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Megítéltmúlt f 2.oldal
Természetesszövetség? f 4.oldal
A„Bonhoefferek”példája f 6.oldal
Lelkésszéavatások f 10.oldal
Egyléleksevesszenel… f 11.oldal
NyáriErzsébetreemlékezve f 15.oldal

„Azinternetfüggőséglegnagyobbveszélyeaz,
hogyaszemélymástevékenységekkelkapcsolat-
banmotivációvesztettéválik,érdektelenné,
összességébenpedigéletunttálesz…”

InterjúFrivaldszkynéJungCsilla
klinikaiszakpszichológussal f 12.oldal

„Aközösségamaga4,1milliómegkeresztelt
hívévelazegészLVSZegyiklegnagyobb
tagegyházánakszámít.Arajnaiegyház
19.századimisszióitevékenységenyomán
terjedtekelSzumátrán.”

Horas,shalom,halleluja! f 8–9.oldal

„Szorosabbegyüttműködéstszeretnénkazegyik
legfontosabbalapítótagunkkal,azMEE-vel.
Elsősorbanönkéntesképzésrőlvanszó,amely
elsőlépésbenháromegyházmegyétérint.”

LehelLászlóaMÖSkonzervatív
szociálpolitikájáról f 5.oldal

Anagyvelegikastélytazsidóvallású
Grünfeld családépíttette,sGrünfeld
Pál földbirtokos1945-benazevangé-
likusegyházközségnekadományoz-
ta.Azépületazállamosításigevan-
gélikus iskolaként és tanítólakás-
kéntszolgált.1995-benkerültvissza
egyházitulajdonba.Idénfelújítva–
immár Grünfeld Pál Evangélikus
Vendégháznéven–vehettékbirtok-
baatáborozók.
Az ünnepélyes átadásra június

19-én,csütörtökönestekerültsor.Az
alkalmonközreműködtekahelyszí-
nenzajlóFejér-Komáromiegyház-

megyei hittantábor résztvevői is.
SzemereiJános,aNyugati(Dunán-
túli) Egyházkerület püspöke Zsolt
46,9–12alapjánarrólbeszélt,hogyez
azépülettöbbszörösenisIstenaján-
dékaszámunkra.Hiszeneredetilegés
akárpótlássoránisajándékbakap-
taagyülekezet,mostanifelújításape-
digpályázatitámogatásbólvalósul-
hatott meg. Végül hozzátette: „A
legnagyobbajándékaz,hogyIstena
mivárunk.Rólateszbizonyságotez
akastély.”
Az ünnepségen Szarka István

fejér-komáromiesperesköszöntöt-

teamegjelenteket.MészárosTamás
egyházkerületi felügyelő felidézte
egykoritáborozókéntszerzettélmé-
nyeit,ésaztkívántaamostanifia-
taloknak,őkiséljékát,hogyazÚr
Jézusönmagávalajándékozzameg
őket.EzutánSzloboda Istvánné, a
községpolgármestereadtaátjókí-
vánságait.
Az istentiszteletet szeretetven-

dégségkövette,majdatáborprog-
ramjaaM.Is.K.A. együtteskoncert-
jévelfolytatódott.

g AdámiMária
felvétele

Háromszorosajándék

Fennállásánaknyolcvanadikévfordu-
lójátünnepeltejúnius21-énagyenes-
diásiKapernaum.Ajelenlegkonferen-
cia-központként és szeretetotthon-
kéntműködőevangélikusintézmény
áldásokbangazdagmúltjárólkétnapos
programmalemlékeztekmeg.
AzelsőnapkezdeténSmidéliusz

Zoltán esperesmegáldottaazújon-
nanépültpihenőterasztéssportpá-
lyát,aholezutánegésznaposfocibaj-
nokságvettekezdetét.Szombaton
ünnepiistentiszteletkeretébenad-
tak hálát az egybegyűltek mind-
azért,amivelIstenaKapernaumon
keresztülsokakatmegajándékozott.
Minderredr.FabinyTamás püspök
igehirdetésében is rámutatott,Mk
2,1–12alapjánpárhuzamotvonvaa
Genezáreti-tó partján fekvő tele-
pülésésaBalaton-partiKapernaum
között.
Ajubileumalkalmábólmegjelent

ünnepikiadványnakszinténadiakó-
niáért(is)felelőspüspökírtaazelősza-
vát–eztjelenlapszámunk3.oldalán
–azÉgtájoló rovatban–azEvangéli-
kusÉlet olvasóivalismegosztjuk.

g TencznéTóthKrisztina
felvétele

Nyolcvanéves
aKapernaum

Személyesügy
g PrőhleGergely

Azolvasójólteszi,haapolitikusok
általírtvisszaemlékezésekkelóvato-
sanbánik.Hivatalbóléspolitikatör-
téneti érdeklődésem okán már jó
néhányilyenkötetjártakezemben,
ámalegritkábbesetbentudtamaz-
zalazérzésselkövetniavisszaemlé-
kezésekfonalát,hogyvalóbanszemé-
lyes, őszinte vallomás tanúja va-
gyok.
Leggyakrabbanapolitikaipropa-

ganda,azönigazolásvagyéppenaz
ellenfelekkel–solykorazelvbarátok-
kal – való személyes leszámolás
szándékavezetiaszerzőktollát.En-
nek lehet pillanatnyi érdekessége,
deaztmárnehézlenneállítani,hogy
ezeknekaköteteknektartóshelyük
vanakönyvespolcon.Egyegyháziki-
adópedigmég inkább jól teszi,ha
erős kritikával kezeli a politikusi
memoárirodalmat.Sezenahozzáál-
lásonmégannaksemkellszükség-
képpváltoztatnia,hogyaszerző–
eredetihivatásáranézve–evangéli-
kuslelkész.
Amikor JoachimGauck vissza-

emlékezéseinek német eredetijét
olvastam,márazelsőnéhányfeje-
zetutánéreztem,hogy itt valami
merőbenmásrólvanszó,mintamit
eműfajbanmegszoktam.Aznem
lepettmeg,hogyaszerzőjólír.Ga-
uck–amellett,hogyvonHausaus
ismeriazevangélikuslelkészihiva-
tásnakaszavakerejétáltalábanjól
alkalmazni képes gyakorlatát –
olyanlefegyverzőőszinteséggelfor-
dul az olvasóhoz, amely nagyon
szokatlan.
Nemarrólvanszó,hogyfolyama-

tosanazérzéseirőlömlengene,vagy
intimpistáskodó információkkal
igyekezne lekötnia figyelmünket.
Sokkalinkábbarról,hogyakárlel-
készként,akárakeletnémettitkos-
szolgálatiiratokatfeldolgozóható-
ságvezetőjeként,akárállamfőként
működött, működik, személyisé-
génekereje,asajátesendőségévelis
számotvetőemberihabitusafoglal-
jaegységbekülönbözőéletszakasza-
it,éstesziizgalmasanérthetővéa
bemutatott történelmi időszakot.
Ezértörülökannak,hogyaLuther
Kiadóvállaltaamagyarváltozatki-
adását.
Igazábólarraszámítottunk,hogy

aNyárifagyok–őszikikelet címűkö-
tetmegjelenésétúgytudjukösszeköt-
nianémetelnökjúnius16- ibuda-
pestilátogatásával,hogyaszerzőne
csakegyházunkvezetőivel,hanema
szélesebb közönséggel, elsősorban
gimnáziumainknémettagozatosdi-
ákjaivalistalálkozzék.Mimáslehet-
netanulságosabbarendszerváltozás
huszonötödik évfordulóján annál,
mint a személyes találkozás egy
olyanemberrel,aki–talánépplel-
készimivoltaokán–nemafölösle-
gesrészletekbenvészel,hanemaz
emberiéletfordulatainaktitokzatos-
ságát,kiszámíthatatlanságátisátél-

veháláttudadnimindazért,amitör-
tént?
A„közönségtalálkozóból”végül–

protokollárisokokból–sajnosnem
lettsemmi.Ugyanakkorazatény,
hogyGáncsPéterrel ésHafenscher
Károllyal együtt Magyarországra
érkezéseutánelsőkénttölthettünk
közelegyórátanémetlelkészelnök-
kel, jóval több volt, mint puszta
udvariasság, protokoll. A magyar
evangélikusokhelyzetére,ahazaiál-
lapotokravonatkozókérdéseknyílt-
ságaolyantestvéribeszélgetésttett
lehetővé, amilyet – bevallom – a
pestiluxusszállodamesterségeskö-
rülményeiközöttmégakötetésa
szerző erényeinek ismeretében is
csaknehezentudtamelképzelni.
Akárhitéletikérdésekről,akárin-

tézményeinkhelyzetéről,atényfeltá-
rásról, többnemzetiségű gyökere-
inkrőlvagyanacionalizmusmegnyil-
vánulásairólvoltszó,nemazelnök
udvariasságával, hanem a német
evangélikuslelkésztestvéreiirántiér-
deklődésével találkoztunk. A kül-
földiekszámáraolykornehezenért-
hetőhazaiviszonyokkalkapcsolatban
nemrögeszméketsulykolt,hanema
német sajtóban Magyarországgal
kapcsolatbanmegjelenő–gyakran
negatív–véleményekettetteőszin-
tekritika, felülvizsgálattárgyává–
anélkül,hogybármit,bárkitisidea-
lizálniakartvolna.
Köztisztviselői, diplomáciai pá-

lyafutásomsorángyakranvoltrészem
olyan találkozásokban, beszélgeté-
sekben,aholavalódiérdeklődés,a
személyességhiánya,a felületesség
már-márfájt.Amegfeleléskénysze-
re sokáig kitartóvá tesz ezekben a
helyzetekben,ugyanakkorkönyvének
zárófejezetébenGauckaszívemből
szól:„Nemcselekedhetazemberasa-
ját,egészéletesoránkialakultmeg-
győződéseiellenérecsakazért,hogy
mindenkinekakedvéretegyen.”
Megkockáztatom,hogyezméga

diplomácia–olykortúlsimulékony-
naktartott–eszköztárávalisössze-
egyeztethető.Aszemélyességbőlfa-
kadóhitelesség,azebbőleredőnyílt-
ság a legformálisabb, legkínosabb
helyzetekenisátsegít.Jó,haazegy-
házban,munkahelyikörnyezetünk-
benmegtudjukeztvalósítani,áttud-
jukeztélni.Ennekreményében–s
legyenezafféleszolgálatiközlemény
–folytatomajövőbenamunkámat
BalogZoltán hívásáraazáltalaveze-
tettminisztériumbananemzetközi
éseurópaiuniósügyekhelyettesál-
lamtitkáraként.
AGauckelnökkelvalótalálkozást

követőenmégelcsíptemaDeákté-
riBach-hétzáróakkordjait.Azötö-
dikevangélistánálsenkisemtudta
személyesebbétenniabibliaialakok
karakterét,hangjegyekbeöntvesaját
sorsát,meggyőződését,kételyeit,hi-
tét–személyesügyét.

A szerzőaMagyarországiEvangé-
likusEgyházországosfelügyelője
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„Novemberhúsz,kedd.
Délbenhazatelefonálokanyámnak.
Anyámbelesírja a telefonba, hogy
megleszaMunkaArany.
–Tegnapvoltminisztertanács–

zokogja–,valakiszólt,azonnalmeg-
szavazták.Úgy adjákmeg,mintha
mégélne.
–Minthaélne?
–Azokleveletkorábbrafogjákda-

tálni.Péntekre.
Leteszemakagylót,magamelébá-

mulok.Péntekenmégélt.
Esteanyámtovábbsír.
–Holnapkellátvennünkaminisz-

tériumban–sírja.–Háromkor.Ko-
csitküldenek.
Ülök a fotelban, benne ültek a

nagyanyáim,amígmegnemhaltak,
ésötnapjamégapámisbenneült
sárgán,csontvázsoványan.”(Arész-
letekSpiróGyörgyÁlmodtamneked
címűnovelláskötetébőlvalók.Ano-
vellacíme:MunkaArany.)

***

Nemhiszem,hogyvanjogunkelítél-
ni az előttünk járó nemzedéket.
Közöttükvannakők,akiknekéletün-
ket köszönhetjük, akár testi, akár
szellemi értelemben. Az ő koruk
nemamikorunk.Ahirtelenfordult
világmiattalighaérthetjükazokata
megfontolásokat,amelyekhétköz-
napjaikat,döntéseiket,életüketmeg-
határozták.Másvoltazutcákhan-
gulata,másszavakvettékőketkö-
rülatemplomban,másillatavolta
levegőnek.
ÍgyvoltezZakariáskorábanis.Is-

ten az új nemzedéknek mégis az
előzőnemzedékrőlbeszél.„Nelegye-
tekolyanok,mintelődeitek,akiknek
arégebbiprófétákezthirdették:»Ezt
mondjaaSeregekUra:Térjetekmeg
gonoszútjaitokrólésgonosztetteitek-

ből!«, denemhallgattakésnemfi-
gyeltekrám–ígyszólazÚr.”

***

„Novemberhuszonegy,szerda.
Anyám félháromigmozdulatlanul
gubbasztakonyhábanasámlin.Ak-
korcsöngetaminisztériumsofőrje.
Anyámfeketében,énfeketében,az

érettségiöltönyömben.AVolgaisfe-
kete.
Asofőrbegyújtjaamotort.
–Jólismertem–mondja.–En-

gedjékmeg…
Anyámhallgat.Mostegészenjól

tartjamagát.Bárcsakvégigkibírná.
AVolgaaminisztériumhátsóud-

varárakanyarodikaMártírokútjáról,
asorompótleengedikmögöttünk.A
többiállamikocsiközöttparkolunk.
Asofőrsietősenbetessékelahátsó
bejáraton. Nehogy valaki meglás-
son.Aliftenmegyünkfel,nemapá-
teren.A liftes tiszteleg.Kezemben
apámfeketesvájcisapkája.
Afolyosónasofőrcsaknemszalad

előttünk.Loholunkutána.Betessé-
kelegyszobába,kétnőésegyfiatal-
emberfejezikiarészvétét.Köszön-
jük.Fogasraakasztjukafeketekabá-
tokat. Anyámról én segítettem le,
azokállnak,néznek.”

***

Ítéletünkazértsemméltányos,mert
amúltdöntéseihezkapcsolódunkmi
is.Atörténelmetnemlehetnemze-
dékenkéntújrakezdeni.Legyenbára
legkiadósabbrendszerváltás,amúlt
ottrejtőzikazagyakban.Ereinkben
ottfolyikapáinkvére.Hamásnem,
azirántukérzettszeretetösszekötve-
lük.
Amikorahitdolgairakerülasor,

akkorpedigéppenirigyelniszoktuk
elődeinkhitét,egyházszeretetét,el-

kötelezettségét.Mirőlszólnekünkma
ezazige?Nemnekünkkelleneelőde-
inkrefigyelnünkésszégyenkeznünk?

***

„Azegyikfiatalemberelőremegyamá-
sikszobába,majdkijön,azajtóttárva
hagyja.Belépünk.Kétközépkorúférfi
ül egy hosszú asztalmásik oldalán.
Egyikükfeláll,amásikülvemarad,az
leszaminiszterelsőhelyettese.
–Csaktegnapmondtákmegne-

kem–mondjaazülőférfi.
Amásikhellyelkínál.Leülünk.
–Nem is tudtuk, hogy beteg –

mondjaaminiszterhelyettes.
Anyámra sandítok, érzem,hogy

bajlesz.
–Megvoltamelégedveamunká-

jával–mondjaazelsőhelyettes.–Ki-
tűnőmunkaerővolt.
–Énismegbecsültemaképessé-

geit–mondjaamásik.–Énvagyok
aszemélyzetis.(…)
–Akitüntetés–mondjaazelső

helyettes.–Márrégenfolyamatban
volt.Áprilisnegyedikénakartukát-
adni,ünnepélyeskeretekközött.
–Nemigaz–mondjaanyám.
Megrúgomazasztalalatt,defoly-

tatja,közbenpotyognakakönnyei.
– Az utolsó szavai… – mondja

anyám,azelmúltháromnapbanki
tudjahányadszor–,…azutolsósza-
vaiazokvoltak,hogymondjammeg
maguknak…,hogyfájtneki…,hogy
senkisehívtafel…
– Nem tudtuk, hogy beteg –

mondja az első helyettes. – Írják
alá,kérem.
–Énaszomszédoktóltelefonáltam

maguknak–mondjaanyám–,hogyő
megnehallja…,mindenhétentöbb-
szörtelefonáltammaguknak…,hogy
legalábbhetenteegyszerhívjákfel…
Belefulladazokogásba.
Azelsőhelyettesszónélkülelém

tolja az oklevelet és egy űrlapot,
mutatóujjával kopogtatvamutatja,
holírjamalá.
Nézemadátumot:november16.

Apám17-énhaltmeg.

Anyugta.Hatezerforint,mínusz
levonás.Azöregségire.
Nézemazoklevelet.»Visszavoná-

sigérvényes.«
Aranyplakett.Megegykicsi.Mell-

relehettűzni.
Mostkelleneafejükreborítaniaz

asztalt.
Aláírom,aszemélyzetismegnyá-

lazzaakezét,ésleszámoljaapénzt.”

***

Azigenemkorokrólésnemzedékek-
rőlszól,hanemIstenről.Nemarról,
mitgondolunkarrólanemzedékről,
amelyamagatörténelmikorlátaikö-
zöttpróbáltemberlenni.Nemaki-
tüntetésekésképmutatásokközött,
Volgákésáprilisnegyedikékközött
élőéshalóemberekről,apáinkról.És
főképpnemarragondol,mondjunk
rólukítéletet.AzigeIstenrőlszól.Is-
tenalegkülönbözőbbhelyzetekben
keresminket.Történelmikorokvál-
toznak, uralkodók és leigázottak,
szabadokésszolgaságbanélőknem-
zedékeikövetikegymást,deIstenúj-
raésújraszól.
Az, hogy figyelünk-e arra, ko-

runkbanmintkellkeresztyénkéntél-
nünk, meghatározza a következő
nemzedék életét is. Hogy emberi
logikák vagy Isten logikája szerinti
egyházatszeretnénk,nemzedékün-
ketminősítimajd.
Örömhírünkaz,hogyIstenkész

találkoznivelünk.Zakariásnálaztígé-
ri,megtérhozzánk,hamihozzáté-
rünk.Jézusutánviszonttudjuk,le-
mondottmárerről:úgytérthozzánk,
hogyminemtettünkegylépéstsem
felé. Hozzánk való közeledése –
olyanközeljött,ahogycsaklehet–
hazatérésrehívminketis.

g KoczorTamás
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Megítéltmúlt
AvAsárnApigéje

Énekeskönyvünkúrvacsorárólszóló
fejezeténekbemutatásátmostazzal
kezdjük,hogyegyüttolvassukazta
nagyon korai imádságot, amely a
hagyományszerintaz1.századvégén
keletkezett, és egészen a tizenkét
apostolpünkösdutáni imádságára
megyvissza.Haelolvastuk,máralig
kellvalamitírniafejezetről,hiszen
érezzükmajd:az imádságosrésze
szakaszátisérdemeslapozgatni.
„Hálátadunkneked,Atyánk,Dá-

vidnak,ateszolgádnakszentszőlő-
tövéért, amelyet kijelentettél ne-
künkJézus,ateszolgádáltal.Tieda
dicsőségörökké!
Hálátadunkneked,Atyánk,azért

azéletértésismeretért,amelyetki-
jelentettélnekünkJézus,ateszolgád
által.Tiedadicsőségörökké!
Mertahogyakenyérmorzsáiszer-

tevoltakahegyen,mostpedigössze
vannakgyűjtve eggyé,úgygyűjtsd
össze egyházadat a föld határairól
egyházadba.Merttiedadicsőségés
azerőJézusKrisztusáltalörökké!
Hálát adunk neked, szentséges

Atyánk, szent nevedért, amelynek
szállást készítettél szívünkben, és
azismeretért,ahitértésahalhatat-
lanságért,amelyetkijelentettélne-
künkJézus,ateszolgádáltal.Tieda
dicsőségörökké!

MindenhatóUralkodó,teterem-
tettedamindenségetatenevedért;
ételt és italt adtál az embereknek,
hogyhálátadjunkneked.Nekünkpe-
diglelkiételtésitaltésörökéletetad-
tálateszolgádáltal.Hálátadunkne-
ked főként azért, hogy hatalmas
vagy.Tiedadicsőségörökké!
Emlékezzélmeg,Urunk, egyhá-

zadról!Szabadítsdmegmindengo-
nosztól, tedd tökéletessé szerete-
tedben.Gyűjtsdegybeanekedszen-
telteketanégyvilágtájrólateorszá-
godba,amelyetnekikkészítettél.
Mert tied az erő és a dicsőség

örökké.Jöjjönelakegyelem,ésmúl-
jékelavilág!HozsánnaaDávidIs-
tenének!Jövel,UramJézus!”
Elgondolkodtató mondatok. Egy

részüket jól ismerjük istentisztele-
tünk liturgikusszövegeiből,egyré-
szüketpedigarómaikatolikusmise-
liturgiából.Ezakettőstényarrautal,
hogyazistentiszteletgyökereinagyon
mélyrenyúlnak.Azistentiszteletleg-
ősibbformáitfedezzükittfel,amelyek-
benazigeliturgiaésazúrvacsoraili-
turgiacsodálatosharmóniábanvolt.
Érezzükennekazimádságnakmin-

denmondatábanaztazemelkedett
hangot, amely segít felemelni szí-
vünketazÚrhoz,segítátgondolnunk
azúrvacsoratitkábólmindazt,amit

megérthetünk,ésátélniaztatitkot,
amelyetcsakhittelaszívünkbezár-
hatunk.Képek sora emelminket a
„magnummysterium”,azazahatalmas
titokmagasságába.Szólaszőlőről,a
kenyérről,azéletről,azigaziismeret-
ről,smindeztúgyteszi,hogymiköz-
bentanít,beállítminketazIstentdi-
csérőktáborába,aholmárnemdöcög,
nemerőlködik,hanemszárnyrakap
azének,ésmagasztaljaazIstent.
Azismételtdicsőségmondásszin-

tebelevésiszívünkbeésértelmünk-
beatényt:Istenéadicsőség!Nemké-
ri,vagyvágyikrá,hogyövélegyen,ha-
nembátranzengi:valóbanövé.Saki
eztkitudjamondani,azmármegis
tapasztalja,hogybármástlátaszem
avilágban,sarejtettistenidicsőség
csakahitszámáraragadhatómeg,
mégisövé,mármostövéadicsőség.
Eztadrágaimádságotérdemesúrva-
csora előtt, után akár többször is
végigolvasni,végigmondani.
Énekeskönyvünkúrvacsorárólszó-

lófejezetemégsokkincsettartalmaz.
Ittiselőkerülreformátorunktanító,
detanításávalegybenlelkitáplálékot
adóbiztatása.Luther aKiskátéban
egyszerűéslényegretörődefiníciót
ad.„Miazúrvacsora?Azúrvacsora
JézusKrisztusUrunkvalóságostes-
teésvérekenyérbenésborban,me-
lyetKrisztusazértrendelt,hogyazt
mi,keresztyénekegyükésigyuk.”
Azúrvacsoraközösségiélményét

nemváltoztatjameg,sőterősítiaza
személyesimádság,amellyelazoltár-
hozindulhatunk:„ÉletnekKenyere,
JézusKrisztus,akilejöttélamenny-
ből,hogyéletetadjavilágnak: jöjj
hozzámisazéletajándékával.Jöjj,
tisztítsmegbűneimből,hogyboldog
bizalommalésszabadlelkiismeret-

telszolgálhassalak.Jöjj,szenteljmeg,
légyoltalmam,maradjvelem,maradj
nálam.Haddmenjekegyszerén is
oda,aholtevagy,ésszínrőlszínrelát-
hassalaktéged.”
Azúrvacsoraioltártólvisszatérve,

amígmásokúrvacsorátvesznek,le-
hetőségünk van imádságra. Saját
szavainkmellékétimádságotisad
példáulazénekeskönyvünk:Luther
hálaadóimádságátésazAgendában,
illetveaLiturgikuskönyvben egyaránt
megtalálhatót.
„Uram!Bizonynemvagyokmél-

tó arra, hogy hajlékomba jöjj” –
visszhangozzaLutherakapernaumi
századosmondatát.Sahozzákap-
csoltimádságszemélyreszólókibon-
tásalehetakétezerévótaismételt
mondatnak.
Amásikfontoshálaadóimádság–

amelytehátszinténmegtalálhatóéne-
keskönyvünkben–az5.századimala-
bárliturgiából való:„Urunk!Magasz-
talásodathallottafülünk:add,hogysü-
ketlegyenaveszekedésésabékétlen-
ség hangjára…” Ennek is érdemes
mindenegyesgondolatátegyenként
venni és végigmeditálni, hiszen ez
segíthetminket,hogynemaradjonkö-
vetkezmények nélkül mindaz, amit
Urunk–asztalavendégeiként–velünk
cselekedett.Mindeztazért,hogy–az
énekszavaivalélve–„nelégyenhiá-
baszereteterajtunk”(EÉ310,5).
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Úrvacsora

MennyeiAtyánk!Hálásszívvelállunk
megelőtted,mertígyjutunkigazána
közeledbe,hogyelédvihessükmind-
azt,amiterhelbennünket,aminehe-
zítisorsunkat,amiemberileglehetet-
lennekésmegoldhatatlannak tűnik.
Kérünk,hallgasdmegkönyörgésünket!
MennyeiAtyánk,könyörgünkegy-

házadért, gyülekezeteinkért, hogy
megmaradjunkigédben,ésáltalaél-
jünk.Sokszorfélreértjüküzenetedet,
nemhallgatunkrád.Világítsdmegéle-
tünketazigefényével,hogylássukmeg
aztazutat,amelyetkijelöltélaszá-
munkra,éskövessükakaratodat!Kö-
nyörgünk a keresőkért és azokért,
akikelvesztettékhitüket.Mutasdmeg
nekikvégtelenszeretetedet,hogyrád
találjanak.
Mennyei Atyánk, könyörgünk a

világért,hazánkért,városunkért!Add,
hogyharmóniábantudjunkélniate-
remtettséggel,megőrizzükszépsége-
it,értékeit,ésmeglássunkbennetéged.
Mennyei Atyánk, könyörgünk

azokért,akiknekhatalmatadtál,aki-
ketemberekésországokfölérendel-
tél,vezetőinkért.Ajándékozznekik
bölcsgondolatokat,békességretö-
rekvőlelkületet,egymásirántérzett
felelősséget.
MennyeiAtyánk! Sokhelyenma

kezdődikazaratás.Könyörgünkazo-
kért,akikannakérdekébendolgoznak,
hogy nekünk mindennap friss ke-
nyerünk legyen. Áldd meg őket és
munkájukat,adjnekikerőtéskitartást.
Add,hogyamikormegérezzükafriss
kenyérillatát,eszünkbejusson,mennyi
fáradság van mögötte. Őrizz meg
bennünketapazarlástól,akidobottfa-
latokmozdulatától!
MennyeiAtyánk!Könyörgünkbe-

tegeinkért, add nekik Szentlelkedet,
hogyelviseljékamegpróbáltatásokat,
légy kegyelmeshozzájuk, és segítsd
megőketafájdalmakközepette.Eléd
visszük haldokló testvéreinket és a
gyászszomorúságáthordozókat.Mu-
tassnekikvigasztalástigéddel,ésőrizd
megbennükazörökéletreménységét.
MennyeiAtyánk!Könyörgünkcsa-

ládunkért,közelbenéstávolbanélő
szeretteinkért és önmagunkért is.
Tudjuk,hogyatekezedbenvagyunk.
Tartsmegminketahitben,azegymás
irántiszeretetbenéshűségben.Kö-
szönjük,hogymindezeketelédvihet-
jük,éshogybizonyosaklehetünkab-
ban,hogytemeghallgatodhangosan
ésszavaknélkülelmondottimáinkat.
Áldunkezért,Atyánk!Ámen.

Oratio
œcumenica

régi-újliturgikus
sArok

b LapunklegutóbbiszámábanaRégi-újliturgikussarok agyónásrólszólt.
Egyértelműszavakatolvashattunkarról,hogyagyónásnemazúrva-
csorarésze,hanemaztmegelőzi,ugyanakkor–bármennyireelhagy-
hatatlanéslényegielemeazistentiszteletnek–nemírhatjafelülaz
úrvacsorahálaadójellegét.

Felhívás
doktoriképzésre
valójelentkezésre

Az Evangélikus Hittudományi
Egyetem(EHE)DoktoriIskolá-
japótfelvételthirdeta2014/2015-
östanévtőlkezdődőenPhD-kép-
zésre.Akitöltött,aláírtjelentke-
zésilapotmellékleteivelegyüttaz
EHEtitkárságárakelleljuttatni
2014.augusztus8-aibeérkezési
határidővel:1141Budapest,Ró-
zsavölgyiköz3.
További információkért for-

duljonazEHEtitkárságához(1141
Budapest,Rózsavölgyiköz3.,te-
ologia@lutheran.hu,1/469-1050),
vagylátogassamegadoktoriis-
kolahonlapját:http://teol.luthe-
ran.hu/index.php/hu/di/di-hirei
Aszabályzatokmegtekinthetők

akövetkezőcímen:http://teol.lu-
theran.hu/index.php/hu/di/di-
szabalyzatok/di-mukodesi-sza-
balyzat
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HanincsagyenesdiásiKapernaum,ak-
kortalánavilágrasemjövök.Szüleim
ugyanisottismerkedtekmeg1952nya-
rán,egyhitmélyítőnyárievangélizáción.
Édesapámsoproniteológushallgató

voltakkor,akinéhányévvelkorábbanfel-
adtavilágiállását(jogvégzettemberként
aHitelbankbandolgozott),ésengedve
a belső hívásnak, lelkésznek készült.
Igaz,hogyakkor,akommunistahata-
lomátvételidejénezenyhénszólvanem
számított perspektívának, de ő nem
tehetett másként. Édesanyám pedig
gyenesimegismerkedésükidejénabe-
ledigyülekezetkántoraéshitoktatója
volt,mivelszármazásamiattkitettéka
kertészetiegyetemről.Őiskeresteaszol-
gálatotésazabbanvalómegerősödésle-
hetőségét,ígyutazottelarraabizonyos
nyárikonferenciára.
Hajóltudom,ezekreazalkalmakra

nemannyirarészvételidíjatkellettvinni,
hanemvalamilyenterménnyellehetett
hozzájárulniazellátáshoz:zsírral,liszt-
teléshasonlókkal.Mégvillanysemvolt
akkorazépületben.Acsaládilegendári-
umszerintugyanisédesapámazzalaz
ürüggyelkopogottbealányokszobájá-
ba,hogytudnak-eadniegykispetróle-
umotazőlámpájába…
Ebbenatörténetbennemaszereplők

személyeafontos,hanemajelenség.Mi-
közbenazegészországban„fortélyosfé-
lelem”igazgat,vannaknéhányan,akikfel-
szabadultanéslelkesenevangéliumiéne-
keketénekelnek.Ésvanegyközösség,
amely ezt lehetővé teszi, egy épület,
amelybenszalmazsákokonösszezsúfolód-
vaalhatnak,egykert,amelynekfáialatt
bibliakörökettartanak.

Középiskoláskorombanaztánma-
gamisszámosnyarattöltöttemaKaper-
naumban.Akkormárésmégtilosvolt
evangélizációkattartani,deműködöttaz
öregotthon,veleszembenpedigottállt
azújabbépület.Ezegyaránt fogadott
nyaralókat,illetvekonferenciázólelké-
szeket.HernádTibor– akitholTibsibá-
csinak,hol„kapernaumiszázadosnak”
hívtunk–zseniálismódonműködtette

atöbbfunkciójúközpontot.Alegzsúfol-
tabbnyárihetekreközépiskolásokatés
teológushallgatókat hívott konyhai és
egyébsegítőmunkákra.Alevegőtlenés
fülledttetőtériszobábanlaktunk,eme-
letes ágyakon, de boldogok voltunk,
hogysegíthetünk.
Közbenperszebarátságokésszerel-

mek szövődtek, és teljességgel sajá-
tunknaktekintettükaKapernaumot.Ti-
borbácsiVeszprémbekerüléseutánegy
darabigMátisPista bácsi,illetveFoltin

Brúnó vezetteazotthont.Utóbbikülö-
nösenisnagyhatássalvoltrám.Helyét
keresőgimnazistakéntmegragadottaz
asokoldalúság,ahogyőemberségesen
bánt az idősekkel, áhítatokat tartott,
majdvasvillávalhánytaaszénát,vagyép-
pensegédkezettaszakácsnőházépíté-
sénél.Bizonyáraezekagyenesinyarak
ishozzájárultakahhoz,hogymagamis
lelkészlettem.
Hosszúkényszerszünetután1980-

banrendezettegyházunkhivatalosan
ifjúságikonferenciákat.SzirmaiZoltán
fasoriesperesvoltalegelsőalkalomhá-
zigazdája,ésnéhányfiatallelkészmel-
lettkétteológushallgatót,KoczorTa-
mást ésengemisbevettacsapatába.
Sohanemfogomelfelejtenialegelsőal-
kalomcsodáitésizgalmait.Atömege-
senérkezőtizenévesekmitsemsejtet-
tekabból,hogytöbbévtizedestiltást
követően tartunk ilyen alkalmakat.
Hitébresztőreggeliésestiáhítatok,igé-
nyesenelkészítettelőadások,jóbeszél-
getéseket kínáló bibliakörök adták a
programgerincét,ésperszesoknagy
éneklésre,felszabadultjátékra,közös
focira,nappaliéséjszakaifürdésreés
pingpongozásraislehetőségünkvolt.
Az első években még minden na-

gyobbbentialkalmatcsakazebédlőben
tudtunkmegtartani,idővelaztánelkészült
aszépéstágasVesztfáliaterem.Azáró
istentiszteleteketáltalábanaszabadban,
azakkormégközépenottállóhatalmas
fa árnyékában tartottuk. „Tiszta fény
utamon,elnehagyjsoha,Jézusom”–éne-
keltükazúrvacsoraalatt,gyakranbizony
sírva. A könnyek nemcsak az elválás
szomorúsága miatt hullottak, hanem

sokszor bűnbánatból, az újjászületés
örömébőlisfakadóan.Amaievangélikus
lelkészikarjelentőshányadaott,aKaper-
naumkertjébenkapottelhívást.
LelkésziszolgálatomataSomogy-Za-

laiEgyházmegyébenkezdtem.Háromko-
rábbi anyagyülekezet, Siófok, Kötcse,
Balatonszárszóésperszesok-sokszór-
ványgondozásavoltafeladatom.Ebben
azidőbenszámosegyházmegyeiprogra-
mot,lelkészgyűlésttartottunkaKaper-
naumban.Legemlékezetesebbszámom-
raazazalkalom,amelynekkeretébenfi-
atallelkészektartottunkottkonferenci-
át.1983júniusavolt.Alétezőszocializ-
musraésannakegyházpolitikájáraolyjel-
lemző Szolgálatunk mai világtávlatai
címmelkellettelőadásttartanom,egye-
bekmellettKáldy püspökjelenlétében.
Előadásomatneméppenazegyházpo-

litikaielvárásoknakmegfelelőentartot-
tam,hanemkisséélcelődnipróbáltama
magunkhelyzetén,ésegyebekmellettbi-
zonyosENÜF-jelenségrőlbeszéltem.Ez
„azEmberiségNagyÜgyeinekFelkaro-
lása”volt,vagyisakorraannyirajellem-
zőálságosság,amikorsajátgondjainkról
–mintpéldáulacigánykérdés,atöme-
gesalkoholizmusvagyagazdaságiválság
–nemvoltszabadszólni,dearrólannál
inkább,hogy–úgymond–Amerikában
verikanégereket…
Nem azért írom le mindezt, hogy

magamrólbeszéljek,hanemhogyérzé-
keltessem,mennyirehatássalvoltrámott
ésakkoris„ahelyszelleme”.Azeddigi-
ekbőlkiderültmár,hogyaKapernaum
nekemmindigaszabadságotésakísér-
letezőkedvetjelentette.
Úgylátszik,alegnagyobbrendező,

azÚristenolykorelőveszegyrégifor-
gatókönyvet,hogyújszereplőkkelvi-
gyenszínreegydarabot.Enneklehet-

tünkrészesei1987júliusában,amikor
Katival, későbbifeleségemmelmiisegy
kapernaumiifjúságikonferenciánis-
merkedtünkmeg.
AzÚjszövetségben arrólhíreseza

Genezáret-tavi város, Kapernaum,
hogyJézusottélt.Immárnyolcvanéve
aBalaton-partiKapernaumbanisott-
honvanJézus.Evangélikusegyházunk
különböző nemzedékekhez tartozó
sok-soktagjánaksorsáthatároztameg
döntőenezatény.Ebbenavisszaem-
lékezésbennagyonszubjektívvoltam.
Bocsássamegazolvasó,haszemélye-
metlátszólagelőtérbetoltam.Nemhi-
valkodniakartam,hanemcsupánazt
kellettvalahogyjeleznem:Gyenesrőlés
általábanaKapernaumrólnemtudok
távolságtartóan,hideg fejjelbeszélni.
ÁldjukazIstentazittátéltcsodákért!

LegyenJézustovábbraisotthonezena
helyen.

SzemélyessorokaKapernaumról égtájoló

FabinyTamáspüspök
ÉszakiEgyházkerület

Az ünnepi hetet hagyományosan
GáncsPéter püspökésJónéJutasiAn-
gelika, aDéliEgyházkerületirodave-
zetőjenyitottameg.Ezúttalasamá-
riaiasszonyésJézustalálkozásának
történetét adták elő dramatizálva
(képünkön). Jákóbkútjáhozkaptunk
meghívást,amelyből–tekintettela
jubileumra – ezúttal frissítő gyer-
mekpezsgőfolyt…
Azestiismerkedős,ráhangolódós

játékok után másnap a táborozók
szemerkélőesőbenrégiésújismerő-
sökkéntróttákPécsutcáit,majdegy
izgalmasdélutánttöltöttekelaMecs-
extrémParkban.EstepedigazÉletre-
valók címűfranciafilmadottgondol-
kodnivalótamegfáradtizmokmellé.
SzerdándélelőttSmidéliuszGábor

lelkészérkezettatáborba;anyuga-
lommalkapcsolatbanvezetettönis-
meretijátékotéstartottinteraktívcso-
portbeszélgetést.Délutángimnáziu-
mipedagógussegítségévellehetettki-
próbálniasportlövészetet,majdkö-
vetkeztek az elmaradhatatlan foci-
meccsek.ÁhítatelőttaváraljaiGlory
Hope ökumenikus gospelkórus, il-
letveSmidéliuszGáborésÓcsaiZol-
tán koncertjéthallgattákmegarészt-
vevők.

CsütörtökdélelőttAradiAndrás
vezetésévelfolytatódtakacsoport-
beszélgetésekazünnepről.Akorán
elköltöttebédutánindultaszintén
hagyományosnak tekinthető túra,
idén a Magyaregregy és Óbánya
közöttitízkilométerttettékmegafi-
atalok.Akirándulásfáradalmaitaz
estefolyamánFelesemigaz vetélke-
dővelpihentékki.
Azutolsóelőttinaponfolytatódott

a vetélkedőkben gazdag program:
délelőttegykedvesgimnáziumipe-
dagógus által szervezett sorverse-

nyen, délután pedig akadályverse-
nyentettékpróbáramagukatatábo-
rozók.
Azünnepihétmegkoronázásaként

akerkitrésztvevőiegyhatalmastor-
tátkaptakajándékbaagimnázium-
tól. A búcsúeste az elmúlt évben
megálmodott koreográfia szerint
zajlott.Azáhítatésamaratoniének-
lésutánahétenegymássalversengő
csapatokeredményeihangzottakel,
majdegykiválasztottifjúságiének-
nekaprogramokrólszólóhumoros,
átírtváltozatátadtákelőegymásnak
csapatok.Végülazestzárásakéntve-
títésenegyüttidéztékfelújraahét
eseményeit.
A tábor úrvacsorás istentiszte-

lettelzárult,majdazújbólitalálko-
zásreményébenbúcsúzkodtakafi-
atalok.
Azelmúlttízévbensokakéletében

váltfogalommáBonyhád.Felejthetet-
lenemléket,demegelevenítőkapcso-
latot isadott Istennelésazország
többifiataljával.Aszervezőkésatá-
borozókhálávaltekintenekvisszaaz
elmúlt–ésreménységgelelőreakö-
vetkező–tízévre.

g LacziAnikó

Kerkit:táboriünnep–ünnepitábor
Menjetekhátfölazünnepre(Jn7,8)

A gyülekezet kétszázharmincadik
születésnapjátünnepeltékjúnius21-
én Zalaistvándon. Az egész napos
szombatiegyüttlétenamúltatidéz-
veésajelentmegélvevoltakjelena
helyigyülekezetitagokonkívülaza-
laegerszegi,pusztaszentlászlói,lentiés
barlahidaiközösségekképviselői.
Azegygyökérrőlfakadt,sokszínű

gyülekezetegykoregyegyházközsé-
get alkotott, de sok rokoni szállal
mindamainapigösszekötődnek.Ko-
czorGyörgy helyilelkészköszöntő-
jeutánSzabóVilmos zalaegerszegi
lelkész–abibliaolvasóÚtmutatóna-
piigéje(2Tim3,14)alapján–beszélt
a Krisztusban való összetartozás
fontosságáról.EzutánVikárTiborza-

laistvándifelügyelő,történészmutat-
tabeagyülekezettörténetét,illuszt-
rálvamindeztújabbkutatásieredmé-
nyeivel.
A templomi „köszöntés” után

örömmel találtak egymásra a rég
nemlátottcsaládtagok.Atávolabb-
róljövőketérdekelteazalaistvándi
anyaegyházközségjeleneis,melyről
KoczorGyörgy szólt röviden (ké-
pünkön).Akialakultpárbeszédben
fogalmazódott meg az az igény,
hogyazösszetartozásnakezafor-
májaajövőbenisélőmaradjon.A
közös ebédésbeszélgetésutánki
pincelátogatásraindult,kiazelődök
sírjátkerestefelatemetőben.

g KGy

b NegyvengyermekfogadtaelameghívástidénBonyhádra,aDéliEvan-
gélikusEgyházkerületjubileumikonfirmandus-ésifjúságitáborába
(kerkit).Azelsőtáborozókmamárvégzettegyetemisták,dolgozófel-
nőttek.AzelmúlttízévbenAradiAndrás bonyhádiésLacziRoland
csővárilelkészekvoltakazok,akikmindentáborügyétaszívükönvi-
selték,ésateljeshetetagyermekekkeltöltötték.Évekótatáborveze-
tőSchallerBernadett váraljailelkészésesorokírójais.Azelmúltév-
tőlteológusokisrésztvesznekatáborban:SzidolyRolandmásodszor,
NémethKitti elsőalkalommalsegítettösszefogni,tartalommalmeg-
tölteni a hetet.Makán Hargita iskolalelkész kezdeményezésére
mindenévbenabonyhádigimnáziumtanulóiissegítikamunkát.Idén
atémaazünnepvolt,areggeliáhítatoksoránazsidóünnepekkelis-
merkedtekmegafiatalok.

a
s

z
e

r
z

ő
F

e
lv

é
t

e
le

Újtermésrégigyökéren

F
o

tó
:

G
á

n
c

s
B

é
l

a



 e 2014.június29. EvangélikusÉletkeresztutak

„Azállamakkorerős,amikorazegy-
házatnemellenségnek,hanemter-
mészetesszövetségesnektekinti.”Ez
bizonyigaz.Atörténelemfolyamán
sokpéldavoltarra,hogyállamés
egyházmireképesegyütt.Mindigvol-
takugyan,akikmásképpengondol-
ták,azelsőszázadokkeresztényeitől
kezdveSavonarolánésHuszJánoson
keresztülMindszentyJózsefigésOr-
dassLajosig.Nademaszabador-
szágbanélünk,demokratikusanmeg-
választottkormánymellett,nincsok
azaggodalomra.
Azerősállamotilletőlegnincsis.

Akikkormányoznak,potens,becsü-
letesemberek,akiknekmegvannaka
kormányzáshozszükségesanyagiés
szellemijavaik.
Nemhunyhatunkazonbanszemet

afölött,hogynemmindenkilehetré-
szeseennekasikertörténetnek.Ana-
pi pártpolitikai vitákba nem kell
ugyanbeleavatkoznunk,devalahogy

mégistörekednünkkellenearra,hogy
a társadalom lelkiismerete lehes-
sünk. Sokan vannakugyanis azok,
akiknekmindeneelféregybevásárló-
szatyorban,lehetőségeiknemterjed-
nektovább,mintazönkormányzat-
tólkapottsöprűvagylapátésegyin-
gyenebéd.Kileszazőszószólójuk?
A szegénység problémáját senki

sem tudja megoldani. „…a szegé-
nyek mindig veletek lesznek…” (Jn
12,8).Demiholvagyunk?Elég,hajó-
tékonykodunk,ésingyenebédetosz-
tunk? Nem arra kellene töreked-
nünk,hogyazok,akiksemmiresem
képesekebbenasikerorientálttársa-
dalomban, minket tekinthessenek
természetesszövetségesüknek?
Aszövetségmellettvanegyjobbszó

is, a szolidaritás. Kikkel vagyunk
szolidárisak,apotensekkelvagyazok-
kal,akikkimaradnakebbőlasoksi-
kerből?

g SzilasAttila

Természetesszövetség?

A szöveggyűjtemény nem regény.
Egyáltalánnemelvárástehát,hogyaz
elejétőlavégéigfolyamatosanolvas-
hatólegyen,vagyhogyaszövegekből
kirajzolódjonvalamifélemondaniva-
ló.Aszöveggyűjteményben–ahogy
azelnevezésbőlkönnyedénkikövet-
keztethetjük–egymástólfüggetlen
írásművekszerepelnek,mindmeg-
állmagában.Hogymit,mennyitad-
nakhozzá egymáshoz,mennyiben
árnyalják,gazdagítjákazegyestanul-
mányokatöbbit,illetveígyegyütta
világrólalkotottképünket,aznem
függazolvasássorrendjétől.
Haegyszociálpedagógiavagyszo-

ciálismunkaszakontanulóhallgató
veszikézbeakönyvet,vélhetőenva-
laholaközepén–mondjuk,abefo-
gadás-kirekesztéstémakörnél–kez-
diazolvasást.Egytanárvagytanító
szakosalighanemacigánymesékről
szólórésztőlleszlelkes.Avédőnő-
nek,szülésznőnek,ápolónaktanulók
talánAcigánynépességegészségiál-
lapotánakösszetevőiÉszakkelet-Ma-
gyarországon fejezetcímnélütikfel
először az egyébként hihetetlenül
szerénymegjelenésű,teljesendíszte-
lenkönyvet.
Semmikétség, tankönyvszerűen

puritánakötet,hiszenmegalkotói
oktatási segédletnek szánták. Ab-
bólugyanismanapságnagyhiányvan
afelsőoktatásban,úgyáltalábanis.
Romatársadalom-ismeretdolgában
megkülönösen,merthiszkitérde-
kel…?
Kitérdekelazaszörnyűtársadal-

mivalóság,amelyakkortárulelénk,
ha különös módon mégis azzal a
szándékkalvesszükkézbe,ahogyan
könyvetszoktunk:elolvassukazele-
jétőlavégéig.

***

Cigánymese,cigánymese-gyűjtés,ci-
gánymesemondás–JeneiTeréz (az
Evangélikus Roma Szakkollégium
romológiatanára) eredetileg PhD-
értekezésnekszánttanulmányaegé-
szenártalmatlannaktűnikazavatat-
lanokszámára,míg ránemébred,
mennyiremásrólvanittszó,mintál-
talábanamagyarnépmesékrőlszól-
va.Mertszerintemdrámaierejűfel-
ismerésre vezet az az információ,
hogyalegnagyobbmesemondóként,
a tudomány számára pedig adat-
közlőként jegyzett Rostás Mihály
vagyéppÁmiLajos azötvenesévek-
benMátészalkátólBudapestig,afe-
kete vonaton is mesélte ezeket –
nyilvánvalóanférfitársainak!
Mennyire másként működik a

meseatanulatlan,gyakranírástudat-
lanemberekközött,mintaközéposz-
tálybeligyerekszobákban–vonhat-
juklemárisajózankövetkeztetést,
ámaztánrábukkanunkarraamese-
belimondatra,amelyténylegegészen
közelviszaromatársadalom-ismeret-
hez:„Deazértahátsópadbaültette.
Hogynetanuljon,amiértördög.De
tanítanicsakkellett,hogytanítsa.”A
Szépvirág címűmesedörgölibeleaz

orrunkatabbaanagybüdösmagyar
valóságba, amely annyira mélyen
érintiaköztünkélőcigányokat,hogy
márameséjükbeisbeleszövik:aci-
gánygyerekekhelyerendreazutol-
sópadbanvanaziskolában!
Vagyvegyükakirekesztés-befo-

gadásjelenségét,melyettöbbdol-
gozat is körülír. „A társadalmi
egyenlőtlenséget számos tényező
hozzalétre,majdtartjafenn,több-
nyire generációkon keresztül. Az
egyenlőtlenségbőlbizonyostársa-
dalmi rétegeknek, szereplőknek
konkrét hasznuk származik, vagy
előnyösebb pozíciókba jutnak a
társadalmi-gazdasági versenyben,
ezértérdekükfűződikazegyenlőt-
lenségirendszerekfenntartásához”
–írjaHüseLajosAkirekesztésdis-
kurzusa címűtanulmányában,majd
későbbígyfolytatja:„Amennyiben
avalamekkorahatalommalrendel-
kező társadalmi rétegek tartósan
fenntartják az alsóbb rétegekkel
szembenikirekesztőmagatartásu-
kat(pl.ajellemzőenaközéposztály
által uralt közoktatás révén), úgy
olyanhelyzetettudnakkonzervál-
ni,amelybenatársadalomegyjelen-
tősrétegévelnemkellversenyezni-
üka jobbmunkahelyekért–vagy
egyáltalán »a« munkahelyekért.”
Nos,azilyenmondatokatnemle-
hetúgyolvasni,minthaajelenség-
hezsemmiközünknemlenne.Vagy
hát lehet,desemmiképpsemhe-
lyes.Ennekatársasjátéknakugyan-
ismind résztvevői vagyunk. Egy-
szerreelőidézői,haszonélvezőiés
kárvallottjai.

***

AkönyvegymásikpontjánKerülőJu-
ditemlékeztetazigenfontosszociál-
pszichológiaifelismerésreezzelkap-
csolatban:azelőítéletekkialakulása
mögöttatársadalmiegyenlőtlenségek
húzódnakmeg.Ajobbhelyzetűtöbb-
ségahátrányoshelyzetűcsoportokat
olyanrossztulajdonságokkalruház-
zafel,amelyekigazoljákahelyzetüket.
Hogyalegkézenfekvőbbelőítéleteket
idézzük:lusták,piszkosak,nemigye-
keznekeléggé,éserőshajlamukvan
a„bűnözésre”.Ahelyzetazonbanaz,
hogykülönbözőtársadalmakbankü-
lönbözőcsoportokhelyezkednekel
alul,dearólukalkotottelőítéletektar-
talmanagyonishasonló.Azelőítélet-
nekafunkciójátkellnézniugyanis–
s az nem más, mint önigazolás a
többség számára: csak azt kapják,
amitmegérdemelnek…
Valóban?Amagyarlakosságszü-

letéskorvárhatóélettartamajelen-
tősenelmaradazeurópaiátlagtól.A
romaembereképedigamagyarát-
lagtól. Sok tényező együtthatása
befolyásoljaazeredményt,abioló-
giai faktorok, öröklött tényezők
mellettazéletmódbeli,atársadalmi,
gazdaságiviszonyokis,demindez
kételemreegyszerűsíthető:a sze-
génységre és a nemre. A romák
egészségi állapotát kutatva Fónai

Mihály ésPénzesMariannamegál-
lapításaaz,hogyazegészségiálla-
pot,mentálisállapotegyszerrekö-
vetkezményeasokdimenzióskire-
kesztődésnek,ésegyszerreamuta-
tójaennekahelyzetnek.Végülpe-
digakövetkezőmegállapításrajut-
nak:„Ebbőlazkövetkezik,hogya
romákegészségiállapotátjelentős
mértékbenbefolyásolószegénység,
kirekesztettségésdiszkriminációa
hazai»megoldásimódok«ismertte-
rápiájával oldható, azaz az iskolai
végzettségjelentősemelésével,ami
középtávonjavíthatjaaromákmun-
kaerő-piaci pozícióit, ezáltal nö-
velhetijövedelmüket.”
Haaközéletbennemlenneéppen

erős késztetés a bűnbakképzésben
igenhatékonyrasszizmusra,köny-
nyebb lenneészrevenni,hogyMa-
gyarországonmárrégennemcsaka
cigányok nagyon szegények. S ha
vanszőke,kékszeműéhezőgyermek,
könnyebbennyílikmegnemcsaka
szív,deazértelemisannakelfogadá-
sára,hogyhaegyszernincsmunka,
ésemiatttartósannemjutelégjöve-
delemhezacsalád,azpontazonaz
útonindítjaelaközéposztálytólle-
szakadókat, amelyena romákmár
régótajárnak.Ezazútreménytelen-
ségbe,kilátástalanságbavisz,ésszin-
teszükségszerűenhívjaelőmindazt,
amit a társadalom többségi része
devianciánakminősít,ámkonokul
nemhajlandóészrevenni,hogynem
abőrszíntőlvan.

***

Detérjünkvisszaamegoldáskéntkí-
náltrecepthez:azoktatásfontossá-
gáhozésaszóbanforgószöveggyűj-
teményhez.
Aszerkesztők–dr.HüseLajos,a

Debreceni Egyetem Orvos- és
EgészségtudományiCentrumEgész-
ségügyiKaránakfőiskolaiadjunktu-
saésdr.KerülőJudit,aNyíregyhá-
ziFőiskolaTársadalom-ésKultúra-
tudományiIntézeténekigazgatója,
főiskolaitanár–márcsakazértis
nehézmunkátvégeztek,mertakö-
tetbe beválogatott tanulmányokat
szerzőiknemideszánták,nemaz
Evangélikus Roma Szakkollégium
projektjénekfelkéréséreírtákerede-
tileg.Akötetbeválogatva,egymás
mellé szerkesztve azonban sokat
tehetnek a tanulmányok annak a
pusztítóelőítéletnekamegváltozta-
tásáért, amelymár önmagában is
óriásiprobléma.Azokazismeretek,
amelyeketahazaitársadalomtudo-
mányfeltárt,orvosolhatjákamin-
dennapjainkatmérgezőfolyamato-
kat–márhateretnyerhetnekagon-
dolkodásunkban.
AzEvangélikusRomaSzakkollé-

gium mai és jövőbeli hallgatói is
minden bizonnyal haszonnal for-
gatjákeztakötetet,mertmásdolog
megélni-elszenvedniadiszkriminá-
ciót,ésmásmegérteni,tudományos
igénnyelfeltárni,megismerni.Alig-
haspórolhatjákmegugyanisfelsőfo-
kútanulmányaiksorán,azértelmi-
ségivéválásfolyamatábanaztafáj-
dalmasmozzanatot,hogyalegfon-
tosabbkérdéseketönmagukravonat-
koztatvaismegvizsgálják,megvála-
szolják.Hiábalobogtatjákazonban
végül a diplomájukat. Ahogyan a
dolgainkállnak,azbiztoskevéslesz
azelőítéletekbőlemeltfallebontásá-
ra,haatöbbségitársadalomhozzá
nemkezdvégreamunkaráesőré-
szénekelvégzéséhez.
Akönyvhátsóborítójateljesenfe-

hér.Mondhatni, akötet elolvasása
utánjöhetatisztalap…

g VeszprémiErzsébet

Romatársadalom-ismeret
–nemcsakdiákoknak

b AnyíregyháziEvangélikusRomaSzakkollégiumkiadásábanjelentmeg
aközelmúltbanaRoma-társadalomismeretiszöveggyűjteménycímet
viselőkiadvány.AHüseLajos ésKerülőJudit szerkesztettekötetazEu-
rópaiUniótámogatásával,azEurópaiSzociálisAlaptársfinanszírozá-
sávalegyTámop-projektkeretébenvalósultmeg.„Krisztusamibékes-
ségünk,akiakétnemzetségeteggyétette,ésazőtestébenlebontottaaz
elválasztófalat,azellenségeskedést” –idéziazelőszóbanakönyvazt
azigét,amellyelFabinyTamás, aMagyarországiEvangélikusEgyház
ÉszakiEgyházkerületénekpüspöke2011őszénmegnyitottaazEvangé-
likusRomaSzakkollégiumot.Ugyanisakötetnemkisrészbenéppen
afalakrólszól.Azegyestanulmányokhasonlókérdéseketfeszegetnek
–ésolykorcsupántovábbikérdésekethagynakmagukután.Olykorvá-
laszokatis.Megnyugtató,semlegesvagyéppdühítőválaszokat…

Amagyarországiprotestánsegyházak
cigánymisszióért felelős vezetői és
munkatársaik jöttek össze május
végénSárszentlőrincen.Ezeknekata-
lálkozóknakmárhagyományukvan,
mindenalkalommalholkicsit,hol
nagyobbat léphetnekelőretestvéri
közösségetmegélveabaptista,evan-
gélikus,metodista,pünkösdiésrefor-
mátusszolgálókegymásmegismeré-
sében, támogatásában, egymástól
tanulásban, egymás megerősítésé-
ben.Természetesenmindezenáldás
nemmaradmegazegyesszolgálatte-
vőkben–akapottismeret-,tapaszta-
lat-,áldásözönazegyházainkbanfo-
lyócigánymisszióiszolgálatkiteljese-
désébenismegmutatkozik.
Ahagyománnyalannyibanszakí-

tott amostani alkalom,hogynem
Budapesten,hanemvidéken,jelesül
a cigánymisszióban ténykedő Sár-
szentlőrincenrendeztékmegatalál-
kozót, lehetőségetadvaegykiadó-
sabb,kevésbérohanós,sőtkifejezet-
tenÚrrafigyelőegyüttlétre,aholki-
csitjobbanlehetettfigyelniahelyisa-
játosságokrais.
Azigemagyarázatésközösimádság

utánarésztvevőkbeszámoltakazegy-
házaikbantörténtelőrelépésekrőlés

koncepcionális tervekről a cigány-
misszióterén,kiértékeltékacsoportál-
talszerkesztett,Tükörcíműnegyedéves
kiadványmegjelenésekapcsántartott
sajtótájékoztatót,illetveafrissenmeg-
jelent második számot, és megter-
veztékazezévbenmégesedékeskét
szám tartalmát. A Cigánymissziói
MódszertaniFüzetek sorozatelsőkö-
tetétis„sínretették”ajelenlévők.
Beszéltekmégközöspályázatilehe-

tőségekről,amegrendezéselőttálló,
egymásfelekezeteiszámáraisnyitvaál-
lóprogramokról.Acigánymisszióban
szolgálókalehetőségek,anyitottka-
pukgarmadájávalszembesültek.
Esorokírójában–akiazevangé-

likusegyházatképviselteatalálkozón
–azasúlyoskérdésmindenképpen
megfogalmazódott, hogy vajon
mennyireakarnakrészesülnigyüle-
kezeteinkvezetői,tagjaimindabban
agazdagságban,áldásban,amellyela
jóságos Istenacigánymissziónke-
resztültudmegajándékozni.
Talán mindezek után érthető,

hogytöbbvoltezanappusztatalál-
kozásnál…

g BakayPéter,
aMagyarországiEvangélikus
Egyházcigánymisszióireferense

Többminttalálkozás
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ekMe-konferencia
A Kenyából érkezett Nairobi Girls énekegyüttes hat tagjával
találkozhatnak,ésafeketebőrűlányokáltaladottkoncertrészeseilehetnek
mindazok, akik jelentkeznek az Evangélikus Külmissziói Egyesület
(EKME) konferenciájára, amelyet a piliscsabai Béthel Evangélikus
MisszióiOtthonbantartunkjúlius10–13.között.Azalkalomtémája:
Családésmegtartóközösségek.
Előadóktöbbekközött:IttzésIstván nyugalmazottlelkész(igehirdetés-

sorozat),GáncsPéter elnök-püspök,PrőhleGergelyországosfelügyelő,
Tasnádi-SáhyPéter újságíró.
Jelentkezni az 1085 Budapest, Üllői út 24. postacímen, illetve a

margit.szirmai@lutheran.hu e-mail címen vagy a 20/824-2791-es
telefonszámonlehet.
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Áhítatomutánazökumenikusfőtit-
károk bemutatkozása következett,
majd dr. Agnes Abuom előadása
hangzottelAzökumenikusmozgal-
mak jövője és a tanácsok változó
szerepe címmel.Azelőadó–azEVT
VégrehajtóBizottságánaktagja–ki-
emelte,hogyazökumenikusmozgal-
makműködnek,ésfontosszerepük
vanamaiszínestársadalmakban.Az
előadásutánlehetőségvoltkiscso-
portokbanmegbeszélniazelhangzot-
takat.
Érdekesüléskövetkezettezután.

Milyenatagegyházakelkötelezettsé-
geazökumenéirántazökumenikus
tanácsokban?–eztatémátjártákkö-
rülarésztvevők.Különelőadónem
volt,hanembeszélgetészajlottdr.Jim
Winklernek, azAmerikaiEgyházak
ÖkumenikusTanácsa főtitkárának
moderálásával. Szóba kerültek az
ökumenikustanácsokelőttállómai
kihívásokis,összefüggésbenatag-
egyházak aktív szerepvállalásával.
Azökumenikusprogramokfelépíté-
seésösszetartószerepeisamegbe-
szélésegyikfőtémájavolt.
Amásodiknaponareggeliáhíta-

totdr.KarenHamilton, aKanadai
EgyházakÖkumenikusTanácsának
főtitkáratartottaÉzs11,1–9alapján.
Abékénekésazigazságosságnaka
mikeresztyénéletünkbenminden
területen meg kellene jelennie –
emelteki.Azutánakövetkezőülés
azökumenikusmozgalomszerepét
tárgyalta.Szóesettpéldáularról,mi-
lyenjogaikéskötelezettségeikvan-
nakatagegyházaknakazökumeni-
kus tanácsokban, és téma volt az
evangéliumiéspünkösdiegyházak

növekedéseAfrikábanakonzerva-
tív-tradicionális egyházakhoz ké-
pest.
Akövetkezőülésendr.OlavFyk-

seTveitnek, azEVTfőtitkáránakare-
ferátumahangzottelAzökumenikus
tanácsokteológiaiidentitásaazegy-
házakéleténkeresztül címmel.Elő-
adásábanavezetőtisztségviselőkitért
arra,hogyazigazságosságésbéke–
amelyatizedik,busaniEVT-nagygyű-
lésfőtémájavolt–milyenjelentőség-
gelbírazótais.Afőtitkárokkézbeve-
hettékabusaninagygyűléskapcsán
kiadott,Istenajándékaésegységreva-
lóhívása címetviselőnyilatkozatotis.
Afőtitkárbeszéltarrólanyilatkozat-
rólis,amelyetezévmájusábanadott
kiI.Bartolomaiosz konstantinápolyi
pátriárkaésFerencpápa.Adokumen-
tumkiemeliazIstenáltalteremtett
világértvalófelelősséget,amelybenaz
egyháznaknagyszerepevan.
Az előadás után ismét kiscso-

portban nyílt mód beszélgetni a
hallottakról.
Aváltozóökumenikusvilágbana

tanácsokésazegyházakszerepefel-
értékelődikazúgynevezettspeciális
szolgálatok–elsősorbanazegyházi
karitatív szervezetek – tekinteté-
ben.Azökumenikusszolidaritásés

diakónia feladatkörei fontosak itt
elsősorban–hangzottelakövetke-
ző,Ökumenikusszolidaritásiegyütt-
működés:kapcsolatokegyházak,ta-
nácsokésspeciálisegyháziszolgála-
tokközött címűelőadásban.
Másnapreggeli,a8.zsoltáralap-

ján tartott áhítatában dr. Priscille
Djomhoue professzor, az Afrikai
EgyházakKonferenciájaCsaládiÉlet
ésNemekIgazságaOsztályánakigaz-
gatójakiemelte:fontos,hogyaterem-
tettvilágbanateremtményekmeg-
felelő összhangban legyenek egy-
mással, éshangsúlyoztaazemberi
méltóságfontosságát,különösenaz
afrikaikontinensen.
Amigrációésazemberijogok té-

májábantartottakezutánelőadáso-
katazAfrikaiEgyházakKonferenci-
ájánaktisztviselői.Köztudott,hogy
AfrikábólsokanvándorolnakEuró-
pábavagyazEgyesültÁllamokbaa
jobb megélhetés reményében. Az
egyházak,illetveazökumenikusta-
nácsok sokszor adnak segítséget–
emberijogi,egyháziéshumanitári-
usmegfontolásokból–amenekültek-
nek.Kérdés,mitörténikasegítség-
nyújtásban,haazegyházakezirányú
kapacitásaikimerültek.Azelőadók
kértékanyugatiökumenikustaná-

csokfőtitkárait,hogysegítsékamig-
ránsokat.
DélutánaKenyaiEgyházakÖku-

menikus Tanácsának székházában
tetteklátogatástatanácskozásrészt-
vevőiPeterKaranja főtitkárkalauzo-
lásával.Jóvoltlátni,hogymilyenel-
kötelezettséggeldolgoznakazökume-
néügyéértavilágnakezenarészén.
„Isten nem személyválogató” –

eztmárakövetkezőreggelApCsel
10,34–36alapjántartottáhítatában
mondtadr.RogerGaikwad, azIndi-
aiEgyházakÖkumenikusTanácsá-
nakfőtitkára.Kitértarrais,hogyaz
emberiméltóságsokhelyenveszély-
benvan.
AzáhítatutánRudelmardeFaria,

azEVTENSZ-képviselője tartotta
megelőadását.BemutattaazENSZ
ÖkumenikusIrodájánakmunkáját.
Reményétfejezteki,hogyajövőben
azegyházaknemzetköziszintenjob-
banbekapcsolódnakebbeazizgal-
masmunkába.
Akövetkezőreferátumotdr.Hiel-

keWolters EVT-tisztviselőtartotta.
Címe–Azigazságosságésbékeza-
rándoklata –visszaköszöntazEVT
busaninagygyűléséről,aholezvolta
központitéma.Ennekkapcsánkerült
arésztvevőkeléazEVTprogramjais.

Akonferenciazárásakéntafőtit-
károk kiértékelték a rendezvényt.
Megállapították,hogyakülönböző
ökumenikus tanácsoknak jobban
összekelldolgozniukannakérdeké-
ben,hogyamagaországábanmin-
denkieredményesebbmunkáttud-
jonvégezni.Akövetkezőnemzetkö-
ziökumenikusfőtitkáriértekezletre
2016-bankerülhetsor.
–Nagyonjóvoltesténkéntbeszél-

getniafőtitkárkollégákkalésmeg-
osztaniegymássalörömöket,gondo-
kat–mesélte dr. FischlVilmos.–
Megdöbbentővoltpéldáulaszudá-
niökumenikusfőtitkárralbeszélni,
akinekországában2011ótapolgár-
háborúdúl,ilyenkörülményekközött
kell az egyházakat összefognia és
képviselnie.
Lehetőségemvolt–KocsisSándor

magyarnagykövetmeghívására–ha-
zánk nagykövetségén is látogatást
tenni.Jóvoltlátni,hogyilyentávol
hazánktólmilyenelkötelezettmódon
végzikakövetségmunkatársaiafel-
adatukat.
Megdöbbentővolttapasztalnomaz

óriásiszegénységet,amellyelKenya
küzd–folytattabeszámolójátFischl
Vilmos.–Hatalmasakorrupció,és
igennagyaterrorveszély.Sötétedés
utánnemhagyhattukelaszálláshe-
lyünket,mivelazutcákonarablásés
abántalmazásmindennapos.
KöszönömalehetőségetazEgyhá-

zakVilágtanácsafőtitkárának,Olav
FykseTveitnek, hogy lehetőségem
nyíltazőtámogatásávalrésztvenni
ezenanemzetköziökumenikusfő-
titkáriértekezleten.

g Dr.FischlVilmos

Ökumenikustanácsokfőtitkárainaknemzetköziértekezlete
b AzEgyházakVilágtanácsa(EVT)néhányéventemegszerveziaregionálisökumenikusszervezetekésnem-
zetitanácsokfőtitkárainaknemzetköziértekezletét.Ebbenazesztendőben–azAfrikaiEgyházakKonfe-
renciájaközreműködésével–akenyaifőváros,Nairobivoltaházigazda.Közelötvenfőtitkártalálkozotta
DesmondTutuKonferencia-központban.AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsánakfőtitkára,
dr.FischlVilmos evangélikuslelkész–azEgyházakVilágtanácsánakfelkérésére–akelet-közép-európaiegy-
házakökumenikustanácsaitképviselteajúnius2–6.közöttzajlotttanácskozáson,illetveazelsőnapreg-
geliáhítatánakmegtartásáraisfelkérték.Azalábbiakbanazőbeszámolójánakösszefoglalójátadjukközre.

–AzelmúltévtizedbenazÖkume-
nikusSegélyszervezetrendkívülimó-
donmegerősödött.Nemcsakitthon
vált példaadóvá, tevékenységének
nemzetközivisszhangjaistiszteletre
méltó.Mibenlátjaaszervezetsikeré-
nekokát?
–Elsősorbanabban,hogynagyon

jóközösségállasegélyszervezetmö-
gött.AMÖS-t1991-benamagyaror-
szágireformátus,evangélikus,vala-
mintmetodista,ortodoxésunitári-
usegyházalapította.Ez feltétlenül
olyan hátteret és erőt jelent szá-
munkra, amely valahogy ott van
mélyenatudatunkalatt.
Anemzetköziegyházisegélyszer-

vezetek közösségeibe való bekap-
csolódásunkishozzáadmindehhez.
Segítségükkelugyaniselsajátíthattuk
aszervezetimunkafortélyait.Akár
humanitárius katasztrófák, akár a
hosszútávúfejlesztésiprojektekese-
ténnagyonfontos–amiaközgyű-
lésenBölcskeiGusztáv református
püspök szájából is elhangzott –,
hogyaMÖSszakmaiszempontból
professzionálisan végezze a mun-
káját.Hogymaeznyugodtlelkiisme-
rettelelmondhatórólunk,nagyban
köszönhetőannak,hogylépésrőllé-
pésre,atanulástnemszégyellveha-
ladtunkelőre.
Ma Magyarország egyik legna-

gyobbszervezetevagyunk,ésnem-
zetközilegisnagyonsokelismerést

kapunk.Nemcsakabbanaközösség-
ben,aholdolgozunk,hanempéldá-
ulemlíthetemazENSZszakosított
szervezeteinek pozitív visszajelzé-
seitis,azokéit,amelyekkelegyhuma-
nitáriuskatasztrófaeseténnapikap-
csolatbanállunk.
–Aközgyűlésenelhangzottbeszá-

molójábankonzervatívszociálpoliti-
kaiértékeketemlített.Mitértezeken?
–Magyarországonazzalasajátos

helyzettel és következményeivel
szembesülhetünk,hogyaszociális-
munkás-képzésbennagyonsoklibe-
rálisértékfogalmazódottmeg.Ami-
kor a napi munkánkat végezzük,
meglepődolgokattapasztalunk.Pél-
dáulazt,hogyazegyéniésközössé-
gijogokegyensúlyakorántsemmeg-
felelő.Nemtartjukelfogadhatónak,
hogy egyes krízishelyzetben lévő
családokamegsegítésükérttetterő-
feszítésekreaztmondják,köszönik
szépen,őkellenbensemmiféleerő-
feszítést nem kívánnak tenni saját
előrejutásukért,hiszjólmegvannak
azállamirendszerben.
Véleményünkszerinthelyrekellbil-

lenteniezeketadolgokat.Afolyama-
totpedigaszociálistörvényeknekés
ajogalkotásnakiskövetniekell,hogy
az egyéni és közösségi jogok egy-
mássalaránybanlehessenek.Kulcs-
fontosságú,hogyakiketmisegítünk,
azok ismaximálisanegyüttműköd-
jenek.Akarjákőkisaközösségekbe
történővisszaintegrálódást.Neúgyte-
kintsenekránk,mintakikvoltaképpen
semmiszívességetnemtesznek,„csak
amunkájukatvégzik”.Elindítottunk
többolyanprojektet,amellyeleztaz
elgondolástmodellezni szeretnénk.
Be akarjuk mutatni, hogy ha a

bajbajutottmagaisteszvalamit,ak-

kor tudunkmi is érdemben lépni.
Nemzetközipéldákatisláthatunker-
re,említhetempéldáulaDániában
bevezetett bónuszrendszert. A se-
gélyszervezetekmegküzdöttekértea
törvényalkotókkal. A gondozottak
akapottbónuszokatbetudjákválta-
ni:hakell,mosatásra,hakell,ruház-
kodásra,esetlegegymozijegyre.Az
újdániairendszercéljaaz,hogymi-
néljobbanösztökéljékabajbajutot-
takatarra,hogymagukistegyenek
megmindentazért,hogylehetetlen
élethelyzetükből kikerülhessenek.
Ez természetesen nem az olyan

esetekre vonatkozik – amelyekre
sajnosszinténvanpélda–,amikora
krízisbenlévőegyszerűennincsab-
banazállapotban,hogyasajátere-

jéből bármit is tegyen. Inkább az
olyanokra,amelyekláttánszándékos
elkerülésről beszélhetünk.Abajba-
jutottnemakarrésztvenniamun-
kában,mertamásikintézményenke-
resztülsokkalegyszerűbbenhozzá-
juthatatámogatásokhoz.Ilyenmeg-
gondolásból nyilván nem minket
választ.
Összefoglalvaelmondható:végig

kell gondolni a magyar szociális-
munkás-képzésbenis,hogymilyen
értékeketközvetítünk,ésaztis,hogy
vajonvan-ekülönbségegyfajtalibe-
ráliséskonzervatívszociálpolitikakö-
zött.Énúgygondolom,van.
–Nemrégibenmegállapodástírtak

alá a Magyarországi Evangélikus
Egyházzal(MEE).Mikaközöstervek?
–Szorosabbegyüttműködéstsze-

retnénkazegyiklegfontosabbalapí-
tótagunkkal,azMEE-vel.Elsősorban
önkéntesképzésről van szó, amely
elsőlépésbenháromegyházmegyét
érint.Nemrégibenvoltamezügyben
egytanácskozásonRévfülöpön.Cé-
lunk,hogyasegélyszervezetműködé-
sétközelebbvigyükagyülekezetekhez,
hogy jobbanmegismerhessék tevé-
kenységünket.Sokgyülekezettelmár
mostisközvetlenkapcsolatunkvan,
néhánnyalmostformálódik.Szeret-
nénkmélyíteni,erősíteniazígéretes
együttműködésthosszútávonis.
–Csakúgy röpködtek amilliós,

milliárdosnagyságrendűberuházá-
sokéstámogatásokadataiaközgyű-
lészárszámadásán.Mennyibenérzi
ahétköznapokbana„soknulla”sú-
lyát?
– Felelősség tekintetében nincs

különbségegymillió,két-vagyfélmil-
liárdközött,deénnemérzemmind-
ezttehernek.Haannakérezném,va-

lószínűlegnemistudnámcsinálni.
Aztmondhatom,ugyanolyanlendü-
lettelésszeretettelvégzemamunká-
mat,mintahogyelkezdtem.Arraér-
zekinkábbkésztetést,hogyaszerve-
zetműködésétegyreprofesszionáli-
sabbátegyem.
Nagyon sok munkatárs van, és

azőkoordinálásukmáregészmás
rendszereketigényel,mintmondjuk
tízévvelezelőtt.Örömmelállítha-
tom:megbízható,komolymunkatár-
sakkaldolgozunk,akikhelyttudnak
állnianehezebbperiódusokbanis.
Osztozunkaterheken.
–Kialkalmaserreamunkára?
– A szociális munka sokoldalú

képzettségetigényel.Nemelégelvé-
gezniegyiskolát,ésazsemindegy
persze,hogyazilletőmilyenindítta-
tássaltesziezt.Amitalánalegfonto-
sabb–ésgyakrantapasztalhatjukhi-
ányát!–,hogykétlábbalkellállnia
valóéletben.Kedvezőéskedvezőtlen
tapasztalatokra,bukásokraéssike-
rekreegyarántszükségvanahhoz,
hogykésőbbhelyttudjonállniazem-
ber.Ezta„szakmát”csakkönyvekből
nemlehetmegtanulni.
Amianemzetközihumanitárius

feladatokatilleti,azokesetébenazt
látjuk,hogykomolyangolnyelv-tu-
dásraésegyetemivégzettségrevan
szükség.Projekteketírunk,amelye-
ketazutánnagyonprecízenvégrekell
hajtani.Vagyisrendszerességetigény-
lőmunkákrólvanszó.Ugyanakkor
nemlehetcsakszakmailagmegköze-
líteniakérdést,hiszenkellegyfajta
elhivatottság is a segélyszervezeti
munkához.Ezeknekadolgoknakte-
hátegymásbakellfonódniuk.
Amagamrészérőlaztszeretem,ha

aképzésnálunktörténik,hakitud-
jukpróbálniamunkatársainkat,és
utánaennekmegfelelőentudjukőket
terhelni.Nagyonnehézkívülrőlta-
lálniolyanokat,akikakövetelménye-
inknekrögtönmegfelelnek.

g KinyikAnita

Nyújtsdakezed–ésmisegítünk!
LehelLászlóaMÖSkonzervatívszociálpolitikájáról

b AzÖkumenikusSegélyszervezet
(MÖS)rendesévesközgyűlésé-
rőljúnius8-ailapszámunkban
tudósítottunk.A2013.évered-
ményeit,sikereitésakövetkező
esztendőterveit,futóprojektje-
it bemutató alkalmon lehető-
ségünknyíltinterjútiskészíte-
niaszervezetelnök-igazgatójá-
val, Lehel László evangélikus
lelkésszel.
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Azértékeskötetetmegjelentetőkiadó
vezetőjeazantifasisztamártírlelkész-
rőlígyfogalmazott:„Éleshelyzetben
méretettmeg,éséletefeláldozásávalis
hűmaradtelveihez…maisarrakész-
tetbennünket,hogyfeltegyükakér-
dést:mitteszünkmásokvédelmezé-
séért,azigazságmellettvalókiállásért?”
Bonhoefferazthirdette,hogyaBib-

lialapjaintalálhatómegmindenválasz
azemberekéletébenfelmerülőösszes
kérdésre,mertaza„szilárdtalaj”,sazon
képesekmegállniazemberitársadalom
tagjai.Bonhoeffernekéspéldaadótár-
sainakezenszilárdalapokonállvajog-
galvoltameggyőződésük,hogyazem-
berek kirekesztése vagy befogadása
határozmegmindentársadalmiberen-
dezkedéstésvallásosprogramot;hogy
egykereszténynemlehetantiszemita,
hogyjósamaritánuskéntsosemlankad-
hatafigyelemazantiszemitizmusésa
rasszizmusveszélyeivelszemben,hogy
szüntelencselekednikell.
ABonhoefferrőlnapvilágotlátott

kötetmagyarfordításánakmegjele-
nésévelszinteegyidőbenavattákbol-
doggáakatolikusegyházbanazta
szerzetest, akit zsidó embertársai
segítésemiatttartóztattakle,adacha-
uikoncentrációstáborbainternáltak,
s ott aztán injekcióval öltek meg.
GiuseppeGirotti Domonkos-rendi
szerzetesakoncentrációstáborban
haláláigaBiblia–amelyetegyevan-
gélikuslelkésztőlkapott–olvasásá-
bólmerítetterkölcsiéslelkierőt.

***

„Sorbankivittekminket,erőtlenül,
tehetetlenül.Azoperációsteremaj-
tajaelőtt,afolyosóndr.Schidlausky
intravénás érzéstelenítő injekciót
adott.Elalváselőttegygondolatvil-
lantfölbennem,deelmondanimár
nemtudtam:»Nemvagyunkkísér-
letinyulak.«Nem,nemvoltunkkí-
sérleti nyulak. Emberek voltunk!”
WandaPółtawska (1921–)gondola-
taiezek,akiaGestapofoglyakéntke-
rültaravensbrückikoncentrációstá-
borba,aholazemberekenvégzettbű-
nös kísérletek elszenvedője volt.
Megpróbáltatásai indították el ké-
sőbborvosiéspszichiáterihivatásá-
nakútján,azorvosietikamegújítá-
sáértszállvasíkra.
Ravensbrückazördöginemzeti-

szocialista Harmadik Birodalom
egyetlennőikoncentrációstábora-
kéntismert.1939májusábanBerlin-
tőlmintegyszázkilométerreészak-
rahoztáklétre.Atöbbikoncentráci-
óstáborhozhasonlóanazorvosokitt
semazéletmentéscéljávaltevékeny-
kedtek.Alegyengült,betegfoglyokat
rendszerint méreginjekciókkal öl-
tékmeg;demegtörténtazis,hogyéj-
szakakivonszoltákésakrematórium-
banélveelégettékőket.
Amikoraszovjetcsapatokfelsza-

badították Ravensbrücköt, három-
ezer-ötszáz legyengült, különböző
betegségekbenszenvedő,sokszorosan
megkínzottemberttaláltak.Ahábo-
rúvégénekközeledtévelanácifelső
vezetésegyrésze–hogymentseazir-
háját–hajlandóvoltadán,illetvea
svédVöröskeresztszervezeteiveltár-
gyalni,hogyeztenyhítőkörülmény-
kéntbeszámíttathassákmaguknaka
későbbifelelősségrevonássorán.

***

Nem lehet tudni pontosan, hány
magyarállampolgárkerültRavensb-
rückbe. Egyes adatok szerint kö-
rülbelül kilenc-tízezren, közöttük
tucatnyi politikai fogoly és zsidó
ember.KöztükvoltazaDöme(Stei-
ner)Piroska (1912–2007)is,akiLá-
geremlékek címmelvetettepapírra
emlékezésétamegpróbálóidőkről.
Álljonittazalábbiakbanegyrészlet
akönyvéből.
„A mi szerelvényünkkel cigány-

transzportisérkezettMagyarország-
ról.Ekkorbizonyosodtunkmegróla,
hogynemcsakzsidókat,hanemmás
fajtájú,másnemzetiségű,másvallá-
súembercsoportokatiskiakarnakir-
tanianácik…Ezenazútonkezdtük
megérteni,mitörténikitt,Európakö-
zepén…MárAllachban,azelsőállo-
máshelyünkön ízelítőt kaptunk a
koncentrációstáborokéletéből.Az
igazi tapasztalatokat azonban Ra-
vensbrückbenszereztük…
Mindigarratanítottak,hogyake-

nyeretmeg kell becsülni, szeretni
kell.Istenteste.Alegfőbbtáplálék.
Akenyeret földredobni főbenjáró
bűn.Apakeresiakenyeret.Amun-
kaadóm kenyéradó gazdám… És
mégnagyonsokfélejelkép.Később
aztismegtudtam,hogyakenyérmi-
lyenhasznoslehet,hamagánzárká-
bakerülazember.Sakkotlehetbe-
lőlekészíteni,ésakenyérbábukel-
viselhetővéteszikazegyedüllétsü-
ketcsendjét…
Akoncentrációstáborbanazután

megismertemakenyérnekegymá-
siktulajdonságát:pénzlettbelőle.Ke-
ményvaluta!Azemberiközösségki-
alakulásánakegyiklegelsőformájaa
csere. Használati értékek cseréje.
Komolyszociológiaitanulmánytle-
het készíteni arról az ösztönösen,
szervesenlétrejötttársadalmimoz-
gásról,amelyafelszínalatt–amin-
dennaposdrillésszervezetttábori
életellenére–egy-egylágerbenki-
fejlődött. Nem a tudatos illegális
szervezkedésregondolok.Afelszín
alattazéletmegkövetelteamagáét,
ésmintazújraésújrafelszínretörő
növényzet küzdött, kapaszkodott,
ösztönzött.Mikéntazemberitársa-
dalomkezdetiszakaszában,kifejlő-
döttatárgyak,ételek,létfontosságú
cikkekcseréje…
Alegstabilabbcsereeszköz,aziga-

zivalutaakenyérlett.Azadagke-
nyér.Azadagnagyságaállandóanvál-
tozott.Aminőségenem.Voltolyan
időszak,amikorebbőlasárbólvagy
fűrészporbólkészítettkenyérbőlcsak
négyenosztoztunkegy-egyveknin.
Voltolyanidőszak,amikornyolcan,
deaháborúutolsószakaszábanazis
előfordult,hogyhetekigegymorzsát
semosztottakszét.Ilyenkorcsaka
híg,sótlanmarharépalevesseltartot-
tak életben bennünket, már akit
életbenlehetetttartani.Eztazidősza-
kotnemlehetelfelejteni,mégkevés-
bé,mintazegészet.Sekkortanultuk
csakmegigazánbecsülniakenye-
ret…”

***

DömePiroskáhozhasonlóanazegy-
kori magyar antifasiszta ellenállás
többtagjamegjártaakülönfélekon-
centrációslágereket.Többenpedig,
akikelkerültékadeportálást,megpró-

báltaktovábbraisküzdeni,menteni,
segíteni.PéldáulaMagyarTörténel-
miEmlékbizottság tagjai-aktivistái,
akik1942.márciusidusánazellenál-
lásszimbólumáváválóPetőfi-jelvé-
nyeket,illetveháború-ésHitler-elle-
nesröplapokatsokszorosítottak.
Szép számmal voltak olyanok,

akikazemberiesség,abecsületerköl-
csialapjánállvaszembemertekfor-
dulniapusztulással.Areálisanlátó
ésgondolkodóegyháziemberekkö-
zültucatnyian,köztükazellenállási
mozgalmakkal kapcsolatban álló
KállóFerenc (1894–1944)tábories-
peres, helyőrségi-kórházi lelkész;
kórházbansebesültek,hadifoglyokés
zsidókmentésénekszervezője.Vagy
ahumánusésdemokratikusgondol-
kodásárólközismertRemeteLászló
(1910–1944),azellenállóésember-
mentőcsoportokatszervezőevangé-
likushittanár.Mindkettengyilkosgo-
lyókáltal,mártírokkéntvégezték.
Areálisanlátó,gondolkodóluthe-

ránuslelkészek,szembeszállvaahiva-
talos propagandával, elsősorban az
EvangélikusÉlet címűlaphasábjaintil-
takoztak az „új barbárság” ellen;
Sztehlo Gábor (1909–1974) lelkész
pedigmegkezdteazsidógyermekek
szervezettmentését.AsvájciVörös-
kereszttámogatásával1944karácso-
nyáig harminckét otthonban szer-
veztemegakisgyermekekelhelyezé-
sétésellátását.
Hasonlóképpencselekedettakor

jelesmagyarjelmeztervezőjekéntis-
mert kálvinista Zsindelyné Tüdős
Klára (1895–1980),areformátusnő-
szövetség vezetője is, aki a svéd
misszióvalegyüttszámosüldözöttnek
–felekezetre,pártállásravalótekin-
tetnélkül–adottmenedéket,csalá-
divillájátfelajánlva.
DenemszabadelfeledniAngelo

Rotta (1872–1965) pápai nunciust
sem,aki1945-öskényszerűtávozásá-
ig tevékenyen, odaadóan szolgálta
Magyarországonahazánkbamene-
kültkülföldieketésazüldözötteket,
aVatikándiplomáciai testületének
vezetőjekénttöbbszörisvehemensen
tiltakozvaamagyarkormányzsidó-
deportálásaiellen.

***

A mártíromságig ment el Bajcsy-
ZsilinszkyEndre (1886–1944)is,aki
évekenát,egészenmeggyilkolásáig
fáradhatatlanul tevékenykedett az
országmegmaradásaérdekébenaná-
ci-némethódítássalszemben.Ezért
minden jóakaratú emberrel képes
voltegyüttműködni,küzdeni,mind-
azokkalis,akikmásgondolkodású-
akvagymáshitűekvoltak,mintő.
A magyar katolikus értelmiség

markáns képviselőjével, Baranko-
vicsIstvánnal (1906–1974)isegyütt
dolgozott,próbálttennisanácifaj-
elmélettelugyancsakszembenálló,
lengyelbarátantifasisztahercegprí-
másnál,SerédiJusztiniánnál (1884–
1945)közbenjárniakkor,amikoregy
fiatalelektromérnök,baloldaliakti-
vista,SchönherzZoltán (1905–1942)
életénekmegmentésevoltakérdés.
Afiatalonaszélsőjobbról indult

Bajcsy-Zsilinszkymagyarként,huma-
nista emberként, keresztényként
nem volt „hajlandó megvonni az
emberijogokatattólanéptől,amely
atizenkétapostoltadtaavilágnak”.
Csonkánfennmaradthagyatékában
közel kétszázra tehető azoknak az
ügyeknek a száma, amelyekben a
politikaiésszármazásiokokból,zsi-
dóságukért üldözöttek érdekében
eljárt az akkori hatalomnál. Nem
véletlenüllettszálkaahatalomsze-
mében, lett gyanús ellenzéki, bi-
zonytalanpolitikaiegzisztencia,és
fosztottákmegparlamentiképvise-
lőimentelmijogától,majdvégezték
kigyorsan1944szentestéjén.

***

Asohasemtétovázó„belsőhangtól”
vezérelt„Bonhoefferek”példájának
felidézésérejóalkalmatkínálesötét
időszak hetvenedik évfordulója.
Hogy méltatlanul elfeledett vagy
csak felületesen ismert hőseink,
mártírjainksazegyrekevesebbmég
velünk élő, példaadó kortársunk
alakjátmegidézzük,hogylevonjuka
múlttanulságait,fényükbenáttekint-
sükazaktuáliskérdéseket,sKossuth
gondolatait szemünk előtt tartva:
„Aztkeressükamiösszeköt,neazt,
amiszétválaszt!”

g KerecsényiZoltán

A„Bonhoefferek”példája
b Azáprilisibudapestinemzetközikönyvfesztiválrajelentmegmagyar
fordításbanEricMetaxas Bonhoeffer–Pásztor,mártír,próféta,kém
címűkötete,amelyanácikáltalmeggyilkoltnémetevangélikuslel-
kész,Dietrich Bonhoeffer küzdelmes életébe nyújt betekintést. A
holokausztidei,hetvenediktörténelmiévfordulójánérdemes–skell
is–emlékeztetniBonhoefferreésa„Bonhoefferekre”,akik–bibliai
szavakkalélve–nemvoltakhajlandókrésztvenni„asötétséghaszon-
talancselekedeteiben”(Ef5,11),haneminkábblelepleztékazokat.

Párbeszéd
hallgatók

éshalogatók
között

b „Iskolábatöbbetnemmentünk.”
„Kétoldalt a Bécsi úton, ahogy
meneteltünk,röhögtekrajtunk.”
„Méglesemértünkaföldszintre,
aházbanlakókmárvittékabicik-
limet.”„Anyámtöbbetnemjött
haza.”Ezekhezhasonló,hihetet-
len mondatokat hallhatott az,
akijúnius10-énaPárbeszédHá-
zábalátogatottaPázmányPéter
Katolikus Egyetem Bölcsészet-
és Társadalomtudományi Kara
(PPKEBTK)kommunikációsza-
koshallgatóiholokausztrólszó-
lóriportfilmjeinekvetítésére.

ANyíltTársadalomArchívum(OSA)
2014-benaholokauszthetvenedikév-
fordulójaapropójánprogramsorozatot
indítottamagyarzsidókdeportálása,
abudapesticsillagosházakésabuda-
pestigettótörténeténekbemutatására.
APPKEBTKKommunikáció-ésMé-
diatudományiIntézeteoktatóinakirá-
nyításávalkészítettékel–szemináriu-
mimunkakeretében–atémáhozfo-
gódzókatkeresődiákoknegyedórás,
személyeshangúkisfilmjeiketavész-
korszakésaháborútúlélőitkérdezve.
KovácsÁkos, akommunikáció-és

médiatudományiintézetvezetőjekö-
szöntőjében–atöbbiközött–ígyfo-
galmazott: „Az emlékezés jegyében
vagyunkmostjelen,azemlékezéspe-
dig hűség. Hűség az egy Istenhez,
mellyelzsidókéskeresztényekegyaránt
tartoznak.Akeresztényekkülönösen
isakkor,amikorazsidóáldozatokatkö-
vetelőholokausztrólbeszélünk.Mint
azsidókfiatalabbtestvéreinek,akeresz-
tényekneknagylehetőségezazévfor-
dulóahűséggyakorlására.”
SárközyRéka, azintézettémaveze-

tőtanáraelmondta:azértiskülönösen
fontosezeknekafilmeknekamegszü-
letése,mertnagyonkevésazilyenjel-
legűemlékezetmunka,holottamagyar
társadalombanaholokausztmégko-
rántsincsfeldolgozva.
Afiatalokmásiksegítője,Magyar-

Ábel Ágnes hangsúlyozta, hogy egy
ilyenméretűtraumafeldolgozásaaz
egésztársadalomfeladata.Atúlélőkkü-
lönbözőéletstratégiákatválasztottak,
deönmagábanegyiksembizonyultha-
tékonynak.Amaiközbeszédbenjelen
vanamegbélyegzés,akirekesztés–ál-
lította–,ezértlényeges,hogyafiata-
lokmegtudják,mitörtént1944-ben.
Különbözőszemélyiségűéshabitu-

súemberekosztottákmegavásznon
élettörténetük fájdalmas mozaikda-
rabjait.Cinikus,sírós,megtörtéshar-
coshangegyarántmegszólalt.Akame-
ramegmutattaazegykori–mamár
történelemviseltes – helyszíneket, a
sárgacsillagosházakat,aholamegszó-
lalókazőrületelszabadulásaelőttmég
békéspolgáriéletetéltek.Aztáneljött
egydátum,1944.március19-e–ané-
metekbevonulása–,amelyutánsem-
misemvoltmárarégi.Azegyikriport-
alanybeszámoltarról,hogynagybáty-
jaRadnótiMiklóssalegy(erőltetett)me-
netbekerült,ésmaismegtudnámu-
tatni,kivoltatarkónlövő.Ugyanennek
atúlélőnekazédesapjátaMagyarorszá-
gonmindösszeegyetlennapigműkö-
dőkőszegigázkamrábanvégeztékki.
Haatúlélőkhallgatásamegtörik,és

beszámolóiknemsüketfülekretalálnak
–mi,akövetkezőgenerációketörté-
netek hallatán elnémulunk. Bízunk
benne,hogyabelsőcsendbenlassan
megtörténikamúltunkkalvalóőszin-
teszembenézésis.

g KinyikAnita
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JániJános szerkesztésébenjelenik
megaLutherKiadónálaKettősel-
hivatottsággal–Válogatásevangé-
likuslelkészekirodalmimunkáiból
címűkötet,amelySánthaKároly,
KutasKálmán,JakusImre,Sümegi
István,SárkányAndrásTibor,De-
ménéSmidéliuszKatalin ésFabiny
Tamás írásaittartalmazza.

„ADél-Dunántúllegkevésbéevan-
gélikusterületén,asomogyiésza-
laiszórványvidékenhosszabb-rövi-

debbideigszolgálatbanálltevangé-
likus lelkészek irodalmimunkáiból
összeállítottgyűjteményigazikincses-
tár.Ezavidéknembüszkélkedhethí-
res-neves intézményekkel, patinás
evangélikus épületekkel, ugyanak-
kormintlelkivégvárazértékesluthe-
ránushitőrzésébenahátországnakis
erőtadhatéspéldáválehet.
Asokoldalúválogatáskülönböző

korokbanélő,más-másstílusbaníró
lelkészekalkotásainkeresztülegykü-
lönlegesvilágottárfel.Bepillantástka-

punk hitünk titkaiba, egyházi éle-
tünkbe,deolyanajtókiskinyílnakál-
tala,ahovánemláthatbemindenki.
Kitárulnakaparókiaajtók,beláthatunk
lelkészek magánéletébe, legszemé-
lyesebbcsaládiprogramjaikba,kap-
csolataikba,sőtaműveikenkeresztül
mégalelkükbeis.
Perszenemkívánhatokmást,mint

azt,hogymégennélistöbbetfedez-
hessenfelazolvasó.Őt,akiottállahí-
vásésaküldés,deaszóésaművészet
mögöttis.Ottvanrejtetten,devaló-

ságosanakettőselhivatottságbanál-
lóéseválogatásbanmegnyilatkozólel-
készekmögöttis.AzélőKrisztusra-
gyogjonfelszámunkraegyűjtemény
szövegeinkeresztül.”

SzemereiJános

Kettős elhivatottsággal – Válogatás
evangélikuslelkészekirodalmimunká-
iból.SzerkesztetteJániJános.LutherKi-
adó,Budapest,2014.192oldal,129×
205mm,keménytáblás.Ára1590forint.

Kettőselhivatottsággal–Válogatásevangélikuslelkészekirodalmimunkáiból

Májusieső. Az idősebb férfiakésnőknagy
ajándékaezahónap.Minthaégimáglyalob-
bannaföl;azezüst,csillámosfényelöntiazéb-
redőkerteket.Korareggelamadarakmindfenn
vannak,hatalmaskórusakörnyék,valamiel-
mondhatatlanörömrőlzengminden.Különös,
mélydallamahatártalanéletről,deahalálne-
szérőlis.Sokannemszeretik,óvatosankóstol-
jákízeit,elnehezültszívvelhallgatjáküzenetét.
Barbár sugárverésben járunk, és könnyen
megsebződünk.Elbukunk,mertatermészet-
benszigorútörvényekvannak.
Deamájusiesőaranyatér.Acsendes,csil-

lagtalanéjekzápora.Demostmegváltozottez
is,özönvízcsapleafalvakra,szakadésömlik
az égből.Az országnyugati részén kiléptek
medrükbőlafolyók.Szerbiafuldoklik,százez-
rekmenekülnekkismotyóval,aháztetőnku-
tyavonyít,aszennyesárbanállatokúsznakki-
merülve.Ahalottakat temetik,háromnapos
gyásztrendeltekel.Zúgnakaharangokhajnal
óta.

***

Jézusörökszava. „Neféljetek!”–nemcsak
aztmondja,bízzatokbennem,énlegyőztem
ahalált.Aztisjelenti:nemszabadmegijed-
niamegpróbáltatástól.Neféljetek,vetkőzzé-
teklearégi,ósdimagatartást,sazúj,erősem-
berruhájábaöltözzetek.Legyetekmegújulás-
raképesek.Areményhívei:valamiúj,szépfog
megszületni, ahogyanPál apostol jövendöli
(2Kor5,14–17).

***

MakoveczImreéletmű-kiállítása.Ameg-
újultPestiVigadóbanmegnyílt tárlatcíme:
Összekötniazegetésaföldet. Találóezameg-
fogalmazás,hiszenvilághírűépítészünkegész
életétfediezanemesszándék.AMagyarMű-
vészetiAkadémiaalapítóelnöke,Kossuth-díj-
jalkitüntetettalkotójakezdettőlaztahajlé-
kotszerettevolnamegvalósítani,amelyazem-

beriségkezdeteelőttálltavilágban.Igaziott-
honként,Istenházaként.Holcsillárokacsil-
lagok,ésmindenatérésazidőkoordinátá-
itólfüggetlen.
AVigadóbankiállítottanyagahatalmasha-

gyatékegyrésze.Azépítészteremtőéletének
fontosabb állomásait követhetjük terveken,

rajzokon,fotókonésírásainkeresztül.Ahárom
nagy teremben látható gyűjtemény közép-
pontjábanasevillaivilágkiállításmagyarpavi-
lonjaáll,ésapaksikatolikustemplom.Kiegé-
szítvegazdagrészletekkel.Amásikanagyszo-
morúságunkramegnemvalósultfelső-krisz-
tinavárosi Szent Mihály-templom méteres
makettje.Eztreménytelivárakozássalisnéz-
hetjük,hiszenbármikorfölépülhetazadako-
zóhívekforintjaiból.Sakkorjoggalmondhat-
juk:Makovecz Imre életműve föltámad és
folytatódik.
Egyelőrebekellérniennyivel,bízvaabban,

hogyakövetkezőbemutatkozáskitéranépi
építészettel, a népművészettel és a kortárs
képzőművészettelvalókapcsolatárais.Ésak-
korratalánállmajdavilágegyiklegnagyobb
építészénekbudapestitemplomais.

***

HamvasBéla-könyvek.Pakolásközbenanagy
gondolkodótlapozom.Konok,rebellisapjáról
olvasok, kettőjükbüszke evangélikushitéről.
Hamvas törékenyvitorláskéntevezettavilág-
vallásokörvényeshullámaiközött.Váratlanul
Kungmesterrebukkanok,vagyahogymiismer-
jük,Konfuciusra.Hamvassokatnélkülözött,ren-
getegettanult.Dealegérdekesebbarégiekta-
nulmányozása volt számára. „Az emberiség
márKrisztuselőttazötödikszázadbanletérta
jóútról”–mondtaHamvasatanítványainak.
Furcsaezafelismerésésjóslás,dehabele-

gondolunk,igazalett.Mindenüttapusztítás,
aromlás,arombolás!Anövekvőszegénységés
erkölcsizüllés.Sokanvádoltákpesszimizmu-
samiatt,talánezértírtahalálaelőttilevelében:
„Nincselveszveminden!Azthittem,Istensza-
vaelnémultörökre,deolykorharangszólhe-
lyette.”Sokkislélekharangragondoltanagyfi-
lozófus,azéletre,ajárhatóútramindenidő-
ben.

***

Alkonyivízpart.ADunarakpartirészénbo-
lyongok,keresekegyapróutcát.Idősnőron-
gyosruhábanderékigállavízben,őszhaját
mártogatjaaszennyeslébe.Megdöbbentőés
titokzatosazegész,amintfojtómagányátés
motyogóőrültségétmutatjaavilágnak.Deakö-
zönyösvárosnemveszrólatudomást.

***

Rubik Ernő. Barátaim megleptek a bűvös
kockarégidarabjával.Haigaz,amesterisfor-
gattaakezében,ezzelkeresettmegmecénáso-
kat,akiknegyvenévvelezelőttnemláttakben-
nefantáziát.Pedigzseniálisazötlet:egy-egy
ponthogyanváltoztatjamegahelyét.Megvan
többkockaoldal,ésakövetkezőnemakarsi-
kerülni.Akíváncsiságtartottalázbanazem-
bereket.Ametrónülőkelfelejtettekleszállni,
apásztorfiúnyájaelkóborolt,mertsenkinem
ügyeltrá…Észrevétlenülvilágjátéklettakoc-
kából.
„Ageometriaésatérlehetőségeitkutattam

–nyilatkoztaszerényenafeltaláló.–Mivanaz
univerzumban?Nemgondoltam,hogytávoli
földrészeketismeghódítok.”
Emlékszem,annyiralekötötteaRubik-koc-

kaagyerekeket,azidőseket,hogysokanelju-
tottak a meditációs állapotba. Ellustult, fű
benőtteagyunkatRubik bátorgondolatafölráz-
ta,snemhagyjanyugodni.Azutóbbinegyven
esztendő leghíresebb magyar alkotása, egy
korszakbüszkeségeésjelképeis.

***

Anégyes-hatosvillamoson.Hakimozdulok
itthonról,legtöbbszörezenutazom.ANyugati
pályaudvarnálleszállok,aközelikávézóbanki-
dolgozom a stratégiát:merremenjek, hogy
mindenhováeljussak.Atúloldalonapapírüz-

let,arégiségekboltja,azapróégőkéscsillárok
hosszútermei.AzOktogonnálazÍrókBoltja:
átlapozomafolyóiratokat;túloldalonnézemaz
Operaházerős,ódon-szépépületét.Kispihe-
nésaDeáktérinagytemplomban…Kicsitfél-
vejáromhétfőiutamat:vajonottvan-e,amia
múlthétenmégmegvolt?Azantikvárium,a
táskákatisjavítanitudóöregcipész,avörösha-
jú,kedveskönyvkötő,avénbélyegesapincei
félhomályban.
Élnekmég?Meghaltak?Fölfaltákőketisakí-

naigyorsbüfék,azújmobiltársaságok?Fogy-
nakabarátok,azemberikapcsolatok.Egyre
üresebbésidegenebbleszazsúfoltnagyváros.

***

Budapestújdíszpolgárai:CsoóriSándor,Faragó
Tamás,JelenitsIstván,KocsisZoltán,KovácsÁgi,
Psota Irén,RánkiDezső,RostAndrea,Rubik
Ernő,TaróczyBalázs,TóthII.József.Posztumusz:
CziborZoltán,RónayGyörgy.

***

Hubay-naplók. „Aföldönésazágyonapapír-
jaim.Jegyzetekésfeljegyeznivalók.Újságlapok.
Levelek.Némánválaszravárva.Itt,ahollakom,
nincspolcom,hogyelkülönítsemegymástól.
Ezért vannak a földön,beborítják a szobát.”
Nagy drámaírónk vallomása pontos. Halála
előttsokszorjártamnála,láttamakönyvfala-
kat,közöttükakeskenyösvényeket,akitépett
lapokat.Rajtukvastagfeketefilctollalfölírtso-
rokat.Megromlottlátással,féligvakonisírta
gondolatait,azutolsópillanatig.

***

Avégtelenvallatása.Avilágegyetemmérete-
it,akavargóerőknagyságátelképzelnivakme-
rő játék.Csodálatosés félelmetesegyszerre.
Emlékszem,anyámsokatmondta,mikortudo-
mányos könyveket olvastam: „Beleveszel az
egészbe.Egycsillagmögöttmilliómásikra-
gyog!”
Hányírás,film,színesenörvénylőfotópró-

báljabemutatnialenyűgöződimenziókat.De
hiába.Szinteelképzelhetetlenatájékozódásaz
égiösvényeken,elmerészkednitávoliégitestek-
re,fényéveketlefordítaniérthetőszámokra.Az
utóbbiidőbenalátványosszámítógépesgra-
fikákminthaközelebbhoztákvolnaazelkép-
zelhetetlentájakat,porhamubólkilátszókrá-
tereket.Afürkészőszemfáradhatatlanulku-
tatjaavégtelenkozmoszkapaszkodóit,ajövő-
belitalálkozásoklehetőségeit.AdjaIsten,hogy
megtaláljukazátjárókat,amenedékszigeteket.

g FenyvesiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Napló,2014)
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g FabinyTamás

Nemigentudom,hányóravan,amint
Medanban,Indonéziaharmadikleg-
nagyobbvárosábanlekászálódoma
repülőgépről.Ittmárkésőeste,ott-

honmégcsakdélután.Egybizonyos:
éppenhuszonnégyórátvoltamúton,
hogyfrankfurti,majdszingapúriát-
szállásutánmegérkezzemide,aLu-
theránusVilágszövetség(LVSZ)ta-
nácsülésére2014.június10-én.

Indonézia
Ezatávoliországakkorkerültkö-
zelaszívemhez,amikorMagyaror-
szágra, Horvátországba, Bosznia-
Hercegovinába és Macedóniába
akkreditáltnagykövetével2007és
2010közöttrendszeresentalálkoz-
hattam Budapesten.Mangasi Si-
hombingban nem csupán vérbeli
diplomatát ismerhettemmeg,ha-
nemmélyenhívőevangélikustest-

vértis.Ígyaztánnemcsoda,hogy
többszörtalálkoztamveleistentisz-
teleten,mintkövetségifogadáson.
Báraviláglegnagyobbmohamedán
lakosságúországátképviselte,soha
nemrejtettevékaalá,hogyőbizony
keresztény.

Ateremtőművésziérzékkeláldot-
tameg,éskötetnyimagyarvonatko-
zásúversetisírt:egyebekmelletta
PárbeszédaDunával című,tizenöt
részbőlállóciklust,továbbáBalassi
Bálint vagyéppenFaludyGyörgy ver-
seitfordítottaindonéznyelvre.
Anagykövetúrtóltöbbelőadástis

hallhattamavarázslatosIndonéziá-
ról,ezértmostnagyörömmelérke-
zemmegakiterjedtszigetvilágnyu-
gatiszélére,Szumátrára.Perszenem
turistaként,hanemegyháziküldetés-
benjövök,ígyszámolokazzal,hogy
az ország természeti szépségeiből
kevesetfogoklátni.Abbanazonban
nagyonbízom,hogyazembereket–
főkéntabataknépcsoporthoztarto-

zóevangélikustestvéreket–közvet-
lenülismegismerhetem.
Avárosrepülőterénakonferen-

ciafiatalsegítői,amindigmosoly-
gó stewardok fogadnak harsány
„Horas!”köszöntéssel.Hamarosan
megtudom,hogyezazittélőbata-

koklegfőbbszava,amelyegyszerre
jelent–napszaktól függően– „Jó
reggelt”-et,„Jónapot”-otés„Jóéj-
szakát”-ot,deaszónakolyantartal-
maisvan,hogy„Istenhozott”,vagy
éppenaztisjelentheti:„Viszontlátás-
ra”.Sőthaelszánt tekintethelyett
mosolygó szemekkel mondja ne-
kedvalaki,hogy„Horas”,akkorez-
zel alighanem azt kérdezi: „Hogy
vagy?”Mondanomsemkell,hogyha
errenemesegyszerűséggelúgyfe-
lelsz:„Horas!”,akkoraztmondodne-
ki:„Köszönöm,jól!”
Eztarögtönzöttnyelvleckétéset-

nokulturálisképzéstazegyikevan-
gélikus egyház vezetőjétől kapom,
miközbenegyöregbusszalakonfe-
renciahelyszínéremegyünk.Azért
írok „egyik” evangélikus egyházat,
mertszámosvanbelőlük,mivelkü-
lönbözőeurópaiegyházakfolytattak
eredményesmissziótkörükben.Csak
aLutheránusVilágszövetségnekti-
zenkétindonéziaitagegyházavan,sőt
mostkészülünkfelvenniatizenhar-
madikat.

Abatakevangélikusok
Arepülőtérrőlaszállodábaérkezvén
abatakevangélikusokegyikvezető-
je,WillemT.P.Simarmata ephorus
invitálvacsorára.(Ezacímapüspö-
kitisztségnekfelelmeg.)Eztazegy-
házatszintemindenkicsakrövidít-
ve,HKBP-kéntemlíti.Teljesnevük:
HuriaKristenBatakProtestan, vagy-
isBatakKeresztényProtestánsEgy-
ház.
Aközösségamaga4,1milliómeg-

keresztelt hívével az egész LVSZ
egyik legnagyobb tagegyházának
számít.Arajnaiegyház19.századi
misszióitevékenységenyománter-
jedtekelSzumátrán.
Miközbenbőségesenfogyasztjuka

sokzöldségetéschilissalátát,vendég-
látómúgyérzékeltetivelemIndoné-
ziaméreteit,hogyatérképenmegmu-
tatja:azországotháromidőzónata-
golja.Többmint18ezerszigetbőláll,
közülük6ezerlakott.Mivelazország
közvetlenül az Egyenlítőn fekszik,
természetesatrópusiéghajlat.Csak
kétévszakotismernek:az„rbetűs”
hónapokban–szeptembertőláprili-

sig–tartazesősidőszak,májustól
azonbanmárnagyaszárazság.
Mivel most június, a szárazság

idejevan,megengedhetünkmagunk-
nakegypohárhűsitalt.ŐHeineken-
reakarrábeszélni,deénragaszko-
domahelyisörhöz.ABirBintangot
azonbangyorsanmegkell innunk,
mertkülönbenpercekalattmegme-
legszikanegyvenfokoshőségben…
A második Bir Bintang után úgy
tréfálkozikházigazdám,hogyszerin-
teazÚristenazafrikaiemberttúlso-
káig hagyta a sütőben, azért lett
ilyenfekete.Azeurópaitviszonttúl
koránvetteki,őezértfehérmaradt.
Legjobbanazázsiaiembersikerült,
akitéppenjókorvettkiaTeremtőa
kemencéből.
Komolyabbra fordítva a szót el-

mondja,hogyaháromszázindoné-
ziainépcsoportésnyelvegyikeaba-
tak. Az ország lakosságának csak
kétszázalékátteszikki,deitt,Szu-
mátrán nagy számban élnek. Az
evangélikusokazébredésegyházátje-
lentik:egyreszerveződnekújabbés
újabbgyülekezeteik.AmígIndoné-
ziamásrészeinaziszlámmeglehe-
tősenmilitánsarcátmutatja,Szumát-
ránbékébenélnekmohamedánokés
keresztények.
Azephorusbüszkénemlíti,hogy

egyházukahatvanasévekbenegye-
temet is alapított: az Universitas
HKBP Nommensen hat fakultásán
többezerdiáktanul,nyolcvanszáza-
lékukkeresztény,atöbbimuszlim.
(Vendéglátómmal,valamintMunib
Younan püspökkel,azLVSZelnöké-
velnéhánynappalkésőbbelisjutok
az egyetem kampuszára. Ugyan
szombat,tanításiszünetvan,áma
hatalmasparkbanszámtalankiscso-
portottalálunk:azegyetemistákkö-
zösbibliatanulmányozásonvesznek
részt.Amikorszóbaelegyedünkve-
lük,boldogan tesznekbizonyságot
személyesKrisztus-hitükről.)Aba-
takokkülönösenfontosnaktartjáka
felnövekvő nemzedékek taníttatá-

sát:sokcsaládeladjaföldjét,hogya
gyermekektandíjátkitudjafizetni.
Avacsoravégénkisajándékotad

átazephorus:egybatakcsaládiház
fábólkészültaprómásolatát.Mutat-
ja,hogyaházajtajakicsi,debentegy-
terű.Ezaztjelenti,hogytalánnehe-
zenfogadnakbevalakit,deakitven-
dégüllátnak,azzalmindentmegosz-
tanak.Feltűniktovábbá,hogyatető
vonala merészen a magasba ível.
Magyarázatkéntelmondja,hogyez
aztjelképezi:arratörekednek,hogy
akövetkezőnemzedéktöbbrevigye,
mintők.Amikorazétkezésvégénel-
búcsúzunkegymástól,márvégképp
nem tudom, hogy „Jó reggelt”-tel
vagy„Jóéjszakát”-talbúcsúzzak-ető-
le.Eszembejutamegoldás,éshar-
sányanmondomneki:„Horas!”Bol-
doganválaszolja:„Horas!”

Anyitóistentisztelet
AkétmilliósMedanbiztonságosvá-
rosnakszámít.Így–bárarésztvevők
többségétbusszalszállítják–gyalog
megyekanyitóistentiszteletnekott-
hontadóbelvárositemplomba.Ele-
intecsakóvatosanfényképezek,mert
tudom:sokországbannemszeretik
az emberek, ha turisták fotózzák
őket. Itt viszont azt tapasztalom,
hogykifejezettenörülnek,hameg-
örökítemőket.
Alegnépszerűbbközlekedésiesz-

közakismotor,némelyikenakáregy
öttagúcsaládisszáguldnagyvígan.
Sokmotor fedett kis oldalkocsival
vanfelszerelve:ezekolcsótaxiként
működnek.Oldalukonazelnökvá-
lasztásikampányjelöltjeinekképmá-
sailáthatók.
A templomhoz érkezőket virá-

gokbólkirakotthatalmasfeliratfogad-
ja.Azistentiszteletünnepélyesbevo-
nulássalkezdődik,majdnépviselet-
beöltözöttfiatalokliturgikustáncá-
valfolytatódik.Rólukkésőbbmegtu-
dom,hogyteológiaihallgatók.Több
kórusisszolgál.AHowGreatThou
Art című evangéliumi éneket leg-

»Menj, ésnéZdMeg,jólvAnnAk-etestvéreidésAnyáj!«

Horas,shalom,halleluja!
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utóbbatiszalökibörtönbenhallottam
egyafrikaielítéltátszellemültelőadá-
sában.Ahatásmostsemmaradel,ezt
azonislemérhetjük,hogyahelyité-
véstábegybaseballsapkástechniku-
saislelkesenegyütténekelakórus-
sal.KöszöntésétYounanpüspökhá-
rom közismet szóval vezeti be, és
minda„Horas”-t,minda„Shalom”-
ot,minda„Hallelujá”-thangosszó-
valismétlimegagyülekezet.
Azúrvacsoraiistentiszteletkere-

tébenmegemlékezünkatízévvelez-
előtticunamiáldozatairólis:a2004
karácsonyánfeltörőszökőárkövet-
keztében csak Indonéziában közel
kétszázezrenhaltakmeg.

Atanácsülés
Atanácsüléstmindigmegelőziati-
zenhárom fős vezetőtestület érte-
kezlete. Ennek elején tudjuk meg,
hogyaCostaRica-iMelvinJiménez
püspökötazértvagyunkkénytelenek

nélkülözni,mertlegutóbbi,ősziülé-
sünkótaőországaminiszterelnöke
lett…Nincsazonbanakadálya,hogy
e szűkebb testület előkészítse az
évenkéntesedékestanácsülést,meg-
osztvaalevezetőelnökséggelésaz
előterjesztésekkel kapcsolatos fel-
adatokat.
Azötvenfős–ésmegfigyelőtagok-

kalkiegészített–tanácsnapirendjén
egyebekmelletta2017-esnamíbiai
nagygyűlés előkészítése szerepel.
Régiónkképviseletébenazelőkészí-
tő bizottság tagja lesz Pap Kinga
Marjatta püspökitanácsos.(Ugyan-
csakmagyarsiker,hogyazLVSZmel-
lettműködőpénzügyi tartalékalap
kuratóriumábapedigBuday-Malik

Adrienn közgazdász,egyházunkzsi-
nati tagja kerül be.) Rögzítjük a
nagygyűlésfőtémáját:Istenkegyel-
mébőlszabadon, valamintahárom
altémát:Amegváltás–nembocsát-
hatóáruba;Azember–nembocsát-
hatóáruba;Ateremtés–nembocsát-
hatóáruba.Véglegesséválikazidő-
pont: 2017. május 9–17., illetve a
delegátusokszáma(431),valamintel-
fogadjukatalálkozóközelhárommil-
lióeurósköltségvetését.
Súlytfektetünkafiatalokrészvé-

telére:ennekkeretébenjövőnyáron
WittenbergbentartjaelsőülésétaFi-
atal Reformátorok Hálózata, re-
ménységszerintmagyarrésztvevők-
kelis.Atalálkozókeretébenaváros
egyikmozijábanlekívánjákvetíteni
azegyházunkszervezésébenkészü-
lőLuther-rajzfilmaddigramárkész
epizódjait.
Kiemelten foglalkozunk a jeru-

zseálemiOlajfákhegyénműködő,né-

metalapításúAugustaVictoriaKór-
házügyével:ebbenajelentősintéz-
ménybenelsősorbanszentföldipa-
lesztinkeresztényekkapnakellátást.
MagamazLVSZnyilvánosmeg-

szólalásaitelőkészítőbizottságmun-
kájábanveszek részt.Körültekintő
munkaeredményeképpennyilatko-
zatokatterjesztünkatanácseléegye-
bekmellettaközel-keletirendezés-
ről, a számosországban–például
SzudánbanésNigériában–tapasz-
talhatókeresztényüldözésről, vala-
mintazukrajnaiháborúshelyzetről
ésannakegyházivonatkozásairól.Az
ilyenkortermészetesvitákutánata-
nácsezeketazállásfoglalásokatelfo-
gadja.

Atanácsülésrésztvevőiolymódon
juttattákkifejezésreaggodalmukata
klímaváltozásmiatt,hogyakonferen-
ciapéntekinapjánböjtöthirdettek
annaktudatosítására,hogyazember
felelősebbengazdálkodjonarábízott
javakkal.

AzÚrnapján
Őszintén szólva minden egyházi
konferenciánagyülekezetlátogatást
váromaleginkább.Hacsaklehet,ige-
hirdetésselisszolgálok.Június15-én,
vasárnap a tanácsülés résztvevőit
nyolckülönbözőgyülekezetbenvár-
jákigazidélkelet-ázsiaivendégszere-
tettel.
Hetedmagammal a HKBP Me-

dannakaBulanvárosrészébentalál-
hatótemplomábaigyekszünk.Kalan-
dosan indulazutazásunk,ugyanis
béreltkisbuszunkdefektetkap.Így
átültetnek minket egy menetrend
szerinti, apró buszba. Jókedvűen

szorongunkvagyhúszanatízszemé-
lyeskocsiban.
Azistentiszteletreavendéglátók-

tólajándékbakapottgyönyörűbatak
stólátismagamraveszem.Elvilegtíz-
korkezdődikaszertartás,ámakkor
mégaligfélházvan.Ámmireamá-
sodik-harmadikéneket(köztükaná-
lunkisismert,Szépfényeshajnalcsil-
lagom kezdetűhimnuszt)végigéne-
keljük,teljesenmegtelikatemplom.
Az istentisztelet részben indo-

néz,részbenbataknyelvenfolyik.A
templomnak a nagy hőségre való
tekintettelnincsoldalfala.Ezazzaljár,
hogyolykormegjelenikegy-egymo-
torosatemplomoldalán,ésamúgy
bukósisakosanbekapcsolódikazis-
tentiszteletbe. Megrendít, amikor
egylegalábbkétszázfőskórusbatak
nyelven,telitorokbólénekliHändel
Messiásának Halleluja-kórusát.
Alegtöbbgyülekezetitagkezében

ottaBiblia.Őszinténszólvacsakak-
korteszikle,amikoratelefonjukat
vagyatabletjüketveszikkézbe,hogy
fotótkészítsenek.Mertfényképezni
–ésfényképezkedni–nagyonsze-
retnek.
Igehirdetésemetalelkészleánya,

NovaMarySimanjuntak tolmácsol-
ja.Mielőttazigétfelolvasnám,han-
gosaneztmondom:„Horas!”Mon-
danomsemkell,hogyanyolcszázfős
gyülekezetkórusbanfelel:„Horas!”
„Shalom!”–mondomén.„Shalom!”
–felelikők.„Halleluja!”–kiáltom.
„Halleluja!”–zúgjákők.
Azige1Móz1,1–4,amelynekalap-

jánamennyésaföldösszefüggésé-
ről beszélek. Igyekszem képiesen,
szemléletesenbeszélni.Egyebekmel-
lett Esterházy Pétert említem (őt
azértviszonylagritkánidézikindonéz
szószékeken),akiígyír:„Ténylegál-
dásagyermek:aföldrőlbeszél,mely
nehéz,sahonnétvétettünk;ésazég-
rőlbeszél,amelyazígéretföldje.”
Ezenapontonkikelllépnematu-

dósítószerepéből.Most,hogyecik-
ket írom,tudommeg,hogyéppen
ezenavasárnapon,talánistentiszte-
letünkórájábanhaltmegarákkalva-
ló több mint négyéves küzdelem
utánazíráselejénemlítettMangasi
Sihombingharmincnyolcévesfia,a

Magyarországotugyancsaknagyon
szeretőGur Paraek Tio Sangulan
TondiSihombing.Tartozomazolva-
sónakazzalavallomással,hogyaz
igehirdetőisalávanrendelveIsten
igéjének. Adódhat olyan helyzet,
hogymagamsemtudom,miértkell
egyik-másik mondatot elmonda-
nom.Istennekazonbantervelehetaz
esendőemberiszavakkal.Elhatáro-
zom,hogyigehirdetésemszövegétel-
küldömanagykövetúrnakésfelesé-
gének.Talánnémivigasztnyújtne-
kikazigeésezazirodalmiidézet.
Azistentiszteletenháromszor(!)

járkörbeapersely,hogyagyüleke-
zetkülönbözőcéljairagyűjtsenek.Az
alkalomutánpedigmindenvendég

egyulost(gyönyörűindonéziaiszőt-
test)kapajándékba,amelyetünnepé-
lyesenhelyeznekavállunkra.
Délután még két program vár

ránk. Előbb elvisznek egy moha-
medánvallásiéskulturálisközpont-
ba, ahol a közösség vezetője, Ali
AkbarMarbun sejkfogadszertartá-
sosan.Köszöntőbeszédébenavallá-
sokköztimegbékélésrőlszól.Tolmá-
csom,azevangélikusgyülekezetvi-
lági vezetője következetesen Jézus
Krisztustmondott,aholamohame-
dán vezető Allahot említ. Aligha
szándékosan teszi ezt: egyszerűen
csak nem tagadhatja meg magát,
azt,hogyazőszámáraazAtyaésa
Fiúegy.Asejkéskörebizonyáraész-

reveszi ezt a sajátos fordítást, ám
megjegyzés nélkül hagyja. Hiába,
Szumátránaziszlámistoleránsabb,
mintIndonéziavagyavilágmásvi-
dékén. Válaszomban magam is a
vallásokközöttibékérőlszólok,kér-
ve,hogyasejktámogassaakeresz-
ténységszabadgyakorlásátközelben
éstávolban.
Anaputolsóprogramjaabatak

evangélikus egyetem tangazdasá-
gánakmeglátogatása.Gyönyörűkör-
nyezetbennéhányfátültetünkela
LutheránusVilágszövetség2014-es
indonéziaitanácsülésénekemléké-
re.Ezzelmintegyszemléltetjükazt,
amit a konferenciamottójában az
igaz emberről mond a zsoltáros:

„Olyanlesz,mintafolyóvízmelléül-
tetettfa…” (Zsolt1,3)
Remélem, hogy az elültetett fák

nemszáradnakki.Imádkozomazért,
hogynehézkülsőkörülményekközött
isnövekedjékésbőségesgyümölcsöt
teremjenazindonézkereszténység,
abatakevangélikusság.
ElsősorbanazértutaztamIndoné-

ziába, hogy megnézzem: jól van-
nak-e testvéreim és a nyáj (1Móz
37,14).

Aszerzőegyházunkkülügyekértfele-
lőspüspöke,aLutheránusVilágszö-
vetségközép-éskelet-európairégió-
jánakalelnöke
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Abérigyülekezetbenlegutóbb
hetvenévekerültsorlelkész-
szentelésre:MolnárLillaordi-
nációjáramostmegteltatemp-
lom,sokanakertbenfelállított
padokonülvekapcsolódtakbe
azúrvacsorásistentiszteletbe.
Azünnepialkalomigehirdető-
jeFabinyTamáspüspökvolt,a
liturgiábanazéppenhúszéve
ordináltThuránszkyIstvánhe-
lyilelkészésBéresTamás pro-
fesszor,azEvangélikusHittudo-
mányiEgyetem(EHE)képvise-
lőjeszolgált.
Az egyházkerület lelkészi

vezetőjea25.zsoltár10.verse
alapjánutaltazegyénekéskö-
zösségek földi zarándoklatát
meghatározó fizikai és lelki
utakra–apusztaivándorlástól
egészenazeszkatologikustáv-
latokig.Azútonlevésnemön-
cél,hanemJézussalvalóközös-
ségünkmegélése.Ezenazúton
mutat iránytaszeretetnekés
hűségnekazalapigébenmegje-
lenőkettőssége:ajóság,kedves-
ség,kegyességjellemzőimellett
amegbízhatóság,stabilitás,ál-
lóképesség kíséri reménység
szerintLillalelkésziszolgálatá-
nakmindenlépésétis.Azün-
nepközéppontjábanazonban
akönyörületésahűségIstene
állt:aszolgálatravalósokféle
felkészülés,demagaalelkész-
jelöltiscsupáneszközeannak,
hogymegszólalhassonaz,aki
szólniakar.
Aprédikációhozkapcsolód-

va énekkel szolgáltak a fóti
EvangélikusKántorképzőInté-
zetjúniusitanfolyamánaktaná-
rai.Aszentelésrendjétésalel-

készieskütkövetőenhúszLu-
ther-kabátoslelkészadottáldást
aszolgálatbaindulóra,akimár
ordináltlelkészkéntvezetteaz
úrvacsorailiturgiát.Aköszön-
téseksorábanaküldőgyüleke-
zet,azEHE,ahatodévesszol-

gálatnak otthont adó buda-
hegyvidékigyülekezet,majda
lelkészikarnevébenszóló,két
nappal korábban felszentelt
BajnócziMáriómellettazegy-
házmegyeésazegyházkerület
vezetői kértek áldástMolnár
Lillaéletéreésszolgálatára–az
országbármelyszegletébeszó-
lítjaismajdaz.
Agyülekezettöbbnaposün-

nepielőkészületénekköszönhe-
tőengazdagonterítettasztalok
mellettfolytatódhatottazoldott
együttlét a templomkertben.

g PapKingaMarjatta

ApüspökazÚtmutató aznapi
ószövetségi igéje, Zsolt 71,17
alapjánkiemelte:„Mindenor-

dinációsünnepIstencsodájá-
nakazünnepeis.Mertamikor
előttünkállhategyifjúlelkész,
akiindulaszolgálatba,akkor
mindigaztislátjuk,hogyIsten
gondotviselazövéiről.”Szeme-
rei János felelevenítettea lel-
készjelöltErdélybőlSomogyor-
szágbavezetőhosszúútjának
egyesállomásaitis,ésmegje-
gyezte:frappánsválaszazara-
tásUrától,hogyegyAratótál-
lítbeebbeamunkába…
AzeskütételésaConfirma

felemelőpillanataiutánafris-
sen felavatott lelkész együtt
osztottúrvacsorátpüspökével,
majdáldástmondottatemplo-
motmegtöltőközösségre.

Azistentiszteletetszeretet-
vendégségkövette. Ittkerült
sorazordinációsoklevélünne-

pélyesátadására,illetveagra-
tulációkra.Ateológiaképvise-
letében dr. Korányi András
mondott köszöntő szavakat.

A testvéregyházak részéről
SifterGergely helyirómaika-
tolikus plébános, valamint
SándorZoltán helyireformá-
tuslelkészadtaátjókívánságait
azújszolgatársnak.Azútrain-
dítóaradigyülekezetnevében
JantóMargit szólt.Örömmel
köszöntötteunokaöccsétMes-
merOttó, aburgenlandiőriszi-
getiegyházközséglelkészeis.A
tabiközösségnevébenSzigethy
SzilárdlelkészésÁpeleszJános
gondnokegykerékpártnyúj-

tottátLórándnak,hogyhasz-
náralegyenaszolgálatvégzé-
sében.

g AdámiMária

„A hivatás- és párválasztás
szépenkeretezianyaradat…”
–kezdteigehirdetésétapüs-

pök. A júniusi ordináció, a
nyárvégéretervezettesküvő
ésabeosztottlelkésziszolgá-

lat augusztusban esedékes
megkezdésevalóbankülönle-
gesséésemlékezetesséteszia

fiatalokelőttállóhónapokat.
Apüspök a lelkészjelölt két
szenvedélye,azeneésafutball
példáján keresztül szólt az
egyházi szolgálatról. „A
hosszú felkészülés–mond-
hatjuk: edzés – után most
jösszkiastadionbatétmérkő-
zésre,demezhelyettLuther-
kabátot veszel magadra, és
Krisztuscsapatábafogsztar-
tozni.ASzolgálatUránakter-
ve van veled” – mondta a
püspök, majd hozzátette:
„Add továbbválasztott igéd
biztatását, és vigasztald az
olysokfélelemközepetteélő
nyájat,azt,amelyetrádbízIs-
ten.Hirdesdmegabűnbocsá-
tóIstenirgalmát!”
A szentelési istentisztelet

liturgiájában Reuss András,
azEvangélikusHittudományi
Egyetemprofessoremeritusa
ésBalicza Iván helyi lelkész
segédkezett. A köszöntések
sorábanrajtukkívülfelszólalt
BenceImre budai,SzabóAnd-
rás nógrádiesperes,vanyarci
lelkész, a frissen felszentelt
lelkész hatodéves mentora.
Utóbbielmondta,hogyaVa-

nyarcról érkező,majdnegy-
venfősgyülekezetisjólmutat-
ja,hogyazifjúlelkészjelöltet
szívébezártaaközösség.Bár-
hovahelyezi is ki a püspök,

helytfogállni:szelídsége,fia-
talos lendülete, igeszeretete,
erőselhivatottságabizonyára
nemfogjacserbenhagyni.

g Horváth-HegyiÁron

Félelemnélküliszolgálat
BajnócziMáriólelkészszenteléseBudavárban

BajnócziMárió1989-benszületetSalgótarján-
ban.1995-bencsaládjávalBudapestreköltözött,
aholpárévigakelenföldi,majdabudavárigyü-
lekezetbejártak.ÍgyismétBaliczaIván lelkész
lettapásztoruk,akiidőközbenasalgótarjáni
gyülekezetbőlabudaváribakerült.Acsaládha-
maragyülekezetaktívtagjávávált:kereszte-
lők,konfirmációk,hittan-ésifjúságiórák,il-
letveanyáritáborokáltal.
Márióegyházikötődésetovábberősödött

afótikántorképzőbenésaDeákTériEvan-
gélikusGimnáziumbaneltöltötthosszúévek
alatt.Akántorképzőbenmárfiatalonmeg-

szerzetttudásátaBudavárhoztartozóSzilá-
gyiErzsébet fasorikápolnábanmutathatta
megelőszörsegédkántorként,majd2006-tól
mármindenvasárnap.Közbenabudapesti
JárdányiPálZeneiskolaorgonaszakáraisbe-
iratkozott.
Arendszeres–ésegyremagasabbszinten

művelt–zeneiszolgálatonkeresztülIstenmeg-
szólítottaafiatalMáriót,akiérettségiután,
2008-banazEvangélikusHittudományiEgye-
temen kezdte meg teológiai tanulmányait.
SzenteléseutánszolgálatátazÉszakiEgyház-
kerületkötelékébenkezdimeganyárfolyamán.

Újmunkásazaratásban
AratóJánosLórándordinációjaTabon

AratóJánosLórándAradonszületettésnevelkedett.Középis-
kolaitanulmányaitaCsikyGergelyIskolacsoportbanfolytat-
ta.Azérettségitkövetőkétévbenazaradiegyházközségbenkán-
tori,sofőri,illetveadminisztrátorifeladatokatlátottel,ésrészt
vettazifjúságimunkában.2007-benjelentkezettabudapesti
EvangélikusHittudományiEgyetemre.Ittateológus-lelkészmes-
terszakkalpárhuzamosanelvégezteakántoralapszakotis.2008-
bannyárigyakorlatonjártabalatonszárszóiEvangélikusKon-
ferencia- és Missziói Otthonban, itt ismerte meg későbbi
menyasszonyát,CilikeEszter teológushallgatót.HatodévétaTab
ésKörnyékeEvangélikusEgyházközségbentöltötteSzigethySzi-
lárdmentormellett.Ordinációjátkövetőentovábbraisatabi
gyülekezetbenfogszolgálnibeosztottlelkészként.

MolnárLillaazAszódiEvangélikusPetőfiGimnáziumés
Kollégiumbanérettségizett,majdaKároliGáspárRefor-
mátusEgyetemmagyarésazEvangélikusHittudományi
Egyetemhittanszakávalpárhuzamosanlelkészszakonfoly-
tatta tanulmányait. Meghatározó indítást kapott a fóti
kántorképzőben,aholakántorioklevélmegszerzésétkö-
vetőenteológuskéntéshangszerestanárkéntisrendszeres
szolgálatotvégez.DiákéveialattazangliaiMirfieldben,az
amerikaiColumbusban,majdSvájcban,Bázelbenbővíthet-
teteológiaiésegyházzeneiismereteit,ésnemzetköziegy-
házikonferenciákonisszerepetvállalt.Azelkövetkezőévek-
benaLutheránusVilágszövetségTanácsánakválasztása
alapjána2017-esnamíbiainagygyűlésliturgiaimunkacso-
portjábanfogjaképviselniegyházunkat,illetveaközép-és
kelet-európairégióevangélikusait.

AgazdagIstenképviselője
MolnárLillalelkésszéavatásaBéren

b AzÉszakiEgyházkerületideilelkészszenteléseineksorajúnius20-án,péntekenkezdő-
döttmegabudavárievangélikustemplomban,ahol–nagygyülekezetlévén–gyakran
kerülsorilyenünnepségre.Dr.FabinyTamáspüspökahuszonötödikszületésnapjáta
napokbanbetöltőBajnócziMáriót indítottaelazegyháziszolgálatbaalelkészjelöltál-
talválasztottige,Józs1,9alapján:„Megparancsoltamneked,hogylégyerősésbátor.Ne
féljésnerettegj,mertveledvanIstened,azÚrmindenütt,amerrecsakjársz.”

b Családiaslégkörbenünnepelteatabigyülekezetaközöt-
tükszolgálóhatodévesteológus,AratóJánosLóránd lel-
késszéavatásátjúnius21-én,szombaton.Azistentiszte-
letenSzemereiJános,aNyugati(Dunántúli)Egyházkerü-
letpüspökehirdetteIstenigéjét.Aliturgiábandr.Korá-
nyi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
professzora,valamintSzigethySzilárdhelyilelkészmű-
ködöttközre.

b Afótikántorképzőporosudvaránazegyháziszolgálatfe-
lééppencsakelsőlépéseittevő,vidámbérikislány.Anóg-
rádikegyességstabilalapjánálló,európai(éstengeren-
túli)látókörűteológus.Néhányéveltérésselugyan,de
mindkétmeghatározásigazMolnárLillára,akitjúnius
22-énavatottlelkésszédr.FabinyTamás püspök.
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JézusKrisztusmondja:„Jöjjetekén-
hozzámmindnyájan,akikmegfá-
radtatok,ésmegvagytokterhelve,
ésénmegnyugvástadoknektek.”
(Mt11,28)

Szentháromságünnepeutána2.hé-
tenazÚtmutató reggeliéshetiigéiben
Istenhív–emberekbeszédeáltal.Nevessétekmegazt,akiszól!„Istenbeszé-
deélőésható:élesebbmindenkétélűkardnál,ésmegítéliaszívgondolataités
szándékait.”(Zsid4,12;LK)Maszólazevangélium,sazIstenszereteteésjó-
ságakörülöleliéletünket.„Mi,akikélünk,áldjukazUratmindörökké!”(GyLK
749)PéterésPáloszlopapostolokközösnévünnepe,mártírsorsaemlékeztes-
sen:„Akárélünk,akármeghalunk,azÚréivagyunk.”(Róm14,8;LK)Jézusa
nagyvacsorapéldázatávalAtyjaországábahív:„Jöjjetek,mertmármindenké-
szenvan!”Mineutasítsukvisszaezutolsóóránameghívást,mert:„Boldogaz,
akiIstenországánakvendége.” Sajóhír:„mégvanhely”! (Lk14,17.15.22)Jézus
halálaáltalmegbékéltetettIstennelzsidótspogánytegyaránt,smindenem-
berszámáraőaszabadútazAtyához.„Ezérttehátnemvagytoktöbbéidege-
nekésjövevények,hanempolgártársaiaszenteknekésházanépeIstennek.(…)
asarokkőpedigmagaKrisztusJézus…” (Ef2,19–20)Abölcsességsabalgaság
hívogatásamaishangzik,segyformánkezdődik:„Akitapasztalatlan,térjen
beide!”ÁmmitudhatjukaSzentírásból:„AbölcsességkezdeteazÚrnakfélel-
me,ésaSzentnekamegismeréseadértelmet.” (Péld9,4.16.10)Mózesgyilkolt,
éselmenekült.Midjánpapjaeztkérdeztealeányaitól:„Holvanőmost?(…)Hív-
játokide,ésegyékvelünk!” (2Móz2,20)AgyermektelenAnnaSilóbanazÚr-
hozkönyörgött,majderősfogadalmattett:„SeregekUra!Ha…fiúgyermeketadsz
szolgálóleányodnak,akkoregészéletéreazÚrnakadom…” (1Sám1,11)Jézusmeg-
gyógyítottaahozzávittbetegeket,ésnemcsaklelkieledelleltápláltaazőthall-
gatónégyezerférfitshozzátartozóikat,hanemmegisvendégelteőket:„…vet-
teahétkenyeretésahalakat,hálátadvamegtörte…Mindnyájanettekésjól-
laktak,azutánhétkosaratszedtekteleamaradékdarabokkal.” (Mt15,36–37)
Akeresztenígyhallgattamegahittelhozzáforduló,istenfélőgonosztevőt:„Jé-
zus,emlékezzélmegrólam,amikoreljösszatekirályságodba!Jézusígyfeleltne-
ki:Bizonymondomneked,mavelemleszelaparadicsomban.” (Lk23,42–43)
„Ezalatorközülünkvaló,miegészenhasonlatosakvagyunkhozzá.Kiáltsunk
hátKrisztushozmiis!Akkormajdnekünkisaztmondja,mintalatornak:Le-
gyennekedatehitedszerint!”–tanácsoljaLuther.AnagyvacsorasJézusheti
igénkbenadottígéreteteljességrejutIstenörökországában.Istenmegszaba-
dítja,összegyűjtiéshazavisziválasztottnépét:„MertatyjavagyokIzráelnek…
Megjönnekmajd,ésujjonganak…,élvezikazÚrtólkapottjavakat…örömetszer-
zeknekik…Felüdítemafáradtlelket,ésmegelégítekmindenelcsüggedtlelket.”
(Jer31,9.12.13.25)„Jöjjetek,IstenFiahív:/»Térjénhozzám,megterheltszív!
/Jöjj,hívlak,fáradtlélek!/Te,ifjúsöreg,jöjjetek!/Haddadjakörökkincse-
ket/Ésnyugalmattinéktek!«”(EÉ435,1)

g GaraiAndrás

HeTI ÚTRAVALÓ

könyvbemutatónemeskéren
Megjelent A nemeskéri
evangélikus egyházközség
története címűkönyv.Júli-
us 13-án 15 órakor a ne-
meskérievangélikustemp-
lombanGabnaiSándor es-
peres emlékező istentisz-
telettel,majdakultúrház-
ban a szerző,Tóth Csaba

mutatjabe.Mindenérdeklődőtszeretettelvárnak.
AkiadványkaphatóTóthCsabánál(8960Len-
ti,ZrínyiMiklósu.8/B)ésasopronievangélikus
templomiratterjesztésében,valamintJoónéNagy
Csilla nemeskéripolgármesternél.Ára500forint.

„Demostmárnemháríthatomel,hi-
szenösszegyűjtöttkönyveimetakár
akaratomellenéreiskiadják(nemva-
laminagydicsőségemre),kénytelen
vagyok hagyni, hogy költséget és
munkátöljenekbeléjük.Egyetlenvi-
gaszom,hogyidővelazénkönyvei-
metisafeledésporafogjaborítani,
különösenazt,amelybenIstenkegyel-
mébőlvalamijótírtam.»Nemleszek
jobbelődeimnél.«(1Kir19,4)Azal-
javiszontbizonyáraazelsőkközött
maradfönn.MerthamagaaBibliais
sutbakerülhetett,sazegyházatyákat
ésazsinatihatározatokatisannálha-
marabb feledték el, minél jobbak
voltak,biztonremélhetjük,hogyha
ajelenlegitúlbuzgóságracsömörkö-
vetkezik,azénkönyveimneksemlesz
sokámaradásuk.Márcsakazértsem,

mertmostanábancsakúgygomba-
módtermettakönyvis,amesteris,
ésalegtöbbjükmárisodavan:afelej-
tésésazenyészetméganevüketsem
kímélte. Pedig bizonyára remény-
kedtekbenne,hogymindigkelendők
lesznekapiacon,ésazegyházörök-
kécsakazőtanácsukatlesi.
Hátjó,legyenmegIstennevében!

Csakegyszíveskéréstmég!Hava-
lakimegszerzimostanábanaköny-
veimet,netűrje,hogyazokmegaka-
dályozzákőt,hogymagátaSzent-
írásttanulmányozza,hanemtartsa
kéznélőket,ahogyénapápadekré-
tumait és dekretáléit, valamint a
szofisták könyveit kéznél tartom:
mertidőnkéntlátniszeretném,mit
csináltak,vagyszeretnémmegvizs-
gálniakoreseményeit.Nempedig
azért,minthatanulmányoznomkel-
lene őket, vagy pont úgy élnem,
ahogyőkelőírták.Éppenígyjárokel
azegyházatyákmegazsinatokköny-
veivelis.”
d� LutherMárton: Németelőszó

(CsepregiZoltánfordítása)

seMperreForMAndA

szentföldmindenkinek
Protestánstestvérekútja(Jeruzsálem,Betlehem,Názá-
ret,Holt-tengerstb.)augusztus15–22.:169800Ft/fővagy
596euró/fő.Vezeti:SárosiGábor százhalombattairefor-
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Egylelkiközösségióránegykoronar-
rólbeszélgettünk,hogykiabölcsIs-
tenelőtt.AközösségiórátvezetőBal-
laRebeka diakonisszatestvéregykül-
földiigehirdetőelőadásábólismerte-
tettrészleteket.
Elmondta,hogynemazabölcs,

aki földi jólétet szerez magának,
nemaz,akigyőzteshadvezérréválik,
hanemaz,akilelkeketnyermegaha-
lálból az életre. Minden hívő ke-
resztyénnekezkell,hogyazéletcél-
ja legyen. Krisztus azért mentett
meg, hogy munkatársai legyünk.
Hatindokotemlítettarra,hogymi-
értkellmindenKrisztus-hívőkeresz-
tyén életfeladatává lennie annak,
hogylelkeketakarjonmegnyerni.
Azelsőindok:merterreJézusma-

gaadottparancsot:„Elmenvénazért,
tegyetektanítványokkámindennépe-
ket…” (Mt28,19a;Károli-ford.)Nem-
csakfelszenteltlelkészeknek,misszi-
onáriusoknak,demindnyájunknak
lelkeketkellmegnyernünk,haJézus
parancsátkövetjük.
Másodszorazért,mertJézusköve-

tőivagyunk,azazugyanannakkell
lennieazéletutunknak,mintamiJé-
zusévolt.Eztazigemondja: „Uram,
ategírádtízgírátnyert.” (Lk19,16b)
Ezateéletcélodis?Hanem,akkor
nincsrájogod,hogyJézuskövetőjé-
neknevezdmagad!
Harmadszor azért, hogy Jézus

személyes munkatársai lehessünk:
„…ímééntiveletekvagyokminden
naponavilágvégezetéig.” (Mt28,20b)
Ez az igevers akkor igaz, hameg-
tesszükazelőfeltételétis:„Elmenvén
azért,tegyetektanítványokkáminden
népeket…”
Negyedszerazért,hogyaSzentlé-

lekegészteljességétéshatalmátki-
tölthesse ránk. Imádkozhatunk
Szentlélekért,amígbeleőszülünkés
beleöregszünk,deezvalóságsoha-

semleszszámunkra,hanemindu-
lunkel,hogyaSzentlélekerejévelne-
kidőljünkacélnak:lelkeketmenteni.
Ötödszörazért,mertennekvan-

nakalegdrágábbgyümölcsei.Eztleg-
jobban az alábbi igevers fejezi ki:
„Tudjameg,hogyakibűnösttérítmeg
az ő tévelygő útjáról, lelket ment
megahaláltól,éssokbűntelfedez.”
(Jak5,20)Milyenfontosezahárom
szó:lélek,halálésmegmentés.Alé-
lek olydrága,hogynemhasonlítha-
tó a legdrágább gyémánthoz sem.
Mégalegmegvetettebbutcanőnekis
ilyendrágaalelke.Érdemestehátve-
lükisfoglalkozniésalelküketmeg-
menteni Isten országa számára.A
halál alegsötétebbszavakegyike.Ak-
korlegszörnyűbbahalál,hatestés
lélekegyüttsemmisülmeg.Ameg-
mentés pediga legfénylőbb szavak
egyike:ahalálbólmegmenteni,Krisz-
tusörököstársává,Istengyermeké-
vétennivalakit.
Hatodszorazért,mertsemminek

sincsehhezmérhetőmaradandóés
csodálatos jutalma.„Azértelmesek
pedigfénylenek,mintazégnekfényes-
sége;ésakiksokakatazigazságravisz-
nek,mikéntacsillagokörökkönörök-
ké.” (Dán12,3)
EzutánRebekatestvéregytörténe-

tetolvasottfel.Egyevangéliumifő-
iskolatagjavoltkéttestvér:Ede ésVil-
mos. Egyikreggelazahírfutottbea
főiskolára,hogyaközelbenlévőtavon
süllyedegygőzhajó.Ede,akikitűnő
úszóvolt,ledobtafelsőruháit,ésbe-
ugrottatóba.Tízembertkimentett,
majdapartonégőtűzmelléültme-
legedni.Vacogottafoga,kék-zöldvolt
azarca,demindentartóztatásellené-
re újra és újra beugrott a tóba, s
mégöthajótöröttethozottkiapart-
ra.Ekkormárfélholtanhúztákkia
vízből.Továbbraisfigyelteatavat,s
kétfejetlátottahullámokközt.Újra

beugrottatóba,éskimerülten,min-
denerejétmegfeszítveúszottapart-
raakétemberrel.Szeretőkezekvit-
tékhazaésfektettékágyba.
Viliottültmellette.Edemegszó-

lalt:„Vili,megtettemmindent,amit
lehetett?” Ő igyekezett megnyug-
tatni, hisz tizenhét életet mentett
meg. „Deattól félek,hogyeznem
voltminden”–válaszoltaEde,ésegy-
reinkábbazelveszettekkelfoglalko-
zott.Testvéreújrapróbáltanyugtat-
ni:„Dehiszentizenhetetmegmentet-
tél!”„Tudom–mondtaEde–,dehát-
hamegmenthettem volna a tizen-
nyolcadikatis!”
Atörténetbőlmegértettem,hogy

IstenazértmentettmegFiánakdrá-
gavéreáltal,hogymunkatársalegyek,
ésrésztvegyekalelkekmentésében.
E lélekmentő munkában a legna-
gyobbteherlelkipásztorainkranehe-
zedik.Eztegyedülnemisképesekvé-
gezni.Segítőkrevanszükségük.Mun-
kamegosztásravantehátszükség.
Komoly lelki segítséget tudnak

adniagyülekezetimunkábanrészt
vevő testvéreink is,akik imádkozó
közösségekbenkönyörögnekazért,
hogylelkipásztorainkataSzentlélek
készítsefelabizonyságtevőszolgála-
tokra.Jódologazis,hagyülekezete-
inktagjaimárimádságoslélekkelin-
dulnakazistentiszteletekre,előzete-
seniskérveIstenáldásátazigehirde-
tőmunkájára.
Adja amiUrunk, hogyminden

gyülekezetbenlétrejöhessenezate-
hermegosztás,melynekáldottgyü-
mölcsekéntfelerősödikalélekmen-
tőmunka,ésmegelevenedikalelki
élet!Uram,buzdítsbennünket,hogy
ezérthitteltudjunkkönyörögni,és
érezzükannakfelelősségét,hogyami
mulasztásaink miatt egy lélek se
vesszenelIstenországaszámára!

g SzencziLászló

egyléleksevesszenelmiattunk!

Végetértszokásostavasziországjáró
csavargásunk,készülődtünkhazafelé.
Vasárnapvolt,Zalakarosrólindultunk
elreggeliután.Arecepciónrendeztük
aszámlát,levittükacsomagokataz
autóhoz,egygyors„ajóIstennevében”,
ésazautóvidámannekilódult.Szép,
tavasziidővolt,anapkellemesenci-
rógatottaszélvédőnkeresztül.
– Ne az unalmas sztrádát vá-

lasszuk,inkábbmenjünkaBalaton-fel-
vidékfelé–mondtam.
Egyetértő hallgatás volt a válasz.
Bevettszokásunk,havalaholútköz-

benérbennünketavasárnap,betérünk
egyútbaesőtemplomba.Csakegyrö-
vididőre,sazsembaj,hanincséppen
szertartás,sőtazismindegy,melyik
történelmi felekezet hajlékába bot-
lunkelőször.Mostiserrekészültünk.Én
vezettem,feleségempedigpásztáztaa
vidéket,számbavévealehetőségeket.
ÉppenaBalaton-partegyiknagyte-
lepülésénhaladtunkkeresztül,amikor

egybarátságoskülleműtemplomépü-
letmelléértünk.Lassítottam.
–Eznemegyevangélikustemplom?
– Dehogynem – hangzott a vá-

lasz.–HiszenottaLuther-rózsaahir-
detőtáblán.
–Akkorezjólesz–mondtam,sgya-

korlottvezetőkéntazonnalparkolóhely
után kezdtem kutatni. Nem kellett
sokáig.Ottárválkodottazorromelőtt
egy,minthacsakvártakvolna.
Mégsohanemjártunkabbanata-

karoskisevangélikustemplomban,sőt
valójábanaztsemtudtuk,hogyléte-
zik,csak„véletlenül”akadtunkrá.S
„véletlenül”mégparkolóisakadtelőt-
te.Különös.
Tízórafeléjárt,smivelazevangé-

likusistentiszteleteksokhelyen–jólis-
merthagyományunkszerint–tizenegy
órakor kezdődnek, kényelmesen ká-
szálódtunkkifelé.Egykicsitsétálunk,és
nohanincsidőnkvégigmaradni,deleg-
alábbbelehallgathatunkaliturgiábais

–terveztük.Ámazegyretöbbérkezőmi-
att kezdett gyanússáválniahelyzet.
Igen,aharmadik„véletlen”isbejött.Tíz
órakorkezdődöttazistentisztelet…
Néhányórávalkésőbbleállítottam

otthonazautómotorját.Jólesettki-
szállniahosszúútután.Bennempe-
digazegészútalattmotoszkáltegy
gondolat.Vajonmiértvoltolyanfon-
tosazÚrnak,hogymiaznapmenjünk
templomba?Hiszenmajdnemminden
vasárnapottvagyunk,sezalkalom-
malnemhangzottel–vagynemér-
tettükmeg?–különleges, személyre
szólóigesem.Bekellvallanom,sajnos
azótasemtudomaválaszt.
Deazbiztos,hogyottazonavasár-

naponaMindenhatóígymutattameg
nekünkajelenlététésgondoskodósze-
retetét.Amintmindenkimássalisoly
sokszormegteszi.Mégazokkalis,akika
„véletlenben”bíznak,ameghallgatottké-
réstpedig„mázlinak”szoktákértékelni…

g GyarmatiGábor
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Névjegy:
CsorbánéFarkas
ZsófiaAnna
2005augusztusaótaszol-
gálunk Győrben férjem-
melegyütt.Hatodévesként

érkeztem a gyülekezetbe, majd lelkészi
szolgálatomataGyőriEvangélikusEgyház-
községbenésaPéterfySándorEvangélikus
Gimnázium,ÁltalánosIskolaésÓvodában
kezdtemmeg.2009ótabeiktatottiskola-
lelkészkéntahitoktatásésalelkigondozás
áldottszolgálataamunkámagyermekek
éscsaládjaikkörében.Ehhezamunkához
kiegészítésként elvégeztem a szociálpe-
dagógiaszakotis.

Azoldaltszerkesztette: VitálisJudit

–Milyentüneteivannakazinternetfüggőség-
nek?Mikortóltekinthető„kórosnak”avilághá-
lóhasználata?
–Azinternetfüggőségnagyongyakorijelen-

séggévált,főkéntafiatalokközött.Rásegített
erreazokostelefonokmegjelenéseésnépsze-
rűvéválásais.Azinternetfüggőségegyértelmű
jele,havalakiegyrehosszabbidőttöltagép
előtt,éspéldáulnempusztánazértfacebooko-
zik,mertjólesiknézegetniaképeket,amások
által megosztott információkat, gondolato-
kat,hanemazértlépbeidőrőlidőreaközös-
ségioldalra,merthanemteszi,feszültnekér-
zimagát, befejezetlenséget élmeg, ingerlé-
kennyéválik,ésúgyérzi,valahogynemteljes
anapenélkül.Ezekmárúgynevezettmegvo-
násitünetek.
Afüggőségfontosismertetőjegyeazis,haaz

illetőnemszívesenvalljabe,mennyiidőttölt
azinterneten,hanapközbenisazonkapjama-
gát,hogyolyangondolatokcikáznakafejében,
amelyekazinternetezéssel,azonnanszerzett
információkkal,kapcsolatokkalvannakössze-
függésben, ha a személyes találkozásokhoz
képestelőnybenrészesítiaközösségioldalakon
valóchatelést,haazinternetezésreszántidő
mindigtöbbszöröseazeltervezettnek,éspél-
dáulhaagépezéskezdkiszorítanimástevé-
kenységeket,amelyekpedigkorábbanérdekel-
tékazilletőt.
–Mibenhasonlítaz internetfüggőségmás

szenvedélybetegségekhez,ésmibenkülönbözik
tőlük?
–Azinternetfüggőségbelátása–másfüg-

gőségekéhezhasonlóan–elégkésőnalakulki,
amikormáraszemélyenergiáinaknagyrészét
ezatevékenységkötile.Azinternetfüggősé-
getazúgynevezettviselkedésiaddikciókközé
sorolhatjuk.Apszichésfüggőségkomolymér-
tékérőlbeszélhetünkitt,ésbizonyezelégne-
hezenküzdhetőle,egyszerűenazért,mertmás
tevékenységekegyrekevésbéokoznakörömöt,
ígyaszemélyelhatározásaiellenéreismindig
újraésújravisszatéragéphez,hogyakeletke-
zőbelsőűrtkitöltse,hogymagátlefoglalja.
Asokon-linetöltöttidőszámosembernél

tudattalan bűntudatot generál – mivelhogy
nemértelmes,hasznosabbtevékenységgeltölti
azidejét–,amiegyenesútalehangolt,akárde-
presszióslelkiállapothoz.Ennekelűzésepedig
újraanetezésbehajszoljaazembert,mertott
beszippantjaőtavirtuálisvilág,éssajátnega-
tívhangulatáranemkellreflektálnia.Kialakul
egyördögikör,amelybőlnehézszabadulni.Az
internetfüggőségnektehátsokolyanpszicho-
lógiaielemevan,amelymásfüggőségekeseté-
benismegtalálható,csakittazaddikciótoko-
zó„anyag”avirtuálisvilág.
–Demiértnemeléga„valóvilág”,miértvon-

zóbbavirtuális?Milyen–vélt–előnyökettár-
sítanakhozzá?
–Annak,hogyavirtuálisvilágvonzó,szá-

mos oka van. Könnyebben kontrollálható,
hogykivel,mikor,milyenmódonlépnekkap-
csolatba,ígyhaaközvetlenemberikommuni-
kációbankevésbéügyesisvalaki,ittakkorsem
kerülhátrányospozícióba.Ezerősenvonzóas-
pektus.Ezenkívülebbenaközegbenaszemé-
lyiségnehezebbenelfogadhatóelemeirejtve
maradhatnak,aszemélymegalkothatjaönma-
gátegyújmódon,éstesztelheti,kinekazér-
deklődésétkeltifel.Ezzelkalandosszerepjáték-
bafog,melynekazonbanegyrekevesebbkö-
zevanavalódiszemélyiségéhez,ígyamások-
tóljövőpozitívreagálásoksemalkalmasakar-
ra,hogyazérzelmiigényeket,aszeretvelevés
vágyátvalóságosankielégítsék–eza„csakaka-
rakteremetszeretik”állapot.
A virtuális világban olyan érzelmeket –

példáulnyíltagressziót,dühöt–fejezhetnekki,
amelyeketavalóéletben,anevükfelvállalása
mellettnemengedhetnénekmegmaguknak.
Akövetkezményekkelazonban,amelyeketa
másikemberpszichéjébenokoztak,nemkell

szembesülniük,tehátazagressziókifejezésé-
nekagátjaeltűnik,aszemélyavirtuálisvilág-
banazálnévalattegyrejobbanfelszabadul,és
már-márkeresialehetőségeket,hogymások-
rólcinikusvagyakárdurvavéleménytfogal-
mazzonmegéstegyenmindenkiszámáralát-
hatóvá.
–Milyenmásveszélyeivannakazinternet-

függőségnek?Milyenterületekengátolhatjaa
normáliséletvitelt?
–Azinternetfüggőséglegnagyobbveszélye

az,hogyaszemélymástevékenységekkelkap-
csolatbanmotivációvesztettéválik,érdektelen-
né, összességében pedig életunttá lesz, és
ürességérzésselfogküzdeni.Egyrekevésbéfog-
jaérezni,átélnimásdolgokértelmét,hasznos-
ságát,ezértanormáliséletviteltjellemzőfel-
adatoktól,kötelességektől,élményektőlegyre
inkábbtávolmarad,éséletebeszűkül.Súlyo-
sabbesetbenakáraziskolábólvagyamunká-
bóliskimarad.
Klienseimközöttelőfordultmárolyanfiatal,

akiolyanmértékbenűzteazon-lineautóver-
senyzést,hogytizenhatévesenkimaradtazis-
kolából,ésotthon,alesötétítettszobájábanját-
szottreggeltőlestig,időnkéntbevéveazédes-
anyjaáltalazajtajaeléletettételt.Avalódi,élő
társas helyzetektől olyannyira távol maradt,
hogyegyidőutánamásokkalvalótalálkozástúl-
burjánzószorongástokozottnála–rutintalan-
ságamiatt–,ezértkerültmindenszociáliskon-
taktust.Önbizalmacsökkent,kapcsolataitnem
érezte,hihetetlenülelmagányosodott.
Amikorterápiárakerültasor,segítőként

előszörénmentemelafiatalhoz,mertarra
nyitott volt, hogy az ő territóriumán belül
megismerjen,dearendelőbejönninemakart.
Elindultközöttünkegypárbeszéd.Eleinteaka-
dozva,mertszorongásaimiattmégaszem-
kontaktustsemtartotta,olyanrutintalanná
váltazemberikapcsolatokban.Avirtuálisvi-
lágonkeresztülközeledtemfelé,énléptembe
azővilágába,ésonnanvezetgettemkifelé.Ar-
rólkérdezgettem,hogyazottmegismert,meg-
szeretettkarakterekkihezhasonlítanakazéle-
tében,környezetében,mitismertmegottma-
gából,ésazthollehetnekamatoztatniazoff-
linevilágban,milyendolgokérdekeltékkoráb-
ban,anetezéselőtt,azokhozmikénttudna
részbenvisszatérni.Számosegyébkérdéstdol-
goztunk fel,éshárom„házhozmenetelem”
utánmárhajlandóvoltarendelőbejönnihe-
tente.Akettőnkkapcsolatábangyakoroltabe
újraaszociálishelyzetet,ésváltegyreügye-
sebbé.Asegítőkapcsolategyévenáttartott,
afiúmáraleérettségizett–alternatíviskolai
keretben, személyes mentor mellett –, és
vanpárkapcsolata.
–Aziméntipéldaegytizenhatéveskamasz-

rólszólt.Körüllehethatárolni,hogykikésmi-
értalegveszélyeztetettebbek?

–Sajnosnemlehetegyértelműválasztad-
nierreakérdésre.Alegkülönbözőbbkorosz-
tályok csúsznak bele a függőségbe, fiatalok,
munkahelyükönunatkozófelnőttekésmagá-
nyosidősemberekegyaránt.Acsaládikörül-
ményekmárjellemzőbbek:kevéskontaktus,a
lelkiintimitástólvalóelmenekülés–gépezés
közbennemkellbeszélgetniaházaspároknak
egymássalvagyaszülőknekagyermekkel–,
dolgozószülőkmihamarabbiönállósodásrabiz-
tatottgyermekkel,asportoláshiánya,atalen-
tumok gondozatlansága, a gyermek szülői,
felnőttszerepbevalóemelése,agyermekele-
veszorongókarakterevagyolyanfogyatékos-
ság, amely miatt a személyes kapcsolatok
fenntartásanehezebb,akadozóbb.
Egy-egy függőség kialakulásának vannak

megnevezhetőrizikófaktorai,példáulaszülők
mintátadófüggőéletvitele,alkoholizmusa,já-
tékszenvedélye,gyógyszerfüggősége–ésígyto-
vább – vagy a gyermek túlvédő nevelése,
amelymiattkockázatkeresésrevalómotiváci-
ója a serdülőkorralmegemelkedik. De akár
olyan„betegségelőny”islehetveszélyeztetőfak-
tor,hogyaszülőkházasságátakarjatudattala-
nul egyben tartani a fiatal, és abban hisz,
hogyasajátfüggőségeaszülőknekolyankö-
zösproblémalesz,amelymiattegyüttmarad-
nak.Ilyenesetbenazonbanagyógyulásisne-
hezenérhetőel,hiszenaserdülőneknemér-
dekeajavulás.
Számosrizikófaktorvanmégúgyáltalában

afüggőségekesetében,deazinternetfüggőség
kialakulásatekintetébenazisveszélyeztetett,
akipszichésenazegészségestartománybatar-
tozik,hiszenez„pozitív”szenvedélykéntindul,
ésazilyenszenvedélyszintemindannyiunkra
jellemző.Ennélafüggőségnélazönpusztítófak-
torugyaniskevésbélátványos,mintazalkoho-
lizmusnálvagyakábítószer-függőségnél,sőt
kezdettőlfogvaazönépítésillúzióját,képessé-
geink, intelligenciánk fejlesztésének ideáját
nyújtja.
–Mégismittehetakkorafüggőségjeleitfel-

ismernivélőszülővagybarát?Mivelcsalogat-
hatóelamonitorelőlazérintett?
–Aszülőlehetőségeiamegelőzésterénaleg-

nagyobbak, az internetfüggőség kialakulása
utánmárnehezebbahelyzet.Hagyermekünk
láthatóanolyanalkat,akiszenvedélyesentud
űznidolgokat,akáramegszállottságiggyűjte-
nivalamitvagykitartóanodaszentelnimagát
dolgoknak,figyeljünkodaarra,hogyazinter-
netezésnekmilyenidőkeretetadunk.Nemaz
alegelőnyösebb,hakorlátozzukanapimennyi-
séget–példáulegyóranaponta–,mertakkor
akaratlanulismegnöveljükagépezésértékét,
aztazidőtvárttá,vágyottátesszük,jutalomként
címkézzükagyermekszámára.
Sokkaleredményesebbeklehetünk,harend-

szeresengondoskodunkolyantevékenységek-
ről,amelyekközbennincsgépaközelben,és
agyermekmintegy„rákényszerül”,hogyegész-
ségestevékenységekízéreérezzenrá.Ígyane-
tezésmegtaláljaanekimegfelelőhelyet,időt,
nemtudelhatalmasodni.
Ilyen tevékenység lehet, ha kalandosan

alakítjukanapot.Ez„bevonzza”agyermeket
–példáulegyüttsportolunk,nyáron„szedd
magadkertekbe”megyünk,paintballozunk
vagybowlingozunkmáscsaládokkal,atelken,
akertbentevékenykedünk,függőágyazunk,
kisebbekkelkreatívkodhatunk,ingyeneska-
landparkokat keresünk fel, mint például a
„mezítlábaspark”Tabajdon.Afantáziánkra
vanszükség–ésperszeaszülőáltalbelefek-
tetettenergiára–,hogyélvezetessétegyüka
napokat,napszakokat,amelyeketegyütttöl-
tünk.Ehhezperszeszükségünkvanarraazat-
titűdváltásra, hogy a gyermek elsősorban
örömforrás,erőforrás–ésnem„akadály”éle-
tünkszabadalakításában.
Erreszoktákmondani,hogya„nem”peda-

gógiája,vagyisatiltásgyakorlatahelyett–an-
nakhangsúlyozása,hogymimindenrekellne-
metmondani–gyümölcsözőbbaz„igen”pe-
dagógiája, azaz a gyermek életében legyen
annyi„igenmondás”különbözőtevékenységek-
reéskapcsolatokra,hogyazezeketellehetet-
lenítő, ezek megélését akadályozó dolgok
visszaszoruljanak,kisebbhangsúlytkapjanak
–akáranetezésmaga.

g VitálisJudit

Csüngökahálón
Azinternetfüggőség–ésamimögöttevan

b Ismerősakép?Üvegestekintettelbámuljaaszámítógépvagyazokostelefonképernyő-
jét,percenkéntfrissítiaze-mailpostafiókjátvagyachatenelérhetőklistáját,folyama-
tosanposztol,lájkolésmegoszt,órákigjátszikagépelőtt–ésképtelenség„kirobban-
tani”onnan.Anyáriszünetbenkorlátlanahozzáférésaszabadidőhöz–akorlátlanin-
ternet-hozzáféréspedignemisolyanritkánaddikciótokoz.Azinternetfüggőségter-
mészetérőlFrivaldszkynéJungCsilla klinikaiszakpszichológustkérdeztük.

pAlAckpostA

Tükröződés
Azutolsóhittanórák egyikén elővettük az
Ungame nevűtársasjátékot.Afiataloklegin-
kábbakártyánszereplőkérdésekreszeretnek
válaszolni,ígynagyazöröm,amikorvalaki
kérdéshezjut.Akövetkezőkérdésvoltsoron:
„Szerintedhogyanfogszkinéznitízévmúl-
va?”Acsoportjótderültezen,hiszenpont
olyanvalakihúztaakártyát,akinagyonad
a külső megjelenésére. „Ugyanolyan jól,
mintmost,vagymégjobban,demindenkép-
penizmosabban”–hangzottafelelet.
Afiúválaszaegybecsengazzal,amitana-

pokbanegyfiatal lánnyalkapcsolatbanta-
pasztaltam. Hajszínével, öltözködésével is
szeretifelhívnimagáraafigyelmet,desok-
kal inkább azzal a különleges közlekedési
technikával, ahogy minden kirakat előtt
megáll.Nemazérttesziezt,mertegyformán
érdeklődneavillamosságiszaküzletvagyaz
esküvőiruha-szalon kínálata iránt, hanem
sokkalinkábbazért,hogyszemügyrevegye
magát.
Nyárvan,ésavízpartonülök.Asimavíz-

tükörbenmegjelenikatükörképem.Nézem
ésfigyelem:vajonmitüzennekem? Kivagy
te?Egyarccsupánvagymagaazember?
Egykisfiújelenikmegmellettem,kavicso-

katdobálavízbe.Nagycsobbanás,ésatü-
körképem először csak torzóvá lesz,majd
eltűnik.Elgondolkodomazon,hogyvajona
környezetembenlévőfiatalok,akikfejlődé-
si korszakuknak azon időszakában járnak,
amikorigazáncsakakülsőmegjelenésükre
figyelnek,sejtik-eazt,hogyidővel,amiszép,
azráncossálesz–hogynemazarcunkésaz
alakunkteszazzá,akikvagyunk.Ahogyavíz-
bedobottkőtorzóváteszia tükörképünk,
ugyanúgy pillanatok alatt változik a kül-
sőnk.
„Oké, hogy az izmaidra gyúrsz, de mi

vanaszívedben?”–tettefelakérdéstazegyik
osztálytárs.„Milenne?!Azolyan,amilyen.
Túlsokatnemlehetrajtaváltoztatni,ésah-
hozsenkineksemmiköze.”
Mitőlleszvalakiszépvagyerős?Azem-

bervalódiértékeaszívébenrejtőzik.Aszív-
benrejlőlegkülönbözőbbkincsektesznekér-
dekessé és vonzóvábennünket.A szívünk
cselekedetei hoznak bennünket közelebb
egymáshoz, és teszik az életet élhetőbbé.
Nema külső jegyeink alapján ítélnekmeg
bennünket,hanemannakalapján,ahogyan
viszonyulunkegymáshoz.Ahogyodalépünk
a szomorkodó mellé, és megvigasztaljuk,
ahogyakiközösítettetfelkaroljuk.Hacsak
egyaprófigyelmességetteszünk,aésmind-
ezt önzetlenül, akkor máris megvalósul:
„Ahogyanavíztükröziazarcot,úgytükrö-
ződikaszívbenazember.” (Péld27,19)Akitúl
sokatfoglalkozikönmagával,atúlzottmagá-
rafigyelésbenlemaradatöbbiekről,mások
közeledéséről,ésmirefeleszmélne,márké-
ső, hiszen magára maradt önmagával. A
szívbentükröződőemberviszontmagához
vonzzaazembereket.
Nyárvan,ésavízpartonülök.Asimavíz-

tükörbenmegjelenikatükörképem.Nézem
ésfigyelem:vajonmitüzennekem?
Figyeljaszívedre,mertonnanindulkiaz

élet!
g CsorbánéFarkasZsófiaAnna
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Akutatástfolytatvajelenlegaválla-
latkétvilágháborúközöttitörténe-
tével, illetve az akkori évtizedek
meghatározó vezetőjének, Gulden
Gyulának az életével foglalkozom.
GuldenGyula1923és1947között

vezetteazakkorrészvénytársaságifor-
mábanműködővállalkozást,azonban
életútja,valamintHerendésamagyar
iparérdekébenvégzetttevékenységei
szinte teljesen ismeretlenek. Pedig
meghatározó szerepe volt abban,
hogyaporcelángyárakétvilághábo-
rúközött,különösenaz1930-asévek-
benjelentőskonjunktúrátésnemzet-
közisikerekettudottelérni.Életének
egyesállomásaitarendelkezésreál-
ló levéltári forrásokból igyekszem
feltárni,deahhoz,hogyteljeslegyen
akép,szükséglennealeszármazot-
tak, rokonok által megőrzött, el-
mondottcsaláditörténetekreis.
Guldenédesapja,abajorszármazá-

súidősebbGuldenGyula(JuliusGul-
den) az1870-esévekelejénérkezettBu-
dára.1872-tőlaGanz-gyármérnöke-
ként,majdkésőbbigazgatóhelyettese-
kéntdolgozott.Elsőházasságarévén
avállalatotvezetőEichleiterAntal és
MechwartAndrás sógoralett.Ebbőla
házasságábólnégyfiaszületett.
A család, bár több alkalommal

költözött,mindigaVízivárosonbe-
lülmaradt,ésa19.századvégénaz
Eszterutcábansajátházatisvásárolt.
AbajorszármazásúGulden–más
Ganz-alkalmazottakkal együtt – a
budainémetevangélikusgyülekezet
aktívtagjavolt.Többekközöttőlett
akeresztapjaKarinthyFrigyes evan-
gélikushitre áttért édesapjának is.
Miutánfeleségetragikusanfiatalon
elhunyt,újranősült,éseházasságá-
bólmégháromgyermekeszületett;
alegfiatalabb,Gyula1898-ban.
Azédesapjátegészenfiatalonel-

vesztőifjúGuldeniskoláitaVízivá-
rosban,majdabudapestitudomány-
egyetemenésaKeletiKereskedelmi
Akadémián végezte. Első munka-
helye a Budapest Székesfővárosi
Gázművek,majdrövidideigabuda-
pestiárutőzsdevolt.
A több nyelven beszélő, kiváló

nemzetközikapcsolatokkalrendelke-
zőGuldenGyula1923-bankerülta
néhány hónappal korábban létre-
jöttHerendiPorcelángyárRt.-hez,a
korábbi tulajdonos, főrészvényes,
FarkasházyJenő 1926-oshalálaután
pedigőlettavállalatvezérigazgató-
ja.Etisztséget1944-igtöltöttebe.

Felesége révénaGerbeaud család
tagjalett,ésaKuglerUtódaGerbeaud
Rt.igazgatóságábanisszerepetvál-
lalt.Mindafővárosi,mindazorszá-
gosszakmaiközéletelismertszemé-
lyisége volt, tagja volt például a
Gyáriparosok Országos Szövetsé-
gének, illetveazOrszágosMagyar
IparművészetiTársulatnak.
Családikötődéseésüzletikapcso-

latairévéngyakranutazottNyugat-
Európába,éstöbbszörmegfordultaz
Amerikai Egyesült Államokban is.
Az1940-asévekelejéntiszteletbeli

portugál konzulnak választották,
1944őszénnéhányhónapigővezet-
teazembermentésbenaktívanrészt
vevőkövetséget.1944decemberében
családjávalkénytelenvoltelhagyniaz
országot,feleségegenfirokonaihoz
menekültek.Bártervezték,márnem
tértekvisszaMagyarországra,ennek
ellenére1947-ignapitöbbszörilevél-
váltásútjánSvájcbóltovábbirányí-
tottaavállalatot.Nekiköszönhető,
hogyamásodikvilágháborúutánsi-
kerültHerendnemzetközikereske-
delmikapcsolataitújraszőni.
1948-ban feleségével és lányával

az Egyesült Államokba költöztek,
aholtöbbévtizedigaSyracuse-iPor-
celángyárban(NewYorkállam)dol-
gozott.1979decemberébenhunytel
Syracusevárosában.
GuldenGyulaszemélyeséletútja

–hasonlóanelődjééhez,Farkasházy
Jenőéhez–1923-tólszinteegybefor-
rottavállalatnapiműködésével.A
porcelángyáriratanyagaittanulmá-
nyozvajóllátszik,hogyanpróbáltaaz
igazgatótanácstagjaivalegyüttHe-
rendnemzetközikapcsolataitbőví-
teni,tartalommalmegtölteni.Ennek
köszönhetőenGuldenGyulaéletút-
jánakbemutatásaegybenkiválófor-
ráskéntisszolgálhatasikerekmögött
meghúzódó herendi hétköznapok
megismeréséhezis.
Ahhoz azonban, hogy életútját

minélrészletesebbenfeltárjuk,szük-
ségvanaleszármazottak,rokonokés
Guldent, a családját, valamint a
Gerbeaudcsaládotesetlegmégisme-
rőktörténeteire.

g SzűtsIstvánGergely
(MNLVeszprémMegyeiLevéltár)

Acsaláddalkapcsolatosinformáci-
ókata87/401-422-estelefonszámon,
illetveaszutsig@veml.hue-mailcí-
menvárom.

AHerendiPorcelán-
manufaktúratörténetei:

GuldenGyula
b AHerendiPorcelánmanufaktúramajdkétévszázadostörténetének
világsikereiközismertek,azonbanazkevésbékutatottésköztudott,
kikálltakesikerekhátterében,ésegyáltalánhogyanteltekagyárhét-
köznapjai.EnnekmegismeréseérdekébenaHerendiPorcelánmanu-
faktúraZrt.ésaMagyarNemzetiLevéltárVeszprémMegyeiLevél-
tára2010őszénmegállapodástkötöttalevéltárőrizetébenlévőirat-
anyagrendezéséreéstudományosfeldolgozására.Ennekelsőered-
ményea2011-benmegjelent,Aműhelytőlaszalonig–AHerendiPor-
celánmanufaktúraaMonarchiaidején címűkönyvemvolt.

g H.HubertGabriella

A Madách-szakirodalom (Halász
Gábor,KerényiFerenc,AndorCsaba
stb.)régótaszámontartjaésjegyzi,
hogyMadáchImreAlsósztregováról
gyakranellátogatottbarátja,ajólel-
kűkülönchírébenállóSzentiványi
VinceBogomér szakáli elhanyagolt
kúriájába, s a széles olvasottságú
birtokosgazdagkönyvtárábólrend-
szeresenkölcsönvetteakorabeliiro-
dalmiműveket.Nógrádbankialakult
egyolyanbirtokos-értelmiségi kör
(Madách,Szentiványi,SzontaghPál,
NagyIván,VeresGyula),amelynek
tagjaifolyamatosaneszmétcseréltek
kulturális-irodalmikérdésekről.
Madáchunokaöccse,BaloghKá-

roly visszaemlékezéseiben (kiadta
AndorCsaba,Budapest,1996)külön
fejezetet szentel SzentiványiBogo-
mérnak, s így jellemzi: „Azöregúr
sokoldalú,nagytudású,szélesolva-
sottságúférfiú;deolyanigazikönyv-
molytudós,akifelraktároztaismere-
teit,mintkönyveit;detudásátkifelé
nemtudjaérvényesíteni.Polcpolcfe-
lettroskadozikakönyveksúlyaalatt
a dohos levegőjű szobában. (…)A
modernirodalomtermékeivelrend-
szerintőláttaelasztregovaiházat.”
Szentiványirésztvettazegyházi

életbenis,1855-benpéldáulanógrá-
diesperességegyikképviselőjeként
jelentmegPestenabányaiegyház-
kerületközgyűlésénésaMáriaDo-
rottya főhercegasszony tiszteletére
tartott gyászünnepen. A korabeli
sajtóbantöbbszörtalálkozhatunka
nevéveléskülönbözőcélokraszánt
adományaival.
Anógrádszakálinemesönzetlen-

sége, könyvgyűjtő szenvedélye is
hozzájárulhatottelszegényedéséhez;
haláláigvásároltaésolvastaaköny-
veket.NagyIvángenealógiailexiko-
nában a régi, hírneves Szentiványi
családrólírvaBogomérnevénélmeg-
jegyzi:„EgykorNógrádmegyealszol-
gabírája,utóbbtáblabírája,nagyol-
vasottságú, mívelt hazafi, kinek a
megyébentánalegszebbéslegbecse-
sebbkönyvtáravan.”
A Madách-szakirodalom azon-

bannemtudja,hogymilettSzentivá-
nyi Bogomér könyvtárával. A vá-

laszazEvangélikusOrszágosKönyv-
tár(EOK)ésazEvangélikusOrszá-
gos Levéltár (EOL) állományában
lelhetőfel.AzEOKőrziugyanisafa-
sorievangélikusgimnáziumkönyv-
táránakegyrészét,seztartalmazza
aSzentiványiVinceBogomér-könyv-
tárnakatöredékétis.Mindegyikkö-
tetben ott található az általában
rosszullátható,eredeti,régi,címeres
pecsét:SzentIványiVintzeBogomér
Könyvtára.

Agyűjteménytugyanisaz 1867-
benelhunyttulajdonosvégrendele-
tileg„a’pestiÁgostaihitvallásúevan-
gélikusok nagy gymnasiumának”
hagyta.Avégrendeletszerinttöbb
minthatvanéviggyűjtöttekönyvtá-
rát,amelymintegyhúszezerforint-
jábakerült.Aközhasznáraátenge-

dettkönyvanyagjelentőségétnöve-
li,hogyezvoltagimnáziumaddigi
történetében a legnagyobb könyv-
ajándékozás.
Agyűjtemény felügyeletére és a

könyvtárnokdíjazásáraSzentiványi
különhagyományozottkétezerforin-
tot(BatizfalvyIstván:ABudapesti
Ág.Hitv.Ev.Főgymnasiumtörténe-
te. Budapest,1895;HittrichÖdön:A
BudapestiÁgostaiHitvallásúEvan-
gélikusFőgimnáziumelsőszázeszten-
dejének története. Budapest, 1923).
Azadománygondozásával,leltá-

rozásával Szénássy Sándort (1828–
1872)bíztákmeg,akiagimnáziumla-
tin-ésgörögtanára,iskolaikönyvtár-
noka, 1869-től igazgatója volt. Ő
gondoskodottarról,hogy1868-ban,
anyáriszünetbenakönyvtáratelszál-
lítsákNógrádszakálrólagimnázium
(Sütőutcai)épületébe,ésaII.eme-
leten, a IV. osztályos latintanulók
termébenfelállítsákakönyvszekré-

nyeket.Szénássyfelhívástistettköz-
zé:Szakálbanértesültarról,hogya
könyvtárbólmagánszemélyek több
könyvetkikölcsönöztek,skérte,ad-
jákátneki,hogyakönyvtármegőriz-
hesseteljességét.Szénássynapitaná-
rifeladataimellettmegírtaaszakáli
könyvtárleltárátis1869-ben.
Az EOL-ban található, bekötött

leltárkönyvbennyelveksnemtudo-
mányszakokszerintkülönülnekelaz
egyeskiadványok:eszerintakönyv-
tár6447kötetettartalmazott,ebből
1764magyar,2995német,478latin,
639francia,454angol,74olaszés43
spanyolnyelvűvolt.MadáchImrea
magyaréskülföldiirodalomszámos
korabelikiadásátmegtalálhattaSzent-
iványiBogomérkönyvtárában.(Gaz-
daganyelvészeti,jogi,földrajziéstör-
téneti anyag is.) Madách Imre Az
embertragédiája címűműveisszere-
pelaleltárban–félreíráslehet,hogy
Pest1859.olvashatóacímleírásban.
(Azelsőkiadáscímlapjánugyanisaz
1861-esdátumszerepel,és1862.janu-
ár12-énhagytaelasajtótamű.)
Azembertragédiája elsőkiadása,

aSzentiványinakdedikáltpéldányma
ismegvan,denemazEOK-ban,ha-
nemagyőriXántusJánosMúzeum-
ban, ahová 1973-ban Szabó József
(1902–1986) evangélikus püspök
gyűjteményébőlkerült.AzEOKőr-
ziviszontaTragédia SzabóJózsefex
librisévelellátott1863-as,másodikki-
adását.Eddigitudásunkszerinttehát
a Szentiványi-gyűjteményből nem
került az EOK-baMadách-kiadás.
Hogyanalakultakönyvtártovábbi

sorsa?Agimnáziummalegyüttazúj,
fasoriépületbeköltözött.Ottazonban
akönyveketmárbeosztottákafőbbtu-
dományszakokba,ésújjelzettellátták
el–vagyismegszűntazeredetilegkü-
lön tartott és kezelt Szentiványi-
könyvtár.Csakapecsétekésatulajdo-
nosibejegyzésektanúskodtaktovább-
raisakötetekeredetéről.
Szentiványikönyveiazállamosítás

után osztoztak a fasori gimnázium
könyvtárának a sorsában. A fasori
könyveknekcsakegyrészétsikerült
bementeniazevangélikusegyházÜl-
lőiútiszékházába–Szentiványiköny-
veibőlelsősorbanateológiaésklasszi-
ka-filológiakörébetartozó,főleglatin
nyelvűműveket.Akönyvekmásikré-
szeszétszóródott, illetvebekerülta
NépkönyvtáriKözpontba,amelyből
későbbkülönbözőkönyvtárakigényel-
hettekegy-egykötetet.Ígyazokbanaz
on-linekatalógusokban,amelyekfel-
tüntetikatulajdonosbélyegzőjétis,
szerteazországbantalálhatunkSzent-
iványiVinceBogomérkönyvtárából
származóműveket.
AzEvangélikusOrszágosKönyv-

tárbancsakazutóbbiévekbenváltle-
hetővé,hogyakorábbitulajdonoso-
kat is elkezdjük számbavenni. Így
csakmegbecsülnitudjuk,hogykörül-
belül ezer könyvünk származhat a
nógrádszakálikönyvtárból.Legérté-
kesebbazatizenötmű,amelyeta16.
századbannyomtattak(ókoriklasszi-
kusok,Luther ésErasmus egy-egy
műve).

Aszerzőirodalomtörténész,azEvan-
gélikusOrszágosKönyvtártudomá-
nyosmunkatársa

b Rovatunkjelenírásaegymamárcsakrészbenegyházigyűjteményeink
birtokábanlevőkönyvtársorsáttárjafel,segyúttalfelidéziazevangé-
likuskultúrtörténetegyfigyelemreméltószemélyiségénekemlékét,aki
végrendeletébennagykönyvtárátegyházunkrahagyta.Mamárlegfel-
jebbhosszaskutatásutánésvirtuálisanegyesíthetőagyűjtemény,ám
azEvangélikusOrszágosKönyvtárbanmegmaradtrészeisigenértékes.

Könyvtárésolvasója
SzentiványiVinceBogomérésMadáchImre
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Budavár,I.,Bécsikaputérde.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)Johan-
nesErlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.BaliczaIván;Fébé,II.,Hűvös-
völgyiút193. de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.Sztoj-
anovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)Fodor
Viktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de.10.GálosIldikó;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.dr.Lászlónédr.AgodAnett;Újpest,
IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,De-
áktér4.de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)Cselovszky
Ferenc;du.6.(orgonazenés)SmidéliuszGábor;Fasor,VII.,Városligetifa-
sor17. de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.de.fél
11.GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák)GulácsinéFa-
bulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.GombkötőBeáta;Ferenc-
város,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kő-
bánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.Re-
zessyMiklós;XI.,Németvölgyiút138.de.9.(úrv.)MissuraTibor;Buda-
gyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.de.9.(úrv.)BenceImre; Budahegyvi-
dék,XII.,KékGolyóu.17.de.10.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld,XIII.,Kas-
sákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de.11.
(úrv.)TamásyTamásné;XIV.,Gyarmatu.14.de.fél10.TamásyTamásné;
Pestújhely,XV.,Templomtérde.10.(úrv.)SzabóB.András; Rákospalo-
ta,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákos-
szentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de.fél11.VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.
(reformátustemplom)du.3.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de.fél11.Nagy-
néSzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de.9.KovácsÁron;Rá-
kosliget,XVII.,GózonGy.u.de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVI-
II.,Kossuthtér3. de.10.Horváth-CsitáriBoglárka;Pestszentimre,XVI-
II.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.DeákLászló;Kispest,XIX.,
Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;XIX.,Hungáriaút37.de.8.SzéllÉva;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,
Deáktérde.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.Hok-
kerZsolt;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem)de.fél10.dr.Lackner
Pál;Budaörs,Szabadságút75.de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Ba-
golyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-templomade.fél12.RoszíkGábor.

Összeállította: BallaMária

Atalálkozónafeszültukrajnaibelpo-
litikaihelyzettelkapcsolatbanazegy-
házaktársadalmifelelősségvállalása
isszóbakerült.ZánFábiánSándor
püspökelmondta,hogyKárpátalján
vanrómaikatolikusésgörögkatoli-
kusmagyaregyházis,azevangéliku-
sokszámaazonbanigencsekély.
AMEÖT-főtitkárvendéglátójával

meglátogattaanagyberegireformá-
tuslíceumot;azintézményújépület-
részéneképítéseabefejezőstádium-
banvan,atervekszerintaugusztus
23-ánadjákát.
Aberegszászireformátuslevéltár-

banésmúzeumbanazegyházkerü-
letőrzésreéskutatásraszántiratait
éskegytárgyaittekintettékmeg,utá-
napedigazidősekotthonátésakrí-
zisbenlévőfiatalanyákotthonátke-
restékfel.Azutóbbibanolyanédes-
anyák élnek, akiknek nincs hová
menniük. Felkeresték a mezővári
NefelejcsRehabilitációsKözpontot
is,aholfogyatékkalélőfiatalok–ket-
tőtőltizennyolcéveskorig–nappali
gondozásafolyik.

TalálkozójukvégénaMEÖT-főtit-
kárésapüspökmegállapodtakab-
ban, hogy aMEÖT az évi rendes
ökumenikus lelkészkonferenciákra
Kárpátaljárólisvármajdlelkészeket.
Ennekjegyébenmáridénjúnius23–
27.közöttisleszkárpátaljairésztve-
vőjeakonferenciának.
A MEÖT-főtitkár megbeszélést

folytatottaberegszászimagyarfő-
konzullalis.TóthIstván szóltarról,
hogykapcsolatukamagyaregyhá-
zakkal igen jó, rendszeresen részt
vesznek egymás rendezvényein. A
beregszásziMagyarországegyikleg-
nagyobbfőkonzulátusa,ésaképvi-
seletmegléte az ott élőmagyarok
identitástudatánakmegőrzéseérde-
kébenisnagyonfontos–mondtaa
főkonzul.
AmegbeszélésekUkrajnabékésfe-

léntörténtek,annaktudatábanazon-
ban,hogyakeletihatáronpattaná-
sigfeszültahelyzet,amirányomja
bélyegétamindennapokra.

g Dr.FischlVilmos
evangélikus lelkész,MEÖT-főtitkár

MeÖT-főtitkárilátogatás
Kárpátalján

b AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának(MEÖT)elnök-
ségefontosnaktartja,hogyvalamilyenformábanhatárontúlimagyar
keresztyéntestvéreinkértisfelelősségetvállaljon.Atanácselnöke,
SteinbachJózsef reformátuspüspökmártöbbalkalommalszolgáltKár-
pátalján.EzévtavaszánZánFábiánSándor kárpátaljaireformátus
püspöktettlátogatástatanácsszékhelyén,június17-énpedigeso-
rokírójaaszervezetfőtitkárakéntlátogattamegareformátuspüspö-
kötberegszászihivatalában.

székelyföldetlátnikell!
ÓriásibuszkeresettparkolótaszarvasiDeákFerenc
utcánmájus26-ánkorareggel.Nemvoltkönnyűhely-
zetbenasofőr,mertazőtváróhatalmastömegmártü-
relmetlenkedett.Aszokatlannyüzsgésnekazvoltaz
oka,hogyhétfőnreggelaBenkaGyulaEvangélikusÁl-
talánosIskolábólötvenkilencdiákéshatpedagógusin-
dultútnakErdélybeötnapra,köszönhetően–legna-
gyobbrészt–aHatártalanul pályázatáltalbiztosított
anyagilehetőségnek,illetveaszülőkhozzájárulásának.
Azutazástkomolykészületekelőztékmeg.Előké-

szítőórákonismertékmegagyerekekahelyszíneket,
ahová a kirándulás alkalmával
mentünk.Soktanulószorgosmun-
kávalkészítetteatablókat,apre-
zentációkat,azelőadásokat,amű-
sorokat,ki-kiavállalásánakmeg-
felelően.Ezeketaztánazelőreel-
tervezetthelyekenbemutatták,el-
énekelték, eltáncolták, előadták.
Azutazásötnapjánakhangula-

tát,azemberekkedvességét,aho-
gyan fogadtak bennünket, egy
cikkben,bármilyhosszúis,nemle-
hetvisszaadni.Ígyittmostsora-
kozzanakazokaprogramok,azok
ahelyek,amelyeketkirándulásunk
alkalmávalvégigjártunk.Nagyvá-
radonapüspökiszékesegyházban
felidéztükSzentLászló korát,majd
megemlékeztünkAdyEndréről.Késődélutánérkeztünk
Magyarlónára,elsőszálláshelyünkre.Itttalálkoztunk
ahelyiiskoladiákjaival,bemutattukSzarvastésazis-
kolánkat,valamintrövidkulturálisműsorralkedves-
kedtünk.Esteközösenrésztvettünkegyistentisztele-
tenaziskolamellettlévőreformátustemplomban.
MásnapKolozsvárrautaztunk,aholahelyi János

ZsigmondUnitáriusKollégiumdiákjaivártakbennün-
ket.Kiscsoportokraosztvaőkmutattákbeavárosne-
vezetességeitegykitöltendőfeladatlapsegítségével.Ez-
utánmegsemálltunkahíresTordai-hasadékig,me-
lyentermészetesenvégigmásztunk.Tordánvártránk
mégegyprogram,nevezetesenahíressóbánya,hatal-
mastermeivel,számtalankülönlegességével.Székely-
szentlélekreindultunktovább,aholamásodikésahar-
madikéjszakáttöltöttük.

SzerdánaGyilkos-tóhozbuszoztunk,majdvégigsé-
táltunkagyönyörűBékás-szoroson.Délutánacsíksze-
redaiMikó-várfalaiközttöltöttünkelegykisidőt,in-
nenpedigCsíksomlyóra,akegytemplomhozutaztunk.
Esteaszékelyszentlélekiiskolásokvártakbennünket.
Izgalmasfocimeccsutánrövidkulturálisműsortad-
tunkvendéglátóinknak.
Csütörtökön Segesvárig utaztunk. Itt sikeresen

megmásztukaSchülertreppesok-soklépcsőjét,sétál-
tunk a gyönyörű óvárosban, láttuk az egyedülálló
óratornyot.Avárosnevezetességeinekmegtekintése
utánPetőfikörtefájánálegyikdiákunkelszavaltaaköl-
tő Négy nap dörgött az ágyú című versét. Útban
Nagyenyedfeléfelidéztük JókaiMór híreselbeszélését.
IttaBethlenGáborKollégiumhatalmasépületében
gyönyörködhettünk.FolytatvautunkatGyulafehérvár-
raérkeztünk,aholapüspökiszékesegyházbantettünk
sétát.AnapvégénCsernakeresztúrraértünk,aholszál-
lásadóinknagyonfinomvacsorávalésvégtelenkedves-
séggelfogadtakbennünket.

Azutolsónapisnagyonsoklátnivalóttartogatott.
FelmentünkmagosDévavárába,aholfelidéztükavár
ésavárhozfűződőballadatörténetét.Vajdahunyadon
avármegtekintéseutánamagyarházbantalálkoztunk
magyariskolásokkal.Kirándulásunkutolsóállomása-
kéntkoszorúzássalleróttuktiszteletünketAradon,aki-
végzetttábornokokvesztőhelyén,illetveaSzabadság-
szobornál.
Annyiélménnyel,annyiemlékkel,annyibenyomás-

salérkeztünkhaza,hogyafeldolgozásaméghosszú-
hosszúideigeltart.Újismeretségek,újbarátságokkö-
tődtek,amelyeknekazápolásamostmárcsakrajtunk
áll.AzzalbúcsúztunkErdélytől,újismerőseinktől,hogy
őkszeretettelvisszavárnakbennünket,mipedig,ami-
korcsaklehet,ismétfelkeressükőket!
BencsikTiborné,PodanyAnnaésa7.évf.aBenkából
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Szarvasonvanegyborostyánnalbe-
nőttfacsonk,amelyenkistáblahir-
deti,hogyeztafátTessedikSámuel
ültette1790-ben.Mi,evangélikusok
talán jobban kötődtünk eddig az
akácfához,hiszenúgytanultuk,hogy
azevangélikuslelkészTessedikhoz-
tabeésterjesztetteelMagyarorszá-
gon,elősegítveezzelazalföldifutó-
homokmegkötését.Talánalegismer-
tebbfánk,szintemindenüttmegta-
lálható.Keményfájanagyonjótüze-
lő, a magyar akácméz világhírű,
amelynekimmunerősítőhatásavan,
méregtelenítő,májregeneráló,csont-
erősítő,deemésztésizavarokraésa
felső légúti megbetegedésekre is
hasznosszer.Ésmégamagyarnótá-
banisszerepel:„Akácosút,havégig-
megyekrajtadén…”
Ámnemrégmásmegvilágításbake-

rülthazánkbanazakácfa,amikoraza
hírérkezetthozzánk,hogyazEurópai
Unióbetiltanámintinvazívfajt.Akác
próéskontra:sokinformációtmeg-
tudtunknéhányhétalatterrőlafafaj-
ról.Azótaperszekiderült,hogyegy-
előreszósincssemmifélebetiltásról,
azakácotsenkisemfogjabántani.
Demitisjelentezabizonyosfo-

galom, az invazív faj? És tényleg
annyiraveszélyeslenneazakácama-
gyarökoszisztémára?
Magyarul özönfajnak nevezzük

azokatatájidegenfajokat,amelyek
agresszívenésnagytömegbenterjed-
nek,tűrőképességük,szaporodó-és
terjedőképességükrévénelfoglalják
atermészetesvagyazemberáltallét-
rehozottélőhelyeket,módosítjákés
veszélyeztetikazokterméshozamát,
stabilitását,fennmaradását,ésezál-
talökológiai,gazdaságiés/vagyegész-
ségikárokatokoznak.
Az invazív fajok jelentős része

szándékos betelepítés eredménye-
kéntjelenikmegújhazájában.Abe-
telepített vagy behurcolt fajoknak

csakegyrészeválikkésőbbinvazív-
vá,azonbananövénytelepítésekszá-
mánakésmértékéneknövekedésével
azilyenfajokelszabadulásánakvaló-
színűségeegyrenövekszik.
Azözönfajokmegváltoztathatják

akorábbiökológiaiviszonyokat,így
kiszámíthatatlan hatást gyakorol-
nakabiológiaisokféleségre,ésko-
moly gazdasági károkat okozhat-
nak.Jelenlegazinváziósidegenho-
nosfajokattartjákaglobálisbiodiver-
zitás-csökkenésmásodikfőokának
közvetlenülazélőhelypusztításmö-
gött.
Özönfajnakszámítazállatokkö-

zöttpéldáulaszürkemókus,adám-
szarvas,amuflon,azafrikaiharcsa,
abusa,azamurésazékszerteknősök
is.Azinvazívnövényekközötttalál-
hatjukpéldáulazöldjuhart,aközön-
séges selyemkórót, a bálványfát, a
gyalogakácotésafehérakácotis.
A fehér akác az Egyesült Álla-

mokdélkeletirészénhonos,debete-
lepítettékamérsékeltövszámosto-
vábbi részére, így Európába, Dél-
Afrikába és Ázsiába is. Európába
1601–1635közöttkerültát.JeanRo-
bin vagyfiaültetteelőszöraPennsyl-
vaniábólhozottcsemetétapárizsiki-
rályifüvészkertbe.CarlLinné rólaad-
taafajnakalatinnevét:Robiniapse-
udoacacia.Angliába1636-bankerült,
Magyarországra a 18. században,
Mária Terézia rendeletére telepí-
tették a futóhomok megkötésére,
ezértfőlegazAlföldön,kisebbrészt
dombvidékeinkenterjedtel.
ÁmazakácotnemTessedikhoz-

tabeaKárpát-medencébe.Magyar-
országon már félszáz esztendővel
előtte, 1710-ben elültették az első
csemetét, méghozzá Erdődy gróf
pozsonyikertjében.Abábolnaimé-
nesudvarbanállamaiMagyarország
legöregebb akácfája, amelyet még
valamelyikSzapáry grófültetettel

1710-ben, és biztosan nem jutott
eszébe,hogyafaárnyékábanméghá-
romszázévmúlvaislátogatókezrei
gondolnakrátisztelettel.
Hazánkban az első akácfaerdőt

hadászaticélbólakomárom-herká-
lyierődítményköréültetteakatonai
kincstár1750-ben.Akétszázkilenc-
venhektárostelepítésnagyérdeklő-
déstváltottkiazakácfairánt.Terje-
déséhezhozzájárultazis,hogyakö-
vetkezőévtizedekbenamegfogyat-
kozottfaállománypótlásáraországos
éshelyirendelkezésekláttaknapvi-
lágot.Aszázadvégénszórványosan
márfalvakbanisdíszlett,devalóban
nagymértékűelterjedéseakövetke-
zőszázadraesett,amikoraDuna–Ti-
szaközifutóhomokmegkötésének,
majdazAlföldfásításánakegyikleg-
fontosabbnövényelett.Az1865–95
közöttiésaz1920utáninagyakác-
faerdő-telepítések szinte gyökere-
senmegváltoztattákazaddigfátlan
pusztaságnak ismert Alföld képét.
Akác:próvagykontra?Valószínű-

legebbenakérdésbensemlehetés
kell egyértelmű választ adni. A
WWFMagyarországvéleményesze-
rintnemszükségesváltoztatniaje-
lenlegi,törvénybenisrögzítettalap-
elven,melyszerintvédettterületen
újakácosoktelepítésenemmegen-
gedett, másutt azonban lehetőség
vanefafajtermesztésére,ésehhezje-
lentősunióstámogatásisigényelhe-
tő. A természetvédelmi szervezet
aztazálláspontotképviseli,hogyaz
idegenhonosakáccsakavédettte-
rületekenkívül,ésottismegfelelő
szabályozásmellettlegyentermeszt-
hető.Eztalánmindenkiszámárael-
fogadható.

g –s.a.–

Szeressükvagyne
szeressük:azakácról
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köszönetamunkatársképzésért
SzeretnékezútonisköszönetetmondaniD.SzebikImre nyugalmazottpüs-
pökúrnak,hogyvezetminketéskíséramunkatársképzésrögösútján.
Piliscsabántöltöttünkelegyszéphétvégétjúnius13–15.között.Értékes

napokvoltakezek.Sokmindenújatistanultunkésláttunkazokrólazevan-
gélikusgyülekezetekről,ahonnanatestvérekérkeztek.
Azelőadásokszínesek,felkavaróak,demindenképpenhasznosakvoltak,

ésemlékezetesekmaradnak.LegyenhálaazÚristennek,hogyegybegyűjtött
minket,hogyegymásnaksegítségéreésvigasztalásáralehetünk.

Gondolatmorzsa
Restszolgákvagyunk,mindenkilátja,
nemformálátminketahitneklángja.
Nemnyitjakiakapunkatahála,
nemhallikazégigazénektárháza.
Bárcsakmozdulnaaszánkéskezünkajóra,
örömmelmondanánkigentazisteniszóra!
Békességőrzője,csaktelennélfényünk,
őrködjfelettünk,cselekedjértünk!

MenyhártÁgnes (Sopron)

nyárierzsébetreemlékezve
„Légyhűmindhalálig,ésnekedadomazéletkoronáját.”(Jel2,10b)
Június11-énbúcsúztunkelNyáriErzsébet diakonisszatestvérhamvaitólaFé-
bé-anyaházhűvösvölgyikápolnájában,majdaDeáktérievangélikustemplom
kolumbáriumábanVeperdyZoltán ésIttzésIstván lelkészekszolgálatával.
Amegemlékezésbőlésigehirdetésekbőlhallottuk,hogyErzsébettestvér

szülőiengedéllyelmártizennégyéveskorábanelköteleztemagátazÚrJé-
zusKrisztuskizárólagosszolgálatára,ésettőlsekülső,sebelsőkísértés,se
aviharostörténelmiidőszaknemtudtaeltéríteni.Nagyonsokhelyenszol-
gáltaUráthűségesen,ígypéldáulTabéskörnyékegyülekezeteibenJakusIm-
remellett,Torvajonönállóan,MezőberénybenKunkaiserJózsefmellett,Orosz-
lánybanstb.
Élnekmégidősekvagyazokgyermekei,unokái,akikemlékeznekmennyei

örömtőlsugárzó,szeretetteljes,széparcáraéshangjára.Velekapcsolatosem-
lékeimnagyrésztaFébékönyörtelenfelszámolásautániidőkbőlvannak.Ci-
vilruhában,világifoglalkozásávalegyüttistöretlenülfolytattaIstenáltalrá-
bízottspeciálisszolgálatát.Az1950-esévekben,amikornemkockázatmen-
tesenéltükakispestievangélikusifjúságéletét,kirándultunk,vasárnapiis-
koláttartottunk,énekkarunkvolt.
Erzsébettestvér1957-benanagygyermekbénulás-járványbanésutánaa

végtag-éslégzésbénultbetegekközöttdolgozottápolónőkéntaFővárosiLász-
lóKórházban,majdakispestiWekerle-telepenkörzetiápolónőlettKrajcze-
rek doktormellett.EgészségügyimunkájátisIstennekvalószolgálatkéntvé-
gezte,figyelembevévearábízottaktesti-lelki-szellemiszükségleteit,ésleg-
kevésbésemfigyelveamunkaidőkereteire.AKeresztényOrvosokMagyar-
országiTársaságánakispártolótagjalett,aktív–főleglelki–segítője.
Közbenegyházifeladatokatisellátott.AKispestWekerle-telepievangé-

likusgyülekezettoborzását,istentiszteletihelyénekelőkészítését,alkalmak
megtartását,pénzbeszedéstvégzett.Akispestiifjúságbanegyforgórend-
szerűházibiblia-,imaóra(„házicsoport”)lelkestagjavoltmégakkoris,ami-

korHűvösvölgybeköltözöttanagyboldogságáraismétműködődiakonissza-
anyaházba.Imacsoportunkhárommásiktársával(SzentpéteryPéter,Klucsik
János,PintérTiborGyőző) rendszeresenjártakistentiszteletettartaniÉrd-
re,hogysegítsenekanyugdíjbavonulóidősbHarmatiBélának,majdidősb
SzentpéteryPéternek.
Sok-sokszépigéslapotfestett,írt,ajándékozott.Igaziegyüttérzésselvet-

teészrekörnyezeteszükségeit,ésigyekezettsegíteni.Hűségesbeteglátoga-
tó,ismerőseiörömében,bánatában„lelkesítő”résztvevővolt.Mintimatár-
sammalmégkéthéttelhalálaelőttisegyüttimádkozhattunk.Beszélgetnimár
nemigenlehetettvele,dekérésemreszívesenimádkozott,ésazőszintehá-
laadásáradatávalnyíltmegazÚrfelé.Szépcsengőhangonegyüttisénekelt
velem.
Nagyonszeretteszüleit,testvéreit,rokonaitis.Példaszerűentekintélytisz-

telővolt.Tapasztalatomszerintlegnagyobbföldiörömeazvolt,havalakit
megajándékozhatottigével,Túrmezei-verssel,gyümölccsel,süteménnyel,és
haatestvérekkelegyüttimádkozhatott.Ígyörvendezhetettmégéleteutol-
sóheteibenapestszentlőrinciSztehloGáborevangélikusiskolásokFébé-lá-
togatásánakésmegvendégelésüknek.
Sokanvalószínűlegnemishallottákhalálánakéstemetésénekhírét.Jóvolna,

halennének,akikelküldenékrövidemlékezésüket,esetlegtőlekapottigés
lapjukmásolatátaFébécímére,hogyközkinccsétehessük.
Imádkozzunk,hogyadjonazÚráldottmunkatársakatazőszolgálatába

akövetkezőgenerációktagjaiközöttis.
g GyőriJózsefnédr.DrenyovszkyIrén(Budapest)

Erzsébettestvér(balrólazelső)egybalatonikiránduláson

Acsatánakmindkétoldalontöbb
mintkétszázhalottja,illetvesebe-
sültjevolt.Azütközethalottaitakö-
zelimajormellettháromtömegsír-
bantemettékel,helyüksajnosmá-
raismeretlen.AcsatautánKmety
Györgyhadtesteadélihadszíntér-
revonult,majdatemesvárivesztes
csata után ők biztosították Kos-
suthLajos éskíséretemenekülését
azországból.
A Marcaltőre bevonuló és az

ihásziütközetbenrésztvevőoszt-
rákalakulatoknapokonátacsata-
téren,illetveMarcaltőnésNemes-
görzsönyben táboroztak, és zak-
lattákahonvédeketsegítőlakossá-
got.Eközbenahadszíntérenössze-
szedett sebesülteket a marcaltői
kastélybanápolták.
Az ihászi csata mementójaként

először1896-banemeltekemlékjelet,
denemahelyszínen,hanemaközeli
Pápavárosában,aMárcius15.téren.
Azemlékoszloponbronzdombormű
látható,rajtaegyszétlőttsánckosa-
rakközöttheverő,ágyúcsőreboru-
ló,haldoklóidőskatonávalsegyfö-
lébe magasodó, nemzeti zászlóját
kezébentartófiatalhonvéddel.Atör-
ténelmihelyszínen,afőútmellettegy

névtelenhonvédszerénysíremléke
emlékeztetett1920ótaacsatára.
1973-banIhász-pusztaközpont-

jábanmárványobeliszketállítottak
az elesettek tiszteletére. Szintén
1973-banMarcaltőnahelyiiskola
felvetteaszlovák,polgáriszárma-
zású, evangélikus papgyermekből
legendásszabadsághősséváltKmety
Györgynevét.MaKmetyGyörgy
Evangélikus Általános Iskola és
Óvoda néven működik az intéz-
mény,őrizve,ápolvaamagyarsza-
badságértafegyverletételigönfelál-
dozóanküzdőfőparancsnokalakját.
(Egyébként Marcaltőn állomáso-
zottagyőztescsornaicsata–1849.
június13.–utánKmetyhadosztá-
lyánakegyrésze,sittírtaazihászi
csataelőttinaponPapGábor szá-
zados,költő,későbbidunántúlire-
formátuspüspökaKeletfaja című
forradalmiversét.)
Azihásziakmindenesztendőben

kétalkalommal–márciusidusán,il-
letvejúnius27-hezközel–hajtanak
fejetahősökemlékeelőtt.Azelmúlt
esztendőkbenmegújultatelepülés-
központban elhelyezkedő emlék-
park,anégyévtizedeállítottobeliszk
mellékétemlékkőiskerült.Id.Ste-

tinaFerenc uradalmiszámvevőnek
akistemetőbenlévősírkeresztjére
ismindigpiros-fehér-zöldszalaggal
átkötöttkoszorúthelyeznekahelyi-
ek,emlékeztetvearra,hogyacseh
származású Stetina a csata előtt
odaadóansegítetteahonvédekellá-
tását,majdazütközetutánméltó-
képpengondoskodottahősihalot-
taktisztességeseltemetéséről.
Azihásziütközettörténetétszá-

mosanmegírtákazelmúltbőszáz
esztendőalatt.Kiemelkedikamun-
kákközülKisErnő főiskolaitanár
1896-bannapvilágottlátotttanul-
mánya:APápamellettfekvőihászi
pusztánvívott1849.jún.27.csatá-
nakemléke, illetveHuszárJános Bél
Mátyás-díjashelytörténészKmety
tábornokdunántúlihadjárata cí-
mű,1985-ösdolgozata.
Azidénjúnius21-éntartottihá-

szimegemlékezésenakilencvenedik
életévétbetöltöttHuszárJánostar-
tottrendhagyóbeszédet;KisErnő
száztizennyolcévekiadottszövegé-
bőlolvasottfelhallatlanulérdekes
részleteket,majdMüllerSzimonet-
ta, amarcaltőievangélikusiskolata-
nulója, valamint Gosztola István
versmondó’48-asverseketszólalta-
tottmeg.Végül a jelenlévők (kör-
nyékbeliekéshivatalosszemélyek)a
tiszteletkoszorúit,virágaithelyezték
elakisnemzetiemlékhelyen–buz-
dítvaamátarra,hogya’48-aslán-
gottartsaéletbenajövőbenis…

g –kerecsényi–

Azihászicsatáraemlékeztek
b Százhatvanötesztendővelezelőtt,1849.június27-énzajlottPápaésMar-
caltőközöttaszabadságharcegyetlenVeszprémmegyeiütközete,azúgy-
nevezettihászicsata.IttütközöttmegKmetyGyörgy tábornokötésfél
ezerhonvédjévelSchütte altábornagynyolcezerfőnyiosztrákserege.
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Benne:
Vasárnapiorgonamuzsika
7.50/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
10.20/DunaWorld
Alevendula
(magyarismeret-
terjesztőfilm)
10.45/M1
Evangélikusmagazin
11.10/M1
Reformátusifjúságiműsor
0.15/Tv2
München
(amerikaifilmdráma,
2005) (149’)

HÉTFŐ

5.25/M1
Hajnaligondolatok
5.25/M2
Ízőrzők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Szentendre
7.40/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
16.05/DunaWorld
Reformátusifjúságiműsor
21.30/DunaTv
Csillagóra
ÉvadzárógálaaMagyar
ÁllamiOperaházban
0.20/M1
Aharcmezőhírnökei
(amerikairomantikusdráma,
2009) (108’)

KEDD

8.35/DunaTv
SzázképaXX.századról
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
17.00/DunaTv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
18.00/PaxTv
Acsaládjövője,
ajövőcsaládja
Dr.BagdyEmőkeelőadása
20.00/PaxTv
Kút (élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.25/DunaWorld
Ítéletlenül (magyar
dokumentumfilm,1991)
21.30/M2
Rosszfiúk
(magyarfilmdráma,1999) (101’)
23.20/DunaTv
Sohanemtudhatod…
(némettévéfilm,2008) (88’)

SZERDA

9.10/DunaTv
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Azelsőmagyarszámítógép
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
Areformátusegyház félórája
14.40/DunaWorld
Határtalanul
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Gaudeamusigitur
15.50/DunaWorld
Evangélikusmagazin
17.00/PaxTv
Akeresztény–zsidópárbeszéd
tanulságai
D.dr.HarmatiBélany.püspök
20.05/LánchídRádió
(Budapest)
Hittelésgitárral
(keresztényzeneiműsor)

CSÜTÖRTÖK

8.10/DunaTv
Dunaanziksz
Ódaamelkiapátsághoz
8.20/DunaWorld
Balatoninyár–Utánunk
avízözön!
(délelőttimagazinműsor)
13.00/PaxTv
Kórusgála2013
(koncertfilm)
15.15/DunaTv
Avilágörökségkincsei
(németismeretterjesztő
sorozat)
Damaszkusz
18.10/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
23.10/M1
ArejtélyesXX.század
KunMiklóstörténészműsora
23.15/DunaTv
MüpArtclassic
Honegger:Dávidkirály

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(agnusradio.ro)
13.30/Kossuthrádió
AzÚrközel!
Abaptistaegyházfélórája
15.10/DunaWorld
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Hajózásállamivizeken
20.25/DunaTv
IrányMexikó!
(magyartévéfilm,1968) (78’)
20.45/M1
SzimfonikLive3
22.15/DunaWorld
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
23.45/DunaTv
Delta
(magyar–német
játékfilm,2008) (92’)

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
8.10/DunaTv
Istenkezében
Kiszsidónagyidőkben
15.30/SzentIstvánRádió
(Észak-Magyarország)
Ökumené–
Testvéregyházakfélórája
Benne:Lélekhangoló
15.35/DunaWorld
Amagyartej
(magyardokumentumfilm)
18.05/DunaWorld
Táncvarázs
X.Hajdú-kupa
21.25/DunaTv
Csodaafarkasokkal
(francia játékfilm, 1961) (99’)
23.55/DunaTv
MüpArt
(koncertfilm)
SzakcsiWorldJazzProject

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Vasárnapiújság
6.50/MáriaRádió
Ökumenikuslapszemle
6.55/DunaTv
Világ-Nézet
8.00/CivilRádió–FM88
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu;ismétlés:22.00)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.04/Kossuthrádió
Reformátusistentisztelet
közvetítése
23.10/DunaTv
Megmaradni
(magyardokumentumfilm,
2013)
23.15/MáriaRádió
Mégisszeretni
GyökössyEndretanítása

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúnius29-étőljúlius6-áig

vasárnap(június29.)
Tartsdmegparancsaimat,hogyélj,tanításomatőrizd,mintaszemedfényét!
Péld7,2(1Tim4,16;Lk14,/15/16–24;Ef2,17–22;Zsolt36)Akiezenahéten
azÚtmutató szerinttanulmányozzaaBibliát,avilágosságmegjelenésének
különbözőformáirabukkanrá.AzÓszövetség népeszámáraatörvény(aTó-
ra)magaavilágosság.Nemaszigorúelőírásoksötétbörtönétlátjákbenne,
hanemIstenakaratánakmegnyilvánulását.AzÚrszeretvevezetiövéit,ezért
mutatjamegnekikahelyesutat.Ezazútazéletfelévezet.Akisötétségben
él,nemtaláljamegahelyesirányt.Ezértállítjapárhuzambaazigeszemünk
fényétIstenünktanításával.Ezadjamegaztalátást,amelyreszükségünkvan,
hogyazőakarataszerintéljünk.

Hétfő(június30.)
Világosságragyogasötétbenisabecsületesekreattól,akikegyelmes,irgal-
masésigaz. Zsolt112,4(ApCsel5,19;Péld9,1–10;Bír9,1–6)Azsoltárosar-
róltesztanúságot,hogyhakeressükIstenigéjébenahozzávezetőutat,őál-
dásávalválaszolnekünk.Jódologebbenaragyogásbanfürödni.Ahívőem-
beréletéreazonbansokszorborulamagány,kudarc,csalódás,betegség,fáj-
dalomésgyászsötétsége.Vigasztalminketazigébefoglaltígéret,hogyIs-
tengondviseléséreezekbenahelyzetekbenisbizalommalszámíthatunk.Mi
lehetnagyobböröm,mintasötétségbenrátalálniavilágosságra!

kedd(július1.)
KrisztusJézusmegtörteahalálerejét,ésazevangéliumáltalvilágosságrahoz-
taazelmúlhatatlanéletet. 2Tim1,10(Zsolt71,20;2Móz2,11–15/16–22/23–
25;Bír9,7–21)AmikorJézusmeghaltaGolgotán,sötétségborultavilágra.
Ahalálközelségeránkisilyenhatássalvan.Sötétlepelleltakarjaelszemünk
előlajövőt,aszabadulásútját.Hányanvergődnekagyászrabságában!Pe-
digJézusmegtörteahalálerejét.HavalóbanKrisztuskövetőinektartjukma-
gunkat,nemélhetünksötétségben.Azevangéliumannakazörömétfogal-
mazzameg,hogyIstenmegkegyelmezettavilágnak,ésFiaáldozatávalmeg-
nyitottaszámunkraazörökéletkapuját.Éljünkennekbizonyosságában,és
errőltanúskodjunkderűséletünkkel!

szerda(július2.)
Isten férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket.
1Móz5,2(1Kor11,11–12;1Sám1,1–11;Bír9,50–57)Milyenegyszerű,tömör
mondat!Aztgondolhatnánk,hogysemmiújatnemmondnekünk.PedigIs-
tenhihetetlenbölcsességérőltanúskodikazembermegteremtése.Kárlen-
nemérlegelni,kitteremtettelőször,kinekadottnagyobbrangotaföldön.
Mindösszeannyittudunk,hogyegymássegítőtársaivátetteőket.Ígylettek
emberré.Eztehátemberségünkismertetőjele:férfiakésnőkegyütt,boldog
közösségben–egymássegítőtársaiként.Nemkönnyűfeladat.Hacsakma-
gunkraszámítunk:teljesíthetetlen.Istenezértmégegydolgottett:megál-
dottaőket.Csakígytehetünkelegetmegbízatásunknak:hogyuralkodjunk
aföldön,ésIstenképmásailegyünk.

csütörtök(július3.)
Istenletörölmindenkönnyetaszemükről,éshalálsemlesztöbbé,semgyász,
semjajkiáltás. Jel21,4(Ézs60,18;Mt15,29–39;Bír13,1–25)Evangélikuséne-
keskönyvünk 455.számúénekének3.versébenezténekeljük:„Eföldönannyi
akönny/Ésannyiittaseb,/Mivolnaboldogítóbb,/Mivolnaédesebb:/
Mintakönnyetszárítni,/Habáregycseppetis…”Emberikapcsolatainkleg-
nehezebbpillanataiazok,amikorvigasztalnunkkell.Vagynagyonbeleke-
seredünkmiisszeretteinkfájdalmába,vagyijesztőenüresenkonganaksza-
vaink.Pedignagyszükségvanegyüttérzőszeretetreésbátorításra.Mi,akik
ebbenaküldetésbenállunk,Istentőlkapjukabiztatást,hogyFiaáldozataál-
talmúlikelagyászésajajkiáltás.

péntek(július4.)
AzÚrbantiisegyüttépültökazIstenhajlékáváaLélekáltal. Ef2,22(Zak
6,15a;Lk23,39–43;Bír14,1–20)AzünnepifélévetelhagyvamostmáraSzent-
háromságünnepeutánihetekbenjárunk.Nemünneptelenidőszakez!Is-
tenszentháromságánaktitokzatosegységevilágosodikmegelőttünkújra
megújra.Pálapostolszavaiazegyházatmegtartóésépítőistenijelenlétere-
jérőltanúskodnak.GyülekezeteinkéletébentettenérhetőaSzentháromság
mindháromszemélye:azÚrJézus,akibenmegvalósulakeresztyénségegy-
sége;amennyeiAtya,akinekteremtményeivagyunk,ezérttestünk-lelkünk,
egészéletünkrólateszbizonyságot;svégülaSzentlélek,akierősítihitün-
ket,ésegybentartjaKrisztusegyházát.Ezértszüntelenünnepéshálaadás
akeresztyénemberélete.

szombat(július5.)
Fogaddkedvesenszámnakmondásaitésszívemgondolatait,Uram,kőszik-
lámésmegváltóm! Zsolt19,15(Jn4,23;Jer31,/7/8–14;Bír15,1–16,3)Ezena
hétenhálátadtunk,hogyIstenvilágosságábanélhetünk.Pálviszontfigyel-
meztet,hogy„mosttüköráltalhomályosanlátunk” (1Kor13,12),ésnemfog-
hatjukfelemberielménkkelIstenvilágraszólótervét.Ezértkérjük,hogybo-
csássameg,harosszatszólunk,hahelytelenekgondolataink.EgyedülazÚr
tökéletes.Szilárd,mintakőszikla,ugyanakkortelevanszeretettelésirga-
lommal.Őtdicsérjükörökké!

g VetőIstván

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu
és info@harangontode.hu.

APRÓHIRDETÉS

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

egyedülállószülők
ésgyermekeikkonferenciája

AMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájánakNőiMisszióiSzol-
gálatajúlius27.ésaugusztus2.közöttrendeziazegyedülállószülőkésgyer-
mekeikkonferenciájátRévfülöpön,aNapsugárüdülőben.Érdeklődniakö-
vetkezőelérhetőségekenlehet,illetveajelentkezéseketisidekérjükeljuttat-
nijúlius5-ig:MEENőiMisszió,1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:20/824-2791;
e-mail:marta.pinter@lutheran.hu

születés
2014. június 18-án hajnalban
megszületettHődörBertalan –
50centiméterrel,4350grammal
–,HődörFerenc ésMonokSára
leánya,dr.MonokIstván ésdr.
Keveházi Katalin unokája,
Keveházi László és Czégényi
Klára dédunokája.Istenhozta,
tartsamegőt,családját.

Felvételbudapesti
fiúkollégiumba

ABudapestiTirannoszHázfele-
kezetközifiúkollégiumfelvételt
hirdet.Szeretettelvárjukolyanfi-
úkjelentkezését,akikszeptem-
bertőlvalamelyikbudapestifő-
iskolán,egyetemenfolytatjákta-
nulmányaikat.Jelentkezésihatár-
idő: július 31. Jelentkezés a
www.tirannoszhaz.hu honlapon
keresztül.Továbbiinformációk:
PafkóTamás (20/770-5995).
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Házat épített egyfiatalházaspár a
szocialista tervgazdálkodás idején
Magyarországon.Aházfelépült,így
buzgónnekikezdtekaberendezésé-
nek:szekrényeket,asztalokat,széke-
ket,egyebeketvásároltak.Mentisa
dologsimán,amagarendjeszerint,
egypontonazonbanmindenelakad-
nilátszott:kiderült,hogyabútorgyá-
raképpenabbanazévbennemgyár-
tottakágyat.Mertezazaktuálisöt-
évestervbennemvoltelőirányozva.
Hiábafutottakegyikbútorüzletbőla
másikba,azeladókmindenüttszét-
tártákakarjukat:„Ágyatszeretné-
nek?Aznincs,merthiánycikk.Tes-
sékmajdtalánjövőremegpróbálni…”
Avárakozásigenkellemetlenülérin-
tetteafiatalokat:hathónapotkellett
várniukazáhítottágyakra.
Hiánycikkmindenolyanszüksé-

gestermék,amelyetnemtudokmeg-
vásárolni,annakellenére,hogymeg-
lennehozzáazanyagitehetségem.
Maivilágunkbanis–azanyagibő-
ségellenére–igensokszordöbbe-
nünkráarra,hogyanormálisembe-
ri,társadalmiegyüttélésthiánycikkek
nehezítikmeg,vagytesziképpenle-
hetetlenné.
Ebbenazújesztendőbenszeretné-

lekmeghívnibenneteket,hogyfedez-
zük fel együtt együttélésünk hiá-
nyait.Azazahiánycikkeket.Hiszen
gyakranszembesülünkazzal,hogy
fájdalmasan,bosszankodvavagykét-
ségbeesvekellmegállapítanunk:amit
lázasankeresünk,azéppen–esetleg
tartósanis–ahiánycikkeklistájára
került,nemkapható.Perszeittnem
hiányzóbútorokravagyegyébberen-
dezésitárgyakragondolokelsősor-
ban,hanempéldáulbiztonságra,be-
csületre,mértéktartásra,jólneveltség-
re, csendre, szégyenérzetre, biza-
lomra,rácsodálkozásra,őszinteség-
re. Hiánycikkek ezek társadalma-
inkban,keresnünkkelltehátőket,és
meg kell kísérelnünk, hogy kikü-
szöböljükahiányukat.

***

Apostoliiratainknemfáradnakbe-
le a tanácsadásba, miként tegyük
együttélésünket ebben a világban
szebbé,jobbá,igazabbá,tehát„élvez-
hetőbbé”.MerthiszünkabbanazIs-
tenben,akijólmegépítettevilágun-
kat–hiánycikkeknélkülivé.Ennekel-
lenéreigazavanmagyarszociológus
testvérünknek,BallaBálintnak, aki
szerintállandóanszűkölködünk,és
egészéletünketa„szűkösség”jellem-
zi.Talánéppenezértisvagyunkahi-
ánycikkek előteremtésére elhívot-
tak.
Kezdetnek ezúttal az elégedett-

ségnek, amegelégedésnek kelünknyo-
mába,amelynekhiányátszintena-
ponkéntérezzük.Nemcsakatársa-
dalomban, hanem magunkon is
gyakran.Hátnemaza tapasztala-
tunk, hogy igen-igen sok kortár-
sunkélkörülöttünkúgy,hogyelége-
detlen?Noésmagunktalánkivételt
képezünk?

***

AzEurópaiUnióidőrőlidőremeg-
kérdezi tagországai lakosait, hogy
mennyireelégedettekazéletkörül-
ményeikkel,sajátsorsukkal,országuk
közállapotaival.Azegyiklegutóbbi
felmérésnekazvolttalánalegmeg-
lepőbberedménye,hogyminélgaz-
dagabbegyország,annálelégedetle-
nebbekalakói–mígaszegényebb
országoklakosaiinkábbbizakodók,
esetlegmégelégedettebbekis.
Ámnemcsakafelmérésekabi-

zonyságaiannak,hogyamegelége-
désnek, az elégedettségnek társa-
dalmainklegtöbbjébennemvalami
magasazárfolyama.Elégedetlenek
vagyunk azzal, amink van, azzal,
amikörülöttünk történik, sőt igen
gyakran vagyunk önmagunkkal is
elégedetlenek.Elégedetlenekapoli-

tikaikormányzattal,azállásunkkalés
a fizetésünkkel, a házastársunkkal
vagyszüleinkkelvagygyermekeink-
kel,atestfelépítésünkkel,külsőnkkel
(gondoljatok a műmelleket övező
világméretűbotrányra!).Van,akia
nemévelnincsmegelégedve.Százez-
rekhagyjákelszülőföldjüket,mert
azzal sincsenek megelégedve. Ha
pedigmégsemtalálnánksemmihi-
ánycikket, akkor is mindig elége-
detlenekvagyunklegalábbazidőjá-
rással.Rosszvoltazelmúltév,elége-
dettségetremélünkazújtól.
Hogyeznemspeciálisanmaijelen-

ség, azt az is mutatja, hogy nem
csupánaSzentírásóvazelégedetlen-
ségtől,hanemazókorivilágszinte
mindentársadalmi,filozófiaiirány-
zataküzdöttellene.Egyeseknélke-
gyesóhajvolt,hogyazembereléged-
jékmegazzal,amitazistenekosztot-
takkineki,ezazegyedülinormális
hozzáállás az élethez. Másrészt a
kívánástpróbáltákmegfékezni,ésva-
lóságoserénynekazelégedettséget
hirdették meg. Legyen az ember
elégedett,ésnekívánjontöbbet,sfő-
legneamásét.Mégatíztörvénykö-
zéisbekerültazóvófigyelmeztetés,
hogynekívándmegamásét.Általá-
banismertvoltabölcsmondás:elé-
gedjmegameglevőddel!Sakitartot-
tamagátehhez,azttekintettékide-
álispolgárnak.MégabibliaiJákóbis
megelégedéstígér,deahhoz–nagy
ügyesen–garanciákatis…„Havelem
leszIsten…,haadnekemételülkenye-
retésöltözetülruhát…,akkorazÚr
lesz az én Istenem.” (1Móz 28,21)
Mégsem az a benyomásunk, hogy
mindig betartotta volna az ígére-
tét…
Úgy is összegezhetnénk tehát,

hogyarégiekerénynektekintettéka
megelégedést,amireviszonttöreked-
niiskell.Kérdés,hogyeztazerényt
nem lenne-e érdemeselőásnunka
múltidőkalmáriumából.Megeléged-
nénkazzal,aminkvan,nemtekinte-
nénk–madivatosankergetett–em-
berijogainkmegsértésénekazt,ha
valami nem adatott meg nekünk.
Boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá
válnaígyazéletünka„hiánycikkekvi-
lágában”?

***

Szóbanforgóigénkugyankörülbe-
lülszinténosztjaazókorivilágböl-
csességét, de egy pontonmeglepő
fordulatottartogatszámunkra.Még-
pedigazzal,hogyamegelégedettsé-
getakegyesség,avallásosságszerves
részénektekinti:„Valóbannagynye-
reség a kegyesség megelégedéssel.”
Magyarul:az Istenben igazánhívő
embernemlehetelégedetlen.
Megbomlottelméjűésazigazsá-

gotelvetőembereknektartjaazokat,
akikugyanelméletilegokoskodnak
ésvitáznakavallásról,ahitről,deva-
lóbanugyanakkorvisszaélnekazis-
tenhitükkel.Nemavégetnemérővi-
tákban és torzsalkodásokban me-
rülhetkiavallásosságunk,akegyes-
ségünk,hanemabbanvanazereje,
hogyIstenközelségébenélveelég-
szünk meg azzal, amit úgyis tőle
kaptunk. És hálásak vagyunk neki
mindazért,anélkülhogyvásárravin-
nénkabuzgóságunkat,ahitünket.
Ennekazévnekavezérigéjeértelmé-
ben:„DenekemolyanjóIstenközel-
sége!” (Zsolt73,28a)
SittbármikorhivatkozhatunkJé-

zusra, aki igenmagasrahelyezte a
mércét:„Neaggódjatoktehát,ésne
mondjátok: mit együnk, vagy mit
igyunk,vagymiöltsünkmagunkra?

Mindeztapogányokkérdezgetik;ati
mennyeiAtyátoktudja,hogyszüksé-
getek van minderre.” (Mt 6,31–32)
VagyhivatkozhatunkPálapostolrais,
aki örült, hogy filippi gyülekezete
anyagi támogatást küldött neki a
börtönbe.Ugyanakkornemmulasz-
totta el megnyugtatni őket, hogy
„énmegtanultam,hogykörülménye-
im között elégedett legyek. Tudok
szűkölködni, és tudok bővölködni
is…” Sőtennekakiegyensúlyozottság-
nakazokátésgaranciájátsemtitkol-
jael:„MindenrevanerőmaKrisztus-
ban,akimegerősítengem.” (Fil4,11–
13)
Minthacsakvisszhangoznáaké-

rést,amelyetMesterükhözintéztek
annakidejénatanítványok:„Uram,
mutasdmegnekünkazAtyát,ésaz
elégnekünk!” (Jn14,8)Sminthacsak
visszaemlékezneazapostoláltal is
gyakranimádkozottzsoltárígéreté-
re:„…akitazÚrszeret,annakálmá-
banisadeleget.” (Zsolt127,2).Tud-
niillikhogyezzelIstennevébentény-
legelégedettlegyen.
Testvérek,itttehátatükör,amely-

be belenézhetünk: tényleg együtt
járakegyességünkkelamegelégedés?
Rátudjuk-emagunkatúgybízniaz
Istenre,akinek„vanhatalma,hogy
mindenkegyelmét kiárassza rátok,
hogymindenüttmindenkorminden
szükségesselrendelkezzetekésbőség-
benéljetekmindenjócselekedetre”?
(2Kor9,8)Nemúgy,hogyhahiszünk,
akkora„terüljasztalkám”naivságá-
banbizakodunk,hanemabbanazIs-
tenben,akiJézusKrisztusértmindent
odaadottnékünk.Mégamegélhetés-
hezszükségeseketis:ételt,italt,ru-
házatot.

***

Dehátvan-emégmaivilágunkban
vevőerrea„portékánkra”?Hiszena
mivilágunknakrengetegolyancsá-
bítóeszközevan,amellyelörökösen
azelégedetlenségünketkívánjafokoz-
niésállandóanmagasszintentarta-
ni!Minthaúton-útfélenaztkiáltaná
afülünkbe:„Nelégymegelégedett!
Többre viheted, mint amid van!”
Receptekkel tömnek bennünket a
jobb,aszebb,afiatalosabb,aboldo-
gabb,amodernebbeléréséhez.Kívánj
csakbátran,mikielégítünk!Ésvall-
jukbe:nemmindigkönnyűellenáll-
niazilyencsábításoknak!Erreépíta
kereskedelem,areklám.Aző„ideál-
ja”azörökkéelégedetlen,kielégítet-
lenvásárló!
Sőtmégnéhánylépésseltovábbis

mehetünk:ezatöbbre,jobbra,szebb-
revalótörekvésmégpéldáulakuta-
tás,atudományokhajtómotorjais.
Hol lennema az emberiség – így
hangzik gyakran a megokolás –,
hogyhanemtámadtakvolnaolyanok,
akiknemelégedtekmegtöbbéakő-
baltával és a kezdetleges-primitív
kuruzslással?Felfedezéseikkeltény-
legesen biztonságosabbá, jobbá,
könnyebbétettékazéletünket.
Aztánvégnélküllehetnesorolni

azokat,akiknemelégedtekmegsze-
gényes sorsukkal, ezért elindultak,
hogytöbbrevigyék.Valóságoslegen-
dákövezikazokat,akikönerőből,sa-
ját szorgalmuk révén, mondjuk,
konyhaimosogatóbólmilliárdosok
lettek.Hát nem éppen az hajtotta
őket,hogyegyáltalánnemvoltaka
szegénységükkelmegelégedve?Mit
szólunkhátezekhezamimegelége-
dettségireceptünkkel?
Nemgondolom,hogymaiigénkfi-

gyelmeztetése,intéseezekrőlszólna.
Hiszenmindnyájantudjuk,hogyaz

emberiéletnormalitásáhoztényleg
hozzátartozikakívánás,atörekvésa
megelégedésre. Ám mai igénkben
egytapasztalttanítófiatalabbtanít-
ványát,Timóteustszeretnéóvni,és
nemáltalánosbölcsességrőlspeku-
lál.Timóteusazevangéliumszolgá-
latánakszentelteazéletét.Minketpe-
dig,akikazIstenigéjénekszolgála-
tában állunk, valószínűleg hatvá-
nyozottabbankísértmeg,hogytöb-
betkívánjunk,mintamennyinkvan.
Elégtalánutalnomazegyháztörté-
nelem folyamán elhíresült kapzsi,
zsugori vagy felelőtlenül pazarló
egyházvezetőkre.Vagyéppenalim-
burgi római katolikus püspökmai
tragikusesetére,akiesztelenülesett
amegelégedettségmindenáronvaló
megszerzésénekésbiztosításánaka
kísértésébe,szórvaabizonyáranem
erreacélraadottadó-ésadomány-
összegeket.
Elsősorbannekünkszólaszokat-

lanulkeményóvás:„Akikpedigmeg
akarnakgazdagodni,kísértésbemeg
csapdába,sokesztelenéskároskíván-
ságbaesnek,amelyekazembereket
pusztulásbaésromlásbadöntik”–ír-
jaazapostol induló tanítványának
nagyaggodalommal.Éscsaksejthet-
jük,hogymennyikeserűélettapasz-
talatrejtőzhetegyilyenkeményóvás
mögött!
Másrészt szerintem szerzőnk is

tudarról,hogyáltalábannemazok
lesznekgazdagok,akikeszeveszetten
futnak a pénz után. Meg arról is,
hogyvannakemberek,akiketszegény
gazdagokként kell számon tarta-
nunk,mertanyagigazdagságukelle-
néresemelégedettek.Bőségbenvan
részük,dúskálnak,mégiselégedetle-
nekazéletükkel,elérteredményeik-
kel.Náluk továbbra is hiánycikk a
megelégedés.Aközépkorbólszárma-
zószállóigemondjaróluk,hogy„az
istentelen pénzéhség”(„auri sacra
fames”)nemengedimeg,hogyelé-
gedetten és hálásan megálljanak,
hanemmégtöbbetéstöbbetakar-
nak.Ilyeneknélmára„pénzszerel-
méről” kell beszélnünk, amely –
igénkszerint„mindenrossznakgyö-
kere”. Éseltávolíthatahittől,mertel-
váliktőle,ésmégamegelégedettség
isöncéllálesz.Erremondtaelismert
példázatátJézusazújcsűröketépí-
tőbolondgazdagról (Lk12,16–21).
Ellenben három magatartásfor-

máragondolhatunk,hanemakarjuk,
hogynálunk ishiánycikkéváljéka
megelégedettség.Azelsőmagatartás
az,hogyelismerjükesendőségünket,
ésbevalljukmagunknakis,hogytá-
volrólsemvagyunkhithősök:nem
mindigtudjukösszeegyeztetniake-
gyességünketésamegelégedést.Ta-
lánehhezamagatartásunkhozállleg-
közelebbarégibölcsimája:A„Sesze-
génységet,segazdagságotneadjne-
kem!…hogyjóllakvamegnetagad-
jalak…El se szegényedjek,hogyne
lopjak…” (Péld30,8–9)
Amásodikszerintsokkalkomo-

lyabbankellvennünkaMiatyánk ké-
rését: „…mindennapi kenyerünket
addmegnekünkma…” Ezzelmegvall-
jukhitünketabban,akiamezőklili-
omaitésazégmadarait(Lk12,22–32)
arraméltatja,hogymindenelégedet-
lenségüket megelégedéssé változ-
tatja,ésakibennünketsemértékel
kevesebbreennél!(Mt6,26)
Végülaharmadikmagatartásfel-

tételezi,hogymindenért,aminkvan,
megpróbálunk hálásak lenni. Ab-
banatudatban,hogy„Midvan,amit
nemkaptál?”. (1Kor4,7)Haidáigel-
jutottunk, ebben bizonyára benne
foglaltatikakapottakfölöttimegelé-
gedésis.
Mert a megelégedés testvére a

hálának.
Ámen.

g GémesIstván

HiánycikkekvilágA

Megelégedettség
(1Tim6,6–11)
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b Sokakat érint, sajnálatos mó-
donegyretöbbeket.Némelyek
szerintatáppénzigénybevételé-
nekegyikfőoka,mégiskeveset
beszélünk róla. Sue Atkinson
terapeutaazonbanvetteabátor-
ságotahhoz,hogyadepresszió-
ról,pontosabbanannaklegyőzé-
sérőlkönyvetírjon.Magaisát-
élteennekabetegségnekmin-
denkínját,ígytudja,mirőlbe-
szél…AKiútadepresszióból a
Harmat Kiadó gondozásában
jelentmegazElsőlépések című
sorozatdarabjaként.

Atavalykiadottkötetegyolvasmá-
nyos,alaikusokszámáraisjólérthe-
tő,jóláttekinthetőismeretterjesztő
könyv.Egyetlenhiányossága,hogy
alapvetőenazegypólusú(unipoláris)
depresszióttárgyalja,amániás(bipo-
láris)depressziótcsakfutólagemlí-
ti.
Azelőbbirőlazonbanrészletesen

beszél.Ésamialegfontosabb:őszin-
tén.Ítélkezéséstabuknélkül,asegít-
ségnyújtásszándékával.Esorokíró-
jaeztmárcsakazértisnagyonfon-
tosnaktartja,miveltapasztalatasze-
rintkereszténykörökbensokannem
mernek,nemtudnakvagynemakar-
nakbeszélnierrőlalényeges,ámna-
gyonisnehéztémáról,mertszégyel-
likesetlegesérintettségüket,ésfélnek
színtvallani,attóltartva,milesz,ha
valaki–kétségbeesésükrőlhallva–
istenhitükmélységétéskomolyságát
kérdőjelezimeg.
Alegtöbbenpusztánhangulatin-

gadozásnak,kedélybetegségnektart-
jákadepressziót,ésezzelelisinté-
zikakérdést,holottvalamisokkalko-
molyabbdologrólvanszó…
Magaakifejezésalatindeprime-

re szóbólered,ésnyomottságot,le-
hangoltságotjelent.
A „depis vagyok” szófordulatot

napjainkbansajnálatosmódonegy-
retöbbenésegyretöbbszörhasznál-
jákarosszkedv,afeszültlelkiállapot
kifejezésére,ám„valóban”depresszi-
ósnakcsupánaztekinthető,akinélaz
alábbiszimptómákközüllegalábböt
minimumkéthétenkeresztülegyüt-
tesenfennáll:rosszhangulat;szomo-
rúság,elhagyatottság,reményvesz-
tettségérzése;időnkéntsírógörcsök;
azörömrevalóképességelvesztése;
fáradtság,fásultság;csökkenőszexu-
álisérdeklődés;amindennapitevé-
kenységekirántiérdeklődéselvesz-
tése;azönértékelésalacsonyszintje;
önbizalomhiány;önvád;alvászavar;
csökkent koncentrációs képesség;
aggódás,szorongás;csökkenővagy
növekvőétvágy, fogyásvagyhízás;
nyugtalanság,ingerlékenység,türel-
metlenségvagyépp lelassulás,kö-
zöny;halállalkapcsolatosgondolatok,
öngyilkosságikésztetés.
A depresszió mindezek mellett

számostestipanasszalisjárhat,pél-
dáulemésztőrendszeribetegségekkel
(székrekedés,esetleghasmenés),fej-
fájással,hátfájássalstb.
Abetegségkialakulásáhozvalószí-

nűleggenetikaihajlam (öröklődés,
személyiségtípus)éskörnyezetiha-
tások–példáulstressz,gyógyszerek,
betegségek,hormonok–együttve-
zethetnek.
HakézbevesszükAtkinsonköny-

vét,adepressziómegismeréséhezse-
gítségetnyújtanakaszürkenégyzet-
befoglalt,Amitmégadepresszióról
tudni kell című összegzések, és
ugyancsakabetegségjobbmegérté-
sét segítik a dőlt betűvel szedett
gondolatokaMásokmondták cím

alatt.Praktikusinformációkkalszol-
gálakönyvvégénolvasható,Hasznos
tudnivalók címűösszeállítás,amely-
benhazaiésRomániábanműködő
alapítványok,egyesületekelérhető-
ségeiszerepelnek.
Ugyancsaklényeges,hogyaszer-

zőkötetevégénahozzátartozókatis
megszólítjaéstanácsokkallátjael,hi-
szenezabetegségőketisugyanúgy
érintiésmegterheli,mintabetege-
ket.Atkinsonmunkájából kiderül,
mennyitestiéslelkiszenvedésseljár
ez a napjainkban annyira elterjedt
kór. Szomorú, hogy az, akit érint,
amígcsaktudja,igyeksziktitkolnia
bajátésösszeszednimagát–holott
pontosan ez az, amire képtelen–,
mert úgy érzi, hogy kimondva-ki-
mondatlanul,deeztvárjáktőle.Ám
voltaképpezzelártalegtöbbetönma-
gánakésakörnyezeténekis…
Megszívlelendőekaszerzőszavai,

akiszerint„azigazságbeismeréseva-
lójábana lehető legjobbkiindulási
pontahhoz,hogymegtehessükelső
tétovalépéseinketadepresszióbólva-
lószabadulásútján”(31.o.).Tehátha
egyérintettkimeri,kitudjamonda-
ni,hogybeteg,hogysegítségrevan
szüksége,azzalmárnagyonsokattett
a gyógyulása érdekében. „A de-
presszióarraösztönözhet,hogy»mé-
lyenmagunkbanézzünk«.Nohaezt
egyesekrossznaktartják,valójában
»utunk«nélkülözhetetleneleme.So-
kanmagukbafojtjákésletagadjáka
problémásérzéseket,különösen,ha
máridősebbek,ésarraneveltékőket,
hogy igyekezzenek mindenhez jó
képetvágni”–írjaAtkinson(44.o.).
Könyvében,könyvévelújramegúj-

raarrabuzdít,higgyünkabban,hogy
adepresszióegyszervégetér!Mer-
jünkváltozni és változtatni, valódi
önmagunkkáválni!
„Különösen gondolkodjunk el a

szüleinken–mégakkoris,hamárki-
röppentünkacsaládifészekből!–ta-
nácsoljaaterapeuta.–Lehet,hogy
egészéletünkbenazőelvárásaiknak
próbáltunkmegfelelni,ésigaziénün-
ket–alelkünket,aszemélyiségünk
lényegét–elnyomtukmagunkban.
Semmiképpenneígyéljükleazéle-
tünket. (…) »Amagunkra találás«
hosszúésnehézkutatástigényelhet,
desegíthetpéldául,hamegkérdez-
zük:Milyenemberrészeretnékvaló-
jábanválni?”(56.o.)
Igen, igaz, hogy számos dolgon

nemtudunkváltoztatni,ésnemvál-
toztathatjukmegakörülöttünkélő
embereket sem. Ám mindennapi
döntéseink jelentős részét kézben
tarthatjuk,ésszabadságunkvanar-
ra,hogymagunkondolgozzunk.
Megtehetjük például, hogy nem

hajszoljuk agyon magunkat azért,
hogymásoknakbizonyítsunk,hogy
„kiérdemeljük” mások elismerését
ésszeretetét,vagyhogyígytöltsükbe
aszívünkbenés/vagyalelkünkben
tátongóűrt…
„Haszakítaniakarunkadepresszi-

óval,abbakellhagynunkazt,hogy
folytonáldozatkéntviselkedünk”–
hangsúlyozzaaszerző(96.o.),ésar-
raösztönöz,hogyújravegyükkézbe
sajátéletünkirányítását,ésnecsak
sodródjunk.
„Hanehézdolgokonmentünkke-

resztül,sezolyanmélynyomotha-
gyottbennünk,hogyállandósult a
gyötrelmünk, először is akarnunk
kell,hogymegváltozzonazéletünk,
mertcsakígykerülhetünkkiade-
presszióból.Határozzukel,hogyfel-
hagyunkmásokhibáztatásával,ésne-
metmondunk aboldogtalanságra,
amelyebbőlfakadt!”(97.o.)
Másszunkkibelőle! –buzdítAt-

kinsonújramegújra,ésehhezkülön-
bözőötleteket is ad,mintamilyen
példáulanaplóírás,asokbeszélge-
tés,a terápia,a testmozgás, illetve
amennyibenszükséges,valamilyen
gyógyszerszedése.
Atkinsonúgygyógyultkibetegsé-

géből, hogy megkísérelt pozitívan
gondolkodni,éshagyta,hogymások
elfogadjákésszeressék(81.o.).Elen-
gedtesérelmeit,önmagávalszembe-
nidühétésharagját,ésajódolgokfe-
lé fordult. Így tudott megbékélni
önmagávalésmásokkal.„Jómagam
úgyszabadultammeganeheztelés-
től,hogyaSzeretetIstenefeléfordul-
tam.Igen,eznemkönnyűút,ésidőn-
kéntmegbotlunkrajta,dehatalpra
állunk, és továbbmegyünk, végül
célbaérünk,bármilykicsinylépésen-
kénthaladjunkiselőre.”(107.o.)

g GazdagZsuzsanna

SueAtkinson:Kiútadepresszióból.
HarmatKiadó,Budapest,2013.Ára
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Akirálymeztelen…
SueAtkinson:Kiútadepresszióbólcíműkönyvéről

Akötetetháromnevesteológus–az
EvangélikusHittudományi Egyetem
képviseletébenazÓszövetségiTanszék
munkatársa,dr.VargaGyöngyi, aDeb-
receniReformátusHittudományiEgye-
temrőlpedigdr.MarjovszkyTibor, az
AlkalmazottTeológiaiIntézetBibliai
TeológiaiésVallástörténetiTanszéké-
nekvezetőjeésdr.KókaiNagyViktor
adjunktus – ismertette különböző
szempontokkaléshangsúlyokkal.
Dr.VargaGyöngyilíraihangvéte-

lű,általánosabbközelítésűmegszóla-
lásábanabibliaolvasás,-fordításés-
értelmezéssohamegnemszűnővol-
tát hangsúlyozta. Minden lezárult
fordításegykishalál–fogalmazott.Az
újfordításérthálátadunk,hozzászo-
kunk,bevezetjükazistentiszteleteken
ésteológiaiképzéseken.Aztánmin-
denkezdődikújra,hiszaszentírási
szövegőrzésének,értelmezésénekés
továbbörökítésénekfolytatódniakell,
folytatnunkkell.Afordítóimunkael-
viésgyakorlatidilemmáitilletőenaz
előadóLuthert idézte,akivallotta:Is-
tenigéit,ezeketakemény,csonthéjas
diószemeketakőszilához,Krisztushoz
kellhozzávágni,ígyfordulhatkiaben-
sejük,bontakozhatkilényegük.
Dr.KókaiNagyViktorkritikusabb

volt,éselsőkéntakötetfőcíméttitu-
lálta kevéssé sikeresnek, majd ön-
iróniával„pikírtnek”neveztemagát.
Ahallgatóságnakaztajánlotta,hátul-
ról kezdjék olvasni a kötetet,mert

ahogyhaladnakelőre,egyrejobbésiz-
galmasabb lesz. A Kecskeméti-féle
bibliafordítássalkapcsolatbanhang-
zikeltöbbszöratrezor, azaz„őrző”ki-
fejezés–hívtafelerreafigyelmet.A
Bibliaazonbannemcsakkülönböző
értékeknek,hanemanyelvnekmagá-
nakistrezorja,feltehetőlegezértsze-
retjükaKároli-fordításút–állapítot-
tameg.UgyanakkoraBiblia–gondol-
junkcsakLutherre–anyelvmegúju-
lásánakeszközeis–hangsúlyozta.
Dr.MarjovszkyTiborkedélyesatya-

fisággalakötetegyenetlenszínvonalá-
ramutatott rá.Aztán egy humoros
anekdotakapcsánaz„erószról”kezdett
értekezni,melyvéleményeszerintata-
nításban,atudománybanésaművé-
szetbenegyarántjelenvan.Pozitívnak
nevezte,hogyakötetegyestanulmá-
nyaiban–példáulaBékés–Dalos-for-
dításrólszólóban–azinformativitás
mellettmegjelenikvalamiféleérzelmi
többletis,véleményeszerintezekad-
jákaFelebarátvagyembertárs „erószát”.
A könyvbemutatón közreműkö-

döttaKREHTKkamarakórusa.Az
alkalmonjelenvoltakésafelvetődő
kérdésekrealternatívátkínáltakakö-
tetszerkesztői:dr.FabinyTibor, aHer-
meneutikaiKutatóközpontvezetője,
dr.ZsengellérJózsef,aKREHTKdé-
kánjaésdr.PecsukOttó, aMagyarBib-
liatársulatfőtitkára.

g KinyikAnita

Abibliafordításerósza
Könyvbemutató:

Felebarátvagyembertárs–Bibliafordítások
éshasználatukamaiMagyarországon

b Olvasóinkbizonyáraemlékeznekarraatavalyilapszámunkra,amely-
benduplaoldaltszántunka2013.április2–3.közöttaKároliGáspár
ReformátusEgyetemHittudományiKarán(KREHTK)megtartott,Bib-
liaolvasásésbibliafordításokamaiMagyarországon címűkonferen-
ciarészletesismertetésére.Akonferenciaelőadásainakanyagátaszer-
vezőktanulmánykötetberendezték,amelyháromkiadó–aLutherKi-
adó,aKálvinKiadóésaHermeneutikaiKutatóközpontAlapítvány
–gondozásábanjelentmeg,hogyaSzentírástasorokközöttisolva-
sókismegismerkedhessenekakülönbözőfelekezetekáltalmaMa-
gyarországonhasználtbibliafordításokkal,valamintakonferencián
felvetettfontosfordításelméletiéshermeneutikaikérdésekkel.Aköny-
vetmájus8-ánaKREHTKdísztermébenmutattákbe.

Atörténelemmintszellemihíd
AzEvangélikusOrszágosLevéltárigazgatójával,CzentheMiklóssal ésFabiny
Tamás püspökkelistalálkozottbudapestilátogatásánJánĽachký, aSzlováki-
aiÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgyházlelkésze,azEvanjelickýposolspodTa-
tier (EPST)hetilapszerkesztőségénektagja.Találkozójukonszóesettarefor-
mációvalkapcsolatosfilmprojektekrőlésazegyházimédiumokviszonyárólis.
FabinyTamás,aMagyarországiEvangélikusEgyházÉszakiEgyházkerületé-

nekpüspökeaSzlovákiábanisegyrenövekvőextrémizmusirántérdeklődött.
Leszögezte,hogymindenegyházközösfeladataharcolniazextrémizmusellen,
miközbenközöstörténelmünkethangsúlyozta.Apüspökkíváncsivoltaszepes-
ségiországgyűlésnégyszázadikévfordulójaalkalmábóljúniusvégéretervezett
ünnepségelőkészületeireis.Egyúttalszóltareformációkezdeténekötszázadik
jubileumáratervezettanimációsfilmről.ALutherélete címűfilmdr.LutherMár-
ton élettörténetétdolgozzaföl,főleggyerekeknek.
MivelFabinyTamásnakisvantelevíziósmúltja,fölkeltetteazérdeklődé-

sétaSolascriptura címűfilmesprojekt,melyaszlovákRTVSstúdiójábanké-
szül.Mintmondta,szívesenlátnáafilmetmagyarszinkronnal.Apüspökezen-
kívülbiztosítottaasorozatkészítőit–közöttükJánĽachkýt–,hogyfolytat-
hatjákmunkájukatabudapestievangélikuslevéltárakbanis.
AzEvangélikusOrszágosLevéltárbanCzentheMiklósigazgatókalauzolta

aszlovákvendéget,bemutatvaLuther,illetveJánKollár eredetikéziratait.A
levéltár-látogatásutánegyüttkerestékfelazEvangélikusÉlet szerkesztőségét
(képünkön). Aszerkesztőségtagjaiszerintazegyházimédiumoksokatsegít-
hetnekabban,hogyakétországhívőijobbanmegismerhessékegymást.
VégülJánĽachkýésCzentheMiklósmegegyezettabban,hogyközöstör-

ténelmünkáthidaljaaDunát,ésújkorszakotindíthataszlovák–magyarkap-
csolatokterén.

JánĽachký(FordítottaSzabóZoltán)
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2020-igéventeegymilliárdforintot
szeretneakormányatehetséggondo-
zást segítő programokhoz hozzá-
tenni–közölteazemberierőforrá-
sokminisztereaBonisBona-díjakát-
adásán.Akitüntetést2013tavaszán
aNemzetitehetségprogram kereté-
benalapítottaazEmberiErőforrások
Minisztériuma.
A múlt keddi díjátadón Balog

Zoltán miniszter kiemelte: tavaly
többmint349ezrenajánlották fel
személyijövedelemadójukegyszá-
zalékáterreacélra.Amagyartársa-
dalombanvanfogadókészségate-
hetségekreésszándékisatámoga-
tásukra–állapítottamegazEmmi
tárcavezetője,hozzátéve:bízikben-
ne, hogy abban a küzdelemben,
amelynekcéljaaminőségimunka,a
jelen lévő pedagógusok szövetsé-
gesek.Kiemelte:felfedezni,segíteni
kibontakozni,kísérni,megőriznia
tehetséget,ezapedagógusokdolga,
amelyetmaszeretnénekelismerni.
Atehetségugyanisolyanadomány,
amely visszájára is üthet, ha nem

megfelelőenbontakoztatjákki–je-
gyeztemegatárcavezető.
„Bonisbonadiscere”,vagyis„jótól

jóttanulni”.Ezalatinközmondása
névadójaadíjnak,satehetségnélaz
azegyiklegfontosabb:felébresztenia
fogadókészségetésaztébrenistarta-
ni–mondtaBalogZoltán.„Nemelég
tehetségesneklenni,magyarnakiskell
lenni”–idézteaminiszterRobertCa-
pa világhírűfotográfust,majdhozzá-
tette:ezszámáraaztjelenti,hogyate-
hetségnemmagánügy,hanemakö-
zösségügye;arraahatárokonbelülés
kívülegyarántszükségvan.
BajorPéter, aMagyarTehetségse-

gítőSzervezetekSzövetségénekelnö-
keköszöntőjébenaztmondta:min-
denkinek„ahajtóerejeazelismerés”,
ezértfontos,hogyerreisidőtszán-
janak.
Azünnepségetazértenapontar-

tották,mertmárcius25.BartókBé-
la születésnapja, amely hagyomá-
nyosanatehetségnapjaaKárpát-me-
dencében.
d Forrás:MTI,Emmi,kormany.hu

BonisBona-díjatkapott
azevangélikus

Benka-iskolaigazgatója
Ígérik:2020-igéventepluszegymilliárdforint

lesztehetséggondozásra

b ABonisBona-díjjalaNemzetitehetségprogram keretébenazokata
pedagógusokatszeretnéelismerniazEmberiErőforrásokMiniszté-
riuma(Emmi),akikatehetséggondozásterületénkiemelkedőtelje-
sítménytnyújtanak.AbudapestiDunaPalotábanmárcius25-énélet-
műdíjakatadtakát,illetvekiválóversenyfelkészítőéskiválótehetség-
gondozókategóriákbanosztottakkielismeréseket.Ahatvanhárom
díjazottközöttvoltMolnárIstvánné, aBenkaGyulaEvangélikusÁl-
talánosIskolaésÓvodaigazgatójais,akiakiválótehetségsegítő,te-
hetséggondozókategóriábankaptaanevesdíjat.

Ősszelmárötévelesz,hogymegvet-
tünkegyházatazÓvodautcában.
Hosszúévekálmodozása,sóvárgása,
alehetőségeklatolgatásaelőztemeg
aztanapot,amikorvégreaaláírtuk
aszerződést.Negyedikgyerekemmel
gömbölyödőpocakomtólaligtudtam
márhajolni, néhányhéttel később
megisszületettBorsika lányunk,és
agyerekgondozásezerfeladatakö-
zül épp hogy csak kikukucskálva
aligvettemészre,ahogyanaházunk
előzőlakói,akedvesidősházaspárki-
költöztek.
–Jókisházez,meglátják–nyúj-

tottaátakulcsotimmárvéglegané-
ni.Lehajtottfejjelálltunk,mindket-
tenzavarban.–Asajátkétkezünk-
kelépítettük–tetteméghozzá.
Nemvoltújszámunkraezazin-

formáció, minden alkalommal el-
mondta. Mosolyogva bólogattam,
hogyértem.Anénikicsitmégtéto-
vázott.
–Aztán szeressék ám! – nézett

rámkomolyan.
Aszemekicsitkönnyesvolt,ami-

korelbúcsúztunk.Énmegfutottam
visszaagyerekekhez,hogyisérthet-
temvolna,mitakartmondaniazon
anapon…

***

A következő évben határoztuk el,
hogyodaköltözünk.Arégiházunk
egyreszűkebbnekbizonyult,alányok
pedigegyreinkábblázadtakazellen,
hogyaszobájukörökösátjáróháza
mosdómegakonyhaközött.Közben
márazötödikbabátistervezgettük.
Igen,azÓvodautcábakellköltö-

zünk,csakelőttehelyrepofozgatjuk
aházat.Nemleszazakkoramunka
–gondoltuk,deállapotfelmérésünk
meglehetősen elnagyoltnak bizo-
nyult. Az üresen maradt házban
mindenhibajólláthatóvávált.Apad-
lórecsegett-ropogott,mindenképpen
szigetelniiskellene,atetőreisráfér-
neegykisfelújítás,anyílászárókcse-
réje elengedhetetlen… És ha már
belekezdünk,akkorcsináljukrende-
sen, most lehetne egy-két dolgot
ésszerűsíteni.Eztösszenyitniazzal,
amazonmegazajtótáthelyezni.
A tervező, akitől tanácsot kér-

tünk,csakafejétcsóválta:ötgyerek-
kel kevés lesz ez a három szoba,
méghanagyalapterületűekis.Vagy
bővíteni,vagytetőtérbeépítés.Osz-
tottunk,szoroztunk,szívtukafogun-
kat,aztánújabbtervezgetés,lefara-
gásokmegmegalkuvásokutánősszel
elkezdtünkszakembereketkeresgél-
niamunkákhoz.
Persze,abbanazévbenmármin-

denkinyakigbevolttáblázva,szóval
–stip-stop–gyorsanlefoglalniőket
jövőre,addigmeglegalábbgyűjtöge-
tünk.KözbenÖtöskeisjelezte,hogy
a következő nyáron érkezik, és én
csendbenmagambanelkezdtemag-
gódni.Hogyfogunkmibeférniaré-
giházba,hanemkészüleladdigaz
új?Hovaszorítjukbeamásodikkis-
ágyat?Mi lesz,habömbölakicsi?
Azonakisterületenolyanszorosan
leszünk,hogyazegészcsaládélvez-
hetimajd.
Aférjembizakodottésbiztatott,

deengemamegkezdettbontásokmi-
attnagyonromosnaktűnőházláttán
mindenképzelőerőmelhagyott.Csak
imádkoztam,ésreméltem,hogyIs-
teniséppenolyanfontosnaktartjaaz
újházelkészültét,mintén.

***

Ajanuárnagymeglepetésselindult.
Ahó,fagyésdérközepettefelhívott
bennünket az ácsbrigád vezetője,
hogyőkbizonykezdenékamunkát.
Mivelcsaktavaszravártukőket,hir-
telennagyonnagyiramotkellettfel-

venni, hogy egy hét alatt minden
alapanyagotbeszerezzünk.Egyikünk
jobbrafutott,amásikbalra,izzotta
telefonakezünkben,röpködtekazár-
ajánlatok,ésingajáratbanjártakis-
buszunkasoképítőanyaggal.Aztán
nem győztünk csodálkozni estén-
ként a zseblámpa fényénél, hogy
alakulalécek,falapok,deszkákkö-
tegébőlszobákkáapadláscsupaszte-
re.
Voltakperszenézeteltérések,fe-

szültségek,izgalmak,voltrohanásés
türelmetlenkedés, de a ház hétről
hétreegyreinkábbhasonlítottálma-
inkotthonára.Atavaszabbanazév-
benszámunkranemcsakafecskéket
megagólyákat,hanemakőművese-
ketismeghozta,ésabontásmega
rombolásutánlassanvalóbanépül-
nilátszottleendőotthonunk.
Aztánszáradtunk,vártunk,ésjöt-

tekafestők,mipedigterveztünkés
módosítottunk,futkostunk,osztot-
tunk-szoroztunk,örültünkésmérge-
lődtünk.
Aházközbenépülgetett,szépült,

a színektől immár hangulata lett.
Dolgoztakazasztalosok,helyükreke-
rültekazajtók-ablakok,aztánmára
burkolókatzaklattukörököstelefo-
nálgatásunkkal.Naprólnaprajobban
ellehetettképzelni,hogyfogunkitt
élni.Lassannemcsak„aház”volt
már,hanemegyreinkább„amihá-
zunk”.
Közbeneljöttjúniuseleje,ésdom-

borodópocakommalmárcsakne-
hézkesentudtamközlekedni.Ötös-
kebeleadottapait-anyaitanöveke-
désbe,hamárfiú,legyenkövér,gon-
dolhatta,mertnégyésfélkilóigmeg
semállt.Ahogyteltekanapok,rákel-
lett döbbennünk, hogy az ötödik
babánkatnemfogjuktudniakórház-
bólazújházbahazavinni,mertnem
leszkész.
A reménykedés után mélyre

süllyedtemazaggódásmocsarába.
Jártazagyam:hogylesz,hamegszül-
tem?Terveketszőttem.Akiságyat
betuszkoltattamközvetlenülazablak
alá. Persze nem is igen volt más
megoldás.Aférjemnekígycsakbak-
ugrással sikerült ezentúl az ágyát
megközelítenie, de nem baj, leg-
alább sportol, az meg egészséges,
nem?Azablakotmegnemfogjukki-
nyitni,nehogyhuzatotkapjonaba-
ba,majdazajtónát szellőztetünk.
Úgyis elviselhetetlenül meleg van
kint.Akisruhákatnemrakomszek-
rénybe, hanembőröndökbeméret
szerint.Ígytalánelférnekvalahogya
szekrénytetején.Hamegsírósbaba
lesz,nos,akkorkiköltözikacsaládsá-
torbaazudvarra.Végülisnyárvan.
Júniusvégénmegérkezettakisfi-

unk, Misu, és mintha csak tudta
volna,hovajött,olyanjóvolt,mint
azálom.Aligsírt,hamégis,egyszer-
renégytestvérrohanthozzá,hogy
megvigasztalja.Ilyenkoranagyricsaj-
tólmegijedt,ésgyorsanazálomba
menekültakavalkádelől.
Aszobábanugyanténylegszűkö-

senvoltunk,deanapnagyobbikfe-
lében a gyerekek az udvaron ját-
szottak,akicsimegababakocsiban
nézelődött vagy pihent. Remény-
kedveelkezdtemdobozolni.Hátha
attólhamarabbelkészülaház.Ettől
kezdve persze semmit nem talál-
tam.Ésegyretürelmetlenebblettem
a költözéssel kapcsolatban, amely
még mindig váratott magára, hi-
szencsakmostkövetkezettatakarí-
tás,apakolás,asohavégetérninem
akaróbeköltözés.
Acipekedésreszerencséremegér-

keztek a barátaink. Igaz, akadtak
nyelvi nehézségek, mivel ők csak
csehültudtak,énmegúgyegyáltalán
nem, ráadásul ugye férfiak voltak,

akiksoseképesekúgygondolkodni,
ahogyananők.(Asikítófrászakkor
törtrám,amikoravasaltingekkelteli
polcot egy mozdulattal belefordí-
tottákegyóriásizsákba–segítség-
képpen.Ígyakartákgyorsítaniapa-
kolástempóját.)Devalahogymégis-
csakhelyükrekerültekabútorok,és
báraháztelevoltdobozokkal,még-
iscsakeljöttazelsőnap,amikorazúj
házbantudtukálomrahajtaniafejün-
ket.
Amásfél éves Borsi ugyanmég

magyarázgattafélálomban,hogyitt
nemjó,menjünkinkábbhaza,mert
azőágyaotthonszorosanazenyém
mellett van, aMisuémeg az apáé
mellé,éstúlnagyhelymaradtkiitt,
demia fáradtságtólésazörömtől
szédültendőltünkel.

***

Megérkezniperszemégnemsikerült
rögtön. A kidobozolás majdnem
olyannehézéshosszúmunkavolt,
mint bedobozolni. Nemcsak a
mennyiség miatt, hanem mert itt
mégnemvoltsemminekhelye,most
kellettkitalálnineki.Havalamitle-
tettem,csakéntudtam,hovakerült.
Jobb esetben. Néha még én sem.
Ilyenkorsírva-nevetve,bosszankod-
va nyitogattam a szekrényajtókat,
miközbenperszerámtörtafészek-
rakóláz.Otthont teremtek!Merta
ház,azcsakház–ahogybelesimít-
jukazéletünket,attólleszcsakott-
honná.
Végülbeköltöztünkvalóban.Au-

gusztusutolsónapjaivoltak.Anagy
aranysárgahálószobábareggelbemo-
solygottanap,madarakcsicseregtek,
afenyőágaiközöttsusogottahalk
nyáriszél.Valamimennyeielégedett-
ségtöltöttel.Jóvolthazaérni.Márér-
tettem,mirőlbeszéltanéni,amikor
átadtaakulcsot.

g FüllerTímea

GondolatokazÓvodautcából
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JoachimGauck
memoárja

aLutherKiadónál
Nyárifagyok–őszikikelet–Visszaemlékezések címmel
június13-ánjelenikmegJoachimGauckmemoárjama-
gyarnyelven.Akönyvmegjelenéseegybeesikanémetál-
lamfőmagyarországilátogatásával.
JoachimGaucknémetszövetségielnökLengyelország,

Csehország,SzlovákiaésMagyarországelnökévelközösen
emlékezikmegahuszonötévvelezelőttibékésforradalom
kulcsfontosságúeseményeiről.Ennekjegyébenazállam-
főkjúniusbanVarsóbanésBudapestentalálkoznak,októ-
ber9-énLipcsében,novemberbenpedigPozsonybanésPrá-
gában–adtahírülabudapestinémetnagykövetség.
Június16-ánMagyarországköztársaságielnöke,Áder

János várjakollégáitmegemlékezésre,akádárihatalomál-
tal1958-bankivégzettNagyImreminiszterelnökújrate-
metésénekhuszonötödikévfordulójaalkalmából.Errea
látogatásraidőzítvejelenikmegJoachimGaucknémet
evangélikuslelkész,teológus,politikus–hazájában2009-
benpublikált–memoárköteteaLutherKiadógondozá-
sában,KaposiLuca fordításában.(320oldal,134×206mm,
keménytáblás,ára4800forint.)

Amagyarországiprotestánsegyházak
cigánymisszióért felelős vezetői és
munkatársaikjöttekösszemájus28-
ánSárszentlőrincen.Ezeknekatalál-
kozóknak már hagyományuk van,
mindenalkalommalholkicsit,hol
nagyobbat léphetnekelőretestvéri
közösségetmegélveabaptista,evan-
gélikus,metodista,pünkösdiésrefor-
mátusszolgálókegymásmegismeré-
sében, támogatásában, egymástól
tanulásban, egymás megerősítésé-
ben.Természetesenmindezenáldás
nemmaradmegazegyesszolgálatte-
vőkben–akapottismeret-,tapaszta-
lat-,áldásözönazegyházainkbanfo-
lyócigánymisszióiszolgálatkiteljese-
désébenismegmutatkozik.
Ahagyománnyalannyibanszakí-

tott amostani alkalom,hogynem
Budapesten,hanemvidéken,jelesül
a cigánymisszióban ténykedő Sár-
szentlőrincentalálkoztakarésztve-
vők, lehetőséget adva egy kiadó-
sabb,kevésbérohanós,sőtkifejezet-
tenÚrrafigyelőegyüttlétre,aholki-
csitjobbanlehetettfigyelniahelyisa-
játosságokrais.
Azigemagyarázatésközösimádság

utánarésztvevőkbeszámoltakazegy-
házaikbantörténtelőrelépésekrőlés

koncepcionális tervekről a cigány-
misszióterén,kiértékeltékacsoportál-
talszerkesztett,Tükörcíműnegyedéves
kiadványmegjelenésekapcsántartott
sajtótájékoztatót,illetveafrissenmeg-
jelent második számot, és megter-
veztékazezévbenmégesedékeskét
szám tartalmát. A Cigánymissziói
MódszertaniFüzetek sorozatelsőkö-
tetétis„sínretették”ajelenlévők.
Beszéltekmégközöspályázatile-

hetőségekről,amegrendezéselőttál-
ló, egymás felekezetei számára is
nyitvaállóprogramokról.Arésztve-
vőka lehetőségek, anyitottkapuk
garmadájávalszembesültek.
Esorokírójában–akiazevangé-

likusegyházatképviselteatalálkozón
–azasúlyoskérdésmindenképpen
megfogalmazódott, hogy vajon
mennyireakarnakrészesülnigyüle-
kezeteinkvezetői,tagjaimindabban
agazdagságban,áldásban,amellyela
jóságos Istenacigánymissziónke-
resztültudmegajándékozni.
Talán mindezek után érthető,

hogytöbbvoltezanappusztatalál-
kozásnál…

g BakayPéter,
aMagyarországiEvangélikus
Egyházcigánymisszióireferense

Többminttalálkozás

Végetértszokásostavasziországjáró
csavargásunk,készülődtünkhazafelé.
Vasárnapvolt,Zalakarosrólindultunk
elreggeliután.Arecepciónrendeztük
aszámlát,levittükacsomagokataz
autóhoz,egygyors„ajóIstennevében”,
ésazautóvidámannekilódult.Szép,
tavasziidővolt,anapkellemesenci-
rógatottaszélvédőnkeresztül.
– Ne az unalmas sztrádát vá-

lasszuk,inkábbmenjünkaBalaton-fel-
vidékfelé–mondtam.Egyetértőhall-
gatásvoltaválasz.
Bevettszokásunk,havalaholútköz-

benérbennünketavasárnap,betérünk
egyútbaesőtemplomba.Csakegyrö-
vididőre,sazsembaj,hanincséppen
szertartás,sőtazismindegy,melyik
történelmi felekezet hajlékába bot-
lunkelőször.Mostiserrekészültünk.Én
vezettem,feleségempedigpásztáztaa
vidéket,számbavévealehetőségeket.
ÉppenaBalaton-partegyiknagyte-
lepülésénhaladtunkkeresztül,amikor

egybarátságoskülleműtemplomépü-
letmelléértünk.Lassítottam.
–Eznemegyevangélikustemplom?
– Dehogynem – hangzott a vá-

lasz.–HiszenottaLuther-rózsaahir-
detőtáblán.
–Akkorezjólesz–mondtam–,s

gyakorlottvezetőkéntazonnalparko-
lóhely után kezdtem kutatni. Nem
kellettsokáig.Ottárválkodottazorrom
előttegy,minthacsakvártakvolna.
Mégsohanemjártunkabbanata-

karoskisevangélikustemplomban,sőt
valójábanaztsemtudtuk,hogyléte-
zik,csak„véletlenül”akadtunkrá.S
„véletlenül”mégparkolóisakadtelőt-
te.Különös.
Tízórafeléjárt,smivelazevangé-

likusistentiszteleteksokhelyen–jólis-
merthagyományunkszerint–tizenegy
órakor kezdődnek, kényelmesen ká-
szálódtunkkifelé.Egykicsitsétálunk,és
nohanincsidőnkvégigmaradni,deleg-
alábbbelehallgathatunkaliturgiábais

–terveztük.Ámazegyretöbbérkezőmi-
att kezdett gyanússáválniahelyzet.
Igen,aharmadik„véletlen”isbejött.Tíz
órakorkezdődöttazistentisztelet…
Néhányórávalkésőbbleállítottam

otthonazautómotorját.Jólesettki-
szállniahosszúútután.Bennempe-
digazegészútalattmotoszkáltegy
gondolat.Vajonmiértvoltolyanfon-
tosazÚrnak,hogymiaznapmenjünk
templomba?Hiszenmajdnemminden
vasárnapottvagyunk,sezalkalom-
malnemhangzottel–vagynemér-
tettükmeg?–különleges, személyre
szólóigesem.Bekellvallanom,sajnos
azótasemtudomaválaszt.
Deazbiztos,hogyottazonavasár-

naponaMindenhatóígymutattameg
nekünkajelenlététésgondoskodósze-
retetét.Amintmindenkimássalisoly
sokszormegteszi.Mégazokkalis,akika
„véletlenben”bíznak,ameghallgatottké-
réstpedig„mázlinak”szoktákértékelni…

g GyarmatiGábor

Vasárnapivéletlen
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A minap furcsa kérdéssel fordult
hozzámazegyikrégenlátottlelkész
testvérem:„Tégedkorábbanisérde-
keltagazdálkodás?Mivezetetterre
azegyházbaneddignemismertszol-
gálatiterületre?”Egyévemár,hogy
aMagyarReformátusSzeretetszol-
gálat(MRSZ)Egyháztájiprogramjá-
nak vezetőjevagyok,sokmindenki-
veltalálkoztamazelmúlthónapok-
ban,derajtakívülsenkinemszegez-
tenekemeztakérdést.
Sokidőnemvolt,hogybővebben

kifejtsem,ígycsupánannyitválaszol-
tam:ezaszolgálatnemagazdálko-
dásrólszól,hanemannakahelyzet-
nekafelismeréséről,hogyaterme-
lésből,gazdálkodásbólélőegyháztag-
jainktermékeinekpiacrajutásilehe-
tőségetbiztosítsunk.Ugyanakkora
jóminőségű,háziaskészítményeket,
termékeketkeresővárosi,kisvárosi
gyülekezetitagjainkmegtalálhassák
a számukra kedvező árakon kínált
árukat.
Folytattamvolnatovább,deakkor

többenjöttek,éskettőnkbeszélgeté-
semegszakadt.Megragadomazal-
kalmat,éshamárlelkészkollégám-
naknemfejthettemkibővebbenavá-
laszomat,azEvangélikusÉlet olvasó-
ival osztom meg gondolataimat.
Megtisztelőszámomra,hogyebben
a körben is beszámolhatok arról,
hogy az MRSZ egyik legfiatalabb
szolgálatiágamilyenújszempontok
figyelembevételévelfolytatjamunká-
ját.

***

AzEgyháztájiprogram egyikeannak
anégynagyszolgálatiterületnek–az
önkéntesszolgálatokkoordinálása,
katasztrófahelyzetek elhárítása és
megelőzése,segélyezésekmellett–,
amelyekamaimagyar társadalom
élethelyzeteire és élethelyzeteiben
válaszokat,megoldásokatkínálnaka
hozzánkfordulóknak.Számospéldát
említhetnék:Kékvödör adventiado-
mánygyűjtőprogram,önkéntesdia-
kóniaiév,aszerbiaiárvízkárokelhá-
rításábanvégzettáldozatosmunka,
iskolatáska-akció,ésasorhosszasan
folytathatólenne.
Térjünkazonbanvisszaazeredeti

kérdéshez–miisezamárelnevezé-
sébeniskicsitmeghökkentőprog-
ram?A2006-banalakultMagyarRe-
formátusSzeretetszolgálat,együtt-
működve az Ökogyülekezeti Ta-
náccsal, évekkel ezelőtt indítottaa
kezdeményezést,amelynekröviden
összefoglalható lényege az, hogy
kapcsolatihálótépítsenkiaterme-
lőkésfogyasztókközött.Afelmerü-
lőigényekésakínálkozólehetőségek
világossátették:eztaprogramotto-
vábbkellvinni,kikellteljesíteni,és
egyretöbbeketbelekellvonni.
Ígyindultel2013nyaránazegy-

háztájivásároksora.Adebrecen-szé-
chenyikerti református gyülekezet
templománakudvaránmegszervez-
tükazelsővásárt.Mindenszempont-
bólideális–egyhatalmaslakótelep
közepénlévő,könnyenmegközelít-
hető, tágas tereket kínáló, játszó-
térrelrendelkező–helyszíntsikerült
találnunk.Ennélazonbanfontosabb

az,hogyalelkipásztorésapresbité-
riumisfelismerte:aprogramlátszat-
rarendhagyó,ugyanakkoróriásile-
hetőségeketkínál.

Asokakszámáraeddigcsakszak-
rálistérimmárközösségitérrévál-
tozott.Kötetlenebbformábanlehe-
tetttalálkozniismerősseléscsaklá-
tásbólismerttel,beésmeglehetett
mutatniamindösszehúszéveépített
modern templomot azoknak, akik
addigcsakmelletteelsétálvavetettek
rá pillantást. Szombat délelőttön-
kéntagyülekezetönkénteseiszere-
tettelésnyitottsággalfogadtákéska-
lauzoltákazalkalmankénttöbbszáz
vásárlót.
Főlegazőszi,kéthetentemegtar-

tottvásárokonvoltidőnkéntmárza-
varbaejtőennagyazárubőség,ater-
mékkínálat.Párszázméterrelodébb
vanegynapontakinyitópiac,amely-
nekjóértelembenvévekonkurenci-
ájalettazegyháztájivásár.Kedvezőbb
árakkal, friss termékekkel, házias
ízekkelésbarátságosmosollyalolyan
emberekbizalmát is sikerültmeg-
nyerni,akikelőszöridegenkedvete-
kintettekerrea„furcsa”kezdeménye-
zésre.Visszatekintveaztmondhatju
–ésegybenezareménységünkis–
,hogyavásárokraajövőbeniselis-
merésseltekintenekmindatermelők,
mindafogyasztók.

***

Miisaz,amikülönlegessétesziaz
egyháztájivásárokat,mibenkülön-
böznekagombamódszaporodóhe-
lyi,termelőipiacoktól?
Azelsőéstalánaleglényegesebb

alapelv,hogykikerüljükahaszonel-
vű kereskedést. Egyszerűbben fo-
galmazva:neafelvásárlókjussanak
érdemtelen haszonhoz. A másik,
hogybizalmikapcsolatalakuljonki
atermelőésavásárlóközött.Fontos
tudni, kitől vettem, amit vettem,
honnan származik a termék.
Mennyiveltöbbet,emberibbetjelent,
haismerősarcokatlátunkazaszta-
lokmindkétoldalán!
Akövetkezőgondolatviszátben-

nünketamindennapokbólaSzent-
írásvilágába–sáfárkodjunkjólérté-
keinkkel,anekünkadottlehetőségek-
kel és képességekkel. Munkáljuk
meganekünkadottföldet,deugyan-
akkorvigyázzunkisrá,nemérgez-
zük,nefertőzzükmeg.Gondoljukát,
mitteszünkafölösleggel,nepazarol-
junk,neszemeteljünk.Széppéldákat
láttunk arra, hogy amikor a gyü-
mölcs,zöldségnemfogyottelavá-
sárokalkalmával,amaradékotater-
melőkátadtákaszeretetszolgálatnak,
hogyjóbelátásunkszerintajándékoz-
zunkmegrászorulókat,juttassukel
szeretetotthonokba.
Végül, de nemutolsósorban azt

valljuk,hogya„méltóamunkása
magabérére” bibliaitanításalapján
atermelőkjussanakhozzáerőfeszí-
téseikjutalmához.Haddlegyenöröm
amunkábanésamunkagyümölcsé-
ben,legyenértelmedolgozniésmá-
sok számára is munkalehetőséget
biztosítani.
Úgylátszik,afentiekértőfülekre,

befogadószívekretaláltak:atavaly
őszi„tesztprogram”utánidéntavasz-
tól számos más helyen nyithattuk
meg az egyháztáji vásárok sorát.
Mátészalka,Mezőcsát,Miskolc(lám,
csupa M betűs helység), Naszály,
hamarosanTata,Budapest-Árpád-
föld református gyülekezete dön-

tött úgy, hogy gyülekezeti tagjaik
lelkitápláléka„beszerzésének”hely-
színeinatestitáplálékhozvalóhoz-
zájutást is segítik. Jogos igényünk,

hogyhamisítatlanlelkitáplálékhoz
jussunk,tisztaevangéliumhirdettes-
sék közöttünk. Ehhez hasonlóan,
szeretjük,hatiszta,jóminőségűés
egészséges élelmiszerek kerülnek
asztalunkra.
Aszeretetszolgálatennekaprog-

ramnakaszervezéséveléstámogatá-
sávalaztkívánjaegyértelművéten-
ni,hogygyülekezetitagjainkszámá-
raújlehetőségeketkínáltermelőknek
ésvásárlóknakegyaránt.Azújérté-
kesítésilehetőségekmegteremtésé-
velújforrásokhozjutnakatermelők
ésatermékeketfeldolgozók.Talán
nemisszükségeshangsúlyozni:ha
gyülekezetitagjainktehetősebbek,az
gyülekezeteink számára is kedve-
zőbbkörnyezetetjelent.

***

Napjainkbansokathasználtkifejezés
a„minőségbiztosítás”.Valóbanfon-
tos,hogymindatermelő,mindater-
mékkiálljaaminőségpróbáját,nele-
gyenekkifogások,reklamációk.Ho-
gyantudunkminőségetbiztosítani?
Atermelőktőlaztkérjük,hozzanak
lelkésziajánlástmagukkal.Alelki-
pásztorokember-éshelyismeretében
bízva nyugodtak lehetünk afelől,
hogybiztoshátterűéseredetűtermé-
kekhezjutunkbecsületes,lelkiisme-
retes termelők munkájának ered-
ményeként.
Azökumenéjegyébentermésze-

tesenelfogadjukmásfelekezetűlel-
készekajánlásátis,ezzelisbizonyít-
va,hogyezenaterületeniskeressük
atestvériegyüttműködéslehetősége-
it.Egyháztájivásár ésLuthermarket
– talán vissza nem térő alkalom
egymásértékeinekmegmutatására,
azegymásértékeivelvalógazdagítás-
ra!
AzEgyháztájiprogrammásikfon-

tostámogatókezdeményezéseaBő
esztendővetőmagprogram.Atavasz
folyamánkülföldiéshazaiadomá-
nyozóksegítségévelnégyszázötven
családszámáratizenötfélekertive-
tőmagbólállóegységcsomagotjuttat-
tunk.Huszonötgyülekezet,anyaott-
hon,gyermekotthon,romaközösség,
iskolákrészesültekazadományokból,
szerszámokból és kertműveléshez
szükségeseszközökből.Közelkétezer
személyszámárabiztosítjuk–saját
munkájukeredménye,sajáterőfeszí-
tésükrévénis–egészévreszólóana
frisszöldségeket.
Érzékeljük,hogyanyagihelyzetük

miattigensokanvannak,akikszámá-
raeznagysegítség,hiszenajóminő-
ségűvetőmagokbeszerzésejelentős
kiadásokkal jár. Nagycsaládosok,
munkanélküliek,romacsaládokélet-
helyzetének könnyítését szolgáljuk
ezzelaprogrammal.Azelkövetkező
hetekbentörekszünkarra,hogymeg-
látogassukacsaládokat,kérjükavé-
leményüket, javaslatukat, hogyan
tervezzükajövőesztendőt.Aprog-
ramelfogadottságátésjogosultságát
azisjelzi,hogymármegtörténtazel-
ső felajánlás a következő évre, na-
gyobbmennyiségűvetőmagburgonya
formájában…

***

Mindezekutánbizonyárasokankí-
váncsiakrá,holjuthatnaktöbbinfor-
mációhoz,holleszakövetkezővásár.
Azegyhaztaji.hu honlapon,illetveaz
info@jobbadni.hue-mailcímenszé-
leskörűenlehettájékozódnimun-
kánkról,alehetőségekről,akapcso-
latfelvételmódjáról.Azérdeklődők,
termelők és vásárlók június 14-én
Debrecenben ésNaszályon, június
21-énBudapest-Árpádföldön,aXVI.
kerületbenlátogathatnakelsoronkö-
vetkezővásárainkra.Testvériszere-
tettelvárjukazEvangélikusÉlet ol-
vasóitezekreazalkalmakra!

Bizalom,sáfárság,méltóelismerés
Egyháztájiprogramareformátusegyházban

Dr.KocsisAttila reformátuslelkipásztorkorábbanszámosgyülekezet-
ben(Felsőnyárádon,Berekfürdőn,Mezőtúron)szolgált;dolgozottaDeb-
receniReformátusKollégiumfőigazgatójaként,illetvelelkészkéntéses-
pereskéntPerthAmboyben(USA)azelmúltévtizedekben.JelenlegaMa-
gyarReformátusSzeretetszolgálatEgyháztájiprogramjának igazgató-
ja.Feleségeszinténlelkipásztor,ötgyermekükéskétunokájukvan.

Májusieső.Azidősebbférfiakésnők
nagyajándékaezahónap.Minthaégi
máglyalobbannaföl;azezüst,csillá-
mosfényelöntiazébredőkerteket.
Kora reggel a madarakmind fönt
vannak,hatalmaskórusakörnyék,
valamielmondhatatlanörömrőlzeng
minden. Különös, mély dallam, a
határtalanéletről,deahalálneszé-
rőlis.Sokannemszeretik,óvatosan
kóstolják ízeit, elnehezült szívvel
hallgatjáküzenetét.Barbársugárve-
résbenjárunk,éskönnyenmegseb-
ződünk.Elbukunk,mertatermészet-
benszigorútörvényekvannak.
De a májusi eső aranyat ér. A

csendes, csillagtalan éjek zápora.
Demostmegváltozottezis,özönvíz
csapleafalvakra,szakadésömlikaz
égiáldás.Azországnyugatirészén
kiléptekmedrükbőlafolyók.Szerbia
fuldoklik,százezrekmenekülnekkis
motyóval,aháztetőnkutyavonyít,a
szennyesárbanállatokúsznakkime-
rülve.Ahalottakattemetik,három-
naposgyásztrendeltekel.Zúgnaka
harangokhajnalóta.

***

Jézusörökszava.„Neféljetek!”–nem
csakaztmondja,bízzatokbennem,
énlegyőztemahalált.Aztisjelenti:
nemszabadmegijedniamegpróbál-
tatástól.Neféljetek,vetkőzzéteklea
régi,ósdimagatartást,sazúj,erős
emberruhájábaöltözzetek.Legyetek
megújulásraképesek.Areményhí-
vei:valamiúj,szépfogmegszületni,
ahogyanPálapostoljövendöli(2Kor
5,14–17).

***

MakoveczImreéletmű-kiállítása.A
megújultPestiVigadóbanmegnyílt
tárlatcíme:Összekötniazegetésaföl-
det. Találóezamegfogalmazás,hi-
szenvilághírűépítészünkegészéle-
tétfediezanemesszándék.AMa-
gyar Művészeti Akadémia alapító
elnöke,Kossuth-díjjalkitüntetettal-
kotójakezdettőlaztahajlékotszeret-
te volna megvalósítani, amely az
emberiségkezdeteelőttálltavilág-
ban.Igaziotthonként,Istenházaként.
Holcsillárokacsillagok,ésminden
atérésazidőkoordinátáitólfügget-
len.
A Vigadóban kiállított anyag a

hatalmashagyatékegyrészétmutat-
jameg.Azépítészteremtőéletének
fontosabb állomásait követhetjük
terveken,rajzokon,fotókonésírása-
inkeresztül.Aháromnagyteremben
láthatógyűjteményközéppontjában
asevillaivilágkiállításmagyarpavi-
lonjaállésapaksikatolikustemplom.
Kiegészítve gazdag részletekkel. A
másikanagyszomorúságunkrameg
nem valósult felső-krisztinavárosi
SzentMihály-templomméteresma-
kettje.Eztreménytelivárakozássalis
nézhetjük,hiszenbármikorfölépül-
hetazadakozóhívekforintjaiból.S
akkor joggal mondhatjuk: Mako-
veczImreéletműveföltámadésfoly-
tatódik.
Egyelőre be kell érni ennyivel,

bízvaabban,hogyakövetkezőbemu-
tatkozáskitéranépiépítészethez,a
népművészethezésakortársképző-
művészethezvalókapcsolatárais.És
akkorratalánállmajdavilágegyik
legnagyobb építészének budapesti
templomais.

***

HamvasBéla-könyvek.Pakolásköz-
ben a nagy gondolkodót lapozom.
Konok,rebellisapjárólolvasok,ket-
tőjük büszke evangélikus hitéről.
Hamvastörékenyvitorláskéntevezett
a világvallások örvényes hullámai

között. Váratlanul Kung mesterre
bukkanok,vagyahogymiismerjük,
Konfuciusra. Sokatnélkülözött,ren-
getegettanult.Dealegérdekesebba
régiektanulmányozása.„Azemberi-
ségmárKrisztuselőttazötödikszá-
zadbanletértajóútról”–mondta
Hamvasatanítványainak.
Furcsaezafelismerésésjóslás,de

habelegondolunk,igazalett.Minde-
nüttapusztítás,aromlás,arombo-
lás!Anövekvőszegénységéserköl-
csizüllés.Sokanvádoltákpesszimiz-
musamiatt, talán ezért írta halála
előttilevelében:„Nincselveszvemin-
den!Azthittem,Istenszavaelnémult
örökre,deolykorharangszólhelyet-
te.”Sokkislélekharangragondolta
nagyfilozófus,azéletre,ajárhatóút-
ramindenidőben.

***

Alkonyi vízpart. A Duna rakparti
részénbolyongok,keresekegyapró
utcát.Idősnőrongyosruhábande-
rékigállavízben,őszhajátmártogat-
jaaszennyeslébe.Megdöbbentőés
titokzatosazegész,amintfojtóma-
gányátésmotyogóőrültségétmutat-
jaavilágnak.Deaközönyösváros
nemveszrólatudomást.

***

RubikErnő.Barátaimmeglepteka
bűvöskockarégidarabjával.Haigaz,
amesterisforgattaakezében,ezzel
keresett meg mecénásokat, akik
negyvenévvelezelőttsemmifantá-
ziátnemláttakbenne.Pedigzseni-
álisazötlet:egy-egyponthogyanvál-
toztatjamegahelyét.Megvantöbb
kockaoldal,ésakövetkezőnemakar
sikerülni.Akíváncsiságtartottaláz-
banazembereket.Ametrónülőkel-
felejtettekleszállni,apásztorfiúnyá-
jaelkóborolt,mertsenkinemügyelt
rájuk…Észrevétlenülvilágjátéklett
akockából.
„Ageometriaésatérlehetőségeit

kutattam–nyilatkoztaszerényena
feltaláló.–Mivanazuniverzumban?
Nemgondoltam,hogytávoliföldré-
szeketismeghódítok.”
Emlékszem, annyira lekötötte a

Rubik-kockaagyerekeket,azidőse-
ket,hogysokaneljutottakameditá-
ciósállapotba.Ellustult,fűbenőtte
agyunkatRubikbátorgondolataföl-
rázta, s nem hagyja nyugodni. Az
utóbbi negyven esztendő leghíre-
sebbmagyaralkotása,egykorszak
büszkeségeésjelképeis.

***

Anégyes-hatosvillamoson.Haki-
mozdulok itthonról, legtöbbször
ezenutazom.ANyugatipályaudvar-
nálleszállok,aközelikávézóbanki-
dolgozomastratégiát:merremenjek,
hogymindenhováeljussak.Atúlol-
dalonapapírüzlet,arégiségekbolt-
ja,azapróégőkéscsillárokhosszú
termei.AzOktogonnálazÍrókBolt-
ja:átlapozomafolyóiratokat;túlol-
dalon nézem az Operaház erős,
ódon-szép épületét. Kis pihenés a
Deák téri nagytemplomban… Ki-
csitfélvejáromhétfőiutamat:vajon
ottvan-e,amiamúlthétenmégmeg-
volt?Azantikvárium,atáskákatisja-
vítanitudóöregcipész,avörösha-
jú,kedveskönyvkötő,avénbélyeges
apinceifélhomályban.
Élnekmég?Meghaltak?Fölfalták

őketisakínaigyorsbüfék,azújmo-
biltársaságok?Fogynakabarátok,az
emberikapcsolatok.Egyreüresebbés
idegenebbleszazsúfoltnagyváros.

***

Budapest új díszpolgárai: Csoóri
Sándor,PsotaIrén,RánkiDezső,Ko-

Jegyzetlapok
(Napló,2014)
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