi ket („Itt hely be, Bör vely be /
Le pett meg az örök álom, / Ez zel ma -
ga mat aján lom.”) ké sőbb fel is hasz nál -
ta a Pi pa csok a ten ge ren cí mű re gé nyé -

ben. Több kör nyék be li te le pü lés tré -
fás sír fel ira ta it De recs key Im re gyűj ti
majd össze, s je len teti meg 1919-ben
Az Est cí mű lap ban. 

E fel ira tok – ha vol tak egy ál ta lán,
mert né mely ku ta tók ál lít ják, hogy
több sé gük csak száj ha gyo mány út ján
ter jedt – már rég az
enyé sze téi, azon ban ősi
örök sé günk (ta lán még
Bel ső-Ázsi á ból szár ma -
zó!) utol só hír mon dó i -
ként ma is szép szám ban
áll nak itt olyan, em ber
ala kú fej fák, me lyek va -
la ha ál ta lá no sak vol tak a
ma gyar ság szál lás te rü le -
te in. Fej ré szük va ló ban
em ber fej nagy sá gú és
mí ve sen meg mun kált.
E fej fák leg rész le te sebb
le írá sá val Mor vay Pé ter
fog lal ko zott, bár ki el ol -
vas hat ja az Eth no gra -
phia cí mű fo lyó irat ban
(1958, 69. évf. 53–69.
ol dal).

A to váb bi ak ban olyan
össze füg gé sek re sze ret -
nék rá mu tat ni, me lyek -
ről ne ve zett ku ta tók
nem szól tak, mert vagy
nem fi gyel tek fel rá juk,
vagy nem tar tot ták fon -
tos nak. A Kár pát-ha zá -
ban még fel lel he tő gom -
bos fej fák ról több sé gük úgy vé le ke -
dik, hogy tö rök ko ri kép ződ mények.
E fej fák lé tét ar ra a szo kás ra ve ze tik
vissza, hogy egy kor a csa tá ban vagy

pár vi a dal ban el eset tek fe jét le vág ták,
kop já ra tűz ték, majd te me tés kor ezt
szúr ták a hant hoz sír je lül. 

Vé le ke dé sük helyt ál ló nak tű nik,
hi szen Szé kely föld től a Rá ba kö zig
fér fi sí ro kon va ló ban sok he lyütt
lát ha tunk ilye ne ket. Nem ré gi ben, a

Szi lágy ság ban jár va, Sar ma sá gon
ma gam is le fény ké pez het tem még
pár tu ca tot. A bör ve lyi te me tő
azon ban ki lóg a sor ból, itt ugyan is

az em ber ala kú fej fa a női sí ro kat je -
lö li – a fér fi a ké csó nak ala kú! Ezek
a gom bos fej fák rá adá sul vas ko sab -
bak is, mint a má sutt lát ha tók. Tá -
jo lá suk és – há zas pá rok ese tén –
egy más mel lé he lye zé sük rend je is
hon fog la lás ko ra be li vagy még an nál
is ré geb bi. Ha son ló an Ár pád-ko ri
temp lo ma ink hoz meg a kör nyék
csó nak fej fás te me tő i hez e sí rok
mind egyi ke ke let elt, az az ke let–

nyu gati tá jo lá sú, s min -
den fej fa nyu gat ra néz.

A bör ve lyi gom bos
fej fák női mi vol tá nak
bi zo nyí tá sa kor szól nunk
kell még a há zas pá rok
egy más mel lé he lye zé sé -
nek rend jé ről is. Ha oda -
ál lunk egy ilyen pá ros sír
mel lé, s a fej fák kal egy
irány ba né zünk, ta pasz -
tal hat juk, hogy a nő fej -
fá ja min dig a fér fi é tól
jobb ra áll. Az élet ben
vi szont szak rá lis szi tu á -
ci ók ban (pél dá ul es kü -
vőn) ma is a bal ol dal a
nőé. Még Lász ló Gyu la
mu ta tott rá bod rog kö zi
ása tá sai so rán, hon fog -
la lás ko ri te me tők vizs -
gá la ta kor ezen ősi te -
me té si szo kás ra, vagy is
a bal és a jobb ol dal fel -
cse ré lé sé re.

Fen ti ek ből még ma is
sok min den vissza iga -
zol ha tó s be mu tat ha tó a
bör ve lyi te me tő ben.

Nem sza bad na vesz ni hagy ni, hi -
szen – mint em lí tet tem – ezer éves
örök sé günk ről van szó! 

g Ozs váth Sán dor
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– Mi kor érez te elő ször a hí vást az
egy há zi szol gá lat ra, mi ként dön tött
a lel ké szi hi va tás mel lett?

– Ez tel je sen ter mé sze tes volt a
szá mom ra, hi szen lel kész gyer mek
vol tam. Két-há rom éves ko rom ban
azt mond tam édes apám nak, kis sé ke -
gyet len gyer mek száj jal, hogy nem baj,
ha ő meg hal, csak ne vi gye ma gá val
a Lu ther-ka bá tot és a Bib li át. Az tán
ké sőbb sok szor együtt me het tem
ve le mo to ron, ami kor a szom szé dos
fal vak ban szol gált. En nek a mo to ro -
zás nak ké sőbb is hasz nát ve het tem,
ami kor káp lán vol tam.

Egyéb ként én vol tam ta lán az
utol só ré gi ér te lem ben vett káp lán.
Elöl já róm, az ak ko ri cell dö möl ki lel -
kész ti zen öt évi szol gá lat után ka pott
egy szol gá la ti au tót. Ne kem azt
mond ta, ne is ál mod jak au tó ról, csak
ak kor, ha már le szol gál tam ti zen öt
évet. Ti zen két évi mo to ro zás után
kap tam Tra ban tot… Volt olyan tél,
hogy nem le he tett au tó val men ni a
fal vak ba, a fő nö köm nem is ment
sem au tó val, sem más képp, en gem
vi szont el kül dött. Mo tor ral in dul tam
a ha vas út ra, de nem volt ne héz, hi -
szen gya kor lott vol tam, és két ke ré -
ken egy ke rék nyom szé les sé gű kis út
is elég volt.

– Pon to san mi kor és hol kez dő dött
a lel ké szi pá lyá ja?

– Min dig jel ké pes nek tar tot tam az
or di ná ci óm dá tu mát: 1969. jú ni us 29.,
vagy is Pé ter-Pál kor – az egy ház ala -
pí tók név nap ján – tör tént Sa jó ka zán,
ahol ak kor édes apám volt a lel kész.
Na gyon so kan vettek részt ezen az al -
kal mon az észak-bor so di kis temp -
lom ban. Jú li us 1-jén már mun ká ba is
kel lett áll nom Cell dö möl kön. Ez
egyéb ként olyan hely volt, ahol min -
dig jól meg fér tek egy más sal ka to li ku -
sok, evan gé li ku sok, re for má tu sok,
test vé ri vi szony volt kö zöt tük. 

Iga zán em lé ke ze tes, hogy Mind -
szenty bí bo ros itt tar tot ta utol só
egy há zi szol gá la tát, s a ha tó sá gok fél -
tek, hogy tö me ge sen men nek majd az
em be rek a bú csú ba. Csak azo kat
en ged ték be a szom szé dos fal vak ból,
akik Lu ther-ró zsát hord tak. Má ig
nem ér tik, hogy volt annyi evan gé li -
kus azon a kör nyé ken. A ma gya rá za -
tot per sze nem is mer ték: az evan gé -
li ku sok ad ták köl csön a ka to li ku sok -
nak az ak kor men le vél lel fel érő Lu -
ther-jel vényt… Evan gé li kus szem -
pont ból pe dig ar ti ku lá ris hely volt
Cell dö mölk – a fél vár me gye az ot -
ta ni evan gé li kus temp lom hoz tar to -
zott, volt olyan év az 1700-as évek kö -
ze pén, hogy négy száz húsz ke resz te -
lőt vé gez tek.

Az 1969-es év a sze mé lyes éle tem
szem pont já ból is em lé ke ze tes, hi szen
a lel ké szi pá lya meg kez dé se után
ha ma ro san meg há za sod tam. Fe le sé -
gem Szil há ti Ilo na, aki egyéb ként ok -
le ve les ve gyész, szin tén lel kész gyer -
mek: édes ap ja re for má tus lel kész
volt. Így ő is sok gyü le ke ze ti ta pasz -
ta lat tal és egyé ni hit be li meg ta pasz -
ta lá sok kal gaz da gí tot ta éle te met. És
nagy há lát ad hat tunk Is te nünk nek
gyer me ke ink – Mó ni ka, Adél, Pé ter
és Kin ga – aján dék ba ka pott éle té ért. 

– Vissza te kint ve me lyik volt iga zán
ked ves szol gá la ti he lye? Cell dö mölk,
ahol in dult a pá lyá ja, Sár vár, ahol ti -
zennyolc évig dol go zott, vagy Bu da -
fok, ahol szin tén ti zen nyolc évet töl -
tött el?

– Fi a ta lon a ne héz sé gek is köny-
 nyebb nek tűn nek, pe dig a kez det iga -
zán ke mény volt. Mind há rom he lyen
vol tak ne héz sé gek, de Urunk adott
olyan szép sé ges gaz dag sá got is, ami -
ért csak há lát ad ha tunk. Meg döb -
ben tett, hogy még a nyolc va nas
évek vé gén is – ami kor már Sár vá -
ron szol gál tam – meg tilt hat ta a ta -
nács el nök a szü lők nek, hogy hit tan -
ra já ras sák gyer me ke i ket. Vi dé ken,
a kör nye ző fal vak ban tar tot tak hit -
tan órá kat az is ko lák ban is, a kis vá -
ros ban nem. Per sze szem től szem -
ben a he lyi párt ve ze tő is ked ves nek
mu tat ko zott… Meg tör tént, hogy
egy fiú há rom hit tan óra után sír va
bú csú zott, mert meg til tot ták a szü -
lők nek, hogy a gyer me kü ket hit ok -
ta tás ra já ras sák. Ő az tán ipa ri ta nu -
ló lett, és fel nőtt ként kon fir mált.
Ez szép elég té tel volt.

Szin tén Sár vá ron tör tént a nyolc -
va nas évek ben, hogy csak ti tok ban
néz het tük meg Pas o li ni Má té evan -
gé li u ma cí mű film jét, ame lyet a mo -
zik hi va ta lo san csak nagy ké sés sel ve -
tí tet tek. Mi a ka to li ku sok tól kap -
tunk egy kó pi át Bu da pest ről. A he -
lyi mo zi gé pész től csak ké sőbb tud -
tam meg, hogy az ál lá sá val ját szott az
il le gá lis be mu ta tó val. Száz je gyet
ad tunk az evan gé li kus hí vek nek, il -
let ve a na gyon ke vés re for má tus -
nak, két szá zat a ka to li ku sok nak. Hi -
he tet le nül nagy do log volt ez ak kor,
a ve tí tés vé gén csön des, mély öröm -
ben, meg ha tott ság ban tá vo zó em be -
re ket le he tett lát ni. Erő söd tünk a
hit ben és az öku me né ben. 

Nagy szó volt 1981-ben – há rom
év vel a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
bu da pes ti vi lág gyű lé se előtt –, hogy
Sár vá ron há rom egy ház me gye pap -
né i nak volt elő ké szí tő ta lál ko zó.
Ter mé sze te sen a lel ké szek is je len
vol tak ezen az al kal mon. Nagy se gít -

sé get kap tunk ah hoz, hogy a vi lág
kü lön bö ző or szá ga i ból ér ke ző ven -
dé gek fo ga dá sát ho gyan te gyük em -
lé ke ze tes sé.

Bu da fo kon meg le pett, hogy volt
olyan ka to li kus lel kész kol lé gám, aki
hat va non túl volt elő ször evan gé li kus
temp lom ban. Itt a két pro tes táns
gyü le ke zet kö zött őszin te, test vé ri
kap cso lat lé te sült, az tán ter mé sze te -
sen bő vült a ka to li kus és a bap tis ta
test vé rek kel is. Az utób bi idők ben
szí ne sed tek az al kal mak, gaz da god -
tak a le he tő sé gek.

– Pá lyá ja azok ban az évek ben in -
dult, ami kor a ha ta lom bir to ko sai vé -
get ve tet tek az új gaz da sá gi me cha -
niz mus nak, na gyon sa nya rú volt az
egy ház hely ze te is.

– Cell dö möl kön az erő sza kos té -
e sze sí tés ide jén dol goz tam. Szo mo -
rú volt lát ni a ré gi élet for ma, a ha gyo -
má nyos kö zös sé gek és a jól mű kö dő
csa lá di kis bir to kok fel bom lá sát. A
Ke me nes al ja és a Rá ba köz rész ben
egy ké ző vi dék volt az evan gé li ku sok
kö ré ben, de az egy kék sem ma rad tak
ott hon, men tek a vá ro sok ba dol -
goz ni. Ug rás sze rű en meg nőtt azok -
nak a szá ma, akik nek meg sza kadt a
szü lő föld del és az egy ház zal va ló
kap cso la ta is. Ész re ve he tő vé vált,
hogy a ko ráb ban őszin te, ter mé sze -
tes csa lá di kap cso lat rend szer alól
ki csú szott a ta laj. Egy re nőtt a tár sa -
dal mi igaz ság ta lan ság.

– Sár vár iga zán tör té nel mi vá ros.
Mi lyen em lé ke ket őriz ezek ből az
évek ből?

– Sár vár kü lö nö sen ked ve zett az
öku me né nek, mű velt és nyi tott ka to -
li kus pa pok kal le he tett együtt mű köd -

ni. Ki emel ke dett kö zü lük dr. Sza kos
Gyu la, a ké sőb bi szé kes fe hér vá ri
püs pök.

A vá ros a ma gyar or szá gi re for má -
ció egyik bás tyá ja, Ná dasdy Ta más
ná dor és Ka ni zsai Or so lya szék he lye
volt, ahol Syl ves ter Já nos, Dé vai Bí ró
Má tyás dol go zott, és Sztá rai Mi -
hály is meg for dult. Itt kezd het tem
meg egy ház tör té né szi mun ká mat,
ame lyet az tán má sutt is foly tat hat tam. 

Meg szer vez het tem – Mol nár Zol -
tán nal, a vá ro si könyv tár igaz ga tó já -
val – a bib li a ki ál lí tást. Az ak ko ri
mú ze um ban mél tat lan he lyen – egy
al só pol con – tar tot ták a Ma gyar or -
szá gon nyom ta tott el ső ma gyar nyel -
vű köny vet, a Syl ves ter-fé le Új tes ta -
men tu mot, amely Sár vá ron je lent
meg. Si ke rült meg győz nöm a mú ze -
um igaz ga tó ját, hogy ran go sabb hely -
re ke rül jön ez a pá rat lan érték. 

Iga zán nagy sza bá sú ren dez vény
volt az el ső ma gyar Új tes ta men tum
meg je le né sé nek négy száz öt ve ne dik
év for du ló ján, 1991-ben tar tott meg -
em lé ke zés, ame lyet a vá ros sal kö zö -
sen ren dez tünk meg. Szo ko lay Sán -
dort si ke rült meg győz ni, hogy kom -

po nál jon egy kó rus mű vet er re az
al ka lom ra. Mu tat tuk ne ki a szö ve get:
„Pró fé ták ál tal szólt rí gen né ked az Is -
ten…” Kér dez tem, hogy van-e ked ve
a ve re tes ma gyar szö veg meg ze né sí -
té sé hez. Nem adott rög tön vá laszt.
Ked den kér tem fel, de leg na gyobb
meg le pe té sem re pén te ken már úgy
vá la szolt, hogy a fe lé vel már el is ké -
szült. En nek a mű nek az ős be mu ta -
tó ja volt a ne ve ze tes év for du lón.
Emel lett a ki ál lí tá son ka to li kus ének -
kar is fel lé pett, la ti nul éne kel tek.
Az után Bán ffy György szín mű vész ol -
va sott fel rész le te ket az ere de ti szö -
veg ből: „Az ki zsi dó ul és gö rö gül és
víg re de á kul / Szól va la rí gen, szól né -
ked az itt ma gya rul…” 

A nagy sza bá sú va sár na pi ün nep sé -
get más nap ran gos részt ve vők kel tu -
do má nyos ülés kö vet te. Az ün nep sé -
gek után bronz em lék ér met kap tak a
pol gár mes te ri hi va tal tól a meg em lé -
ke zés ben részt ve vők, a szer ve zés ben
köz re mű kö dők. Örül tem na gyon,
hogy a gyü le ke ze tem ne vé ben és a
gyü le ke ze tem mel ezt szer vez het tem. 

– Mi lyen egy ház tör té ne ti do ku -
men tu mot ta lált Cell dö möl kön és
Sár vá ron?

– Sok Ber zse nyi-em lék bú jik meg
Cell dö möl kön. Köl té sze tét, ver se it
saj nos csak szűk ré teg is me ri, ma
sincs kel lő he lyen az iro da lom tan -
köny vek ben. Ber zse nyi kü lö nös em -
lé ket is ha gyott hát ra: köl csönt ka pott
az egy ház köz ség től. Eb ből a pénz ből
az evan gé li ku sok – a pá pai re for má -
tu sok hoz ha son ló an – gim ná zi u -
mot akar tak épít tet ni Dö möl kön.
Idő köz ben a pénz el ér ték te le ne dett,
s csak terv ma radt a kol lé gi um.

Sár vá ron – nagy örö möm re –
em lék táb lát ál lít hat tunk a vár ban
azok nak a pré di ká to rok nak – nyolc
evan gé li kus és hét re for má tus lel kész -
nek –, aki ket egy ide ig az it te ni bör -
tön ben tar tot tak fog ság ban, mi előtt
Bucc ari ba küld ték vol na őket. Egyi -
kük – Svecz ki And rás evan gé li kus lel -
kész – itt halt meg, a töb bi ek nek is
ször nyű sor suk volt. Ka lo dá ban tar -
tot ták őket, mo csok ban, pat ká nyok
kö zött kel lett él ni ük. Egy év után vit -
ték őket to vább. Em lék táb lá ju kat
1991-ben öku me ni kus is ten tisz te let
ke re té ben lep lez tük le.

– Szer ve zett bib li a ki ál lí tást Bu da -
fo kon is, s tu do má som sze rint Bán ffy
Györggyel ha lá lá ig fenn ma radt a jó
kap cso la ta. 

– Így igaz, több al ka lom mal ő
volt a bu da fo ki ma gyar is te nes ver sek
sza va ló ver se nyé nek zsű ri el nö ke. Na -
gyon ko mo lyan vet te ezt a mun kát,
szí ve sen jött kö zénk, köz vet len, ba -
rát sá gos volt… Na gyon meg ha tot ta
ez a sze rep lő di á ko kat és a gyü le ke -
ze tet, a hall ga tó sá got is.

Gyu ri val és ked ves fe le sé gé vel,
Sá to ry Til dá val még a nyolc va nas

évek ele jén is mer ked tünk meg. Így
tud tunk hoz zá for dul ni a ké ré sünk -
kel, hogy vál lal ja el ezt a nagy részt
misszi ót is je len tő fel ada tot. És ő ezt
öröm mel, lel ke se dés sel meg tet te.
Fe le sé gé vel együtt jöt tek más fél, két -
éven te az al ka lom ra. Így utó lag is
őszin te kö szö net ér te! Ha lá la után öz -
ve gye ugyan olyan lel ke sen zsű ri zett
két al ka lom mal is az al só sok nak
meg ren de zett ad ven ti, ka rá cso nyi
sza va ló ver se nye ken. 

És Bu da fo kon is szá mos szép öku -
me ni kus al ka lom volt. Al bert fal ván
1995-ben együtt ál dot tuk meg a ka -
to li kus ka no nok kal, Ver bé nyi Ist ván
atyá val a he lyi Mer ce des-üze met,
Ve rő czei Gá bor plé bá nos úr ral pe dig
kö zös imá kat tar tot tunk a ha zá ért. 

Sza bolcs At ti la pol gár mes ter ra -
gasz ko dott ah hoz, hogy a bor fesz ti -
vá lok el ső nap ján kö zö sen vé gez zen
sző lő ál dást a ka to li kus, a re for má tus
és az evan gé li kus lel kész, s az ő ér -
de me az is, hogy az ad ven ti fel vo nu -
lá son a me net meg áll mind há rom
tör té nel mi fe le ke zet temp lo má nál.
Az utób bi évek ben na gyon szép
öku me ni kus al kal mak vol tak a bu -
da fo ki re for má tus test vé rek kel kö zö -
sen, éven ként vál ta ko zó hely szí nen
meg ren de zett női vi lág ima na pi al -
kal mak.

Em lé ke ze te sek az úgy ne ve zett
öku me ni kus pap ta lál ko zók, ami -
kor az öku me né fe lé haj ló lel kész tár -
sak kal fel vált va jöt tünk össze va la -
me lyik pa ró ki án ba rá ti és egy ben
hit épí tő, te rí tett asz tal mel let ti be -
szél ge té sek re.

– Tud juk, hogy négy gyer me ke kö -
zül ket tő pa pi pá lyá ra lé pett, Ön te -

hát két sze re sen is „gon dos ko dott” az
evan gé li kus egy ház ról. Mi lyen nek
lát ja a jö vőt, akár sze mé lyes pá lyá -
ját, akár az egy ház egé szét te kint ve? 

– Se gí te ni fo gok fi am nak Új pes -
ten, hit tan órá kat tar tunk majd fe le -
sé gem mel. Lá nyom az Auszt riai
Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet lel -
ké sze, ő is szá mít a se gít sé gem re, leg -
utóbb pél dá ul Graz ban szol gál tam.
Há la Is ten nek, négy gyer me künk
és a csa lád juk is szá mít ar ra, hogy va -
la mi vel töb bet le he tünk együtt ve lük.
Van öt uno kánk, út ban van a ha to -
dik, há la Is ten nek, velük is töb b időt
tölt he tünk.

Nem fo gok unat koz ni. Foly ta tom
az egy ház tör té ne ti mun ká kat is.

Amúgy per sze én is lá tom az ag -
gasz tó sta tisz tiká kat, a val lá sos ér zés
hát tér be szo ru lá sát. Úgy gon do lom,
hogy az öku me né le het a ki út, a Bib -
lia sem is mer sem mi lyen fe le ke ze ti
kor lá tot. A Jé zus Krisz tus ról szó ló
öröm hír meg élé se, to vább adá sa, az Is -
ten be ve tett hit ere je, az őszin te imád -
ság le he tő sé ge le het a bi zo dal munk,
re mény sé günk most és min den kor.

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

Szent há rom ság ün ne pe után a 9. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a
na pon kén ti ke resz tyén élet vi tel fon -
tos kér dé sei kap csán azt hir de tik, csak hű ség és en ge del mes ség ál tal él he tünk
az Úr Krisz tus sal kö zös ség ben: „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) S az ő el hí vá -
sa vissza von ha tat lan, ezért vall juk: „Ha el enyé szik is a tes tem, szí vem kő szik -
lá ja te ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) A hű sé ges és en ge del mes szol ga Is ten -
től ka pott ta len tu ma i val az ő ja vá ra sá fár ko dik, és sze re tet kö zös ség ben él het
ve le mind örök ké: „Jól van, jó és hű szol gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok
rád ez után, menj be urad ün ne pi la ko má já ra!” (Mt 25,21.23) Mert: „Bol do -
gok, akik hi va ta lo sak a Bá rány me nyeg ző jé nek va cso rá já ra!” (Jel 19,9) Pál a
fel tá ma dott Úr Krisz tus sal va ló ta lál ko zás után át ér té kel te éle tét: „…azt, ami
ne kem nye re ség volt, kár nak ítél tem a Krisz tu sért. (…) Hogy ki tűn jék ró lam
őál ta la: nin csen sa ját igaz sá gom a tör vény alap ján, ha nem a Krisz tus ba ve -
tett hit ál tal van igaz sá gom Is ten től a hit alap ján…” (Fil 3,7.9) Hi ro si ma pusz -
tu lá sá nak em lék nap ján mi is ki ált sunk a mély ség ből: „Ha a bű nö ket szá mon
tar tod, Uram, Uram, ki ma rad meg ak kor? De ná lad van a bo csá nat, ezért
fél nek té ged.” (Zsolt 130,3–4) Sa la mon ki rály ra sok bí za tott, ő is te ni böl cses -
ség gel szol gál ta tott igaz sá got, mond ván: „Ad já tok an nak az élő gyer me ket, és
ne öl jé tek meg, mert ő az any ja!” (1Kir 3,27) Őr ál ló vá tett pró fé tá já tól töb bet
kér szá mon az Úr: „Ha… fi gyel mez te ted az iga zat…, és ő nem vét ke zik, ak kor
élet ben ma rad…, és te is meg men ted a lel ke det.” (Ez 3,21) Kö ve tői elé Jé zus a
Te rem tő ere de ti aka ra tát tár ta a há zas ság ról: „Amit te hát az Is ten egy be kö -
tött, em ber azt el ne vá lassza.” Meg ál dot ta a ki csi nye ket: „En ged jé tek és ne aka -
dá lyoz zá tok, hogy hoz zám jöj je nek a kis gyer me kek, mert ilye ne ké a mennyek
or szá ga.” (Mt 19,6.14) Pál az Is ten aka ra tá hoz iga zo dó, bölcs élet foly ta tást ja -
va sol, s ily iga zi ün nep lést: „…mond ja tok di csé re tet szí ve tek ben az Úr nak, és
ad ja tok há lát az Is ten nek… min den kor min de nért… Jé zus Krisz tus ne vé ben.”
(Ef 5,19–20) Pi lá tus ra sok bí za tott: „Sem mi ha tal mad nem vol na raj tam, ha
fe lül ről nem ada tott vol na ne ked”; ám ne ki fon to sabb volt a csá szár ba rát -
sá ga. „Ek kor ki szol gál tat ta őt (Jé zust) ne kik, hogy meg fe szít sék” a zsi dók ki -
rá lyát. (Jn 19,11.16) He ti igénk el vá rá sa i nak a ke resz tyé nek csak úgy tud nak
meg fe lel ni, ha hű és okos sá fár ként szol gál nak em ber tár sa ik nak. Jé zus sze -
rint: „Bol dog az a szol ga, akit, ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál!
Bi zony, mon dom nék tek, hogy az egész va gyo na fö lé ren de li őt.” (Lk 12,43–44)
Lu ther sze rint: „A ke resz tyén min de nes tül fe le ba rát já nak szen te li ma gát. Szol -
gál ja, se gí ti, ta ná csol ja in gyen, me rő ir ga lom ból. Szol gál ön ként és szí ve sen, nem
vár va, hogy kér jék.” Ó, Uram, „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

HETI ÚTRAVALÓ

A tör té ne lem so rán há rom nagy
kor szak volt, ami kor kü lö nö sen is sok
cso dát tett az Úr: Mó zes ko rá ban, Il -
lés és Eli ze us éle té ben, va la mint az Úr
Jé zus és ta nít vá nyai mun kál ko dá sa -
kor. De bel ső, lel ki cso dák min dig
van nak. A kül ső cso dák csak je lei Is -
ten or szá ga el jö ve te lé nek, az Úr ha -
tal má nak, és biz ta tást je len te nek,
hogy higgyünk őben ne, az egye dül
ha tal mas, de sze re tő Úr ban. 

Igénk ben a kül ső cso dák nál na -
gyobb cso dá ról van szó. Ami kor az Úr
a szí vet és lel ket gyó gyít ja. Bíz zál, test -
vé rem, ő meg tud ja gyó gyí ta ni a te
meg tört szí ve det is, és kész be kö töz -
ni a te se be i det is. A kül ső cso dát eset -
leg le het utá noz ni, de ezt nem. És még
va la mi re fi gyel jünk. A cso da ige nél -
kül hi á ba va ló és üres. Ta lán ká bí tás is.
Ne a cso da dok to ro kat, a tes ti leg gyó -
gyí tó kö zös sé ge ket ke resd – ha nem
azt a he lyet, ahol az ige is hang zik, és
a ho lisz ti kus se gít sé get kí nál ja az Úr;
ahol az ige tisz tán és iga zán hang zik,
ahol Is ten sza va meg szó lít, bűn bá nat -
ra és élet át adás ra ve zet. S ha már a
sze re tő mennyei Atya vet te ke zé be az
éle te det, ez elég. A testi cso da csak rá -
adás lesz.

A szív és lé lek cso dá já ra van szük -
ség. Ar ra, hogy tisz ta le gyen a szí ved,
erős a lel ked. Sok a meg tört szí vű em -
ber. Ta lán te is az vagy. A „meg tört”
je len té sé hez tar to zik az is, hogy
„meg re pedt, meg ha sadt”. Re pe dé -
sek ke let kez tek éle ted „cisz ter ná -
ján”. El fo lyik a víz. Hal lod az igét, ka -
pod az ál dást, és nem ma rad meg
ben ned. Dél előtt ki lenc kor már nem
em lék szel a ko ra reg gel ol va sott igé -

re. A ba rá tod nak nem tudsz mit
mon da ni vi gasz ta lá sul és bá to rí tá sul.
Jól in dulsz, és ha mar ki ful ladsz.
Könnyen föl adod. 

Vá gyol föl üdül ni? Vá gyol friss és
öröm te li len ni? Az Úr azért jött,
hogy a meg re pedt ná dat össze for -
rassza, az az olyan ná te gye ben ső det,
hogy meg ma rad jon ab ban az ige, a
sok ál dás.

Van nak meg ha sadt éle tek is. Van,
aki csa ló dott, aki már ma ga sem
tud ja, ho va tar to zik, és ki ben bíz zon.
Szki zof rén. Aki már nem hogy nem
tud, de nem is akar bíz ni más ban,
nem is szá mol a sze re tet kö zös ség gel.
Le het, hogy még ott tart, hogy én va -
gyok a leg böl csebb, én íté lek meg
min dent a leg job ban – de már el in -
dult a vég ze tes pusz tu lás út ján. Meg -
re pedt, ki szá radt, meg ha sadt lel kű és
ki égett lesz.

Az Úr nak a szí ve ha sadt meg ér -
tünk a Gol go tán, annyi ra sze ret. Az
éle tét is oda ad ta, csak hogy a te
meg ha sadt éle tedet át él je. Jé zus min -
dig és min dent ér ted tesz. Ő nem
még egyet reccsent a meg tört nád -
szá lon, ha nem hely re i ga zít ja és össze -
for raszt ja. 

Ne csüg gedj! De nem is fogsz
csüg ged ni. Mert már nem a má sik -
tól, a hely zet től és a kö rül mé nyek től
függ az éle ted, ha nem egye dül a
min dig meg ér tő mennyei Atyá tól.

Csak az Úr tud ja be kö töz ni eze ket
a se be ket. Tes ti be teg sé ge id ben és a
lel ki ek ben is jöjj őhoz zá. Biz tos,
hogy meg ért, sze re tet tel fo gad, és
meg gyó gyít. Még té ged is.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Az Úr meg gyó gyít ja a meg tört szí vű e ket, 

és be kö tö zi se be i ket” (Zsolt 147,3)
Van egy is me rő söm, kö zép ko rú fér -
fi. Ha ma gam ban fel idé zem őt, min -
dig – a mos ta ni szo mo rú idők ben fel -
tű nő en – mo soly gós ar ca jut eszem -
be. Fü lig érő szá ja, élén ken csil lo gó
sze me. Az a faj ta de rű jel lem zi, ame -
lyet nem le het ha mi san ma gunk ra öl -
te ni, amely nem sze mé lyi sé gé ből
vagy gond ta lan éle té ből fa kad. Nem
le het nem ész re ven ni, hogy mo so lya
és de rűs sze mé lye mö gött Is ten ben
bé két lelt ön ma ga rej lik. 

Min dig pél da volt szá mom ra ez a hit,
amely mö gött – biz to san tu dom – igen
élénk ima élet, Is ten igé jé nek ta nul má -
nyo zá sa és eb ből fa ka dó an az em be rek
fe lé va ló se gí tő gon dos ko dás rej lik.
Meg lát ni a töb bi em ber szük ség le te it,
nyo mo rát, míg csak az övé k is nem lesz
ugyan ez a meg elé ge dett ség, meg té rés.
Ez a fér fi eb ben mun kál ko dik év ti ze -
dek óta. So kan meg lát ták ben ne az Úr
fé nyes sé gét, fel is mer ték is ten ar cú sá gát.
So ka kat ve ze tett Is ten hez.

Évek kel ez előtt egy szer – ta lál koz -
va ve le – nem lát tam raj ta el ma rad -
ha tat lan mo so lyát, sze me csil lo gá sát.
Rá kér dez tem, hogy mi tör tént. Azt
vá la szol ta, Is ten nem min dig az élet
na pos ol da lát mu tat ja,   most nincs
ked ve mo so lyog ni. 

Lám-lám, ő is csak buk dá cso ló
em ber, aki hit küz del me ket foly tat, és
oly kor el ta kar ja elő le va la mi Jé zus ra -
gyo gá sát – gon dol tam, de mi re a
gon do lat vé gé re ér tem, ő vissza for -
dult, és azt mond ta: „Tu dod, mit? Bu -
ta sá go kat be szé lek, mi fé le gond le het
az éle tem ben, ame lyet Is ten től kap -
tam? Mi fé le sö tét ség ta kar hat ná el a
na pot, ame lyet az Úr he lye zett az ég -
bolt ra? Mi az, ami ké pes len ne el for -
dí ta ni Jé zus Krisz tus meg vál tó sze re -
te té től? Sem mi!”

És ugyan az a ki egyen sú lyo zott
de rű ült ki az ar cá ra.

Ké sőbb éve kig nem ta lál koz tunk,
és ami kor vi szont lát tam, szem be öt -

lő vál to zást vet tem ész re raj ta. Tes -
te erőt len nek tűnt, le fo gyott, ar ca be -
esett, bő re sár gás lett, és pety hüdt -
té vált. Lát szott, hogy sok min de nen
ment ke resz tül. El mond ta, hogy be -
teg sé gek ér ték utol, gond jai adód tak
a gyer me ke i vel, és ke nyér ke re ső
mun ká ja sem a leg jobb ke rék vá gás -
ban ha lad.

Ki kér te ma gá nak az ör dög, mint
Jó bot, hogy meg pró bál ja a hi tét.
Meg ta gad ja-e Is tent, ha éle te gon dok -
kal lesz te li, ha egyik ne héz ség a má -
si kat éri – rög tön ez ju tott eszem be,
és ar cát kezd tem für kész ni a vá la -
szért. 

Csi bé szes mo so lya a száj szög le té -
ben és élén ken csil lo gó sze me mit
sem vál to zott. Nem is volt már szük -
ség ez után sza vak ra, tud tam, tes te ta -
lán le gyen gült, azon ban ben ső jé ben
min den vál to zat lan ma radt.

Hi te meg tar tot ta. 
g Szeg fű Ka ta lin

Megtartóésmegtartotthit

Osz lo pos tor nác lép cső jé ről szem lé li
a tá vol sá got egy uta zó ru há ba öl tö -
zött, kö zép ko rú asszony. A messze -
sé get fi gye li, ahol a ten ger kék je hú -
zó dik. Va jon hogy bír ja majd a ten -
ge ri uta zást, a hosszú utat Ró má ig, és
hogy ta lál ja meg a ró mai gyü le ke ze -
tet? Ma ga biz tos és el szánt. Fon tos
ügy ben in dul, és hi szi, hogy min den
ne héz ség el le né re el éri cél ját. 

Egy szol gá ló lány tart ve le, ő vi szi
a ko sa rat az út ra va ló val – elég ne héz
le het, a fe jé re te szi –, a ke zé ben pe -
dig egy szőt tes ta risz nyát az úti ru -
hák kal. Az úr nő egy ki sebb ol dal tás -
kát tesz a vál lá ra, lát ha tó an na gyon
vi gyáz rá. Az tán el in dul nak.

Vé gig men nek Ko rint hus fő te rén,
el ha lad nak az Apol lón-temp lom
mel lett, de az Ízisz-szen télyt ki -
ke rü lik, hogy ha ma rabb ér je nek
Kenkh re á ba, a ki kö tő be. Egy üz -
let so ron men nek vé gig. A szol gá -
ló lány sze ret ne meg áll ni ki csit né -
ze lőd ni, de er re most nincs idő.

Üveg gyön gyök ből fű zött nyak -
éke ket és hom lok pán to kat árul -
nak a ke res ke dők, han go san kí -
nál ják a por té ká ju kat. A lány nak
fáj a szí ve ér tük. Asszo nya meg -
ró ja, fi gyel mez te ti, mit ta ní tott az
apos tol a szép ség ről. Nem a haj -
csa var ga tás, nem a nyak ékek,
nem a fel tű nő ru hák ad ják a nő
iga zi ér té két, ne saj nál ja, hogy
ezek most itt ma rad nak. Ez már
nem il lik hoz zá juk.

Nagy koc ka kö ve ken lép ked -
nek, ró mai út a ne ve. A nagy csá -
szár épít tet te Ko rint hus vá ro sá -
nak, ami kor új já épült a vá ros.
Szé les út pa lo ták kal és pál mák kal sze -
gé lyez ve. Nincs még ti zen négy éve
sem, hogy egy új vá ros nőtt ki a ré -
gi, el fe lej tett ro mokon. Di cső csá szár
volt Ju li us Cae sar! Min de nütt tet ten
ér he tő az épít te tő íz lé se a ró mai di -
vat sze rint emelt épü le tek so rán. 

Domb ol da lon ha lad nak le fe lé, ahol
szi por ká zón tün dök lik a ten ger.

A hű sé ges kí sé rő ag gód va kér de zi
úr nő jét: mi ért fo gad ta el ezt a meg bí -
zást, amely fér fi ak nak is nagy pró ba -
té tel len ne? Mi ért vál lal nő lé té re
ilyen ve szé lyes kül de tést? Hall hat-e
hírt ró la, kit kér dez zen, ha el fogy a tü -
rel me? Vé gül ar ról fag gat ja, hogy mi -
kor szán dé ko zik vissza jön ni, bár azt
ma ga is tud ja, hogy a kö vet ke ző „jó
szél” be áll ta előtt nem tér het vissza az
úr nő. Té len nem in dul nak ha jók.

Leg alább egy évig nem lát ják egy -
mást. Hogy tud majd a szol gá ló lány
hű sé ges ma rad ni az úr nő Is te né hez,
hi szen olyan könnyen meg kí sért he -

tő… Nem könnyű fel adat vár rá, a ba -
rát női min den hé ten csá bít ják, men -
jen ve lük szó ra koz ni a ki kö tő be. Az
apos tol azon ban ha rag szik ezért. 

Nem egé szen ér ti a lány, mi ért
nem le het vi dám egész he ti mun ká -
ja után, de asszo nya mel lett el fe lej ti a
kí sér tést. Nem akar vissza tér ni a
múlt já hoz.

Meg ér kez nek a ki kö tő be. Nagy a
nyüzs gés és a zaj. Iz mos rab szol gák
ne héz zsá ko kat ci pel nek, ha tal mas
hor dó kat gör get nek a me re dek úton
le fe lé. Ott áll egy szál lí tó ha jó, és
áruk so ka sá gát nye li el. Jól öl tö zött
uta sok is fel tűn nek, akik ez zel a ha -
jó val fog nak utaz ni. Az úr nő is oda -
áll kö zé jük. Az tán las san el in dul a
me net a ha jó fe lé.

Az asszony meg ta po gat ja a tás ká -
ját, meg van-e a fon tos tok, ben ne a
vi lág ra szó ló örök ér ték, az apos tol le -
ve le. Meg si mo gat ja a bőr to kot, és so -
kad szor ra már meg fo gad ja szí vé -
ben, hogy éle te árán is meg őr zi. 

– Imád ko zom ér ted, le á nyom, hogy
meg őriz hesd a hi te det. Az Úr ad erőt
a kí sér té sek kel szem ben. Kér lek, te is
hor dozz en gem imá id ban.

– Is ten óv ja, úr nőm, és ad jon jó
sze let!

Hosszú, he te kig tar tó ten ge ri út
után fá rad tan, el csi gáz va száll ki a ha -
jó ból Fé bé. A par ton meg pró bál tá -
jé ko zód ni, va la mi je let ke res, hogy
fel is mer je test vé re it, de nem ta lál sen -
kit. Egy me zít lá bas rab szol ga fiú ajánl -
ja fel szá má ra a szol gá la tait. Vi szi a
cso mag ját, és el kí sé ri az új hi tű ek
kö zös sé gé hez. A ke resz tyé nek meg -
tart hat ják is ten tisz te le tü ket sa ját ott -
ho na ik ban, de az ül dö zés sze le foly -
ton meg le gyin ti őket. 

Az úr nő ju tal mat ad a fi ú nak, és
meg hív ja az össze jö ve tel re. 

– Ta lál koz hatsz az egye dü li Is ten -
nel, aki sze ret té ged, és meg bo csát -
ja vét ke i det.

Nagy fe ke te sze mek kel néz rá a
gyer mek, és cso dál ko zik, hogy van,
aki az ő vét ke it is meg bo csát ja.

A test vé rek sze re tet tel fo gad ják az
asszonyt, és rész le te sen be kell szá -
mol nia a ha jó út ról. Me sél a szél csen -
des éj sza kák ról, ami kor meg állt a ha -
jó, és az ég bol tot fi gyel ték. Imád koz -
tak, küld jön Is ten jó sze let. Az tán
vol tak vi ha ros na pok. Ha tal mas
hul lá mok csap kod tak, az eve ző sök
alig tud ták meg tar ta ni a ha jót. So -
kan ag gód tak, má sok be te gek let tek,
de Fé bé nem félt, mert tud ta, hogy

kül de té se fon tos. Is ten ma ga
gon dos ko dik ar ról, hogy el vé gez -
ze szol gá la tát. 

Elő ve szi a fél tett bőr to kot, és
át ad ja Pál apos tol le ve lét a vé nek -
nek. A le ve let Pál a ró mai gyü le -
ke zet nek ír ta, amely nek tag ja i val
sze mé lye sen még nem ta lál ko -
zott, de hal lott hi tük ről. 

A le vél ol va sá sa köz ben a ró -
ma i ak érez ték, hogy árad rá juk a
Szent lé lek sze le. Kü lön le ges él -
mény ben volt ré szük. Lát ták,
ahogy az apos tol szik la kö ve ket
rak le, meg ala poz za a Krisz tus
egy há zát. Lel ki sze me ik előtt
meg je lent a je ru zsá le mi pün kösd
em lé ke, láng nyel vek kel és tö me -
ges meg té rés sel. Né me lyek nagy
tü zet és mág lyá kat lát tak Ró ma
ut cá in. Égett hús sza ga ter jen gett
a pa lo ták kö zött. A lá to más egy -

szer re volt fé lel me tes és min den
kép ze le tet fe lül mú ló.

Is ten je len lé te meg szen tel te a le -
vél ol va sá sát, és föld re bo rul va ese -
dez tek, hogy hű sé ge sek le hes se nek az
ül dö zé sek ide jén.

* * *

Az egy ház szü le té sé nek órá já ban
egy asszony adott pél dát ké sei tár sa -
i nak a krisz tu si kül de tés be töl té sé ről.
Men je tek szé les e vi lág ra!

Fé bé éle te ma is pré di kál. 
Mint ha eze ket kér dez né tő lem:

Mek ko ra ve szélyt vál lalsz az ige cél ba
jut ta tá sá ért? Mi lyen ki fo gá sa id van nak,
ami kor az Úr szol gá la tot bíz rád? A
fon tos sá gi sor rend ben mi áll leg elöl: a
mun ka hely el vá rá sa, ön ma gad meg va -
ló sí tá sa vagy az ige hor do zá sa?

Uram, adj jó sze let ne kem, hogy
min den hely re el jus sak, aho vá ál ta -
lam kül död szent igé det!

g Fritt mann Mag da

Jó sze let, Fé bé!

„Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki
jelenleg a kenkhreai gülekezet szolgája.”

(Róm 16,1)
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

Ma gyar or szág te rü le té ről ki ir tot ták,
és hosszú éve kig leg fel jebb al kal mi
elő for du lá sai vol tak. A Kár pá tok, il -
let ve Er dély fe lől kó bo rolt be egy-egy
pél dány. Az utób bi évek ben azon ban
már is mét hall ha tó a far kas üvöl tés
ha zánk ban. Agg te lek kör nyé kén és a
Zemp lé ni-hegy ség ben kis, sza po ro -
dó ál lo má nyok van nak, de kó bor ló
pél dá nyok fel buk kan tak a Bükk ben
és a Mát ra er de i ben is. A leg újabb
szak mai össze fog la ló sze rint az Al föld
dé li fe lén is van nak köly kö ket ne ve -
lő far ka sok.

A far kas ha zánk ban az össze füg -
gő, le he tő leg ke vés sé há bor ga tott
er dő ket ked ve li, a te le pü lé se ket és az
em bert ke rü li. Azok ban az or szá gok -
ban, ahol még sok a far kas, a fal ka va -
dá szik, de a pár ban élők és a ma gá -
nyos egye dek is bol do gul nak.

A nyá ri idő szak ban na gyon sok
rág csá lót, poc kot, ege ret, a nyílt
te rü le ten hör csö göt pusz tí ta nak el.
Té len szar vas ra, vad disz nó ra és
muf lon ra va dász nak. A ha zai er dők -
ben mind há rom vad faj túl sza po -
ro dott, ese ten ként je len tős kárt is
okoz nak. Így egy kis lét szá mú far -
kas ál lo mány je len lé te ki fe je zet ten
hasz nos. 

A far ka sok – kü lö nö sen a téli
idő szak ban – igen nagy te rü le tet jár -
nak be. Mi előtt es te va dász ni in dul -
nak, gyak ran hal lat ják jel leg ze tes
üvöl té sü ket. 

A fal ká ban csak a do mi náns kan és
szu ka sza po ro dik. A pár zás a té li és
a ko ra ta va szi idő szak ra esik, ez után
kö rül be lül két hó nap múl va szü le tik
meg a há rom-nyolc kö lyök. Ele in te

csak szop nak, majd a szü lők ál tal el -
nyelt, elő emész tett húst fo gyaszt -
ják. A szu ka ál lan dó an ve lük van, mi -
köz ben a kan va dá szik, és el lát ja
őket éle lem mel.

A far kas ha zánk ban fo ko za to san
vé dett. Lő ni vagy bár mi más mó don
el pusz tí ta ni ti los. Ter mé szet vé del mi
ér té ke két száz öt ven ezer fo rint

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány far kas él Eu ró -
pá ban?
2. Is mersz-e olyan gyer mek me sét,
ame lyik ben sze re pel far kas?
3. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy far -
kas?

Szürkefarkas

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok:
1. húsz-hu szon öt ezer; 2. Pi ros ka és a
far kas, A kis ma lac és a far ka sok, A
far kas és a hét kecs ke gi da; 3. 40-70 kg. 

b Azalábbiakbana31.zsoltárelsőhatversétolvas-
hatjátok,deegykicsithiányosaszöveg.Ahiányzó
szavakatírjátokavonalra!Ebbenarajzoksegítenek,
determészetesenaháromrajzközülmindigcsakaz
egyikábrázoljaamegoldást.

Areménység
zsoltára
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Hoz zád me ne kü lök, Uram,
ne szé gye nül jek meg so ha!
Ments meg en gem ir gal ma san!
For dítsd fe lém ………………………, 

füledet telefonodat kezedet

si ess, ments meg en gem!
Légy erős ………………………,

pajzsom kősziklám kardom

erős vá ram, se gíts raj tam!
Mert te vagy az én szik la ………………………;

templomom barlangom váram

ve zess, és te rel gess en gem ne ve dért!
Sza ba díts ki a ………………………,

gödörből hálóból börtönből

ame lyet tit kon ve tet tek ne kem,
mert te vagy az erős sé gem.
……………………… bí zom lel ke met,

madaradra felhődre kezedre

te vál tasz meg en gem,
Uram, igaz Is ten!

r
A

jz
o

k
: 

je
n

e
s

 k
A

tA
li

n



Evangélikus Élet 2012. augusztus 5. f »presbiteri«

Tör tént pe dig az Úr 2012. esz ten de -
jé ben az Eu ró pai Unió egyik ki csiny
ál la má nak fő vá ro sá ban, an nak is
egyik kül ső ke rü le té ben, hogy már
vagy két év ti ze de élt egy más mel lett
két szom széd csa lád. 

Nem vol tak ők rossz szom szé dok,
igaz, ép pen ség gel kü lö nö seb ben jó -
nak sem volt mond ha tó a kap cso la -
tuk. Olyan „kor rekt”, ahogy azt az ef -
fé lék re szok ták ar ra fe lé mon da ni.
Ha ta lál koz tak, kö szön tek egy más nak,
né ha-né ha egy-két szót is vál tot tak az
idő já rás ról és más ha szon ta lan dol -
gok ról. De – jól le het le ány ép pen ség -
gel akadt mind két ház nál szép szám -
mal – pél dá ul hús vé ti lo cso lás ra már
so ha nem men tek át egy más hoz. 

Igaz, egy szer – sok év vel ez előtt –
adó dott egy kis lo csol ko dás, ami kor is
kert ön tö zés kor egyi kük től vé let le nül
át té vedt egy kis víz a szom széd ker ti
par ko ló já ba. Nem is volt rest a tü zes
szom széd asszony, ő is azon mód ne ki -

fo gott az ön tö zés nek, ám bár ő egy vö -
dör rel – s hogy, hogy nem, egy vö dör -
nyi pont nya kon is ta lál ta a ke rí tés túl -
ol da lán bé ké sen slau go zó gaz dát. 

De már az is igaz, hogy at tól fog va,
ha né ha át szö kött a ku tya a ke rí tés ré -
sén, hogy dol gát a túl ol da lon vé gez ze,
egy per cig sem hi het ték az eb de rék tu -
laj do no sai, hogy az nap ra meg sza ba -
dul tak a vég ter mék ta ka rí tá sá nak kel -
le met len fel ada tá tól, mert hogy az –
hogy, hogy nem – bi zony so ha nem a
sze me tes ben lan dolt, ha nem rend re
vissza ke rült gaz dái bir to ká ra.

Így élt hát a két szom széd csa lád
csen des bé kes ség ben, tisz tes, tá vol -
ság tar tó ud va ri as ság ban a bé kés, fa -
lom bok övez te kert vá ros ban. Nem is
le he tett ez más ként! Hi szen min dig
is tud ták egy más ról, hogy el ve ik, vi -
lág né ze tük nem egy tő ről fa kad, s –

vél ték – ami még fon to sabb: nem egy
ol dal hoz tar toz nak. Hol egyi kük
örült a vá lasz tá sok ered mé nyé nek,
hol má si kuk ló gat ta or rát a re fe ren -
dum ered mé nyé nek ki hir de té se kor,
so ha nem volt – s tán so ha nem is
lesz – kö zöt tük eb bé li kö zös ne ve ző.

Egy szer az tán az egyik szom széd,
tán el un va ezt az ál la po tot, meg elé -
gel ve a hű vös lég kört vagy csak
egy sze rű en sze re tet ből és jó szán -
dék tól ve zé rel ten – ez már alig ha fog
ki de rül ni va la ha is –, át csön ge tett a
má sik hoz, mond ván: öt ve ne dik há -
zas sá gi év for du ló ju kat ün ne pe lik
ők a hét vé gén sze re tett fe le sé gé vel,
s nagy örö mük re szol gál na, ha a né -
pes ven dég se reg közt tisz te le tét
ten né a szom széd ság is. Koc cin ta ni
egyet s osz toz ni az ő fö löt tébb nagy
örö mük ben. 

A meg hí vot tak nem na gyon tud -
ták mi re vél ni az in vi tá lást, csak for -
gat ták ke zük ben a nem túl dí szes
meg hí vót, sza vuk sem na gyon volt,
s tán még a szá juk is tát va ma radt.
Hi szen ki lá tott még ilyet? Hogy ők
át men je nek a szom szé dék hoz?

De mert ere den dő en nem vol tak
go nosz em be rek, sem ne ve let le nek,
tisz te let tel el fo gad ták a meg hí vást.
Mél tó aján dé kot is ké szítet tek, s a
meg be szélt idő ben va la há nyan be -
top pan tak. 

Oda át a ked ves, vi dáman mu la to -
zó ven dég se reg ha nem is ba rát -
ként, de úgy fo gad ta őket, mint ha
mond juk leg alábbis már év ti ze dek
óta szom szé dok let tek vol na… Szó
szót kö ve tett, a ma gá zást te ge ző dés -
re cse rél ték, és va la mennyi en érez -
ték, hogy most va la mi nagy do log

tör tént az ő ki csiny éle tük ben. Ők,
akik – azt hit ték – so ha nem le het -
nek iga zán jó ban a köz tük lé vő fa lak
mi att – el kezd tek össze ba rát koz ni.

Az óta mo so lyog va kö szön tik egy -
mást, és már nem le gyin te nek, ha
kert ta ka rí tás kor át száll a por. Igaz, a
ke rí té sen túl ról sem hal lat szik az óta
por szí vó zás hang ja – va sár na pon -
ként… S eh hez nem kel lett sem mi
más, csak egy ap ró, egy egé szen ap -
ró kis gesz tus: ba rát ság gal meg szó -
lí ta ni a má si kat, oda for dul ni…

De mert me se nem le het ta nul ság
nél kül – no meg az igaz ság ked vé ért
–, áll jon itt mind ket tő. A kez de mé -
nye zők – ir gum-bur gum, még is így
van – a má sik ol da li ak vol tak, pe dig
az in nen ső szom szé dok azok, akik azt
vall ják ma guk ról, hogy őket a sze re -
tet ről le het fel is mer ni. Ám ta nul ni –
úgy lát szik – még sem csak tő lü(n)k
le het…

g Gyar ma ti Gá bor

Szom széd me se

b BethesdaGyerekkórház.Szem-
benkisépület,barátságoselő-
szobával.Amígvárakozom,be-
lenézekazújságokba.Fiatalnő
érkezik: „Piroska üzeni, hogy
azonnal jön” –mondjamoso-
lyogva.Negyedóra,éskinyílik
az ajtó. Kedvesen üdvözöl, és
hellyelkínáladélelőtticsend-
ben.

Dr. Kom ló si Pi ros ka szak pszi cho ló -
gus, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem do cen se. Csa lád já ban a
lel ki se gí tő hi va tás ge ne rá ci ó kon
ke resz tül ível. A csa lád- és pár terá -
pia mód sze ré nek ha zai fej lesz té se
fon tos ré sze gaz dag mun kás sá gá nak.
Je len leg is több he lyen ta nít, elő adá -
so kat tart. 

Elő ször in du lá sá ról kér dezem,
gye rek ko rá ról és is ko lá i ról. Mi lyen ta -
pasz ta la to kat fo gal maz meg az el múlt
év ti ze dek ről?

– Há lás le he tek – kez di az em lé -
ke zést –, mert a szü le im, mi u tán be -
fe jez ték az egye te met, nagy sze re tet -
ben és sze re lem ben kö töt tek há zas -
sá got. Köl csö nös fi gye lem ben „pár -
náz ták ki” azt a fész ket, amely ben a
gye re ke ik – én és há rom öcsém –
szü let tek.

1946–52 nem vol t könnyű idő -
szak. Köz ben édes apám el vesz tet te
az ál lá sát. Ő Deb re cen ben Ka rá -
csony Sán dor pro fesszor nak volt
ta nár se géd je. Ami kor 1949-ben, az
ál la mi di rek tí vák nak nem meg fe le -
lő ideo ló gi á ja mi att, meg szün tet ték
a pro fesszor ál lá sát, édes apám nak is
men nie kel lett. Át men tünk a Du -
nán túl ra; édes anyám Pécs kör nyé -
ké re va ló, egy ba ra nyai kis fa lu ban
szü le tett, nagy báty ja ott volt re for -
má tus lel kész…

– Ott in dult el az élet be?
– Ott kez dő dött az esz mé lé sem,

ott érett sé giz tem. Az em lé ke im szé -
pek, jó vissza gon dol ni rá juk. Meg lett
em be rek vol tunk, mi kor meg ér tet -
tük, hogy édes apá nak nem volt
könnyű hely ze te. Nem lé pett be a
párt ba, ezért ál lan dó an zak lat ták.
Nem le he tett tan szék ve ze tő, de mint
„szür ke emi nen ci ás nak” nagy res -
pekt je volt az egye te men. Mi lyen
más ként tud tak ők egy bé kés vi lág -
ké pet kép vi sel ni! Hogy a prob lé -
mák kal meg le het bir kóz ni, a hely ze -
te ken le het vál toz tat ni, ha elég oko -
sak va gyunk és fel ké szül tek.

– Szü lei ha tá sá ra vá lasz tot ta a ta -
ná ri pá lyát?

– Jó volt lát ni, hogy ők ta ní ta nak.
Ti zen hét éve sen em lí tet tem ne kik,
hogy én is ezt sze ret ném foly tat ni.
Azt fe lel ték: ak kor tud nék leg job ban
szol gál ni, ha pszi cho ló gi át ta nul -
nék, de más sza kot vá lasz tot tam.
Az orosz tól azt re mél tem, hogy vi lág -
nyelv lesz, de hát ez na iv ság volt a ré -

szem ről. Ám en nek kö szön he tem a
cso dá la tos orosz iro dal mat! Har -
mad éve sen nyer tem egy ösz tön dí jat
Moszk vá ba, ami fan tasz ti kus élet ta -
pasz ta lat tal járt. Messze az
ott hon tól: kol lé gi um, ide gen
kul tú ra, tel je sen más vi lág… 

A dip lo ma után a pszi cho -
ló gia irá nyá ba for dul tam. Is -
ko la pszi cho ló gus akar tam
len ni, hoz zá kezd tem az an gol
nyelv ta nu lá sá hoz, mert lát -
tam, a leg több dol got csak így
le het el ér ni. Vá rat la nul meg -
hí vást kap tam a kli ni kai vo -
nal ra, ame lyet Mé rei Fe renc
kez dett ép pen ab ban az idő -
ben. Sok min dent el sa já tí -
tot tam tő le, fő leg azt, hogy
mer re kell to vább ke res ni a
tu dás for rá sa it.

– Más pro fesszo rok is se gí -
tet ték pá lyá ját?

– Ké sőbb Bu da Bé la lett az
a szak em ber, aki től ren ge te -
get ta nul tam, és aki ki nyi tot -
ta a gon dol ko dá so mat a tár -
sa da lom, a tör té ne lem, a szo -
cio ló gia fe lé, nem csak az
egyén mély sé gé ben, ha nem
szé le sebb tár sa dal mi vo nat -
ko zás ban is. Eh hez kap cso -
ló dik a spi ri tu a li tás: ho gyan le het -
ne mun kám ba be von ni a val lás, a hit
kér dé seit.

A ki lenc ve nes évek ben meg hí vást
kap tam a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem re, né hány
évig a pasz to rál pszi cho ló gus-kép -
zés ben ve het tem részt. Ott kezd tem
el azon gon dol kod ni, ho gyan le het -
ne be kap csol ni a gyó gyí tó mun ká ba
a lel ki, spi ri tu á lis erő for rá so kat. Saj -
nos ok ta tá sunk ból az utób bi idő kig
ez na gyon hi ány zik.

– Mi lyen in dok kal?
– Ez nem a pszi cho ló gus dol ga.

Sze ren csé re a tu do mány böl csebb
lett, és az utób bi év ti ze dek ben az
úgy ne ve zett po zi tív pszi cho ló gia, a
transz per szo ná lis pszi cho ló gia ke re -
si, hol le het job ban meg ra gad ni a val -
lás, a hit kér dé sét, a gyó gyí tás ba va -
ló be vo ná sát. 

2011 őszén el kezd tem szer vez ni
egy kis kört, elő ször csak a re for má -
tus kol lé gák nak, de a kö vet ke ző hó -
nap ban már jött meg ke re sés evan gé -
li kus rész ről is. Pro tes táns Pszi cho -
ló gu sok Ba rá ti Kö ré nek ne vez tük el
ma gun kat, és itt gyűl tünk össze, a
kór ház ban. Én a gya kor ló te rá pi át
foly ta tó tár sa kat sze ret tem vol na
cso port ba össze hív ni, hogy mé lyül -
jön a tu dá sunk. Ki csit csa ló dott vol -
tam, hogy kez de mé nye zé sem nem a

szak mát szó lí tot ta meg, de hát más
jó ügyek is ne he zen moz dí ta nak
meg em be re ket… Fá radt, el fog lalt,
túl ter helt min den ki mai vi lá gunk ban.

Va la mi más for mát kell ke res nem; le -
het, hogy egy in ter ne tes ol dalt in dí -
tok el, mert so kan es te, a na pi te en -
dők vé gez té vel még ol vas nak, tá jé ko -
zód nak.

– A csa lád- és pár terá pia a szak -
te rü le te.

– Az 1970-es évek kö ze pé től ez az
ér dek lő dé sem leg főbb irá nya. Kis -
dok to ri disszer tá ci ó mat is eb ből ír -
tam, az után a PhD-dol go za tom is eb -
ből a té má ból szü le tett. Egy re na -
gyobb szük ség van ar ra, hogy a csa -
lá dok va la mi lyen se gít sé get kap ja nak.
Mind az, ami a csa lá dot mű köd te ti –
a sze re tet, az ál do zat kész ség, a má -
sik örö mé nek ke re sé se, az ön fe gye -
lem, a le mon dás –, má ra ki ve szett a
köz gon dol ko dás ból. Ezek ről nem le -
het hal la ni, csak eset leg a va sár na pi
is ten tisz te le ten. A csa lád ezek után
két ön ző em ber szö vet sé ge ma rad,
amely ben min den ki ön ma gát akar -
ja bol dog gá ten ni. És itt le áll a mo tor,
ami mű köd te ti a köl csö nös sé get.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat szer -
zett?

– Egy-egy csa lád ra sok órát for dí -
tunk, az ered mény még is mér sé -
kelt, mert ele mi dol gok hi á nyoz nak:
a sze re tet, az ön kont roll kész sé ge, az
ön fe gye lem. Mi vel a kör nye zet, az is -
ko la, a tár sa da lom nem se gí tett eze -
ket ki fej lesz te ni, ezért a te rá pi á ban

eset leg ki-ki rá érez, hogy itt mást kel -
le ne ten ni. Van nak, akik ben ön fej lő -
dé si erők mű köd nek, de van nak em -
be rek, akik ben nincs meg ez a bel ső

fej lő dé si po ten ci ál, aho gyan a
szak ma mond ja.

Azt ta pasz ta lom, hogy
mun kál ko dá som nak olyan ha -
tá sai van nak, ame lye ket én
nem ér zek, nem lá tok. Gyü le -
ke ze tek, in téz mé nyek hív nak
elő adá sok ra, s az em ber nek
fo gal ma sincs, hogy eze ken
mi lyen ta laj ra hull az, amit
mond. Hasz nos volt, vagy el -
szállt a szél be?… És ak kor
egy-két év múl va jön va la ki,
mond ván, egy szer hal lott en -
gem, és se gí tet tek ne ki a sza -
va im! 

A re for má tus egy ház Csil -
lag pont já ra, az evan gé li kus
Szél ró zsa ta lál ko zók ra rend -
sze re sen já rok, és min dig bi -
za ko dás sal töl te nek el az
együt tes órák.

– A Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye te men rég óta ta nít.

– Azt hi szem, az egye te mi
ok ta tás sem hi á ba va ló. 1997
óta ta ní tok ott, előt te hat évig
egy ox for di gaz da sá gi is ko lá -

ban ok tat tam. Ma gam sem ér tet tem,
mi ért kül dött oda a Gond vi se lő, vi -
szont ren ge te get ta nul tam, úgy ér -
zem, kor sze rű pe da gó gus sá vál tam.

So kat kér dez nek a fi a ta lok, ez a
kor osz tály „pro lon gált ka maszok -
ból” áll. Saj ná lom őket, mert anyá nyi,
apá nyi em be rek, el vi leg le het né nek
sok kal éret teb bek is. A lel kük ben még
min dig sok a gyer me ki vo nás. 

Egy ré szü ket ugyan ak kor az élet
mű köd te té sé ben fe le lős gon dol ko dás
jel lem zi. Na gyon érett, ön ma gu kat
oko san le ter he lő, szor gal mas, mun -
kát vál la ló em be rek van nak kö zöt tük.
A ke resz tény csa lá dok ban val lá sos
ér ték rend ben ne vel ke dők sok kal
sze ré nyeb bek, nem tud ják elő ad ni a
tu dá su kat. És van nak az éle tet köny-
nyeb ben ve vő fi a ta lok, akik rög tön el -
mond ják az öt le tü ket. A pár kap cso -
lat tal, a szü lők ről va ló le vá lás sal van
a leg több gond juk. Úgy kel le ne le vál -
ni uk, hogy nem el sza kad va, ha nem
fo ko za to san tá vo lod va egy re több
ön ál ló sá got kapjanak.

– Ko lozs vá ron és Ma ros vá sár he -
lyen is ta ní tott…

– A ki lenc ve nes évek vé gén Ko -
lozs vár ról jött két há ti zsá kos di ák egy
kon fe ren ci á ra, és kér ték, men jek el
hoz zá juk ta ní ta ni. Én bol do gan igent
mond tam. Ha von ta jár tam ki négy
esz ten dőn ke resz tül. Az után ők ha -

za men tek Csík sze re dá ba – nagy örö -
möm re nem Nyu gat fe lé. Most oda
já rok egy év ben két szer-há rom szor.
Jó szak em be rek let tek, te hát a sta fé -
ta bo tot ér tő ke zek be ad tam át. És ez
na gyon jó ér zés, va la hol ez is a mun -
ká mat iga zol ja.

– Mi a hely zet a hí vő csa lá dok kal?
– Egy re gyak rab ban hí vő pszi -

cho ló gust ke res nek. Ilyen ér te lem ben
gyor sab ban lesz egy kö zös ala punk,
de a lel ki gu ban co kat kibogozni nem
sok kal könnyebb, mint a nem hí vő
em be rek nél. Azt hi szem, az ő ese tük -
ben több erő for rás tud se gí te ni ab -
ban, hogy bíz zunk a si ker ben. És eze -
ket érez ve az ilyen csa lá dok job ban
tud nak bi za kod ni, meg fe lel ni a kap -
cso la tok nak.

– Vé ge ze tül hi té ről, temp lo má ról
kér de zem…

– Csa lá dom nak kö szön he tő en be -
le szü let tem két mé lyen hí vő em ber
kap cso la tá ba. A ro kon sá gom is ilyen,
lel ké szek van nak kö zöt tük; is ten fé lő
em be rek va gyunk. Az utób bi év ti ze -
dek ben egy re több ak tív meg ke re sés
jött gyü le ke ze tek ré szé ről. Az evan -
gé li kus egy ház zal is na gyon jó a kap -
cso la tom, sze mé lyes is me ret sé ge ket
sze rez tem, lel kész ba rá to kat. A teo -
ló gia kép zé sé be is több ször meg -
hív tak, és elő adá so kat tar tot tam a
rév fü lö pi evan gé li kus kon fe ren cia-
köz pont ban.

Hon nan ve szek mind eh hez erőt?
Eh hez az Úr ad erőt! Ka pok meg erő -
sí tést, és a szol gá lat is fel tölt. Sok ap -
ró do log, vissza jel zés ar ra ösz tö nöz,
hogy foly tas sam. So kat gon dol kod -
tam azon, hogy vissza kel le ne már
vo nul ni. De amíg lesz kí ván csi sá gom,
és ka pok olyan vissza jel zé se ket, hogy
nem tom pul tam el, ad dig hir de tem
a mun kám ér tel mét. És te szem a dol -
go mat… 

Vé ge ze tül szól ni sze ret nék ar ról,
hogy a pszi cho ló gus mun ká ja ma
már nem csak az egyén, a csa lád,
egy-egy cso port szol gá la ta, ha nem a
tár sa da lo mé is! Dr. Kopp Má ria – or -
vos, pszi cho ló gus, a Sem mel weis
Egye tem Ma ga tar tás-tu do má nyi In -
té ze té nek kö zel múlt ban el hunyt pro -
fesszo ra – meg hí vott, ír jak egy na -
gyobb mun ká já ba. Az új Nem ze ti
alap tan terv be a fej lesz té si te rü le tek,
ne ve lé si cé lok kö zé be ke rült a csa lá -
di élet re ne ve lés. Ki dol goz tunk egy
olyan te ma ti kát, ame lyet fel le he tett
aján la ni, hogy se gít sük a ta ná ro kat. 

A Ká ro li Gás pár-egye te men osz tály -
fő nö kök nek volt le he tő sé gük ar ra,
hogy – to vább kép zés ke re té ben –
job ban meg is mer jék az el kép ze lé -
sün ket. Re mé lem, ez rö vi de sen or szá -
go san is el fo ga dott lesz. És ál dás lesz
raj ta, ha a pe da gó gu sok a gyer ekek -
kel olyan té mák ról tud nak be szél get -
ni, amelyek re nagy szük sé gük van. Ez
meg ér te az ál do za tot és a fá rad sá got.

g Feny ve si Fé lix La jos

Aléleksebei
Be szél ge tés dr. Kom ló si Pi ros ka pszi cho ló gus sal
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Más fon tos kez de mé nye zé sek kel el -
len tét ben a Cent ro pa nem a zsi dó ság
ál tal meg élt tra gé di á kat he lye zi a kö -
zép pont ba, ha nem azt ku tat ja, ho gyan
él tek a zsi dók itt, a sok nem ze ti sé gű
Kö zép-Eu ró pá ban, mi lyen volt a kul -
tú rá juk – és te szi mind ezt az oral his -
to ry (szó be li tör té ne lem) esz kö ze i vel.
Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban és
Auszt ri á ban be jegy zett non pro fit
szer ve zet cél ja a kö zép- és ke let-eu -
ró pai zsi dó élet do ku men tá lá sa, va la -
mint az, hogy az össze gyűj tött do ku -
men tu mo kat – vir tu á lis úton – vi lág -

szer te meg is mer tes se zsi dók kal és
nem zsi dók kal egy aránt.

2000 óta hat van tör té nész, szer -
kesz tő és for dí tó dol go zik azon a ti -
zen öt or szág ban ké szült 1350 in ter jún,
amely az on-line ar chí vum alap ját ké -
pez i. En nek a ha tal mas anyag nak a
hasz ná la tát pró bál ták a prog ram ba
meg hí vott ta ná rok ki dol goz ni. Társ -
pro jek te ket, óra ter ve ket ál lí tot tak
össze, hogy a kul tú rák kö zöt ti kap cso -
lat te rem tés, egy más el fo ga dá sa ne
csak üres szó lam, ha nem meg élt ta -
pasz ta lat le gyen a di ák ság szá má ra.

A részt ve vők kö zött volt Cse hi
Ber na dett, a sop ro ni Eöt vös Jó zsef
Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la ma gyar–né -
met–mé dia sza kos ta ná ra is, aki nek
ter vei kö zött sze re pel, hogy a kö vet -
ke ző tan év ben meg hív ja is ko lá já ba a
Cent ro pa Tör té ne tek egy csa lá di al -
bum ból – Ma gyar zsi dók 20. szá za -
di em lé kei cí mű ván dor ki ál lí tá sát. Ez
a tár lat nyolc té ma kö ré ren dez ve, ar -
chív ké pek és sze mé lyes in ter júk fel -
hasz ná lá sá val mu tat ja be a múlt szá -
zad zsi dó sá gá ra jel lem ző élet ké pe ket. 

A ki ál lí tás sa já tos sá ga, hogy di á -
kok ké szül nek fel az élet tör té ne tek -
ből, és ők ve ze tik vé gig tár sa i kat a
tár la ton. A ta nár nő re mé nyei sze rint
si ke rül – a ki ál lí tás esz me i sé gé nek
meg fe le lő en – olyan össze fo gást te -
rem te ni a sop ro ni is ko lák kö zött,
amely nek ered mé nye ként több in téz -
mény ta nu lói együtt dol goz hat nak,
és így min den ki a sa ját is ko lá já ból
jött osz tá lyok nak mu tat hat ja meg az
anya got.

g Cs. B.

Tanítaniamúltatajövőben
Pedagógusok tanácskoztak a zsidó kultúra közvetítéséről

b ACentropaKözép-európaiKutatásiésDokumentációsKözpontszer-
vezésébenhatvanhat,Európából,azEgyesültÁllamokbólésIzrael-
bőlérkezetttanártalálkozottjúlius9.és19.közöttNémetországban,
hogytapasztalatotcseréljenektanításigyakorlatukról,azokrólapro-
jektekről, amelyeket a zsidóság témakörében dolgoztak ki vagy
fognakkidolgozniadiákokkal.ATeachingthepastinthefuture (Ta-
nítaniamúltatajövőben) címetviselőnyáriakadémiánazelőadás-
sorozatokmellettjutottidőtörténelmiemlékhelyekmegtekintésére
is,hiszenarésztvevőkMannheimbőlindulvaWormson,Heidelber-
genésFrankfurtonátutaztakBerlinbe.

b Iskolánk,agyőriPéterfySándor
EvangélikusOktatásiKözpont
2003 óta tart kapcsolatot a
neuendettelsaui(Bajorország)
Laurentius-Realschuléval.Több
sikeresComeniusprojektetbo-
nyolítottunk leközösen. 2010
ótaazEgészéletenáttartóta-
nulás program keretében az
Integráció – kihívás Európa
számára című projektünkön
dolgoztunk,amelykétéveskö-
zösmunkautánmostzárultle.

Prog ra munk té má ja a tár sa da lom
pe re mé re ke rü lt cso por tok (idő sek,
be te gek, fo gya ték kal élők, haj lék ta la -
nok, kül föl di ek stb.) in teg rá ci ó ja volt.
Meg akar tuk is mer tet ni ta nít vá nya -
in kat ezek nek az em be rek nek a min -
den nap ja i val, gond ja i val, örö me i vel. 

A pro jek tet elő ké szí tő meg be szé -
lé se ken meg egyez tünk a prog ra mok
szak mai tar tal má ban: kü lön bö ző
szo ci á lis in téz mé nyek meg lá to ga tá -
sa mind két or szág ban, báb já ték be -
ta nu lá sa az adott té má val kap cso lat -
ban, kö zös áhí tat, nap tár ké szí tés.

Nem csak kö zös fel ada ta ink vol -
tak. A ta va lyi tan évben fel vet tük a
kap cso la tot gyü le ke ze tünk sze re -
tet há zá val, di ák ja ink meg is mer ked -
tek idős em be rek kel, akik szí ve sen
me sél tek a fi a ta lok nak. A kez de ti fé -
lel mek ha mar lel ke se dés sé ala kul  tak,
és ta nít vá nya im öröm mel szá mol tak

be ar ról, hogy mi lyen ked ve sen fo -
gad ták őket az idős né nik, bá csik,
mennyi ér de kes dol got le he tett tő -
lük hal la ni, nem is gon dol ták vol na,
mennyi re más ként él tek pár év ti zed -
del ez előtt… 

A két év alatt a né met di á kok
cso port ja két szer lá to ga tott el hoz -
zánk, és mi is két szer utaz tunk Ba -
jor or szág ba. 

Ba jor or szá gi tar tóz ko dá sunk so -
rán jár tunk az Üdv had se reg nél, és
be pil lant hat tunk a haj lék ta la nok
kö ré ben vég zett mun ká juk ba. Kis
cso por tok ban meg lá to gat tuk az idő -
sek ott ho nát, az eny hén ér tel mi fo -
gya té kos idő sek klub ját, a hát rá nyos
hely ze tű gye re kek nap kö zi ott ho -
nát, a fo gya ték kal élők mű he lyét.
(Utób bi ban a gon do zot tak meg fe le -
lő se gít ség gel ér tel mes, hasz nos
mun kát tud nak vé gez ni.) 

Büsz kék le het tünk di ák ja ink ra,
akik – a kez de ti ide gen ke dést le -
győz ve – szí ve sen vet tek részt a kü -
lön bö ző cso por tok prog ram ja i ban.
Nagy öröm volt mind két rész ről,
hogy együtt ze nél het tünk. Ezek -
ben az ott ho nok ban egy na gyon
ér de kes hang sze ren ját sza nak. Ha -
son lít a ci te rá hoz, de a hú rok alá el -
he lyez nek egy la pot, ame lyen meg
van je löl ve, hogy mi kor me lyik húrt
kell meg pen dí te ni, így az is tud ját -
sza ni raj ta, aki nem ké pes meg ta nul -
ni kot tát ol vas ni. Lát ni kel lett vol -
na az idős em be rek ar cát, ami kor a
gye re kek kel együtt ját szot ták el az

Áld jad, én lel kem cí mű éne ket,
ame lyet rá adá sul ma gya rul is el éne -
kel tünk ne kik.

A né met cso port má so dik győ ri
út já ra idén jú ni us ban ke rült sor. A pro -
jekt té má já nak meg fe le lő en lá to ga tást
szer vez tünk a Bár czi Gusz táv Gyógy -
pe da gó gi ai In téz mény be, ahol in for -

má ció gaz dag elő adást hall hat tunk a
szel le mi leg sé rült gyer me kek ok ta tá -
sá val és el lá tá sá val kap cso lat ban, és a
min den nap ja ik ba is be pil lant hat tunk.
Le he tő sé get kap tunk ar ra is, hogy a
Mind szent pusz tán 2007 óta mű kö dő
au tis ta-la kó ott hon ba is el lá to gas sunk.

Az itt élők min den na pi prob lé mái,
gya ko ri ki re kesz tett sé gük mély ha tást
gya ko rolt a gye re kek re. 

A pro jekt ta lál ko zó vé gén kö zös
áhí tat ke re té ben mu tat tuk be a vak
Bar ti me us tör té ne té re épü lő báb já -
té kun kat, amely szin tén a meg vál to -
zott élet kö rül mé nyű és -le he tő sé gű

em be rek prob lé má it tag lal ta. Vé gül
né hány mon dat ban össze fog lal tuk,
hogy a két év fo lya mán ki-ki mi lyen
ta pasz ta la to kat gyűj tött, és ezek ből
mi lyen kö vet kez te té se ket vont le. 

Zá ró ak kord ként áll jon itt né hány
meg jegy zés a fi a ta lok tól. Ar ról ta nús -

kod nak ezek a meg szó la lá sok, hogy
a di á kok el gon dol kod tak a lá tot ta -
kon-hal lot ta kon. Hi szem, hogy a
meg ta pasz talt él mé nyek alap ve tő
szem lé let vál to zást hoz nak ta nu ló ink
gon dol ko dá sá ban, cse le ke de te i ben,
és még ér zé ke nyeb bek lesz nek a kü -
lön bö ző ko rú és ál la po tú em be rek
gond jai iránt.

„Bor zal mas, hogy em be rek nek
nincs hol lak ni uk, és nincs mit en ni -
ük, fon tos nak tar tom az étel osz tást.”

„Nem gon dol tam vol na, hogy az ér -
tel mi fo gya ték kal élők szá má ra is
mi lyen fon tos a hasz nos ság tu da ta.
Eb ben a mű hely ben ép pen ezért tesz -
nek na gyon so kat.”

„Min den ki nek leg alább egy szer
lát nia kel le ne egy ilyen in téz ményt,
hogy meg is mer je eze ket a prob lé má -
kat és azt is, hogy ho gyan le het se gí -
te ni. Az ilyen dol gok tól nem sza bad
el zár kóz ni, vagy nem sza bad szé -
gyell ni őket.”

„Azt gon do lom, sok kal job ban meg
kel le ne be csül ni azok nak a mun ká ját,
akik sé rült em be rek kel fog lal koz nak.
Na gyon ne héz mun kát vé gez nek, nem
ké pes rá akár ki.”

„Jó volt lát ni, hogy a gyer mek ott -
hon ban a csa lá dot pró bál ják kö rül -
mé nyek ben és tö rő dés ben, sze re tet ben
pó tol ni a csa lád ból ki ke rült sé rült
gyer me kek nek.”

„Sok kal töb bet kel le ne fog lal koz ni
ezek kel a té mák kal a mé di á ban is, de
az is ko lai ok ta tás ban is.”

g Pé csi Ni ko lett

Németésmagyarközépiskolásokközösmunkája
Ne u en dett el sau–Győr „projekttalálkozó”
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Bá gyadt, jú li u si dél után ter pesz ke dik
a tó par ti stran don. A nap al ko nyi bú -
csú ja előtt még ara nyos de rűt szór a
pá zsi ton he ve rő em be rek re. Fi gyel -
mük őr zi-vi gyáz za a ki fe szí tett, tür -
kiz tó fel színt és a túl part zson gó
zöld hegy ol da la it. 

Gé za váry min dig ide me ne kül,
ami kor nyu ga lom ra vá gyik, ami kor
már hu za mo sab ban és csil la pít ha tat -
la nul éhe zik az Is ten től ál dott ter mé -
szet ideg csil la pí tó öle lé sé re. Dol go -
zó szo bá já ban könnye dén ma gá ra
hagy ja ilyen kor a kö nyö ké vel kop ta -
tott író asz talt s az asz talon ter pesz -
ke dő szá mí tó gé pet. Utób bit egy -
sze rű en csak ro bot nak ne ve zi, hi szen
a ro bot mun kát tes te sí ti meg. Azt a
kí mé let len ké szen lé tet kö nyör te le nül
kö ve te lő bil len tyű ka la pá lást, ame lyet
írás nak ne vez nek. E mű kö dés ered -
mé nye per sze több nyi re fel eme lő,
mert a lel ke kút já nak mé lyé ből fel -
ho zott ver sek, no vel lák, re gé nyek a
jó ság bol dog sá gát köz ve tí tik az ol va -
só ik nak. 

Kell-e en nél ne me sebb szán dék?
Olyan kül de tés ez, mint ételt ad -

ni az éhe ző gyer me kek nek, be kö töz -
ni a sé rül tek se be it, vi gaszt nyúj ta ni
az el ke se re det tek nek. Eb ben a fé ke -
vesz tett mai vi lág ban kü lö nö sen
nagy szük ség van a lel ki tá masz ra. 

Ér de kes, hogy a strand mo ra ja
nem za var ja Gé za váryt. Ép pen el len -

ke ző leg. A kis sé tá vo labb tol las lab dá -
zó kis lá nyok be szél ge té se csak annyi -
ra éri el fü lét, akár a haj na li ma dár csi -
cser gés: ri gók, fe nyő pin tyek, ci ne -
gék gyen gé den ri a dóz ta tó kó ru sa.
Min den haj nal ban így ad ják tud tul az
éb re de ző em be rek szá má ra, hogy új
nap in dul, újabb le he tő sé gek je gyé ben. 

Kis vár tat va még is csak ar ra lesz fi -
gyel mes, hogy a kö ze li nyug ágyak fe -
lől be szél ge tés fosz lá nyai erő söd nek.
Oda pil lant. Két für dő ru há ban pi he -
nő nagy ma ma tár sa log egy más sal a
hom lo kuk ra tolt szal ma ka la pok alól. 

– Kép zeld csak! Az a meg átal ko -
dott bá tyám min den in gó sá got el tün -
te tett sze gény anyánk há zá ból, mi re
mi oda ér tünk – je len ti ki egyi kük. 

– Tény leg? Hogy hogy? – ámul el
a má sik.

– Bosszú ból. Azért, mert azt gon -
dol ta, be fo lyá sol tam az anyut ab ban,
hogy a vég ren de let ben a fi a mat is
meg je löl je örö kös ként. 

– Ugye nem volt iga za a bá tyád nak?
– Per sze hogy nem. Ám hogy a

ve vő vel össze ját szott a há tam mö -
gött, és leg alább egy mil li ó val át -
vert, az tu ti. Most mit szólsz eh hez,
Pi ri kém?

– Al ja sok, Gi zus, al ja sok! Az én
öcsém is, amint meg or rol ta, hogy
nem aka rom a nya ra ló mat po tom és
bi zony ta lan élet já ra dé kért át tes tál ni
a csa lád já ra, egy ből kö ve te lőz ni kez -
dett.

– Jaj, Is te nem, Pi ri kém! Mit kö ve -
telt tő led?

– Azt a bronz szob rot, amit még
Ró má ból hoz tak a szü le im a nász út -
juk ról. 

– Csak nem az an gyal kát az ágy -
ne mű tar tó te te jé ről?

– De igen, azt. Pe dig anyám ki fe -
je zet ten rám hagy ta. Ala dár meg örö -
köl te a szü le im la ká sá nak na gyobb
há nya dát. Ren ge teg köny vet is ad tam
ne ki, de most a szob rot kö ve te li.

– Mi re fel, drá gám?! Hi szen sem -
mi kö ze a nya ra lód hoz a szo bor nak.

– Mert nem ígér tem ne ki po tom
pén zért a nya ra lót.

– Na, most mondd! 
– Szá mí tók. Az em ber sa ját test -

vé rei.
– Al ja sok, fo gal muk sincs a sze re -

tet pa ran csá ról.
– Nin csen, Gi zus, ezek ben se ta -

pin tat, se sze re tet.
Gé za váry fi gyel me más irány ba

for dul az ár nyék ban plety kál ko dó
höl gyek től. Sut to gó hang ju kat egyéb -
ként is el nyom ja a strand hang szó ró -
i ból ára dó ze ne. Ez sem za var ja Gé -
za váryt, mert az éne kes lí rai szá mot
ad elő. „Nem tu dom, hívsz-e hol -
nap, / nem tu dom, jössz-e hol nap, /
de sze ret ném, ha sze ret nél ma még. /
Nem tu dom, látsz-e hol nap. / Nem
tu dom, lesz-e hol nap. / Sze ret ném, ha
sze ret nél ma még” – hall ja a kel le mes
han gú éne kest.

– Mi ez a szám, fi úk? – tu da kol ja
a szom széd sá gá ba te le pe dett fi a tal -
em be rek től. Azok fü lig érő száj jal fe -
le lik:

– A Tu nyo gi Rock Band egyik si -
ker szá ma. Üze net ként küld tük a
Ma ri nak meg a Zsu zsi nak. Hall hat -
ják a zu hany zó ban is.

– Kö szö nöm, fi úk! – mond ja Gé -
za váry, és hall gat ja to vább a szo kat -
la nul ne mes gon do la tú szö veg nek
alá ren delt mu zsi kát. 

„Ha néz het ném, ahogy el al szol. /
Ha itt len nél, mi kor éb red nék. / Ha
még is más hogy len ne, / és én már
nem le szek ben ne, le gyen szép. / Le -
gyen úgy is szép. / Akár hol és akár -
mer re, / ve zes sen a jó sze ren cse, / és

se gít sen, se gít sen az ég” – ter jed a dal
friss le ve gő je az al ko nyat fe lé haj ló jú -
li u si dél után ban. 

A ro cke rek sok szor val la nak Is -
ten ről, és szív ből so kat tud nak a sze -
re tet ről. A ha za sze re tet ről is. Hús -
vét előtt szent ké pet lelt a hen tes -
bolt ból ha za vitt cso mag ban. Jé zus
Krisz tus ál dást osz tó ke zé re fi gyelt
fel a dom bo rú ara nyo zás sal dí szí tett
ké pen, amely nek hát ol da lán kéz zel
for mált fel irat állt: „Ne fél je tek!”

Ha mi sí tat lan ma gyar jel lem a
hen tes, a ro cke rek több sé ge az, szí -
vé ben a sze re tet iz ma pum pál ja a
vért. A pün kösd előt ti pén te ken
nem ta lál ta az üz let ben. He lyet te sé -
től tud ta meg: be fi ze tett a szé kely
za rán dok vo nat ra, és el uta zott a
csík som lyói bú csú ba. 

Gé za váry leg szí ve seb ben a hen tes
jel le mé ről me sél ne a zsör tö lő dő höl -
gyek nek, de azok már a strand ki já -
ra tá nál jár nak szí nes kön tö se ik ben,
az ol da lu kon fi tye gő, csi nos ka gyé -
kény tás ká ik kal.

Mi re meg szó lal nak a nya ra ló te le -
pi ká pol na es ti mi sé re hí vó ha rang -
jai, az író is pa kol ni kezd, az tán las -
san el in dul a tár sal ko dó höl gyek
után a ki já rat irá nyá ba. Ar ra, amer -
re na rancs vö rös ko rong já val bú csú -
zik a nap a tisz ta ég bol ton, mint ha
hol nap haj na li vissza tér tét ígér né a
nyá ri al ko nyat ban.

Zsi rai Lász ló

Üzenet

A leg töb ben úgy va gyunk né mely
köny vünk kel, hogy mi ma gunk már
nem lát juk sem mi hasz nát, és saj nál -
juk, hogy fog lal ja az ér té kes he lyet a
köny ves pol cun kon, ki dob ni még -
sem sze ret nénk. Ilyen kor jö het ka pó -
ra, ha az il le tő kö te tet egy má sik ra
tud juk cse rél ni – er re a cél ra a ma -
gyar in ter ne te zők már elér het nek
egy re mek esz közt.

A Rukk o la (http://rukk o la.hu) –
az el ső ma gyar on-line kö zös sé gi
könyv cse rél de – még csak jú li us
10-én in dult, de már is ha tal mas
vissz han got kel tett az in ter ne ten.
Ma guk az ol dal in dí tói is meg le pőd -
ve ta pasz tal ták, hogy az öt le tük re –
a hasz nált köny vek cse re be ré jé re –

sok kal töb ben ve vők, mint azt va la -
ha is hit ték vol na. A kö zös sé gi ol da -
la kon, blo go kon és a saj tó ban gyor -
san el ter jedt a könyv cse ré lős ol dal
hí re, és pár hét el tel té vel a ruk ko lás
és a hap po lás szó új kon tex tus ban
épült be az in ter ne tes köz nyelv be:
aki ruk kol, az elő áll a sa ját meg unt
köny ve i vel, hogy utá na má sok tól
hap pol jon, az az el kér je az ő cse ré -
re szánt pél dá nya i kat. És ami iga zán
len dü le tet ad az egész kez de mé -
nye zés nek: mind ezt in gyen.

A fen ti ek fé nyé ben ért he tő mó don
az ol dal pár nap alatt ak ko ra for gal -
mat ge ne rált, hogy csak szer ver bő ví -
tés sel le he tett ke zel ni a meg nö ve ke -
dett igé nye ket. Mos tan ra négy ezer
fel hasz ná ló re giszt rált, ők több mint
har minc ezer köny vet tet tek el ér he -
tő vé egy más szá má ra. A köny vek át -
adá sa je len leg sze mé lye sen vagy pos -
tán küld ve le het sé ges, ily mó don
ed dig össze sen mint egy öt ezer könyv
cse rélt gaz dát a Rukk o la se gít sé gé vel.

A fel hasz ná lók vissza jel zé sei alap -
ján a Rukk o la kö zös sé ge is vi ha ros
gyor sa ság gal épül; a sze mé lye sen át -
adott köny vek nek kö szön he tő en már
új ba rát sá gok van nak ki ala ku ló ban,
nem be szél ve a fa ce boo kos ak ti vi tás -

ról: öröm mel is me rik fel a sa ját köny -
ve i ket a „Pó zolj ruk ko lás könyv vel” já -
ték ké pe in. 

A kö zös ség tag jai örül nek rég vá -
gyott, in gyen szer zett köny ve ik nek,
de még bol do gab bá te szi őket, hogy
a szá muk ra már fe les le ges sé vált kö -
te tek kel meg ör ven dez tet nek – is -
me ret le nül is – má so kat. A leg több -
jük kis aján dé kot is rejt a köny vek be;
olyan az egész, mint ha a ta gok va la -
mi lyen tit kos klub hoz tar toz ná nak,
amely nek kü lön le ges nyel vét és mű -

kö dé si el vét csak ők ér tik. A na pok -
ban még to vább bő vül het a je len leg
né gyez res kö zös ség, hi szen a fej -
lesz tők le he tő vé te szik az ol dal ra
va ló di rekt re giszt rá ci ót is a Fa ce -
book-csat la ko zás mel lett.

A Rukk o la gyors fej lő dé se per sze
ne he zen lett vol na el kép zel he tő, ha
nem áll mö gé a Moly köny ves kö zös -
sé gi ol dal (http://moly.hu), amely a
rend szer adat bá zi sát szol gál tat ja. Így
a ta gok nak nem ma guk nak kell fel -
vin ni ük az egyes kö te tek ada ta it,
ha nem a „nagy test vér” ki épí tett inf -
ra struk tú rá ját hasz nál hat ják, vagy is
elég csak rá ke res ni a cse re ként fel -
aján lott könyv re, és az úgy je le nik
meg a rend szer ben, mint ha min dig
is egy száz ezer kö te tes adat bá zis lett
vol na mö göt te. 

Az in ter ne tes vi lág ban nem szo kat -
lan az erő for rá sok ilyen meg osz tá sa,
hi szen eb ből a kap cso lat ból mind két
fél pro fi tál. A Rukk o la az el ső nap tól
kezd ve tel jes adat bá zis sal mű köd het,
míg a Moly lá to ga tó kat nyer az ál tal,
hogy a fel aján lott köny vek adat lap ja -
i ról az ér dek lő dő ol va sók a köny ves
kö zös sé gi ol dal ér té ke lé se i re ugor hat -
nak egy kat tin tás sal. 

Per sze a si ker hez ál ta lá ban még ez
sem elég, de a Rukk o la csa pa ta pél -
da ér té kű kö zös sé gi kom mu ni ká ci ó -
já val is ki ér de mel te a si kert. Fa ce -
book-ol da lu kon szin te fo lya ma to -
san tesz nek köz zé olyan hí re ket, ér -
de kes sé ge ket, já té kos fel hí vá so kat,
ame lyek moz gás ban tart ják a kö -
zös sé get.

Va ló já ban a Rukk o la re mek eset -
ta nul mány, amely az in dí tók blog já -
nak és a Fa ce book nak kö szön he tő en
tö ké le te sen lett do ku men tál va. Az ol -
dal in du lá sa előt ti idők től kezd ve
ér de mes meg néz ni, hogy mi lyen
esz kö zö ket és ho gyan hasz nál tak.
És utá na egy ha son ló an jó öt let tel
meg is mé tel ni a si ke rü ket…

g N. B.

Rukkoljelőmeguntkönyveiddel!
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Nyár éj sza kán gya nút la nul an da log a
sze gény ál do zat, pél dá ul a Pi e ni nek
he gye i ben. Jön nek a sö tét fel le gek.
El ered az eső. Az tán rá kez de nek oda -
fenn. A ré gi ek még úgy ma gya ráz ták
– gyer me ke i ket vagy tán ma gu kat
nyug tat va –: „kug liz nak az an gya lok”.
Vi har ban, ol tal mat nem lel ve azon -
ban ba jo san ér ke zik a me se…

A nyá ri esők ke vés sé üdí tő kí sé rői
a vil lá mok. Ha tá ron in nen és túl is le -
csap nak kí mé let le nül. Len gyel or szág
dé li hegy vi dé kén egy egész ki rán du -
ló csa lá dot vé gez tek ki jú li us 25-én.
Egy há zas párt és egy le en dő há zas -
párt.

Ná lunk idén ta lán még nem vol tak
ily „ha té ko nyak”. Agya gosszer gény fo -
cis tá it ke mény fá ból fa rag ták, leg töb -
ben már a sze ren csét len ség más nap -
ján, jú li us 30-án el hagy hat ták a kór -
há zat. 

Csu pa élet re va ló em ber az ál do zat:
ki rán du lók, spor to lók. Ba rát sá gos
mér kő zé se ket ját szók. Éle tet üd vöz lők,
szó ra ko zók. Úgy lát szik, ez nem véd -
jegy. Az égi rög tön íté lő bí rá kat ez nem
ér dek li. 

Ak kor te hát vak vé let len, ki lesz
ál do zat? Vagy „a sors ke ze”? Va la ki -

nek vil lám a vég ze te? Is ten út jai új -
fent ki für kész he tet le nek?

Hal la ni ezek nél mél tat la nabb ha -
lál hí re ket is, me lyek ké sőbb – kí -
nunk ban – in kább a fe ke te hu mor nak
ad nak táp ta lajt. Tor kán akadt, fe jé -
re esett, el esett… Ezek a tör té ne tek at -
tól hát bor zon ga tó ak, hogy ve lünk
ugyan így meg es het tek vol na. 

Há lát adunk-e nap mint nap ép
bő rün kért? Mit üzen nek ne künk a
gyil kos vil lá mok? Mit üzent ne künk
a vö rös iszap, és mit a cu na mi?
Üzent-e egy ál ta lán va la mit? Vagy ki -
nőt tük már Nóé bár ká ját? Os to ba ság
szük ség sze rű sé get ke res ni az ért he tet -
len nek és ér tel met len nek lát szó dol -
gok ban?

Ki tud ja? Min den eset re tény, hogy az
Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge a  múlt
hé ten meg úsz ta. Két íz ben csa pott be
ugyan is a „mén kű” az Ül lői úti köz pont
bel ső ud va rá ra, épp a Szélrózsa-szám
lapzár tá já nak utol só órái ban… 

A mi szá mí tó gé pe ink ben nem esett
kár. Két szint tel fel jebb la kó lel kész
test vé rünk azon ban szo mo rú an kö -
zöl te: ne vár junk tőle jegy ze tet. Az ő
gé pe odalett…

g – ki nyik –

Is ten nyi la?

meg hí vó kantátazenés istentiszteletre
Az acsai evan gé li kus temp lom ban au gusz tus 12-én, a fél 11-kor kez dő -
dő is ten tisz te le ten a fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet au gusz tu si tan -
fo lya má nak kó ru sa elő ad ja J. S. Bach BWV 70. Wa chet, be tet, be tet, wa -
chet! cí mű kan tá tá ját. A kan tá ta ze nés is ten tisz te let re min den kit sze re -
tet tel vá runk.

Fer tő zés ve szély saj nos min dig min -
de nütt fenn áll. E so rok író ja la punk
múlt he ti, „szél ró zsás” szá má ban
csak rész ben helyt ál ló in for má ció
alap ján hív ta fel a fi gyel met a 9. or -
szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
po ten ci á lis ve szély for rá sa i ra. 

Volt ilyen öt let, de mint ki de rült,
a szer ve zők azt vé gül még is el ve tet -
ték, hogy az élő könyv tár ból ki le -

hes sen „köl csö nöz ni” ho mo sze xu -
a li tá su kat nyíl tan vál la ló sze mé -
lye ket. Há la Is ten nek a bölcs dön -
té sért! 

(Mi u tán a szer ve zők fe lé bo csá nat -
ké rés sel ki zá ró lag mi tar to zunk, így
ta lán mél tá nyol ha tó, hogy a dez in -
for má tor sze mé lyé nek fel fe dé sé től el -
te kin tünk.)

g Ká roly György Ta más
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VASÁRNAP

8.05/MR6–Arégiórádiója
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
13.30/DunaTv
Sze rel mes föld rajz
Őr sé gi idő szá mí tás 
Ru dolf Pé ter rel 
és Nagy-Ká lózy Esz ter rel
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Ben ne:
Fasch: La eta tus sum – 
121. zsol tár
Bach: Sei greg rüs set Jesu gütig
– ko rál par ti ta BWV 768.
15.45/DunaWorld
Szó ról szó ra ma gya rul
22.00/DunaTv
Va ká ci ós könyv
(tö rök já ték film, 2008) (88’)
1.35/m1
Na gyon ze ne (kon cert film)
Ma gas he gyi Un derg round

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Cam pra: Mi se re re
12.40/Tv2
Egy hét Pes ten és Bu dán
(ma gyar film, 2003) (86’)
14.15/DunaTv
Haj dú Open – 
Nem zet kö zi Tánc ver seny
Haj dú bö ször mény, 2011
18.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Jo seph Haydn
Élet mű – mi se ke ret ben
20.55/DunaWorld
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész mű so ra
21.15/Bartókrádió
Ban da Ádám (he ge dű), 
Csa log Be ne dek (fu vo la) 
és Ch ris tine Sc horns he im 
(csem ba ló) Bach-mű ve ket ját szik

KEDD

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Puc ci ni: Mes sa di Glo ria
14.15/RTLKlub
Az ér te lem di a da la
(ame ri kai film, 2004) (86’)
18.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Jo seph Haydn
Nagy sza bá sú egy há zi mű vek
az Es ter há zy-szol gá lat ide jén
20.04/M1
Ab szo lút Lon don
Kul tu rá lis olim pia
22.00/DunaWorld
Két vi lág közt – 
Port ré Ak nay Já nos ról
(ma gyar port ré film)
23.00/Filmmania
A kár ho zat út ja
(ame ri kai film drá ma, 2002)
(112’)

SZERDA

8.45/M2
Te lep ódi um
A kör négy szö ge sí té se
9.30/M1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Ben ne:
Ka jak-ke nu dön tők
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
19.35/Bartókrádió
Bra vis si mo!
Ben ne:
Je an Leg o u pil ját szik 
a bu da vá ri 
Má tyás-temp lom or go ná ján
19.40/PaxTv
A De ák té ri evan gé li kus mú ze um
(is me ret ter jesz tő film)
1.00/Kossuthrádió
Shakes peare-éj sza kák
Já nos ki rály

CSÜTÖRTÖK

9.05/Kossuthrádió
Arany alap
Hang le mez múlt
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Wi dor: Toc ca ta 
az V. or go na szim fó ni á ból
10.10/M2
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar ej tő er nyős
11.00/DunaTv
Pan non exp ressz
Len ti
16.00/PaxTv
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
18.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Jo seph Haydn
Mi se szo ron gat ta tás ide jén
23.35/M1
Tűz ve szély
(ame ri kai–dél-af ri kai–
fran cia–an gol film, 2006) (97’)

PÉNTEK

5.49/M2
Főtér
8.00/M1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
13.45/Bartókrádió
Hang ver seny dél idő ben
Az Amad in da ütő együt tes
ját szik
14.00/PaxTv
Tégy eggyé, Urunk!
15.35/DunaTv
Va rázs la tos ta nú he gyek
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
18.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Jo seph Haydn
Há la ének Is ten hez
20.55/DunaWorld
Ba ran go lás öt kon ti nen sen
1.00/Kossuthrádió
Shakes peare-éj sza kák
V. Hen rik

SZOMBAT

6.25/M1
Zeg zu gos tör té ne tek
Bu da pest – Csar nok tér
8.10/M2
Me sék Má tyás ki rály ról
(ma gyar rajz film)
9.30/M2
Csil lag sze mű
(ma gyar té vé film, 1977) (55’)
10.00/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.15/DunaTv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
17.40/DunaWorld
Mikrobi
(ma gyar rajz film)
19.35/Bartókrádió
Puc ci ni: Trip ti chon
(há rom egy fel vo ná sos ope ra)
23.35/RTLKlub
Sors vo nat
(ame ri kai film, 2007) (93’)

VASÁRNAP

8.05/RégióRádió
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
11.30/DunaTv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
16.50/M1
XXX. nyá ri olim pi ai já té kok
Fér fi ví zi lab da-dön tő
21.10/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
And rea Gab ri eli: 
Mis sa Apos tol orum
22.00/M2
A XXX. nyá ri olim pi ai 
já té kok zá ró ün ne pé lye
23.35/DunaTv
Ma kám-kon cert
(ma gyar kon cert film, 2008)

va sár nap (au gusz tus 5.)
Az ég és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el. Mk 13,31 (Jer 1,12;
Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 141) Az el mú lás ról min den ki nek van
sze mé lyes ta pasz ta la ta. Fáj dal ma san érint min ket, hogy min den el mú lik egy -
szer, a test meg öreg szik, majd meg hal, a te rem tett vi lág je len sé gei, tár gyai,
tör té né sei, élő lé nyei idő vel meg szűn nek, át ala kul nak, el múl nak. Egyes-egye -
dül Is ten te rem tő sza va, az Ige, a lo gosz ma rad meg mind örök re. Kez det ben
volt, és so ha nem mú lik el. Ez a szó te rem tet te meg a lé te ző ket, föl di meg -
tes te sü lé se pe dig Jé zus Krisz tus. Aho gyan a vi lá got most ta pasz tal juk, meg
fog szűn ni – de Is ten sza va új éle tet, új vi lá got, új eget és új föl det te remt.
Min ket pe dig hi tünk ál tal fel tá maszt, és örök éle tet ad. Ez iga zi, erő tel jes vi -
ga szunk most is – az el mú lás ta pasz ta la tá val szem ben.

Hét fő (au gusz tus 6.) 
A ta nít vá nyok el in dul tak, és hir det ték az em be rek nek, hogy tér je nek meg. Mk
6,12 (Ez 33,12; 1Kir 3,16–28; Mk 6,30–44) Mind annyi an sza ba dí tás ra szo -
ru lunk, akár tu dunk ró la, akár nem. Mi ért? Mert bu kott vi lág ban élünk, a
bűn be esett ál la pot ha tá roz meg min dent. Ho vá for du lunk eb ben az ál la -
po tunk ban? Arc cal a bűn vi lá ga fe lé vagy 180 fo kos for du lat tal Is ten vi lá -
ga fe lé? Utób bi – a me ta no ia –, a meg for du lás, a meg té rés az el ső lé pés a
sza ba du lás fe lé ve ze tő úton, ame lyen nem a ma gunk ere jé ből já runk, ha -
nem Sza ba dí tónk, Urunk ve zet min ket vé gig. A meg té rés re va ló fel szó lí tás
mind a mai na pig hir det te tik. Még van idő – amíg van idő…

kedd (au gusz tus 7.) 
Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is te nem, és az erős lel ket újítsd meg ben nem!
Zsolt 51,12 (1Kor 6,20; Ez 3,16–21; Mk 6,45–56) Mi ért is van szük sé günk e
ket tő re? A föl di élet meg pró bál ta tá sa i hoz, fo lya ma tos küz del me i hez, szen -
ve dé sé nek el vi se lé sé hez lel ki erő re van szük sé günk. Hogy a küz del mek ben
ne té ved jünk el, hogy ne ra gad ja nak el go nosz in du la tok, azt csak a szí vünk
tisz ta sá ga és rend sze res meg tisz tí tá sa te he ti le he tő vé. Egyi ket sem tud juk meg -
te rem te ni a ma gunk ere jé ből, tel jes mér ték ben rá va gyunk szo rul va a Szent -
lé lek ere jé re. Tel jes bi za lom mal for dul junk hoz zá, mint a zsol tá ros, aki tud -
ta, hogy ké ré se min den nap meg hall ga tás ra ta lál. 

Szer da (au gusz tus 8.) 
Őrizd meg a rád bí zott kin cset. For dulj el a ha zug mó don is me ret nek ne ve -
zett, szent ség te len, üres be szé dek től és el len ve té sek től. 1Tim 6,20 (Ézs 44,25;
Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Mk 7,1–15/16/) Az evan gé li um, Is ten ki nyi lat koz -
ta tott igaz sá ga a leg na gyobb kin csünk. A vi lág azon ban te lis-te le van meg -
té vesz tő tév ta ní tá sok kal, ha zug ság gal, üres be széd del, csak úgy, mint Pál apos -
tol ko rá ban. Ve szé lyük ab ban rej lik, hogy igaz ság mag va kat, fél igaz sá go kat
tar tal maz nak, és ke ve re dik ben nük az igaz ság a ha zug ság gal. El té rí te nek az
Is ten fe lé ve ze tő ös vény től. Min den nap imád koz zunk út mu ta tá sért, hogy a
he lyes irány ba néz ve ne té ved jünk el! Őriz zük meg szí vünk ben tisz tán Jé -
zus Krisz tus ta ní tá sát.

Csü tör tök (au gusz tus 9.) 
Vi ga doz ni fo gok az Úr előtt, ör ven de zek sza ba dí tó Is te nem előtt. Hab 3,18 (Mk
2,19a; Ef 5,15–20; Mk 7,17–23) Már az iz rá e li pró fé tai ha gyo mány is tu dott
az esz ka to lo gi kus öröm ről, amely Is ten né pé re vár a sza ba dí tást kö ve tő en.
En nek ké pe (lásd az új szö vet sé gi igét) Jé zus nál egy öröm te li me nyeg ző, ahol
min den ki bol do gan ün ne pel, és Is tent di cső í ti. Mi is ez? A meg vál tás, a fel -
tá ma dás és az örök élet so ha meg nem szű nő örö me. S hogy miként le het
ne künk eb ben ré szünk? Hi tünk van ab ban, hogy Krisz tus meg vál tó mű ve ál -
tal meg iga zu lunk. Re mény sé günk sze rint el nyer jük az örök éle tet. És vé gül:
sze re tet ben él jük föl di éle tün ket, aho gyan Jé zus ta ní tot ta.

pén tek (au gusz tus 10.) 
Krisz tus mond ja: „Az az én pa ran cso la tom, hogy úgy sze res sé tek egy mást, aho -
gyan én sze ret te lek ti te ket.” Jn 15,12 (Zsolt 119,26; Jn 19,9–16a; Mk 7,24–30)
Ami lyen egy sze rű nek hang zik, olyan ne héz en nek a meg va ló sí tá sa! Úgy sze -
ret ni, ahogy Krisz tus sze ret – nem tá maszt va fel té te le ket, nem sze mély vá -
lo ga tón, nem han gu lat ból, ha nem mé lyen, tisz tán, so ha el nem mú ló sze re -
tet tel… Jé zus még a ke resz ten is imád ko zott az őt gú nyo ló kért, el len sé geit
is sze ret te, és test vé re i nek ne vez te a tár sa da lom meg ve tett, ki re kesz tett ré -
te ge ihez tar to zó kat, akik hit tel for dul tak hoz zá gyó gyu lá sért, sza ba dí tá sért.
Er re a sze re tet re mi bi zony csak tö re ked ni tu dunk – em ber fe let ti nek tű nik,
de eh hez is kér het jük tő le az erőt. Egész éle tünk leg na gyobb, leg szebb fel -
ada ta en nek az is te ni sze re tet nek a meg élé se. 

Szom bat (au gusz tus 11.) 
Jól lát hat ja uta i mat Is ten, és szá mon tart hat ja min den lé pé se met. Jób 31,4 (2Kor
5,10; Lk 12,42–48; Mk 7,31–37) Is ten jól lát ja és szá mon tart ja min den ki cse -
le ke de te it, gon do la ta it, szí ve szán dé ka it. Jó bra hi he tet len nagy szen ve dést, pró -
bát bo csá tott, hogy meg lás sa, ki tart-e hű sé ge sen szol gá ja. Jób nyíl tan, tisz ta
lel ki is me ret tel állt az Úr elé, mert meg tar tot ta pa ran cso la ta it. Ez a hit – az Is -
ten be ve tett bi za lom és hű ség – ad ta ne ki a szen ve dés kö ze pet te is a bel ső nyu -
gal mat. Ar ra kell tö re ked nünk, hogy mi is el mond has suk Jób bal: nincs tit kol -
ni va lónk Is ten előtt, sza va ink kal, cse le ke de te ink kel min dig Is ten hez hű en igye -
kez tünk él ni, ma gun kat min dig az ő ke gyel mé ben tud va.

g Kő há ti Do rottya

Újnap– újkegyelem
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HÍREK,
HIRDETÉSEK

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h i r d e t é s

GyÁSZ HÍR
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
di Gle ria Győ ző, sze re tő apa,
test vér, ro kon, ba rát jú li us 21-én
es te 8 óra kor, 79 éve sen vissza -
ad ta ne mes lel két Te rem tő jé -
nek. Drá ga ha lot tunk ham va it
au gusz tus 8-án 15 óra kor he -
lyez zük örök nyu ga lom ra az
iván csai re for má tus te me tő ben
evan gé li kus szer tar tás sze rint.

A gyá szo ló csa lád

APRÓHIRDETÉSEK

Ki adó Bu da pest XII. ke rü le té ben, a
MOM Park kö ze lé ben 1,5 szo bás, ét -
ke ző kony hás, össz kom for tos, bú to -
ro zott, 65 m2-es la kás. Te le fon:
20/941-0774.

* * *

Ked ves Gyü le ke ze tek! Ba la ton bog -
lár, Sió fok – még a nyá ron. Bár mi -
kor: Sze ged, Ka pos vár, Za la eger -
szeg, Bu da pest. Ta káts Esz ter Nem
a ju ta lo mért tur né. Sze ret ném el -
vin ni a kon cer tet Önök höz. 

Je lent ke zés: Sza bó At ti la, e-mail:
sza habb@gmail.com.

kol lé gi u mi fel hí vás

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma
(VII. ke rü let, Ró zsák te re 1.)
fel vé telt hir det a 2012/2013-as
tan év re kö zép fo kú kép zés ben
részt ve vő lá nyok nak és fi úk nak
egy aránt. Elő nyünk a fo lya ma -
tos nyit va tar tás, a jó meg kö ze -
lít he tő ség és a hely ben fő zött,
vál to za tos ét rend. Ugyan itt
szor gal mi idő sza kon kí vül szál -
lás le he tő ség – szo lid he lyen,
szo lid ára kon – min den kor osz -
tály szá má ra, ha tá ron in nen ről
és ha tá ron túl ról ér ke zők nek
egy a ránt!

Ér dek lőd ni és je lent kez ni a
ver mes ne.ni ko let ta@lu the ran.hu
e-mail cí men, az 1/351-0522-es és
a 20/824-9060-as te le fon szá mo -
kon le het. Sze re tet tel hív juk és
vár juk az ér dek lő dő ket!


