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Elüldözikazirakikeresztyéneket f 4.oldal
Jézussaltúlélők f 5.oldal
AkibenaSzentlélekmunkál… f 6.oldal
JoachimGauckönéletírásamagyarul f 7.oldal
Hiánycikkekvilága f 8–9.oldal
Anyitottajtó f 11.oldal

„Arepülőnmegkérdezia
légiutas-kísérőazutastól:
–Parancsolvacsorát?
–Mibőllehetválasztani?
–Igenvagynem.”
Naposoldal f 12.oldal

„Sokszortettükfelakérdést,hogyazakkoriszervezőket,atábor»ősatyáit«
vajonmikésztette1964-ben,hogy–CsákvárfölöttaVértesben
–megszervezzékazelsőtábort.Köztudott,hogyabbanazidőbentiltott
tevékenységvoltazegyháziifjúságimunka.Természetesenazerdészettől
kért»táborverésiengedélyben«semezacélszerepelt…”

Krisztushozkötve,mégisszabadon f 3.oldal

„Hitünketnemanemzettől,
hazától függetlenül, elszigetelődve
éljük,hanemazéletsűrűjében,amint
eztUrunkésMesterünkistette
földiéletesorán.”

Hazaszeretet f 2.oldal

Amodernnyugatifiatalokhozésa
projektelvárásaihozilleszkedvema-
gyarországi élményeiket a fiatalok
blogbejegyzésekbenörökítettékmeg.
Ezekbőlazírásokbólmegismerhet-
jük,hogyanbirkóztakmegazidegen
kultúraésanyelvnehézségeivel,mi-
ben találták örömüket nálunk, és
milyentapasztalatokkalgazdagodva
tértekhaza.

Azönkéntesekittlétüksorántöbb-
ször cserélték ki tapasztalataikat
egymással – amolyan csapatépítő
tréningettartva–,ésmegislátogat-
ták egymást különböző szolgálati
helyeiken.Kétlányközülükmakacs
honvágyrapanaszkodott,deaztánel-
menetelükkorrádöbbentek:valami-

képpamagyarországibázisisottho-
nukkávált.

A Szélrózsa országos evangéli-
kusifjúságitalálkozórésztvevőiélő-
benishallhattákChelseaésOlebe-
számolójátanemzetközisátorban.
Afiatalokrészletesprezentációttar-
tottak az amerikai önkéntesprog-
ramról,sok-sokképetésérdekesin-
formációthoztaklakhelyükről,szol-
gálatukról.AkinemjutottelSoltvad-
kertre,azsemfeltétlenülmaradtle
azamerikaifiatalokmagyarországi
„morzsagyűjtő”akcióiról–hálaaz
internetnek.

A legszorgalmasabb és legnép-
szerűbbbloggermindenbizonnyala
Nyírtelek-Görögszálláson szolgáló

ifjú teológus,ThadTitzevolt.Sok
személyeshangú,humorbanbővel-
kedő bejegyzést olvashatunk tőle;
szóesikanyírtelek-görögszállásiak
vendégszeretetéről,megismerjüka
helyipostást,akinemcsakkézbesít,
hanem alkalmanként focizik is a
gyerekekkel,ésanagypalacsintasü-
tőestisírásbafoglaltatik.Megtud-
hatjukpéldául, hogyThad először
használtéletében–jómagyarosan–
disznózsírt a sütéshez… Emellett
olykor–alírátsemmellőzve–való-
ságos filozófiai futamok is helyet
kaptak egyes bejegyzésekben – s
ezekalelkes,érdekesésesztétikailag
isértékesírásokfelkeltettékszerkesz-
tőségünkfigyelmét.

Kiolvashatjuk belőlük egyrészt,
hogyanvélekedikegymaiamerikai
értelmiségifiatalavilágróléshazánk-
ról,másrészttalálkozhatunkazotta-
nispiritualitással,sezhozzájárulhat
azamerikaiésamagyarlutheránu-
sok kapcsolatának elmélyítéséhez.

A továbbiakban egy kis ízelítőt
adunkazinternetvilágábanesetleg
nemolyotthonosanmozgóolvasó-
inknakThadmegkapógondolataiból,
amelyeketavilághálónyilvánossága
elétárt.

Hazatértek az ame ri kai ön kén tesek
b LeteltazAmerikaiEvangélikus-LutheránusEgyház(ELCA)fiatalfel-
nőtteknekindítottglobálismisszióiprogramja(YAGM)keretébenegy
tanévetnálunktöltőönkéntesekszolgálata.Azötfiatal–névszerint
MariHanchar, ThadTitze, ChelseaPaulsen, OleSchenk ésMeredith
Massey –egyházunkországosirodájadiakóniaiosztályánakirányí-
tásával Nyíregyházán, Nyírtelek-Görögszálláson, Szombathelyen,
Szarvason,illetvePiliscsabánsegédkezett.ASzélrózsatalálkozótkö-
vetően,július20-aután–aszombathelyiReményikSándorEvangé-
likusÁltalánosIskolaésAlapfokúMűvészetiIskolában,valaminta
romaönkormányzatnáldolgozóönkéntest,ChelseaPaulsentkivéve,
akiaugusztusvégéigmarad–azönkéntesekhazatértek.

f Folytatása3.oldalon

„Aszembenállóseregek1915júniusaés1917októbereközötttizenkétrettenetescsatátvívtakakarszton,azIsonzó
(szlovénnevénSoča)folyóvölgyementén.” f Adoberdóiemléktúrárólírásunka10.oldalon

ThadTitzevendégségbenagörögszállásiBaloghcsaládnál

Uborkaszezon
g BarthaIstván

Ígyisszoktukneveznianyarat.Át-
vittértelembeneseménytelen,unal-
mas időszak. Legtöbben ilyenkor
mennek szabadságra. Persze akik
uborkáttermesztenek,azokszámá-
ranagyonissokmunkávaljár,hiszen
hajnaltól alkonyatig hordozzák a
napterhét.Ésazéletegyébkéntsem
állmegattól,hogyegyeshivatalokrö-
videbbideigtartanaknyitva,éshogy
aziskolák–agyerekeklegnagyobb
örömére–szinténzárvavannak.

Alelkészekisvégzikafeladataikat,
méghabizonyostekintetbenkeve-
sebbet is,mintősztől tavaszig.De
ránkisféregykiskikapcsolódás.Plá-
ne,hogyanagymelegiscsakvízpar-
tonvagyárnyékoshelyenbírhatóki
némihűsítőésegyjóújságtársasá-
gában…

Éppolvasom,hogynegyvenéve
mondottleRichardNixon, azEgye-
sültÁllamokharminchetedikelnö-
ke.LemondásánakhátterébenaWa-
tergate-ügy néven elhíresült bot-
rány állott. Betörtek a Demokrata
Pártirodaházába,éskülönféledoku-
mentumokatvittekel.Atetteseketel-
ítélték. Ám már akkor feltűnt két
szemfülesújságírónaknéhányapró-
ság,amelyarraengedettkövetkeztet-
ni,hogyabűncselekményelköveté-
sérőlalegmagasabbköröknekistu-
domásukvolt.Későbbelőkerültbi-
zonyítékokésszemtanúk,érintettek
vallomásaialapjánegyrenyilvánva-
lóbbávált,hogyabetöréstmagaaz
elnökrendeltemegpolitikairiválisai
ellen.Perszementaszínlelés,aha-
zudozás egy ideig, mígnem végül
annyirakilógottalóláb,hogyNixon
lemondásrakényszerült.

Így működik a demokrácia ott,
aholmárrégótagyakorolják.Apo-
litikusok ott is korruptak, lopnak,
csalnak,hazudnak,deazértatörvé-
nyekáltalbiztosítottfékekésellen-
súlyokrendszerenemengedi,hogy
bárkinekisszemélyikultuszaalakul-
hassonki,vagydiktátorránőjekima-
gát.Azelnökelevenemválasztható
megkétciklusnálhosszabbidőre,és
bárkétnagypolitikaierőjelöltjeivál-
togatjákegymást,majdnemmindegy
–legalábbisazegyszerűpolgárokna-
piközérzeteszempontjából–,hogy
aválasztásonmelyikükleszabefu-
tó.Hiszenaszekérmegytovább.

Erreszemléletespéldánakkínálko-
zikegymásik,huszonnégyévvelké-
sőbbibotrány,amelyviszontade-
mokratákszámárahozotthátrányos
fordulatot.MonicaLewinsky foltos
ruhájakicsitkésőnkerültelő.Talán
szerencsésebb lett volna, ha Bill
Clinton elnök nem újrázhat, mint
hogyegyszemélyébenéskvalitásai-
banislényegesenfelkészültebb,tisz-
tességesebbésrátermettebb,ráadá-
sulakörnyezetvédelemirántiselkö-
telezettjelöltet,Clintonkorábbial-
elnökét, Al Gore-t utasítsa maga
mögéazaGeorgeBush, akinekképes-
ségeirőlésalkalmasságárólszámos
vicckeringett.

BárahivatalosolvasatszerintClin-
ton–ésáltalaegészpártja–nema
nyilvánosságrakerültfélrelépésmiatt
válthiteltelenné,hanemazért,mert
többalkalommalisegyikkezétaBib-
liánnyugtatva,másikatesküreemel-
ve szemrebbenés nélkül hazudott.
Erreaztmondom,hogybárcsakígy
lenne.Félőazonban,hogyamintNi-
xonkörnyezetébeniselfogadták,ésma
is vannak olyanok, akik kiállnának

amellett, hogy „jó ügy” érdekében
igenisszabadakárbetörnivagygyil-
kolniis,úgyamagukatpuritánerköl-
csiségűnek tudni szerető választók
Clintonnakishamarabbnéztekvolna
elegyelégerőshazugságot,mintegy
napvilágrakerültszexuáliskalandot.
Aszemforgatásésmegütközveleve-
gőutánkapkodásmögötttöbbnyireaz
áll,hogyazilletősokkalcifrábbdolgo-
kattesztitokban,mintaminlátványo-
sanfelháborodik.Mertaminemde-
rülki,azugyenemistörténtmeg.

Habáramiaztilleti,léteznekijesz-
tőbűncselekmények,amelyeketfé-
nyesnapvilágnálisemeltfővellehet
elkövetni.Atízezernyiártatlancivil
lemészárlásáértfelelősségrevonttá-
bornokotcsakúgy,mintakollégiumi
szobatársátálmábanfejszévelagyon-
verődiákot,hőskéntünneplikhazá-
jában.Csaka„mónikázásra”nincs
bocsánat.Pedigezazégegyadtavi-
lágonsenkirenemtartozikBillenés
Hillaryn kívül…

Hú, de meleg van! Én meg el-
aludtam itt a gumimatracon, ke-
zembenazújsággal.Mégszerencse,
hogyazarcomraesett,ésmegvédett
anapszúrástól.Csakígymegeléghü-
lyénnézekmajdki,hogyegyferde
csíkválasztjaelapirosrasülthasa-
matafehérenmaradtmellkasomtól.
Mindenesetremostjobb,haárnyék-
bahúzódom.

És az orvosok szerint pótolnom
kellasejtjeimfolyadékszükségletétis.
Természetesen szénsavmentes ás-
ványvizetfogokinni,vagyházifor-
ralásúteát.Denemámfeketét,mert
azélénkítőhatású,ésilyenkornem
egészséges,hanemfrissentépettcit-
romfűbőlvagyszárítottgyümölcsből
ésgyógynövényekbőlkészültfőzetet.
De semmiképpen sem cukros és
szénsavas üdítőt és végképp nem
sörtvagyfröccsöt,plánenemvodka-
narancsotvagygin-tonikot.Ezilyen-
korkészöngyilkosság.Éserkölcste-
lenis.Bemondtaatévé.

AszerzőaBalassagyarmatiEvangé-
likusEgyházközséglelkésze

„A szem for ga tás 
és meg üt köz ve le ve gő
után kap ko dás mö gött
több nyi re az áll, hogy
az il le tő sok kal cif rább
dol go kat tesz ti tok ban,
mint amin lát vá nyo san
fel há bo ro dik.
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–Anyuciédeskicsiangyalkája!
–Csicsijja,babája!
–Elhallgassmár,büdöskölyök!
–Igen,igen,magáhozszólok,kászá-
lódjon csak elő a padból, osztály
szamara!
–Ostobakamaszvagy,azbizony!
–Ilyenkorkellhazajönni,kincsem?
–Ne,hagyjon,fiatalúr!
–Ébredjmár,teálomszuszék…lus-
tanaplopója!
–Mármegintmitzagyválösszeitt
nekem,őrmester?!

(DinoBuzzati:Megszólítások)

* * *

Apéldázatnemmagábanáll,ahogy
kivágott szövegünkben elhangzik,
hanemegykérdésrefelel.Akérdést
Péterteszifel:„Uram,nekünkmon-
dodeztapéldázatot,vagyminden-
kinek?” Azaz a hűséges szolgákról
szólópéldázatcsakaszűkenvettta-
nítványi körnek szól, mintegy ki-
emelveazőszolgálatukatésterhü-
ket,vagyazegészsokaságnak,azaz
legyenmindenkiéber?

Jézus válaszát, amely ennek a
példázatnakképilegafolytatása,ez
akérdéshatározzameg.Ittnemaz
állaközpontban,hogymelyikszol-
gahogyszolgál,hanemaz,hogyha
egyszolgatudjauraakaratát,ésúgy

nincs a helyén a feladatában, az
rosszabbat tesz, mint egy olyan
szolga, akiolyan távolvanurától,
olyanalárendelt,hogynemistud-
jauraakaratát,ésúgykövetelmu-
lasztásokat.

Péternek ez úgy válaszol, hogy
ők,atanítványokmármegismerték
Jézus gondolatait, életről alkotott
felfogását,ezutánmárnemviselked-
hetnekúgy,minthanemtudnának
erről.Nekünk,keresztyéneknekpe-
digaztmondja,hogyIstenakaratá-
nakmegismerésearrakésztet,hogy
azőszemévellássukavilágot.

* * *

–Gratulálok,doktorúr!
–Mostmiregondolsz,mackócskám?
–Mitremélhetek,ügyvédúr?
–Jaj,elég,nembírommár,teszörnye-
teg,teördög!
–Remélem,nemkerülteelafigyel-
mét,tiszteltkollégám…
–Mostmegpuszilomazénédeskicsi
vezéremet!
–Vakardmegahátamat,apuci!
–Abéküléstválasztja,uram?
–Erreméltóztassék,képviselőúr!
–Mostmárittkell,hogyhagyjalak,
szépségeskandúrom!
–Hamegengedi,elnökúr…

* * *

Egyolyanvallásban,aholaszolgaság,
a kötelességszerű teljesítés elma-
rasztalótartalmatkap,szembenafi-
úsággal, az önkéntességgel, Jézus
szolgákrólmondottpéldázata sem
szólhat teljesítésről, kötelességről.

Tehátennekaszakasznakatartalmá-
bannemazalényeg,hogyaszolga
pontosanmitistesz,mikazokave-
rést érdemlő cselekedetek, és mik
nemazok,haneminkábbaszolgák
identitásárólvanszó,szolgaiszere-
pükbetöltéséről,helyükrőlavilág-
ban. A szolgák dolga, hogy uruk
akaratánakmegfelelőencselekedje-
nek, azaz legyenek szolgák teljes
identitásukban.

Jézusapéldázatábanolyanem-
berekrőlbeszél,akikazéletükben
ottvannak,aholIstenlátniakarja
őket,illetveolyanokról,akiknincse-
nekott.

Jézusvalójábanazemberidentitá-
sáról, önazonosságáról beszél. Va-
gyunkkisgyermekek,fiatalemberek,
méltóságos urak, nagypapák. Va-
gyunkkedvesek, szamarak, naplo-
pók, mesterek. Gyorsan futó éle-
tünkbenrákelltalálnunkembersé-
günklényegére.AJézussalvalótalál-
kozásolyanérzékenységethozlétre
bennünk, amely ezt megmutatja,
megteremti,éskitörölhetetlenülelis
helyezibennünk.

* * *

–Ugyenekemajándékozod,nagypa-
pa?
–Mibaj,öreg?
–Öntánmégemlékszik,mester…
–Éshaittnyomom,fáj,kegyelmes
uram?
–Békeveled,Krisztusbanszeretett
testvérünk!
–Hogyelmentezis,szegény!

* * *

Ezanémilegfeszültpéldázat,mely
aszolgákkegyetlenkedéseirőléské-
sőbbibüntetésérőlbeszél,valójában
mélységesörömhírthoz.Aháznak
van ura. Akik ismerik a ház urát,
azoknakazéleteahelyénlehet,hi-
szentudják,miadolguk,mitvárel
uruktőlük,tudnakszolgakéntélni.

Jézusnemarrahívtaatanítványa-
it,hogymegbüntesseőket,hanem
hogyátéljékaztazörömöt,hogya
helyükönvannak.Ateljességnekez
azérzése,az,hogyazemberértelmes
éstartalmaséletetéljen,hogyembe-
riidentitásábanbetöltsefeladatát–
ezJézusszándéka.

Ebbenazösszefüggésbeninkább
szánnivalóazamélységesenaláren-
deltszolga,akinemtudja,miadol-
ga,akinemislehetemiattsohajó
szolga,hiszennemismeriszemélye-
senaházurát,pusztánmásszolgák-
tólkapjaazutasításokat.

Péterkérdése–hogycsakminket
terhelszmegezzel,vagymindenkit
–Jézusellentétesválaszábaütközik
bele.Csaktiteketterhellek-e?Ezati
óriásilehetőségetek!Ismeritekaház
urát!Teljeséletetélhettek.Haeznek-
tekúgyjelenikmeg,mintteljesíten-
dőfeladat,mégsemmiközötöksincs
hozzám.

Jézustelevanvárakozással,mikor
értenekmegvalamittitkábólazövéi.
Talán nem véletlen, hogy kijelölt
szakaszunkutánígysóhajtfel:„Azért
jöttem,hogytüzetbocsássakaföld-
re, ésmennyire szeretném,hamár
lángolna!”

g KoczorTamás

sZ eNt H Á roM sÁg ÜN Ne Pe u tÁN 9.  VA sÁr NAP – lk 12,42–48 

Is mer ni a ház urát

Keresztényhitünkszerintföldiéle-
tünknekamedrétnemasorsmint
személytelenéskönyörtelenerőás-
sa, hanem Isten tervében minden
részletnekmegvanahelye.Semmi
semvéletlen,deeztnemfatalista,re-
zignáltbeletörődésselvesszüktudo-
másul,hanemazirgalmasésgond-
viselőIstenmegtapasztaltszereteté-
bőlfakadóbizalommal.

Nem magányra, hanem közös-
ségre teremtett minket mennyei
Atyánk. Így fogadjukazőkezéből
nemzetünkközösségétéshazánkat
is,amelybenélünkésdolgozunk.Ke-
resztényként nem veszítjük szem
előlmennyeipolgárságunkat,amely-
rőlazevangéliumszól,ugyanakkor
felelősséggeléstudatoselkötelező-
désselélünkabbanahazában,aho-
vánemvéletlenülszülettünk.

Nemértékeljüktúl,dealulsemér-
tékelhetjük a hazafiságot, a haza
szeretetét. Sokszor nem egyszerű
megtalálniahelyesegyensúlyt,hi-
szenegyrészt anemzeti identitást
feloldanikívánókozmopolitavagy
internacionalista törekvések,más-
résztanemzetszerepét,felelősségét
torz hangsúlyokkalmegfogalmazó
nacionalizmusnehezítiahelyestá-
jékozódást.Atörténelemfontosta-
nulsága,hogytrónésoltárszövetsé-

gevalóbansokkártokozottállam-
nakésegyháznakegyaránt.Azvi-
szont,hogyszintemindenvasárnap
azistentiszteletenazáltalánoskö-
nyörgőimádságban(oratiooecume-
nica)együttimádkozunkhazánkért
ésvezetőinkért,nemazállamésaz
egyház kapcsolatában oly gyakori
aránytévesztésbőlered.

Ezer szállal kötődünk nemze-
tünkhöz,hazánkhoz,éppenezérta
Jeremiásprófétaáltalismegszólal-
tatottigétkomolyanvéveimádko-
zunkaváros(ésazország)békes-
ségéért,amelybenélünk,hiszenan-
nakbékességétőlésjólététőlfügga
mibékességünkésjólétünkis.Mind-
abban, ami jó, együtt osztozunk,
ugyanakkor a közterhek viselésé-
bőliskivesszükrészünket,ahogyan
énekeskönyvünk485.énekébenisígy
énekeljük:„Áldásésbékesség/Ott-
honunkra:széphazánkra!/Ittfény-
likránkazég,/Munkánkatezaföld
várja. / Édes gyümölcsét ha mi
esszük, / Terhét, baját is vállra
vesszük:/Szívveléstettelúgysze-
retjük!//MinketazÚristen/Nem
teremtettkószaszélnek,/Merthe-
lyünkvanitten,/Aholőseinkisél-
tek./Ittahazánk,sbárhovatérjünk,
/ Ennek emléke marad vélünk, /
Távolitájrólideérzünk.”

Krisztusegyházasohanemkülö-
nültelazoktólaközösségektől,ame-
lyeketIstenjelöltkiföldönküzdőút-
jaszámára.Nemkívülrőlmérege-
tünk,kritizálunk,mennyeipolgár-
ságunkfensőbbségtudatával,hanem
Istenajándékaikénttekintünkezek-
re a közösségekre, melyeken ke-
resztül gondunkat viseli mennyei
Atyánk,ésszívünkrehelyeziazér-
tük való tevékeny felelősséget és
imádságotis.Ezttanuljukazigéből,
éseztazalapállásterősítibennünk
dr.LutherMárton többírásais.Hi-
tünket nem a nemzettől, hazától
függetlenül,elszigetelődveéljük,ha-
nem az élet sűrűjében, amint ezt
UrunkésMesterünkistetteföldiéle-
tesorán.

Egymásikénekünk,a486-osígy
vallerről:„NagyIsten,kiavilágot/
Alkottad,sbölcsenkormányzod,/
Érzi a szív jóvoltodat, / Melyből
mindenáldásfakad./Teadtadne-
künkehazát,/Ittmunkálodnéped
javát. / Itt az egyház drága kin-
csünk,/Gyámolunk,mígacélhoz
érünk,/Irgalmadnakhirdetője.”

Aközelgőnemzetiünnepre,au-
gusztus20-raisígyérdemeskészül-
nünk.Nemzetiünnepeinknemegy-
háziünnepek,nemKrisztus-ünne-
pek,mertnemazüdvösségtörténet

döntőeseményeireemlékezükilyen-
kor. Ugyanakkor magyar ember-
ként,hazánkértésnépünkértIsten
irántihálávalünnepelhetünknem-
zetünkkelegyütt.
„Mertnincsenittmaradandóvá-

rosunk,hanemazeljövendőtkeres-
sük” –olvassukaZsidókhozírtlevél-
ben (13,14).FöldiéletünkbenazEl-
jövendőretekintvevállaljuköröm-
mel és reménységgel hazánkat és
nemzetünket.Ezérthangzikmára
kezdetektőlahazáért,felsőbbségért
valókönyörgésazegyházajkáról.

AWürttembergben1553-banle-
írtáltalánoskönyörgőimádságsza-
vaival (EÉ 756. o.) imádkozzuk:
„Vedd oltalmadba kegyelmesen a
világifelsőségetésmindenelöljárón-
kat,hogyországunkatisteniakara-
todés jó tetszésedszerintkormá-
nyozzák,hogymindenbenazigaz-
ságérvényesüljön,agonoszságpe-
digvisszaszoruljon,ésmindnyájan
csendbenésjóbékességbenélhes-
sünk.Hallgassmegminket,Úristen!”

g KovácsLászló
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MennyeiAtyánk!Áldottlégyazért,
hogyéletetadtálnekünk,ésnapról
napra hordozol bennünket. Meg-
köszönjüknapikenyerünket,mellyel
táplálsz,társainkat,akikkelegyüttjár-
hatunkazéletúton,ésagyülekezet
közösségét,aholszavadáltalvilágos-
ságodatadodnekünk.

Köszönjüknekedeztamainapot
is,hogyünnepetkészítettél.Pihenést
adszhetimunkánkután,ésszentigé-
det, hogy Krisztus Urunk értünk
hozottáldozatátegyrejobbanértsük.
Segítsfelismernünk,hogyagolgotai
keresztcsodájábanelnyertükbűne-
inkbocsánatátésazörökéletet.

Urunk,tenemcsakhívszbennün-
ketmagadhoz,hanemmiutánmeg-
tapasztaltukkegyelmedéletformáló
erejét,mennyei ajándékaiddal el is
küldesz bennünket embertársaink
közé. Segíts, hogy a tőled kapott
kincsekkeljógazdaként,hűségesenés
engedelmesentudjunkbánni.Légy
mindigvelünkígéretedszerint,hogy
alázatbanésszeretetbentudjunkté-
gedkövetni,hivatásunkatbetölteni,
ésatenevedettudjuknaggyátenni.

Áldásodatkérjükagyermekekre,
akiketnekünkadtál,deatieid.Segíts,
hogyidejébenmeghallhassákazélet-
adóevangéliumot.Segítsdaszülőket,
keresztszülőket,nagyszülőket,hogy
rádmutassanakéletükkel.

Könyörgünkafiatalokért.Mutass
utatnekik,amikorhivatástéshitves-
társat keresnek, benned pedig is-
merjékfelaztazegyedüliutat,amely
azAtyáhozvezet.Adjhitelesházas-
ságokatésbármilyenhivatásukbanis
tégedszolgálókeresztyéntestvéreket.

Irgalmadbaajánljukazokat,akik
becsületesmunkávalkeresikkenye-
rüket.Adjerőtmunkájukhoz,akitar-
táshozvagyéppenazújrakezdéshez.
Őrizdazokatacsaládokat,amelyek-
ben a családfők szeretteiktől távol
dolgoznak, s ezért keveset vannak
együtt. Segítsd meg azokat, akik
munkátkeresnek,tartsdtávoltőlük
akísértéseket,afeleslegességérzését.

Hordozd,Urunk,azidősekésbe-
tegekgondját is.Temindenholott
vagy,aholhívnakésmarasztalnakté-
ged.Add,hogysokanmegtapasztal-
hassák,tevagyagyógyítóÚr,hape-
digmásaszándékod,adjerőtaztel-
hordozni. Itt is fordíts egymás felé
minket,hogyegymásterhéttudjuk
hordozni.Őrizzmegazönzőésma-
gakörülforgolódókeresztyénélettől.

Kezedbetesszüklevilágunksorsát,
jövőjét.Te,akiatörténelemUrais
vagy,látod,mennyifeszültséggelés
gyűlölettel,igazságtalansággalésha-
zugsággalvanteleaföld.Adjbékéta
miidőnkben,hogyebbenismeglát-
hassukmunkádat,ésdicsérhessünk
téged,abékefejedelmét.Segíts„ki-
csiben”isgyőznünkSzentlelkedáltal.

Végül megköszönjük drága ma-
gyarhazánkat,éshogyatörténelem
viharaibanismegőriztél.Csillapítsd
közöttünk az elégedetlenség és a
zúgolódás szavát. Tedd boldoggá
népünketabennedvalóhitésane-
kedvalóengedelmességáltal.Ámen.

AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTa-
nácsa(MEÖT)tagegyházaiéstagszervezetei
szeretettelhívjákhíveiketésajóakaratúem-
bereketazállamalapításunkésezerévestör-
ténelmünkünneplésénekrészekéntmegren-
dezendőökumenikushálaadóistentisztelet-
re.Azaugusztus19-én(kedden)18órakorkez-

dődőünnepialkalmatezúttalisBudapesten,
aSzilágyiDezsőtérireformátustemplomban
tartják.

Azünnepiistentiszteletenazökumenikus
szervezetbenisegyüttműködőhazaiegyházak
(római katolikus, református, evangélikus,
baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és

ortodox)főpásztoraiszolgálnak.Igéthirdetdr.
BölcskeiGusztáv reformátuspüspök,aMagyar-
országiReformátusEgyházZsinatánaklelké-
szielnöke,szolgáltovábbáGáncsPéter evan-
gélikuselnök-püspök,dr.ErdőPéter bíboros
és dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a
MEÖTfőtitkárais.

Meg hí vó hang ver seny re
A fóti kántorképző kórusa dr.
Kamp Salamon vezetésével az
angyalföldi evangélikus temp-
lomban(Bp.XIII.,KassákLajos
u.22.)augusztus17-éna10óra-
korkezdődőistentiszteletkere-
tébenelőadja J.S.Bach 120.kan-
tátáját.Azalkalomramindenkit
szeretettelvárunk.

Idénisleszállamalapítás-ünnepiökumenikusistentisztelet
h i r d e T é s
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Anapokbanjutottamhozzá,hogyel-
olvassamaLutherKiadógondozá-
sában a közelmúltban megjelent
könyvet, melyet Joachim Gauck,
Németországjelenlegiállamelnöke
írt, Nyári fagyok – őszi kikelet –
Visszaemlékezések címmel.Akönyv
azegykorinémetdemokratikusköz-
társaságbeli(NDK)evangélikuslel-
készbőllettállamelnökvisszaemlé-
kezéseit tartalmazza az ötvenes
évektőlnapjainkig.

Gaucktól még evangélikus lel-
készként hangzott el egy – utóbb
elhíresült–mondataz1988-asros-
tocki Kirchentag (egyházi napok)
záróistentiszteleténmintegynegy-
venezeremberelőtt:„Hamajdsza-
badleszelmennünk,akkorakarunk
ittmaradni.”Akkorezamondataz
NDKésaNémetSzövetségiKöztár-
saságviszonyáról,aszétszakítottor-
szágrólszólt.

Aztgondolom,nemvéletlen,ha
apolitikai töltetűmegfogalmazás
áthallásos,ésvonatkoztathatóke-
resztyénéletünkre,Krisztushoztar-
tozásunkra is.Tudom,hogymint
mindenhasonlat,ezissántít,deúgy
érzem, hogy ifjúsági munkánk
összefoglaló mottója lehetne az
idézettmondat.

Most, amikor aFejér-Komáromi
Evangélikus Egyházmegye ifjúsági
táboraelindulásánakötvenedikévfor-
dulójárakészülünk,sokszortettükfel
akérdést,hogyazakkoriszervezőket,
atábor„ősatyáit”vajonmikésztette
1964-ben,hogy–CsákvárfölöttaVér-

tesben–megszervezzékazelsőtá-
bort.Köztudott,hogyabbanazidő-
bentiltotttevékenységvoltazegyhá-
ziifjúságimunka.Természetesenaz
erdészettőlkért„táborverésiengedély-
ben”semezacélszerepelt…

Perszeazidőissegít,hogyemlé-
keinketszebbneklássuk,ésazakko-
rinehézségekamábólnézvelátsza-
naktalánkisebbnek.Atábor–mo-
sakodáshoz,főzéshez,iváshozszük-
séges–vízellátásátcsakegyfaluvé-
gikútbiztosította.Volt,hogyafapa-
dosbányászbuszmegállójátólatá-
borhelyigökrösszekérszállítottaa
táborozók csomagjait. Abban az
időbenazonbannemezaromanti-
kavoltatáborfővonzereje,hanem
alehetőség,hogyaszabadbansza-
badonlehetettKrisztusevangéliu-
márólhallaniésarról testvérekkel
beszélgetni.

Közelhatszázrégitáborozócímé-
reküldtünkmeghívótajubileumita-
lálkozóra,melyet szeptember 6-ra
tervezünkNagyvelegre,ésremény-
ségünkszerintlegalábbháromszázan
leszünkegyütt.Anagykérdésmost
az,hogymilyennekistervezzükezt
anapot.Szabad teretengedjünka
nosztalgiának?Ehhezmindenadott
lesz:régifényképek,atáborbaníró-
dott alkalmi újságok újranyomott
példányai, régi VHS-videofelvéte-
lekdigitalizáltváltozatánakfolyama-
tosvetítése…Vagytartsunkinkább
egyklasszikusevangélizálónapot?
Névkitűzőkrebizonyáraígyis,úgyis
szükséglesz,hogyfelismerjükazo-

kat, akikkel tíz-húsz-harminc éve
nemtalálkoztunk.

Azegyházmegyeitábortörténete
kétrészreosztható.Arendszerváltás
előttielsőnegyedszázadatiltottból
a tűrtbe való átmenetel időszaka
volt,amásodikhuszonötévpedig
márazegyházvezetéshivatalostá-
mogatásávaléssegítségével,azegy-
házmegyékifjúságilelkészeinekköz-
reműködésével szervezett táboro-
zásévei.Acélnemvoltésmasem
más,mintfiatalokatKrisztushozve-
zetni,közösségbenmegtapasztalnia
nálalévőszabadságörömétésatő-
lekapotterőveltovábbmenni.

A bőséges beszámolók engem
arról győztek meg, hogy az idei
Szélrózsaországosevangélikusif-
júságitalálkozóishasonlócéltva-
lósított meg. Természetesen más
körülményekközött,mintahogymi
az elmúlt ötven évben csákvári,
hántai, nagyvelegi táborainkban
családiaskeretekközöttmegéltük–
méghaeza„családiasság”olykor
százharminc-száznegyven fős lét-
számotjelentettis.

Ahitelesen„egymáseléélt”Krisz-
tus-hitvoltameghatározójaminden
egyes tábor tematikájának.Hiszen
éppennekkiválólehetőségeegy-egy
ilyentábor,aholanaphuszonnégy
órájábanegyüttvangyermek,fiatal
és„régebbótafiatal”.

Nemegyszervállaltaaközöshét
mindenörömétéspróbatételétegy-
egyidősebblelkészvagyvilágiveze-
tő.Szolgáltakközöttünkelőadással,

evangélizációssorozattal,avagypusz-
tánajelenlétükkel.Mertezisvonzó-
vátehetikeresztyénségünket,hitele-
síthetimondandónkat.Éselkötele-
ződésétisnövelhetimindenvezető-
nek,haarraszánjaidejét,hogynyá-
riszabadságábólakártöbbhetetisfi-
atalokkaltöltsönegyütt.

Perszetöbbmáscéljaisvanegy-
egyilyennyárihétnek.Bennevana
találkozásöröme, amásokkal való
együttlét, ismerkedés lehetősége.
Akárapárválasztásesélyeis.Ámha
csupánilyenigényekkiszolgálásánál
ragadnánk le, nem tennénk mást,
mintakármelyikiskolai,ifjúságivagy
gyermekmegőrzőtábor.Amiközös
felelősségünk megmutatni a kes-
kenyutat.Aztazutat,amelyenma-
gaJézusadesélytavelevalószemé-
lyes találkozásra. Az a Jézus, aki
nemcsakakisgyermekekethívjama-
gához, hanem – személyválogatás
nélkül –mindenkit. Magához hív,
magáhozvonz,hogytőlekapjunkál-
dást a továbbvezető útra, ahova
nemcsak küld bennünket, hanem
velünkjön,velünkvándorol.

Nagydologaszólásszabadsága,a
szabadvéleménynyilvánítás,azuta-
zásszabadsága.Akik1990utánszü-
lettek,talánmármásképpértékelik
eztaszabadságot.Talánmamárne-
künk is természetes.Atörténelem
azonbanmárszámtalanszorbizonyí-
totta,hogymennyiresérülékenyez
afajtaszabadság,smennyirehamis
tudlenniaszabadságérzet.Márcsak
ezértisérdemeselolvasniJoachim

Gauckkönyvét,melyhiteleskorrajz
akommunistadiktatúrárólésake-
leti blokk barakkjairól – amelyek
közöttállítólagamiénkvoltalegvi-
dámabb.

Kívánom,hogyakikmáraKrisz-
tustól kapott szabadság örömét is
megtapasztalták,ésaKrisztusbanva-
lószabadságotösszetudjákhasonlí-
taniavilágtól(politikától,politiku-
soktól)kapottszabadsággal,azoka
testvéreimminéltöbbeknektudják
személyeséletükpéldájávaltovább-
adni,sugározniezta–politikaiszél-
járásoktólfüggetlenülmegélhető–
örömöt.HogyakikmaaKrisztussze-
reteténekszorongattatásábanélnek,
kapjanakelégerőtésbátorságothir-
detni:őkKrisztusszabadfoglyai!

Krisz tus hoz köt ve, még is sza ba don

MészárosTamásfelügyelő
Nyugati(Dunántúli)
Egyházkerület

–MiértdöntöttSzarvasmellett?
–FérjemmelSkóciábanéltünk,mi-
előttadöntésmegszületett.Mindket-
tentanárkéntdolgoztunk,deegyi-
künkneksemtetszettakintioktatá-
sirendszer,illetvehosszútávonnem
láttukajövőnketmegalapozottnak.
MivelpáromkorábbanmáréltMa-
gyarországon,elgondolkodtunkazon,
milenne,havisszajönnénk.

Majdnemegyévesmérlegelésután
hoztukmegadöntést,hogyMagyar-
országotválasztjuk.Felvettemakap-
csolatotapüspökökkel,akikbiztat-
takéstámogattak.Végülkéthelyről
kaptamajánlatot:Szarvasrólésegy
Veszprém megyei közösségből. Ez
utóbbiteljesenolyanvolt,mintako-
rábbihelyem,amelyetimádtam.Va-
lamiért mégis úgy éreztem, hogy
mástkellenecsinálnom.

Amikorkiderült,hogySzarvasnak
evangélikusgimnáziumaisvan,vagy-
isazangolnyelv-tudásomatiskama-
toztathatom,ésúj lehetőségeket is
nyújt a gyülekezet, megerősödött
bennemadöntés.Hosszasanimád-
koztam,ésmindenalkalommalazta
választkaptam,hogySzarvasrakell
igentmondanom.
–Nemtartafeladatnagyságátólés

nehézségétől?Bizonyárahallottróla,
hogyazutóbbiháromévbenkétlelkész-
tőlkellettmegválniaaszarvasigyüle-
kezetnek.

–Nemtartok.Mindigiskedveltem
akihívásokat,ésúgygondolom,hogy

nem a helyzet, hanem az emberek
alapjánkellmegítélniegyközösséget.
Azonfogokmunkálkodni,hogymeg-
ismerjemazittélőket,ésolyannakis-
merjemmegőket,amilyenekvalójá-
ban,nempedigolyannak,amilyenné
ezahelyzettetteőket.Azelmúltné-
hánynaptapasztalataalapjánúgylá-
tom,hogynagyonjóközösségbeke-
rültem,aholmindenkiigyekszik,te-
levanreményekkel,előreakarlépni,
ésnemhátra.
–Nagyonrövididőről,mindössze

néhánynaprólbeszélünk,de látja-e
máramegoldandófeladatokat,prob-
lémákat?

–Még nem. Érzéseim vannak.
Erőskezű vezetőre van szükség, és
megkelltalálniazokatazembereket,
akikkelegyüttlehetdolgozni.Minden-
kinekazerősségéreésasegítségéretá-

maszkodva kell elindulni az úton.
Sok beszélgetésre és diplomatikus
megközelítésreleszszükség.Deúgy
gondolom, minden közösségben
adódnak problémák, konfliktusok.
Azittélőemberekpedig,úgyérzem,
továbbakarnaklépni.
–Mégiskettenmármeghátráltaka

feladatelől, ésújutakra léptek.Ön
mennyierőtérezmagában?

–Elégsokat.ÉsIstentőlkapom.Ha
Istenidevezetett,megvoltráazoka.
Őmegadjaazerőtésabölcsességet
ahhoz,hogyahelyzetetkezelnitudjuk.
–Hogyanlátnekianagymunká-

nak?Hogyanpróbáljamegszólítania
szarvasiakat?

–Aszemélyesbeszélgetésekhíve
vagyok.Szeptemberbencsaládlátoga-
tásokbakezdek,lelkipásztoribeszél-
getéseketfolytatok.Úgyérzem,hogy
errekorábbannemvoltidő.Pedigez
vezethet oda, hogy jobban megis-
merjem a híveket, és ők is engem.
Emellettmégvárhatóanazidénegye-
sülazótemplomiésazújtemplomi
gyülekezet,ígynagyobbleszazátjár-
hatóságésaközösség.Ennekellené-
reszeretnémazújtemplomigyüleke-
zetetistovábbépíteniazigehirdeté-
sek,alátogatásokésaközösségialkal-
maksegítségével,amianemhívőla-
kosságfeléisnyitástjelenthetne.
–Mindenképpújszerűazis,hogy

egyhölgykerültlelkipásztorkéntazÚj-
templomhoz.Miazaszemléletvagyfi-
lozófia,amelyet képviselni szeretne?

–Annakahívevagyok,hogysaját
magamatadjam.Nekemnincskétkü-
lönarcom:magánemberiéslelkészi.
Amitlátnak,aztkapják:egynyitott,
őszinteszemélyiséget.Azénfilozófi-
ám, hogy fogadjuk el és szeressük
egymást.Nemvagyunkegyformák,de
mindenkit olyannak kell elfogadni,
amilyen,hiszenIstenisígyfogadel
bennünket.

g HEgEdűsÉva
Forrás:newjsag.hu

Jó len ne itt ma rad ni! 
BeszélgetésCairns-LengyelHenriettevangélikuslelkésszel

b Megfáradttekinteteketlátott,reménytésakarástaszarvasiakszemé-
benCairns-LengyelHenriett. Ezvoltazegyikok,amiértúgyérezte,
Szarvasrakelljönnie.ASzarvas-ÚjtemplomiEvangélikusEgyházköz-
ségújhelyetteslelkészeaugusztuselsejévelkezdtemegavárosbana
szolgálatot.Apécsiszármazásúlelkipásztorkorábbantöbbkisebbte-
lepülésen, Bonyhád-Majoson, Béren és Kötcsén is dolgozott, az
utóbbiévekbenpedigegyskóciaiközépiskolábantanított,valamint
testi-szellemifogyatékosgyerekekneksegített.Azújlelkésztválasz-
tásánakokairólésterveirőlkérdeztük.

Acímbélikérdésazegyiklegfonto-
sabb,folyamatosanfölmerülőkérdés
számomra,miközbenegyolyanhe-
lyenszolgálok,amelymerőbenmás,
mintazotthoni.Akérdésmegformá-
lásavalójábankétrendkívülkülön-
bözőtapasztalatitartománybólemel-
kedikki.

Egyrésztlátokemberisorsokat,és
hallokkülönbözőtörténeteket,nem-
csakamédiából,hanemközvetlenül
is.Sokembertársunkmunkaésbiz-
tosanyagibázisnélkülél.Napmint
napatúlélésértküzdenek.Itt,Görög-
szállásonazemberekolyanalapve-
tő létfeltételekért küzdenek meg,
amelyekszámunkraegészentermé-
szetesek:hajlék,fűtés,víz,élelmiszer,
ruházkodás. Ahogy ők eltöltenek
egynapot,ésahogyerrőlgondolkod-
nak,azegészenújszerűszámomra.
Nekünkcsupánolyandolgokrólkell
elgondolkodnunk,mint találkozók
szervezése,ügyintézés,aházimunka
ütemezése,tanulmányok,testmoz-
gás, szórakozás stb.Ne feledjük, a
negyvenórásmunkahétkülönböző
egyéb ellátásokkal, például fizetett
szabadsággal viszonylag új keletű
jelenség!

(…)E.B.White írja,hogykétféle
vággyal ébred reggelente: egyrészt
szeretné mindennap jobbá tenni a
világot, másrészt élvezni akarja az
életet.Ezakettősirányultságmegne-
hezítianaptervezését.Azembernek
megvanazakiváltsága,hogymindket-
tőtmegvalósítsa,hogyalakítsaésél-
vezzeisavilágot.Luther ehhezmég
hozzátenné,hogymindenegyesnap
újjákellszületnünk,megkellújulnunk
Isten kegyelmében és szeretetében.

Nincs recept vagy előírás arra
nézve,hogyantöltsünkelegynapot.
Éstermészetesenmindentegyszer-
rejobbátenninemtudunk.Kevésbé

patetikus szavakkal azt mondhat-
juk,nemlehetmindig„nagydolgo-
kat”cselekedni.Kell,hogyidőttud-
junkszakítaninapmintnapameg-
állásra, és kell, hogy gondoljunk
azokkalatestvéreinkkelis,akik–tör-
ténelmi, gazdasági, politikai vagy
egyébokokból–egészenmáshogyan
kényszerülnekeltölteninapjaikat.

Minéharomantikusképzettársí-
tásokkalidealizáljukafejlődővilág-
ban tapasztalható jelenségeket: a
piacokonélelmiszertárulókereske-
dőket, a rongyos labdával focizó
gyerekeket,afolyóbanfürdőcsalá-
dokat.(…)

Szeretjükaztgondolninemcsu-
pánegynapról,deegészéletünkről,
hogyegyenespálya,amelynekmeg-
határozottrendjeakövetkező:tanu-
lás, karrier, családalapítás, majd
nyugdíjbavonulás.Eznemlehetajó
vagynormáliséletpályamindannyi-
unkszámára!Ittrájövök,hogyazélet
rendkívül érzékeny egyensúlyát
mennyirekönnyenfeltudjaboríta-
niakörülményekleromlása,anélkü-
lözésésahiány.
Démokritosz írja,hogyazéletün-

nepeknélkülolyan,mintegyhosszú
útfogadónélkül.Magamisszeretem
az ünnepeket, de kezdek egészen
másképptekinteniazokra,akiknek
számtalanoknálfogvanincslehető-
ségükbetérniafogadókba.Minap
mint nap elhaladunk mellettük a
hosszú úton. Miért nem osztunk
megvelükegytörténetet,egyjelet,
egykevésemberséget?

Ahétmilliárdnyiemberiségmin-
denegyestagjaugyanaztazutatte-
szimeganapkörülhuszonnégyóra
leforgásaalatt.Mileszaküldetésed
ma?Mitteszelmajdmagadért,ésmit
azembertársaidért?Hogyantöltödel
amainapot?

g ThadTitzE
(KinyikAnitafordítása)
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Hogyantöltjükanapot?
f Folytatásaz1.oldalról
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Erősnemzetközifelháborodás
éstiltakozáskísériaztaterro-
ristaüldözést,amelynekkö-
vetkeztében a keresztyének-
nektávozniukkellettamilli-
ósészak-irakivárosból,Mo-
szulból.AzEgyházakKözel-
keletiTanácsaBejrútbantar-
tottülésénelítélteazIszlám
Államkegyetlenkedéseit.

Keresztyénellenes
ultimátum
azegykoriNinivében
Sajtójelentésekszerintaszun-
nitákhoz közeli szélsőséges
iszlamistákavárosbanélőke-
resztyéneket fegyverrel állí-
tottákválasztáselé:vagyáttér-
nek az iszlám vallásra, vagy
megfizethetetlen különadó-
valsarcoljákmeg,illetvemeg-
ölikőket.

Amiótaezakeresztyénelle-
nesultimátumelhangzott,a
városbólcsaknemmindenke-
resztyén család elmenekült.

Afeketesereg,aterroristák
ultimátumátazősiAntiókhi-
aiSzírOrtodoxEgyházésaz
egészKeletpátriárkája,II.Af-
rémIgnáciusz elfogadhatatlan-
nak és tragikusnak nevezte.
„Elítéljük ezt a terrorakciót,
amelykeresztyénnépünkellen
irányul,deugyanúgyaklérus
ésalaikusokellenis”–olvas-
hatóapátriárkanyilatkozatá-
ban.Aszíregyházivezetőa
nemzetközi államközösség-
hez fordult, hogy „vessenek
végetennekajogellenescse-
lekménysorozatnak”.

VilágméretűFacebook-
szolidaritás
Közben a világméretű szoli-
daritásnakújformájaismeg-
született.AFacebook közössé-
giportálonközöltképekenlát-
ható,amintaszélsőségeskato-
naicsoportosulástagjaiake-
resztyénekházait,üzleteit,tu-
lajdonait egy arab „N”, azaz
nun betűveljelölikmeg.Ezje-
lenthetiazt,hogynazarénus,
másként:anázáretiJézusköve-
tője.AFacebookonugyanakkor
ezabetűjelöliakeresztyének

részérőlazirakitestvéreikkelki-
fejezettszolidaritásukat.Ezta
világméretű Facebook-szoli-
daritástaNémetEvangéliumi
Alianszelnöke,MichaelDiener
kezdeményezte.

Amuszlimokatisarraszó-
lítjákfel,hogyabarbár,ember-
telenfegyveresterrorizmustól
forduljanak el. Ugyanakkor
Diener figyelmeztet arra is,
hogyezazakciósemvezethet
iszlámellenesgyűlölethullám-
hoz, olyan elhamarkodott
(elő)ítélethez,hogyaziszlám
valláserőszakos,embertelen
ésmilitáns.

Moszul bibliai jelentősége
Avárosbanvanazószövetsé-
gipróféta,Jónássírja,ésittáll-
nakazegykorgazdagésfényes
Niniveromjaiis.Ezvoltaza
város, ahová Jónás prófétát
küldteazÚr.Aprófétasírja
egymohamedánmecsetterü-
letén található, ezért nincs
módarégészetifeltárására.

Ninivérőlmár1Móz10,11–
12-benolvashatunk, az egyik
legősibbvárosazonavidéken.
AzAsszírBirodalomfővárosa
voltaKrisztuselőtti7.századig.
Többkisprófétamegjövendöl-
te hanyatlását (Náh 3,7; Zof
2,13). Most ebből a városból
kényszerültekexodusraazott
élő ősi keresztyén közösség
tagjai.

Akáldeuskatolikuspátriár-
ka, Louis Raphaël Sako fi-
gyelmeztetettanépirtáslehe-
tőségére.Amikoramúlthét
végénazIS-alakulatokszámos
keresztyén falutmegszálltak

Észak-Irakban, az egyházfő
tájékoztattaasajtótarról,hogy
mintegyszázezerkeresztyén
kényszerült elmenekülni ősi
földjéről.

Németországi muszlimok:
jogellenesazüldözés
Ferenc pápa a keresztyének
megvédésére,ahumanitárius
katasztrófamegelőzéséreszó-
lított fel. Vatikáni források
szerintmárhalálosáldozataiis
vannaka„feketesereg”terror-
akcióinak.Többfiatalkeresz-
tyén haláláról tájékoztattak.

ABajorEvangélikusEgyház
azonnal ötszázezer euró
gyorssegélytajánlottfelame-
nekülőknek. Érdekes, hogy
IránésSzíriaisbejelentette,
hogy befogadja a menekülő
keresztyéneket.

A Németországi Muszli-
mokKözpontiTanácsanyilat-
kozatbanmutatrá:akeresz-
tyénekelüldözéseazészak-ira-
ki Moszulból jogellenes, az
IS cselekményei beleütköz-
nekanemzetközijogszabá-
lyaiba,ésszembenállnakaz
emberiességgel.KérikazEgye-
sültNemzetekSzervezetétés
azArabLigát,hogyhatéko-
nyanlépjenekfelazISmegfé-
kezéséértésazelüldözöttke-
resztyénekmegsegítéséért.

AzEgyházakVilágtanácsa
ésaLutheránusVilágszövet-
ségazirakiexodustmindake-
resztyének, mind a muszli-
mokszempontjábóltragikus
eseménynek tartja. Közben
Franciaország és Németor-
szágisbejelentette,hogybe-
fogadjaazelüldözöttirakike-
resztyéneket.

AzEgyesültÁllamokharci
repülőgépeketküldöttÉszak-
Irak,azISfeketeseregénekál-
lásai fölé. Ugyanakkor élel-
miszert,gyógyszert,takarótés
vizet dobnak le ejtőernyős
csomagokban amenekülők-
nek. Nemcsak a keresztyé-
neknek,hanemamuszlimok-
nakis.

* * *

„Segítsetek az iraki keresz-
tyéneknek!” – szólít fel az
alábbi kép. Mindenki tehet
valamit, ki imával, ki Face-
book-akcióval.Afelelősveze-
tők felelős döntésekkel, az
egyházakhumanitáriussegít-
séggel.Európaésavilágszo-
lidaritására, cselekvő szere-
tetérevanmostszükség.Meg-
teszik-e, megtesszük-e azt,
amiéppenamihelyzetünkben
kitelik tőlünk?Holnap talán
későlesz…

g Dr.BékEfyLajos
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El ül dö zik az ira ki ke resz tyé ne ket
Jó nás vá ro sá ból 

„Fekete”terroristákkíméletlenakciói–kimaradMoszulban?

b AzIszlámÁllam(IS)nevűkíméletlenterroristaszerve-
zetvalóságosirtóhadjáratotindítottazészak-irakirégió
lakosságaellen.Elsősorbankeresztyéneket,demásval-
lásúakatiselüldöznekősilakóhelyükről,hanemlesznek
arabszolgáik.Avilágpedigtiltakozik.AzEgyesültÁlla-
mokkatonaiakciótindított,illetverepülőgépekrőlvizet,
élelmiszert dob le a menekülőknek. Augusztus 10-i
gyorsjelentésnapjainklegnagyobbéslegveszélyesebbhu-
manitáriusdrámájáról.

AtársaságmegalakításaJohan-
nes de Zwaan holland pro-
fesszornevéhezfűződik.Alei-
denibibliakutatóazSNTSmeg-
alapításának ötletét 1937-ben
vetettefel,deamegalakulásra
1938.március8-igvárnikellett.
Majdközbeszóltamásodikvi-
lágháború, és az 1939 őszére
tervezettkonferenciaprogram-
füzeteazótaisafiókokmélyén
lapul…

Atársasághatvankilencedik
konferenciájánhatplenárisésti-
zenöt szemináriumi előadást
hallgathattak meg a résztve-
vőkaszervezethivatalosnyel-
vein: angolul, németül vagy
franciául.

„Mindegyik szeminárium
tagjai háromszor üléseznek a
konferenciaidejealatt.Bemutat-
nak egy tanulmányt, majd a
szekcióülésen alaposan meg-
vizsgálják,kielemzik.Ezeketa
tanulmányokatáltalábanvagy
egyvezetőtudományosszakfo-
lyóiratban publikálják, vagy
gyűjteményeskötetben,amelyet
a szeminárium vezetői szer-
kesztenekkésőbb”–árultaela
konferenciátnyitósajtótájékoz-
tatónMartindeBoer, azSNTS
titkára.

Ahollandprofesszoraszer-
vezetcéljaitugyanittígyfoglal-
taössze:„Atársaságmindigisaz
Újszövetséglegszigorúbbanvett
tudományosalapú,nemzetkö-
zivizsgálatáttartottacéljának,és
ezacélamainapigmitsemvál-
tozott.Fórumotszeretnénkbiz-
tosítani az Újszövetség-kuta-
tóknak a világ minden táján.
Többségében nyugat-európai
ésészak-amerikaitudósoktalál-
hatóksorainkban.Néhányéve
azonbantársaságunkigyekszik

növelniamástérségekbőlszár-
mazótagokszámát:Közép-és
Kelet-Európából, Afrikából,
ÁzsiábólésLatin-Amerikából.
Ma már külön bizottságunk
működik annak érdekében,
hogyavilágnakezekenatájain
elősegítseazújszövetségibiblia-
kutatást.”

Aszervezettagjainakegyütt-
működésére jellemző, hogy a
konferenciákon felvetődő té-
mák több évre szóló kutatási
programokként folytatódnak.
Aszegediszervezőkvezetője–
dr.BenyikGyörgy főiskolaitanár,
aszegediGálFerencFőiskola
TeológiaiKaraBiblikusTudo-
mányokTanszékénekoktatója
–nyilatkozatábanAquinóiTa-
mást idézte:régen„Párizsban
sütötték a teológia kenyerét”,
mígmost–azSNTStudomá-
nyostársaságtevékenységének
vonatkozásában–Szegeden.

Akonferenciánszóvolttöb-
bekközöttazoktatásésake-
reszténységkapcsolatárólaBib-
liaalapján,akereszténységésa
zsidóságkapcsolatáról,arómai
családfogalomésaSzentPál-i
teológia összefüggéseiről, az
apostolilevelekrőlésazevangé-
liumokrólegyaránt.

A termékeny tudományos
eszmecseremellettazSNTSúj

elnökötisválasztott,ismétegy
évre. A Halle–Wittenbergi
Egyetemevangélikusprofesszo-
ra,Udo Schnelle (képünkön)
úgynyilatkozott,hogyszámára,
akiazegykoriNémetDemok-
ratikusKöztársaságbólszárma-
zik,különlegesérzésMagyaror-
szágralátogatni,aholhuszonöt
évvel ezelőtt a Németország
egyesítéséhezisvezetőpolitikai
fordulat kezdődött. (A pro-
fesszorralelőzőlapszámunk5.
oldalánközöltünkinterjút.–A
szerk.) Eztkövetőenfordultaz
SNTS figyelme is Közép- és
Kelet-Európafelé,ígyrendeztek
márkonferenciátPrágábanés
Nagyszebenbenis.

„Küldetésünk, hogy tevé-
kenységünkrévénmegértessük
ésmegbékéltessükegymássalaz
embereket.ABiblia,azÚjszövet-
ség üzeneteinkeresztül igyek-
szünkközelebbhozniegymás-
hoz a különböző népeket. A
vallásnakkonfessziótólfügget-
lenülegyre fontosabbszerepe
vanésleszazemberekközötti
párbeszéd,megértésésmegbé-
kélés megteremtésében” –
mondtaUdoSchnelle,hozzáté-
ve:„Jövőnkpedigrészbenattól
függ,hogyakülönbözővallású
emberekegyütttudnak-eélni.”

Akonferenciáttöbbkulturá-
lisprogramkísérte.Amásodik
napon Balog Zoltán emberi-
erőforrás-miniszter nyitotta
megaztamagyarbibliatörténeti
kiállítást,amelyakülföldrőlér-
kezett vendégek számára kí-
vántbemutatninéhányfontos
hazai bibliatörténeti kincset:
protestánséskatolikusbibliafor-
dításokatSzentGellérttől nap-
jainkig.

g BartuczKatalin

b Múlt szombaton, augusztus 9-én zárult a Studiorum Novi Testamenti Societasnak
(SNTS),vagyisazÚjszövetségiTanulmányokTársaságánakideikonferenciája.Ahétév-
tizedeműködőtudományosszervezetrendszeresenmás-másországbantartjaéveskon-
ferenciájátésközgyűlését.Idénelőszörláttavendégülatanácskozástegymagyarváros,
Szeged. Az eseményre 55 ország 131 egyeteméről 267 bibliatudós érkezett hazánkba.
Többségükbenprotestánsok,devoltakközöttükmáskeresztényfelekezetekhez,sőtmás
vallásokhoztartozóÚjszövetség-kutatókis.Érdekesség,hogytízévenemvoltilyenmagas
arésztvevőkszáma,holotteszervezetazötkontinensrőltöbbmintezertagottartszámon.

Új szö vet ség-ku ta tók kon fe ren ci á ja
elő ször Ma gyar or szá gon
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épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a szteh lo gá bor

ok ta tá si in téz mény ben

ASztehloGáborEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaés
Gimnáziumtöbbmint249millióforintotnyertazÚjSzé-
chenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogramjában.A
támogatás lehetővé teszi a Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda,ÁltalánosIskolaésGimnáziumépületénekutóla-
goskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,vi-
lágításkorszerűsítését,illetvetalaj-levegőhőcserélősmes-
terségesszellőztetés,napkollektorosésnapelemesrendsze-
rektelepítését.

Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,a
fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-
lagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseré-
jére.Afűtésirendszertkondenzációsgázkazánoktelepíté-
sévelésacéllemezlapradiátorokfelszerelésévelteszikkor-
szerűvéésenergiatakarékossá.Ahasználatimelegvíz-rend-
szertteljesenfelújítják,napkollektorokkalsegítveaműkö-
dését.Megteremtikamegújulóenergiáthasznosító,talaj-
levegőhőcserélősmesterségesszellőztetésfeltételeit.Aré-
givilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélik.
Telepítenektovábbáegyhálózatravisszatáplálónapelemes
rendszertis.

AprojektelsődlegescélcsoportjaaSztehloGáborEvan-
gélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaésGimnáziumvalamennyi
tanulójaésdolgozója.Aprojektkörnyezetihatásterülete
azonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanemaz
elérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészország
energiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavít-
ja,akörnyezetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

SztehloGáborEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaésGim-
názium•1183Budapest,Kossuthtér2.
sztehloiskola.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a Pod ma nicz ky já nos evan gé li kus óvo da

és Ál ta lá nos is ko lá ban

APodmaniczkyJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIs-
kolatöbbmint163millióforintotnyertazÚjSzéchenyiterv
Környezetésenergiaoperatívprogramjában.Atámogatás
lehetővétesziaPodmaniczkyJánosEvangélikusÓvodaés
ÁltalánosIskolaépületeinekutólagoskülsőhőszigetelését,
külsőnyílászáróinakcseréjét,valamintfűtésirendszerének
korszerűsítését.

Azépületekenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,
afűtésiéséshasználatimelegvíz-rendszerenemteszeleget
akorelvárásainak,anyílászárókmáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-
lagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseré-
jére.Afűtésirendszertacéllemezlapradiátorokfelszerelé-
sévelteszikhatékonyabbá.

AprojektelsődlegescélcsoportjaaPodmaniczkyJános
EvangélikusÓvodaésÁltalánosIskolavalamennyitanu-
lójaésdolgozója.Aprojektkörnyezetihatásterületeazon-
bannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanemazel-
érnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészország
energiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavít-
ja,akörnyezetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola•1173Budapest,Ferihegyiút115.
laborz.sulinet.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a kál dy Zol tán 

evan gé li kus sze re tet ott hon ban

AKáldyZoltánEvangélikusSzeretetotthontöbbmint140
millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésener-
giaoperatívprogramjában. Atámogatáslehetővéteszia
KáldyZoltánEvangélikusSzeretetotthonépületénekutó-
lagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,
fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,
világításkorszerűsítését, napkollektoros és napelemes
rendszerektelepítését.

Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-
lagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseré-
jére.Afűtésirendszertkondenzációsgázkazánoktelepíté-
sévelteszikkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahasznála-
timelegvíz-rendszertteljesenfelújítják,napkollektorokkal
segítveaműködését.Arégivilágítótesteketúj,energiata-
karékosdarabokracserélik.Telepítenektovábbáegyháló-
zatravisszatáplálónapelemesrendszertis.

AprojektelsődlegescélcsoportjaaKáldyZoltánEvan-
gélikusSzeretetotthonvalamennyilakójaésdolgozója.A
projektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakazérin-
tettingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindikátor-
értékekkelközvetveazegészországenergiaellátásánakbiz-
tonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapot
megőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

KáldyZoltánEvangélikusSzeretetotthon •2730Albertirsa,
DózsaGyörgyút7.
albertievangelikus.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

h i r d e T é s

Hétkülönbözőnemzetiségű,habi-
tusú és gondolkodásmódúholo-
kauszttúlélőbeszéltamegpróbál-
tatásokról, mondta el személyes
történetét.Atúlélő szómárönma-
gábanisproblematikusszámukra
–derültki.„Éntúléltem,hatmil-
lióannem,nekemsemszabadott
volna…” – nyilatkozta az egyik
hölgy.

Volt, aki őszintén feltárta,
mennyigyűlöletpusztítottaőtbe-
lülrőlafeldolgozhatatlantraumák
után.Volt,akiakoncentrációstá-
borban is buzgón imádkozott.
Volt,akiakoncentrációstáborban
szültemeggyermekét…Elképesz-
tő emberi sorsok. Sokféle arc és
hang, de egyvalami közös ben-
nük:mindannyianJézusKrisztus-
bantaláltákmegagyógyulást,avi-
gasztalástésmegbocsátást.

Mindannyian más úton, de
ugyanodajutottak,azélővíz for-
rásához.Pedigtöbbükszámáraa
náciideológiaösszefonódottake-
reszténységgel,éskezdetbentele
voltakelőítéletekkel.Azthitték,Jé-
zusazokamindenátéltszenvedés-
nek. Egyes náci tisztek ugyanis
képesek voltak szájukra venni a
Megváltónevétvédhetetlentette-
ikigazolásaképp.

Akadt,kitsajátgyermeke,akadt,
kit maga a Biblia „térített meg”.
Túlélésüknekezamozzanatadott
valódiértelmet.Ráébredtek,Isten-
nektervevoltazéletükkel.Egyikük
úgyfogalmazafilmben:azértma-
radhatottéletben,hogyaztánIs-
tentszolgálhassa.

Nemcsupántúlélőkésatraumá-
kontúllévőkők.Hithűzsidók,akik
hiszik,hogyJézus(Jesua)aMessi-
ás.Egyiküksemtértátkeresztény
hitre,deéletükfővezérlőjeJézus
lett.Zsidóidentitásukatsosemfe-
ledik, de immár reménységet is
kaptakajövőrenézve:valakimeg-
haltértük,éselszenvedtehelyettük
bűneikkövetkezményeit.

Afilmvégén–kissézavarbaej-
tő módon – megjelent egy ima,
melyetazeredetilegpasszívfilm-
nézőkelmondhattak.

Az „akció” betudható annak,
hogyafilmmagyarváltozatának
producereaZsidókJézusértelne-
vezésű, amerikai gyökerű moz-
galomeurópaiéshazaivezetője,
AviSnyder, aprogramháziasszo-
nyapedigaszervezetfőállásúbu-
dapestimisszionáriusa és ama-
gyarnyelvűfilmtárskészítője,Tar
Kata volt.

g KinyikAnita

Jézussaltúlélők
b ABudapestiGolgotaGyülekezetHíradókávézójánaknagytermé-
benvetítettékleelőszörmagyarszinkronnalazAmerikábanmár
nagy elismerésnek örvendő, Túlélők történetei című, másfél
órásdokumentumfilmet.Amegrázóképsorokatésmondatokat
aZsidók Jézusért (Jews for Jesus) közösség bemutatkozása és
misszióstevékenységefoglaltakeretbe.

Százötvenötéve,1859.augusztus16-ánszületettZilahon
akésőbbitudóstanár,1897-tőlszülővárosahíresreformá-
tuskollégiumánakigazgatója,KincsGyula, akinekegyik
legnagyobbérdemeAdyEndre felfedezése,felkarolásaés
mentorálásavolt(őközölteelsőszárnypróbálgatásaitisa
Szilágy címűújságban).„Tebérmáltálmeg,kisvidékila-
pod,/Hogypoétalettem”–valljaAdyaVéndiáküdvöz-
lete címűversében.

AKolozsvártvégzett,eredetilegtörténelem–földrajzsza-
kostanárkitűnődiplomájamellékésőbbmegszerezteagö-
rög–latinszakosokleveletis.„Énjómesterem,jógörögta-
nítóm”–babusgatjaköltőnkamáremlítettversben.

Adyanegyedikgimnáziumiosztályelvégzéseutánke-
rültátNagykárolybólazilahi„ősiScholába”(Lajos öccsé-
velegyütt,akitszüleiekkorírattakbeazelsőosztályba),
s itt, talán a legfogékonyabb életkorban találkozott
KincsGyulával.Avégigbensőségestanár-diákviszony
akésőbbiekbenaztánférfibarátsággámélyült.Kincsaz
érettségiutánisrajtatartottaaszemétBandin(minden-

kiígyhívtaa„vidámpince-katlanban”),egyengetteút-
ját,svédte,habántották.

Aliberálisirodalomtörténet-írásúgytartjaszámon,hogy
AdyDiósynéBrüllAdél révénjutottkielőszöra„szépámu-
lásokszentvárosába”,Párizsba,pedigKincsmárrégótaszor-
galmazta,hogyutazzonaköltőnyugatra,lásson,tapasz-
taljon,szerezzenújélményeket.Mindehheztermészete-
senpénziskellett,mégpedignemiskevés.

Kincskieszközölte,hogyavármegyetámogassaBandit,
sszavazzonmegszámáraegyjelentősebbösszegetazúgy-
nevezettkulturálisadóból.Végül–lobbitevékenységeered-
ményeként–négyszázkoronátítéltekmeg,amelyetKincs
mégkiegészítettkétszázzalaSzilágy kasszájából,aztánrá-
beszélteazigencsakfukaratyát,AdyLőrincet, hogynyis-
sakiabukszáját,stoldjamegmégőisugyanennyivel.De
ezavidékitanárazIstenhátamögötti„hepehupás,vénSzi-
lágyból”aztiseltudtaérni,hogyaBudapestiNapló szer-
ződtessevédencét,sőtmégegyegészEurópáraszólóvas-
útiszabadjegyetissikerítettaszámára.

Ígyfelszerelve–nyolcszázkoronávalésszabadjeggyel
azsebében–vágottnekiBandianagyútnak.HogyRóma,
Münchenvagyakkoribanmás,divatosvároshelyettköl-
tőnkPárizsmellettdöntött,abbanLédánakkétségtelenül
komolyszerepevolt…

DeAdyisegészéletébenvigyáztaKincset!Habántot-
ták–mintpéldául1912-benazOrszágosReformátusTa-
náregyesületzilahiközgyűlésén–,kiálltmellette,szemé-
lyesjelenlétéveltüntetve.Ezalkalombólírta–Kincsnek
ajánlva–Avisszahozottzászló címűverset,melyetfelis
olvasottahelybélivigadóban.Azirodalomtörténettizen-
hétolyankölteményéttartjaszámon,amelyethozzáírtvagy
nekiajánlott–ilyenpéldáulAzIllésszekerén,ATisza-par-
ton, aFölszállottapáva,AzÉrtőlazOceánig, azÜzenetegy-
koriiskolámba vagyafentebbemlítettek.Édesanyjamel-
letttalánKincsvoltazaszemély,akiAdyegészéletéres
pályafutásáraalegnagyobbhatássalvolt!

Jelenírástaszületésnapihlette,defelhívásisegyben,hi-
szenjövőre,december31-énleszKincsGyulahalálánakszá-
zadikévfordulója.Zilahon,aKrasznautca(régebbenPe-
tőfi,mainevénstr.22.Decembrie1989)elejénmégállegy-
korilakóháza.Megérdemelnelegalábbegyemléktáblát,
mert szülővárosában sem intézmény, de még egy ki-
csinykesikátorsemviselianevét.

g OzsváthSándor

Az el fe lej tett Kincs
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AHalotti beszéd első sorát
vettekölcsönOzsváthSándor
köteteicíméhez:2009-benje-
lentmegaLátjátok,feleim…
majd2012-benaMikvagyunk
címűkönyve.Mindahárom-
nálfeltűnhetaszemfülesolva-
sónak, hogy harminchárom
fejezetbőláll(harminchárom
sajátfotóvalillusztrálva),akár-
csakBalassi versciklusai, ez
kétségkívül szerzői tudatos-
ságrautal.

Ahármasszámdominanci-
ája figyelhető meg továbbá
írásainakműfajaittekintveis,
hiszenlegújabbkötetébentár-
cák,anekdotákésútitűnődé-
sekkövetikegymást.A2012–
2014közöttszületettdolgoza-
tokközültöbbmegjelentmár
újságcikkéntaMagyarHírlap,
a Reformátusok Lapja, az
EvangélikusÉlet, aStádium, a
Polgárportál.hu, aHajdú-bi-
hariNapló, aSzókimondó és

a Szabolcs-szatmár-beregi
Szemle hasábjain.

Legújabb kötetében Ozs-
váthSándorszemélyesélmé-
nyeket és történeteket oszt
megolvasóivala„Kárpát-haza
maradékországon túli” terü-
leteitfelfedezőbarangolásairól.
Meglopottak címűírásábanpél-
dáulfelelősségrevonjaaszom-
szédországokésMagyarország
vezetését egyre csak kallódó
történelmi értékeink miatt.
Mintírja,„hanemvigyázunk,
széplassanelcsórjáktörténel-
münket, kisajátítják múltunk
éskultúránkkintimaradékait
is”.Atémánálmaradvakeserű-
en fakad ki Szobrok, szentek
honfoglalása címűtárcájábana
felújításnak titulált történe-
lemhamisítás, emlékműrom-
bolás,szoborgyalázás,alopa-
kodónacionalizmusellen.

Retorika-ésbeszédműve-
lés-tanárkéntérthetőmódon
nemtudelmenniszónélkül
beszédünk romlása mellett.
„Valaha a szónokok országa

voltunk,mertmindeniskolatí-
pusbantantárgyvolt(…)abe-
széd- és értelemgyakorlatok”
–olvassuk.Maviszontasport-
riporterek iselfelejtenekma-
gyarul:apartjelzőasszisztens
lett,acsapatokafinalfourba
kerülésértjátszanak…

Ámazolykorkisséborús-
bosszús hangulatú művelő-
déstörténetiírásokmellettpi-
káns történeteket, humoros
anekdotákat is olvashatunk,
többekközöttegyhuncutpék-
ről, aki „húsboltot” nyitott,
egyférjről,akimázsacukor-
kéntadtaelhitesnejét.

Olvasmányoséshangulatos
útleírásainyománeljutunk–
többek között – a felvidéki
Dobóruszkára, ahol az egri
várkapitányát,DobóIstvánt
temették újra 2008 nyarán;

végigjárhatjukKölcsey életé-
neklegfontosabbállomásait,
azokatatelepüléseket,ame-
lyek bejárásához ma öt or-
szágbakelleneelzarándokol-
nunk…

APoréshamu nemhagyo-
mányos értelemben vett
könyv,amelyetelkezdünkaz
elejénolvasni,aztánazutolsó
mondatnálbefejezzük.Sokkal
inkábbmagyarságismeretika-
landozás,amelyamaikonst-
ruált és/vagygasztrorealityk
világában kissé divatjamúlt
választásnaktűnik.ÁmOzs-
váthSándornemtudésnem
isakarkibújniabőréből.Nem
akar behódolni a népszerű
trendeknek, hanem folytatja
(szélmalom)harcátamagyar
nyelv,akultúraésahagyomá-
nyok ápolásáért, fennmara-
dásáért.

g HassóAdriEnn

OzsváthSándor:Poréshamu.
Accordia Kiadó, Budapest,
2014.Ára2400forint.

Har minc há rom opus
33 fo tó val

OzsváthSándorújkötetéről

b A 85. ünnepi könyvhét
előttjelentmegOzsváth
Sándor művelődéstörté-
nész,nyugalmazottfőis-
kolaioktatóPoréshamu
címűköteteazAccordia
Kiadógondozásában.Eza
szerző–trilógiánakszánt
–könyvsorozatánakutol-
sódarabja.
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–KedvesÉva,Önabaptistaközösség-
heztartozik,devannak-eevangélikuskö-
tődései?

–AzEvangélikusRádiómissziótöbb-
szörkészítettveleminterjút,azevangé-
likusHídmagazinbanjelentmegkönyv-
ismertetőm. Szeverényi János országos
misszióilelkésztmégaDunatévébőlés
azevangéliumirádióbólismerem.Emlé-
kezhetnekrámazEvangélikusÉlet olva-
sóianovellapályázategyikgyőzteseként,
sőtelsőkönyvembemutatásanyománis.

AzÜzenetkódnélkül címűkötetemhez
GáncsPéter, aMagyarországiEvangélikus
Egyház elnök-püspöke írt megtisztelő
ajánlósorokat.B.PintérMárta evangéli-
kuslelkész,anőimisszióvezetőjekétal-
kalommal is meghívott Révfülöpre, az
OrdassLajosEvangélikusOktatásiKöz-
pontba,aholakonferenciákonmáigható,
mélybarátságokatkötöttematestvérek-
kel.LegutóbbPiliscsabára,aBéthelEvan-
gélikusMisszióiOtthonbakaptammeg-
hívást,ottisbizonyságtételreéskönyvbe-
mutatóra volt lehetőségem, amit nagy
érdeklődéskísért.ALutherKiadóköny-
vesboltjábanisottvannakakönyveim.
–Azemberéleténeklegfontosabbesemé-

nyeJézusKrisztusnakmintMegváltójának
megismerése.Ilyenkoráltalábanegyélet-
igétiskapazember.ÍgyvoltezÖnnelis?

–Azénigémezvolt:„Hívjsegítségül
engemanyomorúságidején!Énmegsza-
badítlak,és tedicsőíteszengem.” (Zsolt
50,15)Mármegtérésemkortudtam,hogy
Istenatanúságtevőjévéhívottel.Ahogy
Jeremiásírja:„…perzselőtűzzéváltszí-
vemben,csontjaimbavanrekesztve.” (Jer
20,9)Tudtam,hogyéletemeseményeiről
bizonyságotkelltennem,hogyezIstent
dicsőítse.Egyszerűenésérthetően.Ebben
teljesedikkiazéletem.Úgyleszeknyu-
godt,boldogéskiegyensúlyozott,haen-
nekaszolgálatnakelegetteszek.
–Amikorelhívjákegy-egybizonyságté-

telre,könnyenmegtudnyílni?
–Igen,ezisIstenajándéka:nemcsak

azírott,csiszolgatottszónyitogatjaaszí-
veket,deazelhangzótanúságisbeleta-
lálalelkekbe.Talánazértvanígy,merta
találkozókramindigaszívemtitkánakval-
lomásait, legrejtettebb kincseimet vi-
szemel,éssehozzánemteszek,seelnem
veszekazÚrdolgaiból.Akönyvekpedig
arravalók,hogyakiszeretnetöbbettud-
ni,azhazaviheti,sotthonnyugodtanfoly-
tathatjuktovábba„beszélgetést”.
–Mikorkezdettelkönyveketírni,ésmi

késztetteerre?
–Istenindításárahároméve,hatvan-

háromévesenkezdtemkönyveket írni,
mertasokjókülföldi,hitépítőirodalom
mellettaligtaláltammagyartanúságte-

vést.Nemvitás,hogyakülföldiszerzők
köteteibenisIstenmunkálkodik,deúgy
vélem,hogyazeltérőkulturálisháttérmi-
attamagyarolvasókszámáraamagyar
történetektöbbetnyújtanak.Ráadásula
magyarnépnek tudniakell,hogy Isten
köztünkismunkálkodik!
–Eszerintahazaikeresztyénkönyvki-

adókkapkodtakakönyveiután?
–Elsőkönyvemettöbbminttízkiadó

utasítottaelpénzhiánymiatt.Egyiküksta-
tisztikájaszerintegyhasonló–magyar

szerző által írt – könyvet mindössze
száznyolcvanhétpéldánybantudtakelad-
ni.DeIstenkésztetettazírásra,ígyatíz
évenátmegtakarítottvagyonkámadtaaz
alapot a saját könyvkiadásához.Nagy
öröm,hogyimmártöbbezerolvasóval
cáfolhatom a negatív előrejelzéseket,
mertazembereknekigenisszükségükvan
atanúságtételre!Mivelkönyveimetidő-
közbenangolraislefordítottuk,ésfeltöl-
töttükazAmazon.com internetesáruház-
ba,elmondhatom,hogymostmármin-
denföldrészenolvashatjákőket.
–Egyírónakfontosakavisszajelzések.

Érkeznek-ereflexiók?
–Soklevelet,e-mailtkapok,detelefo-

nonésszemélyesenisgyakranmegkeres-
nek.MindigaBibliaalapjánválaszolok,
mertezazÚrügye,ésnemazenyém.
Könyveimben őszintén írok, ahogy a
Szentírásbanismélységeketésmagassá-
gokatolvasunkazemberekről,gondoljunk

Mózes,DávidvagyPétertörténeteire.Ta-
pasztalatomszerintezeltudjaérniazol-
vasókban,hogyőkisfelismerjékéletük-
ben Isten munkálkodását, mely erősíti
őket,ésbizalmatadazÚriránt.Számos
ilyentartalmúmegnyilatkozástkapokés
remélekatovábbiakbanis.
–Ezekszerintfelnőtteknekszólnaka

könyvei?
–Eddigháromfelnőtt-éskétgyermek-

regényemjelentmeg,mostíromahato-
dikkötetemet,amelyetkarácsonyravá-
runk,ésamellyelismétagyerekeketsze-
retnémmegörvendeztetni.
–Szólnakicsitbővebbenamármegje-

lentekről?
–Elsőkönyvem–Azítélet:felmentés!

– a megtérésem története. A második
Üzenet kód nélkül címmel arról szól,
hogykikhezésmilyenszemélyesüzenet-
telküldöttelazÚr.AHogyanértettem
meg… című kötetemben arról írok,
mikéntismertemfelazokatajeleket,ame-
lyekmárkisgyermekkoromtólfogvaIs-
tenhezvezettek.Azelsőgyermekköny-
vem–Ugyan,kiszerethetneengem– egy
csonkacsaládbanfelnövekvőtestvérpár-
rólszól.Akislány,akiúgyérzi,őtnem
szeretisenki,egyszeregynyitotttemplom
előtt megy el, ahonnan kihallatszik az
ének:„Istenszeretmindenkicsigyere-
ket”…Amásodikrészcíme:Hátmégis
szeretengemvalaki?Avasárnapiiskolá-
banmegtudjákakicsik,hogyaszerete-
tettanulnikell.Atrilógiabefejező,kará-
csonyramegjelenőrészénekcímepedig:
Akitudja,hogyszeretik,sosincsegyedül.

Könyveimmel a hívőket és keresőket
egyarántmegkívánomszólítani.Hálásva-
gyokIstennek,hogynem„savanyúuborka-
könyveket”kellettírnom,hanemhumor-

ralésversesformábanistovábbtudtamad-
niarámbízottakat.Arspoeticámez:egy-
szerűen,érthetőenszóljakéstisztán.
–Távolabbitervek?
–KövetkezőkönyvemcímeÖcsike.Al-

címe:EgyócskadrogosvagyIsten-szere-
tettgyermek?Arrólszól,hogyanszólítot-
tahazaIstenahuszonötévesfiamat.Ter-
vezem,hogy–emlékeimalapján–írok
egy ’56-os ifjúsági regényt, amelynek
munkacíme:Azelveszettkirálylánytitkai.
Mint Szabó Magda Abigéljében Vitay
Georginátazőédesapja,engemiselrej-
tettazédesapámegyegyházigimnázium-
ba…Ottismindigaztéreztem,hogyegy
„főrendtitkosutódja”vagyok.

Megtérésemótamártudom,hogyez
igazis,mertJézusKrisztuskirályigyer-
mekelettem!Eztaboldogságotszeretném
átadnimásoknakis,várvaagyülekezetek
meghívását.

g TakácsFErEnc

Aki ben a Szent lé lek munkál…
BeszélgetésSalyámosyÉvakeresztyénírónővel

b HatodikkönyvétírjaSalyámosyÉva, akihuszonkétévvelezelőttismerteelMeg-
váltójánakJézusKrisztust,sazótatöretlenlendülettelteszbizonyságotró-
la.Nemcsakkönyveivel,élőszóvalis,hiszenmindigigyekszikelegettennia
gyülekezetimeghívásoknakis.Azelmúltkétévbentöbbminthatvanalkalom-
malvoltrészeebbenhatároninnenéstúl.ADunaTelevíziókorábbiszerkesz-
tő-rendezőjetehátnyugdíjaskéntismozgalmaséletetél;könyveketírésad
ki,miközbenaMagyarEvangéliumiRádiószerkesztőjeis.
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Gauckutószavábaneláruljaazolva-
sóknak: kezdetben csupán hivatali
éspolitikaiútjárólkívántbeszámol-
niakötetben,aztánrákellettjönnie:
„…aszemélyesenmegéltesemények-
nek,találkozásoknakésazegyéniér-
zéseknek szükségszerűen több he-
lyetkellelfoglalniukírásombanahhoz,
hogy jobban el tudjammagyarázni
politikaihozzáállásomatésmagatar-
tásomat”(308).Ígyleszigazánhite-
lesazakeletnémet(„Ossi”=Ostdeu-
tsche),kétdiktatúrátönmagáhozhű-
enátvészelő,bátorhangúevangélikus
lelkész,akivisszaemlékezéseibenvol-
taképpen a szabadságról ír. A vá-
gyott,majdmegtaláltszabadságról.
Arrólaszabadságról,amelyszerinte
csakis felelősségvállalással, állandó
önreflexióvalésinnovatívhozzáállás-
salpárosulhat.

Atizenötfejezetbőlálló,időrend-
bensokszor„bakugrásokkalhaladó”
kötetközvetlenültárjaelénkGauck
családiéletének,politikaipályafutá-
sánakésgondolkodásmódjánakala-
kulását.Életénekmegpróbáltatások-
kalterhesidőszakaitésreménytelje-
sebb szakaszait is. Például nagyon
megviselte a híveit is „maradásra”,
kitartásraösztönzőlelkészt,hogyhá-
romgyermekenyugatradisszidált.Re-
ménytelivoltviszontszámára,amikor
„észak felébredt”, ésmegindultak a
tüntetések.

* * *

Az1940-benaKeleti-tengerszelesvi-
dékénszületettGauckotanyjaAné-
metanyaéselsőgyermekecíművona-
las könyv előírásainak megfelelően
gondozta.Tízévesvolt,amikorapját
koholtvádakalapjánSzibériábahur-
colták.Ötévmúlvatértcsakvisszaa
családfőfogatlanul,csontsoványan,de
változatlanulegyenesgerinccel.

AzifjúGauckotvonzottaanyugat,
lehetőségenyílttöbbízbeniselláto-
gatniodaafalmegépítéseelőtt.Mo-
zibaésdzsesszkocsmábament,sze-
retteElvist, egzisztencialistákatolva-
sott.Nyugat-Berlinhangosésvadvolt,
a kommunista propaganda szerint
bűnösis.Végüla„nyugatfelényílóka-
put”gazdaságimegfontolásokbólés
a további tömeges kivándorlások
megakadályozásárazárattaleWalter
Ulbricht, aNémetSzocialistaEgység-
párt(NSZEP,akeletnémetkommu-
nistapárt)KözpontiBizottságánakfő-
titkára,röghözkötve,gettóbazárva
ezzel az NDK polgárait. „Falusiak
lettünk,nohanyugatikönyveketol-
vastunk,nyugatizenékethallgattunk
és nyugati ruhát hordtunk” – írja
Gauckironikusan(70).

Nagyon érzékletesen festi le a
könyv,miért lehetekkoraszakadék
„kelet”és„nyugat”közöttarendszer-
változásutánis.Rávilágít,miértnem
érthetimegegyszületettnyugatiso-
ha,mitjelentegyvoltNDK-sszámá-
raazegységesNémetországésade-
mokrácia.Ésarrais,hogymitjelen-
tettadiktatúraidejealattahit:„Aszü-
lőivagyazállamitekintéllyelellentét-
ben ahit arranyújtott lehetőséget,

hogyegyolyanigazságrabízzukma-
gunkat, amelyre senki nem utasít
minket,ésamelyetsenkinemvehet
eltőlünk”(94).

Vészterhesidőszakokbanfelértéke-
lődikazigeereje.Kapaszkodóválesz.
BárGaucknemrejtettevékaalávé-
leményét,nemkollaboráltarendszer-
rel,sőtőtmagátismegfigyelték,so-
semuszítottaahíveit.„Azegyháznem
egypolitikaiellenprogrammalrendel-
kező párt volt, sem pedig földalatti
szervezet,amelyaláakartavolnaak-
názniarendszert.Eszmevilágánakés
cselekedeteinek középpontjában az
NDK-banisJézusKrisztusállt”(117).
Hakellett,garázsokban,magánlaká-
sokbantartottákmegahittanórákat,
istentiszteleteket.Haszükségvoltrá,
Gauckfelszólalt–példáulafiatalok
beszervezésevagyakötelezőhonvé-
delmioktatásellen.Máskorszolida-
ritásátfejeztekihevesebbrendszer-
ellenesifjakmellett.(Példáularosto-
cki középületek falaira lázadó jel-
mondatokat festő Gunnar és Ute
Christopher, valamintDörteNeuba-
uer ifjúságigyülekezetitagokmellett.)

* * *

Gauck1958-banérettségizett.Erede-
tileggermanisztikát,majdújságírást
akarttanulni,decsaládihátteremi-
atteztnemengedték,ígyhelyettea
RostockiEgyetemenkezdtemegta-
nulmányaitevangélikusteológiasza-
kon.Mindenfélepátosznélkül,őszin-
ténvallarról,hogyan„keveredett”a
teológiáraő,akitanulmányaikezde-
ténelsemtudtaképzelni,hogyegy-
szervalóbanlelkészlesz.„Felülakar-
tamvizsgálniazt,amitIstenrőladdig
csak sejtettem vagy megközelítően

tudtam, többet akartam megtudni
magamrólésavilágbanvalóhelyem-
ről, és nem utolsósorban érveket
akartamszerezniazuralkodómarxis-
taideológiávalszemben”(94).

1959-ben,tizenkilencévesen,szin-
tegyerekfejjelnősültmeg.„Hansival”
szövődő szerelméről is egyszerű
szavakkal,dekifejezőenír.„Aziro-
dalom iránti szeretetünk kapcsolt
össze bennünket. (…) Szegények
voltunkésgazdagok,mertegyfoly-
tában ajándékokkal halmoztuk el
egymást–bizalommal,gyöngédség-
gelésvégülegynagyromantikussze-
relemmel”(60–61).

Kezdetben – már egygyermekes
családként – ameglehetősen agilis
Warremannnagymamaházánakalag-
sorábanlaktak,illegálisan.Gauckaz
egyetemet viszonylag későn, 1965-
ben fejezte be. Segédlelkészi tevé-
kenységétaGüstrowmellettiLaage
városábankezdte.„Segédlelkésziszol-
gálatom alatt kezdtem megérteni,
hogyazembernekelőszörkonkrétföl-
di kihívásokkal kell megküzdenie,
mielőttavilágrejtélyeinekmegoldá-
sáhozfogna”(104).

Márparókuslelkészkéntameck-
lenburgievangélikuspüspökségkü-
lönbözőtelepüléseinvégzettlelkészi
szolgálatot.ElőbbLüssowban,majd
Rostock egyik lakótelepi részében,
Evershagenben szolgált, ahol gya-
korlatilagasemmibőlépítettgyüleke-
zetet.Tevékenységekésőbbavárosiif-
júsági lelkipásztori tisztségében ki-
emelkedőensikeresvolt,egészésza-
kon ismertté lett gyülekezetépítő
szolgálatával.Mindehhezolyanpél-
daképekadtakerőtneki,mintamilyen
akésőbbitartományipüspök,Hein-

richRatke volt,akiegykorRostockel-
sőpanellakótelepénegycirkusziko-
csitalakítottIstenházává.

1982-benGauckotazevangélikus
egyházinapok(Kirchentag)elnöksé-
génektagjáváválasztották.Az1983-
asrostockiegyházinapokonjóhar-
mincezrenvettekrészt–ekkorGauck
önéletírásaszerint„valamimegmoz-
dultazNDKtársadalmában”(120).
Szintén az ő vezetése alatt tartott
beszédet Helmut Schmidt egykori
nyugatnémet kancellár az 1988-as
egyházigyűlésen–azNSZEPtiltako-
zásaellenére.

Gauckazittelhangzottprédikáci-
ójábólrészletetisközöl,méghíveb-
ben átadva ezzel a korhangulatot:
„…azéjszakamélyénabbanazem-
berbenélaleghevesebbvágyafény-
re,akinekvirrasztaniakell.(…)Afény
látássalajándékozmeg–meglátjuk
azokatadolgokatis,amelyekben-
nünkmennekvégbe.Talánilymódon
komolyanveszemasötétséget,élte-
tem ezt a vágyat, nem nyelem le.
Mertelkellviselnemazt,amigyötör,
máskülönbennemfedezemfelavá-
gyat. És vágyakozni akarok, mert
máskülönbennem találok rá a re-
ménységre”(125).

* * *

Megindítóaníraváltozáselindulásá-
ról.„Ezeknekazidőknekazadtameg
akülönlegességét,hogyvalamiegé-
szenváratlandologtörtént.Ismertük
avereségeket,amelyeketmindannyi-
anbelsőlegéltünkát:1953.június17-
ét,amagyarországiforradalmatésa
lengyel munkások sztrájkját Poz-
nańban1956-ban,aberlinifalfelépí-
tését1961-ben,aprágaitavaszt1968-
ban,aKeleti-tengerlengyelpartsza-
kaszánzajlósztrájkokat1970-ben,a
Szolidaritásfüggetlenszakszervezet
betiltását1981-ben–mindmegannyi
kudarcraítélttiltakozásfigyelmezte-
tését.(…)Azemberekévtizedekenát
tartó tehetetlenségükben begyako-
rolták,hogynemhagyjákmagukatfel-
ismerni, hogy úgy tesznek,mintha
mindenjárnáamagaszocialistaútját.
(…)Deaztánazemberekmégnálunk,
északonis–lassan,habozva–kime-
részkedtekfedezékükből”(182).

Az utcára kivonulva kezdetben
mégérezhetőenkeresteamagahang-
játatömeg.Aztánegyütttanultáka
Miatyánkot ésazegyháziénekeket.
„Erőtöltöttelbennünket.Együttsi-
kerülnifog!Aközösségidejétéltük”
– fogalmaz Gauck. Nevet később
adtakamozgalomnak:„anagykorú
polgárszületése”(184).Jelmondatis
született:„Anépmivagyunk”(191).
Az1989.november9-ei,mérföldkő-
nekszámítóeseménnyelkapcsolat-
banGauckhangsúlyozza:„Afalcsak
akkoromlottle,amikorépítőielbuk-
tak.Azegyesítéstaszabadságelőz-
temeg”(198).

Azelsőszabad,demokratikusvá-
lasztásnapján,1990.március18-án
Gauckmegrendültenlépettkiasza-
vazófülkéből:„Ötvenedikéletévemet
kellettelérnemahhoz,hogyelőszörél-
jekmegegyszabad,egyenlő,titkosvá-
lasztást”(206).

Amunkacsakezutánkezdődött
igazán.AÚjFórum(NeuesForum)
jelöltjekéntmagaistagjalettazelső
szabadonválasztottkeletnémetpar-
lamentnek, a Népi Kamarának
(Volkskammer).UtolsóülésénaNé-
piKamaraGauckotazNDKegyko-
ri nemzetbiztonsági szolgálatának
(Stasi)személyiiratokravonatkozó
különmegbízottjávánevezteki.Tiszt-
ségébenanémetújraegyesítéstköve-
tőenmegerősítették.Ekkorlemon-

dottparlamentiképviselőimandátu-
máról.BizottságielnökkéntGauck
terjesztettebeaStasivalkapcsolatos
adatvédelmiszabályokattartalmazó
törvényjavaslatot, amelyet aparla-
mentelfogadott.

Anépszáján„Gauck-hivatalként”
elhíresültintézményélénvégzettte-
vékenységétGauck–a sokkritika,
például„főinkvizítornak”gúnyolásael-
lenére – Európa más országainak
megoldásaitisfigyelembevévesike-
resnekítéli.Azintézetkörülparázsvi-
tákdúltak,nagyellenállásbaisütkö-
zöttatevékenysége,nehézkesenépült
kiahallatlanmennyiségűiratfeldol-
gozásánakrendszere.Amunkasorán
a „forradalmi erkölcs” – tudhatjuk
megakötetből–számtalanszorössze-
ütközésbekerült a jogállammal.Ez
utóbbitazonban–sokszorszívbőljö-
vőindulataiellenére–Gauckmindig
előtérbehelyezte,ígykövetkezetestu-
dottmaradnimunkájában.

Azaktáikkal,elárulóikkalszembe-
sülőáldozatokésamegbánóvagyépp
notóriusantagadóelkövetőkdrámá-
játnézveGauckszámáraárnyaltabbá
váltazemlékezés,aszabadság,azer-
kölcs és az emberiesség fogalma.
„Aztugyansejtettük,hogysokbesú-
gó volt az NDK-ban, de azt soha
senkisemhittevolna,hogyazNDK
összeomlásakorazÁllambiztonsági
Minisztériumirányításaalatt90ezer
főállásbandolgozómunkatársmellett
még 174 ezer aktív nem hivatalos
munkatársisműködött–16millióál-
lampolgárra,amikörülbelülmegfelel
Észak-Rajna–Vesztfália lakosságá-
nak”(250–251).

Volt,hogyőtmagátismegkövették,
volt,hogyőtudtaazigazságotamég
mindigmagaspozícióbanpöffeszke-
dőegykoriStasi-tisztről,demegvolt
kötveakeze.Volt,hogyolyanmellett
álltakkisokan,akieztnemérdemel-
temeg.Megrendítőtörténeteketol-
vashatunkakötetben.Hitvesárultael
hitvestársát,barátabarátját,testvér
atestvérét.

Amúltfeldolgozásasok-sokfájda-
lommaljárt:„Sokattanultunk,ésto-
vábbraisennekatanulásifolyamat-
nakaközepénvagyunk.Rögösúton
járunk,mertafeldolgozásatényekát-
fogó megismerését jelenti a véle-
ményalkotás előtt; együttérzést és
részvétetjelentazáldozatokfeléazön-
sajnálathelyett.Akárcsakazegyéni
pszichoterápiában,haegytársadalom
»komolyan«,érzelmilegisvisszatér
oda, ahol valamikor élt,működött,
szenvedettésegyüttműködött”(291).

Múltfeltárómunkájábansemfelej-
tetteelJoachimGauckvalódihova-
tartozását,amelymégazNDK-hozva-
lókötődésénéliserősebb.Azigazság
napvilágrakerülésénekigényemellett
amegbocsátás„politikáját”folytatta
baloldali liberális konzervatívként,
egykorievangélikuslelkészként.„Ván-
dortanárvagyok,demokráciáttaní-
tok”–vallja.

Ésvalóban,akielolvassaeztakö-
tetet, mélyebben megértheti, hogy
szabadságánakmegélésébenmekko-
ra,másraátnemháríthatófelelőssé-
geésfeladatavan.

(JoachimGauck2012.március18-
án, a szocializmus bukását követő
elsőszabadkelet-németországiválasz-
tások 22. évfordulóján, hetvenkét
évesenlettaNémetSzövetségiKöz-
társaságelnöke.)

JoachimGauck:Nyárifagyok–ősziki-
kelet. Visszaemlékezések. Fordította
KaposiLuca.LutherKiadó,Budapest,
2014.Ára4800forint.

g KinyikAnita

Egy „Os si” em lék ira tai
Evangélikuslelkészbőlállamelnök–JoachimGauckönéletírásamagyarul

b JoachimGauck, aNémetSzövetségiKöztársaságtizenegyedikelnökeNagyImre újratemetésénekhuszon-
ötödikévfordulójaalkalmábóljártBudapestenjúnius15–16-án.TiszteletéreésköszöntéséreaMagyar-
országiEvangélikusEgyház(MEE)LutherKiadójamegjelentettemagyarulazevangélikuslelkészéspo-
litikus2009-bennapvilágotlátottmemoárját,aWinterimSommer–FrühlingimHerbst:Erinnerungen
(Nyárifagyok–őszikikelet–Visszaemlékezések) címűkönyvet.Báregyházunkelöljáróit,GáncsPéter el-
nök-püspököt,HafenscherKárolyt, azsinatlelkészielnökétésPrőhleGergely országosfelügyelőtazál-
lamfőfogadta,akötetbemutatónsajnálatosmódonnemtudottrésztvenni.Amagyarevangélikusdele-
gációtermészetesenmegajándékoztaGauckotamagyarnyelvűkönyvegypéldányával,továbbá–minta
németállambiztonságihivatal,aStasiirataitfeldolgozóintézetegykorivezetőjét–aHáló címűtényfel-
tárósorozatlegújabbkötetével(ésperszelapunknakazzalaszámávalis,amelycímoldalánadtahírülaz
önéletírásmagyarkiadásánakmegjelenését).
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Nagyonzajos,lármásvilágbanélünk.
Arepülőterekközelébenlakókszin-
temegszakításnélkülaligishallják
a saját hangjukat.Köz- és vasutak
mellettélőktesznekgyakrankísérle-
tet,hogyhozzászokjanakazablakuk
alattelszáguldójárművekdübörgő
zajához. A végén beletompulnak.
Zajosazutca,amunkahely.Van,aki-
nélszünetnélkülszólarádió,bevan
kapcsolvaatévé.Nemkevésidősebb
pedagógushagyjaelidőelőttapályá-
ját,mertidegeinemviselikmárela
tanulók lármáját. Sok fiatalmég a
hangversenytiscsakakkorszereti,ha
ahangerejeazelviselhetőséghatárát
messze túllépte. Miniszter fenye-
gettemegsztrájkolóellenfeleitolyan
ordítássalelőadotthordószónoklat-
tal, hogy kénytelenek voltunk hal-
kabbraállítaniatévét.

Zaj, lárma,hangoskodás,ordítás.
Kutatásokállapítottákmeg,hogypél-
dául az amerikai ifjúság igen nagy
százaléka hallássérült, még mielőtt
elérnéafelnőttkort,snyilváneurópai
társaikkalsemmásahelyzet.Hiány-
cikkacsendfelbolydultvilágunkban.

* * *

Megpróbáltam utánanézni, mit is
mond a csendről a Szentírás. Első
pillanatracsalódástokozott,hogysem
azÓ-, semazÚjszövetség nem„érte-
kezik”acsendről.Sőt:azÓszövetség
hébersazÚjszövetség görögnyelvének
egy-egy ritkánhasznált szavavana
csendszóra,ésezmindakettőbencsak
egyszerfordulelő.Salamonrészesül
abbanazisteniígéretben,hogybékes-
ségetéscsendetkapuralkodásaidejé-
re(szeketh–1Krón22,9).Timóteuspe-
dig mesterétől azt az utasítást kell
megszívlelje,hogyaKrisztuskövetői
fáradhatatlanulimádkozzanakapoli-
tikai felelősökért, „hogy nyugodt és
csendeséletetélhessünk…”(éremosz–
1Tim2,2).

Hátezbizonynemsokacsendkér-
désével kapcsolatban! De eszembe
jutottegyismertzsoltárvers:„Csende-
sedjetekel…” (Zsolt46,11)Ezamondat
pedigabbanazsoltárbanolvasható,
amelyezzel fejeződikbe:„Aseregek
Uravelünkvan,JákóbIstene amivá-
runk.” Ebbőlnemnehéz rájönnünk,
hogyLutherMárton erreépítettefel
gyönyörűénekét,amelymintegyare-
formációhimnuszáválett:„Erősvára
miIstenünk…”

Fontostehát látnunk,hogyazel-
csendesedésrevalófelhívás–vagyta-
lánparancs–mindenképpenazIsten-
hez kapcsolódik.Nyilván így értjük
megamagamélységébenJézusidőn-
kénti„elvonulásait”is:ottegymagában,
csendbenkerestemennyeiAtyjávala
kapcsolatot.Különbenazevangéliu-
mokszerintköröttemindigtörténtva-
lami,amisokbeszéddel,zajjal,lármá-
val,sőtfélreértésselésmegnemértés-
seljárt.Ebből„menekült”elazÚr,hogy
Istenelőttelcsendesedveerőtkapjon
továbbimunkájához.Nemcsodahát,
hogyamikoracsendbőlvisszatértta-
nítványaihoz,ugyaneztajánlottanekik
is:„…amikorimádkozol,menjbeabel-
sőszobádba,ésajtódatbezárvaimád-
kozzálAtyádhoz…Amikorimádkoz-
tok,neszaporítsátokaszót,mintapo-
gányok…” (Mt6,6–7)

Tudom,akétidézetegyikébensincs
a csend szó. De ha engedelmeske-
demJézuskérésének,akkorúgyimád-
kozomigazán,hacsendbenállokmeg
Isten előtt. De semmiképpen nem
tartoknekibőbeszédűértekezést.En-
nekengedelmeskedvemondtaarefor-
mátor, hogy a gyónásnál egyáltalán

nemfontosabűneimrészletesfelso-
rolása.Annálfontosabbviszontabib-
liaivallomás:„Isten,légyirgalmasne-
kem,bűnösnek!”Saztáncsendbenfi-
gyelekrá.

* * *

Azelmondottakbólmárarraiskövet-
keztethetünk,hogyacsendnemaztje-
lenti,hogysemminemtörténik.Dea
csendfeltételeannak,hogymeghall-
jukIstenfeloldozóbűnbocsánatát,és
ígyszoroskapcsolatbakerüljünkvele.
Éseznemisolyanegyszerű!

Sokévvelezelőttúgynevezettme-
ditációsnapokattartottamfiatalnémet
lelkészkollégáknakaFekete-erdőben.
Nekünk,lelkészeknekéslelkipászto-
roknak,akiknekhivatásával,szakmá-
jávalegyüttjárabeszéd,akommuni-
káció,nekünkigennehezünkreesik,
hogyéppenameditációhozelenged-
hetetlenülhozzátartozószótlanságra,
ahallgatásra,acsendre„rászokjunk”.
Kezdőlelkészkorombanbiztosansok
tanácskérőt ábrándítottam ki, vagy
okoztam neki csalódást, mert úgy
gondoltam,elég,haénbeszélek,sata-
nácsomatkérőhallgat.Nos,afekete-
erdeikísérletutánistöbbrésztvevőval-
lottabe,hogylelkilegissokatnyerta
háromnapalatt,deacsend,ahallga-
tásnehézfeladatvoltszámára…

Hátnemezlegtöbbünktapasztala-
tais?Zajosvilágunkbanmindigten-
nünk,csinálnunkkellvalamit,minden
időnketaktivitássalkellmaradéktala-
nulkitöltenünk,nemlehet„üresjárat”,
ezazelvárás!Devalljukbe,hogysok-
szorkönnyűadolgaavilágnak,nem
kell,hogyránkerőltessenbármitis.Ha
nincsisezakülsőkényszer,mimagunk
ismindentelkövetünk,csakcsendben
nekelljenmaradnunk!

Gondoljunkcsakatechnikaikellék-
tárunkra:nemnehézeszközökettalál-
nunk, hogy egyetlenegy gombnyo-
mássalvéglegelűzzükközelünkbőla
csendet!Valószínűlegmindenilyenlé-
pésselmegfosztjukmagunkatazannyi-
rafontospihentetőéstermékenyalka-
lomtól.

* * *

„Csendesedjetek el…!” Ez a felhívás
továbbrasemhagyottnyugtot,ésto-
vább kellett kérdeznem. Rájöttem,
hogyazahéberszó(rápáh), amelyet
fordítóinkazelcsendesedés szóvalül-
tettekátnyelvünkre,eredetilegaztje-
lenti,hogy„megszűnnivalamitől,va-
lamitabbahagyni”.

Csend tehát ott lehetséges, ahol
abbahagyunkbeszédet,tevékenységet,
lázassürgés-forgást.Bebizonyosodna
akkor,hogymígabeszéd,acselekvés
aktív-produktívállapot–amellyelma
azemberekértékétmérjük!–,addiga
csöndáltalpasszivitásra,semmittevés-
revagyunkítélve?Ígyértieztajelen-
koriszótáris:„Acsendolyanállapot,
amelybenzaj,hangnemhallatszik.”Te-
hát semmi nincs „benne”. Tényleg
üresjáratacsend?Semmiresemvaló,
sőtesetlegkárosislehet?

Aztgondolom,hogyerreakérdés-
reválasztkapunk,haennekazsoltár-
versnekazegészétegyvégtébenolvas-
suk:„Csendesedjetekel,éstudjátokmeg,
hogyénvagyokazIsten!” (11.v.)A46.
zsoltár Istent nemcsak hatalmáért,
földetmegrázómennydörgéséértés
erejéért dicsőíti, hanem főleg azért,
mertezahatalmasIstenaparányiem-

berrendelkezéséreállmint„oltalomés
erősség,mintbiztossegítséganyomo-
rúságban”.Különbenazsoltárharcias
hangjaabbancsúcsosodikki,hogymár
csakasegítése,gondoskodásamiatt
semérdemeskikezdeniezzelazIsten-
nel, nem szabad lebecsülni őt, sőt
idegen„istenségek”utánfutkosniave-
levalókapcsolattartáshelyett.Mint-
hacsakeztmondaná:szűnjetekmeg
örökösenkételkedniazőgondviselé-
sében, segíteni akarásában, velünk
valótörődésében!

Sőtegyesmagyarázókmégtovább-
mennek.Szerintükezfelhíváslenne
mindenféle hamis istenséggel való
kacérkodásazonnalimegszüntetésé-
re.Mimáslenneaparancsolatis,ha
nemez:„Nelegyenmásistened!” Ne
futkosseszeveszettenloholvaPonci-
ustólPilátusig–egyikvalláspótléktól
amásikig–,ésnevesztegesdelazidő-
det hiábavalóságra. Maradj csend-
ben,és„teddleafegyvert”!MertIste-
nedbenmegbízhatszteljesszívvel.

Hátnemelgondolkodtatóez,hamai
helyzetünkretekintünkebbenavilág-
ban?Hánykortársunkkergetiabol-
dogságkékmadarát,építfellegvárakat,
keresiacsiklandozómisztériumokat,
foglalkozikködöstudományoskodás-
sal,éscsalódásbólcsalódásbarohan,
csaknekelljenmaradéktalanulasokat
ócsárolt,kinevetett,nemlétezőnekis
kijelentettIstennel,amiUrunkJézus
KrisztusAtyjávalszámolni?!

Ő nem tiltakozik hűtlenségünk,
idegen istenségekutáni rohanásunk
miatt.Ővárcsendben.Háthaészreté-
rünk.Illésprófétaisígymenekült,mert
úgyérezte,hogybárőazigazIsten
ügyéértégett,Istennemnyújtnekielég
garanciát.Igazánhonorálhattavolna
eztIsten,sajátkezévelverhettevolna
leazőtüldözőellenségeit.Illésduzzog-
vabújtelhátegybarlangban,deIsten
ott is utolérte. Illés szemrehányást
tettneki,Istenmégismagaeléállítot-
ta.Elvonultatottelőttevihart,földren-
géstéstüzet,deIllésnemezekbenlát-
tamegIstent.Hanemavégreelőtteel-
vonuló„csendesésszelíd”szellőben.
EzacsendadtamegIllésnekazerőt
ahhoz,hogyújranekiinduljon,éstel-
jesítseazt,amivelIstenmegbízta.

Emlékezzünkarraazesetre,amikor
Jézustanítványailegszívesebbenpusz-
títótüzetkértekvolnaegysamáriaifa-
lura, mert lakói nekik és Jézusnak
nemakartakszállástadniéjszakára.
ÁmJézustávolrólsemgondoltarra,
hogykötélnekálljon.Mertazőszere-
tőAtyjanemabosszúállásura,hanem
a csendben megbocsátó és szerető
Isten.Gondolhatunkittaköltőszép
verssorárais:„Mikoralelkemroska-
dozvavittem,/Csöndesenésváratla-
nul/ÁtöleltazIsten.”(Ady:AzÚrér-
kezése)VagyPaulGerhardt szépéne-
kére:„Légycsendesszívvel,légybéké-
vel,/Bízzál,ember,azIstenben!/Ná-
lavanörömnagybőséggel,/Velecél-
hozérszmindenben./Őmindenál-
dásoknakAtyja,/Abútörömrefordít-
hatja: / Légy csendes szívvel!” (EÉ
340)

Istennemgyönyörködiköntelthan-
goskodásainkban, nyüzsgésünkben,
zajainkban.Veleazonbanmindigta-
lálkozhatunkacsendben.Letehetjük
ellenállásunk minden fegyverét, el-
bocsáthatjukkételyeinketéshitetlen-
ségünket,megszabadulhatunkkishi-
tűségeinktőlésmérgezőbizalmatlan-

ságainktól.Őátölelhet,sabútöröm-
refordíthatja.Csendben.Ezttapasz-
taltamegazsoltáros,ésennekadott
boldoganhangot: „CsakIstennélcsen-
desülellelkem,tőlekapoksegítséget.”
(Zsolt62,2)Boldog,akieztszívbőlve-
leegyütttudjaelmondani.

* * *

Végültartozomazzalavallomással,
hogyegészéletembennemigenke-
restemacsendet.Inkábbamozgal-
mas,kreatívéletformavonzott,ésab-
banáltalábanjóliséreztemmagamat.
Sohanemtudtammegérteniazokat,
akik–amúltszázadbaneznagydi-
vatvolt–„kiszálltak”atársadalom-
ból, maguk mögött hagyva csalá-
dot,otthont,hivatást.Elvándoroltak
aviláglegtávolabbipontjára,hogyott
csendet,nyugalmatés lelkiegyen-
súlytnyerjenek.

VoltCannstattbanegykollégám,aki
huszonévesenmondottbúcsútaddi-
giéletének,éshosszú,nyugtalanuta-
zásutánegytávol-keletibuddhistako-
lostorbantaláltamagát.Otttanulgat-
taamagány,acsendmegszerzésének
különbözőtechnikáitésmódszereit.
Hosszúhónapokbakerült,mirerájött,
hogyIstennemarrateremtette,hogy
acsendetmagáértacsendértkeresse.
Kell,hogyacsendbőlmintegy„kinő-
jön”valami,amivelIstentésazembert
szolgálhatja.Évekmúltánvisszajött–
igensoktapasztalattal–,elvégezteaz
egyetemet, és az egyik legaktívabb
kollégám lett az egyházmegyében.
Úgylátszott–eztőmagaisígyérez-
te–,hogyIstenakolostorimagányban
annaklátszólagpasszívcsendjétarra
használtaföl,hogyfelkészítseőtnagy
feladatokelvégzésére.

HátnemugyanezttapasztalhattaJé-
zusis,amikorkivonultazőtkörülve-
vőzajból,hogyimádkozzék?Otttöl-
tekezhetettfelmegváltómunkájajóel-
végzésére.Deazimádságalkalmaintúl
életeegyikkritikushelyzetében isa
csendetkereste.Amikorafőpapeléve-
zették,aholellenségeihamisvádakkal
illették,avallatófőpapmegkérdeztető-
le,hogymiveltudvédekezni.Éskény-
telen volt igen-igen elcsodálkozni,
mertJézuscsendbenmaradt.Hallga-
tott–írjákazevangélisták.Ahelyett,
hogyvitábaereszkedettvolnakiska-
liberűvádlóival,acsendetválasztotta.
Hiszenabbólmerítettmáraddigiserőt
arámértfeladatelvégzésére.

Ennekahallgató,acsendetmegőr-
zőJézusKrisztusnaklehetünkatanít-
ványai,hakeressükacsendet,eztahi-
ánycikketavilágbármelyzugában.Sőt
életünkválságoshelyzeteibenis.Ezért
mondhatjuk,hogyacsendlehetősége
Istenajánlataszámunkra.
„Csendesedjetekel…!” Istennekezt

azajánlatátismertékfelésajánlották
Krisztus-hívőtestvéreiknekazapostoli
iratokszerzőiis.Pálpéldáuleztüzen-
teThesszalonikába:„…tartsátokbecsü-
letbelidolognak,hogycsendesenélje-
tek, tegyétek a magatok dolgát…”
(1Thessz 4,11) Meg ezt is érdemes
megszívlelni:„…tartsatokkönyörgése-
ket…,hogynyugodtéscsendeséletetél-
jünkteljesistenfélelembenéstisztesség-
ben.” (1Tim2,1–2)

Vagyis ezek a lelkipásztorokmeg
voltakgyőződveafelől,hogyacsend-
beneltöltöttidőkihatássallehetazis-
tenfélelemre, a tisztességre, azaz a
mindennapiéletünkre.Nemkellah-

hozsebuddhistakolostorbamenekül-
ni,sekarthauzibarátnaklenni,hogy
szótlan csendben keressük életünk
nagyfeladatát,sőtértelmétis.Merta
csendbennyerterővelmegküzdhetünk
életünknehézségeivel.Shabenneta-
lálkoztunkJézussal,meghallottukaző
hívását,akkoracsendnemüresjárat
volt,éselvesztegetettidősem.Hanem
erőketszabadítottfölbennünk.

Továbbra sem tartozom a nagy
csendkeresőkközé,bevallom.Depél-
dául amikor heteken át forgatom
agyambanésszívembenegy-egyel-
mondandó prédikáció gondolatait,
viaskodomazÍrásnemmindigegysze-
rűéskönnyűmondataival,ésvigyázok,
hogyelnevétsemaz„üzenetet”,aza
tapasztalatom,hogyvívódásaimnem
mindigvezetnekeredményre.Ámke-
resővívódásomban,magányomban–
legtöbbszörazéjszakacsendjében–
megérintIstenSzentlelke,hogyértel-
meéshasznalegyenigehirdetőszol-
gálatomnak.

Márcsakebbőlatapasztalatbólki-
indulvaismeremajánlani,hogy–za-
josvilágunkellenére–nefáradjunkbe-
leacsendkeresésébe.

g G.I.

A csend
(Zsolt46,1–4.11–12)
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Házat épített egy fiatal házaspár a
szocialista tervgazdálkodás idején
Magyarországon.Aházfelépült,így
buzgónnekikezdtekaberendezésé-
nek:szekrényeket,asztalokat,széke-
ket,egyebeketvásároltak.Mentisa
dologsimán,amagarendjeszerint,
egypontonazonbanmindenelakad-
nilátszott:kiderült,hogyabútorgyá-
raképpenabbanazévbennemgyár-
tottakágyat.Mertezazaktuálisöt-
évestervbennemvoltelőirányozva.
Hiábafutottakegyikbútorüzletbőla
másikba,azeladókmindenüttszét-
tártákakarjukat:„Ágyatszeretnének?
Az nincs, mert hiánycikk. Tessék
majdtalánjövőremegpróbálni…”A
várakozásigenkellemetlenülérintet-
teafiatalokat:hathónapotkellettvár-
niukazáhítottágyakra.

Hiánycikkmindenolyanszükséges
termék,amelyetnemtudokmegvá-
sárolni,annakellenére,hogymeglen-
nehozzáazanyagitehetségem.Mai
világunkbanis–azanyagibőségel-
lenére–igensokszordöbbenünkrá
arra,hogyanormálisemberi,társa-
dalmi együttélést hiánycikkek ne-
hezítikmeg,vagytesziképpenlehe-
tetlenné.

Fedezzük fel együtt együttélé-
sünkhiányait.Azazahiánycikkeket.
Hiszengyakranszembesülünkazzal,
hogy fájdalmasan, bosszankodva
vagykétségbeesvekellmegállapíta-
nunk: amit lázasan keresünk, az
éppen–esetlegtartósanis–ahi-
ánycikkeklistájárakerült,nemkap-
ható.Perszeittnemhiányzóbúto-
rokravagyegyébberendezési tár-
gyakra gondolok elsősorban, ha-
nempéldáulbiztonságra,becsület-
re, mértéktartásra, jólneveltségre,
csendre,szégyenérzetre,bizalomra,
rácsodálkozásra,őszinteségre.Hi-
ánycikkekezektársadalmainkban,
keresnünkkell tehátőket, ésmeg
kellkísérelnünk,hogykiküszöböl-
jükahiányukat.

* * *

Apostoliiratainknemfáradnakbe-
le a tanácsadásba, miként tegyük
együttélésünket ebben a világban
szebbé,jobbá,igazabbá,tehát„élvez-
hetőbbé”.MerthiszünkabbanazIs-
tenben, aki jól megépítette vilá-
gunkat–hiánycikkeknélkülivé.En-
nekellenéreigazavanmagyarszo-
ciológustestvérünknek,BallaBá-
lintnak, akiszerintállandóanszűköl-
ködünk,ésegészéletünketa„szű-
kösség”jellemzi.Talánéppenezért
isvagyunkahiánycikkekelőterem-
téséreelhívottak.

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

* * *

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

Ámnemcsakafelmérésekabi-
zonyságaiannak,hogyamegelége-
désnek, az elégedettségnek társa-
dalmainklegtöbbjébennemvalami
magasazárfolyama.Elégedetlenek
vagyunk azzal, amink van, azzal,
amikörülöttünk történik, sőt igen
gyakran vagyunk önmagunkkal is
elégedetlenek.Elégedetlenekapoli-
tikaikormányzattal,azállásunkkalés
a fizetésünkkel, a házastársunkkal
vagyszüleinkkelvagygyermekeink-
kel,atestfelépítésünkkel,külsőnkkel.
Van,akianemévelnincsmegeléged-
ve.Százezrekhagyjákelszülőföldjü-
ket,mertazzalsincsenekmegeléged-
ve.Hapedigmégsemtalálnánksem-
mihiánycikket,akkorismindigelé-
gedetlenek vagyunk – legalább az
időjárással.Rosszvoltazelmúltév,
elégedettségetremélünkazújtól.

Hogyeznemspeciálisanmaijelen-
ség, azt az is mutatja, hogy nem
csupánaSzentírásóvazelégedetlen-
ségtől,hanemazókorivilágszinte
mindentársadalmi,filozófiaiirány-

zataküzdöttellene.Egyeseknélke-
gyesóhajvolt,hogyazembereléged-
jékmegazzal,amitazistenekosztot-
takkineki,ezazegyedülinormális
hozzáállás az élethez. Másrészt a
kívánástpróbáltákmegfékezni,ésva-
lóságoserénynekazelégedettséget
hirdették meg. Legyen az ember
elégedett,ésnekívánjontöbbet,sfő-
legneamásét.Mégatíztörvénykö-
zéisbekerültazóvófigyelmeztetés,
hogynekívándmegamásét.

Általábanismertvoltabölcsmon-
dás:elégedjmegameglevőddel!Saki
tartottamagátehhez,azttekintették
ideálispolgárnak.MégabibliaiJákób
is megelégedést ígér, de ahhoz –
nagyügyesen–garanciákatis…„Ha
velemleszIsten…,haadnekeméte-
lülkenyeretésöltözetülruhát…,ak-
korazÚrleszazénIstenem.” (1Móz
28,21)Mégsemazabenyomásunk,
hogymindigbetartottavolnaazígé-
retét…

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

* * *

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

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

SittbármikorhivatkozhatunkJé-
zusra,aki igenmagasrahelyeztea
mércét:„Neaggódjatoktehát,ésne
mondjátok: mit együnk, vagy mit
igyunk,vagymitöltsünkmagunkra?
Mindeztapogányokkérdezgetik;ati
mennyeiAtyátoktudja,hogyszüksé-
getek vanminderre.” (Mt 6,31–32)
VagyhivatkozhatunkPálapostolra
is,akiörült,hogyfilippigyülekeze-
teanyagitámogatástküldöttnekia
börtönbe. Ugyanakkor nem mu-
lasztottaelmegnyugtatniőket,hogy
„én megtanultam, hogy körülmé-
nyeimközöttelégedettlegyek.Tudok
szűkölködni, és tudok bővölködni
is…” Sőtennekakiegyensúlyozott-
ságnakazokátésgaranciájátsemtit-

kolja el: „Mindenre van erőm a
Krisztusban,akimegerősít engem.”
(Fil4,11–13)

Minthacsakvisszhangoznáaké-
rést,amelyetMesterükhözintéztek
annakidejénatanítványok:„Uram,
mutasdmegnekünkazAtyát,ésaz
elégnekünk!” (Jn14,8)Sminthacsak
visszaemlékezneazapostoláltal is
gyakranimádkozottzsoltárígéreté-
re:„…akitazÚrszeret,annakálmá-
banisadeleget.” (Zsolt127,2)Tudni-
illikhogyezzelIstennevébentény-
legelégedettlegyen.

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

* * *

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

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

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

Nemgondolom,hogymaiigénk
figyelmeztetése,intéseezekrőlszól-
na.Hiszenmindnyájantudjuk,hogy
azemberiéletnormalitásáhoztény-
leghozzátartozikakívánás,atörek-
vésamegelégedésre.Ámmaiigénk-
benegytapasztalttanítófiatalabb
tanítványát,Timóteustszeretnéóv-
ni,ésnemáltalánosbölcsességről
spekulál.

Timóteusazevangéliumszolgála-
tánakszentelteazéletét.Minketpe-
dig,akikazIstenigéjénekszolgála-
tában állunk, valószínűleg hatvá-
nyozottabbankísértmeg,hogytöb-
betkívánjunk,mintamennyinkvan.
Elégtalánutalnomazegyháztörté-
nelem folyamán elhíresült kapzsi,
zsugori vagy felelőtlenül pazarló
egyházvezetőkre.Vagyéppenalim-
burgi római katolikus püspökmai
tragikusesetére,akiesztelenülesett
amegelégedettségmindenáronvaló
megszerzésénekésbiztosításánaka
kísértésébe,szórvaabizonyáranem
erre a célra juttatott adó- és ado-
mányösszegeket.

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

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

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

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

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

Mert a megelégedés testvére a
hálának.

g GémEsIstván

Meg elé ge dett ség
(1Tim6,6–11)
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Akétnagyautóbusztzsúfolásig
megtöltőszázhúszrésztvevőközöttaligvolt
olyan,akinekvalamelyikrokonanelettvolna
ott a doberdói hadszíntereken. Most azok
emlékének,hősiességénekadóztak,akikegy
olaszfeliratszerint„ahazairántiszeretetből
áldoztákéletüket”.

Ezekakatonákazakkoribanmégkopár,fát-
lan,sziklás,köves,víztelenkarszton,aholaszó
szorosértelmébenmégamadársejárt,éltek,

éheztek,szomjaztak,fáztakésizzadtakhuszon-
kilenciszonyatoshónaponát.Azótaatájké-
pemegváltozott.Máraerdőnőttebeazegy-
kori kősivatagot, mintha valaki jótékonyan
fátylatakartvolnaborítaniazegykoriszörnyű-
ségekre.

Pergőtűzésgránáteső
Akősivatagbanakatonáklapáttal,ásóvalnem
tudtaklövészárkotásni,ezérteleintekövekből
építettekhevenyészettfutóárkokat,fedezéke-
ketmaguknak,amelyekkártyavárkéntomlot-
takösszeazolasztüzérségibelövésekalatt.Az
olasz ágyúk pedig – frontkilométerenként
százharmincöt–szinteszünetnélkülontották
atüzet,ésakatonákhullottak,mintalegyek.
Aztán jött a pergőtűz, és több hullámban
megindultakagyalogságitámadások.Ropog-
takagéppuskák,ésazolaszrohamokapokoli
tűzben,gránát-éssrapnelesőbenrendrefenn-
akadtakaszögesdrótokon.

Haaharcrövidszüneteibenazosztrák–ma-
gyarkatonáknaksikerültelesettbajtársaikata
kövek alatt fáradságosan eltemetniük, sok-
szoregyújabbolasztüzérségitámadás„kiás-
ta”aholtakat,salövészárkokatbetöltötteaz
oszlóholttestekbűze.Atetemekjárványokki-
váltóiisvoltak.Sokhalottkatonátcsak„azer-
deigyöngyvirágok”temettekel,ahogyanazis-
mertdoberdóikatonanótamondja.

Aszembenállóseregek1915júniusaés1917
októbereközötttizenkétrettenetescsatátvív-
takakarszton,azIsonzó(szlovénnevénSoča)
folyóvölgyementén.Anemzetköziszakiroda-
lom„isonzóicsaták”névenismeriaztazese-
ménysort,amelyetamagyartörténelmitudat-
banegyszerűencsakaDoberdóhelynévjelöl.

AzolaszokfőhadicéljaTriesztelfoglalása
volt,utánaLjubljana(azakkoriLaibach),Graz
ésatöbbiosztrák–magyarváros,majdBécsés
Budapestkövetkezettvolna.Ámamonarchia
csapataivitézültartottákmagukatatízszeres
olasztúlerővelszemben.Azolaszoktizenöthó-
napalattegytapodtatsemjutottakelőbbre,az
öldöklőcsatákbanelfoglaltkisebbterületeket

azosztrák–magyarhaderőrendrevisszavette
tőlük.

Közbenamonarchiahatáraitvédőkatonák
igyekeztekberendezkedniahegyeken.Alagút-
rendszertástak,ezekenvagyazugyancsakál-
talukkiépítettkötélpályákonérkezettazután-

pótlás.Gázolajjalműködőgenerátorokkalára-
motfejlesztettek,ezzelműködtettékafúróbe-
rendezéseket,amelyekkelalövészárkokatmé-
lyítették.Akarsztvízáltalkivájt,nedves,dohos
barlangokbanpihenhettekmeg.

Amaiolaszországihatárvárost,Goriziát–
azakkoriGörzöt–azolaszoknakcsakahato-
dikisonzóicsatában,1916augusztusábansike-
rültelfoglalniuk.Amonarchiacsapataimégaz-
napéjjelsietvekiürítettékadoberdóifennsí-
kot,nehogybekerítsékőket.Deazide-odahul-
lámzóállóháborúfolytatódott.

Agörzihídfőnélamonarchiamindennem-
zetiségejelenvolt.SomogyváryGyula, anagy
háborúkrónikásaszerintmégalovakisértet-
tekmagyarul.

Azutánamonarchiaszerencséjérebekövet-
kezettaz1917.februári,majdoktóberioroszfor-
radalom.Oroszországkiváltaháborúból,az
isonzóifrontranémetcsapaterősítésérkezhe-
tett.1917.október24-énaközösosztrák–ma-

gyar–német seregek elsöprő ellentámadást
indítottak.Ezvoltacaporettói(maKobarid,
Szlovénia) áttörés, melynek eredményeként
egészenaPiavefolyóigvetettékvisszaazola-
szokat,hatalmasterületeketfoglalvaeltőlük.
Afejvesztvemenekülőolaszcsapatokcsakan-
gol–franciatámogatássaltudtákstabilizálniaz
újfrontot,aholegészenamonarchiaösszeom-
lásáigzajlottazállóháború.

Avérescsatákban,anagy„vágóhídon”leg-
alábbegymillióolaszésfélmillióosztrák–ma-
gyarkatonavesztetteéletét.„Mindentbecsü-
lettelmegtettünk,ésmégismindentelveszítet-
tünk”–írtaTamásiÁron, akiönkénteskéntvett
résztaPiavementiharcokban.

Hősihalottaktízezreinekemlékeelőtt
tisztelegtek
Azemléktúrarésztvevőivégigjártákafőbbem-
lékhelyeket, a nyomokban még látható lö-
vészárkokat,futóárkokat,kavernákat.Bekuk-
kantottakazalagutakba.FoglianoRedipuglia
olaszkatonaitemetőjébenemlékeztekazeleset-
tekre.Mindennapmás-mástörténelmihelyszí-
nenvoltpüspökiszentmiseéskoszorúzásahő-
söktiszteletére.

Redipugliábansétáttettekaszabadtérikato-
naimúzeumban,aMonteClaraoldalábanmeg-
csodáltákaMussolini általépítettolaszkatonai
temetőt lenyűgöző méretű kőlépcsőivel. Az
olaszhadseregszázezerkatonájanyugszikott,
csontjaikat a környék temetőiből gyűjtötték
össze.Negyvenezernevesítetthősihalottmarad-
ványaitőrzik,hatvanezerismeretlenkatonape-
digalépcsősorcsúcsán,kéttömegsírbannyug-
szik,akápolnaésakicsinymúzeummellett.

A haditemetővel átellenben fekvő Colle
Sant’Eliaemlékparkotaz1960-asévekbenala-
kítottákkiamég1923-banlétesítettelsőhadi-
temetőhelyén.Innenmintegyegykilométer-
re,azudineiországútmellett,apolgáriteme-
tőszomszédságábantalálhatóazosztrák–ma-
gyarhaditemető,amelyben2550ismertés12
ezerismeretlenkatonanyugszik,köztüksok-
sokmagyar.

A„Sopronvárosközössége”általállítottem-
léktáblafelirataszerint:„Ebbenatemetőbenlelt
végsőbékétazosztrák–magyarhadseregha-
zájátszerető14550elesetthőse.Itáliatestvé-
riszeretetehelyezteőketittöröknyugalomra.”

AközeliSagradóbanarésztvevőkmegkoszo-
rúztákanagyváradi4-eshonvédgyalogezred
egyikemlékművét,annakanégy„piramisnak”
egyikét,amelyrőlazezredparancsnokKratoch-
vilKároly –akésőbbilegendásszékelyhadosz-
tályparancsnoka–megemlékezett,ésamelyek
közülhármatmégkeresnek.

Demagyarkatonákszámosmástemetőben
is nyugszanak az egykori front környékén.
Fájdalom,hogymindmáignincsegyemlékmű-
vük,amelynélazutókortiszteleghetnehősies-
ségükelőtt.Pedigezeknekafiatalembereknek
nemjutottemberiélet,legtöbbjükneknemvolt
családja,gyermeke.Alegdrágábbat,fiataléle-
tüketadtákodaahazáért.

Aháborúmögöttabálványokkultusza
„Aharcot,amelyetőseinkvivtak, /békévé
oldjaazemlékezés”–írtaJózsefAttilaADu-
nánál címűversében.Valóbanígyvan.Ama-
gyarzarándokokatmindenüttnagyszeretet-
telfogadták,azolaszországiRedipugliaolasz
és a szlovén többségű Doberdò del Lago
szlovén polgármestere, helyi notabilitásai
egyaránt.

Azarándoklatotzárószentmiseavisintini
magyarkápolnábanvolt,amelyetmárarend-
szerváltásután,magyarkezdeményezésreál-
lítottak helyre és bővítettek ki, és amelyet
2009-ben Bíró püspök szentelt és Sólyom
László akkoriköztársaságielnökavatottfel.

A nagy háború, „Európa őskatasztrófája”
nemfejeződöttbe1918őszén–mondtahomí-
liájábanapüspök.Nemlettgyőztese,csakvesz-
tese.Maiszajlanakésfenyegetnekpusztítóhá-
borúk.Demittehetünkmi,átlagemberekabé-
kéért?Aháborúmögöttabálványokkultusza,
a nacionalizmus, rasszizmus, individualiz-
mus,egoizmus,azuralkodásvágyahúzódik
meg.AkiazegyIstentmélyenhiszi,imádko-
zik,azazegységetésabékétépíti.

Megtérésnélkülnemlehetünkabékemun-
kásai.Agazdaságiéletnekintegránsrészévékell
tenniazerkölcsöt.Ennekhíjánháborúnélkül
iselpusztítjukmagunkat,éshozzájárulunkah-
hoz,hogyagazdagméggazdagabb,aszegény
mégszegényebblegyen.

Kereszténycsaládnélkülnincsbéke,akia
családottámadja,abékéttámadja.Azember
acsaládbantanuljamegatestvériséget,abé-
két.Aházasságonalapulócsaládvédelmeabé-
kevédelmétszolgálja.Erősítenünkkellapár-
beszédrevalóképességünket.Hinnünkkellab-
ban,hogyamásiknakisvanmondanivalója,
nemcsaknekem.Anagyháborúkezdeténez
apárbeszédhiányzottazőszintebékekeresés
céljával.

„Anemzetegységenecsakpusztajelszóle-
gyenhatárokoninnenéstúl.Habelülrőlnyi-
tottakvagyunk,meghalljukanagyháborúüze-
netét”–mondtaBírópüspök.

Jakab István a visintini kápolnánál arról
beszélt,hogymaisterjednekordaseszmék,ma
isküzdenikellazért,hogynekövetkezzenbe
az,amiazelsőésamásodikvilágháborúban
megtörtént.Apénzhatalmaabékétveszélyez-
teti.Amúltszázadagyűlöletszázadavolt,min-
dentmegkelltennünk,hogya21.századabé-
keszázadalegyen.

g T.KovácsPétEr

„El te met nek az er dei gyöngy vi rá gok”
Doberdó–Isonzó-emléktúraazelsővilágháborúkitörésénekszázadikévfordulóján

b Akiválóerdélyievangélikusköltő,ReményikSándor versétolvastafel–melynekzáró
strófájátidéztükmottóként–GörbeLászló piaristaszerzetes,abudaiSzentMargitGim-
náziumigazgatójaazelsővilágháborúkitörésénekszázadikévfordulójaalkalmábólmeg-
szervezetttisztelgőemléktúraegyikállomásán,„Doberdónagyhegyén”,aMonteSan
Michelecsúcsánaugusztus2-ántartottünnepimisén.ADoberdó–Isonzóemlékhelye-
irevezető„történelmiéskegyeletizarándokút”egyiklegendáshelyszínén,„amagyar
Golgotán”idézettversnélkeresveselehetnejobbmottóttalálniazemléktúrának,ame-
lyetaMisszióToursUtazásiIrodaszervezettaKatolikusTáboriPüspökségfővédnök-
ségealatt.MertahogyanBíróLászló táboripüspökemlékeztetett,nekünk,magyarok-
nakhárom„hősvértőlpirosúltgyászterünk”van:Mohács,DoberdóésaDon-kanyar.A
zarándoklatlelkivezetőiBíróLászlópüspökésKótaiRóbert katolikustáborilelkészvol-
tak,ésmegtisztelterészvételévelamegemlékezéstJakabIstván, aMagyarOrszággyű-
lésalelnökeis.Ezvoltazelsőnagynépesmagyarzarándokcsoport,amelyacentenári-
umévében,augusztus1–3.közöttDoberdóralátogatott.

Éjszakajön,százötvenéveséj.
Skiéjbenszületikmajd,mitcsináljon?
Dolgozzék,imádkozzék,tűrjön,várjon,
Sasírbaisreménysugárralszálljon,
Hakönnyelsózottkenyerétmegette.
Mertváltoznakacsillagokfelette.

(ReményikSándor:Mohácsután)

AzarándoklatlelkivezetőiBíróLászlópüspökésKótaiRóbertkatolikustáborilelkészvoltak
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„Akineksokatadtak,attólsokatkí-
vánnak,ésakiresokatbíztak,attól
többet kérnek számon.” (Lk 12,48b)

Szentháromságünnepeutána9.hé-
tenazÚtmutató reggeliéshetiigéi-
benIstenhív–máreföldönazővi-
lágosságábanélhetünk:hűségésengedelmességáltal,Krisztussalközösség-
ben.„HűazIsten,akielhívottminketazőFiával,amiUrunkJézusKrisztus-
salvalóközösségre.”(1Kor1,9;LK)ŐazAtyamindenkiirántiszeretetének
tanújaevilágban;reábízhatjukteljeséletünket.„Haelenyészikisatestem,
szívemkősziklájatemaradsz,ó,Isten.”(GyLK723)Őmindengyermekének
adottkülönfélekegyelmiajándékokat,hogydicsőségéreéljünkazokkal,ké-
pességeinkszerint.Jézuspéldázatábanakiöt,illetvekéttalentumotkapott,
ugyanannyitszerzetthozzá,megduplázvaígyuravagyonát.Ezmindkettő-
jükjutalma:„Jólvan,jóéshűszolgám,akevésenhűvoltál,sokatbízokrádez-
után,jöjj,ésosztozzuradörömében!” (Mt25,21.23)Ámahaszontalanszol-
ga,akinemhozotthasznoturának,véglegkizártaönmagátavelevalóörök
közösségből.Pálezttanítjaakegyelmiajándékoksokféleségéről:„ALélekmeg-
nyilvánulásapedigmindenkinekazértadatik,hogyhasználjonvele.”(1Kor12,7)
ÉsPálKrisztusértkárnakítéltmindent,hogyőtmegnyerje; „…hogyvalami-
képpeneljussakahalottakközülvalófeltámadásra.…mertengemismegra-
gadottKrisztusJézus.…futokegyenestacélfelé…” (Fil3,11.12.14)EztLuther
ígyérti:„Azújjászületetthívőegészéletébenténylegescélhozérkezettséget
sohanemismer.”AzIstentőlbölcssértelmesszívetnyertSalamonítéletét
meghallottákegészIzráelben,„ésfélelemmeltekintettekakirályra,mertlát-
ták,hogyistenibölcsességvanbenne,ésazzalszolgáltatigazságot.” (1Kir3,28)
AprófétaőrállóihivatásaIstenszerinteztjelenti:„Haigéthallasztőlem,fi-
gyelmeztesdőketazénnevemben!” (Ez3,17)Abűnöstésazigazútrólletért
embertegyarántfigyelmeztetniekellIstenemberének,hogymegmenthes-
sesajátlelkét.JézusnemcsakafarizeusokatemlékeztetteIstenteremtésko-
rirendjére,mikoraházasságielválásrólkérdezték,hogykísértsékőt:„Amit
tehátIstenegybekötött,aztemberelneválassza!–Nemmindenkifogadjabe
eztabeszédet,csakazok,akiknekmegadatott.” (Mt19,6.11)Alkalmasidőről
sigaziünneplésrőlistanítástadPál: „…értsétekmeg,miazÚrakarata.…és
adjatokhálátIstennekmindenkormindenért…” (Ef5,17.20)Pilátusnemis-
merteeztfel/el:„Semmihatalmadnemvolnarajtam,hafelülrőlnemada-
tottvolnaneked…”Acsászárbarátságátválasztotta,nemazigazságosítéle-
tet!Sezafőpapokdöntéseis:„Nemkirályunkvan,hanemcsászárunk!” (Jn
19,11.15)AhetiigébenlévőmércétUrunkazokosésagonoszszolgapéldá-
zatábanközli:„Kitehátahűésokossáfár,akitazúraszolgáifölérendel,hogy
idejébenkiadjaélelmüket?Boldogazaszolga,akitilyenmunkábantalálaz
úr,amikormegérkezik!” (Lk12,42–43)Te:„Légyhű…//ÉnJézusom,adjhű
szívet,/Hogylegyekmindvégighíved!”(EÉ439,1.4)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Azutóbbiévekbenmárasajtónakis
feltűnt,milyengyakoriamunkahe-
lyierőszak.Aszakemberekpróbál-
ják megfejteni ennek az okait, és
igyekeznekmegoldásokat találni a
munkahelyi incidensekre. De van
az erőszakos viselkedésnek olyan

formájais,amelygyakorlatilagnem
kapfigyelmet,pedignapmintnap
hatalmaskárokatokoz.Mertennek
egy olyan „fegyver” az eszköze,
amellyel valamennyien rendelke-
zünk:anyelvünk.

Mindnyájanlehettünkmártanúi
olyanszituációnak,mikoregyfőnök
dühösen,durvahangnembenleszid
egybeosztottat.Vagyegymásikeset:
vitatkozásbatorkollikakollégákbe-
szélgetése,ésdurva,becsmérlősza-
vakatvágnakegymásfejéhez.Vagy:
egyvevőrátámadazeladóravalami
hibamiatt,nohaazottdolgozókmin-
den lehetséges módon igyekeznek
megoldaniahelyzetet.

A technológia fejlődésének kö-
vetkezményekéntavirtuálisvilágban

is terjed a csípős nyelvhasználat.
Sokanhirtelenmegírt,rosszindula-
túe-maileket,sms-eketküldözget-
nek, a hangpostafiókban hagynak
haragosüzeneteket…

Aproblémanemújkeletű.Réges-
régen,amikormégsenkisemgondolt

azinternetre,amikormégsenkisem
csetelt,twitterezett,azEgyesültÁl-
lamokelnöke,HarryTruman felis-
mertealenemcsillapodottindula-
tokhevébentörténőkommunikáció
veszélyét. Felállított magának egy
személyesszabályt:aharaggalmeg-
írtleveleithuszonnégyóránátazasz-
talánkelletthagyni,mielőttpostáz-
tákvolna.Csakhaa„lehiggadásiidő”
utánsemváltozottmegavéleménye,
akkorküldteelalevelet.Aztmond-
ják, élete végére Truman annyi el
nemküldöttmérgesleveletgyűjtött
össze, hogy egy nagy asztalfiókot
meglehetettvelüktölteni.

Trumanelnökisegytöbbezerév
ótalétezőproblémávalnézettszem-
be.ABibliaisszámoshelyenbeszél

róla,főlegJakablevelében. Itteztol-
vassuk:„…anyelvismilyenkicsitest-
rész,mégisnagydolgokkalkérkedik.
Íme,egyparányitűzmilyennagyer-
dőt felgyújthat: a nyelv is tűz… a
nyelvetazonbanazemberekközül
senkisemtudjamegszelídíteni…Ez-
zeláldjukazUratésAtyát,ésezzel
átkozzukazIstenhasonlatosságára
teremtett embereket…” (Jak 3,5–9)

Megkellvallanom,énmagamis
bűnösvoltamezenaterületen.Ami-
koraharagfelgyűltbennem,pörgött
anyelvem,úgynyilvánítottamkia
nemtetszésemet.Évekenkeresztül…
Lehet,hogyezkönnyítettafrusztrált-
ságomon, de nagy kárt okoztam
hallgatóimban.Aztánmegtanultam
néhányfontosleckétennekaveszé-
lyesfegyvernek–anyelvnek–ake-
zelésétilletően.
Gondolkodj,mielőttbeszélsz!Né-

hateljesenúgyérezzük,igazunkvan
egy dologban, de ha hangosan ki-
mondanánk, több kárt okoznánk,
minthasznot.„Asokbeszédnélelke-
rülhetetlen a tévedés, de az eszes
embervigyázabeszédre.” (Péld10,19)
Építs,nerombolj! Haragunkban

támadhatjuk a másikat szavaink-
kal,desokkalhasznosabb,haépítő,
bátorító szavakat szólunk. „Sem-
mifélebomlasztóbeszédnehagyjael
aszátokat,hanemcsakakkorszól-
jatok,haazjóaszükségesépítésre,
hogy áldást hozzon azokra, akik
hallják.” (Ef4,29)

g RobErtJ.Tamasy
Forrás:MondayManna

„Nóéigazembervolt,feddhetetlena
maga nemzedékében. Az Istennel
jártNóé.(…)Aföldpedigmindrom-
lottabblettazIstenelőtt,ésmegtelt
afölderőszakossággal.ÉsIstenlátta,
hogy mennyire megromlott a föld,
mertmindenkirosszútratértaföl-
dön” –olvassukMózeselsőkönyvé-
ben (1Móz6,9.11–12).EzértazÚrel-
határozta, hogy elpusztít minden
élőt.

NóévalazonbanIstenszövetséget
kötött,ésbárkátépíttetettvele,hogy
megmentseőt,azövéitésmindenál-
latbólkettőt-kettőt.Nóéengedelmes
szívvelmegisépítetteabárkát,ésaz
Úrparancsaszerintbementházné-
pévelegyüttanyitottbárkába.„AzÚr
pedig bezárta Nóé után az ajtót.
Amikormárnegyvennapjatartottaz
özönvízaföldön,annyiramegnöve-
kedettavíz,hogyelbírtaabárkát,és
azfölemelkedettaföldről.Avízegy-
reáradtésnövekedettaföldön,úgy-
hogy a bárka a víz színén úszott.”
(1Móz7,16b–18)

Az emberek nem vettek tudo-
mástIstenkészülőítéletéről,ettek,it-
tak,házasodtak,sőtazengedelme-
senépítkezőNóétkicsúfolták,snem
vettékészre,hogyamentőbárkaaj-
tajaegyszercsakbecsukódott.Aztán
jött az özönvíz, elpusztított min-
dent,scsakabárkábanlevőkmarad-
takmeg…

Milyentanulságothordozezajól
ismerttörténetamaélőemberszá-
mára?Azegyik–haugyannemaleg-
főbb–tanulságaz,hogyabárkaaj-
tajaegyideignyitvavolt:Istenmeg-
mentőkegyelmekészenálltminden
bűnbánattalhozzátérőszámára.Ma
isnyitvaállamentőbárkaajtaja.

Amásiktanulság,hogynemcsu-
pán a testünkmegmentéséről van
szó.Hacsakannyitjelentettvolnaa
bárka,hogyNóéés családja testét
megmentetteapusztítóáradattól,ak-
kornemlenneolyannagyjelentősé-
geazözönvíznek.Istennemelége-
dettmegazzal,hogycsakatestüket

mentsemeg – ő a lelküket akarta
megtartaniazörökéletre.

Minagyonszeretjükatestünket,
pedigazveszendő,nyomorultpor-
téka.Mégissokatáldozunkrá.Demit
ératestetmentenimegakárhozat-
ra?Miértnemtörődünkinkábbtöb-
betalelkünkkel,azüdvösségünkkel?

Anyitottajtómaishívogatástje-
lent.Aztjelenti,hogyIstenvárben-
nünket,várja,hogyátlépjünkrajta.

Sokancsakbekukucskálnakake-
gyelemajtaján.Csakbenéznek,hogy
vajonmilehetott.Jönnekazigehir-
detésre, az evangélizációra – csak
hogybekukucskálhassanakegykicsit
alelkidolgokba,amennyeidolgok-
ba, s azután továbbmennek útju-
kon.Elfelejtik,hogyanyitottajtófel-
kínáltlehetőségaszámukra,akelle-
metesidőt,azüdvösségnapjátjelen-
ti.AJelenésekkönyvében eztolvassuk
afiladelfiaigyülekezetről:„Íme,nyi-
tottajtótadtameléd,amelyetsenki
semzárhatbe…” (Jel3,8b)

Csodálatosdologaz,amikorIsten
egygyülekezetelényitottajtótad.Itt
Istenszolgáitisztánéserővelhirde-
tik az igét. Itt az üdvösség ajtaja
nyílikmegmindenkielőtt.Vannak,
akikbe is lépnekezenazajtón, és
bűnbánószívvelnyerikelIstenke-
gyelmét.

Istenszámunkraismegnyitottaaz
ajtótJézusKrisztusáltal.Nemszabad
haboznunkéstanakodnunk,mertez
az ajtó bezárulhat, s akkor hiába
leszminden.Azötbalgaszűzishi-
ábasietettazolajávalakkor,amikor
márkésővolt.Nevárakozzunk,mert
menthetetlenülelveszünk!Anyitott
ajtóIstenígéreteinekgazdagtárhá-
za.Akibeléprajta,részeseleszmind-
annak,amitIstenígértazőtszeretők-
nek:azörökéletnekamennyeiha-
zában.

EzazajtóJézusmaga.Hiszőjelen-
tette ki: „Bizony, bizony, mondom
néktek: én vagyok a juhok ajtaja.
(…)Énvagyokazajtó:havalakiraj-
tamátmegybe,megtartatik,azbe-

jár és kijár, és legelőre talál.” (Jn
10,7.9)

Ezazajtómégmaisnyitvavan,
hogy elrejtsen, hogy megmentsen
bennünket.Ne legyenkőből a szí-
vünk,mertaztakkorUrunknakpor-
rákelltörnie.Azőszereteteakövet
isösszezúzza,ajéggéfagyottszívetis
megolvasztja.EngedjünkJézusszere-
tőhívásának.Azajtónyitvavan.Ne
utasítsukeleztazáldotthívást!

Azidézettigébenaztisolvastuk,
hogyNóéutánIstenmagazártabe
azajtót.AkegyelemajtajátiscsakIs-
tenzárhatjabe.Senkimás.Agonosz-
tevőtJézusmellettfeszítettékmeg,
amiaztjelentette,hogyazemberek
amagukrészérőlbezártákazajtót.
DeIstennemzártabe.Istennektet-
szettazutolsópillanatbanisameg-
nyíltégajtajánmagáhozhívniake-
resztenmegtértlatort.

Istenegyszerbezárjaazajtót,és
embernemnyithatjaki.Haemberek
zárnakbeajtókat,akkorazokatkiis
nyithatják,deaztazajtót,amelyetIs-
tenzárbe,embernemnyithatjaki.
Istensemnyitjameg,akárhogykö-
nyörgünkisamielkésettkönyörgé-
sünkkel.Azötbalgaszűziszörgetett
kétségbeesetten,amikorbezáratottaz
ajtó,dehiábavoltminden.Hangzott
Istenfelelete:„Bizony,mondomnek-
tek,nemismerlektiteket.” (Mt25,12)

Nehalogassukamamégnyitottaj-
tónvalóbelépést,amegtérést,mert
van egy rettenetes szó: késő. Vi-
gyázz,hogyelnekéss!Jussoneszed-
bea208.Hallelujah-ének5. verse:
„Az ajtó nyitva, befogadni kész, /
Testvér,siess,siess,hogyelnekéss.
/Várottahely,ó,jöjj,snevesztegelj!”
FigyelmeztessenIstenigéjeis:„Ma,
haazőszaváthalljátok,nekeményít-
sétekmegaszíveteket...”(Zsid3,7b.8a)

Kedves testvérem! Amíg nyitva
állIstenmegmentőkegyelménekaj-
taja,lépjberajta,ésfogaddelUrad
mentőszeretetét.Énmármegtettem
ezt,ésboldogankövetemőt.

g SzEncziLászló

Angyalszárny-mintásmennyezet
(erreastukkószókevés!)
őrködiknyugtalanálmainkfelett;
lassít-csitíteváros,
ablakunkból–mígvédvevéd
szobánk,egipszhímzésesmenedék–
éppenLuthersMelanchthon
iker-szobráralátok.
Lehúzzákvállukat
asúlyosbronztalárok,
ígyállnakitt:
egynagydarabésegykeszeg,
komoly,istenesférfiú;
kezükbenszentkönyv,
deolykorfelnéznektitkon
Wittenbergegére,
aholfejükfelett
incselkedik-lebeg
egy-egyvidámfelhőgyerek.

Wittenbergben,aCranach-házban
2014.július24-én

A nyi tott aj tó

Alegveszélyesebbmunkahelyifegyver

PetrőcziÉva:Angyalszárny-mintásmennyezet…

„Nagyszükségemvolnakétírnokra
vagy hivatalnokra. Egész nap mást
semteszek,csakleveletírok.Nemis
tudommár,nemismétlem-eugyan-
azt.Temárbizonyáraészreisvetted.
Énvagyokarendházprédikátoraésaz
asztali igehirdető is. Azt kívánják,
hogymindennapprédikáljakaváro-
sitemplombanis.Énvezetemarend-
házteológiaitanfolyamát.Vikáriusva-
gyok,azaztizenegyszeresprior.Fel-

ügyeletemalátartozikaleitzkauiha-
lastó.Aherzbergikolostorügyvivő-
jevagyokatorgauiakkaltámadtvitás
kérdésben.Egyetemielőadásokattar-
tokPálapostolról,éskészülökazsol-
tárokmagyarázatára. S ehhez járul
méglevelezésem,amely–mintem-
lítettem–időmtetemesrészétigény-
beveszi.Ritkánvanelegendőidőma
kötelezőimádságokelvégzéséreésa
misemondásra.Nemisszólokemel-
lettsajátszemélyesküzdelmeimről,kí-
sértéseimről,amelyeketatest,avilág
ésasátánmiattviselek.Nos,láthatod,
milyenráérősembervagyok!”
d�Luther leveleJohannesLangnak

(Erfurtban),1516.október26.
(CsepregiZoltán,VirágJenő

fordítása)
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Haaképrenéztek,sokanbizonyára
arragondoltok,hogyilyenfurcsakül-
sejűmadárcsakamesébenvan.Pe-
dig ha egyszer eljuttok Délkelet-
Ázsiahatalmas,páráserdeibe,éssze-
rencsétekisvan,megpillanthatjátok
azorrszarvúmadarat.

Nagyszárnycsapásokkal,méltóság-
teljesenrepülamagaságakközött,le-
szakítegy-egygyümölcsöt,jóízűenle-
nyeli, aztán repül tovább. Egyebek
mellett Borneó, Szumátra és Jáva
sűrűőserdeibenél,ahegyekbenezer-
hétszáz méteres magasságig hatol.

A madárnak nemcsak a külseje
furcsa,szokatlan,deigenérdekesa
szaporodásmódjais.Apáregytágas

faodút,kikorhadtüregetkeres,néha
nagyonmagasan,akárnegyvenmé-
ternyireatalajfelett.Atojópróbál-
gatja–bebújik,kijön,majdmegint
eltűnik benne, méregeti, hogy al-
kalmaslesz-earra,hogybenneafi-
ókájátfelnevelje.Hamegfelelőnekta-
lálja,atágasnyílástbelülrőlsárral,
ürülékkelésgyümölcsmaradványok-
kal befalazza, csak középen hagy
egyszűknyílást.

Azépítőanyagotapárjahordjaa
környékről. Suhogó szárnycsapá-
sokkalérkezik,megkapaszkodikaz
üregperemében,bekukkantanyílá-
son,majdbedobja,amithozott.

Afalazásrövidesenelkészül,ato-
jó bent marad, a táplálékot a hím
hordjaaszámára.Fügét,gyümölcsö-
ket,deelkapjaafánlakóbékákat,gyí-
kokat,alkalmilagmadárfiókákatisra-
bol.Szorgalmasanetetiapárját,ame-
lyikodabentazegyetlentojástmelen-
geti.Néhamegforgatja,aztánújrará-
helyezkedik, és türelmesen várja,
hogyafiókakopognikezdjenbelül-
ről,ésmegpattintsaatojáshéját.

Ezután a hím már kettőjüknek
hordja az élelmet, hajnaltól estig
dolgozik, hogy jóllakassa őket. A
tojó közben megvedlik, evező- és
farktollaitváltja, ésamikorafióka
márnagyobbacska,kibontjaafalat,
kiröpül önként vállalt börtönéből.

Ettőlkezdvemárkettenkeresika
gyümölcsötésazapróállatokatafi-
ókaszámára.Amikoraziskirepül,
egyideigmégetetik,dehamarönál-
lóváválik,éselhagyjaakörnyéket.

g SchmidtEgon

Kérdések
1.Veszélyeztetettazorrszarvú
madár?
2.Mindigcsakegyfiókátnevelnek
apárok?
3.Vajonhányfügéthozahím
atojónakésafiókának?

Orr szar vú ma dár
Szerkesztette: BodaZsuzsa

Me sélNek AZ Áll Atok

Válaszok:
1.igen,azerdőirtásoksúlyosan
veszélyeztetik;
2.igen;
3.óránkéntnegyven-hatvandarabot.

Jó zsef
a kút ban
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Jákóbfiát,Józsefetnemszerettéka
testvérei,mertazapjukkivételezett
vele,őkpedigirigyekvoltakrá.

Egyszerazállatokatlegeltettékasi-
kemimezőn.JákóbutánukküldteJó-
zsefet, hogy hozzon hírt felőlük.
Amikoratestvérekmeglátták,hogy
közeledikazálomlátó–ígycsúfolták
őt az álmai miatt –, elhatározták,
hogymegölik.Rúben azonban azt
kérteatestvéreitől,hogynetegyék
ezt, ne tapadjon vér a kezükhöz.
Ezértafiúkelőször„csak”bedobták
öccsüketegyszárazkútba.

Későbbmeglátták,hogyegyizmá-
elikaravánközeledikfeléjük.Gyor-
sankihúztákhátJózsefet,éseladták
ezeknekazEgyiptombatartókeres-
kedőknek.Őkpedigrabszolgaként
adtaktúlrajta.

Atestvérekazthazudtákapjuknak,
hogy öccsüket egy vadállat tépte
szét.Jákóbnagyonsokáiggyászolta
szeretettfiát,mertazthitte,tényleg
meghalt.

Végezzétekelakúttégláintalálható
számtaniműveleteket! Az eredmé-
nyek–egykivétellel–1és21között
lesznek. Melyik szám az, amelyik
hiányzik,ésazalábbiállításokközül
melyikigazaszámmalkapcsolatban?

1. Ennyi fiútestvére volt Józsefnek.
2.Ennyiezüstpénzértadtákelőt

testvéreiazizmáelieknek.
3.EnnyinapigvoltJózsefafáraó

börtönében.

Arepülőnmegkérdezialégiutas-kí-
sérőazutastól:
–Parancsolvacsorát?
–Mibőllehetválasztani?
–Igenvagynem.

* * *

Cserkésztáborban megkérdezi az
őrsvezetőakiscserkészektől:
–Habalravannyugat,jobbrapedig
kelet,akkormivanahátunkmögött?
–Ahátizsákunk–hangzikafelelet.

* * *

Tomielőszörjárazállatkertben.A
zebrákketrecénmeglát egy táblát:
„Frissenmázolva!”Csodálkozvafor-
dulazapukájához:
–Apu,apu,énazthittem,ezekiga-
zicsíkok!

* * *

Egyfiatalsrácülabuszon.Felszáll
egyöregnénike,ésaztmondjaneki:
–Fölállna,fiatalember?
–Áááá,ismeremeztatrükköt!Én
felállok,magameggyorsanelfoglal-
jaahelyemet.

* * *

Egyfestőművészelmegyahegyekbe,
hogytémáttaláljonazújfestményé-

hez. Találkozik a pásztorral, és
megkérdezitőle:
–Lefesthetemajuhait?
–Dehogyis!Hátkivennémegutá-
naazösszefestettgyapjújukat?!

* * *

Apáncélos lovagbőszenközelíta
sárkány barlangjához, hogy meg-
küzdjönvele,miközbenasárkány–
megpillantva a lovagot – ekként
dünnyög:
–Nane,mármegintkonzervkaja…

* * *

–Hogyhívjákasüketkutyát?
–???
–Hát,jóhangosan.

* * *

Kétamerikaifarmerbeszélget.
–Azénfarmomolyannagy,hogyha
reggelelindulokazautóval,csakes-
teérekavégére.
– Hát bizony nekem is volt már
ilyenrosszkocsim.

* * *

– Doktor úr, tud javasolni valami
testmozgást,hogylefogyjak?
–Igen.Forgassaafejétvízszintesen
egymásutánjobbra-balra,többször.
–Ésmikorgyakoroljamezt?
–Amikorétellelkínálják.

* * *

–Erreneülj–szólráateremőra
múzeumbanPetire–,ezNapóleon
széke!
–Jó,majdhavisszajön,felállok.

HuM or Z sÁk Vi zes to tó
I.KikeltátaJabbók-gázlónál,ahol
mégegyfontostusakodásaisvolt?
1:Nóé
2:Jákób
X: Mózes

II.Melyiktónálhívtaeltanítványnak
PétertJézus?
1:aGenezáret-tónál
2:aHolt-tengernél
X: aBalatonnál

III. Melyik folyóban tisztult meg
Naamán?
1: azEufráteszben
2: aJordánban
X: aNílusban

IV.HolkeltátszárazlábbalaMózes
vezettenép?
1: aGenezáret-tavon
2: aHolt-tengeren
X: aVörös-tengeren

V.Melyikvároskikötőjébenszálltfel
JónásaTarsísbamenőhajóra?
1: Jeruzsálemben
2: Jáfóban
X: Kapernaumban

VI.HolkereszteltemegJánosJézust?
1: aGalileai-tengerben
2: aGenezáret-tóban
X: aJordánban

(Megfejtés:I.:2;II.:1;III.:2;IV.:X;
V.:2;VI.:X.)
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ABonyhádiPetőfiSándorEvangélikus
Gimnázium és Kollégium elődje az
1806-ban Sárszentlőrincen alapított
kisgimnáziumvolt,amelyaTolna-Ba-
ranya-Somogyi Egyházmegye 1870.
évidöntéseértelmébenátkerültadi-
namikusanfejlődőBonyhádra.Azis-
kola1906-tólmárfőgimnáziumiran-
gú,sarégiólegjobbadottságúmodern
oktatásiintézménye.

Iskolaiéskollégiumikönyvtáramel-
lettkülönegységetképezamuzeálisés
helytörténetigyűjtemény.Arégikönyv-
tártöbbminthétezerkötetesállomá-
nyánakalapjaitaz1725-benSárszent-
lőrincenmegalakultTolnaiEgyházme-
gye lelkészeinek,Nagy István püs-
pöknek,SzeniczeiBárányGyörgy es-
peresnekéscsaládjának,illetveHra-
bowszkyGyörgy lelkésznekazadomá-
nyaiképezik.

Nemes küldetése volt a nyugati
evangélikusegyetemekrőlhazatérők-
nekkönyvethoznihazaésaztazegy-
házmegye könyvtárában elhelyezni.

Asárszentlőrincilatiniskolameg-
alakulása után az egyházmegye a
könyvtárátmegőrzésreésgyarapítás-
rafelajánlottaaziskolának.Abonyhá-
dialgimnáziumban1874-benkialakí-
tottiskolaikönyvtár,amelynekalapját
azesperességkétszázötköteteképez-
te,egyévtizedmúlvamárközelnyolc-
százkötetetszámlált.Afejlesztéseksa-
játvásárlásokból,barátiadományok-
ból történtek.Ujlaki Kálmán tanár
1891-benmintegyhatszázműbőlálló
könyvtáráthagytaazintézetre.

Akönyvtárelsőszakszerűrendezé-
séreForbergerLászló tanárvállalkozott
1889-ben.Atanárikönyvtárjegyzéke
–RóthAladár készítette1904-ben–
márnyomtatásbanismegjelent.Ekkor
akönyvtáriállományközelezernyolc-
százcímbőléskétezer-kétszázkötet-

bőláll,sRóthnakköszönhetjükazel-
sőpublikációtisazittőrzöttértékek-
ről.Edokumentumelőszavábanolvas-
hatóForbergertájékoztatója:„Előreis
jelzem,hogykönyveinkköztkétrégi
magyarnyomtatvány,t.i.KáldiGyörgy
»magyarbibliája«(1626)ésPázmány
Péter»Hodoegus«-a(1637)ismegvan.”
Előbbijelenlegismegtalálhatóarégi
könyvestárban,2012-benrestaurálták.

Akétvilágháborúközöttazisko-
lában két könyvtár működött. Az
úgynevezettrégikönyvtárbanaziga-
zánértékeskönyvekatanárokokulá-
sátszolgálták.Adiákoksajátmaguk
alapítottak könyvtárat az 1907–08.

tanévbenmegalakultszavaló-önkép-
zőPetőfikörszervezésében.Dediká-
cióksokaságaárulkodikarról,milyen
áldozatokárángyarapítottákagyűj-
teményt. Néhány világhírű „Petőfi
körös”neveálljonitt:LotzJánosnyel-
vész,KardosTibor ésGálIstván iro-
dalomtörténészek.

Amásodikvilágháborúidejénazér-
tékeskönyvekjelentősrészeelveszett,
saz1945utániéveksemkedvezteka
régi könyvtár megőrzésének. Több
hullámban történtek átgondolatlan
selejtezések,aziskolavezetőségeegye-
temi könyvtáraknak ajándékozott
könyveket,illetveazállamilevéltárak
fiókintézeteiszállítottakelszépszám-
mal köteteket a gyűjteményből. A
gimnáziumbanmaradtrégikönyveket
évtizedekenkeresztülkülsőraktárak-
bantárolták.

2008.szeptember25-énavattákfel
amai„kékkönyvtárat”,aholsohanem
látottegységbenvanagyűjtemény,s
éppenabbanazépületrészbentalálthe-
lyet, ahol 1870-ben az algimnázium
megkezdteműködését.2009-benkez-
dődöttmegazállománymegtisztítá-
sa,arestaurálás,araktárirendkiala-
kítása,aszakszerűfeldolgozás.Egyűj-
teménynekarészeaziskolaihelytör-
ténetiállományis.

Arégikönyvtáramegőrzésen,afel-
tárásontúlbeépülaziskolaoktató-és
nevelőmunkájába.Ennekjegyébenírt
kipályázatot2010-benagimnáziumés
aBonyhádiÖregdiák-szövetségAszáz
évvelkorábbiérettségiszellemiforrása
címen.Apályázókarégikönyvestár-
banmegtalálhatókönyvritkaságokfel-
használásávalírtákmegesszéiketarról,
hogyaz1910-ben–elsőként–érettsé-
gizőketmilyenműveksegíthették.

Agyűjteményrendezvényeimá-
ranemcsakaziskola,hanemavá-
ros,aszűkebbrégiórészéreisnyi-
tottak.

Arégikönyvestárakönyvritkasá-
gok megőrzése mellett kutatásokra
és – kiscsoportokban – rendhagyó
órák megtartására is alkalmas. A
könyvritkaságokzárhatószekrények-
benvalóelhelyezéseugyanúgyazál-
lományvédelmetszolgálja,mint„kor-
látozottanhozzáférhető”státusuk.Ez
utóbbiazonbanaztislehetővéteszi,
hogyagimnáziumtanáraiésdiákjai
kutatómunkákhoz rövid időre köl-
csönözhessékőket.

Akönyvgyűjteménymaisgyarap-
szik–ajándékozásokból,hagyatékok-
ból(példáulSzitaLászló,GömöryJó-
zsef,KoritsánszkyOttó,BarczaImreha-
gyatékából).

Az állományvédelemben megha-
tározó volt a 2008. év. Biztonságos
helyreköltöztekarégikötetek.Meg-
kezdődtekaszakszerűállományvédel-
mimunkálatok,sikerespályázataink
voltak.2009-benazöregdiák-szövet-
séggelközösenmeghirdettükaköny-
vek gyámságba vételi lehetőségét,
melyneklegfőbbcélja,hogyanyagilag
istámogassaamuzeálisértékekállag-
megóvását.

Arégikönyvestármellettazisko-
lamúltjánakátörökítőjeahelytörténeti
gyűjteményis.Gyűjtőköriszabályza-
tunkatkiegészítettük,éstervszerűen
gyűjtjükazokatapublikációkat,ame-
lyeketagimnáziumtanárai,diákjaial-
kottak,alkotnak.Amaidiákságszámá-
raelődeinekalkotásaipéldaértékűek,
tanulmányaikhoz,kutatómunkáikhoz
pedigfontosdokumentumok,forrás-
munkák.

g AntalMária

A szerző a Bonyhádi Petőfi Sándor
EvangélikusGimnáziumésKollégium
muzeális könyvtárának könyvtárosa

A bony há di evan gé li kus gim ná zi um
ré gi köny ves tá ra

Rovatunkidőrőlidőrebemutatjaegyházunkgyűjteményeinektörténetét,jelenlegiállományát,valamintazottzaj-
lómunkátis.ABonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumésKollégiummuzeáliskönyvtáraazutóbbiévek-
benszámosszéperedménytmondhatottmagáénak.Könyvritkaságokrestaurálása,pályázatok,rendezvények,ahely-
történetigyűjteményfejlesztésebizonyítottaazt,amitalánalegfontosabb:hogykönyvtörténetiértékéntúlahagyo-
mányokhozvalókötődés,azevangélikusésa–többmintkétszázéves–iskolai-könyvtártörténetimúltértékeinek
megőrzése,átörökítése,megmentéseekönyvtárfőfeladata.Agimnáziummuzeálisgyűjteményeélőkönyvtármais.

tHe sAurus

Rovatgazda:KovácsEleonóra

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a Nyír egy há zi evan gé li kus kos suth la jos

gim ná zi um ban

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
többmint244millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKör-
nyezetésenergiaoperatívprogramjában. Atámogatásle-
hetővé teszi a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium épületeinek utólagos külső hőszigetelését,
külsőnyílászáróinakcseréjét,fűtésiéshasználatimelegvíz-
rendszerénekkorszerűsítését,világításkorszerűsítését,il-
letvetalaj-levegőhőcserélősmesterségesszellőztetés,nap-
kollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.

Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-
lagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseré-
jére.Afűtésirendszertkondenzációsgázkazánoktelepíté-
sévelésacéllemezlapradiátorokfelszerelésévelteszikkor-
szerűvéésenergiatakarékossá.Ahasználatimelegvíz-rend-
szertteljesenfelújítják,napkollektorokkalsegítveaműkö-
dését.Megteremtikamegújulóenergiáthasznosító,talaj-
levegőhőcserélősmesterségesszellőztetésfeltételeit.Aré-
givilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélik.
Telepítenektovábbáegyhálózatravisszatáplálónapelemes
rendszertis.

AprojektelsődlegescélcsoportjaaNyíregyháziEvangé-
likusKossuthLajosGimnáziumvalamennyitanulójaésdol-
gozója.Aprojektkörnyezetihatásterületeazonbannem-
csakazérintettingatlanraterjedki,hanemazelérnikívánt
indikátorértékekkelközvetveazegészországenergiaellá-
tásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnye-
zetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

NyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnázium•4400
Nyíregyháza,SzentIstvánu.17-9.
eklg.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a bu da pest-fa so ri evan gé li kus

gim ná zi um ban

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium több mint
169millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetés
energiaoperatívprogramjában. Atámogatáslehetővéte-
sziaBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumépületének
utólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakfelújí-
tását,cseréjét,fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerének
korszerűsítését, világításkorszerűsítését, napkollektoros
ésnapelemesrendszerektelepítését.

Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülapadlásfö-
démutólagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárók
felújítására,cseréjére.Afűtésirendszertkondenzációsgáz-
kazántelepítésévelésacéllemezlapradiátorokfelszerelésé-
velteszikkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahasználati-
melegvíz-rendszertteljesenfelújítják,napkollektorokkalse-
gítveaműködését.Arégivilágítótesteketúj,energiataka-
rékosdarabokracserélik.Telepítenektovábbáegyhálózat-
ravisszatáplálónapelemesrendszertis.

A projekt elsődleges célcsoportja a Budapest-Fasori
EvangélikusGimnáziumvalamennyitanulójaésdolgozó-
ja.Aprojektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakaz
érintettingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindiká-
torértékekkelközvetveazegészországenergiaellátásának
biztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiálla-
potmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

Budapest-FasoriEvangélikusGimnázium•1071Budapest,
Városligetifasor17–21.
http://www.fasori.hu/
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a re mé nyik sán dor evan gé li kus

ál ta lá nos is ko lá ban

AReményikSándorEvangélikusÁltalánosIskolaésAlap-
fokúMűvészetiIskolatöbbmint84millióforintotnyertaz
ÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogram-
jában.AtámogatáslehetővétesziaReményikSándorEvan-
gélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
épületénekutólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáró-
inakcseréjét,fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkor-
szerűsítését,világításkorszerűsítését,napkollektorosrend-
szerkialakítását,napelemekfelszerelését.

Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.

Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-
lagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseré-
jére.Afűtésirendszertkondenzációsgázkazántelepítésé-
velésacéllemezlapradiátorokfelszerelésévelteszikkorsze-
rűvéésenergiatakarékossá.Ahasználatimelegvíz-rendszert
teljesenfelújítják,napkollektorokkalsegítveaműködését.
Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracse-
rélik.Telepítenektovábbáegyhálózatravisszatáplálónap-
elemesrendszertis.

AprojektelsődlegescélcsoportjaazReményikSándor
EvangélikusÁltalánosIskolaésAlapfokúMűvészetiIsko-
lavalamennyitanulójaésdolgozója.Aprojektkörnyezeti
hatásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanrater-
jedki,hanemazelérnikívántindikátorértékekkelközvet-
veazegészországenergiaellátásánakbiztonságátésverseny-
képességétjavítja,akörnyezetiállapotmegőrzésétérdem-
benszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

ReményikSándorEvangélikusÁltalánosIskolaésAlapfokúMű-
vészetiIskola•9700Szombathely,SzentLászlókirályu.7–11.
remenyik.lutheran.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

h i r d e T é s

„Akönyvazegyiknemzedékvégrende-
leteamásikra…”(JózsefAttila)
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Szentháromságünnepeután9.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.Lekció:1Kor
10,1–13;Jer1,4–10.Textus:Lk12,42–48.Énekek:395.,439.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;de.10.(német)
JohannesErlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.BencénéSzabóMárta;
Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6.
de.3/411.GazsónéVerasztóTeodóra;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.
de. fél 10. (úrv.) D. Keveházi László; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mezőu.12. de.10.(úrv.)DonáthLászló;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.
10.JakabBéla;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéter
Tamás;Káposztásmegyer,IV.,MegyeriKlub,Megyeriút207. de.9.Solymár
PéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.
11.(úrv.)dr.LacknerPál;du.6.Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllői
út24. de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,
úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
GombkötőBeáta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.
(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;de.fél11.(úrv.)
dr.BlázyÁrpádné;du.6.dr.BlázyÁrpád;XI.,Németvölgyiút138. de.9.
dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)Bence
Imre;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10. (úrv.)KeczkóPál;
Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.
TamásyTamás;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;
Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de.10.KósaLászló;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.BátovszkyGábor;Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de.9.BátovszkyGábor;Árpádföld,XVI.,Menyhért
u.42.(reformátustemplom) du.3.BátovszkyGábor;Rákoshegy,XVII.,
Tessediktér de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.
de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.Darvas
Anikó; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Darvas Anikó;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.GyőriGábor;Pestszentimre,
XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.GyőriGábor;Kispest,
XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.8.Széll
Bulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,
XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.
10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitás
u.112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút
75. de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,Fébé
Názáret-temploma de.fél12.VeperdiZoltán.

istentiszteletek a balatonnál

Alsódörgicse,Főu.43. de.11.;Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25. du.4.;Ba-
latonboglár,Hétházu.17. de.11.;Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de.9.;
Balatonszárszó,EvangélikusKonferencia-ésMisszióiOtthon,Jókaiu.
41.de.9.;Balatonszepezd,Árpádu.2. de9.,Fonyód,JózsefA.u.21. de.
fél10.;Hévíz,Helikonu.6. du.fél5.;Kapolcs,Kossuthu.26. du.fél4.;Keszt-
hely,DeákF.u.18. de.fél11.;Kisdörgicse,Diófau. du.2.;Kötcse,Temp-
lomu.7. de.10.;Kővágóörs,AranyJ.tér2. de.fél12.;Mencshely,Kossuth
L.u. de.11.;Nemesleányfalu,Nemesleányfaluiu. du.2.;Révfülöp,Villa
Filiptér2. de.10.;Siófok,Oulupark de.10.;Sümeg,Széchenyitér1. de.
fél9.;Szentantalfa,Főu. de.háromnegyed10.;Taliándörögd,Petőfiu.1.
du.2.;Veszprém,Kossuthu.4. de.10.;Zánka,Rákócziu. de.fél9.
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Összeállította:BallaMária

Pá lyá zat lel ké szi ál lás ra 
A Farádi Evangélikus Egyházközség meghirdeti lelkészi állását. Az
egyházközségvárjaazonlelkészekjelentkezését,akikszívesenszolgál-
nánakFarádonésahozzátartozófiliában,Jobaházán.Alelkésztparó-
kiaéskorrektjavadalmazásvárja.

Pályázatukat(kézzelírtönéletrajzzalésagyülekezetiszolgálatrólva-
lóelképzelésekkeléstervekkel)egypéldánybankérjükbenyújtaniaugusz-
tus 31-ig a Soproni Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatalába
(9400Sopron,Bünkerköz2.),aholalelkésziállásról,azelvégzendőszol-
gálatokról,adíjlevélről,azegyházközségrészletesfeltételeirőlésazeset-
legesbemutatkozóalkalomrólisrészletesinformációkatkaphatnakGab-
naiSándor esperestől(20/824-6902;gabmas@freemail.hu).

Agyülekezetekpresbitériumafenntartjaajogot,hogyapályázatokat
előzetesenértékelje.

Pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
MegüresedettaPéteriEvangélikusEgyházközséglelkésziállása.Alel-
készválasztástelőkészítőfolyamatameghirdetésszakaszábalépett.Az
egyházközségvárjaazoknakalelkészeknekajelentkezését,akikszolgá-
latukatszívesenfolytatnákPéteriben(2209Péteri,BohusDánieltér1.).

Azelvégzendőszolgálatról,akörülményekrőlésadíjlevélrőlrészletes
információaDél-PestMegyeiEvangélikusEgyházmegyeEsperesiHiva-
talábankérhető(5000Szolnok,Verseghypark1.).E-mailtGyőriPéterBen-
jámin esperesnekaszolevgyul@lutheran.hucímrekérünk,személyeskap-
csolatfelvétela20/824-4829-esegyházimobilszámonlehetséges.

A pályázatokat (önéletrajz pályaképpel, motiváció ismertetése, a
gyülekezeti szolgálatra vonatkozó tervek, elképzelések) e-mailben
és/vagypostaiútonaugusztus31-ig(postabélyegkelte)kellmegkülde-
niaDél-PestMegyeiEvangélikusEgyházmegyeEsperesiHivatalába.

Agyülekezetpresbitériumafenntartjaajogot,hogyapályázatokatelő-
zetesenértékelje.Azújlelkészmegválasztásárólatörvénybenmegha-
tározotteljárásszerintagyülekezetközgyűlésedönt.

h i r d e T é s e K

BártfaiLajos evangélikuslelkész,es-
peres1914.augusztus14-énszületett
Újpesten. Teológiai tanulmányait a
MagyarKirályiErzsébetTudomány-
egyetemsoproniEvangélikusHittudo-
mányiKaránvégezte.D.RaffaySán-
dor bányakerületipüspökavattalel-
késszé1939.február9-énaBudapest-
Deáktéritemplomban.

SegédlelkésziszolgálatátHódmező-
vásárhelyenkezdte,majdCegléden,
GyulánésIrsánfolytatta.1942.janu-
ár1-jévelkerültMagyarbánhegyesre,
aholelőbbsegédlelkészként,majdpa-
rókuslelkészkéntszolgált1955-ig.Élő

buzgalommal vállalta – kerékpárral
közlekedve–aViharsarokmisszioná-
lásátaszórványokbanésazanyagyü-
lekezetben. Ennek gyümölcseként
templomisépültMagyarbánhegyesen.

1955-ben a mezőtúri gyülekezet
hívta meg lelkészének, 1963-tól a
Csongrád-SzolnokiEgyházmegyees-
peresitisztségétisellátta.

Aszórványgyülekezetekésamisszió
elkötelezett szóvivőjeként evangéli-
zációslelkülettelfordultagyülekeze-
tek,családokésemberekfelé.Szelídés
halkszavúembervolt,deszavaiban
mindigottvoltazüzenetvilágossága,
érthetősége.

Bártfai Lajos gépelt üzenetként
fennmaradtprédikációiamaélőgyü-
lekezetitagokszámáraishitetébresz-
tő igehirdetések. Nehéz történelmi
helyzetekbenismindenkorIstenmun-
kálkodásamellett tett tanúságot, il-
lusztrációiazegyszerűemberekkelis
jólérzékeltettékIstentervéneküdvös-
ségesvoltát.Akirakatkereszténység,az
olcsókegyelempróbatételétláttattaaz
emberekkel,tanító,intőéshitmélyítő
prédikációiigényesalkotások.Hűsé-
gesszolgakéntsohanemakörülmé-
nyekettekintettenagyproblémának,

hanemahitetlenségésazistentelen-
ségveszélyérefigyelmeztetett.

Alelkészifraternitásbanmélybarát-
ságotápoltazegyházmegyelelkésze-
ivel.Látogattaésbátorítottaanagyés
kisgyülekezeteklelkészeit,tisztségvi-
selőitegyaránt.Levelekkelésverselő
üzenetekkelmélyítetteelazigaziba-
rátságot.Családját,elődeitésutódait
mindenkornagyszeretetteléstiszte-
lettelpásztorolta,ígyotthonéreztema-
gátőseigyülekezetében,Újpestenis.
Halálaévébennagyenergiávaléslele-
ményességgelújíttattafelatalajvízkö-
vetkeztébenmegrongálódottmezőtúri
evangélikustemplomot.

Amegújulttemploméltetőremény-
ségeigehirdetésséváltagyülekezetés
a család számára, akik fájó szívvel
búcsúztakBártfaiLajostól1973.janu-
ár10-énaMegyeritemetőben.Emlé-
kétszeretettelápoljaamezőtúriésaz
újpestigyülekezetis.Istenigéjeemlé-
keztet a hűséges szolgák áldására:
„Mertnáladvanazéletforrása,atevi-
lágosságodáltallátunkvilágosságot.
Maradjhűségesatégedszeretőkhöz,
igazságosatisztaszívűekhez!” (Zsolt
36,10–11)

g SolymárPétEr

A száz éve szü le tett Bárt fai
La jos ra em lé ke zünk

Amagyarkormánytmélységesaggo-
dalommaltöltielazakegyetlenerő-
szak,amelymárlétébenfenyegetiaz

irakikeresztényközösséget.Jelentések
szerintazotthonukbólelmenekülőke-
resztényekszámaelérhetiakárközös-
ségüklélekszámánaknegyedétis.A
helyzetnaprólnapratarthatatlanabb.
AzEurópaiUniónakazonnalhatáro-
zottpolitikaiválasztkelladniaafejle-
ményekre,megkellakadályozniaaz
észak-irakikeresztényekelleninépir-
tást – szögezi le levelében Orbán
Viktor.Akormányfőfelidézi,hogyaz
(uniós kormány- és államfőket tö-
mörítő)EurópaiTanácsmárkifejez-

teazEurópaiUnióaggodalmátakö-
zel-keletikisebbségekhelyzetemiatt,
és említést tesz arról, hogyőmaga
többszörfelvetetteazunióközösfe-
lelősségét a keresztény közösségek
megvédésében,legutóbbakkor,ami-
koraszíriaihelyzetetvitattákmegaz
EurópaiTanácsban.Akormányfőale-
vélbenarrakériHermanVanRom-
puyt, hogyvegyeazEurópaiTanács
következőtanácskozásánaknapirend-
jéreazirakikeresztényközösséghely-
zetét.Megerősítette,hogyMagyaror-
szágtámogatmindenolyanmegoldást,
amelygarantáljaekeresztényközös-
séglététésjövőjét.(Azirakidrámáról
írásunka4.oldalon.–Aszerk.)

g MTI, augusztus12.,kedd,12:29

b Azirakikeresztényekvédelmé-
ben való fellépést kértOrbán
Viktormagyarminiszterelnökaz
EurópaiTanácselnökénekked-
denelküldöttlevelében–közöl-
te a Magyar Távirati Irodával
Havasi Bertalan sajtószóvivő.

l AP Z Ár tA u tÁN ér k e Z et t!

Or bán Vik tor fel lé pést kér az Eu ró pai Ta nács tól
a ke resz té nyek vé del mé ben
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doh ná nyi er nő né nél flo ri dá ban 

Nagyörömmelértesültemarról,hogyDohnányiErnőzeneszerző,karmes-
ter,zongoraművészhagyatékát–azözvegyáltalLondonbanelhelyezettetis
–aközeljövőbenhazafogjákhozni.Ezahírkésztetettarra,hogyrövidenszól-
jakafloridaikormányzónál1963-bantartottDohnányi-ünnepségről.
ZachárGyula voltdebreceniegyetemitanár–akinél1942-benmagán-

jogbólénisvizsgáztam,ésakinekleánya(Ilona)DohnányiErnővelkötött
házasságot–mintgödöllőiügyvédetarrakért,hogyelőrehaladottkorárate-
kintettellátogassammeg,mertszeretnevelemtanácskoznigödöllőiingat-
lanasorsáról.Ezutánleányávaliskapcsolatbaléptem.Mivelnemsokkalké-
sőbbbátyámatterveztemmeglátogatniClevelandben,Dohnányiné aztja-
vasolta,hogymielőbbkeressemfölőtisazEgyesültÁllamokban,ésbeszél-
jükmegateendőket.

Amikor megérkeztem hozzá, indítványozta, hogy másnap menjünk
együttFloridakormányzójánakfogadására.Akormányzóéventemegem-
lékezikDohnányiErnőről.Ezalkalommalisnagyonmelegszavakkalszólt
róla,avilághíreszongoristáról,kiemelve,milyenfontosvoltaműködésea
FloridaiÁllamiEgyetemen.

Másnapkimentematemetőbe–Tallahasseevárosában,Floridaállamfő-
városában,aholDohnányiélt,ésazegyetementanított–,ésleróttamke-
gyeletemetanagyművészsírjánál.

MivelakkorDohnányinéédesanyjaisazözvegynéltartózkodott,együtt
beszéltükmegagödöllőiingatlansorsát.Engembíztakmeg,hogyértéke-
sítsem.Aztisközölték,hogyakétszázezerforintkörülivételáratjótékony-
ságicélrakívánjákfordítaniolymódon,hogykisebb-nagyobbösszegetkí-
vánnakegyszemélynekjuttatni.Mindjártmegisemlítették,hogyegyka-
tolikuspaptámogatásáragondoltak.

Nagyonmegörültemannak,hogyazOrdassLajos evangélikuspüspökál-
talírt,1958-banMinneapolisbankiadott,AttheFootoftheCross(Akereszt
lábánál) címűkönyvet–amelyAmerikábanszerzőfeltüntetésenélkülje-
lentmeg–megszerezteszámomra;ugyancsakhálásvoltamazért,hogyaDoh-
nányiErnőáltalközvetlenülhalálaelőttírthúszoldalasönéletrajzegypél-
dányátismegkaphattam.UtóbbitaZenetörténetiMúzeumnak,valamintFa-
sangÁrpád zeneszerzőnek,zenepedagógusnakésmásoknakadtamoda.

DohnányiErnőnéigazi,jószívűkeresztényasszonyvolt,ésmegérdemli,
hogyneveférjévelegyüttpozitívértelembennyerjenmegörökítést.

g Dr.BolEratzkyLóránd (Budapest)

ANaprendszervándorai,azüstökösök
közvetlenkozmikuskörnyezetünkpe-
remvidékérőlszármaznak.Aszomszé-
doscsillagközitérbenfellépőgravitá-
cióshatásokmiattsodródnakaboly-

górendszerbelsőtérségeifelé.Pályá-
juklehetelliptikus:ekkorvagynéhány
évenként-évtizedenkéntvissza-vissza-
térnek,vagyévmillióktelnekelkövet-
kezőmegjelenésükig.Futhatnakpara-
vagyhiperbolapályátis:ebbenazeset-
benmindösszeegyetlenalkalommaláll
módunkban meglátni őket, majd
mindörökreeltűnnekszemünkelőla
távoliűrben.

Az üstökösöket találó megfogal-
mazással„láthatósemminek”isneve-
zik.Csóvájukbanugyanisazanyaga
Földönmesterségesenelőállítottlég-
ürestérnél,avákuumnálisritkább.Ha-
ladjunkazonbanbelülrőlkifelé.Azüs-
tökösmagjátjégbeágyazottporéskő-
zettörmelékalkotja:szemléletesenezt
„piszkoshógolyóként”isemlegetik.A
mag a Nap közelébe érve olvadni
kezd,éskialakulakóma,vagyisazüs-
tökös„feje”,régiesen„üstöke”.Azégi-
testinnenkaptaanevét–kométavagy

üstökös.Akiáramlóanyaghozzalét-
reacsóvát,alobogó„hajat”,melykét
részbőláll:afényesebbporból,ahal-
ványabbtöltöttrészecskeáramból.Az
előbbitpor-,azutóbbitioncsóvának
nevezik.

ARosettaáltalmegtettutatvalósá-
gosűrodüsszeiakéntjellemezhetjük.
2004.március2-ánindítottákFrancia
Guyanából,elrepültaMarsmellett,
utóbbvisszatértaFöldtérségébe,ez-
utánmegközelítettea2867Šteinskis-
bolygót,majdismétaFöldmellettha-
ladtel,utánaa21Lutetiaaszteroidá-
valrandevúzott.Műszereitekkortar-
taléküzemmódbakapcsolták:hiber-
náltákaszondát.

KözelháromesztendősCsipkerózsi-
ka-álmábólezévjanuárjábanébredt,
éselindultakométairányába.Amű-
szakiéstermészettudományokiránt
érdeklődőnagyközönségszámárata-
lánalegfontosabb,hogyakülönféle

mérésekmellettigenrészletesfénykép-
felvételekkészüljenekerrőlatávoliégi-
testről.

Reméljük,aRosettaszondaégiro-
sette-ikőkénthozzájárulahhoz,hogy
megfejtsükaNaprendszerkeletkezé-
sének ma még nyitott kérdéseit. A
missziósava-borsapedigméghátra-
van:azűrszondaPhilaeelnevezésűle-
szállóegységenovemberbenereszke-
dikleazüstökösfelszínére.

g REzsabEkNándor

gyü le ke ze ti di ák szál lás jó zsef vá ros ban
A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség ismét várja az
egyetemistaésfőiskolásjelentkezőketagyülekezetdiákszállására.AMan-
dák-háztöbbnagyegyetemhezközelhelyezkedikel.Abérletidíj23500
Ft/hó,melybenbennevananagysebességűinternetdíjaésarezsiis.

Ajelentkezéshezegyjelentkezésiszándékkalegybeszőtt,normál,nem
amerikaitípusúésnemszakmaiönéletrajzéslelkészi/lelkipásztori/plé-
bánosi ajánlás szükséges, melynek szkennelt változatát a man-
dak.haz@gmail.comcímrevárjuk.

el ma rad a hit mé lyí tő hét vé ge
AFébéEvangélikusDiakonisszaegyesületelnökségeezútonisértesítiaz
érdeklődőket,hogyazaugusztus21–24-remeghirdetetthitmélyítőhét-
végePiliscsabán–kellőszámújelentkezőhiányában–elmarad.Azősz
folyamánaFébéfennállásának90.évfordulójaalkalmábólazanyaház-
bantervezünkmajdegycsendesnapot.Errőlkésőbbadunktájékoztatást.

E rovat cikkei alapján úgy tűnhet,
kétfajta internet van. Az egyik „a
nagyhalakfelségvize”,azokéavállal-
kozásoké, amelyek nevével együtt
százmilliódollárosbecsültcégérté-
kekrepkednek,delegalábbistöbb-
milliósfelhasználószámok.Amásik
pedigazavállalkozásiterület,amely-
reminimáliskezdőtőkévelisbelehet
szállni,ésamelyenjóesetbenbárki
létrehozhat egy olyan startupot,
amelybőlazelőbbemlítettkategória
valamelyikcégenőmajdki.Persze
mindeznemegyiknaprólamásikra
ésáltalábannemisúgytörténik,aho-
gyanazalapítókelképzelik.

Máranyíltforrásúszoftverekvi-
lágánakegyikalapműve,Akatedrá-
lisésabazár címűkönyvlefektette
aztaszabályt,hogyegyprogramfej-
lesztéseeseténnyugodtankészüljünk
felarra,hogyazelsőverziótesetleg
teljesenel kell vetnünk.Ugyanis a
leggyakrabbanafejlesztéssoránis-
merjükmegteljesegészébenaprob-
lémát,amelyetmegakarunkoldani,
ésazaddigierőfeszítéseklegtöbbjét
jó eséllyel még nem a megfelelő
iránybatettük.

Azutóbbiidőbenavállalkozásfej-
lesztésishasonlóiránybamozdultel,
mintahogyananyíltforrásúprogra-
mok fejlesztése történik: közben
bárkibetekinthetakódokba,ésma-
gaishozzájárulhatamunkához.

Egyinternetescégfelépítéseakö-
vetkezőképpen zajlik: azonosítunk
egyproblémát, éskeresünk ráegy
megoldást;megnézzük,hogymeg-
van-e aproduct-market fit (azaz a
megoldást szeretni fogja-e a pia-
cunk),elkészítjükazMVP-t(vagyis

aminimalviableproductot, alehe-
tőlegegyszerűbbéletképesterméket),
aztánmérünk,javítunk,tesztelünk–
éseztcsináljukazidőkvégezetéig…
Azegészbenazajó,hogynemkell
zseniálisüzletemberneklennihozzá,
hogyzseniálisterméketalkossunk,
csupánidőrőlidőrejavítanikellazel-
képzelésenésakivitelezésen.

Hazánkbanisterjeszkedikmáraz
Airbnb, amellyelaházigazdáktólle-
hetszálláshelyetbérelni.Anevükben
a„bnb”eredetilegabedandbreakfast,
azaz ágy és reggeli rövidítése volt,
mertaszolgáltatástazoldaltulajdo-
nosaiúgyképzeltékel,hogyaszál-
lásadókreggeliveliskínáljákmajda
vendégeiket.Deperszehamarkide-
rült, hogy sokkal nagyobb piacot
érhetnekel,haazélelmezéstmaguk-
ra a vendégekre bízzák. Ráadásul
mégígyisdöcögősenindultaszekér,
ugyanis viszonylag kicsi forgalom
bonyolódottleazoldalonkeresztül.

Amikorösszeültaválságstáb,ta-
nácsadójukérdekesdolgotjavasolt:
hiábaszólazegészinternetesüzlet
arról,hogyolyanmegoldástkelllét-
rehozni, amely száz és százmillió
ügyféllel egyaránt működik, szá-
mukraazjelenthetiakiutat,haegye-
sévelnekiállnakazondolgozni,hogy
akínálatnecsakjólegyen,dejólis
nézzenkiazoldalon.Ezértaztánaki-

adó ingatlanokról profi fényképe-
ket készíttettek. A bevételük ettől
rögtönaduplájáraugrott.

AzAirbnb amainapighozzaazt
aszínvonalat,hogyhaottránézünk
egy kiadó lakás oldalára, nem jut
eszünkbe,hogyszemélyesenismeg
kellenenéznünk,mielőttkivesszük,
ugyanis mindegyik csábítóan néz
ki,éskétségünksincsafelől,hogya
lakásbalépveesetlegmásfogadmin-
ket.Azüzletiterminológiábaneza
pivot, azazmindannakazátgondo-
lása,hogymitéshogyannyújtunk.

Ésméghapontosanmegtudtukis,
hogymitisszeretnénk,a„javítottki-
adás”semfuthatmegfelelőtesztelés
nélkül. Lássunk egy példát! Egy
nyomtatottlapeseténegyadottcikk
címeaszerzőtőlésaszerkesztőség
munkatársaitólfügg,ésalapmegje-
lenéseutánmárnemváltoztatható
meg.Egyinternetesújságeseténvi-
szont könnyen megoldható, hogy
egyíráskülönbözőcímekkeléskiské-
pekkeljelenjenmegacímlapon–ez-
utánmárcsakmérnikell,hogyazel-
sőezerlátogatóbólmelyikverzióra
kattintanaktöbben.Atovábbiakban
másdolgunknincsis,mintanyertes
változatotmutatnimindenkinek.Így
valójábanadöntésegyrészétkien-
gedjük a kezünkből, viszont a na-
gyobbolvasottságmégiscsakamisi-
kerünk.

A nagyok mind ezt a játékot
játsszák.AGoogle tavalytöbbmint
hétezertesztetvégzett,amelyekkel
különfélemegoldásokközülpróbál-
ta kiválasztani a felhasználóknak
leginkább tetszőt. Mindezt menet
közben,úgy,hogymi,felhasználók
észresemvettük.Dejótudni,hogy
ezígyműködik.

g N.B.

Vál toz tass!
e g yH ÁZ é s Vil Ág H Áló

Rovatgazda:NagyBence

A Nap rend szer Ro s et ta-kö ve
b Tízesztendőnyiutazásutánért
célbaaRosettaűrszonda.Mind-
ezzelűrkutatás-éscsillagászat-
történeti rekordot állított fel,
hiszenemberalkottaszerkezet
elsőkéntálltüstököskörülipá-
lyára.A67P/Csurjumov–Gera-
szimenko-üstökösmagjáhozau-
gusztus6-ánértazEurópaiŰr-
ügynökség (ESA) szondája. A
missziószéleskörűnemzetközi
együttműködéseredményeként
–ígymagyarakadémiaiésegye-
temikutatócsoportokrészvéte-
lével–valósulhatottmeg.

Szeptember19–21.,Balatonföldvár
Meghívóprotestánsmédiaműhelyre
Téma:Arecenziórecepciója,avagyakulturálisújságíráskorunk
médiájában

idén is ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé -
sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a pro tes táns Új ság írók szö -
vet sé ge (prúsz). A szep tem ber 19–21. kö zött tar tan dó mé dia mű hely el -
ső sor ban a mű kri ti ka, a re cen zió mű fa ját kí ván ja vizs gá lat tár gyá vá ten -
ni, kü lö nös te kin tet tel an nak ér ték köz ve tí tő esé lye i re. A ba la ton föld vá -
ri kon fe ren cia ven dé ge i re – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

Akikmárelfogadtákmeghívásunkat: HoppálPéter, az em be ri erő -
for rá sok Mi nisz té ri u má nak kul tú rá ért fe le lős ál lam tit ká ra • Fekete
György, a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia el nö ke • GazsóL.Ferenc, az MTi
ve zér igaz ga tó ja • DevichMárton, az MTi Kul tu rá lis szerkesztőségének
kiemelt szerkesztője • OsztovitsÁgnes, a he li kon Könyv ki adó iro dal mi
ve ze tő je • PetrőcziÉva, a Ká ro li Gás pár re for má tus egye tem nyu gal ma -
zott do cen se • AlexaKároly iro da lom tör té nész • KelecsényiLászló film -
tör té nész • OzsváthSándor mű ve lő dés tör té nész

Arészletesprogram–szeptember1-jétől–aPrúszhonlapjánlesz
olvasható.

A pro tes táns mé dia mű hely hely szí ne: bet hes da bap tis ta Üdü lő és Kon -
fe ren cia ház, ba la ton föld vár, spúr ist ván u. 21.; idő pont ja: 2013. szep tem -
ber 19–21. rész vé te li díj (pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft,
prúsz-ta gok nak: 7500 ft.

Jelentkezni (a férőhelyek függvényében) szeptember 15-ig
aprusz@lutheran.hue-mailcímenvagya20/824-9657-esmobil-
számonlehet.

h i r d e T é s e K

Azűrszondaáltalfelkeresett
üstököskettősmagja

Fantáziarajzazüstököshözérkezőűrszondárólésleszállóegységéről
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VASÁRNAP

8.00/CivilRádió–FM98
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.25/DunaWorld
Világ-Nézet
Házigazda:FabinyTamás
evangélikuspüspök
10.05/DunaTv
Magyarklasszikusok
újköntösben
(irodalmiműsor)
14.40/DunaTv
Hazajáró
Soproni-hegység
19.30/DunaWorld
Kerekekéslépések
(m.ismeretterjesztősorozat)

HÉTFŐ

14.30/Bartókrádió
Népzene–itthonról
BereczAndrás:SzentIstván
16.00/DunaTv
Aklímaváltozáskihívásai
(francia–angol
dokumentumfilm-sorozat)
17.35/M3
GyarmatiDezső-portré
20.05/PaxTv
Istenmindignagyobb
KendehGyörgylelkész
portréja
21.10/PaxTv
Jánosbácsi
(portréfilm)
21.30/DunaTv
75percFábriZoltán
filmrendezőről
(magyardokumentumfilm)
22.50/DunaTv
Mézföld–Németegység
aBalatonnál

KEDD

14.50/DunaWorld
Századfordítómagyarok
RubikErnő
15.15/PaxTv
Abelénkégettmúlt...
Dr.BagdyEmőkeelőadása
19.05/DunaTv
Piknikahatáron
–szögesdrótnélkül
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.55/DunaWorld
Akortükre
Viszlát,elvtársak!
(francia–német–magyar
dokumentumfilm-sorozat)
Aremény1985–1987
23.55/PaxTv
Bach:János-passió

SZERDA

7.25/M1
Apostolokútján
(magyardokumentumfilm)
8.00/DunaTv
Debrecenivirágkarnevál
–élőközvetítés
12.05/DunaTv
Magyarokcselekedetei
SzentIstvánbazilikája
12.35/DunaWorld
ASzentKoronakálváriája
(magyardokumentumfilm)
21.30/DunaWorld
MR2Akusztik
Ghymes:Summa
23.25/M1
Azaszép,fényesnap
ANemzetiSzínházelőadása
felvételről
2.00/DunaTv
SzentIstvánemlékezete
a20.században
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.25/M1
Hajnaligondolatok
15.00/DunaTv
Merretovább,Gemenc?
(magyardokumentumfilm)
16.00/DunaWorld
Mesélőcégtáblák
AzUránia
17.40/PaxTv
Ébredj,város!
(koncertfilm)
21.05/PaxTv
Pilátus
(koncertfilm)
21.40/DunaTv
ÉdesAnna
(magyarjátékfilm,1958) (83’)
22.05/DunaWorld
VelünkélőTrianon
(magyardokumentumfilm)
23.10/DunaTv
MüpArtclassic
OrgonasztorikV.
–ÚjvilágazÚjvilágból

PÉNTEK

14.35/DunaWorld
Századfordítómagyarok
FerencziSándor(1873–1933)
15.30/DunaTv
Európaegészsége
–Agyermekkorsötétemlékei
(európaidokumentumfilm)
15.50/DunaWorld
Bibliaésirodalom
16.30/MáriaRádió
Iránytű
PálFerencatyaelőadása
útkeresőfiataloknak
17.05/DunaTv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
17.25/DunaWorld
Szegénygazdagok
(magyarjátékfilm,1959) (89’)
22.45/M3
Mígújaszerelem
(magyartévéfilm,1983) (86’)
24.00/Bartókrádió
Notturno

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
8.10/DunaTv
Istenkezében
AtemplomépítőYblMiklós
12.30/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
KunMiklósműsora
14.00/DunaTv
Arejtelmessziget
(francia–olasz–spanyol
tévéfilm,1973) (88’)
18.00/DunaWorld
Budaváripalotakoncert
23.00/PaxTv
JordánTamássalVámos
Miklósbeszélget
23.50/DunaTv
MüpArt
NewOrleansswingfesztivál
2.20/DunaTv
Magyarelsők
Azelsőmagyarrádióadás

VASÁRNAP

7.20/DunaTv
Istenkezében
Szabadonabörtönben
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30/ZDF(német)
Szabadtérievangélikus
istentiszteletFeldamSeeből
15.25/DunaTv
Hogyvolt?!–1989
16.05/DunaWorld
Szigorúanellenőrzöttéletek
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
17.00/DunaWorld
ASeuzo-kincsekrejtélye
(magyardokumentumfilm)
21.00/Bartókrádió
PerényiMiklósésVárjon
Déneshangversenye
23.50/DunaTv
Szerelmesföldrajz
Bakonybél–CsehTamás

VASáRNApTÓL VASáRNApIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólaugusztus17-étőlaugusztus24-éig

HÍREK,
HIRDETÉSEK

GYÁSZ J E LEN TÉ S
„Mert én tudom, hogy az én
megváltómél,ésutoljárameg-
állaporfölött…” (Jób19,25)
Szomorúszívveltudatjuk,hogy
WalkóIstvánRezső hosszúszen-
vedésután,életének70.évében
július31-énhazatértTeremtő-
jéhez.Szerettünktőlaugusztus
21-én10.30-korazÚjközteme-
tőbenveszünkvégsőbúcsút.

Agyászolócsalád

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

Vasárnap(augusztus17.)
Areménységhitvallásáhozszilárdanragaszkodjunk;merthűaz,akiígére-
tettett. Zsid10,23b(1Kir19,18;Mt25,14–30;Fil3,7–11/12–14/;Zsolt42)Iga-
zánszegény,akiremélniésebbőlkövetkezőenígérnisemképesmár.Sajnos
sokanvannakígy.Ezzelszembengazdag,akireménnyeltekintajövőbe,akár
erreahétreis,hiszenbőségesamiajándékunk.Sokatbíztakránk,éssokat
kérnekszámon.Felelősekvagyunkezért,felelősekvagyunkegymásértése
teremtettvilágért.Tegyünkígéretetarra,hogyigyekszünkezekkeljólsáfár-
kodni.Tehetjükeztbátran,hiszennemameghátrálásembereivagyunk,no-
hanaponkéntelesünk.Mertismerünkvalakit,akinemcsupánígérteabé-
két,aszeretetet,abűnbocsánatotésamegváltást,hanembeisváltottaazt
hűségesen,ésmindenkitkiválasztottmagának.

Hétfő(augusztus18.)
Jézuseztmondtanekik:„Vajonböjtölhet-eanásznép,amígvelükvanavő-
legény?”Mk2,19a(Jer33,11a;1Kir3,16–28;1Krón10,1–14)Nem.Ésittbeis
fejezhetnénkakérdésreadottválaszt.Desajnosbonyolítaniszoktuk.Rossz
tulajdonságunkez.Havalamijóérbennünket–ezanapis,demindennap
lehetilyen–,akkorképesekvagyunkrögtönarosszatisészrevenniéscsak
arrafigyelni.Jézusközelébenjó.Atanítványokiseztérezték,ezsugárzott
tekintetükből.Jánostanítványaiésafarizeusokbetartottákaböjtöt.Jézus
számáraazonbanazsidószokásoknálfontosabbvoltazAtyaszereteteéskül-
detésének szerepe. Az evangéliumok erről tanúskodnak. Szabályokkal
szerteszétszabottbürokratikusvilágunkbanazegyházésbenneamifelada-
tunkisJézusjelenléténekésöröménektovábbadásaésavelevalóünneplés
–hatetszik,alakodalom–megélése.

Kedd(augusztus19.)
Krisztuslakjékszívetekbenahitáltal. Ef3,17(1Kir8,27b;Ez3,16–21;1Krón
11,1–9)AzÓszövetség embereszámára„csak”alélekvoltazegyetlenveze-
tő,amelynematörvényvagyahagyomány(hatalomvágy)általkötelezteaz
istentiszteletre.Nyilváneztsemakkor,semmanemlehetszámonkérniaz
emberen.HiábaaLélek (ruah) ószövetségikontextusánakkiemelése,hacsu-
pánatörvénytkérikszámonmaisrajtunk,aminttettékeztkorlátoltanazsi-
dók.Hiszenolykorazemberekáltalkreálttörvénytkövetvelehetszázakat
legyilkolni.AzÚjszövetségben Jézusönmagátadjasegítségül,hogyazeljö-
vendőpártfogóval,aLélekkelegyüttőlegyenvilágosésvalóságosvezetőnk
aszeretőmennyeiAtyaáltal.

Szerda(augusztus20.)
Azimádkozásbanlegyetekkitartóak,éslegyetekéberek:neszűnjetekmeghá-
látadni.Kol4,2(Zsolt6,10;Mt19,/4–7/8–12/13–15/;1Krón13,1–14)Amai
naponnemcsupánrómaitestvéreinktekintenekhálávalatörténelemurá-
raéskeresztyénhazánktöbbmintezerévesmúltjára,hanemmi,evangéli-
kusokis.Elkötelezettségünkjelelehet,haimádsággalszenteljükmegamai
napot,résztveszünkakenyérmegáldásábanésmegszegésében,jelenlétünk-
keléshűségünkkelőrtállunk,ésígydicsőítjükamiIstenünketésUrunkat
aJézusKrisztusban.

Csütörtök(augusztus21.)
Simonígyfelelt:„Mester,egészéjszakafáradtunkugyan,éssemmitsemfogtunk,
deateszavadramégiskivetemahálókat.”Lk5,5(5Móz30,9a;Ef5,15–20;1Krón
14,1–7)Tekinekaszavárafigyelsz?Kinekahangjárahallgatsz?Dávidhiába
voltnagykirály,bűneimiattéletművétmégsemkoronázhattamegatemplom
felépítésével.MegannyitfáradhatunkbecsülettelIstenszolgálatában,haegy
kis–gyakrabbannagy–megingásazegészettönkreteszi,hiteltelennéváltoz-
tatja.Ilyenkornyilvánmimagunkisösszetörünk,ésigazságértkiáltunk:„Uram,
mennyitfáradtam;emiatta»kis«hibámmiattmiértbüntetsz?”Acsónakban
„gályázó”tanítványokúgygondolták,hiábavalóatovábbifáradság.Jézussza-
váramégiserőtvettekmagukon,ésismétkivetettékahálókat.Ezapéldaáll-
jonelőttünk,amikorhiábavalónaktűnnekalkalmaink,mertüresekatemp-
lomok,ésúgylátszik,hogynemfogtunksemmit.

Péntek(augusztus22.)
Pálírja:Testvéreim,énnemgondolommagamról,hogymárelértem,deegyet
teszek:amimögöttemvan,aztelfelejtve,amipedigelőttemvan,annakne-
kifeszülvefutokegyenestacélfelé. Fil3,13–14(Dán11,32b;Jn19,9–16a;1Krón
15,1–16.25–29)Mindnyájantudjuk,hogyazéletünkvéges.Mi,keresztyének
azonbanaztistudjuk,hogycsupántestilétünkmulandó.Pálnemvolthí-
jávalaföldiszenvedéseknek.AFilippilevélben ésaTimóteushozírtmáso-
dikleveléneknegyedikfejezetébenszenvedéllyelírazapostolarrólafutás-
ról,melynekavégénamennyeicélvárja.Olvassukelismét,ésegyüttnyer-
jünkerőtIstenigéjébőlanemesküzdelemhezésakitartófutáshoz!

Szombat(augusztus23.)
Uram,Istenem!Sokcsodástervetvittélvéghezértünk,nincshozzádfogha-
tó. Zsolt40,6a(1Tim3,16;Lk12,42–48;1Krón16,1–22)AzÚrládájátJeru-
zsálembeviszik,éselhelyezikaszentsátorban.DávidhálaadóénekeIsten
áldásátólgazdag.Számosbecsülettelelvégzett,Istenáltalmegáldottmun-
kánkvan.Haazünnepre,amásnaprakészülvemegállunk,ésezeketszám-
bavesszük,akkorbőséggeléselégedettséggelteliamiszívünkis,mertKrisz-
tustláthatjuk.

g StErmEczkiAndrás

Új nap – új kegyelemMeg hí vó a húszéves la jos ko má ro mi evan gé li kus
réz fú vós ze ne kar ju bi le u má ra

Alajoskomáromievangélikusgyülekezetrézfúvószenekarahúszévesfenn-
állásátünnepli.Szeretettelvárjukbarátainkatésmindenérdeklődőtju-
bileumikoncertünkre,melyetaugusztus19-én18órakortartunkazevan-
gélikustemplomban. Agyülekezetelnöksége

APRÓHIRDETÉS

Egyetemilánykollégiumszálláslehető-
ségetkínálBudapesten.30/319-0559.

tisz telt ol va só ink!
AzEvangélikusÉlet következő,augusztus24–31-i(34–35.)számaössze-
vonva,harminckétoldalonjelenikmegaugusztus24-én.Ára550forint.
A36.lapszámmegjelenésénekidőpontjaszeptember7.Értesítjüktováb-
báolvasóinkat,hogyszerkesztőségünkaugusztus20–27.közöttzárvatart.

Con ti nen tal sin gers-kon cer tek
AMagyarContinentalSingers augusztusbanturnézikMagyarországon.
Atizenhétkoncertállomásbólkettőnekahelyszíneevangélikustemp-
lomlesz:augusztus22-én19órakorabudapest-zuglóievangélikustemp-
lom(Lőcseiút32.)ésaugusztus23-án18órakoranyíregyháziEmmaus-
templom(KorányiFrigyesu.160/a).Továbbiinformációkaturnéról:
http://www.continentalsingers.hu/turne.


