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Türelemlecke f 3.oldal
Pápapünkösdikörben f 4.oldal
Interjúdr.UdoSchnelleprofesszorral f 5.oldal
Viharjelzés f 12.oldal
KivoltSzalókySamu? f 13.oldal
ImareggeliaCentrálkávéházban f 15.oldal

„Ki cso dál ko zik még azon, hogy na pon ként
»fel tá mad hat«, fel kel het egy új nap ra? Kit tölt
még el ámu lat tal, ha kö rül ve szi a mo dern tech -
no ló gia mil lió vív má nya, s azt ő mint egy »cso -
da té tel re« egy gomb nyo más sal mű köd tet he ti?”

Csodálkozás,ámulat f 11.oldal

„So kak ban él az a kép zet,
hogy egy tu dós csak ate is ta
le het.”

Beszélgetés
SzutyányiMárk

csillagásszal f 12.oldal

f Folytatása8–9.oldalon

„Krisz tust kö ve tő hí vők közt nem
le het ilyen fe szült ség. Kö zöt tünk
sem té ma a kó rus ban, hogy ki
mi lyen törzs tag ja. Ez csak a ma -
gya rok nak volt ér de kes.”

Szórabírtlányok f 5.oldal

„Aki szí ve sen hall gat ja az
ő igé jét, mint az élet be szé -
dét, az Is ten gyer me ke. Aki
vi szont hall gat ni sem bír ja,
az az ör dög től va ló.” 
Vagy-vagykérdés f 2.oldal

Em lék kon cert tel tisz te leg tek az ál do -
za tok előtt a ro ma ho lo kauszt em lék -
nap ja al kal má ból jú li us 31-én a bu da -
pes ti Pá va ut cai Ho lo kauszt Em lék -
köz pont ban. 

Az egy be gyűl te ket Ha rasz ti György
tör té nész pro fesszor, a Ho lo ca ust
Köz ala pít vány el nö ke kö szön töt te. A
ci gány ság má so dik vi lág há bo rús ül -
döz te té sé ről – me lyet ők ma guk po -
raj mos nak (vagy pha raj i mos nak) ne -
vez nek – Ra duly Jó zsef (képünkön),
a Mű vé sze ti-Ok ta tá si-Kul tu rá lis Köz -
éle ti Ala pít vány el nö ke tar tott elő -
adást. Ze nei köz re mű kö dő volt a
Kos suth- és Liszt Fe renc-dí jas zon -
go ra mű vész és ze ne szer ző, Szak csi
La ka tos Bé la, va la mint Ka thy Hor -
váth La jos he ge dű mű vész és ka ma -
ra ze ne ka ra. 

Meg em lé kez tek az egy be gyűl tek
– töb bek kö zött – a tu dós ko lozs vá -
ri evan gé li kus es pe res ről, a zsi dó -

men tő Járosi Andorról is, aki hez
ReményikSándorAzénlelkipászto-
rom cí mű ver sét ír ta; ez utób bi az es -
ten TakácsBence elő adá sá ban hang -
zott el. Az al kal mon egy há zun kat –
hit ve sé vel – Gáncs Péter el nök-
püs pök kép vi sel te. 

g Ki nyik Ani ta

Pávautcaihegedűsírás

A Bán ki-tó sza bad té ri ví zi szín pa dá hoz gyü le kez tek a nóg -
rá di evan gé li ku sok au gusz tus 3-án, va sár nap dél után. A sza -
bad té ri evan gé li zá ció alig vet te kez de tét, a több ször le sza -
ka dó eső új hely re, a kö ze li temp lom ba kény sze rí tet te a gyü -
le ke ze tet. Így azon ban a részt ve vők nek ta lán könnyebb volt
meg ér te ni ük BácskaiKárolyúj szö vet sé ges teo ló gus ige hir -
de té sét. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ad junk -

tu sa ar ra mu ta tott rá, hogy mi ként egy eső is moz du lás ra
kész tet, úgy Is ten is – Krisz tus ál tal – moz dí ta ni akar: „Éb-
redjfel,akialszol,támadjfelahalálból,ésfelragyogneked
aKrisztus.” (Ef 5,14) Az egy ház me gyei együtt lé ten kon cer -
tet adott a Keresztmetszet együt tes, va la mint éne kelt az egy -
ház me gyei ze nei tá bor mint egy öt ven fős kó ru sa.

g Vi tézné Hu gyecz  Zsu zsan na felvételei

NógrádivizekmellettKrisztusélővize

CrossSound
–azelső
keresztény
„Sziget
fesztivál”

b „Mindjártottvagy”–fogadavaj-
taivasútállomásmellettazopti-
mistafelirat.Haatelepülésneka
Budapest–Vajtavonalonvalóka-
landosésidőigényesmegközelí-
téséhezviszonyítunk,ahhozké-
pestvalóban„mindjárt”azazöt
kilométer,amelyetazelsőkeresz-
tény összművészeti fesztivál, a
Cross Sound területéig le kell
gyalogolni.EredetilegnemFejér
megyelegdélebbicsücskébe–a
GolgotaKeresztényGyülekezet
fellegvárába–,hanemSzolnok-
raterveztékaprogramot.Azau-
gusztus1–3.közöttmegrendezett
–mottójaszerint„szabadságra
hangoló”–felekezetközikeresz-
ténytalálkozóvégülmégisafes-
tői–egyébkéntamerikaikézben
levő–Zichy-kastélybanésme-
dencévelisellátottudvaránka-
potthelyet.

g Id. Pin tér Ká roly

De ák té ri gyü le ke ze tünk egyik haj -
dan volt if jú sá gi cso port ja a kö zel -
múlt ban azt kér te tő lem, hogy ta lál -
koz zunk új ra. Kö zel negy ve nen jöt -
tek el – most már fér jük kel, fe le sé -
gük kel, fi a ik kal és le á nya ik kal – er -
re a bib lia kö rös ta lál ko zó ra. Az egy -
há zi esz ten dő ün nep te len fél évé ben
ün ne pi vé va rá zsol ta az al kal mat,
hogy tud tuk, mi ért va gyunk együtt… 

Mint egy meg erő sí tés ként idéz -
tem fel ne kik, hogy va la mi kor a ki -
lenc ve nes évek kö ze pén az eg ri ta nár -
kép ző fő is ko lán Miért érdemeske-
resztyénnek lenni? cím mel kel lett
elő adást tar ta nom és be szél ge tést
ve zet nem. Ak kor a Jé zus ál tal meg -
gyó gyí tott va kon szü le tett em ber
val lo má sá val fe jez tem ki azt a „cso -
dát”, ame lyet a hit ben én ma gam is át -
él tem: „…bár vakvoltam,mostlátok.”
(Jn 9,25) Ter mé sze te sen itt csak ana -
ló gi á ról van szó, hi szen nem tes ti vak -
ság ból ju tot tam lá tás ra.

Ami kor az em ber ben meg szü le tik
az el ha tá ro zás, hogy Krisz tus kö ve -
tő je sze ret ne len ni, ak kor meg vál to -
zik az éle te. Nem egy szem pil lan tás
alatt. Er ről szó sincs. De a hit re ju tás,
a Krisz tus ra ta lá lás, a ve le va ló ta lál -
ko zás él mé nye le het éle tünk ben egy
drá mai „ke gyel mi pil la nat az örök ké -
va ló ság ból”. Hogy Jé zus az én Uram
és Meg vál tóm, aki ér tem jött, ne kem
szer zett bűn bo csá na tot, örök éle -
tet, meg ke re sett, és kész ar ra, hogy
el ne en ged je töb bé a ke zem – ez a
fel is me rés át él he tő a Szent lé lek ál tal
hir te len meg vi lá go so dás sal is. 

Ám a hosszan tar tó, el mé lyült
„lá tás” egy fo lya mat ered mé nye. Eh -
hez az Ige ol va sá sa és hall ga tá sa, a
gyü le ke zet kö zös sé gé vel va ló kap cso -
lat és az imád ko zás gya kor la ta el en -
ged he tet le nül szük sé ges. E köz ben
tör té nik meg, hogy az em ber nek át -
ala kul a gon dol ko dá sa. 

Hí vő ke resz tyé nek gyak ran kö ve tik
el azt a hi bát, hogy ezt az el mé lyü lést
– „hit mé lyí tést” – nem ve szik elég ko -
mo lyan. Pe dig Pál apos tol ki fe je zet ten
ké ri hí ve i től, hogy úgy dol goz za nak
meg a hi tü kért, aho gyan a spor to ló
edzi a tes tét. Ezt ír ja: „…változzatok
megértelmetekmegújulásával,hogy
megítélhessétek,miazIstenakarata,
miaz,amijó,aminekitetszőéstöké-
letes.” (Róm 12,2) Az élet vál to zás te -
hát gon dol ko dá sunk vál to zá sá val kez -
dő dik! Ki ala kul egy új értékrendünk,
amely Is ten aka ra tá hoz iga zo dik.

Az em ber élet ve szé lyes hely zet ben
vagy sú lyos be teg ség ben tu da to san is
át él he ti, hogy min den át ren de ző -
dik, át ér té ke lő dik az éle té ben. Amit
ed dig nél kü löz he tet len nek hitt, je len -
ték te len né és fe les le ges sé vá lik. És
for dít va: amit ad dig szin te ész re sem
vett, vagy ter mé sze tes nek tar tott,
egy sze ri ben fon tos lesz szá má ra.
Ar ra is rá éb red he tünk ilyen kor, hogy
több nyi re a kül ső, anya gi „kel lé kek”
vál nak je len ték te len né, és a lel ki ér -
té kek kap nak iga zán je len tő sé get és
fon tos sá got.

Krisz tus sal va ló ta lál ko zá sunk
ilyen, egész eg zisz ten ci án kat érin tő
vál to zást kell, hogy je lent sen. 

„Vakvoltam,mostlátok!” Eb ben a
val lo más ban tu laj don kép pen ez az új
ér ték rend fe je ző dik ki. S az em ber hit -
éle te so rán az után meg ta pasz tal ja,
hogy amit Is ten fel is mert aka ra ta
sze rint tesz vagy dönt, azt nem kell
so ha sem meg bán nia, s amit Is ten
sze rint él meg, azt nem kell szé gyell -
nie. Ha Is ten re fi gyel, va ló ban nyil ván -
va ló vá vá lik szá má ra, hogy mi a jó, és
mi a rossz. Ami kor a ke resz tyén em -
ber ezt el fe lej ti – ön fe jű en dönt és cse -
lek szik –, ak kor éri ku darc és bu kás.

Az Efezusilevél ta nul má nyo zá sa
köz ben fi gyel tem fel az 1,18. vers re. Is -
ten „világosítsameglelkiszemeteket
– ké ri az apos tol az efe zu si gyü le ke -
zet tag jai szá má ra –, hogymeglássá-
tok,milyenreménységrehívottelti-
teket…”

A „lelkiszemetek” he lyén az ere de ti
gö rög szö veg ben szó sze rint az áll,
hogy Is ten vi lá go sít sa meg „szívetek
szemét”! Gyö nyö rű kép! És mint ha
má sutt is hal lot tuk vol na már ezt a
me ta fo rát. Akishercegben a ró ka fo -
gal maz így: „…jól csak a szí vé vel lát
az em ber. Ami iga zán lé nye ges, az a
szem nek lát ha tat lan.” 

Azt nem tu dom, hogy Saint-Exu-
péry is mer te-e Pál ere de ti mon da tát.
Le het sé ges, mert hí vő, val lá sos em -
ber volt. De hogy mit je lent a szí vünk
sze mé vel lát ni, azt rend kí vül pon to -
san fo gal maz za meg: min den ben a lé-
nyeget,azigazi,avalósértéket lát ni!
Nem a fel szí nen tá jé ko zód ni, nem azt
lát ni, amit a sze münk ész lel. Az iga -
zi ér ték a szem szá má ra leg több ször
rejt ve van!

Aki a szí ve sze mé vel lát, az nem
pesszi mis ta és nem is fe le lőt le nül op -
ti mis ta, ha nem re a lis ta: a va ló sá got
lá tó és ér té ke lő em ber. Az Újszövet-
ség alap ján ta lán még azt is mond hat -
juk, hogy „szívünkszemével” lát ni azt
je len ti: a „sze re tet sze mé vel” lát ni. 

A fen ti idé zet foly ta tá sá ban Pál ar -
ról is szól, hogy mi lyen re mény ség -
re hí vott el Is ten. El káp ráz ta tó a ki -
je len tés (2,6–7): „…a mennyei vi-
lágbaültetettKrisztusJézusban,hogy
megmutassaazeljövendővilágban
kegyelménekmérhetetlengazdagsá-
gátirántunkvalójóságábólKrisztus
Jézusban.”

Mi ért ér de mes ke resz tyén nek len -
ni? A vá la szo kat át gon dol va a kér dést
így pon to sí ta nám: Miért a legna-
gyobb ki vált ság keresztyénneklenni?

Aszerzőnyugalmazottevangélikus
lelkész
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„Az élet vál to zás
te hát gon dol ko dá sunk
vál to zá sá val kez dő dik!
Ki ala kul 
egy új ér ték ren dünk,
amely Is ten aka ra tá hoz
iga zo dik.
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Vagy Is ten gyer me kei va gyunk, vagy
az ör dög fi ai. Más le he tő ség nin -
csen. A ket tő kö zött nincs arany kö -
zép út. Ez a sum má ja an nak, amit Jé -
zus a mai evan gé li um ban az el len sé -
ge i vel foly ta tott vi ta he vé ben ál lít.
Majd tük röt is tart hall ga tói elé, ami -
ből meg tud hat ják, me lyik tá bor ba tar -
toz nak: aki szí ve sen hall gat ja az ő igé -
jét, mint az élet be szé dét, az Is ten
gyer me ke. Aki vi szont hall gat ni sem
bír ja, az az ör dög től va ló.

Lu ther ezt így ér té ke li egyik pré di -
ká ci ó já ban: „Is ten leg na gyobb csa pá -
sa raj tunk, hogy ez a sú lyos és rút bűn
ma is meg ta lál ha tó a tár sa da lom min -
den ré te gé ben. Há nyan van nak –
nem csak a ma gas ran gú urak, ha nem
az ala csony so rú nép kö zött is –,
akik ma guk ba száll nak és meg ret ten -
nek, ha fi gyel mez te ted őket, hogy
bi zony nem szép tő lük, sőt alig ha van -
nak Is ten től, ha rend re el mu laszt ják
a pré di ká ci ót, vagy ha még is meg hall -
gat ják, ak kor sem so kat ta nul nak be -
lő le? Há nyan vál toz tat ják meg er re a
ma ga tar tá su kat? A leg töb ben fél váll -
ról ve szik a dol got, és így fe lel nek: Mi -
nek ne kem pré di ká ció? Tu dom én
ma gam tól is, amit tud nom kell! Ha pe -
dig ez után még ar ra is fi gyel mez te ted,
hogy más lé lek kel kell be töl te kez nie,
ha üd vö zül ni akar, ak kor ta pasz tal ni
fo god, hogy a jó szán dé kú in tel med
még job ban fel bő szí ti, és jó ta ná csa -
i dat ilyen vagy ha son ló go rom ba sá -
gok kal uta sít ja el: Hagyj ne kem bé két,
er re meg amar ra! És még meg is fe -
nye get, hogy tud ő más hú ro kat is
pen get ni, ha nem ha gyod ab ba.

Is ten ret te ne tes csa pá sa ez raj -
tunk, ami ben bün te tő ha rag ja nyil vá -

nul meg. A ke resz tény szív mél tán
ret teg at tól, hogy ilyen bűn be es sen,
ne hogy rá ne he zül jön ez a sú lyos íté -
let: aki nem hall gat ja Is ten igé jét, az
nem Is ten től van, ha nem az ör dög
gyer me ke. (…)

De ezt nem sza bad úgy ér te nünk,
mint ha az ör dög te rem tet te vol na
őket, és adott vol na ne kik szá jat,
sze met, ér tel met és más egye bet.
Nem, mert ők is Is ten te remt mé nyei,
és Is ten őket is el lát ta aján dé ka i val.
Jól meg kell te hát kü lön böz tet nünk
a dol gok lé nye gét a hasz ná la tuk tól.

A ha zug nak és csa ló nak jó nyel ve
van ugyan, amit Is ten től ka pott,
még is ahogy a nyel vét hasz nál ja, az
az ör dög től van. Az ilyen em ber a
nyel vét az ör dög szol gá la tá ba ál lí tot -
ta, és Is ten el len hasz nál ja. (…)

Ez zel szem ben ak kor va gyunk
Is ten től, ha fü lün ket jól hasz nál juk:
ha szí ve sen hall gat juk az ige hir de -
tést, és nyi tott szív vel fo gad juk a
dor gá lást is, ha vét kez tünk. És ha Is -
ten től va gyunk, ak kor a nyel vün ket
is csu pa jó ra hasz nál juk: se gít sé gé -
vel imád ko zunk, pré di ká lunk, ta ní -
tunk és vi gasz ta lunk. Fü lünk és
nyel vünk te hát ak kor van Is ten től, és
ak kor jó iga zán, ha Is ten tet szé se
sze rint élünk ve le. (…)

Né ha még ve lünk is elő for dul,
hogy meg gon do lat la nul át ko zó dunk,
ahe lyett hogy imád koz nánk, vagy
ha rag szunk, ami kor ba rát sá gos in du -
lat il le ne hoz zánk. Ez sem mi vel sem
ment he tő. A ké se de lem nél kü li meg -
té rés mind ezt még is jó vá te he ti,
amennyi ben be is mer jük, hogy mél -
tat la nul vi sel ked tünk, és Is ten hez
ese de zünk bo csá na tért és ke gye le -

mért. Mert az ilyen meg bot lás és el -
esés is vé tek ugyan, de ezért még sen -
ki sem mond hat ja ránk, hogy ör dög
szállt meg ben nün ket, vagy hogy az
ör dög től va gyunk, mert a bűn bá nat
ál tal új ra Is ten hez té rünk, és az a ko -
moly szán dék ve zé rel ben nün ket,
hogy bű ne in ket el hagy juk.

Vi szont azok va ló ban az ör dög fi -
ai, akik – ha go nosz sá guk ra fi gyel -
mez tet jük és meg int jük őket – büsz -
kén és gő gö sen oda ve tik: Mit bá nom
én? És az in tel met sem mi be vé ve ott
foly tat ják, ahol ab ba hagy ták.

Az ilyen em be rek az ör dög től van -
nak, s mi nél to vább ma rad nak go nosz -
sá guk ban, an nál ko no kab bak lesz -
nek, mert az ör dög nem hagy ne kik
bé két. Elő ször csak meg utál ják Is ten
igé jét, ké sőbb pe dig ká ro mol ják, szid -
ják és át koz zák is. Vé gül pe dig ugyan -
azt te szik, mint amit a zsi dók tet tek:
kö ve ket ra gad nak, és gyil kol ni akar nak.
Az ör dög nek te hát ezek az is mer te tő -
je lei: Is ten igé jét nem hall gat ja, ha nem
gya láz za és ká ro mol ja; má sok nak
szen ve dést okoz, és a pré di ká to ro kat
hal va sze ret né lát ni. Er ről is mer het jük
meg az ör dö göt és a fi a it. Mert gyil kos
ő és ha zug kez det től fog va, Is tent és Is -
ten igé jét pe dig meg ve ti. Őriz ked je tek
te hát at tól a bűn től, hogy Is ten igé jét
meg ves sé tek! (…)

A mai evan gé li um ból te hát leg fő -
kép pen azt kell meg ta nul nunk, hogy
szi lár dan az igé hez kell tar ta nunk
ma gun kat. Hall gas suk is min dig
öröm mel, és fo gad juk hí vő lé lek kel.

Ha ezt tesszük, úr rá le szünk bű nön,
ha lá lon, ör dö gön és pok lon. (…)
Mert az ör dög gel, a bűn nel és az örök
ha lál lal szem ben nincs más se gít sé -
günk, csak az, ha Jé zus Krisz tus igé -
jé hez tart juk ma gun kat.”

Ma per sze mind ez na gyon kor sze -
rűt le nül hang zik. Hi szen ma a hí vő
ke resz té nyek kö zött is egy re töb -
ben van nak, akik hal la ni sem akar nak
az ör dög lé te zé sé ről. Az örök kár ho -
za tot pe dig Is ten sze re te té vel össze -
egyez tet he tet len nek tart ják. De nem
azt je len ti-e mind ez, hogy ma a ke -
resz té nyek több sé ge hal la ni sem bír -
ja Jé zus igé jét?

Nietz sche azt ál lí tot ta, hogy „Is ten
ha lott”. Jé zus sza va i nak tük ré ben vi -
szont az de rül ki, hogy a mai ke resz -
tény ség hi te ha lott. De mi lesz, ha a
holt hi tű ke resz tény ség nek az élő Is -
ten ha tal má val kell egy na pon szem -
be néz nie? Mi vel ment he ti ma gát? Az
apos to lok ra és a ré gi atyák ra nem hi -
vat koz hat, mi ként Jé zus egy ko ri el -
len fe lei is hi á ba mond ták, hogy Áb -
ra hám le szár ma zot tai.

Is ten Szent lel ke vagy láng ra lob -
bant ja ben nünk azt az élő hi tet,
amely nek tü ze az apos to lok ban, a ré -
gi atyák ban és re for má tor ele ink ben
is lo bo gott, vagy fö löt tünk is el hang -
zik Jé zus íté le te: „Miértnemértitek
azénbeszédemet?Merthallanisem
bírtátokazénigémet.Tiatyátoktól,
azördögtőlszármaztok,ésatyátokkí-
vánságaitakarjátokteljesíteni.” Is ten
ir gal maz zon mind nyá junk nak, hogy
ez be ne kö vet kez zék! 

g Vég he lyi An tal

Imádkozzunk!Jöjj,SzentlélekIsten!
Elevenítsd meg a holtat, támaszd
életreegyházadat!Teremtsbennünk
igazhitet,hogyIstengyermekeiként
éljünkmostésegykorazörökkévaló-
ságban.Ámen.

sZ ent H á roM ság Ün ne pe u tán 8.  vA sár nAp – jn 8,37–45

A vA sárnAp Ig éje

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 8.
va sár nap „csu pán” egy a sok lát szó -
lag „ün nep te len fél év be li” va sár -
nap ból. Pe dig min den va sár nap ün -
nep, még hoz zá Krisz tus fel tá ma dá -
sá nak ün ne pe, s min den va sár nap -
nak meg van a ma ga ön ál ló mon da -
ni va ló ja, amely szé pen ki raj zo ló -
dik az igék ből, az éne kek ből, a li tur -
gi kus szö ve gek ből – és ter mé sze te -
sen az imád sá gok ból. 

A zsol tár ke ret ver se a 117. zsol tárt
idé zi: „Nagy az Úr sze re te te irán -
tunk, és hű sé ge örök ké tart.” A nap
té má ja ez: Is ten gyer me kei Krisz tus
sze re te té vel sze ret nek. A va sár nap
egész ka rak te rét meg ha tá ro zó evan -
gé li u mot (óegy há zi evan gé li um)
Mátéevangéliumának 7. ré szé ből ol -
vas suk: a ha mis pró fé ták ról és Is ten
aka ra tá nak cse lek vé sé ről. Most
azon ban nem az egész li tur gia dra -
ma tur gi ai ívét sze ret nénk fel vá zol -
ni, ha nem ar ra az imád ság ra kon -
cent rál ni, amely va sár nap ról va sár -
nap ra össze gyűj ti az adott ün nep
leg fon to sabb mon da ni va ló ját. 

A va sár nap kol lek ta imád sá ga így
hang zik hát: „Örök Is ten, aki nek
gond vi se lő böl cses sé ge so ha sem té -
ved! Tá vo lítsd el tő lünk azt, ami árt
ne künk, és add meg azt, ami ja vunk -
ra van, az Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki
ve led és a Szent lé lek kel Is ten, él és
ural ko dik mind örök kön-örök ké.
Ámen.” 

A kol lek ta imád ság min dig ilyen
tö mör, lé nyeg re tö rő, szin te szó fu kar,
még is hal lat la nul so kat mond. Ma -
gya rul alig tud juk vissza ad ni azt a tö -
mör sé get, ame lyet a bi zony ság te vők
fel le gé nek tag jai majd más fél ezer év -
vel ez előtt a la tin nyelv szi kár nyelv -
ta ni szer ke ze té vel el tud tak mon da -
ni. (Ha még van nak la ti nul tu dó ol -
va só ink – s tu dom, hogy van nak,

hisz több ilyet is me rek –, hadd ol vas -
sák mai imád sá gunk ere de ti jét úgy,
ahogy vagy fél ezer év vel az egy ház -
sza ka dá sok előtt ele ink együtt meg -
szó lal tat ták: „De us, cu i us pro vi den -
tia in sui dis po sit i o ne non fal li tur: te
supp li ces exo ra mus; ut noxia cunc -
ta sub mo ve as, et om nia nob is pro -
fu tu ra con ce das. Per Do mi num
nost rum Jesum Ch ris tum…”)

Az egy ház imád ko zik. Az egész
egy ház. S ezt hal lat la nul fon tos tu -
da to sí ta nunk. Szük sé ges, nél kü löz -
he tet len a sze mé lyes imád ság, de
ami kor az egy ház imád ko zik, ak kor
ab ban kü lö nös erő van. S ez az
imád ság is ez rek és mil li ók aj kán
csen dült már fel a hosszú év szá za -
dok so rán, hi szen a kol lek ták az egy -
ház imád ság kin csé nek leg ősibb ré -
te gé ből va lók. Kis kö zös sé gek, nagy
tö me gek és egye dül el csen de se dő
em be rek egy aránt imád koz ták eze -
ket a kol lek tá kat. 

Már a meg szó lí tás is imád ság,
még hoz zá hit val ló imád ság. Be val -
lom, so ká ig nem is fi gyel tem a meg -
szó lí tás ra, for má lis nak tar tot tam.
Va la mi fé le ud va ri as sá gi for mu lá -
nak, amely ből to vább kell lép ni, af -
fé le kö te le ző kel lék nek a be ve ze tés -
hez. Ma már tu dom: a meg szó lí tás
na gyon-na gyon fon tos. Ben ne van
a tu dá sunk, az Is ten ről va ló in for má -
ci ónk, de ben ne sum má zó dik a re -
mény sé günk, a vá gyunk, a bi zo -
nyos sá gunk is. 

A meg szó lí tás hit val lás – ezen a
va sár na pon is: „Örök Is ten, aki nek
gond vi se lő böl cses sé ge so ha sem té -
ved…” Mi, mu lan dó em be rek azt
szó lít juk és szó lít hat juk meg, aki
egye dül örök. Aki nincs – mint mi
– be zár va az idő rab sá gá ba, aki az
örök je len ben él. Ő az, aki nem csak
út nak in dí tot ta a te rem tett vi lá got,

de mind a mai na pig gond ját is vi -
se li. Sze mé lye sen is fo gal maz hat juk:
nem ha gyott és nem hagy min ket
ma gunk ra, ha nem elő te rem ti s meg -
ad ja ne künk mind azt, ami re va ló ban
szük sé günk van. 

De amíg egy tár sát gon do zó em -
ber le het – leg jobb in du la ta és igye -
ke ze te el le né re – ügyet len, oly kor
meg gon do lat lan, s té ved het is, ami -
kor gon do zott ja igé nye it és szük sé -
gét mé ri fel, ad dig Is ten böl csen vi -
se li gon dun kat, és böl cses sé ge so ha -
sem té ved. Szin te el kép zel he tet len
biz ton sá got ad ne künk ez az egyet -
len szó: sohasem. A leg ki sebb hi ba
bár hol be csúsz hat ott, ahol em be rek
van nak, de Is ten nél so ha sem. Tud -
ja, lát ja, mi re van szük sé gük gyer me -
ke i nek, és ide jé ben meg ad ja. Em lé -
kez he tünk a 104. zsol tár ta nú ság té -
te lé re az egész élő vi lág gal kap cso lat -
ban: „…ide jé ben ad ne kik ele delt.”
(27–28) És jól is mer jük Jé zus sza va it
a Hegyi beszédből: „…ne aggódja-
tok…, hogy mit egyetek, vagy mit
igyatok…Hapedigamezőfüvét(…)
ígyöltöztetiIsten,nemsokkalinkább
titeket…?” (Mt 6,25–34)

S itt új ra fel kell idéz nünk azt a
tényt, ame lyet mé lyen gon dol ko dó
em be rek min den kor ban meg pró -
bál tak tu da to sí ta ni. A vi lág meg -
annyi ba ja kö ze pet te a meg ol dás
vissza tér ni a gond vi se lő Is ten hez. Ez
nem öl be tett kéz zel va ló ül dö gé lést
je lent, ha nem azt, hogy fi gye lünk ar -
ra az Is ten re, aki gond vi se lő böl cses -
sé gé ben so ha sem té ved. Az ő aka ra -
ta sze rint, az ő igé je sze rint ke res sük
a meg fe le lő meg ol dá so kat, hasz -
nál juk a tő le ka pott meg ol dás kész -
le te ket. 

Egyet len mon dat az imád ság
meg szó lí tá sá ból, és mennyi min -
dent ta kar! 

S a kol lek ta ké ré se még csak ez -
után jön: „Tá vo lítsd el tő lünk azt,
ami árt ne künk, és add meg azt, ami
ja vunk ra van.” Egye dül Is ten tud ja
iga zán, mi re van szük sé günk. De
tisz tá ban van az zal is, mi van ká -
runk ra. Fel for dult ér ték ren dű vi lá -
gunk ban, ahol a jót rossz nak és a
rosszat jó nak mond ják (mond juk),
mi nem va gyunk ké pe sek jó dön té -
se ket hoz ni s azok nyo mán em ber -
hez mél tó (értsd: Is ten gyer me ke i -
hez mél tó) éle tet él ni. Ezért rá kell
bíz nunk ma gun kat. Ta ka rít sa ki éle -
tünk ből azt, ami – bár le het, hogy
tet sze tős, sőt még él vez zük is –
tönk re tesz min ket, és ad ja meg azt,
ami ről ta lán nem gon dol juk, hogy
lét fon tos sá gú, de az éle tünk höz nél -
kü löz he tet len. 

Itt most már ki-ki be he lyet te sít -
he ti sa ját éle te igé nye it, vá gya it, ké -
ré se it, igye ke ze tét. S min den ki el -
gon dol kod hat azon, hogy egyé ni
éle té ben mit je lent, és mi lyen kö vet -
kez mé nyek kel jár Is ten té ved he tet -
len gond vi se lő böl cses sé ge. Az egy -
ház nagy kö zös sé ge ezt ál ta lá nos
sza vak kal fog lal hat ja imá ba. Min den
em ber ki bont hat ja azon ban a ma ga
szá má ra a nap kez de tén vagy az es -
te összeg ző csen des sé gé ben – vagy
bár mi kor, egy nyu godt pil la nat ban. 

A tö mör és szi kár kol lek ta imád -
ság így nyí lik ki, s ak kor ki de rül, mi -
cso da gaz dag sá got hor doz. Ér de mes
hát va sár nap ról va sár nap ra ezt az
imád sá got vár ni, fi gyel me sen hall -
gat va együtt imád koz ni és to vább
me di tál va el vin ni a hét köz na pok ba. 

g Dr. Ha fen scher Ká roly 

„Csakegymegszokottkollekta”

Is te nünk, aki sze re te ted del ma gad -
hoz öle led a min den sé get, és ránk is
bő sé ge sen árasz tod ál dá so dat, add,
hogy gyer me ki bi za lom mal for dul -
junk hoz zád kö nyör gé sünk kel! Kö -
nyö rülj egy há za don, szánd meg né -
pe det! Igéd del és ir gal mad él te tő
ere jé vel for málj ben nün ket test vé ri
kö zös ség gé, hogy kül de té sün ket be -
tölt ve só és vi lá gos ság le gyünk a vi -
lág ban! Tégy ben nün ket he gyen épült
vá ros sá, ame lyen messzi ről fel is -
mer he tők sze re te ted je lei! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk, Urunk, hall gass
meg min ket! 

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért.
Újítsd meg hi tün ket, erő sítsd re -
mény sé gün ket, hogy a hét köz na pok
küz del me i ben se fe led kez zünk meg
a se gít ség re szo ru ló em ber tár sa ink
irán ti sze re tet ről! Jé zus Krisz tu sért
ké rünk, Urunk, hall gass meg min ket! 

Ir gal mad ba ajánl juk be teg, ma gá -
nyos, szo mor ko dó test vé re in ket és
mind azo kat, akik sze ret tük ápo lá sá -
ban fá rad tak el. Óvd meg őket a kis -
hi tű ség től, a zú go ló dás tól! Se gíts,
hogy atyai ke zed ből bé kes ség gel fo -
gad ják el ke reszt jü ket! Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk, Urunk, hall gass meg
min ket!

Hall gass meg min ket, Urunk, és
áldj meg min ket, hogy aka ra tod sze -
rint él jünk, amíg el ho zod örök or szá -
go dat szent Fi ad, a mi Urunk, Jé zus
Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ke gye lem és bé kes ség az Úr ban!
Ked ves Kät hém! Re mél jük, hogy
ezen a hé ten ha za té rünk, ha Is ten is
úgy akar ja. Is ten nagy ke gyel met ta -
nú sí tott itt, mert az ura sá gok ta ná cso -
sa ik ál tal majd nem min den ben meg -
egyez tek, két-há rom cik kely ki vé te -
lé vel, ezek kö zött van az, hogy a két
test vér, Geb hard es Al bert gró fok új -
ra test vé rek lesz nek, amit ma sze ret -
nék el ér ni. Meg hí vom őket ma gam -
hoz lá to ga tó ba, hogy egy más sal is áll -
ja nak vég re szó ba. Ed dig ugyan is né -
mák vol tak, csak írá sa ik kal bosszan -
tot ták egy mást köl csö nö sen. Az if jú
ura sá gok kü lön ben vi dá mak, bo hóc -
sip ká ban együtt szán káz nak, a kis -
asszo nyok úgy szin tén, mas ka rá ban
jár nak egy más hoz, és de rű sek, Geb -
hard gróf fia is. Eb ből ért jük meg,
hogy Is ten az imák meg hall ga tó ja.” 

d� Lutherlevelefeleségének,
1546.február14.

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)
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Rossz nyel vek sze rint, ha va la kit
püs pök ké vá lasz ta nak, az el ső év ben
már nincs ide je ol vas ni, a má so dik -
ban ír ni, a har ma dik ban pe dig már a
gon dol ko dás ra sem jut ide je…

Igyek szem „fe lül ír ni” ezt az ijesz -
tő püs pök ké pet. Eb ben az Égtájoló
ro vat is se gít sé gem re si et, hi szen
rá kény sze rít a rend sze res írás ra,
amely jó eset ben együtt jár a gon dol -
ko dás sal, az ol va sás sal, op ti má lis
eset ben az „ol vas ha tó ság gal” is… 

A nyár re mény ség sze rint so kak
szá má ra – az eset le ges uta zá si és
fesz ti vál él mé nyek mel lett – könyv él -
mé nye ket is aján dé koz. Ilyen friss ol -
vas mány él mé nyem EsterházyPéter
Egyszerűtörténetvesszőszázoldal–
A Márk-változat cí mű re gé nye,
amely az idei könyv hét re je lent meg
a Mag ve tő Ki adó gon do zá sá ban. 

Elő re bo csá tom: ahogy egy ol va só -
nap ló ban ez ta lán ter mé sze tes, bő ven
idé zek a re gény ből. Nem én aka rom
ugyan is meg fej te ni, meg ma gya ráz ni
a kor társ író köny vét. So rai ön ma gu -
kért be szél nek, aki nek van fü le a hal -
lás ra, hall ja, ol vas sa, ér tel mez ze…

Bár a cím egy sze rű tör té ne tet ígér,
amely va ló ban csu pán száz ol dal,
még sem ne vez ném könnyű nyá ri
ol vas mány nak. Egy ki te le pí tett csa -
lád tör té ne tén ke resz tül szem be sít a
20. szá zad em ber te len sé gé vel, amely
nem vá laszt ha tó el a kor is ten te len -
sé gé től. 

A könyv bo rí tó já nak fül szö ve gén
PéczelyDóra így pró bál ja össze fog -
lal ni a re gény alap kér dé sét: „…sze -
rep lői mind a sa ját út ju kat jár ják, bár

egyet len szo bá ban él nek. Hogy a ki -
szol gál ta tott ság vá laszt ja el őket,
vagy ele ve el van nak vá laszt va egy -
más tól, azt csak az Is ten tud ja. Mind -
egyi kük ma gá nyos. Az Is ten is: a
Menny ben, a ke resz ten, a ká rom ló
sza vak ban, az imák ban és a sa ját
tör té ne té ben.”

Le het-e kap cso lat ba ke rül ni ez zel
a „ma gá nyos” Is ten nel, aki nek „ti tok -
za tos sá ga nem olyan, mint egy ka bát,
ame lyet föl vesz, le vesz. A ti tok be le
van zár va az Is ten be…”? Döb be ne tes
szim bó lum, hogy a tör té net „el be szé -
lő je” a sü ket né ma ki seb bik fiú, aki
rész ben a nagy ma ma ha tá sá ra sze ret -
ne kom mu ni kál ni a „szo mo rú, bol -
dog Is ten nel”. Ezért pró bál kon tak tust
te rem te ni a fa lon füg gő Krisz tus-kép -
pel: „Tu dom, hogy egy kép nem tud
be szél ni, né ha még is oda né zek, hát -
ha. Vá rok va la mit a Kis jé zus tól. Hogy
Jé zus csönd je meg szó lal. Is ten gyer -
mek. Én is Is ten gyer me ke va gyok.
Ha ré szeg az apám, ez min dig eszem -
be jut. Né ha jobb vol na, ha csak én
vol nék Is ten gyer me ke, de saj nos
min den ki az. A bá tyám is. Az apám
is Is ten gyer me ke. Rá is fér. A rend -
őrök is, ami hát elég fur csa. Meg hök -
ken tő. Vagy is Is ten elég gé fur csa,
meg hök ken tő. Mond ja bá tyám, ki -
für kész he tet len. Én azért für ké szem.” 

En nek ér de ké ben foly tat ima har cot,
küzd az Is ten-csönd del: „Van nak nagy
csön dek. A szó nél kü li Is ten és az is -
ten te len szó, ez a csönd.” Ha Is ten el -
né mul, az íté le tes csend ben meg kí sér -
te nek az olyan is ten te len sza vak,
ame lye ket Ró za né ni fo gal maz meg ci -

ni kus böl cses ség gel: „Bé kén kell hagy -
ni az Is tent. Nem sza bad bosszan ta -
ni, mert ak kor fül tö vön vág…” 

De mi ért is szó lal na meg Is ten egy
olyan vi lág ban, amely nek gyil kos be -
teg sé gét egyet len tö mör mon dat tal így
sum máz za a fiú: „Az én apám nem va -
dá szott, őt va dász ták.” S ez a tra gi kus
di ag nó zis nem csak a 20. szá zad ra
igaz, a vi lág há bo rúk, a ho lo kauszt sö -
tét ko rá ra, ha nem a 21. szá zad ra is.
Elég meg néz ni egy hír adót: uk raj nai,
gá zai em ber mé szár lás… Cso da, hogy
az „Is ten nem tud ka cag ni”?! 

Nem vé let len, hogy az Is ten-ke re -
ső, Is ten nel – pon to sab ban fo gal maz -
va, ta lán in kább az is ten ké pe i vel – tu -
sa ko dó író a könyv el ső har ma da
után egy re in ten zí veb ben szö vi be le
re gé nyé be Jé zus szen ve dés tör té ne tét
a Márk-vál to zat sze rint. A ve re tes
Ká ro li-szö ve get meg le he tő sen sza ba -
don ke ze li Es ter há zy Pé ter. 

A jól is mert tör té net iz gal mas, új
meg vi lá gí tás ba ke rül az ál tal, hogy Jé -
zus az evan gé lis ta he lyé be lép ve,
egyes szám el ső sze mély ben szó lal
meg ben ne, elő ször a 35. ol da lon: „És
ami kor be ron tott va la az se tét, el me -
nék az ti zen két ta nít vá nyok kal. S
mi kor le te le pe dénk vol na, és en -
nénk, mon dám: Bi zony mon dom
nék tek, egy ti kö zü le tek el árul én ge -
met, ki én ve lem eszik. És azok kez -
dé nek szo mor kod ni és ne kem egyen -
ként mon da ni: Én va gyok-é?” 

„Most ak kor me lyi künk a Jú dás?”
– te szi fel a mind annyi un kat kí mé -
let len ön vizs gá lat ra kény sze rí tő kér -
dést az író. 

A hi te les vá lasz csak olyan őszin -
te imád ság ban szü let het meg, ame -
lyet a 83. ol da lon ol vas ha tunk. Szá -
mom ra ez a könyv csúcs pont ja, sze -
mé lyes ima éle tün ket is gaz da gít hat -
ja ez a drá mai kö nyör gés: 

„Gyá va a szí vem. Az imák az Ég ben
össze ér nek. Uram. Va la hogy már ké -
ső. Nem tu dom rád bíz ni ma gam.
No ha nem aka rom csüg ged ten tu do -
má sul ven ni – se ma ga mat, se a bű -
nös sé ge met, se té ged. De be se aka -
rok csap ni sen kit. Leg föl jebb té ged. 

Az ima a szív em lé ke ze té nek gya -
ko ri éb reszt ge té se. Gyak rab ban kell
em lé kez ni Is ten re, mint aho gyan lé -
leg ze tet ve szünk. Ir ga lom Aty ja, ne
hagyj el. 

Ho gyan to vább? Er re vá rok tő led
vá laszt, mert ez az én kér dé sem.
Úgy szok tál vá la szol ni, hogy nem
vá la szolsz. Szé pen tudsz hall gat ni,
Uram. Ha kér dez lek, hall gatsz, és ha
már nincs több kér dés, az lesz iga -
zi vá lasz. Még is most azt kér dem,
mi vég re. Ki vagy Te, Uram, és ki va -
gyok én? 

Tu dom, rossz kér dés. En gedj lát -
nom. Ár va szí vem holt erét töltsd
meg, égi Jó ság.” 

Ho gyan to vább? Van to vább? Az
ima se gély ki ál tá sá ra az utol só, a 100.
ol da lon kap ha tunk vá laszt. So kat
sej te tő, hogy az utol só szó Márk
evan gé li u máé, a sa já tos Es ter há zy-
for dí tás sze rint: 

„Ek kor pe dig nagy fel szó val ki ált -
ván meg ha lék. És a temp lom kár pit -
ja két fe lé ha sa da, fel itől fog va mind
az al só ré sze ig. És ami kor lát ta vol -

na az cen tú rió, ki né kem el le né ben áll
va la, hogy én fel szó val ki ált ván hol -
tam vol na meg, mon da: Bi zony, ez
em ber Is ten nek fia va la. Szent Márk
írá sa sze rint va ló evan gé li um. Jé zus
Krisz tus nak, az Is ten fi á nak Evan gé -
li u má nak kez de ti. Mint meg va gyon
ír va az pró fé ták nál: Íme, én el bo csá -
tom az én kö ve te met az te or cád
előtt, ki meg ké szí ti az te uta dat te
előt ted. Ki ál tó szó az pusz tá ban:

Nincs vé ge. Ez a be fe je zés.”
Íme, Es ter há zy Pé ter „ima meg hall -

ga tá sa”. Ne tán „tit kos hit val lá sa”?
Nem tu dom. Re mé lem, egy szer majd
sze mé lye sen is meg kér dez he tem er -
ről…

Ad dig is: vedd és ol vasd, ne csak
Es ter há zyt, a Márk-vál to za tot is!

„Engedjlátnom”–nyáriolvasónapló
é gtájoló

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

No ha a szer ve zők at tól tar tot -
tak, hogy a meg vál to zott hely -
szín bo nyo dal mat okoz majd
– mert nem a meg szo kott he -
lyen, egy há zunk ok ta tá si köz -
pont já ban gyűl tek össze a fel -
nőtt és gyer mek részt ve vők –,
ki de rült: min den ki nek re me -
kül si ke rült al kal maz kod nia a
négy-öt ágyas szo bák je len tet -
te no má dabb kö rül mé nyek -
hez. Sőt a ke resz té nyi tü re lem
gya kor lá sá ra ele ve le he tő sé get
adott ez a röp ke hét: negy ven
kü lön bö ző ka rak te rű em ber –
kis ko rú, egye te mis ta fi a tal és
szü lő – ta nul hat ta meg egy -
más el fo ga dá sá nak tit kát.

A dél előt ti prog ra mo kon
ter mé sze te sen a kon fe ren cia
té má ját dol goz ták fel. A be -
ve ze tő elő adást CsonkaZsu-

zsannalel kész tar tot ta, aki a
tő le meg szo kott ala pos ság gal
ké szült fel fel ada tá ra. A Bib -
lia szám ta lan olyan he lyét
idéz te, ahol uta lást ta lá lunk
Is ten hosszú tű ré sé re, il let ve
ar ra, hogy ve le el len tét ben az
em ber mi lyen ne he zen tud
vár ni. 

Bár a lel kész ki tért az egy -
ház tör té ne lem és a je len kor
pél da ké pe i re, a hall ga tó sá got
– amint az elő adást kö ve tő be -
szél ge tés ből ki de rült – leg in -
kább az a pél dá zat ra gad ta
meg, ame lyet Jé zus a ma gá tól
nö vő ve tés ről mon dott. Szám -
ta lan szor éli át az em ber, hogy
az ese mé nyek, dol gok fe lett
nincs ural ma. Ag gód ni kezd,
tü rel met len lesz, pe dig bát ran
rá ha gyat koz hat na az ígé ret re,

hogy Is ten ter ve be érik. Aho -
gyan ol vas suk a pél dá zat ban
is: „ÚgyvanazIstenországa,
mintamikorazembermagot
vetaföldbe,azutánalszikés
felkel,éjjelésnappal:amag
sarjadésnő,azemberpedig
nemtudja,hogyan.” (Mk 4,26)

Az Is ten re ha gyat ko zó tü re -
lem jel le mez te a 17. szá zad
nagy nő alak ját, PetrőcziKata
Szidóniát, aki nek szen ve dé -
sek kel te li éle tét SzunyoghIl-
dikó ta nár nő is mer tet te. Ar ról
pe dig, hogy mi ként va ló sít ha -
tó meg egy más el fo ga dá sa,
TúriKrisztina al ber ti lel kész
tar tott elő adást Szabadulás
öröklött rossz beidegződése-
inktől cím mel. 

Egyik dél előtt Apassió cí mű
film ben Jé zus sze re pét ala kí -
tó szí nésszel, JimCaviezellel
ké szült be szél ge tést te kint -
het ték meg a kon fe ren cia
részt ve vői. Mind eköz ben a
gyer me kek egy-egy pél dá za tot
dol goz tak fel, ame lye ket az -
után az es ti áhí tat ke re té ben
elő is ad tak – hol szín da rab -
ként, hol pe dig báb elő adást
ke rít ve a tör té net ből. 

A ked ve ző lét szám ból is
adó dott, hogy a részt ve vők
egy más ra is job ban oda tud tak
fi gyel ni. Az if jú sá gi kon fe ren -
ci á in kon jól be vált já ték – a
részt ve vők ki húz zák va la ki nek
a ne vét, aki nek az tán a hét fo -
lya mán mint „tit kos te sók”
ked ves ked nek – itt is jól mű kö -
dött. Egé szen az utol só es té ig,
ami kor vég re ki de rült, ki is
volt ki nek a tit kos párt fo gó ja,
a ki seb bek is íze lí tőt kap hat tak
ab ból, mit je lent tü re lem mel
vár ni a jó ra, a meg le pe té sek re. 

g B. P. M.

b Atürelemvoltazideitémájaazegyedülállószülőkésgyer-
mekeikkonferenciájának,amelyetegyházunknőimisszi-
óiszolgálatarendezmegévente.Ezalkalommalarévfü-
löpiNapfényüdülőadotthelyetjúlius26.ésaugusztus3.
közöttatalálkozónak.

Jóvárni
Türelemleckeszülőknekésgyermekeknek

Az új épü let rész, amely gyü le -
ke ze ti ter met, rak tár he lyi sé get
és egy gyer me kek szá má ra
ké szült kis ter met fog lal ma gá -
ba, a pa ró kia ré gi, le rom lott ál -
la po tú gaz da sá gi szár nyá nak
he lyé re épült. El ké szült a vé -
cék, a für dő szo ba és a kony ha
fel újí tá sa is.

A gyü le ke zet a Me ző gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
egyik pá lyá za tán (LEADER)

prog ram tá mo ga tás ra és a hoz -
zá kap cso ló dó be ru há zás ra
nyert ti zen öt mil lió fo rin tot, a
fej lesz tés nagy részt eb ből va -
ló sult meg. (A pá lyá zat még
nem zá rult le, az el szá mo lás fo -
lya mat ban van, vár ha tó an az
év vé gé re meg tör té nik.) A vi -
zes blokk fel újí tá sát és az egyéb
ap róbb mun ká kat az or szá -
gos egy ház tól fel vett köl csön -
ből fe dez ték. 

A jú li us 27-i há la adó is ten -
tisz te le ten Szar ka Ist ván es pe -
res hir de tett igét. A temp lo mi
ün nep sé gen kö szön töt te az
egy be gyűl te ket Süller Zsolt
he lyi lel kész, TóthBéla, a te -
le pü lés pol gár mes te re, Kádár
Ferenc re for má tus lel ki pász tor,
il let ve Szendrői Júlia a LE -
ADER Völgy vi dék Kö zös ség
kép vi se le té ben. 

A gyü le ke zet ka ma ra ze ne -
ka rá nak szol gá la ta mel lett a
GyúróiDalolók együt te se tet -
te ün ne pib bé a há la adás pil la -
na ta it. A kö zös ség meg kö -
szön te a mennyei Atya sze re -
tő tá mo ga tá sát, az igén ke resz -
tül ka pott bá to rí tá sát és azt,
hogy a min den épít ke zés sel
óha tat la nul együtt já ró ne -
héz sé gek el le né re meg va ló -
sul ha tott az el kép ze lés, mely
az egész kö zös sé get hi va tott
szol gál ni.

A temp lo mi ün nep ség után
a gyü le ke zet át vo nult a pa ró -
ki á ra, ahol az es pe res ál dot ta
meg az új gyü le ke ze ti ter met.

A pa ró ki á val kap cso la tos
mun kák nak azon ban a gyú rói
evan gé li ku sok ez zel nem ér tek
a vé gé re: nincs tel je sen ké szen
a fű tés rend szer, és fel újí tás ra
szo rul a ré gi épü let rész kül se -
je is. A temp lom to rony fe dé -
sé nek fel újí tá sa sem vá rat hat
ma gá ra so ká ig. Ugyan ak kor a
most el vég zett mun ka ko moly
te ret nyit hat a lel ki épít ke -
zés nek, esz kö ze le het an nak,
hogy a he lyi fi a ta lo kat a ko ráb -
bi ak nál job ban be le hes sen
von ni a kö zös ség éle té be. A
gyú rói evan gé li kus gyülekezet
tag jai bi za ko dók… 

g EÉ

Gyülekezetitermet
termettahűség

b TágasevangélikusgyülekezetiteremépültaFejérmegyei
Gyúrónaparókiameglévőépületénekkibővítésével.A
gyúrói evangélikusok hitét, hűségét is jelzi, hogy az
építkezésresorkerülhetett,hiszenagyülekezetnekahet-
venesévekvégeótanincshelybenlakólelkésze.Ráadá-
sula2013tavaszánindultésmostelkészültmunkának
előzményeisvolt:2008-banújtetőzetetkapottaparó-
kiaépülete.Azújgyülekezetiteremértahálaadóisten-
tiszteletetjúlius27-én,vasárnaptartottákSzar ka Ist ván
esperesszolgálatával.
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Az itá li ai kis vá ros ban tett má so dik lá -
to ga tá sa so rán Fe renc pá pa nemcsak
pün kös di lel ki pász tor ba rát já val ta -
lál ko zott, ha nem a hely be li ka to li kus
kö zös ség gel is. Mint ko ráb bi lá to ga -
tá sa so rán Calab ri á ban, itt is szó ba
hoz ta a bű nö zést s a hit vá la szát a kri -
mi na li tás ra. De az iga zi ok még is a
ba rá ti lá to ga tás volt. Tra et ti no lel kész
nem ré gen a Va ti kán ban volt egy hi -
va ta los pro tes táns de le gá ció tag ja -
ként, és a pá pa ak kor meg ígér te ne -
ki, hogy meg fog ja lá to gat ni. Áll ta a
sza vát, jú li us 28-án meg tör tént a lá -
to ga tás. A pá pai he li kop ter vit te őt
Ca ser tá ba, ahol elő ző szom ba ton
már járt. A dél-itá li ai vá ros ká ban elő -
ször a pün kös di gyü le ke zet tel –
mint egy két száz pro tes táns hí vő vel
– ta lál ko zott.

Testvérekkeltalálkozni
ésbocsánatotkérni
A lá to ga tást így ve zet te be a ka to li -
kus egy ház fő: „Azért jöt tem, hogy
test vé rek kel ta lál koz zam, s mert ezek
a test vé rek ko ráb ban meg lá to gat tak
en gem.” Azért is jött ezen túl me nő -
en – tet te hoz zá –, hogy bo csá na tot
kér jen tő lük. A pün kös di kö zös ség
temp lo má nak ne vé ből ki in dul va – 
AMegbékélésTemploma– így fo gal -
ma zott Fe renc pá pa: „Azok kö zött,
akik a pün kös di gyü le ke ze tek tag ja it
ül döz ték vagy el ítél ték, mint ha ők bo -
lon dok len né nek, s az em be ri sé get
za var nák, saj ná la to san vol tak ka to -
li ku sok is. Ezért bo csá na tot ké rek tő -
le tek azon ka to li kus fér fi ak és nők vi -
sel ke dé sé ért, aki ket az ör dög meg kí -
sér tett, és sem mit sem ér tet tek meg.” 

A pro tes táns pün kös di lel késszel
együtt a pá pa – hang sú lyoz zák a
szak ér tők – konk rét és vi lá gos je let
akart ad ni öku me ni kus nyi tott sá gá -
ról. A ta lál ko zón a pro tes táns hí vők -
kel együtt imád koz ta el az úri imát. 

A nyil vá nos meg je le nés és meg -
szó la lás után a pá pa és ba rát ja négy -
szem köz ti be szél ge tés re vo nult
vissza. A ta lál ko zó után a va ti ká ni rá -
di ó nak a pro tes táns lel ki pász tor ki -
je len tet te: „Ez a lá to ga tás mé lyen
érin tett min ket, mert test vé ri sé gün -
ket így is új ra át él het tük.”

Va jon ez a meg ál la pí tás a ma gán -
test vé ri ség re vagy a nyil vá nos ra is vo -
nat koz ha tott? Va jon a XXIII.János
pá pa ál tal el in dí tott aggiornamento,
egy há zi meg úju lás, nyi tás, új já szü le -
tés szel le me ez, amely II. Já nos Pál
ide jén a konk rét bo csá nat ké ré sig is
el ju tott a pro tes tán sok irá nyá ban, ná -
lunk a deb re ce ni gá lya rab pré di ká to -
rok em lék mű ve előtt, s más hol más -
kép pen? Va jon ez a meg kö ve tés szer -
ve sen foly ta tó dik-e majd a har ma dik
év ez red pá pá já nak és az egy ház nak
a gya kor la tá ban?

Min den eset re a ba rá ti szim pá ti án
in nen és túl a pün kös di, bib li ás lel -
kész sza vai is egy ér tel mű en hang zot -
tak Ca ser ta temp lo má ban: „Ah hoz,
hogy az iga zi egy há zi kö zös sé get fel
tud juk épí te ni, az épít ke zést az ala -
pok nál kell kez de nünk. A kér dés az,
mi lyen a vi szo nyunk Jé zus Krisz tus -
hoz. Ő nem csak va la mi fé le men tá -
lis alap. Mi hisszük, hogy Jé zus Krisz -
tus él. Ez je le nik meg a hit el ve ink ben

is, le gyünk bár pro tes tán sok vagy ka -
to li ku sok, or to do xok vagy pün kös di -
ek. De a tan ke vés, élő ta lál ko zás ra
van szük ség Jé zus Krisz tus sal!” –
hang sú lyoz ta Gi o van ni Tra et ti no
lel kész. 

Be szé de Krisz tus-köz pon tú volt el -
ső mon da tá tól a zá ró sza va kig. „Ő a
fun da men tu mok fun da men tu ma. A
Jé zus Krisz tus sal tör té nő sze mé lyes
ta lál ko zás nél kül nincs ke resz tyén ség.
Ak kor kez dünk ke resz tyén ként él ni,
ha új já szü le tünk, és érez zük ma -
gun kon a vál to zás ér zé se it, je le it,
ha Jé zus éle tünk ré sze lesz, együtt él
ve lünk, ben nünk, ha mi az ő tes té nek
élő tag ja i vá vá lunk.” 

Ténylegesnyitás?
Fe renc pá pa a ca sertai evan gé li u mi
pün kös di kö zös ség ben tett lá to ga tá -
sá val foly tat ta azt a kez de mé nye -
zést, ame lyet II. Já nos Pál pá pa a ju -
bi le u mi 2000. év ben in dí tott el, ami -
kor meg lá to gat ta – el ső ként a pá pa -
ság tör té ne té ben – a pro tes táns kö -
zös sé ge ket Itá li á ban épp úgy, mint ha -
zánk ban. És ak kor hang zot tak el
szá já ból a bo csá nat ké rő sza vak is. 

Ak ko ri ban a ka to li kus kar di ná li -
sok és sok püs pök nem osz tot ta egy -
ér tel mű en a pá pa vé le mé nyét. De a len -
gyel pá pa nem tar tott at tól, hogy a bo -
csá nat ké rés csor bí ta ná a ka to li kus vi -
lág egy ház te kin té lyét vagy jó hír ne vét.
Mind azért, ami nem volt ke resz tyé nek -
hez mél tó – ha mí sí tá so kért, csúsz ta -
tá so kért, vá da kért, ül dö zé sért, erő -
sza kért, mág lyá kért –, mind azért, amit
az el múlt szá za dok ban nem ka to li kus
ke resz tyé nek el len Is ten ne vé ben el kö -
vet tek, II. Já nos Pál ra di ká li san és tán -
to rít ha tat la nul bo csá na tot kért. 

Er re az út ra lát szik lép ni a „gya log -
pá pa”, a fe ren ces lel kü le tű, de je zsu -
i ta Fe renc. Lesz dol ga ép pen elég a
bel ső el len ál lás meg győ zé sé vel, le győ -
zé sé vel s ki fe lé a hi te les ség bi zo nyí -
tá sá val meg az zal, hogy az iga zi,
test vé ri nyi tás ne csak oda fenn, az
egy há zi dip lo má cia ma gas la ta in tör -
tén jék meg, ha nem „a mély ben”, a
plé bá ni ák na pi gya kor la tá ban, a „gya -
log pa pok” kö zött is. 

Mert ott sok szor még na gyon ke -
mény, oly kor igen dur va, több szá za -
dos esz köz rend sze rű, test vé ri et len
harc fo lyik. Mi ért is? A lel ke kért
vagy az egy há zi te kin té lyért? Ez a
nagy kér dés Ca ser tá ban épp úgy,
mint a Kár pát-me den cé ben. 

A pá pai jó szán dék ban ab szo lút
nincs okunk ké tel ked ni. Ha a lel ke -
kért fo lyik a nagy küz de lem, ak kor
csak Krisz tus szá mít, s nem le het
test vé ri et len szó, tett se hol, sem mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött. Ha vi -
szont a te kin té lyért, a csa lat koz ha tat -
lan sá gért, az igaz hi tű sé gért, a pri má -
tu sért fo lyik a küz de lem, ak kor az
már ré gen nagy baj. 

Fe renc pá pa ed dig meg győ ző volt.
De nem le het szem elől té vesz te ni azt
a nagy ki hí vást sem, amely elé a re -
for má ció kez de té nek 2017-es öt szá -
za dik év for du ló ja a ró mai ka to li ciz -
must (is) ál lít ja. És er re a ma ga mód -
ján a Va ti kán is na gyon ké szül, nem
csak Wit ten berg vagy Genf. 

g Dr. Bé ke fy La jos

Pápapünkösdikörben
„Bocsánatotkérektőletek

azördögtőlmegkísértettkatolikusokmiatt…”

b Akatolikusegyházfőmúlthétenmagánlátogatásttettazolaszorszá-
giCasertavárosában.Találkozottazevangéliumipünkösdigyüleke-
zettagjaival,ésbocsánatotkértazokértahibákért,vétkekért,ame-
lyeketakatolikusokelkövettekellenük.Ezvoltamásodikalkalom,
hogyakatolikusvilágegyházvezetőjeprotestánsokatkövetettmeg.
II. Já nos Pál szóltelőszörígy.Amagánlátogatásraezalkalommalaz
adottokot,hogyFe renc pápánakmégBuenosAires-iérsekségeide-
jébőljóbarátjaGi o van ni Tra et ti no protestánslelkipásztor.

Más volt a lég kö re a va sár nap es ti
ima órá nak. A gyü le ke zet, amely ci -
gá nyok ból, nem ci gá nyok ból, evan -
gé li ku sok ból, re for má tu sok ból, ka to -
li ku sok ból – jó aka ra tú em be rek ből –
állt, csend ben vár ta, hogy be me -
hes sen a temp lom ba. 

Az ima óra ele jén Szőke Péter, a
Sant’Egi dio Kö zös ség ma gyar or szá -
gi ve ze tő je el mond ta: „Sok szor
tesszük fel azt a kér dést, hogy hol volt

Is ten Ausch witz ban, de sok kal ke ve -
sebb szer fo gal maz zuk meg azt, hogy
hol volt az em ber… Ausch witz, Kis -
lé ta és szám ta lan hely szín em lé kez -
tet het rá, hogy a fő kér dés az, hogy
hol va gyok én. Hol va gyok, ami kor ci -
gá nyo kat bán tal maz nak, ami kor a
haj lék ta la nok mél tat la nabb hely zet -
be ke rül nek, vagy ami kor ár tat la nok

hal nak meg? Mit te szek, hogy az
idő s el lá tás meg fe le lőbb le gyen? Is ten
vá lasz tott, és vá lasz tás ra hív. Ő sze -
ret min ket, és vár ja, hogy a mi dön -
té sünk a má sok szá má ra is él he tő,
má so kért fe le lős élet mel let ti dön tés
le gyen.”

Szé kely Já nos esz ter gom–bu da pes -
ti ka to li kus se géd püs pök ige hir de té -
sé ben az „Énvagyokakezdetésavég”
igé vel kap cso lat ban el mond ta: „Min -

den em be ri go nosz ság el le né re éle -
tünk Is ten ke zé ben van.” A püs pök –
aki ci gány nyel ven is meg szó lal tat ta
az ol vas mányt – ki emel te: „Imád koz -
nunk kell azo kért a ci gány test vé re -
in kért, akik szen ve dé sük ben ha son -
ló vá vál tak Krisz tus szen ve dé sé hez.” 

A so á val kap cso lat ban Szé kely Já -
nos tör té nel mi té nye ket osz tott meg

a je len lé vők kel, majd hang sú lyoz ta:
„A bor zal mak a fe jek ben és a szí vek -
ben kez dőd tek. Tud nunk kell, hogy
Ma gyar or szá gon is vol tak ak tív részt -
ve vői a ke gyet len nép ir tás nak. Az
em ber el vesz ti Is tent, és ma gát te szi
meg Über mensch nek, de ek kor va -
ló já ban em ber alat ti lesz. Kér jük az
Úr és egy út tal ci gány és zsi dó test vé -
re ink bo csá na tát, mert ke ve sen vol -
tak, akik mer tek se gí te ni.”
Deák László evan gé li kus lel kész

em lé kez te tett rá, hogy a mos ta ni
ima óra ide je alatt is mennyi fáj da lom,
igaz ta lan tör té nés zaj lik a vi lág ban.
„Kö szö nöm, Uram, hogy Dietrich
Bonhoeffer vagy SztehloGábor ál tal
meg mu tat tad, hogy az em ber te len -
ség ben is le het té ged kö ve tő éle tet él -
ni. Van nak, akik ma is hall gat nak,
ami kor meg kü lön böz te tés tör té nik.
Adj ne künk erőt a vál to zás ra, hogy ki
tud junk áll ni az el eset tek, a hi ányt
szen ve dők mel lett. Se gíts min ket,
hogy ké pe sek le gyünk az össze fo gás -
ra, hogy ha kell, együtt is fel szó lal junk
azo kért, akik hi ányt szen ved nek” –
fo gal ma zott De ák Lász ló.
Balog Zoltán re for má tus lel ki -

pász tor imád sá gá ban ki emel te, hogy
az Is ten hez tör té nő imád ko zás ban
nin csen po li ti ka. „Fáj da lom és gyász
az egész em be ri ség szá má ra, ha em -
ber tá mad em ber re. Te egy vér ből te -
rem tet tél min ket, mi még is sok szor
egy más el len va gyunk. Gyá szol juk az
ál do za to kat, és erőt ké rünk az itt ma -
ra dot tak se gí té sé re, az in du la tok és

a tet te sek né ven ne ve zé sé re” – fo gal -
ma zott a re for má tus lel ki pász tor.

Az egye te mes kö nyör gő imád ság
alatt fel ol vas ták a ci gá nyok el len
2008–2009-ben el kö ve tett ke gyet -
len bűn ese tek kró ni ká ját, majd eh hez
kap cso lód va kér ték az Urat, hogy se -
gít se az em bert em ber sé gé hez kö ze -
lebb ke rül ni. Ez alatt egy-egy gyer tyát
gyúj tot tak meg az ol tár mel lett. Az
imád ság ban ki tér tek ar ra is, hogy ne
csak a ma gyar or szá gi, ha nem a szí ri -
ai, kö zel-ke le ti, uk raj nai konflik tu sok
bé kés meg ol dá sá ért is imád koz zunk.
A gyü le ke zet vé gül egy-egy mé cses -
sel az ol tár hoz ment, és a Kyrieeleison,
az az Uram,irgalmazz ének lé se köz -
ben elhe lye zte az ol tár elé. 

Meg rá zó va ló sá ga volt ez az ima -
órá nak. A je len lé vők csönd ben, egy -
más után gyúj tot ták meg az em lé ke -
zés, a bo csá nat ké rés és egy ben a re -
mény gyer tyá it. Ci gány és nem ci -
gány, hí vő és nem hí vő egy más mel -
lett ment, csend ben, bé kes ség ben egy
él he tő, a má sik em bert meg be csü lő
jö vő ben bíz va.

g Ga lam bos Ádám
Forrás:Evangélikus.hu

Ökumenikusimaóraazáldozatok
emlékére

b ASant’Egidio(SzentEgyed)Közösségszervezésébenaugusztus3-án
ökumenikusistentiszteletettartottakapestiJézusSzíve-templom-
banakislétaigyilkosságötödik,apharajimos–többezercigánynak
Auschwitzbanvalóelpusztítása–hetvenedikévfordulójáraemlékez-
ve.EgyházunkatDe ák Lász ló lelkészképviselte.
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A NairobiGirls tag jai ma gu kat a „ki -
vált sá go sok” kö zé so rol ják, hi szen va -
la mennyi en jobb mó dú csa lád ba tar -
toz nak, és ro ko na ik se gít sé gé vel
egye te mi ta nul má nyo kat foly tat hat -
nak. Így szá muk ra is adott a le he tő -
ség, hogy jó ál lás hoz jus sa nak. Kö zel
há rom he tes itt-tar tóz ko dá suk alatt
er ről is többször szó esett. Ki de rült,
hogy azok a „jó kö rül mé nyek” bi zony
messze alul múl ják azt, amit a leg sze -
gé nyebb ma gyar di ák is el vár na a ma -
ga szá má ra. Ők még is há lá sak Is ten -
nek, és fe le lős nek ér zik ma gu kat,
hogy a hát rá nyos hely zet ben élő ár -
va gyer me kek szó szó lói le gye nek. 

A hat lány kö zül PeninahVinanit
és PurityOmodhit fag gat tam. Va la mi -
lyen mó don mind ket tő jük nek kö ze
van ugyan is az új ság írás hoz: Pen i nah
új ság író nak ta nul, Pu rity pe dig egy új -
ság író meny asszo nya. 
–Úgytudom,aNairobiGirlscsa-

patábannincsvezető,mégisúgytűnt,
Purity,minthaalányokkicsithozzád
igazodtakvolna.

– Bi zo nyá ra azért, mert én va -
gyok a rang idős a kó rus ban. Már hu -
szon ki lenc éves va gyok, a töb bi ek fi -
a ta lab bak, még egye te mis ták, én
azon ban már dol go zom. Egy mér nö -
ki iro dá ban va gyok al kal ma zás ban
tit kár ság ve ze tő ként. Édes apám an nak
az Uhu ru su gár úti evan gé li kus gyü -
le ke zet nek a lel ki pász to ra, ahol az
egyéb ként hu szon há rom tag ból ál ló
kó ru sunk rend sze re sen szol gál. Ta -
lán en nek is szól, hogy a lá nyok el fo -
gad tak ve ze tő jük nek.
–RangotjelentKenyában,haaz

emberpapicsaládbaszületik?
– Lel kész lá nyá nak len ni meg tisz -

tel te tés, de óri á si fe le lős ség is. A
kör nye zet ugyan is fi gye li a pap gye -
re ke ket. Szó val na gyon kell vi gyáz -
nom, ho gyan élek. A vi sel ke dé sem -
mel jó pél dát mu tat ha tok so kak nak,
de rom bol ha tok is. Ez egy idő ben na -
gyon nagy ki hí vást je len tett szá -
mom ra. Nem en ged het tem meg ma -
gam nak sem milyen er köl csi ki há gást,
te her volt, hogy min dig ön fe gyel met
ta nú sít sak. De ez ma már nem gond.
Hi szen nem szín le lés ből aka rok jó
len ni, ha nem mert sze mé lyes hit re ju -
tot tam, s az Úr hoz tar to zom. Egyéb -
ként meg ugyan úgy nőt tem fel, mint
min den más kis gye rek. 
–Bizonyáraszeretnéd,hogysaját

családod legyen. Említetted, hogy
vanisegyjelölted.

– Bi zony, van vő le gé nyem. Új ság -
író, az egyik or szá gos na pi lap nál
dol go zik. Ha az Úr en ge di, két év
múl va össze há za so dunk. 
–Ezaztjelenti,hogyKenyábanis

kitolódikazazéletkor,amikoralá-
nyokférjhezmennek?

– Akik az iga zán hoz zá juk il lő
tár sat ke re sik, azok va ló ban nem si -
e tik el a dol got. De a fi a tal lá nyok
nem kis szá za lé ka in kább ná la sok -
kal idő sebb fér fi hoz megy férj hez,
mert úgy gon dol ják, hogy az öre -
gebb em ber, aki nek már eg zisz ten -
ci á ja van, job ban gond ju kat tud ja vi -
sel ni. A leg töb ben te hát a pénzt né -
zik. Ha meg szó lít ja őket egy fér fi,
rög tön az anya gi hely ze tét kez dik
fir tat ni. S ez könnyen ki de rít he tő
ab ból, hogy mit ajánl fel ho zo -
mány ként a fe le sé gé ért.

–Asárszentlőrincikoncertetköve-
tővacsoránegyikőtöktréfásanmegem-
lítette,hogyhuszonnégy tehénalatt
egyetlenmagyarfiúsepályázzonrá…

– Ezt csak fé lig mond ta vic ce sen.
Ugyan is nem mind egy, hogy egy
lány mennyi tisz te le tet vár el a jö ven -
dő be li jé től. Nem ad hat ja ma gát sen -
ki sem mél tó sá gán alul. Egy ta nult nő
pe dig töb bet ér.

–Teisígyvagyezzel,Purity?
– Nem, nem. Én nem azt néz tem,

hogy a ba rá tom mennyi re jó mó dú.
So kat imád koz tam, hogy olyan tár -
sat kap jak, aki hoz zám il lik. Há lás va -
gyok Is ten nek, hogy olyan fér fit ve -
ze tett elém, aki fi a tal ko ra el le né re fe -
le lős ség tel jes, gon dos ko dó ter mé -
sze tű, olyan nak fo gad el, ami lyen
va gyok, s nem azért sze ret, mert
egy pap lá nya va gyok. 
–Peninah,teviszontlánylétedre

újságírásttanulsz.Nemtartjaeztfur-
csánakakörnyezeted?

– Annyi ra azért nem rit ka do log
ez. Az én év fo lya mom ban pél dá ul
sok kal több a női hall ga tó, mint a fér -
fi. Te hát min den ki előtt nyit va áll az
út, hogy új ság írást ta nul jon. De az a
fon tos, hogy va ló ban az em ber szí -
vé nek vá lasz tá sa le gyen ez a hi va tás.
Aho gyan ben nem is rég óta, kis gye -
rek ko rom óta élt a vágy, hogy új ság -
írást ta nul jak. Tu dom, hogy ez nem
vé let len, ha nem Is ten ve ze té se. An -
nak el le né re dön töt tem így, hogy
ta pasz tal tam, mi re vál lal ko zom.
Egyik bá csi kám ugyan is Dél-Af ri ká -
ban él, s ott egy na pi lap szer kesz tő -
je. Iga zá ból ne ki kö szön he tek min -
dent, ő tá mo gat ja a fő is ko lai ta nul má -
nya i mat. A szü le im ezt nem en ged -
het nék meg ma guk nak. 
–Pedigatöbbiekhezképest,akik

hat-héttestvérrelisbüszkélkedhetnek,
aticsaládotokkorántsemolyanné-
pes.Említetted,hogycsupánegyhú-
godvan.

– Ám sze ré nyebb anya gi kö rül -
mé nyek közt élünk. Vi szont a csa -
pat ból egye dül én tű nök ki a szár -
ma zá som mal. Édes anyám ki ku ju,
édes apám pe dig a gi ria ma törzs
tag ja. Én is gi ria ma va gyok, hi szen
a tör zsi ho va tar to zást az apa szár -

ma zá sa dön ti el. A má sik öt tag a
Nairobi Girlsből a luo, il let ve a
luh ja törzs höz tar to zik.
–Akétciklussalezelőttikenyaivá-

lasztásokalkalmávalhallottukahí-
rekben,mekkorafeszültségvoltéppen
akikujukésaluókközött.

– A ha ta lom vágy min dent meg -
ront. A po li ti kai csa tá ro zá sok kö ze -
pet te min den ről meg fe led kez tek.
Ar ról is, hogy már év ti ze dek óta
össze há za sod nak egy más sal a két
törzs be li ek. Sok gon dot oko zott ez a
fe szült ség ak kor a ve gyes szár ma zá -
sú csa lá dok ban. De most már sze ren -
csé re bé ke van. És kü lön ben is, a
Krisz tust kö ve tő hí vők közt nem le -
het ilyen fe szült ség. Kö zöt tünk sem
té ma a kó rus ban, hogy ki mi lyen
törzs tag ja. Ez csak a ma gya rok nak
volt ér de kes.

–Egyébként vannak Kenyában
olyanrégiók,aholagiriamákkülö-
nösennagylétszámbanélnek?

– Igen, az óce án part ja men tén, a
Mom ba sa vá ro sát öve ző tar to mány -
ban va gyunk a leg töb ben. Én is on nan
ke rül tem az egye tem re, s oda já rok ha -
za a szü ne tek ben. Ott töl töm min dig
az ün ne pe ket, a ka rá csonyt, hús vé tot.
–Most,amikorbeszélgetünk,épp

nagyahőségMagyarországon.Gon-
dolom,Kenyábanilyenidőjárásikö-
rülményekköztünneplitekJézusszü-
letéséneknapját.

– Bi zo nyá ra ne héz el kép zel ni in -
nen, Ma gyar or szág ról, ahol olyan kor
tél van és hó, hogy mi stran do lás sal
tölt jük az ün ne pet. Olyan kor sze re -
tek leg in kább für de ni az óce án ban,
mert bor zasz tó me leg van. De má sok
is ezt te szik. Ka rá csony kor „ki ürül”
Nai ro bi, aki csak te he ti, a par ton la -
kó ro kon sá gát lá to gat ja meg. Ter mé -
sze te sen elő ször mi is részt ve szünk
az is ten tisz te le ten. Az tán össze gyű -
lik a nagy csa lád, hogy együtt ét kez -
zünk. De utá na si e tünk a víz part ra,
hogy le hűt sük ma gun kat.
–Kidíszítitekazünnepreatemp-

lomot?
– Ter mé sze te sen. Még ka rá csony -

fát is ál lí tunk, azt dí szít jük fel. Sőt ná -
lunk is van ilyen kor a ház ban, mert
az egyik ro ko nom vá sá rolt egy fe nyőt.
–Igazit?
– De hogy is, mű anya got! Azt dí -

szít jük fel min den év ben. Ám van
szom szé dunk, aki a pál ma fá já ra tesz
ki ilyen kor szí nes sza la go kat. Na gyon
szép az ün nep ná lunk. Azért egy szer
sze ret ném meg ta pasz tal ni, hogy mi -
lyen a ka rá csony a hó esés ben. Igaz,
az ün nep so sem a kül ső sé gek től
függ, ha nem a szív ben dől el.

g B. Pin tér Már ta

b Azevangélikusmédiumoknakköszönhetőenazokistudomástsze-
rezhettekaNai ro bi Girls magyarországiturnéjáról,akikszemélye-
sen nem juthattak el koncertjeikre. Az Evangélikus Külmissziói
Egyesület(EKME)meghívásárajúliusbannálunktartózkodókenyai
leánycsapatküldetéseazvolt,hogyazenénkeresztülbemutassákgaz-
dagkelet-afrikaikultúrájukat,deegybenfelhívjákafigyelmetake-
nyaifővárosnyomornegyedeibentengődőAIDS-árvákés-özvegyek
sanyarúhelyzetéreis.

Szórabírtlányok
BeszélgetésaNairobiGirlsénekegyütteskéttagjával

Akenyailányokközvetlenüljúlius25-ielutazásukelőttaferihegyi
repülőtérenvehettékkezükbeazEvangélikusÉlet–rólukis„cikkező”–
számát.(AképelőterébenPeninahVinani.)
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–Professzorúr,miótaveszrésztaz
SNTS munkájában, és mit jelent
Önnekezanemzetköziszakmaikö-
zösség?

– Az SNTS ta lál ko zó in 1983 óta
va gyok je len. Szá mom ra a tár sa ság
két ok ból fon tos. Egy részt min dig
ösz tön ző leg hat rám a kol lé gák kal
foly tat ha tó szak mai pár be széd, ez el -
en ged he tet len a sa ját tu do má nyos te -
vé keny sé gem szem pont já ból. Más -
részt az SNTS igen el té rő kul tu rá lis
hát te rű em be rek ta lál ko zá sát te szi le -
he tő vé, hi szen a vi lág min den tá já ról
– Eu ró pá ból, Észak- és La tin-Ame -
ri ká ból, Af ri ká ból, Ázsi á ból és Auszt -
rá li á ból – ér kez nek az új szö vet sé gi
exe gé zis sel fog lal ko zó ku ta tók. Így a
szak mai pár be széd köz ben le he tő ség
nyí lik a kü lön bö ző né ző pon tok, ér -
tel me zé si mó dok köl csö nös meg is -
me ré sé re. 
–Megítéléseszerintmelymunka-

területekigazánhangsúlyosaknap-
jainkbanazSNTSéletében?Mami-
lyenszakmaitörekvésekjellemzőka
társaságra,milyenprojektekzajla-
nak?

– Az SNTS nyil ván va ló cél ja, hogy
mi nél nem zet kö zibb szer ve zet le -
gyen. Mi vel im már két év ti ze de a volt
úgy ne ve zett „ke le ti blokk” or szá ga -
i ban is szer vez he tünk kon fe ren ci á kat,
fi gyel münk ma el ső sor ban a har -
ma dik vi lág, Af ri ka, Ázsia és La tin-
Ame ri ka fe lé for dul. Azért kell kon -
fe ren ci á kat szer vez nünk, hogy meg -

is mer jük egy-egy adott kon ti nens
je len le gi hely ze tét. Eb ben a fo lya mat -
ban a köz pon ti té ma az in ter kul tu rá -
lis teo ló gia. 
–Mikéntértékeli,hogyazSNTS

történetébenelőszörazévesnagygyű-
léstMagyarországon,Szegedenren-
dezikmeg?Mennyireökumenikusa
szervezésésarendezés?Hogyanlát-
jaProfesszorúrazegyüttműködésta
közép-éskelet-európaiszakemberek-
kel?

– Ma gyar or szá got a kez de tek től
fog va erős szá lak fű zik tár sa sá gunk -
hoz. Az SNTS-t a má so dik vi lág há -
bo rú után ala pí tot ták, nem utol só sor -
ban azért, hogy Eu ró pa né pei köl csö -
nö sen kö ze lebb ke rül je nek egy más -

hoz, és job ban ért sék egy mást. Eh hez
nagy ban hoz zá já rult 1989-ben, te hát
ép pen ne gyed év szá zad dal ez előtt
Ma gyar or szág, ami kor meg nyi tot ta
ha tá ra it Auszt ria fe lé. Ez nagy mér ték -
ben elő se gí tet te Eu ró pa egy sé ge sü -
lé sét, ke let és nyu gat kö ze le dé sét, és
mind ez má ig ha tás sal van az SNTS
mű kö dé sé re is. Nem csak a ki mon -
dot tan ered mé nyes Ke let-Eu ró pa-
bi zott ság, ha nem az SNTS tel jes
nem zet kö zi, sőt nemzetköziesítési
stra té gi á ja is kap cso ló dik a for du lat -
nak eh hez a jel ké pes dá tu má hoz. 

Az SNTS cél ja – min den nyel vi,
kom mu ni ká ci ós ne héz ség el le né re –
az, hogy a kü lön bö ző írás ma gya rá -
za ti ha gyo má nyok és kul tú rák kép -
vi se lői ta lál koz za nak, meg is mer ked -
je nek, szak mai esz me cse rét foly tas -
sa nak egy más sal. Ezt a ki mon dott célt
vi lág vi szony lat ban egye dül ál ló mó -
don az SNTS kép vi se li. Nem sze ret -
nénk „exe ge ti kai mo no kul tú rát” ki -
ala kí ta ni, csak né me tet, csak an golt
vagy csak ame ri ka it. Azért ke res sük
a pár be széd le he tő sé gét más or szá -
gok szak em be re i vel, hogy meg is -
mer jük egy mást, és a más kul tú rák,
más né ző pon tok ré vén köl csö nö -
sen gaz da god has sunk. Eh hez Ma -
gyar or szág és min de nek előtt Sze ged
vá ro sa ide á lis hely szín, ezért nagy
öröm mel tölt el ben nün ket, hogy
idén itt le he tünk.
–Végezetülkérem,rövidenszóljon

arról,asajátszakterületénmilyenté-

mában kutat mostanában. Dolgo-
zik-eújabbkönyvönvagyhosszabbta-
nulmányon?

– A na gyobb mun ka, ame lyen je -
len le g dol go zom, a ko rai ke resz -
tény ség tör té ne tét tag la ló mű. Ter ve -
zett cí me Akereszténységelsőszázéve
–Egyvilágvalláslétrejötténektörté-
nete. Sze ge den ép pen az Újszövetség
idő sza ká nak ke resz tény vi szo nya i val
és szer ve ze té vel fog lal ko zom be ha -
tób ban. Meg győ ző dé sem, hogy a
ko rai ke resz tény ség a kez de tek től
jól szer ve zett moz ga lom volt. Mind -
er re meg fe le lő uta lá so kat ta lá lunk
akár Pál apos tol le ve le i ben, akár az
evan gé li u mok ban.

g Dr. Bács kai Ká roly

b ElőszörtartottahazánkbanévesközgyűlésétazÚjszövetség-kutatótu-
dósoknemzetköziszervezete,aStudiorumNoviTestamentiSocietas
(ÚjszövetségiTanulmányokTársasága,SNTS).Ötkontinenstöbbszáz
egyetemérőlérkeztekazeseményreaviláglegkiemelkedőbbÚjszövet-
ség-kutatói.Azaugusztus2–9.közöttSzegedenrendezettközgyűlés
házigazdája–együttműködésben–arómaikatolikusSzeged–Csaná-
diEgyházmegyeésaSzegediTudományegyetemvolt.AzSNTS-t1945-
benalapítottákazangliaiOxfordban;azévestudományosseregszem-
lerendezésénekjogátmindenévbenmás-mástudományosintézetnyer-
hetiel.Atársaságújonnanhivatalbalépettevangélikuselnökét,Udo
Sch nel le halle–wittenbergiprofesszortkérdeztük.

Elengedhetetlen
aszakmaipárbeszéd

Interjúdr.UdoSchnelleprofesszorral,
azÚjszövetség-kutatókújelnökével
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TolnayKlári éle té nek szí nes fel vo ná -
sa volt a rá di ó zás. Az em lé ke zet
már csak hal vá nyan őr zi, hogy a
har min cas évek de re kán a ha zai pos -
ta be ve zet te a „me se mon dó szol gá -
la tot”. En nek előz mé nye egy meg ha -
tó his tó ria, amely az auszt rá li ai Mel -
bourne-ben tör tént. Egy há zas pár es -
tély re volt hi va ta los, kis lá nyuk egye -
dül ma radt a la kás ban. A gye rek
egy szer csak fel ijedt mély ál má ból, és
ke res ni kezd te az édes any ját. De
anyu ka nem jött elő a hí vó szó ra.

Két ség be esé sé ben a kis lány nak a te -
le fon ra esett a pil lan tá sa. Fel hív ta a
köz pon tot… és a kagy ló ból egy me leg
hang – ha son la tos anyu ká é hoz – je -
lent ke zett. Mert hogy a te le fo nos kis -
asszony a ré mü let től ful dok ló han got
hall va fel is mer te a hely ze tet, és hogy
le csil la pít sa a gye re ket, me sé be kez dett. 

A hír ak kor be jár ta a vi lá got – és
Tol nay Klá ri vá rat la nul a pos ta te le -
fon köz pont já ban ta lál ta ma gát. Ő
küld te ágy ba a me sé re vá gyó gye re -
ke ket – mi ként egy későbbi kor -
szak ban a té vé ma ci –, va la hogy így:
„Ka tó nak hív nak? Hát, Ka tó ka, most
eridj a te le fon kagy ló val az ágy ba, és
én el mon dom ne ked a me sét a Kó -
tyonfitty ki rály al má já ról. Haj na lon
in nen, es ten túl, ép pen egy macs ka -
ug rás nyi ra Ne ke resd től…”

A han gos könyv nek, amely ről alant
szó lesz, ta lán leg ked ve sebb epi zód -
ja a vá zolt szto ri. A tech ni ká nak ez a
le le mé nye – már mint a hang rög zí tés
– a han gos film mel szin te egy idő ben
je lent meg az em be rek éle té ben, fő -
ként azo ké ban, akik fogyatékkal él -
nek szi vár vá nyos vi lá gunk ban: a va -
kok ról és gyen gén lá tó em ber tár sa -
ink ról be szé lek. 

A tel jes élet nél kü löz he tet len tá -
ma sza it lel ték meg ők azok ban a
hang ka zet ták ban és egyéb hang hor -
do zók ban, ame lyek in for má ci ó kat,
fel ol va sott me sé ket, no vel lá kat, köny -
vek – fi gye lem mel könnyeb ben kö -
vet he tő – anya gát kí nál ták szá muk -
ra. A Va kok és Gyen gén lá tók Or szá -

gos Szö vet sé ge kü lön hang stú di ót ho -
zott lét re, hogy fan tá zi át moz dí tóan,
szép han gú szí né szek kel, elő adó mű -
vé szek kel hang sza la gon is el ér he tő -
vé te gye a lá tók ki vált sá gát, a be tűk -
be öl töz te tett uni ver zu mot.

In nen től kezd ve sok szép hang –
kö zöt tük BereznayÉváé – vit te szár -
nyán a va ko kat és gyen génlá tó kat
szám ta lan szí nes írói me ző re. Ezek a
hang ka zet ták ké sőbb könyv tá rak ba,
bol tok ba köl töz tek, túl lép ve ere de ti
ren del te té sü kön.

De ho gyan ke rült a ka zet ta tör té -
net be Tol nay Klá ri?

Úgy, hogy a ró la szó ló könyv –
mert a ne ves szí nész nő élet re gé nye
ol vas má nyos sá got ígért – be ju tott a
va kok és gyen génlá tók hang stú di ó -
já ba, és a bár so nyos han gú Be rez nay
Éva „meg han go sí tot ta” ko runk egyik
leg na gyobb szí nész nő jé nek gaz dag
élet út ját. Ily mó don a TolnayKlári
egyes szám első személyben cí mű
könyv, amely elő ször 1988-ban je lent
meg, hang anyag ként ván dor út ra in -
dult. Meg pi hent rá dió stú di ók ban,
köny ves pol co kon, Tol nay-re lik vi á -
kat gyűj tő ra jon gók ar chí vu má ban.
Ké sőbb – fő haj tás jár ér te – az in ter -
ne tes blo gok his tó ri ai for rá sa lett.

* * *

A Tol nay-han gos könyv kar ri er je Ka -
na dá ban ért a csúcs ra, az in ter ne ten
itt már ke mény fo rin to kért kí nál ták-
kí nál ják a „be szé lő köny vet”.

Ez a his tó ria sem ke vés bé ér de kes.
Tör tént pe dig, hogy a CanadaHun

Rádió is meg sze rez te az em lí tett
hang ka zet tát, rész le te ket is le ját -
szott be lő le. A rá dió „fó rum csa pa ta”,
amely Ka na da leg na gyobb ma gyar
kö zös sé gi ol da la né ven vált is mert -
té, 2013 má ju sá ban di gi ta li zál ta az
ere de ti hang sza la got. 

A CanadaHun ké sőbb ön ál ló an
töl tött fel szebb nél szebb iro dal mi ol -
vas má nyo kat, hí ve ket to bor zott, és
se gít sé gük kel gya ra pí tot ta a han -
gos könyv ál lo mányt. Tör vény tisz te lő -
nek lát szott, mert a buz gól ko dók
lel ké re kö töt te: „A szer zői jo gi tör -
vény ér tel mé ben csak olyan e-book
tölt he tő fel, ami már nem jog vé -
dett, vagy ami nek a sok szo ro sí tá sá -
ra a mű szer ző je en ge délyt adott.”

En nek el le né re az tör tént, hogy a
ne ten, a CanadaHun ol da lán, Han-
goskönyvéstársaiII. cím alatt ott sze -
rény ke dett az em lí tett Tol nay Klá ri-
könyv bo rí tó fo tó ja, nem ki sebb író,
mint Móricz Zsigmond mű ve – a
Groteszk – alatt. Nem je len ték te len
kar ri er! Mó ricz alatt a TolnayKlári
egyesszámelsőszemélyben!

Per sze ap rócs ka kü lönb ség azért
volt… Mó ricz Zsig mond mint „nem
jog vé dett” tör vé nye sen sze re pelt az ol -
da lon, de Tol nay Klá ri élet re gé nyé nek
szer ző je – e sorok írója –, ha öre ge sen
is, még ta pos sa a szent end rei sa rat. Va -
ló szí nű, az ol dal szer kesz tő je, aki la-
dysla kormányos né ven sze re pel te ti
ma gát, nem tu dott er ről az ap ró ság -
ról. Il let ve le het sé ges, hogy tu dott, csak
meg fe led ke zett az en ge dély ké rés ről. 

A lé nyeg a lé nyeg: az a me sés ál la -
pot tá rult elém, hogy az in ter net ről
– pén zért – le tölt het tem vol na ked -
ves Tol nay-köny ve met he tek re-hó na -
pok ra né hány száz fo rin tért, az éves
vál to za tot pe dig több mint há rom -
eze rért. Mi a te en dő ilyen kor? –
töp reng tem le tör ten.

Ba rá ti han gú le vél vál tás a ka na dai
ma gyar rá dió ve ze tő jé vel. Sze líd há -
rí tás: nem ők a tet te sek. A Hangos-
könyvéstársainak nem a rá dió a gaz -
dá ja, de hogy ki (per sze itt a szer zői
jog díj is szó ba ke rült), ar ra nem ér -
ke zett vá lasz. 

Ud va ri as episz to la a Ma gyar Szak-
és Szép iro dal mi Szer zők és Ki adók
Egye sü le té hez. Se gí tő, ta nács adó vá -
lasz: itt bi zony jog sér tés tör tént,
ame lyet akár bí ró ság ál tal is, de or -
vo sol ni kell. Le vél a Mé dia ha tó ság -
hoz, se gít sé gü ket kér ve, hogy a Ka -
na dá ban mű köd te tett CanadaHun
ol dal nak, ame lyen szá mos han gos -
könyv anya ga meg ta lál ha tó, ki a gaz -
dá ja (ladysla kormányoson kí vül),
ho va, mely bank ba gu rul nak a le töl -
té sért já ró fo rin tok.

Meg ke res tem a Da ta Ügy fél ka -
put is. A kö vet ke ző vá lasz ér ke zett:
„A Da ta Ügy fél ka pu te kin te té ben
szol gál ta tók va gyunk, a szol gál ta -
tott tar ta lom köz zé té te lé hez tár he lyet
adunk. A 2001. évi CVI II. tör vény 13.
pa rag ra fu sa sze rint le gyen szí ves el -
jár ni. Üd vöz let tel: Dé nes.” (Ez ke -
reszt név vagy ve ze ték név?) 

A Mé dia ha tó ság nem mél tá nyol -
ta tű nő dé se met, nem ha tot ta meg
bal ga bo lyon gá som az in ter net cik ke -
lyek er de jé ben.

Íme, egy pa rag ra fus: „A szer zőt
meg il le ti a mű ben sze rep lő jel leg ze -
tes és ere de ti alak ke res ke del mi hasz -
no sí tá sá nak és az ilyen hasz no sí tás
en ge dé lye zé sé nek ki zá ró la gos jo ga is.”

„A ter jesz tés jo gá nak meg sér té sét je -
len ti a mű jog sér tés sel elő ál lí tott
pél dá nyá nak ke res ke del mi cél lal tör -
té nő bir tok lá sa is…” Meg annyi csűr -
csa vart, ám in tő en fo gal ma zott
passzus…

Tol nay Klá ri az 1988-ban meg je lent
(majd ké sőbb s most, a cen te ná ri um
tisz te le té re új fe je ze tek kel bő ví tett)
kö tet után, ha új ság írók in ter jú ért so -
ra koz tak ná la, fá radt mo sollyal csa -
pott a könyv fed lap já ra: „Itt van ez a
könyv, ben ne van az éle tem. Me rít -
se nek be lő le.” Az írás ra sze gő dők
la poz ták és szét szed ték a köny vet.
Ra jon gók és dol go zat írók (vol tak di -
á kok, akik szak dol go za ttémául vá -
lasz tot ták a dí vák dí vá ját) re gé nyes
élet raj zát és ka lan dos mű vé szi út ját
a könyv alap ján ké szí tet ték el… 

Tol nay ból a szer ző nek szin te sem -
mi je sem ma radt. Ami kor Ka na dá ba
is el vit ték mun ká ját, fel há bo ro dott,
és fű höz-fá hoz sza ladt. Sem mit sem
ért el. Ta lán csak annyit, hogy a na -
pok ban le vet ték Mó ricz Zsig mond
Groteszkje alól a meg fejt he tet len
mo so lyú Tol nay Ká ri ról szó ló han -
gos könyv kedv csi ná ló bo rí tó ját, és
egy má sik Mó ricz-mű fo tó ját tet ték
a he lyé be. A Légy jó mindhalálig
ze nés vál to za tá nak fo tó ja alatt kat -
tint hat most az ér dek lő dő az im már
ze nés han gos könyv re, négy nap ra öt -
szá zért, ki lenc ven nap ra két eze rért,
há rom száz hat van öt nap ra há rom -
ezer-öt száz fo rin tért…

Per sze, itt is van egy kis bök ke nő.
Igaz, hogy Mó ricz Zsig mond már
nem rek la mál hat a szer zői jog vé dő -
nél, de össze von hat ja szem öl dö két
KocsákTibormint ze ne szer ző.

Ha csak… Ha csak… a fel töl tés hez
nem ad tak en ge délyt. En nek az írás -
nak a cí me azon ban (nem saj tó hi ba!)
et től még ér vé nyes le het. Eb ben a
disz har mó ni á ban a han gos köny vek
hop pon ma radt szer zői akár könnye -
ket is hul lat hat nak csönd ben, ész re -
vét le nül.

g Pár kány Lász ló

Hangoskönny
EgyTolnayKlári-könyvapropóján

Az 1979-ben Bu da pes ten szü le tett
Ka ro si Bá lint a nem zet kö zi or go nis -
ta-él me zőny tag ja. ChristophWolff a
leg imp resszí vebb ze nei elő adó ként
mél tat ta, aki mél tán kap ta meg az el -
ső dí jat a 16. nem zet kö zi Jo hann Se -
bas ti an Bach-ver se nyen 2008-ban
Lip csé ben. Fi a tal ko ra el le né re 2007-
ben el nyer te a Bos to ni El ső Evan gé -
li kus Egy ház ze ne igaz ga tói szé két. 

Aki hall hat ta őt ját sza ni a fent em -
lí tett hang ver se nyen, az biz to san
nem fur csáll ja eze ket a té nye ket. A
ceg lé di kon cer ten Bach zse ni á lis
mű vei ta lál koz tak egy rend kí vül ki -
fi no mult „bil len tés kul tú rá jú”, mind
az ap ró frá zi so kat, mind a nagy for -
má kat biz to san ke ze lő és vé gig kéz -
ben tar tó, ugyan ak kor szug gesz tív
elő adói ké pes sé gek kel meg ál dott
mu zsi kus sal. 

En nek a ta lál ko zás nak az esz kö ze
egy iga zán rend kí vü li hang szer, me -
lyet az Ae ris Or go na épí tő Kft. épí tett
meg – FaragóAttila ve ze té sé vel – a
ceg lé di evan gé li kus temp lom szá má -
ra. Az épí tők hossza san ta nul má -

nyoz ták a tü rin gi ai vi dék ba rokk ko -
ri or go ná it. A leg főbb min ta ként az
arns tad ti szol gált, Bach el ső egy -
ház ze nei szol gá la ti he lyé nek meg ma -
radt hang sze re. 

Ka ro si Bá lint el mond ta, hogy ami -
kor elő ször ki pró bál ta a ceg lé di or -
go nát, Tü rin gi á ban érez te ma gát, és
úgy véli, Ma gyar or szá gon leg hi te le -
seb ben most ezen az hang sze ren le -
het meg szó lal tat ni a ba rokk mes ter
mu zsi ká ját. Ez kü lö nö sen nagy di csé -
ret az or go na épí tők fe lé egy olyan
mű vész szá já ból, aki nek már ed dig is
bő ven volt al kal ma hi te les ba rokk
hang sze re ken ját sza ni, és aki a his to -
ri kus irány zat böl cső jé nek szá mí tó
Bos ton ban szol gál. 

Ta lán nem min den ki tud ja: az a
gon do lat, hogy a ba rokk vagy – ki -
csit tá gab ban – a ré gi ze nét ne mo -
dern hang sze re ken, ha nem az adott
kor inst ru men tu ma in vagy azok hű
kó pi á in szó lal tas sák meg, nem Eu ró -
pá ban fo gant, ha nem ArnoldDol-
metsch hang szer ké szí tő jó vol tá ból
Bos ton ban. 

A ceg lé di hang szer a leg na gyobb
síp já tól a leg ki sebb szö gig hi te les kó -
pia. Hossza san le het ne so rol ni a pél -
dá kat. Né há nyat ki ra gad va: a han go -
lás nem a ma hasz ná la tos, tel je sen
egyen le tes le be gé sű tem pe ra tú ra, ha -
nem az, ame lyet Bach hasz nált. Szem -
ben a ma i val eb ben a han go lás ban van
fizikai alap ja an nak, hogy hang nem-
ka rak te risz ti ká ról be szél jünk. 

A já té kos bil len té sét egy me cha ni -
kus rend szer jut tat ja el a sí pig, és ez
bil len tés ér zé keny: ha gyors moz du -
lat tal nyo mom le a bil len tyűt, a le ve -
gő is hir te len jut a síp ba; ha fi no man

te szem, ak kor a hang in du lá sa is
más lesz, a le ve gő fo ko za to san zen -
ge ti meg a sí pot. 

Az or go na szél el lá tá sát egy rán cú ék -
fú vó biz to sít ja, úgy ne ve zett „élő szél”
áll a já té kos ren del ke zé sé re. Ez zel is
tud ni kell bán ni, mint aho gyan az
éne kes nek a sa ját le ve gő jé vel. Mind -
ezen té nyek rend kí vül fon to sak, hogy
az elő adás meg fe le lő en haj lé kony, dif -
fe ren ci ált, em be ri le gyen – olyan,
ami lyen nek Ka ro si Bá lint já té kát meg -
cso dál hat ta a kon cert kö zön sé ge.

És vé gül az írás ele jén em lí tett kü -
lön le ges ség ről. A mű vész a kon cert

zá ró szá ma ként imp ro vi zá ci ót adott
elő egy – a hely szí nen ki vá lasz tott –
lu terá nus né pé nek dal la má ra. 

A hall ga tó ság szá má ra PéterZol-
tán lel kész ki osz tott egy kot tát, mely
a „Di csér jük Is tent” kez de tű éne ket
tar tal maz ta. A hang ver seny vé gén ezt
oda ad ták az or go nis tá nak is, aki ar -
ra kér te a kö zön sé get, hogy – mi u -
tán ő egy va ri ált elő já té kot rög tö nöz
– a hely ben ki ta lált har mo ni zá lá sú kí -
sé ret mel lett éne kel jék el mind az öt
vers szak kal. Ezt kö vet te több faj ta
el len pon tos fel dol go zás, majd a vé -
gén egy fú ga – ter mé sze te sen szin -
tén az adott né pé nek dal la mát hasz -
nál va té má ul. 

A mű vész meg je gyez te – még a
kon cert előt ti be szél ge tés köz ben –,
hogy az ilyen rög tön zés re va ló ké pes -
ség a ba rokk kor ban kö ve tel mény
volt, ha va la ki az evan gé li kus egy ház -
ban ze nei ál lás ra pá lyá zott. Ör ven de -
tes tény ként em lí tet te, hogy ma egy -
re több or go nis ta vál lal ko zik er re, ez -
zel is erő sít ve a his to ri kus fel fo gást.
Ka ro si Bá lint ezt olyan mó don tel je -
sí tet te a ceg lé di kon cer ten, hogy ha
nem tud tuk vol na, hogy imp ro vi zá -
ci ó nak va gyunk fül ta núi, bi zony azt
hi het tük vol na: ba rokk mes ter mű -
vét hall juk. 

Össze fog lal va te hát el mond hat -
juk: a ba rokk ze ne szer ző-óri ás, egy
zse ni á lis or go na mű vész és egy rend -
kí vü li hang szer fel eme lő ta lál ko zá -
sá nak le het tek fül ta núi jú li us 26-án
es te a ceg lé di evan gé li kus temp lom -
ba lá to ga tók. 

g Vol ter Kál mán

Fürdőzésa„patakban”
KarosiBálinthangversenyeaceglédievangélikustemplomorgonáján

b Mintismert,Bach nevemagyarulpatakotjelent.Ebbenvehettekfür-
dőtmindnyájan,akikjúlius26-ánesteellátogattakaceglédievangé-
likustemplomba.Ka ro si Bá lint zeneszerző,orgonaművész,aBosto-
niElsőEvangélikusEgyházzeneigazgatójaadottfelejthetetlenkon-
certetatemplomúj–ezévmájusábanátadott–orgonáján.Műsorá-
banhelyetkapottJ.S.Bachtanárának,Ge org Böhm nek, valamintegy
bécsikortársának,Jo hann Kas par Kerll nek egy-egyműve,deaprog-
ramgerincétBachKla vi e rü bung címűgyűjteményeIII.köteténekda-
rabjaiadták.Akoncertnekvoltmégegyigazikülönlegességeis–de
errőlmajdkésőbb…
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Missziótűzzsonglőrrel
Pusztaföldvár:Nyitotttemploméjszakája

„Csúcsezahely!”
EgykoriparókiábólújjávarázsoltifjúságitáborRábcakapin

A hit tan tá bor ve ze tő je Csorbáné
FarkasZsófia, a győ ri Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont is ko -
la lel ké sze. El ső be nyo má sai már az el -
ső na pok után ked ve ző ek vol tak.

– Tisz ták és ren de sek a tá bor épü -
le tei és a kör nye zet. Vol tam itt a ko -
ráb bi évek ben is, de őszin tén szól va
ak kor nem szí ve sen hoz tam vol na ide
a gyer me ke ket. Most már más a
hely zet. A tá bo ro zók ér te lem sze rű -
en igény lik azt a kom for tot, ame lyet
ott hon meg kap nak. En nek az igény -
nek most tö ké le te sen meg fe lel ez a
hely. Lá tom a re ak ci ó kon, hogy elé ge -
det tek a gye re kek, és örül nek az új kör -
nye zet nek. Az egy ház me gye több
gyü le ke ze té ből ér kez tek a ki lenc–ti -
zen négy éves részt ve vők a hit tan tá bor -
ba. Kép vi sel te ti ma gát Győr, Gy őr -
szem ere, Győr új ba rát, Mo son ma -
gyar óvár, Fel péc és Tényő.

Az au gusz tus 2-ával zá ru ló hét
me to di ká ja a Facebookra épül, mi vel

a gyer me kek már a kö zös sé gi ol dal vi -
lá gá ban él nek. A tá bor fő cí me: Tet-
szik? Hozzászólok és megosztom!
Gya kor la ti lag azo kat a sza va kat hasz -
nál juk, ame lye ket a Facebook hasz -
nál. A reg ge li áhí ta tok Üzenet né ven
fut nak, hi szen mi is ka punk üze ne -

te ket a jó Is ten től. A té mák kö zös
meg be szé lé se a Megosztás. Én fel ve -
ze tem a meg be szé len dő té mát, és
egy más kö zött meg oszt juk a vé le mé -
nye ket, majd egy tör té net re fel fűz ve
be mu tat juk, akár egy rajz, akár egy
kis szín da rab se gít sé gé vel. 

Úgy ve szem ész re, hogy na gyon fo -
gé ko nyak a gyer me kek ezek re a té -
mák ra. Nyi tot tak, ké szek a kö zös
mun ká ra. Fi gyel nek az el hang zot tak -
ra. Azt re mé lem, hogy a tá bor vé gén
sok min dent tud nak ha za vin ni mind -

ab ból, amit itt hal lot tak. A tá bor zá -
ró is ten tisz te let hely szí ne a kí vül ről
meg szé pült temp lom lesz; úgy ter -
vez zük, hogy a szü lő ket is meg hív juk
er re a zá ró al ka lom ra. Sze ret nénk az
is ten tisz te let me ne té be a tá bor ban
részt ve vő gyer me ke ket is be von ni.

A mo son ma gyar óvá ri AngyalBá-
lintnak ez már a má so dik tá bo ra az
idén, mi vel az al ko tó tá bo ron is részt
vett. 

– Na gyon tet szik ez a hely. Én nem
tu dom, hogy mi lyen volt ez a tá bor
ko ráb ban, de most na gyon jó. Ké -
nyel me sek az új, mo dern ágyak,
minden nek új sza ga van, min den hol
tisz ta ság és rend ural ko dik. Egy szó -
val azt tu dom mon da ni, hogy csúcs
ez a hely!
RátzJuli Győr új ba rát ról ér ke zett

Ráb ca ka pi ra. Ne ki van össze ha son -
lí tá si alap ja, mert vissza té rő ven dé -
ge ezek nek a nyá ri tá bo rok nak. 

– Ami kor elő ször jöt tem ide, ko -
mo lyan le vol tak puk kan va az épü -
le tek. Igaz, hogy így is na gyon sze -
ret tem ide jár ni, mert ne kem nem
iga zán az szá mí tott, hogy néz ki. Az
sok kal fon to sabb volt szá mom ra,
hogy egy ré gi, ki pró bált kö zös ség
várt rám év ről év re, mert a tá bor la -
kók zö me vissza já ró. Ám ami kor
most meg ér kez tem, el cso dál koz -
tam, de ugyan ak kor na gyon meg is
örül tem. Nem gon dol tam vol na,
hogy ilyen mi nő sé gi vál to zás tör té -
nik ilyen rö vid idő alatt. Min den új
lett! Egé szen más ér zés így itt len ni.
A ráb ca ka pi tá bor most úgy jó,
ahogy van. Biz tos va gyok ab ban,
hogy tö ké le tes lesz az egész hét, és
ezek után még job ban fo gom vár ni
a kö vet ke ző tá bo ro kat.

g Kiss Mik lós

A ráb ca ka pi gyü le ke zet nek a Vidéki kulturáliséstermészetiörökségmeg-
őrzése pá lyá za ton nyert pénz ből si ke rült fel újí ta nia a temp lom kül se jét
is. Így most tel jes össz hang ban vár ja az ide ér ke ző tá bo ro zó fi a ta lo kat az
if jú sá gi tá bor és a szom széd sá gá ban ál ló evan gé li kus temp lom. 

Az if jú sá gi tá bor épü le te i nek fel újí tá sá ról elő ző lap szá munk cím ol da -
lán már be szá mol tunk, ám a mun ká la tok ez zel még nem fe je ződ tek be,
hi szen most, hogy meg újult épü le tek áll nak az ud var ban, erős a kont raszt
az épü le tek és az ud var kö zött. Ezért a renoválást az ud var fel újí tá sá val
sze ret nék foly tat ni: ter ve ik sze rint az ud vart par ko sít ják, fü ve sí te nek, és
olyan vi rá go kat ül tet nek, ame lyek nyá ron, a tá bo ro zá si idő szak ban vi rá -
goz nak; ezenkívül ker ti bú to ro kat is ki he lyez né nek.

Az ud var több mint két ezer négy zet mé te res, ezért ezek re a mun kák -
ra is több mil lió fo rint ra lesz szük ség. A Győr-Mo so ni és a Sop ro ni Egy -
ház me gye is kész ar ra, hogy az eh hez szük sé ges pénzt elő te remt se. A kö -
vet ke ző nyá ri tá bor sze zon ban ta lán már a meg szé pült ud var is nö ve li majd
az itt tá bo ro zó fi a ta lok kom fort ér ze tét. 
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b TavalykezdődöttésidénfejeződöttbeaGyőr-MosoniésSoproniEgy-
házmegyeközöshasználatábanlévőifjúságitáborozóközpontfelújí-
tása.Arábcakapievangélikusgyülekezetegykoriparókiájátésvolt
iskolaépületéttöbbmint41millióforintbólújítottákfel.Akülsőfa-
lakteljesenmegújultak,szigeteléstkaptak,újakavillany-ésvízveze-
tékek.Azépületekbelsejeésabelsőterekismegfiatalodtak:újbur-
kolatkerültafalakra,újbútorokkerültekaszobákba,újkonyhaiesz-
közökkel,háztartásigépekkellettfelszerelveakonyha.Afiatalokbir-
tokbaisvettékaközpontterületét,hiszenvoltmárittalkotótábor,az
elmúlthétenpedigaGyőr-MosoniEgyházmegyehittantáboráttar-
tottákRábcakapin.

He te dik al ka lom mal ren dez te meg a
pusz ta föld vá ri evan gé li kus gyü le ke -
zet a Nyitotttemploméjszakája el ne -
ve zé sű misszi ós prog ram ját. A jú li -
us 25-i es te ez út tal a vi lág vi lá gos sá -
ga je gyé ben telt, idén sem ép pen ha -
gyo má nyos ke re tek kö zött.

A temp lom ba be té rő ket az itt
már meg szo kott nak te kint he tő já té -
kok vár ták: volt bib li ai cél ba do bás,
a gye re kek kúsz va-mász va ke res ték
a pa dok kö zött az el kó bo rolt bá rányt.
Ez út tal pré di kált a gyü le ke zet kán -
to rá nak le han golt zon go rá ja is,
amely nek bil len tyűi a vi lá gunk ban
disz har mó ni át oko zó bű nök re hív -
ták fel a fi gyel met.

A he lyi Búzavirágnépdalkör után
a bé kés csa bai ZenebarátFelebarátok
ze nés bi zony ság té te le kö vet ke zett
(képünkön), amely a sö tét erők és a
vi lág vi lá gos sá ga kont raszt já ra mu -
ta tott rá. Is ten meg vi lá go sí tó ke -
gyel mét szim bo li zál va a mű sor vé gén
tűz zsong lőr lé pett az ol tár elé.

Az es te csúcs pont ját je len tő is ten -
tisz te le ten LázárnéSkorkaKatalin
me ző be ré nyi lel kész ki emel te, hogy
a vi lág vi lá gos sá ga nél kül olyan az éle -
tünk, mint egy szé pen be ren de zett,
de be zárt szo ba: hi á ba az íz lé se sen
össze vá lo ga tott en te ri őr, ab ból sen -
ki nem lát sem mit.

Az es te má so dik fe lé ben a temp -
lom ban fil met ve tí tet tek, az épü let
előt ti tá bor tűz nél a me ző be ré nyi
evan gé li kus if jú ság öröm ze né lé se
kez dő dött, a temp lom to rony ban pe -
dig a mű vé szek, tu dó sok gon do la ta -
i val „ki kö ve zett” gon do lat ös vényt
le he tett vé gig jár ni.

A prog ram mal a gyü le ke zet cél ja
a kez de tek óta az, hogy meg szó lít sák
azo kat is, akik ta lán még so ha nem
lép ték át a föld vá ri temp lom kü szö -
bét. És mi vel az idén is be ül tek a pa -
dok ba új ar cok, már nem hi á ba gyúl -
tak fel a fé nyek az es ti órá ban Is ten
há zá ban.

g L. J. Cs.

JohannSebastianBach ze né je is te ni
aján dék, egy éle ten át sem le het meg -
un ni. Meg is mer ni vi szont két élet is ke -
vés, nincs olyan gaz dag nyelv, mely mű -
vé sze té nek nagy sá gát sza vak kal el tud -
ná mon da ni. Ki vé te les mu zsi ká ja temp -
lom ban és hang ver seny te rem ben egy -
for mán haj lé kot ta lál, és gaz da gon
oszt ja gyó gyí tó dal la ma it.

„Egy úton ez a ti tok za tos gé ni usz is
meg kö ze lít he tő – ír ta leg jobb ha zai is -
me rő je, LichtenbergEmil–, ez a kulcs
Bach val lá sos sá ga. Is ten fé lő elő dök től
örök lött, min den ké telyt ki zá ró, mély
hit, mely nek alap ja a Min den ha tó ke -
gyel mé be ve tett tör he tet len bi za lom,
Jé zus hoz va ló ra gasz ko dás.”

Bach egyet len té mát is mert, ezt ír -
ta egész éle té ben: Is ten fen sé gét és örök
ha tal mát. Ze né je ma gas szel le mi ség,
mely fel rö pít és meg tisz tít, aho gyan őt
rö pí tet ték fel te het sé ges elő dei. A tü -
rin gi ai ere de tű, evan gé li kus Bach csa -
lád min dig büsz ke volt a 15. szá zad kö -
ze pé ig vissza nyú ló ere de té re. Jog gal
mond hat juk, eb ben a né pes, gya ra po -
dó kö zös ség ben a ter mé szet vé gül
„meg szül te” a leg kü lön bet: J. S. Ba chot.
A Bach csa lád tag ja i ról szó ló gyűj te mé -
nyes kö tet öt ven nél több is mert mu -

zsi kust so rol fel. Mun kás sá guk nem je -
len tős, mun kál ko dá suk vi szont na gyon
hasz nos volt. Kán to rok és ta ní tók,
akik hét köz na po kon vég zik ál dá sos
mun ká ju kat, a fi a ta lok út ra in dí tá sát.
Bach el ső élet rajz író ja: JohannNikolaus
Forkel tel jes ké pét ad ja a kü lö nös csa -
lád nak. Hat-nyolc utód min de nütt,
min dig éhes szá jak. Bach gyak ran állt
ko por só előtt, sok éj sza kát töl tött be -
teg ágy nál vir rasz tás sal. Húsz gyer -
me ke kö zül csak ki lenc él te túl az apát,
és bol do gult a nagy vi lág ban.

Bach négy fia iga zi te het sé get örö -
költ, ked ves-szi go rú ap juk mind egyi -
kük ből ki tű nő mu zsi kust ne velt. Wil-
helmFriedemann az or go na mel lett
kü lönc kö dé sé ről is hí res volt; Georg
Bernhard ne he zen ta lál ta ma gát, tel -
je sen el zül lött; JohannChristian ope -
rá it Eu ró pá ban ját szot ták.
Carl Philipp Emanuel Bach há -

rom száz éve, 1714-ben szü le tett We i-
m ar ban. Mint ka ma ra ze nész és csem -
ba ló mű vész nyert ál lást NagyFrigyes
ud va rá ban. Kri ti ku sai meg em lí tik,
hogy nem kö vet te ap ja stí lu sát, új
uta kat ke re sett. Ér té kes pe da gó gi ai
mű ve ket írt. Nagy ha tás sal volt Haydn-
ra,de Mozartra is, aki sok ra be csül te.
(Portréját részletesebben az EvÉlet
2014.március9-iszámábanrajzolta
megHalász-TáborszkyGyörgyi.)

Mi lyen kár, hogy ak kor még nem
volt fény ké pe ző gép, fes tők is ke vés
ilyen csoportképet vit tek vá szon ra.
Lát hat nánk a je les fér fi a kat együtt. J.
S. Bach kar fás szék ben ül ne, mö göt te
ket ten-ket ten, a büsz ke fi úk. A mes ter
meg csak mo so lyog na: bol dog, aki re Is -
ten vi gyáz, és se gí ti mun kál ko dá sát. 

g Feny ve si Fé lix La jos

NégyfiúésBachmester
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–Mivel a Cross Soundra készülő,
hakevéssékörültekintő,könnyenab-
baahibábaeshetett,hogyafesztivál
eredetilegtervezetthelyszínére,Szol-
nokraváltottamegvonatjegyét,meg
kell kérdeznem: mért alakult úgy,
hogynemaTiszaligetben,hanema
vajtaikastélyszökőkútjamellettbe-
szélgetünk?

– Több pá lyá za tot is be ad tunk,
ame lyek re na gyon jó vissza jel zé sek
ér kez tek. Vé gül még sem nyer tünk
eze ken a pá lyá za to kon. Lé nye gé ben
csak pénz ügyi okok mi att kel lett át -
hoz nunk a fesz ti vált. Egy he tes mér -
le ge lés után dön töt tünk úgy, hogy
el fo gad juk a vaj tai Gol go ta Teo ló -
gi ai Fő is ko la nagy vo na lú aján la -
tát. Jö vő re nagy eséllyel pá lyá zunk
új ra.

– Mikorszerveződöttacsapatotok,
kikatagok,éshogyanhoztátoktető
aláamegálmodottfesztivált?

– Kö rül be lül egy éve in dult út já -
ra a Cross So und. NémethBálint és
CzeglédiSzilárd fe jé ből pat tant ki
az öt let, ők mind ket ten gol go tá sok.
Az éven te ti zen hat ez res ke resz -
tény fesz ti vált szer ve ző hol land
csa pat tal ha mar kap cso lat ba lép tek,
és ben nük – mind lel ki, mind anya -
gi ér te lem ben – ko moly tá mo ga -
tók ra lel tek. 

A Cross So und „ke mény mag já -
nak” tag ja még BobisEnikőmű vé sze ti
ko or di ná tor, egy rend kí vül kre a tív,
tán cos lá bú lány. Ő szer vez te a nép -
tán cos, nép ze nei prog ra mo kat, pél -
dá ul PetrásMária is ne ki kö szön he -
tő en lá to ga tott el Vaj tá ra. HamarDo-
nát szé les lá tó kö rű, szin tén gol go tás
ze nész ba rá tunk ki ter jedt is me ret sé -
gi kör rel bír, a ze nei prog ra mo kat fő -
ként ő szer vez te. NagyGergő – fris -
sen vég zett re for má tus lel kész – az
ad mi niszt rá ci ós fel ada to kért fe lel.

Ma gam ké sőbb csat la koz tam a csa -
pat hoz amo lyan „min de nes ként”. 

Mi kor vé get ért a tan év, még
több se gí tő re ta lál tunk, így lett az -
tán szál lás ko or di ná to runk, il let ve a
fesz ti vál min den hely szí né hez – így
a Cross Ci ty hez, a Csil lag er dő höz,
a Ci vil ut cá hoz – egy-egy kü lön
ko or di ná tor. Alat tuk pe dig a het ven
ön kén te sünk mun kál ko dik. Lé nye -
gé ben te hát pi ra mis sze rű en épül
fel a csa pat – a pi ra mis csú csán ter -
mé sze te sen Is ten áll. 

– Voltolyanafáradságosszerve-
zésközben,mikorúgyéreztétek,ön-
erőbőlnemmegy,valamifölsőbbbe-
avatkozásravanszükség?

– Hol land tá mo ga tó ink is fo lya ma -
to san imád koz tak – és mi ma gunk is
így tet tük – a fesz ti vá lért. A Yo ung
and Free kö zös ség több ször tar tott a
Cross So und nak ado mány gyűj tő es -
tet oda ha za, Hol lan di á ban ma gyar
gu lyás sal és egyéb ku ri ó zu mok kal. A
fesz ti vál el ső het ven bér le tét is hol -
land fi a ta lok vá sá rol ták meg. 

Bi zony, adód tak éles hely ze tek.
Pél dá ul JeremyCamp, az egyik meg -
hí vott elő adónk saj ná la tos mó don le -
mond ta a fel lé pést. Az tán Do nát
szer ve ző tár sunk – „pró ba-sze ren -
cse” ala pon – meg ke res te az ame ri -
kai Bellarive csa pa tát. Az ő út ju kat
Is ten úgy ala kí tot ta, hogy eu ró pai tur -
né juk köz ben pont el tud tak jön ni
hoz zánk. Aján dék ba ad ták ne künk a
fel lé pést, mert fon tos nak tar tot ták,
hogy Kö zép-Eu ró pá ban szü le tett egy
ilyen ke resz tény fesz ti vál.

– Mialegfőbbcélotokarendez-
vénnyel,akeresztényifjúságotszeret-
nétekvalamiképpeggyékovácsolni,
vagy„emberhalászatra”istörekedtek?

– Meg sze ret nénk szó lí ta ni az
egy ház tól tá vol le vő ket, de az egy há -
zi ber kek ben moz gók kö zül azo kat is,
akik ke vés sé Is ten nel jár nak. Sze ret -
nénk, ha – fe le ke ze tek től füg get le nül
– életmóddá vál na szá muk ra a hit.
Olyan lá tás mó dot sze ret nénk ad ni,
mely se gít fel fe dez ni a fi a ta lok nak,
hogy a hit élő és ha tó do log. Fon tos,
hogy lás sák, Is ten mennyi min den -
ben je len van, mű vé szet ben, ze né ben,
graffi ti ben… Azt sze ret nénk, ha itt
olyan sze re te tet és el fo ga dást ta -
pasz tal ná nak, ame lyet az tán to vább
tud nak vin ni hét köz nap ja ik ba. 

g Ki nyik Ani ta

Az ön kén tes, lel kes szer ve zők – akik
kö zött re for má tus, bap tis ta, sza bad -
ke resz tény egy aránt akad – el mon -
dá sa sze rint már igen idő sze rű volt
Ma gyar or szá gon is el in dí ta ni egy
olyan fesz ti vált, ahol a ke resz tény fi -
a ta lok fel vál lal hat ják, meg él he tik hi -
tü ket. Ter mé sze te sen az evan gé li kus
Szél ró zsa és a re for má tus Csil lag pont
ta lál ko zót is is me rik, de eze ket „kon -
fe ren ci a sze rű nek” íté lik, és új irányba
sze ret né nek indulni. 

Az al ko hol- és sza bad sze re lem-ti -
la lom mal ope rá ló ren dez vény fi a tal -
ja it lát ha tó an nem za var ta a szi go rú
há zi rend, nem érez ték úgy, hogy
sza bad sá guk kor lá toz va vol na, sőt
„sza bad ság ra han go lód tak” ze né vel,
ön is me re ti tré nin gek kel, vil lám ran -
de vúk kal, tánc cal, be szél ge té sek kel. 

A közel ezer főt vonzó, csa lá di as
fesz ti vá lon je len volt az Ezazanap!
szer ve ző gár dá ja, az idő köz ben öku -
me ni kus sá duz zadt pál fe ris csa pat, de

ta lál koz hat tunk ke resz tény ék szer ké -
szí tők kel, fod rá szok kal és graffi ti -
sek kel is. És pél dá ul a Szél ró zsá ról is -
me re tes CafeElMondo is vissza kö -
szönt a Csillagerdő ne vet ka pott
vad re gé nyes tér kö ze pén, ahol egyéb -
ként a reg ge li áhí ta to kat tar tot ták. 

A ha tal mas, feny ve sek kel öve zett
zöld te rü let kö ze pén állt a nagy szín -

pad, ahol szá mos ne ves kül ho ni csa -
pat is fel lé pett – több sé gük el ső al ka -
lom mal Ma gyar or szá gon! Így a Glas -
gow ban ala kult misszi ós ban da, a
Superhero, a fel lé pé sé ért gá zsit nem
ké rő ame ri kai Bellarive ze ne kar, a Yo-
ungandFreeHol lan di á ból, va la mint
a leg na gyobb bu lit csa pó nor vég
JesusLovesElectro nevű együt tes. 

A ha zai me zőny ből di cső í tés be fo -
gott pél dá ul HendersonDávid, akit
a The Vo i ce te het ség ku ta tó ból is -
mer he tett meg a szé le sebb kö zön -
ség; az egy re nép sze rűbb He-
lyes_Beat ze ne kar, a deb re ce ni evan -
gé li zá ci ós csa pat, az Unless és a
már Ang li á ban kar ri ert csi ná ló gol -
go tás DobnerIllés.

A kas tély im po záns he lyi sé gei is
prog ra mok kal vár ták a részt ve vő ket.
A tánc te rem hol a ka lo ta sze gi le gé -
nyes től, hol az af ri kai, hol a di cső í tő
kör tánc tól volt han gos, az osz lo pos
te rem ben zaj lot tak a bib lia drá más,
pasz to rál pszi cho ló gi ai, pan to mim tré -
nin gek és a so ka kat von zó pár kap cso -
la ti ta nács adá sok. 

Az eme le ti nagy elő adó ban olyan
ven dé gek for dul tak meg, mint pél dá -
ul a hol land WillemdeVink, a Jong
enVrij (YoungandFree,„Fiatalés
Szabad”) moz ga lom kö ve tő je, ke -
resz tény köny vek író ja és il luszt rá to -
ra – JézusMessiás cí mű kép re gé nyét
több mint negy ven nyelv re, köz tük

ma gyar ra is le for dí tot ták –, te le ví zi -
ós szer kesz tő és nem utol só sor ban
lel ki pász tor. 

A szin te fo lya ma tos nak mond ha -
tó ze nés di cső í té se ken, a ze nei pro -
duk ci ók kö zött el hang zó „vil lá m -
áhí ta to kon” és a kas tély jobb szár nyá -
ban el csen de sedés re hí vó ima szo bán
túl ha gyo má nyos ér te lem ben vett
is ten tisz te let csak va sár nap reg gel
volt. Az ökumenikus cím ké vel el lá tott
al ka lom ról az egyik bu da pes ti re for -
má tus részt ve vő úgy nyi lat ko zott: ke -
vés sé vélt li tur gi kus ele me ket fel fe -
dez ni ben ne. In kább volt „sen kié” az
al ka lom, mint „min den kié” – fo gal -
ma zott. 

Na de ez a je len ség is be tud ha tó az
egyéb ként rend kí vül sze re tet tel jes
lég kö rű leg el ső Cross So und fesz ti -
vál „gyer mek be teg sé gé nek”. Jö vő re
még több prog ram mal, még több ön -
kén tes sel, még ha tá ro zot tabb kon tú -
rok kal és tá mo ga tói bá zis sal szá -
mol hat a ke resz tény Szi get – ta lán
már Szol no kon?

CrossSound–azelsőke      

„ApiramiscsúcsánIstenáll”
InterjúStumpfKataszervezővel

b Amintmondta,tizennyolcévesenmegtért.Baptistagyülekezetbejár.
AjogászvégzettségűifjúCrossSound-szervező,Stum pf Ka ta aver-
senyszerűszinkronúszástólariporterkedésenátarendezvényszerve-
zésigsokmindentkipróbált.Aszínpadikonferálásutánélénkenme-
sélakezdetinehézségekrőlésasokpozitívvisszajelzésről,amelyet
afesztiválcsapatakapott.Bizakodóan,soktervvelésötlettelnézakö-
vetkezőnyárelébe.

f Folytatásaz1.oldalról
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Ahogy az len ni szo kott fon tos be szél -
ge té sek ben, a leg több szó a hit ről esett
– hi szen ez a nép ze nét is át- meg át -
jár ja. A mold vai szü le té sű, el mon dá -
sa sze rint még min dig gyer mek ko ra
él mé nye i ből táp lál ko zó Pet rás Má ria
köz vet len han gon szólt és da lolt a kö -
zön ség nek. Fon tos, hogy dalolt, csán -
gó em ber ugyan is énekelni egye dül a
temp lom ban szo kott, ahogy er re a
nagy Er dély-já ró, nép ze ne gyűj tő Ha -
mar Dá ni el rá vi lá gí tott.

Má ria el be szél te pél dá ul klé zsei
pá lin ka fő ző dédapja tör té ne tét. 

A csán gó csa lád apa egy jár vány kö vet -
kez té ben egy hét alatt ve szí tet te el
mind az öt gyer me két. Az is ten fé lő
atya fi ak ré mül ten lát ták, ahogy ud va -
rán áll va a fáj da lom tól meg há bo ro dott
apa bal tá já val ha do ná szott, mond ván,
ő bi zony „föl si rül” az ég be, ha né ki az
Is ten vissza nem ad ja, amit tő le el vett.
Fe nye ge té sét nem kel lett be vál ta nia:
az el kö vet ke ző évek új ra a gyer mek -
ál dás évei vol tak. Új ra öt gyer me ke

szü le tett. Ar ra fe lé úgy mond ták,
„vissza szü let tek” a gyer me kek…

Ha a csán gók vá laszt akar tak kap -
ni egy fon tos kér dé sük re, böj töl tek
és imád koz tak. Csak ami kor „le -
szent ölt a nap”, ak kor et tek né hány
fa la tot, hogy bír ják a mun kát. „És
higgyék el – mond ta Pet rás Má ria –,
meg is kap ták a vá laszt. Ha pe dig
nem ér ke zett fe le let, tud ták: így kell
len nie.”

A csán gó em be rek nek ter mé sze tes
volt a há rom órás, la tin nyel vű is ten -
tisz te let is – tud hat ta meg a kö zön ség.
Nem ér tet ték, pon to san mit mond a
pap, de tud ták, is te nes dol gok ról van
szó, és en nél több nem kel lett ne kik.
Az ének lés mint ak tus ad ta meg a fel -
eme lő ér zést, fe jez te ki a szív ér zé se -
it. Pet rás Má ria ott a Csil lag er dő ben
olyan fáj dal mas Kyrieeleisont éne kelt,
hogy szem nem ma radt szá ra zon.

Ha mar Dá ni el is ho zott ma gá val ze -
nei anya got. A héjszane ve ze tű hír hedt
csán gó kör tánc tör té ne té vel ve zet te be
BartókBélaAllegroBarbarója egy vál -
to za tá nak be mu ta tá sát. A le gé nyek a
vér pezs dí tő rit mu sú kör tánc ve ze té -
sé ért oly annyi ra ver seng tek, hogy itt-
ott a bics kák is elő ke rül tek. Míg nem
be til tot ták a tán cot. E „bar bár dal la -
mo kat” hi va tott il luszt rál ni a Bar -
tók-darab. A bab zsá ko kon ülő hall ga -
tó ság nak bor sóz ha tott a há ta. Ha mar
Dá ni el ál lí tá sa sze rint mi nél töb bet
hall gat az em ber Bar tó kot, an nál job -
ban sze re ti. 

„Név te len szen tek kö zött nőt -
tem föl” – fo gal ma zott Pet rás Má -
ria. A csán gó asszo nyok va la ho -
gyan érez ték és él ték a te rem tést.
Mind azon ál tal – tud hat ta meg a kö -
zön ség – de presszi ós csán gó
asszonnyal nem igen le het ta lál koz -
ni ma sem Mold vá ban. 

A más fél órás Folk Talk után sza -
bad prog ram ként foly ta tó dott a be -
szél ge tés, a két anek do tá zót köz re fog -
ták a bab zsá ko sok. A ven dé gek ezt
lát ha tó an nem bán ták, öröm mel fe -
lel tek a kér dé sek re, egy óra múl va is
ott ücsö rög tek rá érő sen a Csil lag er -
dő ben.

      resztény„Szigetfesztivál”

Acsángókésadepresszió
PetrásMáriávalHamarDánielbeszélgetett

b Azelsőkeresztényösszművésze-
ti fesztiválon hangsúlyos sze-
repjutottanéptáncnakésnép-
zenének,hálaazegyiktáncoslá-
búszervezőnek.ACsillagerdő
árnyassűrűjébenbabzsákrakás
vártaamegpihennivágyókat.A
CrossSoundezen–talánlegba-
rátságosabb–helyszínénfolyta
„Folk Talk” a fesztivál utolsó
napján.Ha mar Dá ni el geofizi-
kus,Kossuth-díjasnépzenész,a
Mu zsi kás együttesalapítótagja
beszélgetettPet rás Má ria nép-
dalénekessel, Prima Primissi-
ma-díjasiparművésszel.

– Hogyankerültetekkapcsolatbaa
„Pálferi-mozgalommal”?

KISS KÁ ROLY: Nagy já ból húsz év -
vel ez előtt, mi kor fel szen tel ték, Pál
Ferenc épp a mi plé bá ni ánk ra ke rült.
Meg kez dőd tek az ak ko ri ban pén te -
ken tar tott, rend ha gyó nak mond ha -
tó hit tan órák. Pál Fe ri eze ken az al -
kal ma kon – hogy stí lu sos le gyek –
nem „pa polt”, ha nem sok kal tel je -
sebb kö rét mu tat ta be an nak, amit
hisz. Mi is min dig lel kes hall ga tói
vol tunk. Az tán ami kor on nan el ve -
zé nyel ték, sze ret tük vol na, ha ezek
az al kal mak foly ta tód hat ná nak. A
„ke mény mag” – be le ért ve en gem is
– szer vez te meg en nek a ke re te it.
Meg szü le tett a nép sze rű kedd es ti
al ka lom, ahol bár ki hall gat hat ta
Pál Fe rit. 

SZA BAD KAI BÁ LINT: Az el múlt két
igen in ten zív évem job bá ra a pál fe -
ris kör ben telt. Nagy já ból öt-hat éve
kez dett ki bon ta koz ni ez a kö zös ség.
A Pál Fe rit hall ga tók úgy gon dol ták,
a pál fe ris es té ken túl is ér de mes kö -
zös prog ra mo kat szer vez ni, hisz
annyi ra nyi tot tak egy más ra az em be -
rek, annyi ra meg van a kö zös nyelv és
ér dek lő dés. A lel ki és ön is me re ti té -
mák egy más kö zött na gyon jól ki be -
szél he tő nek bi zo nyul tak, és ez rend -
kí vül fel sza ba dult lég kört adott az
együtt lé tek nek. 

– …ésaztánacsapatmisszióbafo-
gott,országoshírűvétévea„pálferis-
séget”.

SZ. B.: Az idén volt az ötö dik „pál -
fe ris” tá bor. Ta valy még részt ve vő -
ként, most már szer ve ző ként vol tam
je len. Fe ri lát ha tó an sok em bert szó -
lít meg, és meg is moz dít ben nük va -
la mit, oly annyi ra, hogy vol ta kép pen
eze ket a tá bo ro kat csak ön kén te sek
szer ve zik. Időt, pénzt és ener gi át
nem saj nál va. Fe ri nek van egy üze ne -
te, ame lyet dió héj ban ta lán így le het -
ne össze fog lal ni: dol gozz ma ga don, és
ak kor tudsz iga zán a vi lág hasz ná ra
len ni – ez a tö rek vés na gyon ér ző dik
az ön kén tes fel ada to kat vál la ló kon.

– Milyenprogramokkalvárjátoka
látogatókataCrossSoundon?

SZ. B.: Ön is me re ti sát runk ban két
kép zett co a chunk és egy men tál hi gi -
é nés szak em be rünk vár ja az ér dek -
lő dő ket. Egyé ni be szél ge té se ket és
cso port fog lal ko zá so kat egy aránt tar -
ta nak – tel je sen in gyen. Csak azért,
mert fon tos nak ér zik azt, ami itt
zaj lik. Ez az at ti tűd az egész pál fe ris
kö ze get át hat ja. 

K. K.: A má sik nagy pro jek tünk a
ha son ló an gon dol ko dó pár ke re sők
ta lál ko zá si le he tő sé gé nek meg te -
rem té se. Sok fi a tal ke re si a má sik fe -
lét, ezt a pál fe ris kö zös ség mű kö dé -
se so rán ta pasz tal tuk. Ne kik ta lán

csak egy kis se gít ség kel le ne ah hoz,
hogy egy más ra ta lál has sa nak egy
olyan kö zeg ben, ahol biz ton ság ban
ér zik ma gu kat, ahol olyan el ve ket és
ér té ke ket val la nak, ami lyeneket ők.
Aka dály ver senyt, társ ta lá ló tár sas já -
té kot, vil lám ran dit szer ve zünk szá -
muk ra in dí tó „lö ket ként”. A töb bi
nem raj tunk áll…

– Miazakadályverseny,hanem
magaapárkeresés?!

SZ. B. (sietvemagyaráz): Négy fa
kö zé szik la má szó kö te lek van nak ki -
fe szít ve, raj tuk kü lön bö ző cet li ken
inst ruk ci ók kal, hogy mer re hány lé -
pés. A vál lal ko zó szel le mű fél sze me
be van köt ve, a pár ja fel ada ta, hogy
irá nyít sa, mer re men jen. A má szó
csak a ve ze tő jé re tá masz kod hat. Ez
nem egy hét köz na pi hely zet. Nagy fo -
kú bi zal mat igé nyel. Le het sé ges, hogy
két fél meg lát egy más ból va la mit, ami
fon tos, de az is le het, hogy sa ját ma -
guk ról tud nak meg va la mi újat. Ez a
já ték rá vi lá gít ar ra a lé nye ges moz za -
nat ra, hogy csak is ön is me re ten ke -
resz tül jut ha tunk el a meg fe le lő pár
ki vá lasz tá sá nak ké pes sé gé ig.

– Vanarranézvevalamifélesta-
tisztikátok,vajonhányszembekötő
vagy villámrandin összekacsintó
szerelmespár távozik idénaCross
Soundról?

K. K. és SZ. B. (egymás szavába
vágva): Nincs.

SZ. B.: Ezek a prog ra mok nem is fel -
tét le nül ar ról szól nak, hogy a részt ve -
vők meg ta lál ják éle tük pár ját. Sok kal
in kább egy kö ze get sze ret né nek te rem -
te ni, amely ben könnyeb ben meg le het
lát ni a má sik ból va la mit, ami ér de kes
le het egy kap cso lat szem pont já ból. Ha
a köl csö nös szim pá tia meg van, és el -
in dul egy jó be szél ge tés két részt ve vő
kö zött, ak kor sze rin tem már ér de mes
volt meg szer vez nünk a já té kot.

K. K. (agyűrűjétmutatja):De ta -
lán az be szé des nek mond ha tó, hogy
én a fe le sé ge met épp egy ilyen al kal -
mon is mer tem meg.

– Kétségkívül!Mindezekbőlazért
máregyértelműenkitűnik,hogysok-
kaltöbbrőlvanittszó,mint„sztár-
papságról”vagyvalamiféle,PálFeri
köréépülő„személyikultuszról”.

K. K.: Hoz zá ten ném, hogy ami vel
most itt va gyunk, az csu pán egy kis
sze le te azok nak a sok ré tű kö zös sé gi
te vé keny sé gek nek, ame lye ket foly ta -
tunk. Pál Fe ri csu pán egy kap cso ló -

dá si pont. Per sze igen meg ha tá ro zó.
Má ra már a palferi.hu in ter ne tes cí -
men az összes elő adá sát meg le het
hall gat ni. Kez det ben egyéb ként az
elő adá sai fel vé te lé nek sem örült,
nem is be szél ve a ter jesz tés ről, az tán
vé gül kény te len volt be le tö rőd ni.
(Nevet.) So ká ig lob bi zott pél dá ul
azért is, hogy va la mi más cí met ad -
junk a hon lap nak, de hi á ba. Ez a szó,
„pál fe ri”, már ko ránt sem csak az ő
sze mé lyé re utal. 

– Mitgondoltok,ígéretesnekmond-
hatóezazelsőCrossSound?

SZ. B.: A fesz ti vál in du lá sa na -
gyon zak la tott volt, erős szem be szél -
ben ren dez ték meg, a pá lyá za ti pén -
zek nagy ré szét nem si ke rült meg -
nyer ni. Oly annyi ra fon tos volt a
szer ve zők nek, hogy a Cross So und
meg szü les sen, hogy – leg jobb tu do -
má som sze rint – ko moly ma gán for -
rá sok is csor do gál tak a pro jekt be. Na -
gyon ér té kes nek tar tom ezt a hoz zá -
ál lást. Ér ző dik is a fesz ti vá lon. A
szer ve zők éle té nek szer ve ző je va ló -
ban a Jóis ten, és ezt az üze ne tet sze -
ret nék át ad ni a lá to ga tók nak is. Egy

emel ke dett pil la na tuk ban úgy fo -
gal maz tak: sze ret nék, ha az itt fesz -
ti vá lo zók az ál lan dó di cső í tés ál la po -
tá ban len né nek. Nos, eb be a mon dat -
ba nem ne héz be le köt ni, nem ne héz
iro ni zál ni. De aki itt van, az még is
meg érez het be lő le va la mit. A nagy -
szín pa don fo lya ma to san men nek a
kon cer tek, és mind egyik meg van fű -
sze rez ve az evan gé li um üze ne té vel.
Na gyon jól ér zem ma gam itt, eb ben
a sok szí nű, fel sza ba dult, el fo ga dó
kö zeg ben!

g K. A.

b ACrossSoundfesztiválsűrűjébenazegyiksátorfalánakövetkezőfel-
iratdíszeleg:„Pálferi”.Így,egyben.Tudniillikanévmáramárfoga-
lommávált.Túlnőttemagát,univerzálisabbjelentéstkapott.A„pál-
ferisek”barátságosanbeszélgetnekasátortövében,odabentakép-
ernyőnéppegyHírtv-sbeszélgetésláthatóanévadóval.Asátorelőtt
pedigegyigenfurcsaobjektumot,egyfákközéfeszített,valószínűt-
lenülkuszakötélrengetegetláthatunk.Hogymiisezakuszaság,és
mibenálla„pálferisség”,arrólkétfiatalembert,Kiss Ká roly ésSza -
bad kai Bá lint önkéntesszervezőketkérdeztem.

PálferisekaCrossSoundon

KissKárolyésSzabadkaiBálint

KINyIK ANITA riport-összeállítása
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Bor bí ró Gás párt még a tél vé gén hoz ta a se be sült szál lí tó vo nat
Bras só ba, mi u tán már nem tud tak mit kez de ni ve le a tá bo ri fel -
cse rek. Gás pár úgy ér ke zett, hogy csak a két fe ke te sze me csil -
lo gott ki a géz lab dá ból. Mi kor rá két hó nap ra, a so ka dik ope -
rá ció után vég leg le vet ték ar cá ról a kö tést, és a tü kör be né zett,
be le jaj dult fáj dal má ba: 

– Mi lyen asszonyt ka pok én ilyen po fá val? – És meg ered tek
a könnyei.

Baj tár sai vi szont na gyon iri gyel ték a se be sü lé se mi att. Cse -
rél tek vol na is ve le, hogy ilyen sze ren csé sen vé get ért szá má -
ra a há bo rú. 

– Fo gok még tán col ni a lag zi don, Gás pár – vi gasz tal ta Szász
Gyu ri, mi kor a se be sült ben fel is mer te haj da ni osz tály tár sát. Őt
a pa ró ki á ja he lyett a vé let len, na meg a püs pö ke küld te a kór -
ház ba szol gál ni.

* * *

Bor bí ró nem ment vissza vi lág csúf já ra a fa lu já ba, ahon nan
be ruk kolt. Ka pott egy ta nyát a sa ját ja he lyett egy tá vo li fa lu ban,
va la hol Bras só kör nyé kén. Igaz, a lel kész is hat ha tó san ki lin cselt
a fel sőbb ség nél… Egyéb ként Gyu ri csak név ro ko na volt an nak
az evan gé li kus lel kész nek, aki Hét fa lu ban halt a hi té ért negy -
ven nyolc ka rá cso nyán. 

Gás pár mi kor meg ér ke zett új fa lu já ba, ki szállt az ál lo má son,
és meg vár ta, míg a vo nat el kat to gott az út já ra. Már a ma si na
füst jét is szét vit te a szél, de ő még csend ben ücsör gött egy ki -
sár gult pa don, míg ma gá ra ma radt. Csak a spár gá val át kö tött
kof fer je bújt fé lén ken a lá bá hoz. 

Az ál lo más ról az el ső út ja egye ne sen a köz ség há zá ra ve ze -
tett. Az a né hány em ber, aki vel ta lál ko zott, za var tan for dí tot -
ta el a fe jét, mi kor a kö ze lé be ért. 

A hi va tal ban a jegy ző úr fi nom, vi lá got lá tott em ber volt, de
ő is meg döb bent, mi kor Gás pár ra né zett. Az tán össze szed te ma -
gát, oda ad ta a bir tok pa pí ro kat és egy ku ver tá ban a vi téz sé gi
ezüst me dált is. 

Az arany csak posz tu musz járt. 

* * *

Az el ső na pok csak av val tel tek, hogy szem ügy re ve gye új ta -
nyá ját. Kis sé el ha nya golt volt a por ta, és a föl dek is par la gon he -
ver tek. Igaz, le gel tet ni le het ne raj ta, ha len ne mit. A pa rá nyi er -
de jé ben sok helyt ke reszt be csa va rod va fe küd tek a vi har tép -
te fák. Jó lesz ne ki té li tü ze lő nek.

A kö vet ke ző na po kon il lő mó don sor ra lá to gat ta a szom szé -
dos ta nyá kat, de ezek ből a vi zi tá ci ók ból min dig szo mo rú an jött
ha za. Na gyon is meg érez te a lep le zett ir tó za tot az ar co kon, és
már ag gód va in dult a leg kö ze leb bi lá to ga tás ra. Meg fo gad ta,
ahogy ele get tett az il len dő ség nek, töb bé nem jár el se ho vá, szen -
ved ni egye dül is tud.

Gás pár leg utol já ra hagy ta Var ga Im re, a leg kö ze leb bi szom -
széd por tá ját. Egy dél után, mi kor a for ró ság alább ha gyott, hoz -
zá juk is át ment.

A gaz da nem bor zadt el tő le – ma ga is há bo rút járt –, csak
a fe le sé ge ment ki ha mar Mar git lá nyá val a nyá ri kony há ba, mert
sír ni lett ked vük egy ki csit. 

Mar git jött vissza elő ször a tisz ta szo bá ba, ahol a két fér fi csen -
de sen pá lin ká zott. Le ült a ho ked li re, és hall gat ta Gás pár be szé -
dét. Ahogy a fér fi halk han gát fi gyel te, las san-las san már nem
is ta lál ta olyan ijesz tő nek a for ra dás ba ráz dál ta ar cot. 

A ka to na za var ba jött, mert a lány ra se néz ve ma gán érez te
a te kin te tét. Gás pár mo tyo gott va la mit, hogy ide je bú csúz ni,
mert haj nal ban fá ért men ne az er dő be. Il len dő ség ből ivott még
egy stam ped li vel, s el bú csú zott a csa lád tól. Ha za fe lé el ha tá roz -
ta, hogy csak ak kor fog át men ni, ha se gí te ni hív ják. Még áb rán -
doz ni sem mert Mar git ról. Mért mé lyít se szí vé ben az űrt?

Az tán csak a föld jén dol go zott. Es tén ként még tett-vett ott -
hon, és el ol vas ga tott a pet ró le um lám pa mel lett, míg jó té kony
álom ba nem ro gyasz tot ta az asszony utá ni vá gya ko zás.

A va sár na pi is ten tisz te le ten kí vül nem járt ő az tán sen ki hez.
Im ré hez is csak do log idő ben ment át, mi kor nagy szük ség volt
a Var ga-ta nyán Gás pár ke zé re. Ilyen kor is igye ke zett Mar gi tot
ke rül ni, pe dig a szí ve húz ta vol na a lány hoz. Hi ány zott ne ki a
ba rá ti tár sa ság is, mert míg em be ri ar ca volt, sze ret ték vi dám,
könnyen nó tá ra kap ha tó ked vét, ame lyet sze gény sé ge sem tett
ke se rű vé. 

* * *

Las san tel tek a hó na pok. Az ősz lomb ja it veszt ve egyez ke -
dett a tél lel, hogy jön ne-e idén ko ráb ban, mert va la hogy már
me het nék je van pi hen ni. A tél rá bó lin tott, már ők se tud ták, hány
mil lió éve ad ják át egy más nak a szol gá la tot. Ezért tör tén he tett,
hogy egy ok tó be ri éj jel vá rat la nul le zu hant a hó, és haj nal ra már
duny ha ként fe küd te a vi dé ket. 

Gás pár át lá balt a Var ga-por tá ra se gí te ni, hogy leg alább az is -
tál ló kig el ta ka rít sák a ha vat. Már messzi ről meg lát ta Mar gi tot. A
lány nagy ken dő be bu gyo lál va ép pen a disz nó ól előtt hány ta a vá -
rat lan égi ál dást, mert az ál la tok igen csak vi sí toz tak a mos lék után.

A gaz da a kút nál la pá tolt, és bol do gan fél re rak ta a szer szá -
mot, mi kor Gás pár rá kö szönt. Az tán az asszony is meg je lent

az aj tó ban, s egy nye let pá lin ká val üd vö zöl te Gás párt – csak úgy
üveg ből, mert mun ka köz ben úgy du kál.

Jó val ké sőbb, mi kor a le gény be csat tin tot ta bics ká ját a reg -
ge li után, hi á ba ma rasz tal ták jó szív vel – mit csi nál na ott hon
ilyen idő ben? De Gás pár csak sza bad ko zott, hogy más nap ko -
rán kell kel nie. Megint fá ért megy az er dő be, az tán meg Bi er -
hu ber hen tes nek kell ha za fu va roz ni hét sül dőt Bot fa lu ból. Var -
gá ék nem eről tet ték to vább. 

Mar git ki kí sér te a kis ka pu ig. Mind ket ten za var tan to pog tak
a hó ban. Fájt a le gény nek bú csúz ni. Csak a ma gá nyos há za vár -
ja a hó alatt. Rög vest megy – gon dol ta, de még nem akar tak a
lá bai el in dul ni. 

A lány hir te len, halk szó val meg tör te a csen det:
– Mért ke rül ma ga en gem? 
Gás párt vil lám csa pás ként ér ték Mar git sza vai. Ilyet is csak

asszony kér dez het. Hát nem sej ti? Hogy hogy nem ér ti meg, hogy
csak a kín ja it nö vel né, ha gyak rab ban lát ná? Ah, fe nét! – le gyin -
tett. Úgy se ér te né meg… 

Gás pár már nem gon dolt sem mi re. Mi ó ta el szállt a lány hang -
ja, csak állt szót lan, moz du lat lan. Fe let tük el pat tant egy meg -
fa gyott ág a ko pasz al ma fán, ké sőbb meg egy öreg hol ló is be -
le ká ro gott a csend be nagy vi dá man, mert ege ret lá tott, aki fe -
led te, hogy alat ta fe hér már a föld. 

– Gás pár, mért ke rül ma ga en gem? – kér dez te is mét Mar -
git, de most már meg ra gad ta a le gény ke zét, s kény sze rít et te,
hogy rá néz zen. Mély fe ke te sze mé ben a meg ér té sen és a sze re -
te ten kí vül rész vét is csil lo gott, mert rá ér zett a le gény szen ve -
dé sé re.

– Nem hi szem, Mar git, hogy ha va cso rál tok, a ké pe met is kí -
ván já tok hoz zá bá mul ni.

– Ne be szél jen így! Min dig sze re tet tel lát juk. Én meg plá ne…
– De el akadt a hang ja, mert ma ga is be le pi rult. Hi szen ez majd -
nem egy val lo más. Za va rá ban csiz más lá bá val raj zol ga tott a hó -
ba, s le sü tött szem mel bá mul ta az ered ményt. 

– Mit ácso rog tok? Rá tok fagy a ka bát! Gyer tek be! – ki ál tot ta
oda Var gá né asszony, s ki szór ta a la pát ra ko tort ha mut a hó ra.

– Ma ga meg, Gás pár, itt ma rad ebéd re. Pap ri kás csir ke lesz.
Az er de je meg vár ja! – És mo so lyog va hát ra vit te a vész hírt a tyúk -
ól ba. 

* * *

Már öreg es te volt, Gás pár a priccsén kis sé be bo roz va, ha nyatt
fek ve bá mul ta a mennye ze tet. Szí vét majd szét ve tet te a bol dog -
ság. Már az ebéd alatt jó volt érez ni a gaz da és az asszony sze -
re te tét. Mar git sze me is, ahogy rá né zett, csak úgy szór ta rá a for -
ró csil la go kat. Szin te cso da, hogy nem ka pott láng ra a ru há ja. 

Gás pár egész éj jel áb rán do zott ket tő jük jö vő jé ről. Vissza tért
vi dám én je, s fe jé ben egy re-más ra jobb nál jobb öt le tek ver seng -

tek egy más sal. De amint be vil lant Mar git ar ca, ki sö pört min -
den mást ma ga mel lől. Ész re sem vet te, hogy el aludt. Vagy nem
is aludt, csak az álom ha tá rán áb rán doz ta át az éj sza kát?

Más nap ko ra reg gel, ahogy ki nyi tot ta a sze mét, agyá ba vil lant
a bi zo nyos ság. Tény leg igaz! Es te lány ké rő be megy! Örö me át -
ra gadt a ló ra is. Da cá ra a ha ra pós hi deg nek, tán col va hagy ta ma -
gát be fog ni, s úgy tűnt, mint ha cin ko san rá ka csin tott vol na. 

Dél után, mi kor be sze ke rez te a vi sí tó tár sa sá got Bi er hu ber ud -
va rá ba, a hen tes sze re tet tel gra tu lált a mát ká já hoz. Szél se be sen
száll a hír a ta nyák vi lá gá ban. Csak a Jó is ten tud ja, hogy mi mó -
don. Gás pár sza bad ko zott, hogy még csak es te megy lány ké rő -
be, s még nem is biz tos, hogy ad ják a lányt, majd vá rat lan el ne -
vet te ma gát. 

– Mennyi ért ad ná azt? – mu ta tott rá a leg ki sebb sül dő re.
A hen tes ér tet le nül mo soly gott, mert elő ször hal lot ta ne vet -

ni az örök ké ko mor le gényt.
– Aján dé kért nem jár pénz. – Av val már nya lá bol ta is

vissza a ma la cot a sze kér re. 

Ko ra es te, mi kor át ment Var gá ék por tá já ra, meg állt a ve ran -
dán, és ki vet te a pok róc ból a sül dőt, amit ed dig ci pelt. Sze gény
már az út ele jén annyit or dí tott, hogy most már kö zöm bö sen
tűr te, hogy le gyen, ahogy ren del te tett. Gás pár fel emel te a hó -
na alatt, de még a fü lé nél rög zí tet te a fél re csú szott ka la pot, majd
be le rú gott a pit var osz lop ba, hogy csak úgy dön gött. 

Mi kor Im re ki nyi tot ta az aj tót, majd nem ha nyatt esett meg -
le pe té sé ben. Egy ár va lány ha jas, pör ge  ka la pos disz nó me resz -
tet te rá a sze mét! 

– Ez a vő fé lyem. Ne higgyé tek, hogy sen kim sincs – mond -
ta Gás pár, majd az ar ca elé emel ve a sül dőt éke seb ben foly tat -
ta: – Ezen nel tisz te let tel meg ké rem Bor bí ró Gás pár szá má ra lá -
nyod, Var ga Mar git ke zét.

Köz ben a kis disz nó ka lap ja fél sze mé re csú szott, csak a ru ha -
szá rí tó csi pesz fog ta a fü lé hez. A le gény oda ad ta az asszony nak
a szo kat lan kö ve tet, hogy vi gye ki az ól ba, és szót lan át ölel te Im -
rét.

Mar git – ahogy il lik – csak vo na kod va nyúj tot ta a ke zét. Mit
tesz az? – hi szen elő ző es te már ti tok ban el dön töt ték a sor su -
kat. És egy csók kal meg is pe csé tel ték. 

Mi kor az öröm anya is vissza tért, elő vet te a kris tály po hár ká -
kat, ame lye ket még öregap ja ha gyott rá. Nem kel lett öt. A négy -
lá bú vő fély so sem ivott al ko holt.

Mi kor Gás pár ké ső éj jel ha za fe lé bal la gott, el tű nő dött: nem
igaz, hogy az em be rek sor sá val csak a vak vé let len ját szik ked -
ve sze rint – hisz ak kor ér te lem nél kü li len ne a lét. Még jó, hogy
az Úr szá mon tart min den lel ket, csak ép pen nem ért jük ter -
ve it. Tán jó is ez így – de túl sá go san bol dog volt ah hoz, hogy
a vál lát vo no gas sa. Az tán ha zá ig már csak a le ve let fo gal maz -
ta Szász Gyu ri nak, amely ben a lag zi ba hív ja a lel készt.

KISSlAKI láSzló
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HETI
ÚTRAVAló

Te gyé tek ke ze te ket a szí ve tek re, és
fe lel je tek őszin tén a kér dé sem re:
mi kor csodálkoztatok utol já ra?

Pi ros mus kát lit ül tet tünk te ra -
szunk ut cá ra né ző ol da lá ra. A mi -
nap meg állt egy já ró ke lő, és per ce -
kig néz te a gyö nyö rű vi rá go kat.
Ar cá ra szin te ki ült a cso dál ko zás.

Ve ne zu e lá ban vit tek el fi a ta lok
egy hosszú he gyi ki rán du lás ra. Ami -
kor nagy fá rad ság gal fel ér tünk a si-
erra, a hegy vo nu lat csú csá ra, hir te -
len elénk tá rult az At lan ti-óce án a
ma ga le nyű gö ző ha tár ta lan sá gá val.
Ba rá ta im meg mo so lyog tak el ső sza -
va im mi att, ame lyek szin te au to ma -
ti ku san hagy ták el az aj ka mat: „Is -
te nem, de cso dá la tos!…”

Bi e tig he im ben egy to rony ház
leg fel ső, 17. eme le tén lak tunk, ahon -
nan es tén ként a leg vál to za to sabb
nap le men ték ben gyö nyör köd het -
tünk. Fe lejt he tet le nül egye di szép -
sé gű volt mind egyik. Né ha per ce kig
ül tünk az ab lak ban, és nem tud tunk
be tel ni ez zel a ter mé sze ti cso dá val.
Gyak ran ju tott eszem be az egyik
zsol tár mon da ta: „Ha látom az
eget,kezedalkotását…,micsodaa
halandó – mondom –, hogy tö-
rődsz vele, és az emberfia, hogy
gondodvanrá?” (Zsolt 8,4–5) Ez az
imád ko zó egy sze rű en el ámult azon,
hogy van, hogy él, és nem csak va -
la mi zug ban, ha nem Is ten te nye rén!

* * *

Tu dunk-e mi még iga zán cso dál koz -
ni? Ki cso dál ko zik még azon, hogy
na pon ként „fel tá mad hat”, fel kel het
egy új nap ra? Kit tölt még el ámu -
lat tal, ha kö rül ve szi a mo dern tech -
no ló gia mil lió vív má nya, s azt ő
mint egy „cso da té tel re” egy gomb -
nyo más sal mű köd tet he ti? Kell ezen
még cso dál koz ni? Hát nem csu -
pán ér te ni kell hoz zá? No és ki
cso dál ko zik még azon, ha bár mi kor
be avat koz hat szü le tés be, éle te szak -
sze rű ma ni pu lá lá sá ba, és ma ga
dönt het – eset leg tár sa dal mi
asszisz tá lás sal – an nak vé gé ről is?

Hi ány cikk ma a rá cso dál ko zás
kész sé ge kö zöt tünk! Rá cso dál ko -
zás a szép re, a ne mes re, a jó ra, a
rend kí vü li re. Mi ért? Va la ki azt
mond ta ne kem egy szer, ami kor lel -
ken dez ve ára doz tam ne ki va la mi
szép ről: „Úri em ber sem min nem
cso dál ko zik!” Egy má sik pe dig hoz -
zá tet te: „Sok cso dál ko zás csak a tu -
dat lan ság je le.” Hi szen mi majd -
nem min dent tu dunk, cso dál ko -
zás sal te hát csak a tu dat lan sá gun -
kat árul juk el…

Hí vő em ber ként minden nek sze -
ret nék a leg ha tá ro zot tab ban el lent -
mon da ni! 

* * *

Min de nek előtt hi vat ko zom a Szent -
írás ra, amely nek sze rel me se va -
gyok. Szá zá val idéz het nék be lő le
cso dá lat ra mél tó ese mé nye ket, meg -
ör ven dez te tő vagy hát bor zon ga tó
tör té ne te ket, szív vi dí tó vagy meg -
hök ken tő ki je len té se ket. Ehe lyett
csak egy val lo mást idé zek: „Uram,
temegvizsgálsz és ismersz engem.
(…)Mindenoldalrólkörülfogtál…
Csodálatosnekemezatudás,igen
magas, nem tudom felfogni. (…)
Magasztallaktéged,mertfélelmetes
vagy és csodálatos; csodálatosak
alkotásaid,éslelkemjóltudjaezt.”
(139. zsol tár)

Eh hez csak annyit fűz nék, hogy
nem le het hí vő em ber az, aki kép te -
len a cso dál ko zás ra. Sőt val lom,

hogy a hit alap ja, fel té te le nem más,
mint rá cso dál ko zás Is ten re és az ő
min den mű vé re. De még job ban
el tölt cso dá lat tal az, hogy az Újszö-
vetség gö rög nyel vé nek nem ke ve -
sebb mint hét sza va van a cso dál ko -
zás ki fe je zé sé re: az ámu lat tól a cso -
dá la ton, a fé le lem mel ve gyes meg -
il le tő dött sé gen át a ma gán kí vü li sé -
gig, sőt eksz tá zi sig! Lu kács sű rí tet -
te eze ket mű vé szi mó don mind egy
mon dat ba, ami kor be szá molt Jé -
zus nak egy cso dá já ról. „Ámulatfog-
taelmindnyájukat,ésdicsőítettékaz
Istent,megteltekfélelemmel,ésezt
mondták:Csodálatosdolgokatlát-
tunkma!” (Lk 5,26) Ben ne van itt te -
hát az ámulat, az eb ből fa ka dó di-
csőítése Is ten nek, a félelem és – Lu -
kács itt a „pa ra dox” ki fe je zést hasz -
nál ja – a min den el vá rás sal ellenté-
tes cso da tett. Igen, ilyen össze tett és
hi he tet le nül gaz dag ta pasz ta lat ra
te het szert a cso dál ko zó em ber.

An nak a „val lá sos” em ber nek, aki
ál lí tó lag nem ké pes a rá cso dál ko zás -
ra, s a cso dák kal sem tud sem mit
kez de ni, vi szont meg gyű lik a ba ja
nem csak a bib li ai cso da le írá sok kal,
de ma gá val Is ten nel és Jé zus Krisz -
tus sal is. Hi szen nem csak az Ószö-
vetség tu laj do nít Is ten nek min den
nagy tet tet, el kezd ve a te rem tés től a
vég ső íté let na pig be zá ró lag. Hí vő
em ber csak együtt vall hat ja a zsol tá -
ros sal: „AzÚrtóllettez,csodálatos
amiszemünkben.” (Zsolt 118,23) 

Az Újszövetség pe dig Is ten leg na -
gyobb cso dá já nak tart ja az ő Fi á nak
em ber ré lét elét. Ami kor a bet le he -
mi pász to rok fel ke res ték az Új szü -
löt tet és szü le it, gyor san ki kür töl ték
mind azt, amit ott ta pasz tal tak. S az
em be rek re ak ci ó ja má ig sem le het
más, mint ami ről Lu kács tu dó sít:
„…mindenki, aki hallotta, elcso-
dálkozott azon, amit a pásztorok
mondtaknekik.” (Lk 2,18) 

Jé zus Krisz tust ma gát pe dig so ha
nem ért jük meg, ha le fo koz zuk,
csu pán nagy si ke rű pré di ká tort lá -
tunk ben ne. Meg ak kor sem, ha két -
ség kí vül ma gas er köl csöt hir de tő,
mo rá lis vagy szo ci á lis re for má tor -
rá zsu go rít juk. Ő vitathatatlanul
ez is, de ezen  túl cso dá kat is haj tott
vég re. Az egyik je len ko ri ma gyar le -
xi kon ban ezt ol vas tam: „Olyan
rend kí vü li ese mény, je len ség (a cso -
da), ame lyet a val lá sos hit sze rint va -
la mely ter mé szet fö löt ti lény, erő
idé zett elő.” Er re csak rá kel le ne bó -
lin ta nunk! De mi hoz zá tesszük,
hogy en nek a „lény nek” szá munk -
ra ne ve van: Jé zus Krisz tus. Ahogy
már az ősi pró fé ta is így je len tet te
be: „Mertegygyermekszületikné-
künk…,éshívjáknevét:csodálatos-
nak…” (Ézs 9,6; Ká ro li-for dí tás) 

Nem csak hogy a ne ve cso dá la tos,
de cso da te vő lett ő ma ga is. Cso da -
tet te i vel kap cso lat ban min dig azt ol -
vas suk, hogy a szem ta núk ámul nak,
cso dál koz nak, bor só dzik a há tuk. És
di csé rik Is tent a cso dál ko zás cso dá -
la tos le he tő sé gé ért! Jé zus nem vér -
sze gény pré di ká tor, tak ti ká zó rend -
szer vál toz ta tó, ha nem – ha sza bad
ezt a fél re ért he tő szót hasz nál nom
– iga zi csodadoktor. Egy cso da dok -
tort pe dig nem la bo ra tó ri u mi gór -
cső alá kell vet ni, ha nem – há lá ból
vagy meg il le tő döt ten – rákellcso-
dálkozni, tet te in el kell ámul ni,
meg kell illetődni és mind ezért Is -
tent dicsőíteni. Az a mi ki vált sá -
gunk, hogy ezt a cso dá la tos cso da -
te vőt ne vez het jük a mi Urunk nak.
Ró la már a ke resz tény ség egyik el -

ső gú nyo ló ja, a gö rög Kelzosz is
azt ír ta, hogy ő „a ke resz té nyek
imá dott és cso dált Is te ne”.

De va jon mit mon da na ez a
szkep ti kus és kri ti kus óko ri bölcs,
ha lát ná mai, fan tá zi át lan, sá padt
eu ró pai ke resz tény sé gün ket?

* * *

A választott igé ben a Jelenésekköny-
vének lát no ka be mu tat ja azo kat a
meg di cső ül te ket, akik föl di éle tük -
ben nem hó dol tak be is ten el le nes
ha tal mak nak, és most hár fa kí sé -
ret tel Is tent di cső í tő éne ket zen ge -
nek. Ez a lá to más alap ja an nak a hi -
tünk nek, hogy majd az örök ké va ló -
ság ban – ha el ju tunk oda – mint egy
„fő fog lal ko zá sunk” lesz, hogy rá cso -
dál koz zunk Is ten re és cso dá i ra, és
ezért vég nél kül éne kel jük di csé re -
tét. A Szent írás nem fogy ki a ké -
pek ből, je lek ből, szim bó lu mok ból,
ame lyek kel mind ezt a cso dá la tos ki -
lá tást pró bál ja szá munk ra va la hogy
még is csak meg fog ha tó vá és kí vá na -
tos sá ten ni. En nek a re mény sé ge él -
tet ben nün ket!

Jó, ha er re vá gya ko zunk, de nem
fe led het jük el, hogy it te ni vi lá gunk
is te lis-te le van ese mé nyek kel, for -
du la tok kal, ame lyek nek elő idé zé sé -
ben és ha tá sá ban több a cso dál ni -
va ló, mint gon dol nánk. Hát nem éli
át két sze rel mes egy faj ta cso da -
ként, ha – né ha tel je sen vá rat la nul
– rá cso dál ko zik egy más ra? Öt ven -
négy éve tar tó há zas sá gunk fo lya -
mán fe le sé gem mel min dig is cso da -
ként él tük meg, aho gyan mind a
ket ten – más-más Ma gyar or szág ról
el ke rül ve – egy na gyon tá vo li or -
szág ban cso dál koz hat tunk rá egy -
más ra! És mi lyen cso dá la tos él -
mény az a meg tisz tel te tés, hogy
Is ten mun ka tár sai le het tünk. Le het,
hogy meg mo so lyog tok, még is el
kell mon da nom, hogy min den egyes
meg szü le tett gyer me künk el ső meg -
pil lan tá sa ön fe ledt cso dál ko zást
vál tott ki be lő lem!

Mi cso da sá padt és vér sze gény
eh hez ké pest a mo dern sze xo ló gia
iz zad ság sza gú eről kö dé se, hogy a
nem zés től a meg szü le té sig min -
dent el ba ga tel li zál jon, és „ter mé sze -
tes nek” je lent sen ki? Fog-e még
tudni a másikra cso dál koz ni az a
mai óvo dás vagy kis is ko lás, aki be
már most be le akar ják eről tet ni,
hogy mind ez csu pán tech ni ka és
pre cíz ana tó mi ai tu dás kér dé se?
Tud-e majd úgy rá cso dál koz ni min -
den új szü lött re, ahogy én a múlt is -
ten tisz te let re el ho zott vagy a ma ke -
resz te lő re ide ho zott gyer mek re cso -
dál koz tam rá?! Re mé lem, hogy szü -
le ik is el ámul tak, ami kor gyer me kü -
ket elő ször pil lant hat ták meg!

Nem rég te le fo nált egy mun ka -
aján lat tal ide csa lo ga tott ma gyar -
or szá gi nő, hogy le gyek a tol má csa.
Kér dé sem re, hogy hol és mi lyen
ügy ben kel le ne ezt ten nem, ezt fe -
lel te: mun kál ta tó ja ki je len tet te,
hogy ő nem szü lő asszonyt ho za tott
ki, ne ki dol go zó mun ka erő re van
szük sé ge. Gon dos kod jék te hát ró -
la, hogy meg sza ba dul jon fö lös le ges
„ter hé től”.

Te le fon szá mo mat is meg ad ta ne -
ki, mert – így ér velt – ha egy pap -
pal megy oda a ta nács adó hi va tal -
ba, biz to san en ge dé lyez ni fog ják
az abor tuszt. Csak annyit kér dez tem
tő le, hogy el tud ja-e kép zel ni, hogy
pap ként asszisz tál ni fo gok egy em -
ber élet el pusz tí tá sá hoz. Még is el kí -
sér tem vol na, hogy eset leg lel ké re

be szél jek, és el vit tem vol na a ta nács -
adó hely re, ahol köz tu do má sú lag
csak na gyon nagy ne héz ség gel le het
abor tusz ra en ge délyt kap ni. Saj -
nos nem jött el a meg be szélt ta lál -
ká ra… S mind ezt most nem va la mi
mo ra li zá ló szán dék me sél tet te el ve -
lem, ha nem az a fáj da lom, hogy va -
la ki nem cso dál koz ni akar meg -
szü le ten dő gyer me kén, ha nem rö -
vid úton – gaz da sá gi ér dek ből –
min den áron sza ba dul ni kí ván tő le.

* * *

Igen ér de kes nek vagy in kább jel lem -
ző nek tar tom, hogy ma gyar nyel -
vünk nek a cso dál ko zás ra még csak
sa ját sza va sincs. Mert a csoda, a
csodálkozás szláv nyel vek ből át -
vett szó. Azt je len te né ez va jon,
hogy mi bla zírt egy ked vű ség gel
vagy az úgy ne ve zett tech ni kai cso -
dák kal meg elé ged ve gya lo gol juk
vé gig ezt a föl di utun kat? Ele ve
nincs már egy ál ta lán an ten nánk
más je len sé gek vé te lé hez? 

Ne te gyünk úgy, mint ha min -
den au to ma ti ku san és ra ci o ná li san
mű köd ne, és egész vi lá gunk csak
töb bé-ke vés bé funk ci o ná ló gé pe zet
len ne! Ugyan ak kor meg kell vál nunk
at tól a tév hit től is, mint ha csak vi -
lág ren ge tő ese mé nyek re, po li ti kai
bot rá nyok ra vagy a gaz da sá gi kor -
rup ció ki rí vó je len sé ge i re tar to gat -
nánk a rá cso dál ko zá sun kat. Remé-
nyikSándor ép pen et től akart óv ni
egyik na gyon szép ver sé ben: „Ne
várd, hogy a föld meg ha sad jon / És
tűz nyel je el So do mát. / A min den -
nap ki csiny cso dái / Na gyobb és tit -
ko sabb cso dák. // Ne várj nagy
dol got éle ted be, / Kis hó pely hek az
örö mök, / Szi tá ló, halk szi rom-
cso dák. / Raj tuk át Is ten szól: jö vök.”

Nem tu dom ugyan, hogy min den
cso dál ko zá som ban Is ten jön-e elém.
De az biz tos, hogy min den cso dál -
ko zá som az zal a ta pasz ta lat tal jár,
hogy Is tent még a cso dál koz ni tu -
dás ké pes sé gé ért is cso dál nom sza bad.
Ha egy okos fran cia azt ál lí tot ta:
„Csak azon vol na sza bad cso dál koz -
nunk, hogy tu dunk még cso dál koz ni”
(FrançoisdeLaRochefoucauld), ak kor
csak he lye sel ni tu dok ne ki. De
azon nal hoz zá is kell ten nem, hogy
ha éle tünk ben rá cso dál ko zunk a
„min den nap ki csiny cso dá i ra”, ak -
kor az zal már el ké szü lünk, mint egy
„tré nin ge zünk” a vég ső, nagy cso -
dá lat ra. Ahol majd – igénk sze rint
– az üd vö zül tek nagy se re gé vel
együtt éne kel jük: „Nagyokéscsodá-
latosaka tedolgaid,mindenható
Úristen…”

Hogy ez mint lesz, ho gyan lesz,
ar ra nem tu dok most vá la szol ni. De
egyik volt ha zai püs pö kün ket sze -
ret ném idéz ni, aki sze rint a vég ső
cso dál ko zás még vá rat ma gá ra. „Ha
el ju tok az Is tent di csé rők se re gé be
– mond ta –, cso dál koz ni fo gok
azon, hogy ott olya nok kal ta lál ko -
zom, akik ről ezt nem gon dol tam
vol na. Még job ban azon, hogy hi á -
ba ke re sem azo kat, akik ről meg
vol tam győ ződ ve, hogy biz to san
ott lesz nek. S a leg job ban azon,
hogy ma gam is ott va gyok.”

Jó er re már itt és most rá han go -
lód ni! Mert a cso dák na pon kén ti
ész re vé te le erő sít he ti a hi tün ket és
ab be li re mény sé gün ket, hogy ott le -
he tünk az Is tent nagy cso dá lat tal di -
cső í tők ka rá ban. Ér de mes azért
már most, ha el fe lej tet tünk, új ra
meg ta nul ni – cso dál koz ni. 

g Gé mes Ist ván 

HI án y c IK K eK vI l á gA

Csodálkozás,ámulat
(Jel15,2–4)

„Éljetekúgy,mintavilágossággyer-
mekei. Avilágossággyümölcseugyan-
iscsupajóság,igazságésegyenesség.”

(Ef 5,8–9)

Szent há rom ság ün ne pe után a 8. hé -
ten az Útmutató reg ge li s he ti igé i nek
kulcs sza vai: sze re tet és vi lá gos ság. Aki
Is ten sze re te té nek fé nyé be ke rül, ma -
ga is vi lá gos ság gá lesz. S Is ten gyer -
me kei a Krisz tus sze re te té vel sze ret -
nek; aki az Atya új já te rem tő sze re te -
té nek ta nú ja e vi lág ban! „Az Is ten sze -
re tet: és aki a sze re tet ben ma rad, az
Is ten ben ma rad, és az Is ten is őben -
ne.” (1Jn 4,16; LK) A vi lág vi lá gos sá -
ga ígé ri: akik őt kö ve tik, azo ké lesz az
élet vi lá gos sá ga (lásd Jn 8,12). S ta nít -
vá nya i nak ki je len ti Hegyibeszédében:
„Tivagytokavilágvilágossága.” És a
kül de té sük ma is: „Úgyragyogjonati
világosságotokazemberekelőtt,hogy
lássákjócselekedeteiteket,ésdicsőít-
sék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt
5,14.16) Pál fel szó lít: a vi lá gos ság
gyer me ke i ként jár ja tok, „mertegykor
sötétségvoltatok,mostazonbanvilá-
gosságvagytokazÚrban”, s ri a dót fúj
(lásd Ézs 60,1): „Ébredjfel,akialszol
(…),ésfelragyognekedaKrisztus.” (Ef
5,8.14) Ja kab meg ál la pít ja, „hogyahit
cselekedeteknélkülmeddő” (Jak 2,20).
Is mer jük Pál ta ní tá sát: „…kegyelem-
bőlvanüdvösségetek” (Ef 2,5). Luther
ír ja: „A hit egye dül Is tent il le ti. Ez zel
fog juk fel Is ten dol ga it. Eb ből szü le -
tik az után a cse le ke det, mellyel fe le -
ba rá ta ink nak szol gá lunk.” Pál dön tés
elé ál lít ja Is ten gyer me ke it, mert csak
tel jes szív vel le het az Urat sze ret ni
(lásd 5Móz 6,5). „Nelegyetekahitet-
lenekkelfelemásigában,mert…mikö-
zevanavilágosságnakasötétséghez?
VagymiazonosságvanKrisztusésBe-
liálközött?” (2Kor 6,14.15) A föl di és
a mennyei böl cses sé get is meg kell
tud nunk kü lön böz tet ni egy más tól,
mert „afelülrőlvalóbölcsességirga-
lommalésjógyümölcsökkelteljes” (Jak
3,17). Az igaz ság gyü möl csét a bé kes -
sé get te rem tők arat ják (lásd Ézs
32,17). Urad té ged is fi gyel mez tet: „Vi-
gyázz,hogyabennedlevővilágosság
sötétséggénelegyen!”Ám ha hit ál tal
ő él ben ned (lásd Gal 2,20), ak kor a
fény hor do zó ja le hetsz, mert „akkor
olyanvilágosleszazegész,mintami-
koralámpásmegvilágíttégedafényé-
vel” (Lk 11,35.36). Is ten Fia így vá la szolt
ki hall ga tá sa kor An nás fő pap nak: „Én
nyilvánosanszóltamavilághoz:titok-
bannembeszéltemsemmit.” (Jn 18,20)
„Én,azÚr,igazatmondok,avalósá-
gotjelentemki!” (Ézs 45,19) Fi gyel jünk
az élet igé jé re, s kö ves sük Pál pél dá -
ját: „…félelemmelésrettegésselmun-
káljátoküdvösségeteket,mertIstenaz,
akimunkáljabennetekmindaszán-
dékot,mindacselekvéstazőtetszé-
sénekmegfelelően.” (Fil 2,12–13) Is ten
en ge del mes mun ka tár sai ké szek akár
a már tír ha lál ra is a má so kért vég zett
szol gá lat köz ben, és ké rik: „Ál dott
Úr is ten, se gíts meg min ket, a te ne -
ved nek di cső sé gé ért sza ba díts meg
min den go nosz tól!” (GyLK 759) Mert
Is ten sze re te te ál tal a gyer me ke i vé
let tek, együtt tud nak örül ni az Úr ban
min den kor (lásd Fil 4,4)! Te is kér he -
ted: „Jé zus, szent vi lá gos sá gom, /
Aki sze ret tél en gem, // Én meg vál tó
Krisz tu som, / Add, hogy én is sze res -
se lek, / S mind vé gig a ti ed le gyek!”
(EÉ 368,1.4)

g Ga rai And rás
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pA l Ac K p os tA

Viharjelzés
Apám na gyon félt a vi har tól. El len ben en gem
min dig le nyű gö zött. Kü lö nö sen a vil lám lás és
a menny dör gés vi szo nya köt le. Akár egy órán
át is tu dom bá mul ni az ab lak ból a zu ho gó esőt
és a szik rá zó menny kö ve ket, ahogy a föld be csa -
pód nak. 

Teo ló gusko rom ban elő for dult, hogy sza -
ka dó eső ben ki men tem a Lu ther-szo bor elé, és
ala po san meg áz tam. For ró, nyá ri eső volt.
Aho gyan a ha ja mon, az ar co mon vé gig cso rgott
a víz, az egész olyan volt, mint va la mi Is ten től
jö vő ha tal mas ke resz te lői em lé kez te tő: „Meg
vagy ke resz tel ve. Ne ve den szó lí tot ta lak, enyém
vagy.”

Né hány éve ba rá ta im mal a Bör zsöny ben ki -
rán dul tunk. For ró nyá ri nap volt, és egy csa pat
vi dám fi a tal vá gott ne ki a tú rá nak. A hegy te -
tő re ér ve lát tuk csak, hogy iszo nya tos mé re tű,
ko rom fe ke te go moly fel hő kö ze le dik fe lénk.
Si et ve sze de lődz köd tünk, és el kezd tünk le fe -
lé vág tat ni a hegy ol da lon. Pár perc múl va zu -
hog ni kez dett, özön víz sze rű en, de ami a víz -
nél is ag gasz tóbb volt, vil lá mok kezd tek ci káz -
ni a kör nyé kün kön. Még min dig elég ma ga san
vol tunk, úgy hogy fél tünk is ren de sen. Az ös -
vény né ha annyi ra össze szű kült, hogy csak szo -
ro san egy más mö gött tud tunk ha lad ni.

Egy szer csak egy lány meg állt, és kö zöl te,
hogy ő nem megy to vább, ha nem egy fa alatt
áll va fog ja be vár ni a vi har vé gét, mert fél, hogy
be lé csap a vil lám. Ott állt csu rom vi ze sen, re -
meg ve, iga zi pá nik han gu lat ban. Kö rül áll tuk, és
el kezd tük ra ci o ná lis ér vek kel bom báz ni: hogy
a vil lám ra elég jó esé lye van ép pen a fa alatt áll -
va, hogy ha itt ma rad, el vesz het, de mi ni mum
meg fá zik. Vé gül el in dult ve lünk.

En gem a pá nik he lyett va la mi fur csa eu fo -
ri kus han gu lat ke rí tett ha tal má ba. El kezd tem
éne kel ni Gryllusék egyik zsol tár fel dol go zá -
sát, a 18. zsol tá rét, amely ben Dá vid ar ról éne -
kel, hogy ami kor Is ten dü hös, az a zi va tar ra ha -
son lít, de az egé szet csak azért csi nál ja, hogy
őt meg ment se. Meg fo gal ma zó dott ben nem
ak kor: van esély rá, hogy itt ha lok meg (ép pen
a meg elő ző hé ten hal lot tam két is me rős fi a tal -
ról is, aki ket vil lám súj tott), de az nem le het -
sé ges, hogy mind ez az égi Apám tud ta nél kül
tör tén ne. Volt okom azt gon dol ni, hogy még
élet ben tart, hogy el vé gez zem, ami re el hí vott.
De ha kell, me gyek, hogy ve le le gyek.

Vé gül sen ki nek sem esett ba ja. Mi re le ér tünk,
el ro hant a vi har, és es te már a tá bor tűz mel lett
éne kel tünk, ne vet ve idéz tük fel a szto rit, amely
örök re ré sze lett az éle tünk nek.

Más nap reg gel a tár sa ság egyik tag ja a ke -
reszt ség ről be szélt. Ak kor ér tet tem meg, hogy
Is ten már ak kor ve lünk van, és ke zé ben tart ja
az éle tün ket, ami kor mi még sem mit se tu dunk
er ről. Akár élünk, akár ha lunk, tény leg az
övéi va gyunk. Ne kem Is ten min den ha tó sá ga so -
sem állt szem ben a jó sá gá val, és az óta eb ben
csak még job ban meg erő söd tem. Ami kor lá tom
a vi har jel zést, er re em lé kez tet. Ő van, ő szent,
ő erős, ő ir gal mas.

g Se ben Gló ria

Azoldaltszerkesztette:VITÁLIS JUDIT

Névjegy:SebenGlória

Evan gé li kus pszi cho ló gus, dip lo más teo ló -
gus va gyok. A Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz -
tyén Di ák szö vet ség nél (MEKDSZ) dol go -
zom uta zó tit kár ként. Szen ve dé lyem, hogy
Is ten ről be szél jek akár szó szék ről, akár
ká vé há zi asz tal nál. Mo ti vál, ha lá tom azt a
gaz dag sá got, amelyet a Te rem tő szét osz -
tott az em be rek kö zött, hogy egy mást se -
gít sék és ki egé szít sék. Hi va tá som nak ér -
zem, hogy se gít sek az em be rek nek él ni az
aján dé ka ik kal Krisz tus di cső sé gé re.

„Akárholnapindulnékavilágűrbe!”
BeszélgetésSzutyányiMárkcsillagásszal

– Az idei Szél ró zsán há rom al ka lom mal tar tot -
tam kö rül be lül har minc per ces kí sér le ti be mu -
ta tót, rész ben a kö zön sé get is be von va. Há rom
kü lön te ma ti ka men tén ha lad tam az elő adá sa -
i mon: az el ső a „cso dá la tos víz”, a má so dik a
„kony ha ké mia”, az utol só az „ér de kes anya gok,
anya gi ér de kes sé gek” volt. Töb ben vol tak olya -
nok, akik mind hár mat vé gig néz ték, így ők sem
lát ták két szer ugyan azt. A leg több kí sér let ott -
hon is biz ton sá go san el vé gez he tő, így re mé lem,
a be mu ta tó im nyo mán volt olyan, aki ott hon
meg is mé tel te eze ket sa ját örö mé re. A be mu ta -
tók si ke res sé gét ta lán az is bi zo nyít ja, hogy a má -
so dik elő adás tól kezd ve a sá tor tel je sen te le volt,
töb bek nek már csak ál ló hely ju tott.

A Szél ró zsa ovi ban az űr ha jó sok éle té ről me -
sél tem a gye re kek nek. Ké pek kel, vi de ók kal il -
luszt rál tam, mi lyen az űr ha jó sok egy nap ja az
űr ál lo má son, ho gyan le beg nek a súly ta lan ság
ál la po tá ban. Egy régebbi fel vé te len meg néz tünk
egy ra ké ta in dí tást, majd mi ma gunk is ki lőt tünk
egy há zi ké szí té sű ra ké tát.
– A természettudományok gyermekekkel,

fiatalokkal való megszerettetése a minden-
napjaidbanisjelenvan.

– A dip lo ma meg szer zé se után nem si ke rült
ku ta tói ál lást sze rez nem, de nem pa nasz ko dom,
most is fi zi ká val fog lal ko zom a győ ri Mo bi lis -
ben ve ze tő de monst rá tor ként. A Mo bi lis egy
tu do má nyos ját szó ház, a köz le ke dés sel kap cso -
la tos sok-sok in ter ak tív já ték kal és jobb nál jobb
kí sér le tek kel. Mun kám so rán sok szor idé zem
Galileit: „A gyer mek fe je nem edény, amit meg
kell töl te ni, ha nem fák lya, amit láng ra kell lob -
ban ta ni.” A ter mé szet tu do má nyos is me ret -
ter jesz tés vé le mé nyem sze rint leg alább olyan
fon tos, mint a tu do má nyos ku ta tó mun ka.
–Ezutóbbilétjogosultságát,acsillagászati

kutatásokszükségességét,hasznosságátnéhá-
nyanmegkérdőjelezik.Milyenérvekkelgyőznéd
megakötekedőket?

– Az em ber ben ben ne van a vágy a vi lág meg -
is me ré sé re már kez de tek től fog va; a csil la gá szat
is ezt a kí ván csi sá got pró bál ja ki elé gí te ni. A csil -
la gá sza ti ku ta tá sok a kö rü löt tünk lé vő vi lág, szű -
kebb ér te lem ben vé ve a vi lág űr mi nél jobb meg -
is me ré sé re irá nyul nak. Az biz tos, hogy nem ke -
cseg tet nek kész vég ter mé kek kel, ami ket az tán
el le het ne ad ni, de nem is ez a cél juk.

Még is: ha a csil la gá sza ti ku ta tá so kat tá -
gabb ér te lem ben vesszük, és az űr ku ta tást is be -
le szá mít juk, ak kor ta lá lunk olyan ter mé ke ket,
ame lye ket űr ha jó sok nak fej lesz tet tek ki, és
ma már mi is hasz ná lunk. Ilyen pél dá ul a té -
pő zár, a teflon, az em lé ke ző hab mat rac. Az űr -
ku ta tás so rán fej lesz tett újí tá sok nagy ré szét az
ipar is fel hasz nál ja, de ezek ről ke ve sebb hír jut
el hoz zánk.
–Haűrutazásttehetnél,mitnéznélmegszí-

vesen?Mertaz,hogyvállalkoznál-eegyáltalán
ilyesmire,nemiskérdés,ugye?

– Akár hol nap is in dul hat nánk! A Nap rend -
sze ren be lül a Sza tur nusz gyű rű it fi gyel ném
meg kö ze lebb ről vagy a Ju pi ter Ió ne vű hold -

ján lé vő kén vul ká nok te vé keny sé gét. Sok ér de -
kes, szí nes hely ta lál ha tó a Nap rend szer ben, de
ha csil lag kö zi uta zást is te het nék, ak kor egy szu -
per nó va-rob ba nást fi gyel nék még meg vagy egy
fe ke te lyuk ba hul ló anyag cso mót.
–Csillagköziutazás…Haavilágűr„tágas-

ságára”gondolsz,nemrémítenekmegamére-
tei?

– Sze ren csé re az em be ri agy – leg alább is az
enyém – nem tud ja fel fog ni a vi lág egye tem iga -
zi mé re te it, így nem is szé dü lünk be le. Be szél -
he tünk több tíz mil li árd fény év ről, iga zá ból nem
tud juk el kép zel ni még az egy fény évet sem.
–Ahogyanaztsemtudjukpontosan,hogymi

vanacsillagokfelett…Aszélrózsáselőadása-
idmottójául Isa ac New ton egygondolatátvá-
lasztottad:„AmitittacsillagokalattIstenből
látok,elégnekem,hogyhiggyekabbanazIsten-
ben,akiacsillagokfölöttvan,sakitnemlátok.”

– So kak ban él az a kép zet, hogy egy tu dós
csak ate is ta le het. Va ló já ban na gyon sok ku ta -
tó hí vő is egy ben, én sem ta lá lok össze fér he tet -
len dol go kat a csil la gá szat és a ke resz tény ség vi -
szony la tá ban. Az új pes ti evan gé li kus temp lom -
ban kon fir mál tam, több évig a ta bi gyü le ke zet -
be jár tam, most is a Tab mel let ti kis fa lu, Lul -
la gyü le ke ze té nek tag ja va gyok, bár már Győr -
ben élek fe le sé gem mel és egy éves kis fi am mal.

Vissza tér ve az idé zett szö veg re: tel jes mér -
ték ben egyet ér tek New ton nal. A vi lá gunk
rop pant pon to san össze van han gol va, más képp
nem is mű köd het ne! Ha bár me lyik fi zi kai ál -
lan dót csak egy mil li o mod rész ben is meg vál -
toz tat nánk, nem le het ne em ber az uni ver zum -
ban. Az összes fi zi kai ál lan dó fi nom han gol va
van az élet fel té te le i re – ne he zen hin ném, hogy
ez csak a vé let len mű ve.
–Aszélrózsásjelenlétedbeszélgetésünknek

csakazegyikapropója,amásikazangolnép-
hagyományban„SzentLőrinckönnyeinek”ne-
vezettaugusztusimeteorhullás.

– Az ilyen kor lát ha tó hul ló csil la go kat an nak
kö szön het jük, hogy a Föld ta lál ko zik a Swift–

Tutt le ne vű üs tö kös ről szár ma zó anyag cso -
mó val. Ezek a tör me lé kek ál ta lá ban egy–tíz mil -
li mé ter kö zöt ti mé re tű ek, és kö rül be lül hat van
ki lo mé ter per má sod per ces se bes ség gel lép nek
be a lég kö rünk be, ahol meg is sem mi sül nek lát -
vá nyos fény je len ség kö ze pet te. Az úgy ne ve zett
Perseidákme te or raj nak van egy te tő zé se, ami -
kor el mé le ti leg a leg több hul ló csil lag lát ha tó, ez
ál ta lá ban az au gusz tus 11–12. és 12–13. kö zöt ti
idő szak ra esik. Idén a Hold va kí tó fé nye fog ja za -
var ni a me te o rok meg fi gyel he tő sé gét, he lyez ked -
jünk te hát úgy, hogy hát tal le gyünk a Hold nak!
–Milyenmástanácsokatadnálahullócsil-

lagnézéshez?
– Sze ren csé re a csil lag hul lás meg fi gye lé sé -

hez nem szük sé ges kü lön le ges fel sze re lés, ele -
gen dő hoz zá a sze münk. De ter mé sze te sen le -
het tö re ked ni az ide á lis fel té te lek re. Hely szín -
nek vá ro si és kö ze li fé nyek től men tes, kör pa no -
rá má jú he lyet, le he tő leg domb te tőt, hegy csú -
csot aján lok. A fő vá ro si ak se ag gód ja nak a
fény szennye zés mi att, a sváb he gyi An na-rét
vagy a Hár mas ha tár-hegy is jó vá lasz tás me te -
o ro kat néz ni. Idő pont nak a ké ső éj je li, éj fél utá -
ni idő szak a leg jobb, mert ak kor ki csit fé nye seb -
bek a hul ló csil la gok, és a le ve gő is tisz tább már.

Fel fegy ver kez he tünk a föld rajzat lasz ban ta -
lál ha tó csil lag tér kép pel vagy okos te le fon ra le -
tölt he tő ég bolt tér képprog ram mal. Note book -
ra és tab let re a Stellarium ne vű in gye nes pla -
ne tá ri um prog ra mot aján lom. De ne fe led kez -
zünk meg ar ról, hogy ezen esz kö zök erős fé nye
– ha nem vö rös mód ban van – el ront ja a sze -
münk sö tét hez va ló al kal maz ko dá sát!
–Van-eolyanemléked,amelynagyonmeg-

maradtbenned,mert,mondjuk,rekordszámú
meteortláttál,vagyjóvoltatársaság?

– Több élet re szó ló él mé nyem is van a csil -
lag hul lás sal kap cso lat ban. Egy szer lát tam fé nyes
nap pal is hul ló csil la got! A ki vé te les fé nyes sé -
gű me te o ro kat a szak ma tűz gömb nek hív ja,
amit akár nap pal is le het lát ni. Ha nem len né -
nek csil la gá sza ti is me re te im, ak kor ufó nak is
hi het tem vol na a je len sé get.

Má sik ked ves hul ló csil la gos em lé kem a le -
ány ké rés volt. Ba rát nőm mel – aki vel a kő sze -
gi Szél ró zsán is mer ked tünk meg! – el men tünk
ket tes ben egy több na pos gya log tú rá ra a zse li -
ci er dő ség be. A Zse lic ben igen jó, sö tét ég bolt
bo rul a tú rá zó ra éj jel, csil lag hul lást néz ni tö -
ké le tes hely szín. Az egyik es te egy he lyes kis tó
mel lett ver tünk sát rat, és az au gusz tu si me leg
éj jelt ki hasz nál va ki fe küd tünk me te o ro kat
néz ni. Vár tam egy fé nyes hul ló csil la got, és azt
mond tam ked ve sem nek, hogy én azt kí vá nom,
hogy le gyen a fe le sé gem. Igent mon dott, az óta
is bol dog há zas ság ban élünk!
–Aromantikusvígjátékokvissza-visszaté-

rőeleme,hogyafiatalpárközöscsillagképetvá-
lasztmagának.Gondolom,nekedisvanked-
venccsillagképedvagyégijelenséged.

– Ter mé sze te sen. Ked venc csil lag ké pem
egy egy sze rű kis csil lag kép, a Del fin. A Hattyú
és a Sas csil lag kép mel lett hú zó dik meg sze ré -
nyen, öt fé nye sebb csil la ga egy ug ró del fint for -
máz. A má sik ked ven cem az Észa ki Ko ro na, ami
az Ökör haj csár és a Her ku les kö zött ta lál ha tó.
Én csak „égi mo soly nak” hí vom ezt a ko szo rú
ala kú csil lag ké pet. Az égi je len sé gek kö zül a nap -
fo gyat ko zá so kat ked ve lem kü lö nö sen. Le gyen
tel jes, rész le ges vagy gyű rűs, mind cso da szép!

g V. J.

b Kisgyermekkéntnemtűzoltó,katonavagyvadakatterelőjuhászszeretettvolnalenni
Szu tyá nyi Márk, haneműrhajóséscsillagász.Előbbiálmamegvalósításáhozamagyar
lehetőségekeléggészűkek,demégnemtettlevégérvényesenarról,hogyegyszereljusson
avilágűrbe.AzEötvösLorándTudományegyetemcsillagászszakánvégzettfiatalember
ajúliusközepisoltvadkertiSzélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozón–akár-
csakkétévvelezelőttFonyódligeten–látványosésjátékosfizikai-kémiaikísérletekkel
kápráztattaelaközönséget.
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Tavasi(Teichengräber)Lajos 1814. au -
gusz tus 2-án szü le tett Ig lón. Ap ja sze -
gény mé szá ros mes ter volt, ko rán
meg halt, mi ként édes any ja is.

A gim ná zi um ban Ta va si tár sai kor -
re pe tá lá sá ból tar tot ta fenn ma gát, így
már ko rán meg ked vel te a pe da gó gu si
pá lyát. Ig lón, Lő csén, köz ben pe dig Lo -
son con, Sá ros pa ta kon ta nult böl csé sze -
tet és teo ló gi át; azért is ezek ben a vá -
ro sok ban, hogy job ban el sa já tít sa a ma -
gyar nyel vet. Szor gal ma, nyelv te het sé -
ge se gí tet te előbb re ju tá sát. Közben
an go lul, fran ci á ul, ola szul is ta nult.

1836–1839 kö zött Acsán, Prónay
Gábor bá nya ke rü le ti fel ügye lő csa lád -
já nál volt ne ve lő. Mun ká ját ha za fi as
szel lem ben vé gez te. Ez után öt évig Jé -
ná ban, Göt tin gen ben, Hal lé ban és
Ber lin ben folytatott ta nulmányokat.
Jé ná ban böl csész dok to ri cí met szer -
zett, meg is mer te és kö vet te Pestaloz-
zi pe da gó gi ai rend sze rét.

Itt hon is mét ne ve lő ként dol go -
zott Pes ten. Meg is mer ke dett és ba -

rát sá got kö tött HaberernJonatánnal
és SchediusLajossal.

1845-ben a pes ti (De ák té ri) gim -
ná zi um ta ná ra lett, vá lasz tá sá nál
VajdaPéter is je lölt volt. Min den tan -
tár gyat – kö zöt tük a hit tant – hoz -
zá ér tés sel ta ní tott. Az is ko lai test ne -
ve lés egyik szor gal ma zó ja volt. Len -
dü le tes, lel ki is me re tes mun ká já nak
el is me ré se ként öt ven egy éves ko rá -
ban a gim ná zi um igaz ga tó ja lett. 

1846-ban Ma gyar or szá gon ő szer -
vez te meg az el ső pro tes táns ta ná ri
gyű lést, a protestánstanáritanács-
kozmányt. Ezen Sche di us La jos,
Hunfalvy Pál, va la mint hu szon egy
evan gé li kus és hét re for má tus is ko -
la kül döt te is részt vett. 1847-ben
Sop ron ban ren dez ték a má so dik
pro tes táns ta ná ri ta nács koz mányt.
Ezen ugyan ki sebb volt a rész vé tel, de
pél dá ul BrassaiSámuel is je len volt
raj ta.

1848-ban tar tot ták az el ső egye -
te mes ta ní tói gyű lést, az or szá gos

tan ügyi kong resszust, me lyen két -
száz hat van pe da gó gus öt na pon át
ta nács ko zott a tan ügy át ala kí tá sá -
ról. Az ok ta tás min den szint je kép -
vi sel tet te ma gát az óvo dá tól az
egye te mig, részt vett pél dá ul a ta -
nács ko zá son BallagiMór, Bras sai
Sá mu el, Csorna Mihály, Horárik
János, JedlikÁnyos, Jubál Károly,
KaracsTeréz (ő volt az egyet len női
részt ve vő), KanyaPál,KorenIstván,
RómerFlóris és persze Ta va si La jos
is. Ti zen hét pont ból ál ló prog ram -
ter ve ze tet fo gad tak el, pél dá ul az is -
ko la ügyek és az egy há zak kap cso la -
tá ról. Dön töt tek ar ról is, hogy öt -
éven ként egye te mes pe da gó gi ai
gyű lést tar ta nak, s hogy a ta ní tók
hu szon öt év mun ka után nyug díj ba
vo nul has sa nak. 

Ta va si ad ta ki az el ső ma gyar pe -
da gó gi ai pe ri o di kát NevelésiEmlék-
lapok cím mel. A fo lyó irat nak 1846–
1848 kö zött hat szá ma je lent meg.
Ötö dik szá má ban (1848 áp ri li sá ban)

a ne ve lé si iro da lom ha zai hely ze té -
vel ő ma ga fog lal ko zott.

1848 szep tem be ré ben – Pest vé del -
mé ben – az evan gé li kus is ko la igaz -
ga tó az erő dí té si mun ká kon dol go -
zott di ák ja i val együtt, 1849 ja nu ár já -
ban pe dig be állt hon véd tü zér nek. 

A sza bad ság harc bu ká sa után be so -
roz ták a csá szá ri had se reg be. Le sze re -
lé se után, 1851-ben Ig lót je löl ték ki
kény szer la kó he lyé ül. 1855-ben itt lett
gim ná zi u mi ta nár, és egy ide ig az in -
téz mény igaz ga tó ja is volt. Köny vei je -
len tek meg ma gya rul és né me tül.

Ig lón halt meg 1877. ja nu ár 28-án.
Csa lád ja nem volt, va gyo nát jó té kony
cé lok ra hagy ta. 

* * *

El mé le ti mun kás sá ga egy ség be fo nó -
dik gya kor la ti ne ve lői és köz éle ti te -
vé keny sé gé vel. A pe da gó gus a tár sa -
dal mi moz gal mak ak tív részt ve vő je
– Ta va si tu da to san vál lalt prog ram -
ja volt ez. 

„Én a moz gal mat vá lasz tom, az
élet vál to za tát – ír ta Tanoda és
egyház cí mű mun ká já ban (Pest,
1848) –, mert en gem az élet bol do -
gít, nem pe dig az élet nyug ta, ná -
lam az élet és a nyu ga lom ko ránt -
sem egy je len té sű.”

Vé ge ze tül áll jon itt még egy idé zet
tő le: „Ami dőn ha zánk ban más te re -
ken az össze for rasz tás a cél, és erők
egye sí té se már ré gen meg kez de tett,
és a leg ör ven dez te tőbb si ker rel foly:
ak kor az is ko lák cél ja és ere jök össze -
for rasz tá sa (…) va ló ban el ér kez he tő
már. És amennyi ben az os ko lák szel -
le me nagy rész ben a ta ní tók ban él és
mű kö dik, annyi ban ezen szel le mi
össze for rasz tás is a ta ní tók egye sü -
lé sé től vá ran dó.” 

Ezek az idé ze tek is jól mu tat ják Ta -
va si né ze te it a pe da gó gi ai mun ká ról.
Ta va si La jos ra te hát a ha la dó ma gyar
pe da gó gia egyik út tö rő je ként em lé -
kez he tünk.

g Dr. Bar cza Bé la

De ki is ez az alig húsz esz ten dő sen
hő si ha lált halt fi a tal em ber, akit Sza-
lókySámuelnek hív tak, és Sa mu nak
be céz tek fa lu be li jei , il let ve baj tár sai? 

A meg ma radt le vél tá ri ada tok ból
s lel kes hely tör té né szek nek kö szön -
he tő en tud ha tó, hogy Sza ló ky Sa mu
1828. ja nu ár 5-én lát ta meg a nap vi -
lá got az ak kor még Pórsza lók nak
ne ve zett fa lu rész ben NemesSzalóky
Imre és NemesSzalókyKata gyer me -
ke ként, s mind járt a szü le té se nap ján
meg is ke resz tel te BerkeMihály dab -
ro nyi evan gé li kus pré di ká tor sze ni or. 

Gyer mek ko rá ról, fi a tal éle té nek
ko rai sza ka szá ról saj nos alig tud ni
pon to sat, de a kis Sa mu min den bi -
zonnyal jól is mer te a kö ze li Som lót,
a Gá nyás- és a Ha ja gos-pa tak vi dé -
két; so kat játsz ha tott tár sa i val, ba rá -
ta i val, s ter mé sze te sen a he lyi evan -
gé li kus is ko lá ban tá tott száj jal hall -
gat hat ta az Ár pá dok – a hon fog la ló
Sza lók nem zet ség –, a Hunyadiak, a
Zrínyiek, a Rákócziak hő si cse le ke de -
te it, a ha za fel tét len sze re te té re ta ní -
tó pél dá it. 

Kü lö nö sen az utób bi a két, mert
II. József ha lá la után ter mé sze tes
vissza ha tás ként a csá szár nak a ma -
gyar nem ze ti ön tu da tot és in téz mé -
nye ket kor lá to zó ren del ke zé se i re a
nem ze ti tö rek vé sek va ló sá gos re ne -
szán sza bon ta ko zott ki. Sok nó ta,
köl te mény szállt száj ról száj ra a nép
kö ré ben e tá jon is, fel idéz ve a nagy fe -

je de lem, Rá kó czi küz del me it, sze mé -
lyes sor sát.

Sza ló ky Sa mut és fa lu si ba rá ta it bi -
zo nyá ra lel ke sít het ték ezek, kü lö -
nö sen pe dig az a konk rét tör té nel mi
tény, hogy a Sza lók kal szom szé dos
Kül ső va ton egy kor ma ga ZrínyiMik-
lós is járt, részt vett a tö rök el len in -
du ló ha dak ot ta ni dísz szem lé jén, s ott
ki ál tot ták ki a se reg fő ve zé ré vé. De
BériBaloghÁdám ku ruc bri ga dé ros
alak ja is pél da ként le beg he tett sze -
mük előtt, aki a Ba kony ban buj do só
ku ru ca i val sok szor meg for dult
ezekben a fal vak ban. 

* * *

Ami kor el ér ke zik 1848, s meg je len -
nek a had ba szó lí tó szó za tok, e vi dék
Zrí nyi, Rá kó czi és Bé ri Ba logh esz -
mé nye in ne vel ke dett fi ai az el sők
kö zött áll nak KossuthLajos zász lói
alá. Sza ló kon is szá mos job bágy iva -
dék, mes ter le gény, ke res ke dő kész
részt vál lal ni a ha za sza bad ság küz del -
mé ből. 

Köz tük van Sza ló ky Sá mu el is,
akit 1848. de cem ber 15-én so roz nak
be hon véd hu szár nak. A ke rü le ti
újonc ál lí tá si jegy ző könyv ben az 1340-
es sor szám alatt a kö vet ke ző áll:
„Sza ló ky Sa mu Ne messza lók köz ség
ál lí tot ta újonc, 20 éves, evan gé li -
kus, nőt len. Ma gas sá ga 5 láb, 3 hü -
velyk, 3 vo nás [168 cm]. Had ba vo nu -
lá sa előtt nem zet őr-őr mes ter.” 

A ne ves „negy ven nyol co ló gus-lo -
kál pat ri ó ta”, H.SzabóLajos ku ta ko -
dá sai sze rint bi zo nyos, hogy Sza ló ky
a so ro zást kö ve tő na pon vo nult be, és
a Vil mos-hu szá rok hoz ke rült. Ki -
tün te tés le he tett en nek az alig húsz -
éves em ber nek hu szár rá vál ni – olyan
elő dök nyo má ban jár ni, akik nek je len -
tős sze re pük volt a ko ráb bi sza bad ság -
harc ban, s egyéb ként is azt a ne vet vi -
sel ni, hogy hu szár, me lyet el ső ként
egyik leg na gyobb ki rá lyunk, Hunya-
diMátyás hasz nált a könnyű lo vas sá -
gi fegy ver nem ka to ná i ra.

Sza ló ky Sa mu a je les tá bor nok,
KmetyGyörgyhad osz tá lyá ban kez dett
szol gál ni. Bi zo nyá ra ott volt a ká pol -
nai csa tá ban a ma gya rok vissza vo nu -
lá sát fe de ző, majd a me ző kö ves di
üt kö zet ben Franz Deym ve zér őr -
nagy dan dár ja fe lett győ zel met ara -
tó, Kmety-fé le se reg ben, va la mint
Bu da be vé te le után a leg fé nye sebb
győ zel met ara tó csor nai üt kö zet ben. 

A hon véd se reg egyik leg ütő ké -
pe sebb had osz tá lyá nak tag ja lett
Sza ló ky. Hí rük ha mar be jár ta az or -
szá got, a nép lel ke sen kö szön töt te
őket min den fe lé. 

Egy ko ra be li nap ló rész let hí ven
tük rö zi pá pai fo gad ta tá su kat: „…több
hu szár ér ke zett a Vil mos ez red ből vi -
lá gos kék ru há ban s fű zöld csá kó val.
Ke gye sen fo gad tat tak, s vi rág fü zé rek
szép ke zek től csi nál tat va csak úgy
özön löt tek rá juk. Est ve nagy la ko ma
tar ta tott szá muk ra előbb a gró fi kert -
ben, utóbb az es ső mi att a vár ban
bent.” 

A nagy csor nai ha di tett után
Kmety Vil mos-hu szár jai – köz tük
Sza ló ky Sa mu val – vissza vo nul nak a
Rá ba mö gé a fo lyó vo na lá nak vé del -
mé re. 1849. jú ni us 26-ról 27-re vir ra -
dó ra az egész part vo nal men tén vé -
res küz de lem vet te kez de tét. Fel ad -
va a tart ha tat lan fo lyó vo na lat, Kmety
Ihász-pusz tá nál von ta össze öt ezer
fős had osz tá lyát. Ön fel ál do zó an küz -
döt tek a ma gya rok a hosszan tar tó
ágyú harc ban. 

A csa ta rész le te i ről, a csa tá ra vo -
nat ko zó ha di je len té sek ről, a vesz te -
ség lis tá ról, vissza em lé ke zé sek ről hal -
lat la nul ér té kes kö tet ben adott szá -
mot a je les tör té nész, HermannRó-
bert, mely Azihásziütközetemlék-
könyve1849–1999 cím mel lá tott nap -

vi lá got a száz öt ve ne dik év for du lón.
E mun ká ból is ki tű nik, hogy az
Ihász nál har co ló, a csa ta rend ben ál -
ló hu szá rok kö zé több el len sé ges
ágyú go lyó is vá gód ha tott. Ez se be sít -
het te meg, öl het te meg Sza ló kyt is. 

* * *

Az ihá szi üt kö zet tel so ká ig fog lal ko -
zó HuszárJánosApá czai-dí jas tör té -
ne lem ta nár az 1970-es évek ben gyűj -
tést vég zett idős sza ló ki la ko sok kö -
ré ben a Sza ló ky Sa mu eles té vel kap -
cso la tos, ak kor még élő le gen dák
meg örö kí té se cél já ból. Hu szár eze ket
a VeszprémMegyeiHonismeretiTa-
nulmányok XVII. szá mú kö te té ben
pub li kál ta is. Ér de kes ség ként áll jon
itt egy: 

„A nagy bá tyám tól és szü le im től
hal lot tam Sza ló ky Sá mu el ről. Ők
úgy tud ták, hogy ágyú go lyó ta lál ta el
az ágyé kát, de nem halt meg azon nal.
Volt egy na gyon ked ves baj tár sa, az
ki húz ta az árok par tig, hogy ott
könnyen rá ta lál ja nak. A fi ú nak ez a
ba rát ja még azon az éj sza kán el vág -
ta tott Sza lók ra, és hírt vitt a szü lők -
nek. Azok ko ra reg gel in dul tak Ihász -
ra, és ott meg is ta lál ták sú lyo san se -
be sült fi u kat. Sze ké ren óva to san ha -
za szál lí tot ták. Még élt, mi kor a há -
zuk ud va rán meg állt a sze kér. Mi kor
fö lé be haj ló, sí ró any ját fel is mer te,
még fel emel ke dett a szal má ról, de
csak annyit tu dott mon da ni: »Édes -
anyám!« Ez után vissza ha nyat lott és
meg halt.” (Katona Dániel sza ló ki
nyug dí jas)

Meg ha tó, „ro man ti kus” el be szé lés,
mint ha Augustvon PettenkofenSebe-
sültszállítás cí mű li tog rá fi á ja ele ve -
ned ne meg sze münk előtt; de bár -
hogy tör tént is, egy bi zo nyos: az
Ihász nál el esett több száz csa ta hős
kö zül csak egy nek, Sza ló ky Sa mu nak
is mert a sír ja – szü lő fa lu já ban lelt
vég ső nyu go vó ra. 1849. jú ni us 30-án
te met te el Perlaky István dab ro nyi
lel ki pász tor az evan gé li kus egy ház
szer tar tá sa sze rint. 

Ré gen rend sze re sen is ko lá sok gon -
doz ták a sír ját, egy ide ig egy if jú sá -
gi klub is, de az tán saj ná la tos mó don
meg fe led kez tek ró la… Mi lyen szép és
ne mes do log len ne, ha meg újul hat -
na hő sünk sír kö ve, ha ne vét új ra jól
el le het ne ol vas ni, ha pár gyö ke res vi -
rá got ül tet ne sír hal má ra a he lyi ek kö -
zül va la ki, ha rend sze re sen pi ros-fe -
hér-zöld sza lag gal len ne je löl ve a
sírt kö rül öle lő kis vas ke rí tés…

g Ke re csé nyi Zol tán 

„Engemazéletboldogít”
KétszázéveszületettTavasiLajos

„Emeljeezföllelkeinket,
Hogymivagyunkalámpafény,
Melyamidőnatöbbialszik,
Égasötétségéjjelén.”

(PE TŐ FI SÁN DOR)

KivoltSzalókySamu?
b Egymegkopott,oválistetejű,kőrishegyimárványbólfaragottsírkövet
őrizaVeszprémmegyeiNemesszalóktemetőkertje.Aligvehetőkiraj-
taanévsazábrázolás,egykardottartókéz.Asíremlékalatt–immár
százhatvanötesztendeje–egymagyarhonvédalusszaörökálmát.Nem-
régiben,hosszúidőutánújra,nemzetiszalaggalátkötöttkoszorúke-
rültasírkőre–esorokírójánakcsaládjaáltal–,jelezve,hogyanem-
zethősfiátnemszabadfeledni,emlékjeléttovábbraisillikgondozni.
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Szentháromságünnepeután8.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Róm8,12–17;Ézs2,1–5.Textus:Jn8,37–45.Énekek:442.,238.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé, II.,
Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Veperdi
Zoltán; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de. fél 10. (úrv.) D. Keveházi László;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de. 10. Vári Krisztina; Óbuda,III.,
DévaiBíróM.tér de. 10. Jakab Béla; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4.de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter;
de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor;
Fasor,VII.,Városligetifasor17.de. fél 10. (úrv., angol) D. dr. Harmati Béla; de.
11. (úrv.) Simon Attila; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.de. fél 11. Gombkötő Beáta;
VIII.,Rákócziút57/ade. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. (úrv.) Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,
Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. Schulek
Mátyás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye,XII.,
SzilágyiE.fasor24.de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) D. Szebik Imre; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Zászkaliczky Pál; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Zászkaliczky Pál;
Pestújhely,XV.,Templomtérde. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom)de. 10. Erdélyi Csaba; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.
de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István;
Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. Vető István;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9.
Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor Dávid;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)de. 8. Győri Gábor
Dávid; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút
37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (családi) Győri
János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktérde. fél 11. Barcsa István; Budafok,XXII.,
Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)
de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75.de. 10. Endreffy
Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma
de. fél 12. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva.

Istentiszteletek a Balatonnál

Alsódörgicse, Fő u. 43. de. 11.; Badacsonytomaj, Római út 3. de. 9.; 
Balatonakali,Templomtér du. 2.; Balatonaliga,ClubAligaüdülőközpont,
Balatonvilágos,Aligaiút1. du. 6.; Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25. du. 4.;
Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,Bemu.9.(református
imaház) du. 6.; Balatonföldvár,BajorGiziKözösségiHáz,Kőröshegyiút1.
du. 2.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de. 9.; Balatonszárszó,Széchenyiu.
de. fél 9.; EvangélikusKonferenciaésMisszióiOtthon,Jókaiu.41.de. 9;
Balatonszemes,Főu.1. de. fél 10.; Hévíz,Helikonu.6. du. fél 5.; Kapolcs,
Kossuthu.26.du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18.de. fél 11.; Kötcse,Templom
u.7. de. 10.; Kővágóörs,AranyJ.tér2. de. fél 12.; Mencshely,KossuthL.
u. de. 11.; Nagyvázsony,Temetőu. du. 2.; Révfülöp,VillaFiliptér2. de.
10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de. há rom ne gyed 10.;
Taliándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Tapolca,Darányiu.1. de. fél 9.; Veszprém,
Kossuthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9.

Összeállította: Balla Mária

pá lyá zat lel ké szi ál lás ra 
A Fa rá di Evan gé li kus Egy ház köz ség meg hir de ti lel ké szi ál lá sát. Az
egy ház köz ség vár ja azon lel ké szek je lent ke zé sét, akik szí ve sen szol gál -
ná nak Fa rá don és a hoz zá tar to zó fi li á ban, Jo ba há zán. A lel készt pa ró -
kia és kor rekt ja va dal ma zás vár ja.

Pá lyá za tu kat (kéz zel írt ön élet rajz zal és a gyü le ke ze ti szol gá lat ról va -
ló el kép ze lé sek kel és ter vek kel) egy pél dány ban kér jük be nyúj ta ni au gusz -
tus 31-ig a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba
(9400 Sop ron, Bün ker köz 2.), ahol a lel ké szi ál lás ról, az el vég zen dő szol -
gá la tok ról, a díj le vél ről, az egy ház köz ség rész le tes fel té te le i ről és az eset -
le ges be mu tat ko zó al ka lom ról is rész le tes in for má ci ó kat kap hat nak Gab-
naiSándor es pe res től (20/824-6902; gab mas@fre e mail.hu).

A gyü le ke ze tek pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat
elő ze te sen ér té kel je.

el ma rad a hit mé lyí tő hét vé ge
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let el nök sé ge ez úton
is ér te sí ti az ér dek lő dő ket, hogy az au gusz tus 21–24-re
meg hir de tett hit mé lyí tő hét vé ge Pi lis csa bán – kel lő szá mú
je lent ke ző hi á nyá ban – el ma rad. Az ősz fo lya mán a Fé bé fenn -
ál lá sá nak 90. év for du ló ja al kal má ból az anya ház ban ter ve zünk
majd egy csen des na pot. Er ről ké sőbb adunk tá jé koz ta tást.

Meg hí vó hang ver seny re
A fó ti kán tor kép ző kó ru sa dr.KampSalamon
ve ze té sé vel az an gyal föl di evan gé li kus temp -
lom ban (Bp. XI II., Kas sák La jos u. 22.) au gusz -
tus 17-én a 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te let
ke re té ben elő ad ja J.S.Bach 120. kan tá tá ját.
Az al ka lom ra min den kit sze re tet tel vá runk.

pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
Meg üre se dett a Pé te ri Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi ál lá sa. A lel -
kész vá lasz tást elő ké szí tő fo lya mat a meg hir de tés sza ka szá ba lé pett. Az
egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik szol gá -
la tu kat szí ve sen foly tat nák Pé te ri ben (2209 Pé te ri, Bo hus Dá ni el tér 1.).

Az el vég zen dő szol gá lat ról, a kö rül mé nyek ről és a díj le vél ről rész le tes
in for má ció a Dél-Pest Me gyei Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va -
ta lá ban kér he tő (5000 Szol nok, Ver se ghy park 1.). E-mailt GyőriPéterBen-
jámin es pe res nek a szol ev gyul@lu the ran.hu cím re ké rünk, sze mé lyes kap -
cso lat fel vé tel a 20/824-4829-os egy há zi mo bil szá mon le het sé ges. 

A pá lyá za to kat (ön élet rajz pá lya kép pel, mo ti vá ció is mer te té se, a
gyü le ke ze ti szol gá lat ra vo nat ko zó ter vek, el kép ze lé sek) e-mail ben
és/vagy pos tai úton au gusz tus 31-ig (pos ta bé lyeg kel te) kell meg kül de -
ni a Dél-Pest Me gyei Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat elő -
ze te sen ér té kel je. Az új lel kész meg vá lasz tá sá ról a tör vény ben meg ha -
tá ro zott el já rás sze rint a gyü le ke zet köz gyű lé se dönt.

Il lik az arany sza bály a gyü le ke zet re,
mert hogy a meg írt tör té ne lem szá -
mos olyan nyo mot ha gyott a kö zös -
ség meg pró bált éle tén, amely ál tal az
it te ni ek nek szem be sül ni ük kel lett
Jé zus út mu ta tá sá val. 

Úgy kel lett tal pon ma rad ni uk,
hogy csak egy út juk volt. És nem
„min dent ide ne kem” tí pu sú, min -
den kin át lé pő út; nem is a lát szat to -
le ráns út, ame lyen já rók csak ad dig
óv ják a má sét, amíg őket ma gu kat
tisz te let ben tart ják; és nem is a szá -
mí tó an adó és vi szon zást vá ró út; ha -
nem a mindigadnitudóút.

Ne mes kér tör té nel me ar ról be szél –
amint meg tud ha tó Tóth Csa ba össze -
gyűj tött és -szer kesz tett do ku men tu -
ma i ból, a kö tet ké pe i ből –, hogy ele ink
min dig tud ták, akár ke reszt hor do zás,
ül döz te tés ide jén, akár az ar ti ku lá ris
idők ben, hogy alap ve tő en min de nük
Is te né, nem pe dig a sa ját juk. Aki nek
esze rint ren de ző dik be az éle te, az az
egyén és kö zös ség tud ja: min dent Is -
ten nek kö szön het, és ez a kö szö net kö -
te le ző kö szö net is egy ben.

E so rok író ja az ősi temp lom ban
tar tott áhí ta tá ban ar ra hív ta fel a
nagy szá mú hall ga tó ság fi gyel mét,

hogy – amint a könyv ből is ki de rül
– ele ink nem csak ak kor tet tek ele get
az is te ni el vá rás rend nek, ami kor ők
ma guk is jót kap tak menny ből és
föld ről, ha nem igye kez tek min den
élet hely zet ben esze rint él ni. A sop -
ro ni or szág gyű lés dön té se utá ni köz -
pon ti sze rep kö rük ben vagy a vár me -
gye köz pon ti lét ben épp úgy, mint a
szét for gá cso ló dás vagy el nyo ma tás
idő sza ka i ban. 

A könnyen ol vas ha tó, köz vet len
hang ne mű egy ház tör té ne ti mun ka
sze rint itt olyan em be rek él tek, akik
nem vi szo noz ták rosszal a rosszat;
nem vár tak ar ra, hogy majd csak ak -
kor te szik a jót, ami kor ők is jót kap -
nak; nem asze rint gon dol kod tak,
hogy mi éri meg, mi sem; nem azt
néz ték, hogy egy-egy hit pél da-be fek -
te tés mi kor té rül meg; ha nem csak
tet ték, amit kel lett. Mert tud ták: a
má sik hoz épp úgy jön a ke gyel mes
Mes ter, mint ahogy őhoz zá juk is. 

Az arany sza bály ki in du lá si pont -
ját, a fel té tel nél kü li sze re te tet han -
goz tat ja ez a kis könyv, amely nek
meg szü le té sé ről, a ki ada tá sá ról és a
fő vo nal ve ze té sé ről a temp lo mi igei
al ka lom után a fa lu ház ban ma ga a

szer ző, a kró ni kás be szélt. A meg ta -
lált, fel ku ta tott anya gok szí nes ka val -
kád já ból ki emelt né hány össze füg gés
iga zán ért he tő vé te het te ezen a dél -
utá non a kö zön ség nek, hogy Is ten
sze re te té ből élt ez a te le pü lés, és
hogy múlt ja ar ra kö te lez ben nün ket
is, hogy ugyan csak eb ből él jünk.

Jé zus arany sza bá lyá nak po zi tív
meg kö ze lí té se, buz dí tó fel szó lí tá sa
min dig to vább megy egy lé pés sel az
em be ri együtt élés sza bály rend sze ré -
ben: azt mond ja a tör té ne lem könyv
lap ja in ke resz tül is, hogy nem elég
egy pon ton meg áll ni, nem elég „él -
ni és él ni hagy ni”, en nél több kell: ak -
ti vi tás kell, sze re tet kell. Vagy is, mint
tet ték ele ink is, nem a má sik alap ján
mér le ge lő és meg íté lő vi szont vá la -
szok sze rint kell él nünk, ha nem
meg aján dé ko zott sá gunk to vább aján -
dé koz ni tu dá sá val.

g Gab nai Sán dor

Anemeskérievangélikusegyházköz-
ség története. Írta és szerkesztette
TóthCsaba.Aszerzőkiadása,2014.
Ármegjelölésnélkül.

b Ajúlius13-rakiírtigehirdetésialapige,vagyisakrisztusiaranysza-
bály–„Amit te hát sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek,
ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve lük…” (Mt7,12)–parancsolataremekül
illik a nemeskéri evangélikus gyülekezetre, amelynek történetét
színvonalaskönyvbenírtamegTóth Csa ba. A ne mes ké ri evan gé li kus
egy ház köz ség tör té ne te című kötet ünnepélyes bemutatója július
másodikvasárnapjánakdélutánjánazegyházközségtemplomábantar-
tottáhítaton,majdahelyikultúrházbanvolt.

Istenszeretetébőléltek
KönyvbemutatóNemeskéren
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Az idei Szél ró zsa or szá gos evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zón a KIE-ká vé ház
adott ott hont az ökoprog ra mo kat
szer ve ző Szél ró zsa li get nek. A fő szer -
ve ző Antal Bálint volt, ő ál mod ta,
majd szer vez te meg a prog ra mo kat.
Az elő adá sok mel lett szom bat dél előtt
sor ke rült egy ve tél ke dő re is, me lyet
az Evangélikusfiatalokoldala(EFO)
szer kesz tő csa pa ta szer ve zett meg. 

A ren dez vé nyek csü tör tö kön vet -
ték kez de tü ket. El ső ként az nap dél -
előtt ZsókaÁgnes és CsutoraMária
– mind ket ten a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem ok ta tói – be szél ge tett a
fenn tart ha tó fo gyasz tás és a bol dog -
ság kap cso la tá ról. Dél után Kardos-
HorváthJános, a Kaukázus és a gyer -
me kek nek ját szó Hahó együt tes ve -
ze tő je be szélt az öko tu da tos ze né ről,
az ener gia vál ság ról és a nyil vá nos ság
előt ti sze rep vál la lás fon tos sá gá ról.

Más nap reg gel ki lép ve az elő adá -
sok ke re tei kö zül (és a KIE-ká vé ház
sát rá ból) a tó part ra lá to gat tunk ki,

még hoz zá haj na li há rom ne gyed öt -
kor. Egy csé sze tea és ká vé mel lett cso -
dál hat tuk meg a nap kel te szí ne it az
égen és a ta von. A kö zös ének lés ben
és imád ság ban kö zel húsz em ber
vett részt. A dél előt ti prog ram már is -
mét elő adás volt, BéresTamás teo ló -
gus, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem pro fesszo ra be szélt a fe le lős -
ség ről az atom ener gia kap csán. Dél -
után pe dig GillyZsoltot hall hat tuk,
aki a Kis kun sá gi Nem ze ti Park nö -
vény- és ál lat vi lá gá ról tar tott is mer -
te tőt, és mu ta tott gyö nyö rű ké pe ket.

Szom bat dél előtt a reg ge li áhí ta tot
kö ve tő en vet te kez de tét a ve tél ke dő.
Min den olyan fi a talt vár tunk, aki
elég bá tor nak érez te ma gát, hogy ki -
áll jon a kö zön ség elé, és pró bá ra te -
gye tu dá sát és gyor sa sá gát. Egy be -
ug ró to tó ki töl té se után ki lenc já té kos
ke rült a já ték ba, akik hár ma sá val
játsz hat tak egy más el len. A já ték
so rán se gít sé günk re volt a bony há di
gim ná zi um kvíz-nyo mó gomb ja is,

mely szá zad má sod per ces pon tos -
ság gal jel zi, hogy a há rom já té kos kö -
zül ki nyo mott elő ször. 

A más fél órás ve tél ke dő ben vol tak
olyan kér dé sek, ame lyek re csak becs -
lés sel le he tett vá la szol ni, de ezek ből
is ér de kes és hasz nos in for má ci ók hoz
jut hat tak a részt ve vők. Meg tud hat -
ták pél dá ul, hogy hány em lős faj él
Ma gyar or szá gon (88), mi kor lép te át
a Föld la kos sá ga az egy mil li ár dot
(1830 kö rül), és há nyan él tek ed dig
össze sen a Föld boly gón (107 mil li -
árd). Hogy hány ki lo gramm kom mu -
ná lis hul la dé ko t termelünk egy év ben
(430, de tu da tos vá sár lás sal 100 alá
szo rít ha tó), vagy mennyi víz fo lyik el
egy nap csak egy em ber re szá mít va
(100-150 li ter!). 

A kér dé se ket az Evangélikusfia-
talokoldala in ter ne tes új ság szer -
kesz tői csa pa ta (Baranyay Zsófi,
DanicsSzabina,KoczorMárta és
GyőrffyLajos) ál lí tot ta össze, akik a
já té kot is le bo nyo lí tot ták. Kö szö net
a szépszá mú je lent ke ző nek és gra -
tu lá ció a vég ső győz tes nek, a kő sze -
gi MartonCsabának és a leg ügye -
sebb le ány zó nak, a ten ge li ci Füller
Noéminak, aki össze sít ve a har ma -
dik he lyen vég zett.

Re mél jük, hogy mind annyi an
nagy sze rű en érez ték ma gu kat, és
sok újat ta nult min den ki, aki részt
vett va la me lyik ökoprog ra mon. De
leg fő kép pen ab ban re mény ke dünk,
hogy a részt ve vők szem lé le te vál to -
zott a kör nye zet tu da tos gon dol ko dás
te rén.

g Győr ffy La jos

ASzélrózsa„zöld”oldala ÜZ enet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

Az eg ri vár nak lé te zik egy má so la ta
a Pi lis lá ba i nál. A kó pia 1968-ban
épült az az óta le gen dás sá vált tör té -
nel mi film, az Egricsillagok for ga tá -
si dísz le te ként. Vas be ton ból emel ték,
kül se jét ter mé sze tes kő bur ko lat tal
fed ték. Egyes ré szei fá ból ké szül tek,
ezek a csa ta je le ne tek alatt le ég tek, de
a kö vet ke ző fel vé te lek hez új já épí -
tet ték őket. 

A film el ké szül tét kö ve tő en a mű -
vár ma gá ra ma radt, és las sú, de biz -
tos pusz tu lás nak in dult. Mai ál la po -
ta egy kö zép ko ri vár ro mé ra em lé kez -
te ti szép szá mú lá to ga tó ját. Áll nak fő -

fa lai és mé re tes ka pu ja, cson ka la kó -
tor nya, mely így a vi seg rá di Sa la mon-
to rony ra em lé kez tet, bás tyá ja, ahon -
nan az eg ri nő ket ala kí tó szí nész nők
és sta tisz ták ön töt ték a for ró vi zet és
szur kot a lét rá kon fel ka pasz ko dó
vad „osz má nok” fe jé re. 

A vár Pi lis bo ros je nő kül te rü le tén
áll, a te le pü lés ről hu szon öt per ces
könnyű sé tá val ér he tő el.

Aki vár tú ra mel lett egy kis er dei
sé tá ra és ér de kes föld ta ni kép ződ mé -
nyek re is vá gyik, a kö ze li kék jel zé sen
in dul hat a pi li si Nagy-Ke vély nyer gé -
re. A be szé des ne vű Te ve-szik la ér -

de kes for mák kal ját szik. Az utat 210
mil lió esz ten dős dachs te i ni mész kő-
és 220 mil lió éve ke let ke zett do lo mit -
szik lák sze gé lye zik. 

A te rem tett vi lág szép sé ge it rej tő
há zi ás vány- és kő zet gyűj te mé nyün -
ket könnye dén gya ra pít hat juk út köz -
ben. Meg búj ha tunk a Ke vély-he gyi
kő fül ké ben, az az a Szó dás-bar lang ban.
A Bu dai-hegy ség re nyí ló pa zar ki lá -
tást nem fe led het jük. A Ke vély- he gyi
tan ös vé nyen tett geo ló gi ai sé tát az út
men ti kö ve ken fut ká ro zó mé re tes
zöld gyí kok va rá zsol ják élet tel te li vé.

g Re zsa bek Nán dor

Kettőazegyben–pilisivártúra
ésföldtaniséta

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

i

b „Reggelireima!Reggelireima!”–kiálthatnáarikkancs,haméglen-
neilyen…Merttényésvaló:közösenimádkoznakisazokafelelősen
gondolkodóéstenniakaróprotestánshívők,akikhónaprólhónap-
ra„reggelizni”gyűlnekösszeBudapestenaCentrálkávéházemele-
tirészén.Többségükvezetőtisztségviselő,akiamagahelyénigyek-
szikmindentmegtenniIstenországánaknövekedése,népünkfelemel-
kedéseérdekében.Alegutóbbaugusztus2-ántartottalkalomalap-
igéje:„De én hoz zád fo hász ko dom, Uram, már reg gel hoz zád száll
imád sá gom.” (Zsolt88,14)

Imareggeli
aCentrálkávéházban

Imareggeli né ven már ne gye dik al ka -
lom mal szer ve zett ke resz tyén össze -
jö ve telt dr.SomodyImreésdr.Molnár
Róbert.Ők nem is oly ré gen mint ve -
ze tő üz let em be rek, po li ti ku sok vol tak
köz is mer tek. Az egy kor a száz leg gaz -
da gabb ma gyar lis tá ján is sze rep lő So -
mody Im re bi zony ság té te lé vel ol va só -
ink a vi lá gi mé di á ban is ta lál koz hat -
tak – leg utóbb a ManagerMagazin
2014. jú li us 8-i szá má ban val lott meg -
té ré sé ről. Az ima reg ge li má sik mo tor -
ja pe dig az im már evan gé li kus kö rök -
ben is jól is mert kü bek há zi pol gár -
mes ter, dr. Mol nár Ró bert, aki meg -
tért po li ti kus ként több köny vet is írt
(Egypolitikus,akitrabulejtettIsten;
Ébresztő, Magyarország!; Amikor a
Csendbeszélnikezd!), és – egye bek
mel lett – a nemzeti evangelizáció
prog ram so ro za tát is el in dí tot ta.

Az ima reg ge li re giszt rált részt ve -
vői (al kal man ként negyven-ötven
fő) csak nem min dannyian ve ze tők, il -
let ve a ma guk he lyén mér ték adó vé -
le mény for má lók. Ér de mes idéz ni az
öt letgazdáknak – a meg hí vó kon is ol -
vas ha tó – alap gon do la tát: „Nemze-
tünkértérzetthívőkeresztényfelelős-
ségtudatunktólésőrállóitisztünktől
vezérelve,vezetők,üzletemberek,po-
litikusok, szolgáló testvérek közös

imádsága és együtt gondolkodása
céljából indítjuk útjára Imaregge-
linket,amelyenÖntisszívesenlátjuk.”

Ha gyo má nyo san min den hó nap
el ső szom bat ján ren de zik az össze jö -
ve te le ket. Au gusz tus 2-án is 9 órá tól
ér kez tek a ven dé gek, aki ket sze -
mély re szó ló igé vel fo gad tak. Ezek
után min den ki könnyen meg ta lál hat -
ta he lyét a ká vé ház el kü lö ní tett ré -
szén, mert eb ben sor szá mo zott asz -
ta lok és azok ra el he lye zett név kár tyák
se gí tet tek. Min den ki ka pott név re
szó ló ki tű zőt is, ami a má sik meg szó -
lí tá sá ban le he tett se gít sé gé re. Mi u tán
min den ki meg ér ke zett, RückZsolt
üz let em ber asz ta li imád sá ga után
va ló sá gos, bő sé ges reg ge li el fo gyasz -
tá sa kö vet ke zett. 

Már a ká vé il la ta leng te be a ter -
met, ami kor a ká vé zó tu laj do no sa, dr.
So mody Im re kö szön töt te a meg je -
len te ket, fel idéz ve a leg utób bi al -
kal mon el hang zot ta kat. (Ak kor Hei-
zer Tamás me nedzs ment szak ér tő,
bap tis ta lel ki pász tor be szélt a ve ze -

tés ről – ter mé sze te sen a Szent írás
alap ján.)

A so ro zat cél ja eb ben az év ben –
mond ta dr. So mody Im re –, hogy
meg lás suk, mennyi min dent le het
job ban csi nál ni a Bib lia alap ján.

A múlt szom ba ti együtt lét elő adó -
ja BálintÉva pe da gó gus, nyu gal ma -

zott sze re tet ott hon-ve ze tő volt.
Amikorhiányzottavezetés cím mel
tar tott lel ki szol gá la tá nak igei alap -
ja a Bírákkönyvének 4. és 5. ré sze
volt. Debóra és Bárák tör té ne tén ke -
resz tül mu tat ta be, mi lyen az, ami -
kor Is ten től ren delt ve ze tő áll egy
harc élé re, és mi lyen az, ami kor
nem. (Az elő adás ról fel vé tel ké -
szült. Ez sza ba don meg te kint he tő az
in ter ne ten, könnye dén meg ta lál ha -
tó, csak be kell ír ni a ke re ső ab lak ba
az „ima reg ge li” szót.) 

Az elő adás után dr. Mol nár Ró bert
re fe rá tu ma in dí tot ta meg a hall ga tói
hoz zá szó lá sok so rát, aki vé gül, a kö -
zös imád ság után az Ézs 54,14–17-ből
vá lo ga tott ver sek kel bo csá tot ta el a
részt ve vő ket: „Igazság által leszel
erős…Célt tévesztminden fegyver,
amit ellened kovácsoltak, megha-
zudtolszmindennyelvet,mely tör-
vénykeznimerveled.Ezazöröksége
azÚrszolgáinak,ígyszolgáltatokne-
kikigazságot–ígyszólazÚr.”

g Ta kács Fe renc

Dr.SomodyImre
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Benne: Vasárnapi
orgonamuzsika
7.20/DunaTv
Istenkezében
7.45/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
Balassagyarmatról
Igét hirdet Bartha István
lelkész
10.40/M1
Bibliaésirodalom
Petőfi: Az ember
11.30/M1
Útmutató
Hitünk közös gyökerei
20.20/M1
JaneEyre
(angol—amerikairomantikus
dráma,2011) (120’)

HÉTFŐ

05.55/DunaWorld
Hagyaték
Isten tenyerén
11.50/PaxTv
NairobiGirls
(riportfilm)
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
19.30/DunaWorld
Zegzugostörténetek
Gellérthegy
20.00/DunaWorld
Mindenkiártatlan?
(magyarjátékfilm,1961) (65’)
21.30/PaxTv
GusztávAdolf-ünnep
Sopron,2014
21.40/DunaTv
,,Mégiscsakérdemesilyen
öregneklenni!’’—Vásáry
Tamás80éves
(magyardokumentumfilm)

KEDD

15.00/DunaTv
Megőrzöttmúlt,megtalált
jövő (m.ismeretterjesztőfilm)
15.35/DunaTv
Mesélőcégtáblák
A fogaskerekű
15.45/DunaWorld
Élőegyház
(vallásihíradó)
20.00/PaxTv
Kút
(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
22.05/PaxTv
Nagyversmondás2014
(dokumentumműsor)
22.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök—Az
igazságszabaddátesz
benneteket
(magyardokumentumfilm-
sorozat,2008)
Kizártak

SZERDA

11.10/DunaWorld
Ridikül
(nőitalkshow)
Mindennapi csodák
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaTv
Neveisvan:Budapest
Csodatevő fák
20.55/DunaWorld
MR2Akusztik
(koncertfilm)
Kerekes Band
21.35/DunaTv
Ahívatlanvendég
(franciajátékfilm,1982) (88’)
22.45/PaxTv
Próbarepülés
Szélrózsa előtalálkozó
23.15/DunaTv
Atér
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

14.55/DunaWorld
Századfordítómagyarok
Lech ner Ödön (1845–1914)
15.45/DunaWorld
Istenkezében
17.05/DunaTv
Váratlanutazás
(Kanadaitévéfilmsorozat)
22.00/DunaWorld
VelünkélőTrianon
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
23.15/PaxTv
Evangélikusflashmob,2014
23.20/DunaTv
MüpArtClassic
Rossini: Kis ünnepi mise
01.35/DunaTv
Szerelmesföldrajz
Otthonom, Óbuda
02.20/DunaWorld
Határtalanulmagyar
László László a Szabad
Európa Rádióról

PÉNTEK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
8.05/DunaTv
Dunaanziksz
(m.ismeretterjesztősorozat)
A Vaskapu vidéke
9.55/M1
ASzentMihály-kápolna
(magyardokumentumfilm,
2008)
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
14.55/DunaWorld
Századfordítómagyarok
Pilinszky János
17.20/PaxTv
Ökumenikusimaheti
istentisztelet,Kálvintér,2014
20.00/DunaWorld
Hogyvolt?!
1986 tévéműsoraiból

SZOMBAT

8.05/DunaTv
Istenkezében
Színészet és szakralitás
11.00/DunaTv
Sírjaikholdomborulnak?
(dokumentumfilm)
16.10/PaxTv
Mitérazember,ha...?
(portréműsor)
Schäffer Erzsébet újságíró
16.20/DunaWorld
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
18.05/DunaWorld
Budaváripalotakoncert
(koncertfilm)
21.25/DunaTv
Egérkeaférfiakközött
(franciajátékfilm,1964) (86’)
0.30/DunaWorld
KérdésekaBibliában
0.30/DunaTv
Ellobbanómécsvilág
(magyardokumentumfilm)

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió—FM98
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu,
ismétlés: 22.00)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.25/DunaWorld
Világ-Nézet
Házigazda: Fabiny Tamás
evangélikus püspök
10.05/DunaTv
Magyarklasszikusokúj
köntösben
(irodalmiműsor)
14.40/DunaTv
Hazajáró
Soproni-hegység
19.30/DunaWorld
Kerekekéslépések
(m.ismeretterjesztősorozat)

VASáRNAPTólVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólaugusztus10-étőlaugusztus17-éig

Vasárnap(augusztus10.)
LegyenkegyelmeshozzánkazIsten,áldjonmegbennünket. Zsolt 67,2 (2Kor
13,13; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 48) Nagy anyám so se fo gott sem mi mun -
ká ba vagy te vé keny ség be ilyen tí pu sú fo hász nél kül. Mi előtt be le kez de nék,
föl fe lé né zek. Tu da tá ban va gyok, hogy be le ad ha tok min den erőt és tu dást,
le het bri li áns te het sé gem és rá ter mett sé gem, min dig szük sé gem van va la mi
több let re, amely nem tő lem jön, mert nem va gyok a bir to ko sa. Ke gye lem re
és ál dás ra szo ru lok. Tö ré keny sé gem, tö ké let len sé gem el is me ré se az egyik, a
hoz zá adott jó íz irán ti vágy a má sik, ami nél kül az ered mény és a si ker sem
íz lik. Ke gye lem és ál dás. Kezd het jük ez zel a fo hásszal mai na pun kat.

Hétfő(augusztus11.)
Éshallottam,hogymindenteremtmény,amennybenésaföldön,aföldalatt
ésatengerben,ésminden,amiezekbenvan,eztmondta:„Akirályiszéken
ülőéésaBárányéazáldásésatisztesség,adicsőségésahatalomörökkön-
örökké!” Jel 5,13 (Zsolt 117,1; Jak 2,14–26; Jn 9,24–34) Is me rős a him nusz. Hon -
nan is? Az úr va cso rai li tur gia egyik imád sá gá ban ma gasz tal juk így a Bá rány
Jé zust. Mél tó ar ra, hogy övé le gyen az ál dás és a tisz tes ség, a di cső ség és a
ha ta lom. Az a Bá rány mél tó mind er re, akit meg öl tek. Éle tünk min den ve -
re sé gé re, ku dar cá ra és fáj dal má ra tar to gat gyógy írt ez a him nusz.

Kedd(augusztus12.)
TamáspedigígyfeleltJézusnak:„ÉnUram,ésénIstenem!” Jn 20,28 (Jer 31,34;
2Kor 6,11–18/7,1/; Jn 9,35–41) Ez a sze mé lyes fel is me rés pil la na ta. Ta más már
túl van él mé nye ken, ta pasz ta la to kon, ki áb rán du lá so kon. Ezek után szü le tik meg
a bi zo nyos ság. Még pe dig a két ség leg mé lyebb pont já ról. A sze mé lyes bi zo nyos -
sá got és el kö te le zett sé get min dig Jé zus ad ja. Nem mi küzd jük ki. Éle tünk bár -
mely mély- vagy ma gas pont ján meg kap hat juk. Kér jük ma, hogy hi tünk sa -
ját, sze mé lyes meg győ ző dés le gyen, amely nem hagy meg szé gye nül ni.

Szerda(augusztus13.)
ElküldöttengemazÚr,hogyörömhírtvigyekazalázatosaknak,bekötözzem
amegtörtszíveket,szabadulásthirdessekafoglyoknak. Ézs 61,1b (1Jn 1,2; Jak
3,13–18; Jn 10,1–10) Ezt a mon da tot ke re si meg és ol vas sa fel Jé zus, ami kor
elő ször szó lal meg nyil vá no san a ná zá re ti zsi na gó gá ban. Tu da to san és vál -
lal tan ez a kül de té se: a gyen gék és a szen ve dők ol da lá ra áll. Ve lük vál lal kö -
zös sé get, olyan mér ték ben, hogy ez gyó gyu lást, vi gasz ta lást és sza ba du lást
je lent min den szen ve dő nek. Két ol dal ról is meg szó lít ma ez a kül de tés tu dat.
Vi gasz tal: ve lem is kö zös sé get vál lal bár mi lyen nyo mo rú sá gom ban, és ez a
szo li da ri tás tény le ges erőt su gá roz rám. Bá to rít: ész re ve he tem azo kat a szen -
ve dő ket, akik nek az én szo li da ri tá som köl csö nöz het ki csi örö möt és eny hü -
lést. Így jár hat juk ma utun kat: mint gyó gyul tak és gyó gyí tók.

Csütörtök(augusztus14.)
ÖrüljetekazÚrbanmindenkor!Ismétmondom:örüljetek. Fil 4,4 (Zsolt 68,4;
Lk 11,33–36/37–41a/; Jn 10,11–21) Mi lyen fur csa: a bá nat, a le tört ség, a mé -
reg jön ma gá tól, nem kell hoz zá biz ta tás. Örül ni meg tán ak kor is el fe lej -
tünk, ami kor min den okunk meg vol na rá. Nem vé let len, hogy a Bib lia gyak -
ran biz tat: örül je tek, áld já tok az Urat, ne ló gas sá tok az or ro to kat! Ma is ilyen
biz ta tást ka punk. Van nak, akik azért, mert csu pa jó az éle tük, de már úgy
hoz zá szok tak, hogy ész re sem ve szik. El fe lej tet ték a há la ér zé sét. Má so -
kat meg győz ni akar: nem biz tos, hogy min den rossz, ke res sé tek az öröm
le he tő sé gét. Az Úr ban több örö möt ta lál tok, mint gon dol ná tok. És olya -
nok is van nak, akik azt gon dol ják, rosszul hal lot ták, ez rá juk nem vo nat -
koz hat, hisz épp most min den re van okuk, csak az öröm re nem. Ne kik szól
a má so dik mon dat: is mét mon dom, jól hal lot tá tok, az Úr ban még is van oko -
tok az öröm re.

Péntek(augusztus15.)
Krisztusmondja:„Tudokcselekedeteidről,fáradozásodrólésállhatatosságod-
ról.” Jel 2,2 (Zsolt 9,11; Jn 18,19–24; Jn 10,22–30) Gyak ran érez zük úgy, töb -
bet tet tünk, mint amit el is mer nek. Má sok nak sok kal ke ve seb bért is tisz te -
let és el is me rés jut, min ket meg ész re sem vesz nek. Van, hogy jo gos ez az
ér zés, van, hogy csak egy faj ta én köz pon tú gon dol ko dás ered mé nye. Aki azon -
ban ben ne van egy ka var gó ér zés cent ru má ban, az nem igen tud ja meg ítél -
ni, jo gos-e a fel há bo ro dás vagy nem. Ke se rű sé get érez, ez min den. A mennyei
je le né se ket lá tó, a vég ső nagy pers pek tí vát is me rő Já nos tol má csol ja Krisz -
tus nyu godt és meg bíz ha tó mon da tát: én tu dom, mennyit fá ra doz tál, mi min -
dent tet tél. Is me rem hű sé ge det és ki tar tá so dat. Én ak kor is szá mon tar tom,
ha má sok nem. S hogy ez mennyi re meg bíz ha tó, azt mi sem bi zo nyít ja job -
ban, mint a foly ta tás: de is me rem hi bá i dat és té ve dé se i det is… Aki Krisz tust
kö ve ti, so ha sem gon dol hat ja ko mo lyan: en gem nem tart szá mon sen ki. A
leg fon to sabb nak va gyok fon tos.

Szombat(augusztus16.)
Nemmegyletöbbénapod,ésholdadnemfogyel.AzÚrleszörökvilágossá-
god. Ézs 60,20 (1Thessz 5,5; Fil 2,12–18; Jn 10,31–42) Szin te az egész éle tünk
így te lik: ka punk va la mi után, de már el is tűnt. Meg ra gad nánk, de már ké -
ső. Le ment a nap, el szállt az év, szin te egy pil la nat alatt az egész élet. Mi lyen
fan tasz ti kus pers pek tí vát tár elénk ez az ige! Igen is van nap, amely nem megy
le, hold, amely nem fogy el. Örök vi lá gos ság a jö ven dőnk. Ez a tu dat bé két
és nyu gal mat ad.

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Újnap– újkegyelem

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.

híreK,
hirdetéseK

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !

gyü le ke ze ti di ák szál lás jó zsef vá ros ban
A Bu da pest-Jó zsef vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség is mét vár ja az
egye te mis ta és fő is ko lás je lent ke ző ket a gyü le ke zet di ák szál lá sá ra. A Man -
dák-ház több nagy egye tem hez kö zel he lyez ke dik el. A bér le ti díj 23 500
Ft/hó, mely ben ben ne van a nagy se bes sé gű in ter net dí ja és a re zsi is. 

A je lent ke zés hez egy je lent ke zé si szán dék kal egy be szőtt, nor mál, nem
ame ri kai tí pu sú és nem szak mai ön élet rajz és lel ké szi/lel ki pász to ri/plé -
bá no si aján lás szük sé ges, mely nek szken nelt vál to za tát a man -
dak.haz@gmail.com cím re vár juk.

Öku me ni kus ta lál ko zó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján, 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó ra,
is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da pest, Ma gyar tu -
dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben. 

Az au gusz tus 17-i té ma: „Egosumveritas”–énvagyokazigazvalóság.
Tel jes kö rű is ten tisz te le ti szol gá la tot vé gez – a Né met völ gyi úti gya kor lat -
nak meg fe le lő en – BörzsönyiJánosné re for má tus lel kész nő Azütközéstis
vállalóIllés igei üze net tel.

Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me ni kus kö zös ség, a meg szű -
nő KÖT (Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság), va la mint az In ter na -
ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma gyar ré gi ó já nak tag ja it is.

APRÓHIRDETéS

Egye te mi lány kol lé gi um szál lás le he tő -
sé get kí nál Bu da pes ten. 30/319-0559.


