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„Számunkra,protestánsokszámáraa»szent«hitval-
lásunk szerintmindenképp közösséget jelent, de
Szent István tisztelete sosemvoltkétségesa sze-
münkben: nem könyörögtünk hozzá, de tudtuk
mindig,hogyamainapighatnaktettei.”

Múltidézés–jelenidőben f 5.oldal

„Szembekellnéznünkazzal,hogyszemély
szerintvalljuk-e,betartjuk-eazokatanor-
mákat,amelyeketjoggalkérszámonrajtunk
akáregyháziközösségünk,akáraminket
körülvevőtársadalom.”

Égtájoló f 3.oldal

„Aszemélyesenismegtapasztaltistenihűséget
ésgondviselésthirdettemmásoknakis.Ennek
hírét igyekeztem közvetíteni azoknak, akik
hozzámfordultakörömükkel,bánatukkal.”

TalálkozásBálintnéVarsányiVilma
nyugalombavonultlelkésszel f 15.oldal

Nézzakeresztre! f 2.oldal
Közkinccséválóértékeink f 3.oldal
Ahatárnyitás25.évfordulóján f 9.oldal
Légyteistemplomépítő! f 13.oldal
Kötcseimintagazdaság… f 16–17.oldal
Melléklet:ÚTITÁRS–magyarevangéliumilap

Országépítő,államalapító,bölcsőfaragójaaha-
zának.MennyimindennelillettékIstvánki-

rályunkat,ésazelteltévszázadokalattcsaksza-
porodtakadicséretek.Ilyenhosszúidőutánisem-
lítjük, idézzük komoly és bölcs szavait. Nem
könnyűolyatalkotni,amimegmarad…
HunytszememelévetítemMagyarországot:

városait,csendesfalvait,kanyargófolyóit,zöld-
üveg-tükrűtavait,alacsony-széphegyeit,apát-
ságait,viharvertetemplomait…Mégmindig
gyönyörűségesezazország–ésműködik.Szét-
szaggatták földjét, de fénylő búzatáblái ra-
gyognak,régnincstengere,denemváltsiva-
taggá.Nagybátorságkellettalapítaniegyorszá-
got.Erőskőpillérekreépíteni,hogymegmarad-
jonvilágviharokban.Népmentéssel,ahitáltal.
Szigorral,vasmarokkal,akeresztjelével,csak
hogyszétnehulljunkmintoldottkéve.
„HaIstvánkirálynemcsapodaolyankemény

durunggalapogányénekeketéneklőmagyarok
szájára–írtaCsoóriSándor –,akétfélekultúra:
anomádésakereszténymásnyomokonindulel,
másfélenászbanolvadössze.Azistvánitiltáserős
hagyománymaradhatott,mertmégAnonymus is
vadulsuhintgatakeresztényvilágnézetenkívül
csámbolygóénekmondók,meseszövőkésbájo-
lókfelé.Akeresztényegyetemességmagasábólítéli
el,amitegnapi,amibarbár.Írnilatinulír.Acsá-
csogókviszontmagyarulbeszélnek.Nélkülükma
nemvolnanyelvünk.”
Azutóbbifélévszázadbanugyansokatrom-

lott,deajkunkonmégaszó.Élgyönyörűanyanyel-
vünk,ostyakéntolvadnakelszánkbanlegszebb
szavaink.Énekeljükarégimoldvainépdalt:„Ó,
SzentIstván,dicsértessél,/Mennyésföldöntisz-
teltessél,/Defőképpennekünkma,/Mintorszá-
gunkistápja.”Jóhallgatniöregtemplomokban,kü-
lönösen,hagyerekekröpítikazódon-szépdalla-
mokat.Jódologittlakni,holerőskézraktaleaz
alapokat.
Istvánkirályküzdelmeséleteátívelévszázado-

kon.Nagyáldozattalvanállamunk.Mégmindig,
márújra.Elbukvaannyiszor,föltámadvaezerszer.
Azelmúltnapokbanelsőkirályunkatkeres-

tem.Múzeumok,emlékhelyeklépcsőinmegpi-

henvegondoltamrá.Visszapergetveazidőtoda-
repítettemmagamataközelébe.Sokáigálltam
akoronázásipalástelőttis.Néztemaféltveőr-
zöttésvédettruhadarabot,azaranyszálashím-
zésselkészültarcot.Azidőmarta,megfakultvo-
násokat.Kivoltezaférfi?Keményember?Jö-
vőbelátó,akiakartaésremélte,hogyelisjutunk
odáig?Apalásteredetilegharangalakúmiseru-

hánakkészült,melyetarajtaolvashatófeliratsze-
rintIstvánkirályésGizella királynékészíttetett
ésajándékozottaFehérváronlévőSzűzMária
egyháznak Krisztus megtestesülésének 1031.
esztendejében.AfőalakmellettatrónolóJézus,
GizellaésSzentImre herceg.
IdézzünknéhánysortazImrehercegnekírt

Intelmekből: „Alegnagyobbkirályiékesség,az
éntudomásomszerint,akirályelődökutánjár-

ni,aszülőketutánozni.Akiugyanismegveti,
amitmegszabtakatyaielődei,azistenitörvé-
nyekresemügyel.”
Istvánkirályünnepénsefeledjükanemszű-

nővitát,mitisköszönhetünknagykirályunknak.
Avitázókmindkéttáborábanalegszélsőségesebb
írásokjelentekmármeg,hangzottakeltörténel-
mitényeketmellőzőálláspontok.Hívomsegítsé-

gülGyörffyGyörgyöt, akiegészéletétnagykirá-
lyunkkutatásánakszentelte.
„Istvánkirályműveazvolt–írtaaprofesszor

–,hogyazelődeiáltalmegkezdettfélbarbárbel-
sőrendezéstmagasabbszintenfejeztebe,ésaz
egészországrakiterjedőnegységesszervezettellát-
tael.(…)1001.január1-jénkirállyákoronáztat-
tamagát,székhelyén,Esztergombanérsekséget
állítottfel,ésmegkezdtetízpüspökségszervezé-

sét.…elrendelte,hogymindentízfaluépítsenma-
gánaktemplomot.(…)
Azújrendetkéttörvénykönyvszentesítette.

Ezekben intézkedett István király az egyház
működésénekbiztosításáról,akirályiésmagán-
tulajdonvédelméről…Magyarország…jogbiz-
tonságtekintetébenazélrekerültaközépkoriEu-
rópában.EnnekeredményeképpenEurópamin-
denrészébőlmegindultabevándorlásMagyar-
országra,ésittalegkülönbözőbbnemzetiségű-
ek,vallásúakésfoglalkozásúakmegtaláltákbol-
dogulásukhelyét.(…)
1018-ban…IstvánkirálymegnyitottaaJeruzsá-

lembevezetőszárazföldizarándokutatMagyar-
országonát.(…)
István,atemplomépítőéstörvényhozóacsa-

tatérenissikeresnekbizonyult;mindenhadjárat-
bangyőztesmaradt.(…)Istvánkirályazőszintén
ésmélyenvallásosuralkodókközétartozott.”
Amíg arcát néztem a koronázási paláston,

belémvillant:milenne,haazidőpalánkjamögül
elémlépnenagykirályunk.Vajonmitszólnamai
világunkhoz?Gyűlölködésünkhöz,közönyössé-
günkhöz?Milettbelőlünk,hovájutottunk?
Az1989-esfordulatutánnekünkisbátrankel-

lettvolnatörténelmileltártkészítenünk.Milyen
állapotbanvészeltükátazutóbbifélévszázadun-
kat?SikeresvoltÁrpád,Géza, Istvánkirály,Hu-
nyadiMátyás uralkodása;sikertelenMohács-
tólaháborúkonátaszovjetcsapatokkivonu-
lásáigtartóidőszak.Ebbőlkövetkezik,hogyva-
lamiféleújjászületésnekkellettvolnakezdődnie.
Ésezanemzetújútjaislehetettvolna,terem-
tőésújjászülető.
Azatörténelmipillanat,fényesidőnemhoz-

hatóvissza.Asokcsalódáselraktározódottalel-
kekben.Nagyvárakozássalfigyeltemazesemé-
nyeket,ésbekelllátnom,nemaztörtént,amire
vártam.Pusztulazország,öreganemzet,kevés
gyermekszületik.Demostanságmintha…Talán
ahívőemberekáldozatoséletükkel,példamuta-
tásukkal kilendítik holtpontjáról Szent István
jobbsorsraszántországát,amelyetmi–csakismi
–imáinkbanisúgyemlítünk:hazánk.

g FenyvesiFélixLajos

Istvánkirályünnepén

Jól meg je löl te ezt az ez red évet:
ke reszt tel ír ta rá ke mény ne vét,
mint hal ha tat lan győ zel mi ék.
Alap kő lett, de kő nél sú lyo sab ban
ve tet te el az épü lő fa lak ban
to rony szök ken tő, fér fi as hi tét.

(…)

Hát ró la zeng jen most a lel kes ének!
Uram, té ged di csé rünk ál ta la,
mert ő volt a te vá lasz tott edé nyed,
apos to lod; hí ved s a föld sa va.
És ő volt ama bib li ai sá fár,
ki re be jó, hogy ép pen rá ta lál tál,
mi dőn meg vir radt na punk haj na la!

Tűz Ta más: 
Szent Ist ván ki rály
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Kevés történelmieseményhagyott
közvetlennyomotazegyházliturgi-
kuséletében.AzegyikilyenaSzent-
háromság ünnepét követő tizedik
vasárnaphozkapcsolódik,amelyen
hagyományosan Jeruzsálem és a
templompusztulásáraemlékezünk.
MagaazeseményKr.u.70.augusz-
tus10-éhezköthető,amikorTitus lé-
gióidöntőéssikeresrohamotintéz-
tekaRómaellenfellázadtzsidókál-
tal erődítményként használt jeru-
zsálemitemplomellen.Ajólműkö-
dőhadigépezet–mikéntaztakésőbb
apja,Vespasianus székébeülőTitus
rómaidiadalívénisláthatjuk–legá-
zoltaazelcsigázottvédőket.Atúlélő-
ketrabságravetették,avárostföldig
rombolták,ésinnentőlkezdveJeru-
zsálemhelyénegészenaRómaiBi-
rodalombukásáigcsupánAeliaCa-
pitolina katonai tábort jelezték a
térképek.
Mivelhosszúidőnkeresztülpün-

kösdötkövetőenazegyházieszten-
dőbenmindösszeegy„ünneptelen”
félévet láttunk, ezért Jeruzsálem
pusztulásánaklegfeljebbérintőleges
reflexióitükröződnekkorábbilitur-
gikusgyakorlatunkban.AzAgendá-
ban például a vasárnap bevezető
zsoltáraaz55.zsoltármondataiból
összeállított„montázs”,amelyane-
hézhelyzetbenlévőemberimádsá-
gávalszólítjamegIstent.Avasárnap
témájátösszefoglalnihivatott–ez-
úttalazIstennektetszőkönyörgés-
rőlszóló–kollektaimádságbaisleg-
feljebbbeleérthetjükafigyelmezte-
tést,amelyreJeruzsálempusztulásá-
nakképehívminket.

ALiturgikuskönyv introituszsol-
táramárhagyományosanaJeremi-
ás siralmaiból vettképekkel tárja
elénk a pusztulást, ráadásul oly
módon,hogyabbanegyértelműen
Istennekaveleszembeszegülővá-
lasztottnépfelettiítéletétkelllát-
nunk:„Emlékezzél,Uram,mitör-

tént velünk, tekints ránk, és lásd
meggyalázatunkat!AzÚrakarta,
hogyleromboljákSionvárfalát,fel-
dúltahajlékát,leromboltaünneplé-
sehelyét.ElvetetteoltárátazÚr,el-
hagytaszentélyét,odalettSionleá-
nyánakmindenékessége.Véghezvit-
teazÚr,amiteltervezett,valóravál-
totta,amitmegmondott.”(Azsoltár
helyett akár 403. énekünk – az
„Emlékezzél,hogymitörtént,Uram,
mirajtunk…”kezdetű–isénekelhe-
tőezenanaponmintrészbenezen
igékparafrázisa.)

Azsoltárantifónája,keretverse
ugyanakkoraztareménységetisfel-
villantja,amelyetKrisztusnépe–a
Krisztust elvető Jeruzsálemmel
szemben–bátranamagáénaktud-
hat:„SzeretazÚr,azértnincsmég
végünk! Irgalma nem fogyott el,
megújulreggelrekelve.”
A kollektában – átformálva az

Agenda egyikszövegét–arrakér-

jükIstent,akimegengedi,hogyhá-
zábanösszegyülekezzünk:„Ébressz
bennünk hitet, hogy megbecsül-
jükahelyet,aholigédbenésszent-
ségeidbentalálkozolvelünk.”
Ezamegfogalmazásteszinyilván-

valóvá,hogyittnemegyszerűena
templom épületéről van szó, ha-

nemabennünketmegszólítóIsten,
illetveazigekomolyanvételéről,ami
nélkülaválasztottakakárelispusz-
tulhatnak.Nemagondosanfelújított
templomok,hanemazIgeáltalújjá-
születettszívekjelentikamenedéket
Istenharagjaelől!
Avasárnapra ajánlott általános

könyörgő imádságban azért ese-
dezünk,hogy„törvényedetésevan-
géliumodatmindig komolyan ve-
gyük”,illetvehogy„neengedd,hogy
az evangélium világosságától el-
forduljunk, a magunk útját járva
hűtlenülmegtagadjunk,éskemény
szívvellázadozzunkellened”.
Istentisztánértett–tehátKrisz-

tus személyéhez és keresztjéhez
kötött!–igéjenélkülnemmaradhat
megahívőkközössége.
Egondolatjegyébenérthetőazis,

hogyaLiturgikuskönyv imádságai
között–báreznémelyekszemében
bizonyáraérzékenykérdés–helyet

kapazsidóságértvalókönyörgésis:
„Add,hogyazüdvözítőKrisztusban
felismerjék a Messiást, és benne
megtaláljákabékességútját.”Krisz-
tusnélkülugyanisazegykoriválasz-
tottsághaszontalanná,sőtveszedel-
messéváltazÓszövetség népeszámá-
ra,ésígyegyfelőlüldözöttekkélettek,
másfelől viszont – miként éppen
napjainkhíradásaiismutatják–az
erőszakésabékétlenség(egyik)for-
rásává.Istenhívásaellenéreaválasz-
tott nép még nem érte el célját,
mertazegyedülKrisztusbanteljesed-
hetbe.Jeruzsálemromjaipontosan
erről a Krisztus nélküli árvaságról
prédikálnak.
FontosodafigyelnünkJeruzsálem

pusztulásánakemléknapjánerreafi-
gyelmeztetésreaKrisztuskeresztjé-
ben rejlő reménységgel együtt.
AmintAzegyháziévútmutatása cí-
műkönyvébena20.századnagyli-
turgusa,JánossyLajos összefoglalta:
„Krisztusgyülekezetébőlisvezetút
akárhozatba,hamegvetjükKrisztus
kegyelmét,akiittjár-kelközöttünk
azIgébenésaszentségben,éskeres
bennünket,hogymagánál,azanya-
szentegyház ölénmegtartson!Az,
amiJeruzsálemen70-benbeteljese-
dett, Isten ítéletének végrehajtása
voltegyhitetlenségébenmegátalko-
dottnépfelett.AtestszerintvalóIz-
raeltörténeténekrettenetespéldá-
jaindítsaszüntelenülazegyházné-
pét Isten színe előtt a kegyelem
éhezésére:vigyázz, Isten-látogatás
van,egyetlenelszalasztottalkalomse
térvisszatöbbé!”

g TubánJózsef

„Emlékezzél,hogymitörtént,Uram,mirajtunk…”

ÚrJézusKrisztus!Látod,milyennagy
szükségünkvanatebűnbocsátóke-
gyelmedre.Nélküled az életünkben
mindenrombadől,szétesik,meghal.
A szívünk tele van békétlenséggel,
erőtlenséggel, pártoskodással, meg
nemértéssel.Bűnünkkövetkezménye,
hogyemberemberre,nemzetnemzet-
retámadgondolatban,szóbanéstett-
ben.Palesztinában,Ukrajnában,Irak-
banegyretöbbemberéletetkövetelnek
az önigazságok és az önigazolások
viszályai. Te szabadítóként jöttél a
háborúságokkalmegkötözöttvilágba,
hogyberagyogdahalálsötétjét,hogy
ördögiköreinkbőloldozzminket.Ké-
rünktéged,hozdelbékességedetésa
megbocsátásörömüzenetétaharco-
lófelekhez.Atefényedoszlassaagyű-
löletet,ésgyógyítsonott,aholcsakaz
elhordozhatatlansebekfájdalmaiural-
kodnak.Teremtsottbékességet,ahol
aszéthúzásazúr!Tefékezdmegago-
noszpusztítóerejét.Irgalmazznekünk!
Megszentelő,megerősítőáldásodat

kérjükegyházadra,gyülekezeteinkre
is.Teazértjöttél,hogybizalomraéb-
resszsokakatmennyeiAtyánkiránt,
mertnélkülemindhalottakvagyunk
bűneinkben,hitetlenségünkben.Nem
akarod,hogykárhozatbanlegyenré-
szünk.Ezértaszeretetedértkérünk,
külddelSzentlelkedet,hogytanítvá-
nyaidbizonyságtételeinkeresztülegy-
retöbbenhallhassákmegevangéliu-
moddrágaüzenetét.Teremtsdmeg
sokakbanahitcsodáját,hogyegyre
többen ismerjék fel benned életük
megváltóját, Krisztusát! Te készíts
ezekhezaszolgálatokhozalkalmakat,
helyeket! Tégy bennünket is alkal-
massá a szolgálatra. Látsszon meg
életünkönis,hogynemevilágból,ha-
nem a te kegyelmedből vagyunk,
élünk!Teadjnekünkehhezaküldeté-
sünkhözhitet,bátorságotéserőt!
Szeretetedbeajánljuklegkisebbkö-

zösségeinket, a családjainkat is. Te
maradjvelünkaszabadságunkideje
alattis.Add,hogykikapcsolódásunk
közepettenecsupánönmagunkraés
egymásra, hanem rád is figyeljünk,
hogy igazán töltekezhessünk. Légy
velünk,hogyapihenéskorisarratö-
rekedjünk,amikedveselőtted,amiben
növekedhetünk.Add,hogymostisa
teneveddrágaismeretérenevelhessük
gyermekeinket,hogyazőéletükbenis
telégyazÚr.Teőrizdmegszerettein-
ketatesti, lelkiveszedelmektől.Ra-
gyogtasdránkszeretetedet.Jöjj,Jézu-
sunk!Ámen.

Oratio
œcumenica

s e M p e r  r e f o r M A n d A

„Deamikorazttanácsolod,hogyake-
resztyénekmindenkörültekintésnél-
külfáradozzanakmunkájukban,sar-
raszólítodfelőket,hogyazöröküd-
vösségelnyerésénekkérdésében le-
gyenszámukraközömbös,hogymi-
reképesek,ésmirenem–ezmárva-
lóbanmegbocsáthatatlan.Akeresz-
tyének ugyanis nem fogják tudni,
hogymit tegyenek,hanemtudják,
hogymire képesek.Ha pedig nem
tudják,hogymittesznek,képtelenek
lesznekabűnbánatra,amikorvétkez-
nek.Abűnbánatnélkülazonbanvét-
kükmegbocsáthatatlan.Íme,ideve-
zetettatehíres,mértéktartóésmin-
dent ésmindenkit elbizonytalanító
teológiád!”
d� LutherMárton: Aszolgaiakarat
(JakabnéCsizmaziaEszter,Weltler
Ödön,WeltlerSándorfordítása)

„Tilentrőlszármaztok,énpedigfent-
rőlszármazom;tievilágbólszármaz-
tok,énnemevilágbólszármazom.
Ezértmondtamnektek,hogymeghal-
tokbűneitekben:merthanemhiszi-
tek,hogyénvagyok,meghaltokbűne-
itekben.” Keménybeszéd.
Ezenavasárnaponévrőlévrear-

rólemlékezikmegazanyaszentegy-
ház,hogyKr.u.70-benbeteljesedett
Jézusnakamainapóegyházievan-
géliumában(Lk19,41–48)olvasha-
tó, Jeruzsálemrőlszólópróféciája.
Titus légióihosszúéskeservesost-
romután70augusztusábanelfoglal-
tákJeruzsálemet;avárostelpusztí-
tották,atemplomotleromboltákés
felégették.
IdénJánosevangéliumából olvas-

sukfelJézusszavait,amelyekazak-
korihallgatóságranézveJeruzsálem
pusztulásánaknapjánváltakvalóra.
AJézussalvitatkozó,őtmindenestül
elutasítóírástudókrólésfarizeusok-
ról,anépvallásiésszellemivezető-
irőlvanszó,akiknemismertékfelJé-
zusbanazIstentőlküldöttMessiást,
ezértazonanaponbűneikbenkellett
meghalniuk.Elutasításukegyikfőoka
azvolt,hogyJézusazistenihatalmát
ésküldetésétnemarómaiakkiűzé-
sévelakartabizonyítani.Ezértaleg-
hazugabbvádalapján–mint„Róma
ellenilázadót”–halálraítéltettékPi-
látussal,éshelyetteolyanmessiást
vártak,akivalóbanszabadságharcot
indítarómaiakellen.
EzavárakozásukaKr.u.65-ben

kirobbant–aJosephusFlaviusmű-
véből„zsidóháborúként”ismert–
szabadságharcidejénmár-márbetel-
jesülnilátszott.Hiszenarómailégi-
ókévekenátaRómábandúlóésabi-
rodalomnakkevéshíjánvégsőpusz-
tulásátokozópolgárháborúvalvoltak
elfoglalva.Ezértnemvoltseidejük,
selehetőségükaJeruzsálembenelszi-

getelődött római helyőrséggel, de
mégasegítségéresietőszíriaipro-
konzulseregéveliskönnyenleszámo-
lóésaJúdeafüggetlenségétkinyilvá-
nító szabadságharcosok ellen ko-
molyabberőtösszevonni.Errecsak
70-benkerülhetettsor,amikorVes-
pasianus Rómábankonszolidáltaa
hatalmát,ésfiát,Titustbíztamega
zsidószabadságharcleverésével.Ek-
korszinteszószerintbeteljesedtekJé-

zusnakavirágvasárnapibevonulás-
kor Jeruzsálemrőlmondott szavai:
„Bárfelismertedvolnaezenanapon
teisabékességrevezetőutat!Demost
már el van rejtve a szemeid elől.
Mertjönnekmajdreádnapok,ami-
korellenségeidsáncothúznakkörü-
lötted,körülzárnak,ésmindenfelől
szorongatnak;földretipornaktéged
ésfiaidat,akikbennedlaknak,ésnem
hagynakbelőledkövet kövön,mert
nem ismerted fel meglátogatásod
idejét.” (Lk19,42–44)
Devajonbeteljesült-eJézusmásik

jövendölése:„Amikorfelemelitekaz
Emberfiát,akkortudjátokmeg,hogy
énvagyok…”? Jézusakkorivitapart-
nerei–úgy tűnik–nagypénteken
semismertékfel,hogyJézustvalóban
Istenküldte,ésIstenmindvégigve-
levolt,mertmindentIstennekenge-
delmeskedve tett. Nagypénteken
csakakétlatoregyikeésakivégzést
felügyelő római százados ismerte
fel,hogyJézusártatlanul,igazkénthal
meg,illetvehogyőIstenországának
királya,IstenFia.Alatorésaszáza-

dosnyománaztánazelmúltkétezer
évhívőkeresztényeiisaGolgotake-
resztjéretekintvevallják,hogyJézus
valóbanIstenFia,ésazőtanításaIs-
ten tanítása, amelyet a hívőknek
egészéletükbenkövetniükkell.
Jézusnak ez a jövendölése tehát

másokonteljesültésteljesülbe,mint
akiknekmondta.Amígazítéletespró-
féciaazokonváltvalóra,akikhallot-
ták,addigazüdvösségígéretéthor-

dozóprófécianemahallgatóintelje-
sül, hanem azokon, akik hisznek
benne.Jézusítéletethirdetőkemény
szavainemolyanok,mintanehézkő,
amelyrepül,és„kitudja,holállmeg
skithogyantalálmeg”.Hanemameg-
keményedettszívűírástudókésfari-
zeusokIstentőlelhatározottvégzetét
hirdeti:„meghaltokbűneitekben”.
Az üdvösség ígéretét hordozó

próféciaezzelszembenavégsőíté-
letnapjáig,illetvehalálaórájáigmin-
den embernek szól: aKrisztus ke-
resztjealatt,aKrisztuskeresztjével
szembesülvefölismerhetiazigazsá-
got,megtérhet,ésörökéletetnyer-
het.AmígJézusegykoriellenfeleielől
Isten döntése nyománmár el volt
zárvaamegtéréslehetősége,ellett
rejtveelőlükabékességrevezetőút,
mertnemismertékfölmeglátogatá-
sukidejét,addigmindenkimásnak
életevégéig,illetveavégítéletnapjá-
ig nyitva áll az út a Krisztus ke-
resztjéhez,azigazságmegismerésé-
hez,amegtéréshezésazüdvösségel-
nyeréséhez.

Deegybizonyos:ezenazútona
Krisztus keresztje, a Krisztus ke-
resztjévellélekbenátéltszembesülés
nemkerülhetőmeg.Akiakárfenye-
getéssel, akár egyoldalúan csak a
feltámadott Krisztusra fókuszáló
szépígéretekkelmásoknakaKrisz-
tuskeresztjéhezvezetőútjáttorla-
szoljael,azazüdvösségükhözveze-
tőegyetlenlehetségesutatálljaelés
rejtielaszemükelől.
Pálapostolnemvéletlenülírtaa

korinthusigyülekezetnek:„…úgyha-
tároztam,hogynemtudokközöttetek
másról,csakJézusKrisztusról,rólais
mintamegfeszítettről.” (1Kor2,2)És
aztispontosantudta,hogyagaláci-
ai gyülekezetnek miért kell ilyen
szemrehányást tennie: „Ó, esztelen
galaták,kiigézettmegtiteket,akiknek
szemeelőttúgyírtukleJézusKrisztust,
mintha közöttetek feszítették volna
meg?” (Gal3,1)
BáreldöntöttténykéntJézuscsak

azakkorivitapartnereinekhirdetteaz
ítéletet,deeznemaztjelenti,hogyne
lettekvolnaésnelennénekminden
időbenolyanok,akikbűneikbenhal-
nakmeg.DenekikeznemazIsten-
tőlelrendeltvégzetük,hanemannak
következménye,hogy–akárönhibá-
jukból,akármásokéból–egészéle-
tükbenelkerültékaKrisztuskereszt-
jévelvalószembesülést,vagyhafel-
néztekakeresztre,akkormégsemis-
mertékfelJézusbanazIstentőlküldött
Megváltót,ésnemhittekbenne.
Hogy nekünk, akik ma élünk,

mennyiidőnkvanmég,hogyaKrisz-
tuskeresztjévellélekbenszembenéz-
zünk,ésutánaazüdvösségeskövet-
keztetéseket levonjuk, azt egyikünk
semtudja.Ezértszámunkraegészen
biztos,hogymavanazanap,amikor
nemszabadmegkeményíteniaszívün-
ket,haakeresztigéjeszólhozzánk.
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Éventeanyárvéginapokbanszokás
számotvetniazzal,hogyI.István ki-
rály államalapító művéből milyen
tanulságokattartunkmegfontolandó-
nakamagunkszámáraittésmost.
Detehetünkmástis:arrabiztatom
magunkat,hogynepéldát,útmuta-
tástkeressünkbenne,hanemalenyű-
göző,évezredenátműködniképes
közösségiszervezetikeretekmaiva-
lóságáravessünkegypillantást.
Atörténettudományugyanismeg-

mutatta,hogyIstvántörténelmiho-
rizontú tette nem csak azért volt
olyannagyhorderejű,mertakirály
felismerte,hogyországunkatanyu-
gativilághozkellkapcsolnia,éshogy
enneknincs altarnatívája.Azért is
történelmidöntésvoltez,mertke-
resztényialapokon,arómaijogkö-
zösségszervezőtechnikáivalformá-
lódott nyugati intézményrendszer
alkalmazásávalalakítottakiazural-
kodóatörvényekszabályozósegy-
benvédelmezőrendjét(amelyetma,
sok évszázados társadalomszerve-
ződésiésszellemifejleményekután
aliberálisdemokráciakereteibizto-
sítanakakeresztényvilágésazegy-
házakszámára).
Képesekvagyunk-eezt a rendet

életbentartani?Hiszena„negyven
év”egyikgyötrelmesörökségenem-
csakazintézményesítettfelelőtlen-
ség rendszer(telenség)e, hanem az
ideológiaiésállamielnyomásraadott
torzválaszunkis.Amikorszabadság-
harcnakhamisítottuk,hanemtartot-
tukbeaKRESZ-t,amunkarendet,a
bármilyenfelsőbbségáltalfémjelzett
szabályokat,akkorhosszúidőremeg-

fosztottukmagunkatapolgárisza-
badságnormálismegélésétől.
NemvéletlenülkérteAntallJózsef,

arendszerváltásminiszterelnökeaz
országnépétől,hogyademokrácia
intézményeitneellenfelénektekint-
se,hanemmintatársadalomnélkü-
lözhetetlenszervezőerejétfogadjael.
Mi azonban negyedszázaddal ez-
előtthelyenkéntmenleveletadtunk
a bizalmatlanságnak, a szervezeti
kultúrahiányának,azegyüttműkö-
désinormákmellőzésének.
AMagyarországiEvangélikusEgy-

háznakisazaleckéje,hogytanuljuk
újraegyüttaszervezetirendet.Előbb-
utóbb konszolidálnunk kell azt a
szétesettséget,amelyakorábbiévti-
zedek nagymértékben centralizált,
kézi vezérlésű működésmódjára
adotttúlzottreakciókéntálltelő.
Elfogadottstratégiánk(Láthatóan

evangélikus) kapcsánazsinatianyag
világosanfogalmaz:„Azegyházkor-
mányzatiszintekhezkötődőjogokés
kötelességek,ajelenlegifelosztások
áttekintéseésszükségszerintimódo-
sításaegyfelőljózanmértékűvéala-
kítaná az önállóságokat, másfelől
megadnáalehetőségetamaésakö-
zeljövőegyházirealitásainakérvénye-
sítésére a gyülekezeti hálózat, a
konfliktuskezelés,alelkésziszolgá-
latokdinamikájaterületén.”
Vagyisnemelegendőszolgálattevő-

kéntfelesküdnünkajórendre,ten-
nünk is kell érte, hogy megfelelő
szervezetimegoldásokadjanakkere-
tetazegyházéletének.Deönáltatás
ésaszemélyesfelelősségkisebbítése
volna,hapusztánastrukturálishiá-

nyosságokkal igyekeznénk magya-
rázniazértelmetlenéskeresztényiet-
lenegyházikonfliktusainkat,vitáin-
kat,helytelenségeinket.Szembekell
néznünkazzal,hogyszemélyszerint
valljuk-e,betartjuk-eazokatanormá-
kat, amelyeket joggal kér számon
rajtunk akár egyházi közösségünk,
akáraminketkörülvevőtársadalom.
Természetesennemarrólvanszó,

hogyazéletmódoktagoltsága,ma-
gánéletiválaszainkesetlegességeés
gyarlóságaiközöttmindenrészletet
illetőensziklaszilárdésrigorózusan
számonkérhetőviselkedésikódexszel
kellenerendelkeznünk.
Képmutatásvolnaúgy tennünk,

minthaa21.századelejénpontosés
véglegesszentenciákkalítélhetnénk
meg (és el) bármelyik keresztény
testvérünket–eztFerenc pápátólalá-
zatosszívvelmegkelltanulnunk.De
ettől még vannak következetesen
érvényesítendőnormáink.
Mindenekelőttatanítástisztasá-

gaaz,amibőlazegyháznemenged-
het.Aletisztultlutheriteológiátaz
egészegyházban,mindengyülekezet-
benéscsoportbankompromisszu-
moknélküliránymutatónakkelltar-
tanunk.
Hasonlóképpen nem nézhetünk

félre,habármelygyülekezetivagyin-
tézményitisztségviselőnkvétahiva-
tásáhozszorosanhozzátartozóem-
beri-moráliselvárásokkalszemben.
Ahivatalihatalommalvalóvissza-

élés, a kiszolgáltatottak vagy alá-
rendeltekfenyegetése,megalázása,a
gyengébbekkelszembeniakárcsak
verbálisagressziósemmivelsemin-

dokolhatóésegyházunkbanelnem
tűrhetőcselekedet.Amikoregyilyen
szomorúügybennemrégazÉszaki
Egyházkerületkénytelenvoltfájdal-
masdöntésthozni,hivatalvesztéssel
sújtaniegyiklelkésztestvérünket,ak-
koregyszerretettükkötelességünket
azegyházjórendjénekésamegalá-
zottaknakavédelmében,ésléptünk
felaszétesésjeleitmutatóésszinte
márrelativizálódott„jórend”maxi-
májánakmegmaradása érdekében.
Hiszen amikor egy ilyen súlyos

esetteltalálkozunk,amikoratestvéri
szembenézésre és feldolgozásra az
érintettlelkésznemhajlandó,amikor
azegyházihivatalokéstestületektekin-
télyét,dolgukvégzésétsemmibeveszi
aszemélyesegyüttműködésmellőzé-
sével,akkormárazoknakazértékek-
nekafenyegetettségérőlvanszó,ame-
lyek egyáltalán egyházzá, szervezeti
közösségétesznekminket.Havalóban
azegyházatszolgáljuk,ezzelszemben
nemlehetünkengedékenyek.Hape-
digkorábbanvagymásuttazoklettünk
volna,akkorezcsakmegerősíti,hogy
ígytovábbnemfolytathatjuk.
Gyülekezeteinkbennemhalogat-

hatóakisebb-nagyobbkonfliktusok
tisztázása,őszintemegjelenítése,a
szervezetiés–hakell–személyilé-
pések megtétele. Ne attól féljünk,
hogyezmeggyengítminket,ellenke-
zőleg: sodródásunkés leépülésünk
egyik legfőbb oka az lesz, ha nem
kezdünkelhatározottaklenniintéz-
ményimegtisztulásunkérdekében.
Ésidekapcsolódikalegfontosabb

norma,amelynekvezeniekellmin-
ketszervezetiéletünkbenis:ameg-

bocsátó,türelmesszereteté.Mind-
annyianrászorulunk,hogybotlása-
inkat,nyomorúságainkatkeresztény
közösségünkszíneelévihessük,ésott
számíthassunk – az intő szavak,
szervezeti konzekvenciák után –
megbántbűneinkbocsánatára.
Egyetlen testvérünk kezét sem

engedhetjük el, kell, hogy legyen
szavunkabűnöshöz,skell,hogysza-
vakatkapjunk,habűnösökvagyunk.
Amikormegerősítjükszervezeti

rendünket,akkorolyanbiztonságos,
kiszámíthatóésmorálisegyensúlyban
lévőközösséget építünk, amelyben
számíthatunkintézményeinkre,szá-
míthatunkabenneélőtestvéreinkre,
számíthatunkamegbocsátásra.

„Tanuljukújraegyüttaszervezetirendet”

FábriGyörgyfelügyelő
ÉszakiEgyházkerület

é gtájoló

Alelkészihivatalokbangyakranjelent-
keztek érdeklődők, s számos igény
érkezettlevéltárainkhozis.Mindanö-
vekvőkutatóiigénykiszolgálása,mind
az anyakönyvek fizikai állapotának
védelmeindokolta,hogydigitálismá-
solatokkészüljenek,sakutatássorán
későbbezekethasználják.
Több helyütt maguk az egyház-

községek kezdték a legkülönfélébb
módonésparaméterekkelafotózást,
szkennelést.(Esorokírójaismárhá-
rom-négyévenekilátottegyházmegyé-
jében, Fejér-Komáromban az anya-
könyvekfotózásának.Ámnégygyü-
lekezetköteteineklefényképezéseután
bekellett látnia,hogytömeges irat-
mennyiség esetében ez nem lehet
megoldás.)Amegbízhatóésazonos
színvonalú,egységeselvekszerintitö-
megesdigitalizálás,feldolgozás,majd
akutatásszabályozásaérdekébencél-
szerűvoltországosprojektkeretében
nekilátniefeladatmegvalósításának.
Aprojektrövidismertetésepüspö-

ki körlevél formájábanez év elején
mindhárom egyházkerület espere-
seiheziseljutott,deamunkaelőreha-
ladásávalpárhuzamosantöbbhelyszí-
nen további tájékoztatókat terve-
zünk,ezzeliselőkészítveazelkövet-
kezendőfeladatokat.

AGyűjteményiTanácskezdemé-
nyezéséreésösszefogásávallevéltára-
ink–azemlítetthatvidékilevéltár,va-
lamintazEvangélikusOrszágosLevél-
tár(EOL)–közös,azEmberiErőfor-
rásokMinisztériumátólszármazótá-
mogatását felhasználva, egyházunk
pályázatikereténeksaGyűjteményi
Tanácssajátköltségvetésénekterhére
2013-ban sikerült létrehozni Buda-
pestenazegyházgyűjteményicélúdi-
gitalizáló-műhelyét,amelynekfelada-
talevéltáraink,könyvtáraink,országos
és vidéki gyűjteményeink, valamint
gyülekezeteinktörténetiértékűanya-
gánakdigitalizálása.
Jelenlegnégygépünkvan,amelyek

alegkülönfélébbformátumúiratok,kö-
tetekdigitalizálásáttesziklehetővé.A
műhely2014februárjábankezdtemeg
működését,kezdetbenrészbenönkén-
tesmunkatárssegítségével.(Ittmon-
dokköszönetetSchermannÁkosnak,
a Budai Egyházmegye gyűjteményi
megbízottjánakáldozatosmunkájáért.)
Nagyelőrelépés,hogyezévjúniu-

sátólazEOLállományábakerültállan-
dómunkatárs–NelhiebelGábor –
végziadigitalizálást.Eháttértettele-
hetővéannakazországosprojektnek
amegindítását,amelynekelsőeredmé-
nyei–reményeinkszerint–ezévké-
sőőszénmársokakszámáraközvet-
lenültapasztalhatóklesznek.
Atervekszerintelsőkörbenavidé-

kilevéltárakésakörnyezőegyházme-
gyékanyagakerülsorra.Ennekokaleg-
főképpen az, hogy levéltárainkban
összegyűjtve találhatók az iratok, s
mindenüttszámíthatunkalevéltáros
kollégákegyüttműködéséreis.
Amunkamegkezdését a levéltári

nyilvántartások alapján történt fel-
méréselőztemeg.(EtérenazEvangé-
likusOrszágosMúzeumtudományos
munkatársának, Kertész Botondnak
amunkájátköszönjükmeg.Czenthe

Miklósnak, azEOLigazgatójánakpe-
diganyilvántartásokkészségesrendel-
kezésrebocsátásáértsazügytámoga-
tásáértmondunkköszönetet.)
AziratszállításokatPénteknéUngh-

váryMária állandómunkatársammal
végezzük,támaszkodvaahelyilevél-
tárosok segítségére. Az első irat-
szállításfebruár16-ánzajlott.Agyő-
riRáthMátyásGyűjtemény,valamint
agyőriegyházközséganyagaitdigi-
talizáltuk,közel200kötetet.Eztkö-
vette2014áprilisátólaGyőr-Moso-
niEgyházmegyeanyaga(166kötet),
majdnyárelejétőlazorosházilevél-
tár112kötete.Anapokbankerültsor

aNyugat-békésiEgyházmegye,vala-
mintaSzarvas-ÓtemplomiLevéltár
anyagánakszállítására.
Aprojektbeneddigrésztvevőlevél-

tárosok(VilágiDávid,Győr;Koszorús
Oszkár,Orosháza;BalatoninéBányik
Edit, Szarvas)agyülekezetekanyagá-
nak begyűjtésében is igen aktívan
mozdítottákelőaközösmunkát.Adi-
gitalizálás a másik három levéltár
(Sopron, Nyíregyháza, Békéscsaba)
irataivalfolytatódikmajd.Azegyház-

községek anyagának összegyűjtésé-
benszámítunkazegyházmegyeigyűj-
teményimegbízottaksegítségéreésaz
esperesektámogatásárais.
Nyárelejénalkalmunkvoltbemu-

tatniaműhelytegyházunkvezetőinek,
GáncsPéter elnök-püspökismegis-
merkedettazottzajlómunkával.
Mivelazanyakönyvekformátumá-

hozhasonlókötetesanyagok(proto-
collum, különböző jegyzőkönyvek)
digitalizálásaisszükségesleszelőbb-
utóbb,úgydöntöttünk,hogynemúj
országosprojektteloldjukeztmeg,ha-
nemazanyakönyvekmellettazegyéb
kötetformátumúdokumentumokatis

digitalizáljuk.Ezugyannöveliamun-
kaelvégzéséhezszükségesidőmennyi-
ségét,deszámoselőnnyeljár,sigensok
történetiértékű,régijegyzőkönyvfel-
vételezésevalósulhatmeg.
Fontostudni,hogyaprojektnemró

anyagiterhetagyülekezetekre.
Eddigösszesen464kötetdigitalizá-

lásakészültel,mártöbbmint120ezer
képfelvétellelrendelkezünk.Ámadi-
gitálisfotókelkészítésétkövetőenszá-
mosmunkamaradmég.Aképekfel-

dolgozása,majdazadatokadatbázis-
bankereshetővétételeleszakövetke-
zőfeladat.KöszönetetmondunkazAr-
canumAdatbázisKft.-nek,amelyed-
digimunkánksoránpartnerünkvolt,
dekollegiálisszaktanácsokkalissegí-
tetteelindulásunkat,sakésőbbiekben
isegyüttműködünkvele.(Különköszö-
netSomfayÖrsnek, akievangélikus-
kéntiselkötelezettjeaprojektnek.)
Az iratanyagrólkészült felvételek

többfélecéltszolgálnakmajd.Azállo-
mányegyrészeabiztonságosőrzés,ar-
chiválásmiattkészül,másrészeazon-
bankutatásicéltszolgálna.Azeddigi
tervekszerintakutathatófelvételek
hozzáférhetőklesznekazEOL,vala-
mintahatvidékilevéltárkutatótermé-
ben,egyrészükpedigazinternetenke-
resztül is elérhető lesz. (A kutatás
természetesencsakajogszabályok–
azegyháziésvilágitörvények–figye-
lembevételévelrészletesenkidolgozott
kutatási szabályzatnak megfelelően
történhet.Ennekösszeállításátszak-
mabeli kollégákkal közösen végez-
zük,samunkamárfolyik.)Aszolgál-
tatásezenmódjajelentősterhetven-
neleagyülekezetekválláról,hiszena
lelkészihivataloknak(ésalelkészek-
nek)ajövőbennemkellenekutatókat
fogadniuk,ugyanakkorsajátanyaguk
digitálisfelvételeitmegfogjákkapni.
Nemcsupánakutatáskiszolgálása,

hanemarégiiratokállományvédelme
(restaurálása)szempontjábólsemkö-
zömbös,hogyajövőbenadigitálismá-
solatok használatával megkímélhe-
tőklesznekazeredetikötetek.Aleg-
fontosabbazonbantalánaz,hogyaz
egyházunkravonatkozóinformációk
szolgáltatásaterénismennyiségiésmi-
nőségiváltozásérhetőel.
Célunk,hogy2017-re,areformáció

kezdeténekötszázadikévfordulójára
gyülekezeteink és gyűjteményeink
legértékesebbanyagaiközkinccséle-
gyenek,sezáltalegyretöbbenismer-
hessékmegegyházunktörténetétés
értékeit.
g KovácsEleonóraprojektvezető,

aGyűjteményiTanácselnöke

Közkinccséválóértékeink
Országosegyházközségilevéltáridigitalizálásiprojektindult

b Egyházunkban 2014 februárjá-
banországosdigitalizálásiprojekt
indult, amely az egyházközségi
iratanyagokra, elsősorban az
anyakönyvekre,valamintazegy-
házhatvidékilevéltáránakirat-
anyagáraterjedki.Agyülekeze-
tekenkívülugyanisehategyház-
községilevéltárban–Békéscsaba,
Győr, Nyíregyháza, Orosháza,
Sopron,Szarvas-Ótemplom–ta-
lálhatókanyakönyveink.Akezde-
ményezéstazatöbbévejelentke-
zőigényhívtaéletre,amelyacsa-
ládfakutatókrészérőlazegyházi
anyakönyvek kutatása kapcsán
volttapasztalható.

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



 e 2014.augusztus24–31. EvangélikusÉletkeresztutak

–AzÖnökspeciáliskurzusa,amelyet
évekótameghirdetnek,azzalanem
új keletű dilemmával foglalkozik,
hogy az embermiként lehet világi
szempontbólsikeres,miközbenhite
szerinti erkölcse sem sérül. Tulaj-
donképpenmittanítanak?Másként
fogalmazva:miaKETEG?
–Akatolikusegyháznakvantársa-

dalmitanítása,amelyetpápaiencikli-
kákfoglalnakössze,detalánhelyesebb
lenne,hatágabbanértelmeznénk,és
általánosabbankeresztényneknevez-
nénk,hiszenagyökereiArisztotelészig
ésazegyetemeskeresztényértékekig
nyúlnakvissza,általánosemberialap-
vetéseketképviselnek.Ennekazelmé-
letnek–denevezhetjükegyfajtaköz-
gazdaságiszemléletnek,értelmezésnek
is–egyiksajátossága,hogynemszű-
kítileagazdaságitevékenységetali-
berálisgazdaságiértelmezésszerinti
profitmaximálásra.Akeresztényfel-
fogás emberközpontú gazdaságról
beszél,salternatívátkínála20.század-
ban már neoliberálisnak nevezett
irányzatmellett.
Ez a közgazdasági szemlélet a

klasszikusgörög,akeresztényfilozó-
fiai,teológiaitradíciókésacivilgaz-
daságielvekmellettsokmindenből
merít,többekközöttajelenkorihu-
manisztikusközgazdaságtanból,az
ökológiaiközgazdaságtanból,ahu-
manisztikuspszichológiábólis,ské-
pesalternatívátfelmutatniazönző
gazdasági célok megvalósítóival
szemben.
Tehátegyolyangazdaságirend-

szer,szemléletfelépítésénektanulmá-
nyozásával foglalkozunk, amely a
teremtettemberjómivoltáraépít.De
a profit itt is profit, csak az nem
mindegy,hogyhováhelyezem,ésho-
gyantekintekrá.
Egyetemünkönolyanszakemberek

képzésérevállalkozunk,akikhivatá-
suknaktartjákaközjónakésazem-
berifejlődésnekmintakiteljesedésle-
hetőségénekmegvalósítását,függet-
lenülattól,hogyaversenyszférából
vagyanonprofitszektorbóljönnek-e.

Diplomaszükségesafelvételhez,sa
képzésenmindenterületről–feleke-
zeti hovatartozástól és világnézeti
elkötelezettségtőlfüggetlenül–szí-
vesen látunk mindenkit. Érdekes
módonkifejezettensokbankosjár
hozzánk.
–Talánezis jelzi,hogynemkis

erők munkálkodnak a világban –
valljuk meg: eléggé hatékonyan –,
hogy lehetőleg minden a pénzről
szóljon.UgyanakkorÖnökaztmond-
ják,hogylegyünkkeresztényekagaz-
daságigondolkodásunkbanis.Ennek
mennyirevanlétjogosultsága?
–Amennyirealétezőkeresztény-

ségnekvan!Sahogyvankeresztény
tanítás,ésvannak,akikeszerintél-
nek.Deazérttegyükhozzá,hogyva-
lóbannehézeztaszemléletetamin-
dennapiéletünkbenmegvalósítani.
Ámúgyvélem,haazemberrábuk-
kanegyelvre,amelyethelyesnek,jó-
nak és követendőnek tart, akkor
megküzdérte.
–Nincsittellentmondás?MaMa-

gyarországonagazdaságszereplőita
társadalom,aközélet–olykornemis
alaptalanul–gyanakvássalszemléli,
sokszorfeketézőket,adócsalókat,ügyes-
kedőket látva bennük. Ugyanakkor
Önökállítják,hogylehetkeresztényi
becsületességgeldolgozni,eredménye-
sen,mégistisztességesenvállalkozni.
Jóllehet köztudott, hogy ha valaki
nemhajlandó„stiklikre”,nyilvánvaló-
anversenyhátránybakerül.Önökte-
hátelevekudarcraítéltvállalkozáso-
kat,vállalkozókatképeznek?
– A kérdés nem ez, hanem az,

hogykivanelevekudarcraítélve.Az
azember,aki rosszulhasználvaaz
eszközöket,szembemegyazélettör-
vényeivel,sígycsakrövidtávonél-
vez előnyöket, vagy pedig az, aki
hosszútávonleszboldog,ésbetelje-
sültéletreteszszert?Ezutóbbihozse-
gít hozzá a kereszténység norma-
rendszere,azisteniparancsolatokés
törvények–amelyeketerkölcsitör-
vényeknekisnevezünk–ismerete.
Ha ezeketmegélemamindennapi

életben,akkormegfogomtudniél-
niagazdaságbanis,ígyittis,ottis
boldogságot fog okozni. A döntés
szabadságaakezünkbenvan.
Az eddigi, sokéves tapasztalatok

alapjánazonbankijelenthetem:van-
nak olyan emberek, akik vállalják
mind a küzdelmet, mind pedig a
hosszútávraszólódöntést.Avissza-
jelzésekpedigaztmutatják,hogyígy
ismeglehetélni.Nemamaximális
profitratörekedve,hanemmegelége-
désselvéveamérsékeltebbhasznotis.
Vegyünk egy példát. Egy etikus

bankegészenbiztosantöbbbefekte-
tőtfogvonzani,mintegynemetikus,
hiszenabizalomnagyvonzerő.Ezzel
egyszersmindgarantáltabbafennma-
radása,éstervezhethosszabbtávrais.
Így mindennek következtében –
hosszabbidőalatt–összességében
többprofitotfogtudnielkönyvelni–
amellett,hogynemcsakahaszonért
folytatjaagazdálkodást,hanemérté-
ketakarrealizálniamunkájával.Hi-
szenapénzönmagábannemérték,
csakhavalamihasznos,értékesfunk-
ciótszolgál.Példáulsegíthetünkálta-
la egy másik emberen, vagy részt
vehetünkakörnyezetmegóvásában,
sméghosszanfolytathatnánk.
AzÚjszövetségben errevonatkozó

következtetéseket Jézus szavaiból
lehetlevonni,példáulamikorasze-
retetretanít,vagyamikormértékle-
tességreint.AztazonbanJézuskonk-
rétan nem mondja meg, hogy
mennyilegyenaprofitráta.Viszont
figyelmeztet:nekerüljönIstenhelyé-

beamammon!TehátazalapokaBib-
liábanottvannakleírva.
–Mennyibenmissziósmunkaaz

Önöké?
–Nagymértékben.Kiadványokat

jelentetünkmeg,előadásokat,kon-
ferenciákatszervezünk, sőtalakult
egycsoportisavégzetthallgatókból.
Személyessorsfordulóknakistanúi
lehetünk,példáulamikorvolthallga-
tónkéletpályátmódosít,vagyéppen
atanultakhatásáramegkeresztelke-
dikvalaki.Együttműködünkegyke-
resztényvállalkozóicsoporttal,azÉr-
MeÜzletiHálózattalis.Őkaképzés
menedzselésétadják,mipedigma-
gátatudományos,elméletiképzést.
–Miszükségvanminderre?Miért

nemelég,hacsakvasárnapitemp-
lomlátogatásrabuzdítjákhallgatói-
kat?Hiszenjóról,szépről,erkölcsről,
tisztességről misén, istentiszteleten
islehethallani.
–Elégmostohaagazdasággalva-

lóbánásmód,snemcsakatársada-
lomban,hanemazegyházonbelülis.
Mégmindigáltalánosazazidejétmúlt
vélekedés, hogy egy jó keresztény
nemfoglalkozikagazdasággal.Nos,
ezenpróbálunkváltoztatni,amikor
egymásmellé–ésnemszembe-–ál-
lítjukagazdaságotésakeresztényér-
tékeket.Azegyháztanításábólkile-
hetolvasniagazdaságravonatkozó
tanításokat,deehheztengernyiiro-
dalmatkellmegismerni,éshavalaki
nem kifejezetten a gazdaságra fó-
kuszál,akkornembiztos,hogymeg-
találjaahelyesválaszokat.

–Lehetazókori,középkoriszerzők
műveiből is meríteni? Aktuálisak
még?
–Igen,számosolyanszerzővan,

akikabszolútaktuálisakmais.Ittel-
sőkéntAquinói Szent Tamást kell
említeni,akitöbbekközöttazembe-
ritermészetről,atermészettörvény-
ről,azemberjóságáról,azerkölcsről
ésaboldogságrólisírt.Kifejezettcé-
lunk–nemcsakaKETEG-oktatás
keretében, hanem rendünk, aDo-
monkos-rendműködéserévénis–,
hogymegismertessükezeketazelve-
ket.DeArisztotelészpéldáulmára
gyökereknél kétfajta gazdálkodási
módrólbeszélt,amelyeketamotivá-
ciójukalapjánkülöníthetünkelegy-
mástól.Sezzelvisszaistértünkegy
nagyonfontoskeresztényalaptétel-
hez,melyszerintagazdaságiéletel-
sődlegesmeghatározója azemberi
motiváció.
Vagyis nem csak a piackutatás

eredményemotiválarra,hogygaz-
dálkodjak!Sebbőltáplálkozikaztán
majdazagondolat,hogynemfegy-
vergyáratépítekamagashaszonér-
dekében, hanemgyógynövényüze-
metalapítokszerényebbprofittal,ám
azzalanemescéllal,hogyazembe-
reknekegészségesteáttudjakadni.
Ilyen összefüggésekre szeretnénk
felhívnihallgatóinksrajtukkeresz-
tülaszélesebbtársadalomfigyelmét.
–ÖnhogyantaláltráaKETEG

eszmekörére?
–KifejezettenIstenmunkájátlá-

tomebben,ővezetettide.Közgaz-
dászkéntrésztvettemegykonferen-
cián,amelyarrólszólt,milyennagy
szükség van arra, hogy foglalkoz-
zunk a teológia és a közgazdaság
kapcsolatával.Ennekazélménynek
ahatásárahatároztamel,hogymeg-
keresemazokatazembereket,akik
jártasakebben.Nemsokkalkésőbb
felvételtnyertemaBudapestiCor-
vinusEgyetemgazdálkodástanidok-
toriiskolájába,aholnagyonsokatta-
nultam,főlegafőáramúközgazda-
ságtant.Korábbanmegismertemaz
egyháztanításait,illetvetársadalmi
tanításátis.Mindezekbőlpedigrá-
jöttem,hogynemszabadaklasszi-
kusközgazdaságtantanításátsemki-
dobni,hiszenvannakértékei,tehát
kárlenneérte.
Vagyisnemakönyvelésitechniká-

katkellnekünkmegreformálnunk,
vagyújprofitráta-számítástbevezet-
nünk,hanemhelyesszemlélettelhe-
lyükrekelltenniazismereteket.

g GyarmatiGábor

Emberközpontúgazdaság–keresztényalapokon
BeszélgetésBaritzSaroltaLauraDomonkos-rendiszerzetessel,közgazdásszal

b „Azegyháztársadalmitanításaalapjánmegragadhatógazdaságiel-
vekgyógyulástadhatnakamaivilágproblémáira”–mondjaBaritz
SaroltaLaura közgazdász,Domonkos-rendiszerzetes.Illetvenemcsu-
pánőmondja:ezazalapgondolataaBudapestenműködőSapientia
SzerzetesiHittudományiFőiskolaspeciálisképzésének,amelyetKe-
reszténytársadalmielvekagazdaságban (KETEG)elnevezésselhir-
detmegazintézmény,samelyrerendszeresenszépszámmaljelent-
keznekahallgatók.Lauranővérrel,afőiskolamorálteológiatanszé-
kénekoktatójával,aKETEG-képzésszakfelelősévelbeszélgettünk.

Szép és bensőséges kiállítással kö-
szöntiaNemzetiMúzeumSzentIst-
vánlovagjait.Alegrangosabbmagyar
kitüntetést, a Szent István-rendet
kétszázötvenévvelezelőttalapította
Mária Terézia magyar királynő. A
rendkizárólagapolgáriérdemekju-
talmazásáravolthivatott,azállamnak
tettszolgálatokértadományozták.
Akiállításelsőtermébenkisáttekin-

tésfogadjaalátogatót.Megtudhatja,
hogyaSzentGyörgy-rendetI.Károly
alapította1326-ban,ezvoltKözép-Eu-
rópábanalegelsőismertvilágiközös-
ség.ASárkányrendetZsigmondma-
gyar király alapította 1408-ban. Az
AranygyapjasRendet,amelyalegpa-
tinásabbvoltműködéseidején,JóFü-
löp, Burgundiauralkodójahoztalét-
re 1430-ban. Húsz-egynéhány ma-
gyarkitüntetettjevolt:II.Lajos király,
afőúricsaládokbólBáthory,Esterhá-
zy,Pálffy,Wesselényi,Zrínyi,Rákóczi,
Batthyány,Bethlen,Széchenyi…
AmásikterembenMáriaTerézia

kitüntetőérmeitláthatjukvitrinek-

ben. A háromfokozatú kitüntetés
legmagasabbszintűjelvényét,anagy-
keresztetszámoskülföldiállamfőis
megkapta, és az uralkodók közötti
reprezentációeszközevolt.Aközép-
keresztrendszerintamagasabbbe-
osztású személyek jutalmazására,
mígakiskeresztasajátterületükön
kiválóérdemeketszerzettpolgárok
elismeréséreszolgált.
Ámulvanéztemacsodásékkövek-

kel kirakott arany rendjeleket, a
nagy,egészalakosfestményeket,re-
mek rézmetszeteket, idő koptatta
érméket,ritkadokumentumokat.A
tisztánfénylőfegyverekkel,hameg-
töltenék,talánráislőhetnénkazab-
lakpárkányonszemtelenkedővere-
bekre.
Akiállításegyiklegszebbtárgya,

aSzentIstván-rendközépkeresztes

lovagjánakdíszruhájaa18.század-
ból.Igaziremeklés,arany-ésbár-
sonyhímzésekegyütteseazöltözé-
ken,hozzáamagasprémessapka.
Aztismegtudhatjuk,hogyegy-egy
kitüntetéshezmilyenpompásokira-
totadományoztak…Arendmegala-
pításában a legnagyobb szerepet
Esterházy Ferenc játszotta. 1783-
bankészültelarendtagjainakősfá-
ja,ígybőségesáttekintéstkapunka
kétésfélszázadról.
Atermekfalaitremekolajképek

díszítik.Avilágkülönbözőmúzeu-
maivalegyüttműködveálltösszea
kollekció,többmintszázsegítiajobb
megértést.
Nagyköltőnk,AranyJános már-

ványportréjamáraközelbekalauzol
bennünket.MögötteAcsillag-hullás-
kor címűversciklusánakvidámsorait

olvashatjuk. És itt vanMunkácsy
képeis(kitüntetéseknélkül),Benczúr
Gyula díszmagyarosönarcképe.Jó-
kaiMór 1876-bankaptamegakiske-
resztet, rövid levélbenmentetteki
magátazünnepségről.
Arendet2011-benamagyarOr-

szággyűlés a legmagasabb állami
kitüntetéskéntMagyarSzentIstván-
rendnévenalapítottaújra.2013-tól
aköztársaságielnökadományozza,
immárcsaknagykeresztformájában.
Méltózárásaakivételesenszép

kiállításnakazafotó,amelyenEger-
szegi Krisztina ötszörös olimpiai
bajnokúszóésLámfalussySándor
világhírűközgazdász,bankármoso-
lyogvagratulálegymásnakakitün-
tetéshez…

g –Fenyvesi–

SzentIstvánlovagjai–Alegrango-
sabbmagyarkitüntetés250éve.Ma-
gyarNemzetiMúzeum.Nyitvaau-
gusztus 31-ig hétfő kivételével na-
ponta10–18óraközött.

SzentIstvánlovagjai
KiállításaMagyarNemzetiMúzeumban

Szent István-rendjel. – Mária
TeréziaalapítottaaSzentIstván-
rendet,melyalegnagyobbbecsű
magyar kitüntetésnek számít
mindmáig,sőtazOsztrák–Magyar
Monarchiának is legnagyobb te-
kintélyűelismerésevolt.
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Mindenévszaknakmegvanamaga
számomrakedvesillata.Szeretemaz
ősziavar,acsillagfényes,fagyostéli
éjszakaésazesőáztattatavasziföld
illatát.Anyárhozkétillatélményem
isfűződik,mindkettőméggyermek-
kori,szünidei.
Hatéveskoromtólérettségiignya-

rantalegalábbegyhónapot,olykor
kettőtisagránicontúliSzatmárban
töltöttem,apai-anyainagyszülőknél
vakációzva.Mivelmárhétévesko-
rombanjóltudtamolvasni,kedves
estvéli elfoglaltságommá lett apai
nagyszüleimszerényházikönyvtárá-
nakböngészgetése.Tizennégyéves
koromra aztán végigolvastam az
összes fellelhető Tamási-, Nyirő-
meg Wass Albert-kötetet. Nekem
életreszólóélménytjelentetteksje-
lentenekmais.Hasemmimásérde-
mük nem volna nevezett íróknak,
csakaz,hogynemzedékekkelszeret-
tettékmegazolvasást,márezértis
méltányolandómunkásságuk.
Deakezdetkezdetétőlfogvatart

akönyvekillatais,stánezértvan,
hogyhakézbeveszekegyújkötetet,
előszörbeleszagolok.

Amásik,mégennélisrégibbserő-
sebbillatélményafrissensültkenyé-
ré.Olyankorbanélhettem,amikor
mégháromasszonynemzedékvará-
zsolta asztalunkra a mindennapit.
Anyai dédnagyanyám hajnalban

sütött.Hogymikordagasztottaske-
lesztette,arramárnememlékszem,de
arra igen, hogy gyakran ébredtem
frisskenyérillatra.Reggeliremegmeg-
kaphattam a „galambot”, azt a kis
vekni alakú, kétoldalt késsel ívesen
meghasított,egyikvégénkétkukori-

caszemmelfejetformázókenyérfélét,
amelyetamaradékból,avakaróbólfor-
mázottÁgnesmama,satüzeskemen-
cébenvalóbanmadárformátöltött.
Nagymamámcsaksátorosünne-

pekensüthetettotthon.Azőnemze-

dékének munkaerejével s idejével
márjavarésztakollektíva(Románi-
ábanígyhívtákatermelőszövetkeze-
tet)rendelkezett,deakkorisminden
hétenkétszerkerültfrisskenyéraz
asztalra. Otthon megdagasztotta,
megkelesztette, végül szakajtóko-

sárbatette–vászonkendővelszépen
leterítve–asütnivalót,majdnagyobb
unokáirabízta,akikaztánamegbe-
széltidőpontrakiskerekeskocsinel-
húztákapékségbe.Amígkisülteka
kenyerek, a fiúk bandáztak, a lá-

nyokfogócskáztak,deleggyakrabban
sutyorgássaltöltöttékazidőt.Smi-
lyenjóvolttörniegykicsitazillatos,
mégforrókenyérből–mindenott-
honitilalomellenére–,utánamegin-
niegyjótazartézikútvizéből.
Mégédesanyámisdagasztottke-

nyeret, s gyakran énekelt közben
zsoltárokat,dicséreteketmegleány-
koránakkedvesdalait–ilyenkorta-
lántúloldaliszülőfalujáragondolt.A
Haddmenjek,Istenem… voltaleg-
kedvesebbszámára,mertaztszinte
mindigelővette.
Kemencénkideátnemlévén,szí-

vességbőlaszomszédnénisütötteki
sajátjávalegyüttamikenyerünketis.
Irma nénikülönlegesbéleseketkészí-
tett emellett, hol káposztával, hol
megédestengerikásávaltöltötteket,
melyek ízére s illatára mindmáig
emlékszem.
Hamegcsapjaorromatezamás-

salösszenemtéveszthető,frisske-
nyérillat,megállokmais,legalábbegy
percre,silyenkoremlékezetemvetí-
tővásznáraidézemboldoggyermek-
koromrégelsüllyedtvilágát.
Hallom,olvasom,hogyaugusz-

tushuszadikára–nagyszerűköz-
adakozásból–elkészültújraama-
gyarokkenyere, snagyobbis,mint
atavalyi.Kívánom,hogyjussonbe-
lőlemindenkinek – legalább egy
madárkányi!

g OzsváthSándor

Akenyérillata
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Évekigsekiköpni,sele-
nyelninemtudták.Mai
szóhasználattal„lenyúl-
ták” Szent István ün-
nepét,debőnegyvenév
semvoltelegendő,hogy

elfeledtessékazállamalapítónagyki-
rályt.Jóltudtákahelytartók,hogyhi-
ábavalólennemindenilyenigyeke-
zetük. Megoldhatatlan feladat lett
volnamégszámukraisSzentIstván
kiiktatása,saszívükmélyénőksem
hitték,hogyalkotmányukatünnep-
likakkor,amikoraGellért-hegyről
fellőtttűzijáték-rakétákatcsodálják
atömegek.
Mégafővárosihelynevekissokat

mondanak:aGellérttérésaGellért-
hegynevébőlkimaradhatotta„szent”
jelző,deaSzentIstvánkörútvégig
emlékeztethetettanagykirályhitté-
rítőtetteire.AczélGyörgy istétlenül
kelletttűrje,hogylakásaaSzentIst-
vánrólelnevezettszépparkbanvan.
AgörögkeletiekiselismerikSzent

Istvánkirályt,azőszemélyiségekivé-
telnekszámít,pedigazországotnem
Bizánc,hanemRómafeléközelítet-
te.Számunkra,protestánsokszámá-
raa„szent”hitvallásunkszerintmin-
denképpközösségetjelent,deSzent
Istvántiszteletesosemvoltkétséges
a szemünkben:nemkönyörögtünk
hozzá,detudtukmindig,hogyamai
napighatnaktettei.
Aznemlehetkérdés,hogymiért

nemkapottkiemelkedőszerepetaz
elmúltrendszerbenazállamalapítás
ésazapostolimúlt.Ezutóbbitnem
kellmagyarázni,akeresztényhitvi-
lágsosemvoltkedvesa„tudományos
szocializmusnak”hódolóurakszá-
mára,tehátanyugatikereszténység
elfogadtatásalegfeljebbszükségsze-
rűséglehetettazőszemükben.Azál-
lamotpedig–emlékszünkmégjól–
csakideiglenesformációnaktekintet-
ték,amelyetfelváltmajdegymaga-
sabbértékűtársadalmiszerveződés.
SzentIstvántehátszámukraarég-
múltvolt,csaknéhányszárazoldal
a történelemkönyvekben. A Szent

Koronahazatérésétpedigcsaktűr-
ték,örömüknemvoltőszinte.
AnnálérdekesebbaSzentIstván-

kultuszújraéledéseidejéntapasztalt
indulatáradat:aSzentJobbtetemca-
fatlehetett,aSzentKoronapedigsap-
ka.ASzentJobb-körmenetenvalóál-
lamirészvételezekbenakörökbento-
táliselutasítássaltalálkozott,szitok-
áradatzúdultarendszerváltásidején
megtartottelsőilyenállamialkalom
szervezőireésrésztvevőire.
AzIstván,akirály rockoperahatal-

massikerévelsemtudtakmitkezde-
niazok,akiksosemálmodtakaSzent
Istvánörökségéreépítkezőjövőről.Ál-
muknemvoltszépakkorsem,mape-

digmármindenképpszertefoszlika
szabadpiacmindenhatóvoltáthirde-
tőeszmeviláguk.Azaugusztus20-i
ünnepnéhányévetöbbhalálosáldo-
zatotkövetelőtrópusiviharbatorkol-
lott,afelelősökmentegetéseésmen-
tegetőzésepedigjólmutatta,milyen
csalárdvoltazünneplésszervezése
azokbanazévekben.
Manapság már nem ebből az

iránybólérkeznekindulatostámadá-
sok:ahunmagyarságelvakulthívei
nevezikazállamalapítótárulónak,aki
szerintüktönkretetteazősikultúrát,
tűzzel-vassal irtottaahitükhözra-
gaszkodómagyarokat.Nemkétséges,
hogyaveleszembenélethalálharcot

vívóKoppány felnégyelése,atisztes
temetésmegtagadásaakkorsemvolt
megszokottítélkezés.Anagykirály
államalapítása azonban bizonyára
csakilyenszigorralvoltlehetséges,
Vazulmegvakításapedigkegyelem-
nek számíthat, hiszen a merénylő
büntetéseamúgyhalállettvolna.
Akirályhalálautánhosszúideigtar-

tózűrzavarmúltánSzentLászló szi-
lárdítottamegaközépkoriállamot.A
SzentIstván-iszigorútörvénykezés,az
Intelmek szelídelveinélkülalighalett
volnaez lehetséges,és Istvánkirály
kultuszátsemlehetettvolnasikerre
vinni.Azelsőkirályörökségebiztos
alapokra,akereszténységreépült,ak-

korezértélhettetúlamagyarságané-
metésbesenyőtámadásokat.
Az1938-ban,SzentIstvánhalálá-

nakkilencszázadikévfordulójánmeg-
tartott emlékév jól mutatja, hogy
milyenélővoltakkorazállamalapí-
tótisztelete.Mégigazánszépekvol-
takabélyegek,nemvoltaklepedőmé-
retűésszabálytalanformájúsorokés
blokkok.Minagybátyámajándékajó-
voltábólaz1938-bankiadottjubileu-
mibélyegsorokatnézvedöbbenhet-
tünkrá,mitjelentettSzentIstvánapá-
inknak,nagyapáinknak.
HogymilyenmélyenhathatSzent

Istvánöröksége,aztleginkábbacsán-
gónépénekektükrözik.Idegennyel-
vikörnyezetben,idegenpapokmisé-
zéseellenéreismegmaradtakaSzent
Istvánhozszólóénekverseik,könyör-
géseik.AmessziCsángóföldön,Pusz-
tinánpedigSzentIstvánalakjátszép
oltárképidézifel–készcsoda,hogy
megmaradhatott.Atörténelemköny-
vek ilyen ismereteket nem adtak,
Szent Istvánt csak családi szájha-
gyományörökíthetteátazévszázadok
folyamán.
CsaládunkbanSzentIstvánünnepe

mindigközvetlenülhatott:édesanyám
augusztus20-ánszületett,snemvélet-
lenül kapta a legitimizmusban re-
ménykedő nagyapámtól a Stefánia
nevet,bátyámpedigszinténnemvé-
letlenül lett István. Augusztus 20-a
nagyünnepvoltnálunk:születésnapi
ajándékozással, balatoni szedersze-
déssel, görögdinnyézéssel. Tűzijáté-
kotmi,Balatononnyaralógyerekekak-
kortájtcsakfilmhíradókbanláttunk,de
igazánsosemhiányzott.Amikorpedig
aBalatonrólhazaautózvahallgattam
SíkSándor drámájánakrádióváltoza-
tátSzentIstvánvégnapjairól,végképp
közelkerülthozzámazországsorsá-
értaggódósahalálrakészülőkirály.
Mindenkitarrakért,hogyőrizzék

megakereszténység„zsengevetését”.
Negyvenévigtartópogányuralomés
huszonötévátmenetutánmasincs
szebbfeladat.

g B.WalkóGyörgy
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EredetinevénHerrmannKárolyOttó 1835.júni-
us26-ánláttameganapvilágotazősiarany-,
ezüst-ésvasbányászatáról,számosreneszánsz
eredetűépületéről,nomegjelesszemélyiségei-
rőlhíreskisvárosban,Breznóbányán(maSzlová-
kia,Brezno).Előtteolyanpéldaadószemélyisé-
gekkoptattákakisvárosköveit,mintChalupka
János (1791–1871)evangélikusíró,lelkész,püspök-
helyettes vagy Kuzmány Károly (1806–1866)
evangélikuspüspök,teológiaitanár.

„Tücsköt-bogaratösszeszedett”
Hermanékevangélikushitbenéltek.Azapa,Ká-
roly voltabreznóbányaikamaraichirurgus(fel-
cser,sebész).Afoglalkozásávaljárószerényjö-
vedelmébőltartottaelsoktagúcsaládját.Sza-
badidejébenatermészetnekélt,előszeretettel
„bogarászott”,skoránakkitűnőornitológusa-
ivaltartottaakapcsolatot.Ígynemcsodálkoz-
hatunkazon,hogygyermekénekfigyelmeisko-
ránatermészetreterelődött.
Aszázhuszonötesztendejeszületett,népsze-

rűpaleontológus,LambrechtKálmán (1889–
1936)írtakitűnőmunkájában(HermanOttó–
Az utolsó magyar polihisztor élete és kora):
„…vadtermészetvolt,akikerülteatársaságot,
keresteatermészetvadonját,tücsköt-bogarat
összeszedett, fára mászott, madárfészket –
nemszedett,defigyelt,ésapja,ajónevűorni-
thológusmellettmegtanultmadaratistömni.
Maradásasohasemvoltotthon;amikorcsakte-
hette,megszökötthazulról.Nyarantaazerdőt
bújta,mezőtjárta,ahegyvidéketbarangoltabe,
télenirongált,csúszkáltéskorcsolyázott.Any-
ja,ameghűléstőlféltve,egyízbeneldugtacsiz-
máját–hogyotthontartsa–,akisOttótehát
mezítlábfutottkiajégre.Effajtaaprómeghű-
lésekmindhozzájárultakahhoz,hogyhallása
máregészenfiatalkorábanmegtompult,idővel
pedigcsaknemteljessüketséggéfokozódott…”
Sajnosvalóbanmaradandóegészségkároso-

dástszerzettgyermekként,denemkeseredett
el.Nagylelkesedésselvágottnekiaziskolának,
ésBreznóbányárólvalóelköltözésükutánisemi-
nensmaradt.Amiskolciágostaihitvallásúes-
peresiközéptanodábanaráigencsaknagyha-
tássallévőMádayKároly (1821–1870)evangé-
likusigazgatótanár,szuperintendensáltalki-
állítottbizonyítványaalapján:„MagyarNyelv:
kitűnő.Erkölcstan,egyházitörténet,tértan:ki-
tűnő.Szónoklattan,költészettan,latinremek-
írók,németnyelv,rómaitörténetekésrégisé-
gek: első osztály. Görög nyelv: első osztály
utánkövetkező.Erkölcs:elsőosztály.”

Katonadolgok
1848forradalmiszeletermészetesenMiskolcra
iseljutott.Amiskolcinép–sveleegyüttatanu-
lóifjúság–hamaraforradalmitettekmezejére
lépett;nemzetiszínűrefestettékazőrbódékat,az
oskolában pedig Máday forradalmi verseket
másoltatottéssokszorosíttatottazifjakkal.
Rövidesen a környékről önként jelentkező

nemzetőrök,hazátvédeniindulóhonvédekvo-
nulásátlehetettlátni.KöztükvoltMádayis.Her-
maniskövetniakartaszeretetttanárapéldáját;
megtudta,hogyfiatalágyútisztogatókatkeres-
nekatüzérségnél.Megszökött.Azaligtizenhá-
romesztendős,gyenge,véznafiút–atyjaírás-
beli beleegyezése hiányában – hazaküldték.
Nemléphetettatettekmezejére,nemlehetett
Kossuthkatonája,azonbanrendkívülnagyfigye-
lemmelvártaaküzdelmekrőltudósítóhíreket.
Asikertelenségóriásitraumavoltszámára.

Ettőlkezdvemáratanulássemérdekelte.La-
katosinasnak állt,majd a korompai gépgyár
munkásalett.Nemszégyellteezt,ámegyszer
csakelhatározta,hogytovábbképezimagát,hát-

hamérnöklehetbelőle.Elisutazottacsászár-
városba,beisültabécsipolitechnikumtanu-
lópadjába,dehirtelenfélbeszakadtminden.Ap-
jameghalt,odahazaacsaládsúlyosmegélhe-
tésigondokkalküszködött,támogatniakellett
őket. Immár családfenntartóvá vált, hamar
újabbállástvállalt;újfentlakatosmunkáslettbe-
lőle.Szabadidejébenviszontelőszeretettelra-
gadotttollat,ceruzát,szívesenrajzolt.Denem

isakármiket:rovarokat,madarakat,atermészet
aprószépségeit.Ezértiskívántmindtöbbeta
természetrajzimúzeumtermeibenücsörögni.
Újabbakadálytornyosultelé:akötelezőka-

tonaiszolgálat.Negyvennyolcasvérenemvált
vízzé:márpedigőazosztráknaknemfogszol-
gálni–jelentettekidacosan–,nemisfogmeg-
jelenniasorozóbizottságelőtt.Amakacsságha-
marvisszaütött:szökevényneknyilvánították,
majdkényszerrelvittékbesorozásra.Ottmeg
gyermekkorábóleredőnagyothallásáttitulálták
szimulálásnak. Büntetésként nem kevesebb
minttizenkétévkatonaiszolgálatotróttakkirá.
Ezenidőszakrólfigyelemreméltórészletesség-
gelszámoltbenaplójában,későbbpedigAdri-
aiképek címmelaVasárnapiUjságbanmegje-
lenőtárcasorozatában.
Hermanbólazosztrákseregbennemlettel-

veszettember.Amellett,hogykellemetlenvi-
selet volt számára a katonazubbony, hálát
adottasorsnak,hogyláthattaadalmáttenger-
partot,bejárhattaFiumét,Zárát,Raguzát.A
szolgálatbólvalóleszereléséig–melynemtar-
tottkiabüntetőtizenkétévig–azezredirodán
írnokoskodott.
Ajólviselkedőleszerelőobsitosnemsoká-

ig nyugodott. Hallva az újonnan fellángoló
mozgalmakhíreit,készvoltforradalmizászlók
aláállniaMilánókörnyékénharcolóolaszsza-
badcsapatoknál,majdlengyelföldönazottani
megalitvánfiatalokáltalazoroszbesorozásel-
lenkezdeményezettgerillaháborúban.Ámvé-
gülHermanelkeseredettenéltemegharcainak
kudarcát,azoroszokvéresmegtorlását.

Fényképészéségetnivalólutheránus
Fájószívveltérthazamagyarföldre.Mostaz-
tánmársemmisemakadályoztaabban,hogyter-
mészetetjárjon,halásszon,vadásszon,madara-
katpreparáljon,mígnemazakkoribankülönle-
ges„divatként”hódítótechnikamegnemragad-
ta…Agyorsannövekvő–elsősorbanpolgári–
tömegigénykielégítésérezsáner-,portré-,páros
éscsaládiképekkészítéséreországszertenap-
fényműtermeknyíltak.Őisakartilyetnyitni.
Kéttársávalbeleisfogottegy„fényirdaiműte-
lep”kialakításábaKőszegen.
Fényképészkéntkezdtejárniavidéket,azura-

dalmakat,alelkészlakokat,atanyákat,megörö-

kítetteamódosgazdákatéscselédeket,apapo-
kat,avándorcigányokatvagyéppenalegelésző
nyájat.Mikorratökéletesítettevolnaafortélyo-
kat,sbelejöhetettvolnaavállalkozásba,azzal
kellett szembesülnie, hogy teljes ráfizetés az
egész,társaipedignemtörtékmagukatazüz-
letérdekében.Csődfenyegetett,egyreégetőb-
beklettekazanyagigondok,sokatvoltkényte-
lenkoplalni…
Mindeztaddig,amígösszenemtalálkozott

egyszámárarokonlélekkel,amegyeialjegyző-
kéntismertChernelháziChernelKálmánnal
(1822–1891),akiatudásrakülönösenszomjazó
öreg lokálpatriótaként minden fölös pénzét
könyvekreköltötte,sszabadperceibenimádott
atermészetbenbarangolni.
Nagyterveisvoltennekakülönlegesnevű

kőszegiúriembernek:őakartaelsőkéntmegír-
nivárosamonográfiáját.Hermanegybőlbarát-
jául szegődött, estékbe nyúlóan diskuráltak,
Chernelpedigsorbanosztottamegveleérdek-
feszítőolvasmányait.Ottóhabzsoltaazújisme-
reteket:
„ChernelKálmáncsakcsodálkozott,mirevit-

tenéhányhónapalatt.
–Hanekemilyenfejemvolna–mondogat-

taneki–,márrégmegválasztottakvolnarómai
pápának!
–Engemeznemfenyeget–nevetettOttó–,

énlutheránusvagyok.
–Azelégbaj.Egybecsületesmagyarember

vagylegyenpápista,vagylegyenkálvinista.De
lutheránus!Igazukvoltarégieknek,amikortör-
vényt hoztak: »Lutherani comburantur!«
(Alutheránusokégettessenekmeg!)Énisezt
vallom.Csakhátmárkéső.Eljártakazokazidők.
Ottótudtapersze,hogyezalutheránusirtó

szándékcsakazőszemélyénekszól.Őtakar-
taugratnivele.Belementajátékba.
– Hátha még nem volna késő? Bátyám-

uramnakannyierdeje,annyijófájavan.Rakas-
samegaztamáglyát,énráülök.Haddörüljön
akőszeginép,ilyetúgyisritkánláthat”–szól
ekképpVargaDomokosegyHermanszámára
igencsaktanulságosesetről.
Ottó elképedve nézett az aljegyzőre, fő-

kéntpedigakkor,amikorazkezébenyomottegy
helyi,százévvelkorábbiboszorkányperekről
szóló iratköteget. Észveszejtőnek tartotta,
hogymirevoltképesmégőelőttükszázeszten-
dővelisavakhitűember.Talánettőlfogvakez-
dett borzadniminden vakhittől, talán ezért
akartaettőlkezdveleginkábbatermészetsze-
retetéthirdetni.

Székelyföldigyűjtőutakon
Acsődbementfotográfusválaszútelőttállt:va-
lahogyanmegkellettélnie,megkellettvolna
végremárállapodnia.Deolyasmivelszeretett
volnafoglalkozni,amitvégtéreszerethet,ami
érdekli. Chernel igénybe vette kapcsolatait:
levelet küldött Kolozsvárra, ahol az ottani
utolsópolihisztor,BrassaiSámuel (1797–1897)
voltalegnagyobbhatássalaközéletre.BodPé-
ter (1712–1769)művének,Az Isten vitézkedő
anyaszentegyháza(…)rövidhistoriájának nyo-
mánittvégezteáldásostevékenységétazErdé-
lyiMúzeumEgyesület.IttkapottállástHerman:
konzervátorlett.Kitörőlelkesedésselvetettebe-
lemagátamunkába.
BebarangoltaaSzékelyföldet,gyűjtőútjainak

eredményekéntemlősökkel,madarakkal,hül-
lőkkel,halakkal,pókokkal,legyekkel,lepkékkel,
darazsakkal gyarapodott a gyűjtemény. Ek-
kortájtmégaszerelemismegérintette.Ámcsal-
favoltazidill,azörömésaszerelemis…
Újabbmegélhetésigondok,újabbkétségek

kezdtékgyötörni,személyeskonfliktusoknehe-

zítettékazéletét.MindjobbanelvágyottKolozs-
várról.Avégsőlökéstatávozáshozkényesúj-
ságírói,illetvepolitikaimegnyilvánulásai,kivált-
képpapárizsikommüneszméivelvalóazono-
sulásaadta.
Szerencséjére Pesten oltalomra talált, a

Nemzeti Múzeumban nemcsak jövedelem-
hez,deszerénylakhelyhezisjutott.Életehát-
ralévőrészétvégrelegfőképpatermészettudo-
mánynakszentelhette.

Köztiszteletreméltatva
A Kárpát-medence szinte minden erdején,
mezején,vizénmegfordult,aTátráraisfelka-
paszkodott. Szenvedélyesen gyűjtött tovább,
közbenmegírtaMagyarországpókfaunájáról
szólómunkáját,amagyarhalászattörténetét,
létrehozta és szerkesztette a Természetrajzi
Füzeteket, számoskönyvetadottki.Kutatott,do-
kumentáltanéprajz,anyelvészet,arégészetkö-
rében;különösenazősihagyományok,apász-
torélet,továbbáamagyarnéparcai,jellemeife-
léfordultérdeklődése.
Rajzkészségétsemvetettesutba,nemcsakter-

mészetiillusztrációkat,hanempolitikaikarika-
túrákatiskészített.
Nyugalomra,kikapcsolódásralillafüredi„Pe-

le-lakjában”,biztoscsaládiháttérrepedigsze-
retett neje, Borosnyay Camilla (1856–1916)
társaságában lelt.Még ha öregedett is, nem
adottalábbaktivitásából.
Atársadalmiállapotokjobbításáértnemcsak

tudományosésújságíróitevékenységéveligyeke-
zetttenni,hanemapolitikaterületénismintaz
Országgyűléstöbbízbenmegválasztotttagja.
Kapcsolatbanálltazaggkormányzóval:le-

velezettvele,illetvetöbbízbenszemélyesenis
felkeresteőtturini„remeteségében”.Őisbúcsúz-
tatta.ÓriásiszerepevoltaKossuth-kultuszmeg-
teremtésében.
Azáltalaolyizgatottan,nagyreményekkel

vártújszázadbeköszöntenemhozottnekibé-
kességesöregkort.Balesetekbőlfakadósúlyos
betegségekgyötörték,sakadályoztákatováb-
bialkotómunkában.Az1914-es,elsőháborús
évutolsónapjaitmárnemérhettemeg.1914.de-
cember27-énhaltmeg.
Egyországsiratta.Evangélikusszertartássze-

rinttemettékelBudapesten,díszhelyenaKe-
repesiútitemetőben.Végsőnyugvóhelyrevi-
szontcsakszűkötévtizeddelezelőttleltekpo-
raimiskolc-felsőhámorisírjában.

* * *

A„nagyszakállúpolihisztor”elhunytánakcen-
tenáriumaalkalmábólemlékévethirdettekha-
zánkban.Lebonyolításábóltetemesrésztvál-
laltaVidékfejlesztésiMinisztériumháttérin-
tézményekéntműködőNemzetiKörnyezet-
ügyiIntézet.Dicséretreméltókiállításokkal,
koszorúzásokkal,fiataloknakszólóismeret-
terjesztőalkalmakkal,vetélkedőkkel,érdeke-
sebbnél érdekesebb programokkal hozzák
közelebbafiatalokhozaszervezőkHermanér-
tékmentőpéldáját.
Nefeledjükmisemeztazezerarcú,nyíltszí-

vűtudósevangélikust,szemelőtttartvamá-
ighatógondolatait:„JóltudodTe,édesNépem,
hogycsakértelemésszorgalomárántartha-
todmeghazádat;hogyszámbelicsekélyvol-
todat csak eszed pallérozásával pótolhatod
meg;hogyértelembőlfakadószeretettelkell
közelednedmindnyájunkszülőanyjához,ater-
mészethez,melyalkotó,derombolóhatalmá-
valisoktat,vezérel,hogymegtalálhassadama-
gadéscselédedkenyerét,hazádföldjénbol-
dogulásodat…”

g KerecsényiZoltán

b�„Ritkavoltazolyankényesen–már-márlátványosan–becsületesemberazak-
korimagyarpolitikusokközött,mintHermanOttó…Mertőragaszkodotthoz-
zá,hogynemfogadelapártkasszábólegyfillértse.Semáskasszából…Kossuth
ezértissokratartotta.Úgygondolta:hamegérnévalaha,hogyafüggetlenségi-
ekvehetikátahatalmat,HermanOttórabizonyosanszámíthatna.Őkristály-
tisztajellem,nemlehetrágalmakkalkikezdeni…”–olvashatjukHermanOttó-
rólVargaDomokos közelötévtizedeírtművében.Hermanmindentúlzásnél-
kül„kristálytisztajellem”volt.Azajelesmagyartudós,akitrendkívülszélesér-
deklődése,elfoglaltságaimellettKossuthLajosleghűségesebbkövetőjekénttar-
tottakszámon,akipáratlantehetségével,vasszorgalmávalküzdöttefelmagátigen-
csakalulróla„Hermanságig”,aszéleshazábanvalóismertségig.

„…csakértelemésszorgalomárántarthatodmeghazádat…”
Százesztendejehunytel„azutolsópolihisztor”
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„Boldogazanemzet,amelynekIste-
neazÚr,azanép,amelyetörökségül
választott.” (Zsolt33,12)

Szentháromságünnepeutána10.hé-
tenazÚtmutató reggelishetiigéiJe-
ruzsálem70.augusztus10-ipusztulásáraemlékeztetnek,ésfelszólítanak:is-
merjükfel,amitIstenKrisztusbantettértünk;őazAtyaelnemmúlóirgal-
mánaktanújaevilágban.„JézusKrisztusbanvanamiváltságunkazővére
által:abűnökbocsánataazőkegyelménekgazdagságaszerint.”(Ef1,7;LK)
Shitáltaligazulunkmeg.„HitnélkülsenkisemlehetkedvesIstenelőtt…” (Zsid
11,6)JézusmegsirattaJeruzsálemet:„…mertnemismertedfelmeglátogatá-
sodidejét.Azutánbementatemplomba,éskezdtekiűzniazárusokat,ezt
mondvanekik:Megvanírva:»Azénházamimádságházalesz«,tipedigrab-
lókbarlangjávátettétek.” (Lk19,44–46)Smi„azÚrházábaörömmelmegyünk”
(GyLK 755). Pál szívét is fájdalom gyötörte népe miatt, s kijelentette:
„…nematestiszármazásszerintigyermekekIstengyermekei,hanemazígé-
retgyermekeiszámítanakazőutódainak.” (Róm9,8)NemigazságtalanIs-
ten;szabadkegyelméből,akinakar,megkönyörül.PálazÍrásalapjánhirdet-
te:„Istennemvetetteelazőnépét,amelyetelevekiválasztott.” ÉsIzráelel-
esése–üdvösséganépeknek!„Hapedigazőbukásukavilággazdagságá-
válett…,akkormennyivelinkábbazlesz,hateljesszámbanmegtérnek.” (Róm
11,2.12)Jézusjövendöltatemplomról:„Jönnekmajdnapok,amikorezekből…
nemmaradkőkövön,amitlenerombolnának.” Szóltavárospusztulásáról:
„Kardélrehányjákésfogságbaviszikőket…,éspogányoktapossákJeruzsá-
lemet…” (Lk21,6.24)AsamáriaiasszonynakelőrekijelentetteaMessiás:„Higgy
nekem,asszony,hogyeljönazóra,amikornemezenahegyen,nemisJeru-
zsálembenimádjátokazAtyát.(…)AzIstenLélek,ésakikimádjákőt,azok-
naklélekbenésigazságbankellimádniuk.” (Jn4,21.24)EzPálpróféciájaazsi-
dóéspogánynépeksorsáról:„Hiszenhateatermészetedszerintivadolaj-
fáróllevágattál,éstermészetedellenérebeoltattálaszelídolajfába,akkor
mennyivelinkábbbefognakoltatniasajátolajfájukbaazok,akiktermésze-
tükszerintodatartoznak!” (Róm11,24)Kérheted:„Szelídolajfa,ósegíts:/
Oltsmagadba,ésüdvözíts!”(EÉ415,5)ÚtonaGolgotáramondtaazÚr:„Je-
ruzsálemleányai,neengemsirassatok,hanemmagatokat…,mertíme,jön-
nekmajdnapok…Merthaazöldellőfávaleztteszik,mitörténikaszáraz-
zal?” (Lk23,28–29.31)MárMózesnekmondtaazÖrökkévaló:„…necsinál-
jatokmagatoknakbálványszobrotsemminekaképmására…MertazÚr…fél-
tőnszeretőIsten!” (5Móz4,23.24)„Hahited,bizodalmadhelyes,akkorIste-
nedvan,haviszonthamis,akkorcsakbálványod!Akinateszívedcsüng,és
akirehagyatkozol,azvalójábanIstened”–írjaLuther.„Szétszélesztbenne-
teketazÚranépekközé,éscsakkevesenmaradtokmeg(…)nemhagyelpusz-
tulni,mertirgalmasIsten…” (5Móz4,27.31)„Tisztítsdmegszíved,Jeruzsá-
lemnépe…//…VéledazÚrvan!”(EÉ460,1.6)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

Öröm
Dávidvallomása:„…teljesörömvantenálad…”
(Zsolt16,11)

Hétköznapiéletünkbenazörömnekelsősorban
hangulati,érzelmitöltésevan.ASzentírásban
azonbanazörömazIstennelvalóközösségaján-
déka,amelyegészvalónkatátjárjaésmegújít-
ja.Ebbőlateljesmegújulásbólazörömérzel-
mitöltésemégsemhiányozhat.Korunkbankü-
lönösenisszükségünkvanerre,hiszenolyansok
acsalódástólmegkeményedettszív,annyiake-
serűség,abosszúság,arosszkedv.Istenköze-
lébenmegszabadulhatunkanegatívérzelmek-
től,adepresszívhangulattól.
Biztassukegymást:szívetvidítóörömIsten-

nelélni!Kezdjükveleareggelt,töltsüktársasá-
gábannapjainkat,ésadjuktovábbeztazörömöt.

TÓTH ENDRE
Okozzörömöt!
(Részlet)

Okozzmásoknakörömöt,
mikorcsakteheted.
Adj,dicsérj,segíts,hajoljle,
szárítsdakönnyeket.
(…)
Okozzörömöt,haddlegyen
boldogabbamásik,
kineklényébőlazöröm
rádvisszasugárzik.

Messzeésközel
Dávidimádsága:„Nelégymesszetőlem,mert
közelanyomorúság…” (Zsolt22,12)

Fájdalmastapasztalat,hogyanyomorúságkö-
zelvanhozzánk.Kritikushelyzetek,testi-lel-
kibajokmellettamagunkésmásokbűneissok
baj forrása. Nyomorúságunkat csak tetézi,
hogyidőnkisfogytánvan.Sötétárnyékokve-
tődnekutunkra.Közelanyomorúság.
Betegségidejénvégzetes,hanincsközelor-

vos.Életünkválságospillanataibanvégzetes,
hanincskéznélIsten.Sokszorúgyérezzük,
hogyIstenmesszevantőlünk.Nemhalljuk
hangját,szereteténekbiztatását.Minthaelér-
hetetlentávolságbanlennetőlünk.
PedigIstenmeghallgatjaanyomorúságban

szenvedőkimádságát.Jézusazokhozlépettkö-
zel,akikbajbanvoltak,hogysegítsenrajtuk.
Maiseztteszi.Ezértezlehetvallomásunk:
Igaz,közelanyomorúság,deJézusmégköze-
lebbvanhozzánk.

Légycsendesszívvel,légybékével,
Bízzál,ember,azIstenben!
Nálavanörömnagybőséggel,
Velecélhozérszmindenben.
ŐmindenboldogságnakAtyja,
Abútörömrefordíthatja:
Légycsendesszívvel!

(Evangélikusénekeskönyv 340,1)

Árnyékban
Dávidvallomása:„Haahalálárnyékavölgyében
járokis,nemféleksemmibajtól,merttevelem
vagy…” (Zsolt23,4)

Vannakpillanatok,amikormegrendültenél-
jükátahalálárnyékánakborzongatósötétjét.
Orvosirendelőben,hakézhezkapjukabaljós
diagnózist.Országúton,halátjuk,hogyazelőt-
tünkszáguldókocsikisodródik.Tévéelőtt,ha
terrorakciók,természetikatasztrófák,éhező
tömegekrémítőképsoraitlátjuk.
Amegrendítőpillanatokélményébenem-

bervoltunkjóltudottmulandóságátéljükát:
porbóllettél,porrákelllenned.
Modernéletünkvillanófényeivelmegpró-

bálunkahalálsötétjébenvilágosságotgyújta-
ni,hogyfeledjükmulandósorsunkat.Pedig
mulandóságunktudataahumánumvelejáró-
ja,sőtkiváltságais.Csakazembernekadatott
megannaktudata,hogyahalálárnyékának
völgyébenjár.
Dehitünkboldogvallomása,hogyebbena

völgybennemegyedüljárunk:velünkvándo-
rolutunkonJézus,őafeltámadásésazélet,aki
bennehisz,hameghalis,él!

MOHR TAMÁS
Böjtben
(Részlet)

…mindenkimeghal,
akiemberrélett,
mintősszelafák,
ésfeltámadfényben,
akiKrisztusélett,
mintrügyezőág.

Istenkezében
Dávidvallomása:„Kezedrebízomlelkemet,tevál-
taszmegengem,Uram,igazIstenem.” (Zsolt31,6)

Ahitvallomásaez:lemondokautonómiám-
ról,önrendelkezésijogomról,életemetIsten
kezérebízom.
Erős,teremtőkézIstenkeze.Avilágminden-

ségisIstenkezénekalkotása,ésengemisőte-
remtett.Biztosanmegtart,nemengedasem-
mibehullani,ezértbátranrábízhatommagam.
MegváltókézIstenkeze.Szögekvertékake-

resztre.Ígyadnekembocsánatot,ésénezzel
indulhatokboldogantovább.
HűségeskézIstenkeze.Mindigszámítha-

tokrá.Tévutakkilátástalanságábóliskivezet.
Utánamnyúlakétségekmélységébe.Helyze-
tem ezért még utolsó szívdobbanásomkor
semreménytelen.
Ebbenatudatbanboldoganlehetélni–és

meghalniis.

GÁT ISTVÁN
Istentenyerén
(Részlet)

Megettemkenyeremjavát,
Mindenpercújabbnyeremény,
Éshaleállagépezet:
MegnyugszomIstentenyerén.

MadocsaiMiklós„zsoltároskönyvéből”

Évek óta lázba hoz, hogy milyen
erejükvanatörténeteknek.Hiszem,
hogymindannyiunknakvantörténe-
te,amelymegérdemli,hogyelmesél-
jük.Szeretnémbebizonyítani,hogy
mégegyszamárnakisvantörténete:
egy„piszkos”kistörténete.
Amesetehátegyszamárrólszól,

amelyikegyszermegbotlott,ésbele-
esettegyrégi,kiszáradtkútba.Ami-
koragazdájafelfedezte,hogymitör-
tént,különbözőlehetőségeketmér-
legelt,hogyanisszabadíthatnákisze-
retettszamarát,amelyszintemárcsa-
ládtagnakszámított.
Végül –mivel nem látott ered-

ménnyel kecsegtető megoldást –
szomorúanelkezdettszemetethány-
niakútba,tudva,hogyélvebetemeti
aszamarat.Azzalvigasztaltamagát,
hogy így legalább senki más nem
szenvedielaztasorsot,mintamitaz
őügyetlenjószágaelszenved.
Ahogyagazdalapátonkénthány-

taakútbaaszemetet,azmindiga
szamárhátáraesett.Ajószágpedig
–nemzavartatvamagát–lerázta,és
jólrátaposott.Végülcsodákcsodá-
jára – néhány óra és soklapátnyi
szemétután–aszamármegjelenta
kútpereménél.Összeszedtemagát,
kiugrottéselballagott.Amikezdet-
benaszamárpusztulásánaktűnt,az
lettvégülamegmenekülése.
Stresszhelyzetbenmelyikünktud

szembenézniakrízisselésgyőztesen
kiemelkedni, mint ez a szamár?
Mindannyiantalálkozunkcsapdákkal
és„piszkos”fizikai,lelkiésérzelmiter-
hekkel életünk során. Talán éppen
mostszenvedünkegyilyentől.Akér-
dés az, hogyan tudjuk átverekedni
magunkatezekenahelyzeteken.Van-
nakolyanok,akikaztmondják:„Akö-
rülményekhez képest jól vagyok.”

Ilyenkorkedvemlennemegkérdez-
ni:„Ésmitteszelebbenahelyzetben?”
Ezaszamarastörténetegyegészen

más,bibliaibeszámolóraemlékeztet
engem,amelynekviszontakimene-
telehasonló.Illésprófétatörténeté-
rőlvanszó,amelyetaKirályokelső
könyvének 18.és19.fejezetebeszélel.
Megérielolvasniakétteljesfejeze-
tet,demostkövetkezzékegyrövid
összefoglaló.
Miutánfényesgyőzelmetaratotta

Karmel-hegyenahamisistenekpró-

fétáiellenIllés,IzráeligazIstenének
prófétája,depresszióslett.Megesik,
hogy olyan események után, me-
lyekváratlanmagasságokbakorbá-
csolják az érzelmeket, következik
egyérzelmimélyrepülés.Lehetséges,
hogymiután–akríziselmúltával–
leülepedtekastresszhormonok,Illés
hirtelenképtelennekéreztemagátar-
ra, hogy bármilyen újabb problé-
mávalszembenézzen.
Vannakolvasók,akikIllésthibáz-

tatják,ésahitéthiányolják.Azigaz-
ságaz,hogyaprófétanemvoltel-
pusztíthatatlan.Embervolt,emberi

gyengeségekkel:„ugyanolyanember
volt,mintmi” (Jak5,17).Miutánré-
szesevoltatermészetfelettidiadal-
nakahamisprófétákfelett,Illésér-
zelmi hullámvasútja leszálló ágba
fordult.Jezábelkirálynééletveszélyes
fenyegetéseutánIllésmegadtama-
gátafélelemnek,éselmenekült.
HaelolvassukIlléstörténeténekto-

vábbi részét, láthatjuk, hogy Isten
mozgósítjaa„mennyeimentőoszta-
got”. Ahelyett, hogy megbüntetné
Illést,megeteti,ésengedi,hogymeg-

pihenjen, mielőtt talpra állítja, és
visszaküldiaspirituáliscsatába.
Ésveledmiahelyzet?Úgyérzed,

hogylegyőznekakörülmények?Vagy
éppennagygyőzelmetarattálamun-
kádbanvagyotthon,ésmégisfurcsán
üresnek érzed magad érzelmileg?
Elfogyottazenergiádésamotiváci-
ód,és„mosottrongynak”érzedma-
gad?Haígyvan,emlékezzaszamár
történetére–ésaprófétáéra.KérdIs-
tent,állítsontalpra–ésaztánálljké-
szen,hogyvisszatérjacsatába.

g EdThompson
Forrás:MondayManna

Emelkedjfelülanehézségeken!
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PirosKrisztina foglalkozásáttekint-
veegypénzügyitanácsadócégügy-
félszolgálatimunkatársa.Bárevangé-
likus,abudaireformátusgyülekezet
alkalmait látogatja. A kezdetektől
hívtákőtaKözösPontba,deazelső
években az országos evangélikus
gyermektáborhoz kötődő feladatai
mellettnemtudtavállalni,hogyab-
banisrésztvegyen.2005ótatagjaa
KözösPont-stábnak,sőtmamárőaz
egyik fő szervezője a missziónak.
Alapvetőenisfesztiváljárófiatal;már
aKözösPontelőttissokszorvolta
Szigeten,ésmegymásfesztiválokra
is.Mintmondja,ezazértisjó,mert
ha a Közös Pont-sátorban szolgál,
mégvéletlenülsemragadjamagával
abulihangulata.
–ASzigetrejártunkalegnépesebb

stábbal,hiszenazalegnagyobbhazai
fesztivál,deazelmúltkétévben,illet-
veidénsemmentünkki,mertszin-
tenincsenekismagyarokalátogatók
között.Atöbbifesztiválraátlagosan
huszonkét-huszonöt fős csapattal
megyünk,atagokatkisebbstaféták-
baosztjuk,amelyekadottidőközön-
kéntváltjákegymást.
Azelmúltévekbenkomplettmun-

karendalakultki.Mindigvanastáb-
banegyprogramfelelős,akiegyszűk
maggal kitalálja az adott fesztivál
tematikáját – minden fesztiválra
mindenévbenmásésmástémával
készülünk–,illetveahhozkapcsoló-
dóanazegyesnapokforgatókönyvét,
ajátékokat,elmélkedéseket,díszle-
tetésígytovább.Ugyanezamagse-
gítiacsapatépítésbenasátorvezető
munkájátis.
Magukabeszélgetésekahelyszí-

nenalakulnak.Atémamankótkínál,
arravaló,hogyfelkeltseafigyelmet,
elindítsonegybeszélgetést,vagyse-
gítsen túllendülni, ha megakad a
párbeszéd.Denemfeltétlenülragasz-
kodunka témához, sőtmégahhoz
sem,hogymindenképpenelhangoz-
zon:Isten.Alényegatalálkozásésa
lehetőségabeszélgetésre;magaaje-
lenlét.
–Minszoktakalegjobbanmegle-

pődniasátorbabetérők?
–Sokanmeglepődnek,hogyvan-

nakfiatalok,akikhisznekIstenben,
mégisemberiek,normálisak,nembi-
gottak,vanhumoruk,ésígytovább.
Meglepődvetapasztalják,hogyake-
reszténységmennyireélőésmennyi-
revidám.Sokszorsikeresenlerom-
boljukasztereotípiáikat.
Ugyanígy sokak számára az is

megdöbbentő, hogy a protestáns
egyházak és a katolikusokfiataljai
együtt vannak jelen. Mi vagyunk
azélőpélda,hogyaszeretetnemfe-
lekezettőlfügg.Mindannyianugyan-
azt a feltámadást és megváltást
hisszük.MindannyianszeretjükIs-
tent,amiazegymásirántiszerete-
tünkben ismegmutatkozik.Ésezt
észreveszikafesztiválozókis.Úgyhi-
szem,ezamisszióvalódimélysége.
–MajdtízévKözösPont-pályafu-

tással a hátad mögött, gondolom,

rengeteg emlékezetes találkozásban
voltrészed.Felelevenítenélnéhányat?
–Azegyikazelsőközöspontos

hetemhez kapcsolódik. A tokaji
Hegyaljafesztiválonvoltegysrác,aki
eleinte nem akart beszélgetni ve-
lünk,demindennapbejöttasátorba,
ésrajzolt.Lassan-lassanszóbaálltve-
lem.Ahétvégénmegölelvebúcsú-
zott. A következő fesztiválokon is
mindigtalálkoztunk.Egyidőmúlva
nemvele,hanemabarátaival,isme-
rőseivel,akiketőirányítotthozzánk,
majdtavalyennekafiúnakahúgaje-
lentkezett a Közös Pont stábjába.
Abátyjaküldte,mondván,hamárke-
reszténylett,akkor„normálisokkal”
barátkozzon.
AmásikegynapijegyessrácaSzi-

getről.Abeszélgetésünkelejénhamar
kiderült,hogynagyonisérdeklődik
akereszténységiránt,deeléggéköte-
kedő.Aznap reggel az evangélikus
spiri (a sátorban előevangélizációs
munkátvégzőfiataloklelkivezetője–
aszerk.),LénártViktor aztmondta,
habeszélgetünkegybetérővel,kezd-
jünkelközbenimádkozniérte.Nyis-
sunkegycsatornátIstenfelé,ésfolya-
matosan imádkozzunk a velünk
szembenülőért.Haolyankérdéske-
rülelő,amelyhezkevésnekérezzük
magunkat,kérjükazUrat,hogyad-
jonnekünkgondolatokat,szavakat,
hogy szócsőként használjon ben-
nünket.
Ígyislett.Hihetetlenteológiai,fi-

lozófiaivitafolyt.Igéketidéztemfej-
ből,megadvaahelyüketisaBibliá-
ban,pedigebbensosemvoltamtúljó.
Biztosanállítom,hogyottésakkorIs-
tenvalóbanhasználtengem,ésrajtam
keresztülszóltahhozabetérőhöz.Hi-
ábahívogattáktelefononabarátai,ki-
kapcsoltaatelefonját…Amikorsze-
mélyesenjöttekérte,hogyelvigyék
bulizni,elküldteőket,mertfontosabb
voltszámáraabeszélgetésIstenről,
mintaméregdrágánkifizetettbelé-
pőazestipartira.

* * *

SzabóAnna evangélikusteológushall-
gató ismerősöktől hallott a Közös
Pontról,megtetszettnekiaprogram
célja,ígyidénnyáronmárrészesevolt
–először–aszolgálatnak.
–Miérttartottadfontosnak,hogy

csatlakozzaKözösPontmisszióhoz?
– Mindig rosszul érint, amikor

valakiúgytekintazegyházra,mintfá-
sult,unalmasemberekcsoportjára.
Úgygondolom,aKözösPontjólehe-
tőségarra,hogykeresztényfiatalok-
kéntmegmutassuk:azért,merthívők
vagyunk,mégtudunklazáklenni.
–Mittapasztaltál,afesztiválozók

hogyanviszonyultakhozzátok?
–AFishingOnOrfű fesztiválláto-

gatóinagyonjólviseltekminket.Ke-
vésnegatívvisszajelzéstkaptunk,és
azestiórákbankifejezettensokanjöt-
tek,illetvevoltak,akikgyakranvissza-
tértek.
– Személy szerint hogyan viszo-

nyulszanagykönnyűzeneifesztivá-

lokhoz:csakaKözösPontmiattmen-
tél, vagy egyébként is otthon tudod
éreznimagadegyilyennagybulin?
–Mostvoltamelőszörilyenfesz-

tiválon.Úgygondolom,nagyonsok
kiválóegyüttesnekkellenelennieegy
fesztiválon ahhoz, hogy elmenjek
csakúgyszórakozásból;inkábbmás-
rafordítanámaztapénzt,amiterre
kellenekölteni.Deközöspontozni
biztosanfogokajövőbenis.
–Vanolyankiemelkedőélményed,

amimiattkülönösenis„megérte”akö-
zöspontozás,amitégedisgazdagított?
–Nagyonjóvoltmegélniazöku-

menét,azt,hogybármás-másfeleke-
zetekhez tartozunk–egy Istenünk
van.Ugyancsakjóvoltmegtapasztal-
niacsapategységét,hogynemvolt
köztünk vita, és hogy őszintén el
tudtukmondaniegymásnak,hava-
lamivelgondunk,problémánkvolt.
Olyanemberekbarátságávalgazda-
godtam,akikkelaKözösPontnélkül
nemtalálkozhattamvolna.

* * *

GerlaiPál amiskolciKossuthLajos
EvangélikusÁltalánosIskola,Gimná-
ziumésPedagógiaiSzakközépiskola
iskolalelkésze.Nyolcévvelezelőtt–
alelkészimunkávaltöltöttelsőéve
után–hívtamegőtaKözösPont-csa-
patbaBudayBarnabás, akiakkora
Hegyaljafesztiválonaháromspirikö-
zülazevangélikusvolt.
–Abbanazévbenmégstafétatag-

ként,tehátolyankeresztényfiatalként
dolgozhattamott,akiasátorbabeté-
rőérdeklődő,megfáradtfiatalokkal
beszélget, bemutatja az egyházát,
megmutatjaazt,hogymaifiatalként
islehet,sőtjókeresztényneklenni.
Aztán2008-tólmárénislelkiveze-
tőkéntvettemrésztsokkönnyűzenei
fesztiválon Tokajban, Sopronban,
Orfűn,aSzigetenésidénamiskolci
EFOTT-on.
Nagyonszeretemakönnyűzenét,

dehanemlenneaKözösPont,biz-
tosannemmennékkitöbbnapraegy
ilyenfesztiválra,mertsajnosazivá-
sonésbulizásonkívülnemszólsem-
miről,hacsaknemdolgozolott,ezért
isvanottahelyünk.Nagyonsokan
megfáradnak,túltöltekeznek–min-
denértelemben–,ésezértiskeres-
nekéstalálnakmegminket.
–EzenanyáronaFishingonOr-

fűnésazEFOTT-onvoltálottakö-
zöspontosokkal.
–AKözösPontolyanmegjelené-

silehetőségazegyházszámára,és
olyantalálkozásipontafiatalokkal,
amilyetmásholnemnagyontalá-
lunk.Amaitizen-éshuszonévesek
legnagyobbrészéneksajnosnincs
lehetősége reális képet alkotni a
keresztényfiatalokról,akeresztény
ifjúságimunkáról.Avilágimédiából

torz,egyoldalúképbontakozikki
előttük. Gyakran ennek a téves
képnekalebontásavagyárnyalása
afeladatunk,hiszennagyonsokan
kérdésekkel, sőt vádakkal térnek
beasátorba.
Az egyszerűbb esetekben az ott

dolgozóegyetemistafiatalokismeg
tudjákállniahelyüket,dearázósabb
helyzetekben bizony nem árt, ha
kéznélvanegynálukvalamivel ta-
pasztaltabblelkészis.Ezenkívülalel-
kivezetés,acsapatösszefogása,kö-
zösségként, gyülekezetként való
összetartásaisazottdolgozólelkészek
feladata.
–Mártöbbszörszóbakerült,hogy

mindenKözösPont-csapatbanszol-
gálegy-egyevangélikus,reformátusés
katolikuslelkész,illetvepap.Mitta-
pasztalsz:hogyanférmegháromdu-
dásegycsárdában?
–Nagyonpozitívtapasztalataim

vannak az idén a Közös Pontban
résztvevőreformátusésrómaikato-
likuslelkészekkelvégzettmunkával
kapcsolatbanis.BobekTamás kiskő-
rösiplébánossalésNagyNorbert pé-
csikatolikusegyetemilelkésszel,va-
lamintMolnárPéter budaiésLova-
di István sellyei református lelké-
szekkel és Horváth Dániel hatod-
éves teológushallgatóvalnagyon jó
ökumenében, egymást segítvedol-
gozhattunkegyütt,sokatbeszélget-
veafelekezeteinkkülönbözőségeiről
ésértékeiről.
–Azéveksoránszámtalanbeszél-

getést,találkozástéltélmegaKözös
Pont-sátorban.Kire,mireemlékszel
visszakülönösenisélénken?
– Nagyon sok visszajelzést ka-

punkasátorbabetérőfiataloktólaz
egyházrólésakereszténységről,isten-
keresésükről,istenhitükről.Minden
évbensok-sokkülönleges,érdekesta-
lálkozásbanvanrészünkolyanfiata-
lokkal,akikkelegyébkéntnembeszél-
getnénk,ésakikegyébkéntnembiz-
tos, hogy találkoznának a keresz-
tényifjúsággal.
Idei találkozásaimközülkiemel-

némamozgássérültsrácot,Bálintot
– „Sohaneaddfel!”feliratútetoválás-
sal a mellén –, aki a mopedjével
mindenfesztiváltvégigjár,vizsgálva
az akadálymentességüket. Mindig
keresett minket, és ha megtalált,
mindigvoltegy-egykeresztényfiatal,
akivel tudott egy jót beszélgetni,
kvíztkitölteni.
Mindenfesztiválonvannakvissza-

visszajáróbetérőink,akikmárisme-
rősként üdvözölnek bennünket, és
mindennapottvannakasátrunkban.
Hiszem,hogyeznekiknagyonpozi-
tívlépés,segíthetiőket,hogygyüle-
kezetretaláljanak,vagyhogyéppen
megmaradjanakbenne.

g V.J.
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Mirevaló
akapott
idő?

Ebbenazévbenugyanúgyvártam,
hogy eljöjjön a tanév vége,mint a
gyermekeimésatanítványaim.Bár
aszigorúnapirendmegtartjaamin-
dennapjainkat,mégisjólesik,haegy-
szernemkellkülönóráravagyedzés-
remenni.Anyáritízhétpedigegye-
nesenajándék.
Demitkezdünkakapottidővel?

Jólhasználjuk-eki?Van,akisokáig
lustálkodik, nehezen tudja tartal-
masanmegélniaszünidőt.Számára
csak elmúlik a nyár, nem eltelik.
Másokezerfélétakarnakmegvalósí-
tani:tábort,utazást,rokonlátogatást
vagyfesztiváltésdiákmunkát,ígyfá-
radtabbankezdenekújraszeptem-
berben,mintahogyannyárelejénbe-
fejeztékatanévet.
Anyárrakapottszabadidőjava-

résztpihenésreésfeltöltekezésreva-
ló.Nekemisjóttettekakirándulások
ésastrandontöltöttórák,depárat-
lanélménytnyújtottanyitotttemp-
loméjszakája is.OttvoltamaSzél-
rózsán;régenlátottismerősöktárták
felhitükéséletüktitkait.Színesésta-
lálkozásokbangazdaghetekvoltak.
Leginkább azonban a lelki közös-
ségbenüdültemfel,akisgyülekezet-
ben,anagyevangélikustalálkozónés
ameghittbeszélgetéseksorán.
Egykedvesfiatalunkegyjóköny-

vetkérttőlem,hogykülföldiutazá-
saalatthitbenistudjonerősödni,ha
márnemjöhetettelvelünkSoltvad-
kertre. Néhányan irigyelték, mert
gyönyörűtájakrarepült,őviszontsaj-
nálta a kihagyott áhítatokat, ahol
együttélhetjükátaJézushoztarto-
zásörömét,sígyerőt,áldást,meg-
újulástkaphatunktőle.
Anyáronmegrendezettsportver-

senyek is elmélkedésre késztettek
azidőről.Alabdarúgóknaksokszor
kilencvenpercsemelég,hogyeldönt-
sékamérkőzést.Nagyadöbbenetés
ujjongás akkor, ha ameccs utolsó
percébenesikagól.
Az Istentől kapott idő kegyelmi

idő.Mirevaló?Hogyegyszeragyőz-
tesekközöttállhassunk.Nemerreaz
életregondolok,hanemazeljöven-
dőre.Vajonkihasználjuk-e,hallgat-
juk-eJézust,követjük-eőt,készekva-
gyunk-eveleésnekiélni?Életidőnk
nemsportmeccs,nemtudjuk,med-
digfogtartani.Fontos,hogyJézusfel-
tétlen szeretetére és hívó szavára
bizalommalmondjunk igent.Akár
most,ezenanyáronis.Jöjj,ittazidő!

g LázárnéSkorkaKatalin

Pontott,aholabulivan
Keresztényfiatalokfesztiválsátorban

b AKözösPont ökumenikusifjúságifesztiválmisszió–akatolikus,are-
formátusésazevangélikusegyháztámogatásával–először2000-ben
azakkormégPepsi-szigetnévenfutórendezvényenállítottsátrat,és
várta elcsendesedésekkel, beszélgetésekkel, játékokkal a buliban
megfáradtfiatalokat.Azótamindennyáronlegalábbegykönnyűze-
neifesztiválrakivonulnak.IdénjúniusközepénaFishingonOrfűn,
júliuselejénasoproniVolton, júliusközepénMiskolctapolcán,az
EFOTT-on,azegyetemistákésfőiskolásokországosturisztikaitalál-
kozójánvoltakjelen,augusztus27–30.közöttpedigaszegediifjúsá-
ginapokon verneksátrat.AlábbháromKözösPont-stábtagvallar-
ról,miértérzikúgy,hogyaKözösPont–lehetőség.Lehetőségata-
lálkozásra,agondolatokmegosztására,azörömhírtovábbadására,egy-
szóvalamagvetésre.

Azoldaltszerkesztette:VITÁLIS JUDIT

Névjegy: 
LázáRNé SKORKA KATALIN
2004ótaszolgálokaMezőberény
I.KerületiEvangélikusEgyház-
község lelkészeként, emellett
egyházunkgyermek-ésifjúsági
bizottságánakelnökekéntisdol-
gozom.Házasvagyok,kétgyer-
mekédesanyja.
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–Walter, hogyan viszonyultak az osztrákok
1989-benSomfalván–Schattendorfban,Auszt-
riaegyiklegkeletibbfalujában–amagyaror-
szágiszomszédokhoz?
–1989-benmárnemcsakmimehettünksza-

badonMagyarországra,hanemamagyarokis
igényelhettekvilágútlevelet.Mégsemnagyon
ismertükegymást.Honnanis?Rendszeresen
átjártunkvásárolniSopronba,hiszenminden
jóvalolcsóbbvolt,mintnálunk.
Aközvetlenülahatármellettfekvőfalvak

nyomasztóanszegényesekvoltak,szintemene-
kültünkezekrőlahelyekről.ASopronvárosré-
szekéntnyilvántartottGörbehalom,Brennberg-
bányaésHermesahatárzármiattmégsoká-
igmegközelíthetetlenmaradt.Abelvárosvi-
szontvonzóésroppantimpozánsvolt.
Augusztus19-én,apáneurópaipikniknap-

jánisSopronbanvoltunkafeleségemmel.Ol-

vastukaplakátokatésaszórólapokatapiknik-
ről,demivelvoltmárráprecedens,hogyahi-
vataloshatárátkelőkmellettkisebbfalvakban
iskinyitottákidőszakosanahatárt,nemtűnt
akkoradolognakazesemény.Hazaismentünk.
Nemvoltunkottannálatörténelmijelentősé-
gűmomentumnál,amikortöbbszázkeletné-
metnyugatratávozott.Csakahírekethallva
„esettle”,hogyazarengeteg–idegentájszó-
lásbannémetülbeszélő–emberSopronban
nemosztrák,hanemkeletnémetvolt.Drezda,
Lipcse,ErfurtvagyKelet-Berlinolyanvárosok
voltakakkoribanszámunkra,amelyeketcsak
térképrőlismertünk.
Majdnemhétszázan,pontosan661-enhagy-

tákelaugusztus19-énSopronpusztánálMa-
gyarországot.Ezazonbannemaztjelentette,
hogyahatárezutánőrizetlenül,tárva-nyitva
maradt:újralezárták,éssokezerkeletnémet
Magyarországonragadt.
–Osztrák állampolgárként hogyan került

kapcsoltbaaMagyarországonvárakozókelet-
németekkel?
–Előszörazthittük,hogyennyivolt.Hét-

százanátmentekahatáron,éskész.Azonban
mármásnapmegjelentekahatármellettime-

zőkönamenekültek.Egyfiatalpárocskáramá-
igtisztánemlékezem.Nemvolthelyismeretük,
fogalmuk sem volt, hogy Magyarországon
vannak-evagyAusztriában.Amikorrájukta-
láltunk,sokkosállapotbanvoltak,nemakarták
elhinni,hogyelhagytákakeletiblokkot.Arend-
őrségre vittük őket. A rendőröktől tudtuk
meg,hogysokújabbmenekültrekellszámíta-
nunk.Afiatalpárpedigarrólszámoltbe,hogy
mégtöbbszázanvárakoznakSopronban,akik
–ígyvagyúgy–átszeretnéklépniahatárt.Ek-
korméghalványelképzelésünksemvoltróla,
hogymennyikalandotésmeglepetésttartogat
akövetkezőnéhányhét.
Azelsőnapokbanahatármentikertekben

ésa–szinténazországhatármellettfekvő–
temetőnélvártukamenekülteket.Hangosbe-
mondóvalésilyen-olyanjelzésekkeltájékoztat-
tukőket,hogyAusztriábanvannak.Sokanna-
pokigbolyongtakakétszomszédországkét
szomszédosfalujának,ÁgfalvánakésSomfal-
vának–Schattendorf–aszőlőibenéskertje-
iben,mertfogalmuksemvolt,melyikország-
banvannak.Amikorrájuktaláltunk,szállást,
élelmet,ruhátéspénztkaptak.
Segítettünk,aholcsaktudtunk,hiszenazon

kívül,amitmagukonviseltek,nemvoltsemmi-
jük.SzintemindenüketKelet-Németországban
hagyták.Amipedigmozdíthatóértékükvolt–
autóikat,sátraikat,hálózsákjaikatésaszemé-
lyeskisdolgaikat–,Magyarországontettékle,
ésgyalogvágtaknekiazismeretlennek.Volt,aki
mégacipőjétiselveszítetteútközben.Mégis,
alegtöbbenörömkönnyekethullattak,éscsó-
kolgattákaföldet,amikorátértekAusztriába.
Anagyobbtáborokbólbuszokkalszállították
őkettovábbBécsig,ottpedigNyugat-Német-
országbaszólóvonatjeggyelláttákelőket.
–Meséljenmégezekrőlazaugusztusvégiés

szeptemberelejinapokról!
–Voltakhivataloshatárátkelők,aholama-

gyarokisszabadonátjárhattak,ésmiis.Azor-
szághatártazonbantovábbraisőrizték.Szigo-
rúantilosvoltazöldhatáronvalóközlekedés.
Nekünkislegalábbhúszkilométertkellettutaz-
nunkSopronig,holottlégvonalbanalighatki-
lométerrelakunkavárostól.
Sopronbanjárvafeltűnt,hogyrengetegke-

letnémetvanazutcákoncsoportokbaverőd-
ve.Napközbenkirándulócsoportokkéntjártak-
keltek,ésfeltérképeztékazokatahelyeket,ahol
azéjszakaleplealattátléphetikazországhatárt.
Sokakatelfogtakközülük.Őketaztánfelültet-
tékaBudapestretartóvonatokra.Aszerelvé-
nyekrőlperszeazelsőadandóalkalommalle-
szálltak,ésvisszajöttek.Volt,akitöbbszöris
próbálkozott.
Anyárfolyamánegyreenyhültekazillegális

határátlépőketsújtószankciók.Az„elsőfecs-
kék”esetébenmégértesítettékakeletnémetha-
tóságokat,amelyektöbbévesbörtönbüntetést
szabtakkiahatárátlépőkre.Későbbcsakama-
gyar–akkoribanmársokkalenyhébb–törvé-
nyekszerintítéltékelőket,szeptember11-től
pedighivatalosanisátléphettékazországhatárt.
Devisszaazaugusztusvéginapokra!Főként

azOsztrákVöröskeresztszervezésébenpróbál-
tunkanémetmenekültekkelkapcsolatbake-
rülni. Ez persze nem volt egyszerű dolog,
mertbiztalmatlanokvoltakvelünkszembenis.
Féltek,hogyaStasi,akeletnémetállambizton-
ságembereivagyunk.Akkorkezdtékelhinni,
hogyjószándékkalközeledünkfeléjük,mikor
térképeketosztogattunkaSoproni-hegységről,
amelyeken bejelöltük az Ausztriába vezető
utakat.Ezekkelasokszorosítotttérképekkelna-
pontalegalábbszázanhagytákelazországot.
Szeretnémmegjegyezni,hogyamagyarokis

nagyonsegítőkészekvoltak–mindacivilek,
mindazegyenruháshatárőrök.Mileginkább
akisgyermekescsaládoknaksegítettünk,ame-
lyekgyerekkelakarjukonnemvoltakkellően
rugalmasak:nemtudtakúgyfutniésakörül-
ményekhezalkalmazkodni,mintatöbbiek.Volt
olyanis,hogycsaládokkettészakadtakaSop-
ronkörnyékierdőkben.Néhányuknaksikerült
átérniük,néhányuknaknem.
Alegemlékezetesebbesetaklingenbachi–

Kelénpatak–határátkelőnéltörtént.Egyfia-
talnőéktelenülzokogottaVöröskeresztáltal
felállítottsátorban.Elmesélte,hogyazerdőt

akarta felfedezni két keréken. Csatlakozott
egyosztrákturistacsoporthoz,abbanremény-
kedve,hogymegmutatjákneki,merrevanaha-
tár.Azosztrákkerékpárosokpedigcsoportos
turistavízumukkal–villámgyorsanésminden
feltűnésnélkül–átvittékahatáronazasszonyt.
Onnanpedignemigenvoltvisszaút.Anőtafér-
je,anégyéveskisfiaésazapjaSopronbanvár-
ta.Aleírásalapjánegy–szinténaVöröskereszt-
nélönkénteskedő–kolléganőmmelmegkeres-
tükacsaládot.BekopogtunkegyfehérTrabant-
ba,amelyanőáltalmegjölthelyenállt.Acsa-
ládazautóbanvacogottésidegeskedettazel-
tűntasszonymiatt.Előszörkétkedvefogadták
aközeledésünket,devégülmegbíztakbennünk.
Nemnagyonvoltmásválasztásuk.
Úgydöntöttünk,hogyaférjésanőapjagya-

logindulelahatárfelé–azelőremegbeszélt
úton.Azalvókisnégyévestazanyósüléselé
fektettük,akolléganőmlábához,ésegykabát-
talletakartuk.Amikorazútlevél-ellenőrzés-
rekerültasor,rettegtünk,hogylebukunk.Az-
tánegyhirtelenötlettőlvezérelveeljátszottuk
azifjúházasokat,ölelgettükegymást,ésközöl-
tükamagyarhatárőrrel,hogyroppantsietős
dolgunkvan.Azmegcsaknevetett,ésintett,
hogymenjünkmár.Haakisfiúfelébred,ésrá-
jönnek, hogy mi most éppen egy gyereket
csempészünk,akkoraztnemúsztukvolnameg
egykisejnye-bejnyével.
Mindenjó,hajóavége.Hatalmasvoltaz

öröm,amikorátadtukagyermeketazanyjának.
Nemsokkalkésőbbmegérkezettanőférjeés
apjais,ésegyüttvoltacsalád.
Volt néhány ilyen feledhetetlen pillanat.

Nemegyszerazosztrákhatárőrökisegyüttün-
nepeltekakeletnémetekkel–pezsgővelkínál-
vaőket.
–Úgytudom,Önültmármagyarbörtönben…
–Igen,egyféléjszakát.Éppenegycsaláddal

tarottamazöldhatárfelé.Velükiskisgyermek
volt,nemnagyontudtunkrohanni.Százmé-
terrevoltunkacéltól,amikoregymagyarha-
tárőrkiabálnikezdettfelénk.Lebuktunk,deúgy
tűnt,szegényhatárőrjobbanmegijedt,mintmi.
Nagyon-nagyonfiatalvolt.Betereltminketa
kaszárnyába.Különzárkákbakerültünk,aztán
megkihallgatottbennünket.Néhányórávalké-
sőbbegytisztfelolvastamagyarnyelvenazíté-
letet,majdnémetülmindenjótkívánt.Kezet
ráztunk,éselengedett.Kétnapmúlvaezacsa-
ládisosztrákföldönvolt…
–Mitrejtezaládika?
–Emlékeket.Fényképeimnincsenekebből

azidőből,pedigszeretekfotózni.Dehátkiaz
azőrült,akiilyenhelyzeteketmegörökít?Szó-
val,fényképeimnincsenek,deannáltöbb–az
erdőben talált – keletnémet igazolványom.
AmintátértekNyugatra,legtöbbeneldobálták
ahivatalosirataikat.Ezekittmindjogosítványok
megilyen-olyanigazolványok.Éskeletnémet
márkák.Nézze,azegyikreköszönősorokvan-
nakírva!Aberlinicsaláddal,amelyiktőlkaptam,
mégmindigkapcsolatbanvagyunk.Néhányéve
meglátogattukőketafeleségemmel.
–Ésezakamionosképhogykerültide?
–Ó,ezmárRomániábankészült1989kará-

csonyán.Segélyszállítmánytvittünk.Ezazon-
banmáregymásiktörténet…

AszerzőazÁgfalviésSopronbánfalviTársult
Evangélikus Egyházközség lelkésze, az
EvangélikusÉletnémetnemzetiségioldalának
szerkesztője

Mikulásokmárpedigléteznek…
Beszélgetésegyembercsempésszelahatárnyitáshuszonötödikévfordulóján

Egy német konfirmanduscsoporttal túráz-
tunkazegykorivasfüggönymentén,magyar
területen,ahermesierdőben,amikorazoszt-
rákkísérőjemellettaddigbékésenbanduko-
lóberlinilelkésznőodarohanthozzám,nya-
kambaugrott,ésfüligérőszájjalközölte:„Es
gibtdochNikolaise!” Értetlenkedőtekintete-
met látvamagyarázni kezdte, hogyWalter
Rossmann –amintegyharminckonfirman-
dustéskétfáradtlelkésznőtkísérőosztrákúri-
ember–magaaMikulás.Azótasemtudom,
hogy miről beszélgethettek útközben, vi-
szontidővelnekemistisztulnikezdettakép,
rájöttem,hogyanémetlelkésznőfejéntalál-
taaszöget:WalterténylegMikulás.Sőttöbb.
TöbbmintMikulás,mertnemcsakévente

egyszertűnikfel„azédentőlkeletre”,hanem
szintemindennap.Ésnemcsakcsokit,köny-
veket, ruhákat, játékokat vagy ilyen-olyan
meghívókatosztogat,hanemazidejétésafi-
gyelmétis.
Bármég senkinem látta piros gúnyában

pompázni,egyretöbbentudjákróla,hogyő
Mikulás.MertpéldáulWalternélkülsokkalne-
hézkesebb lenne a kapcsolattartás a határ
mentimagyariskolákszámáraaburgenlandi
testvérintézményekkel.MertWalternélkülel-
képzelhetetlenek a határon átívelő egyházi
programok.ÉsmertWalternélkülgyakran–
nyelvtudás ide vagy oda – nem találnánk
megaközösnevezőtegymással.Pedigmagya-
rulcsakennyittud:„Tráápistáásájtotkérekés
édessspáárádicsomt.Kőszönöm.”
Walteramikuláskodásmellettcikkeketír

ahatármentitelepülésektörténetérőléstör-
ténéseiről,honlapotszerkesztéskiadványo-
katgondoz.Hakell,azEvangélikusÉlet né-
metoldalátkorrektúrázza,hamegarravan
szükség,akkornémetistentiszteletekettart–
határoninnenéstúl.Mostanságpedignagy
előszeretetteltanítja„osztrákul”írni,olvasni
ésélniaKoszovóbólAusztriábamenekültcsa-
ládokcsemetéit.MertegyigaziMikulásnak
ehhezisérteniekell…
Aki Soprontól Kismartonig (Eisenstadt)

egykicsitisrésztveszazegyházi–deakára
világi–közéletben,azWaltertésazelőbbi-
ekben jegyzett tevékenységeit ismeri. Azt
azonbancsakalignéhányantudjákróla,hogy
huszonöt évvel ezelőtt a keletnémeteknek
„mikuláskodott”.
Walternélakkoribankevesenismertékjobban

azöldhatárláthatatlannaktűnőösvényeit,aha-
tárőrökbeosztásátvagyaSoproni-hegységka-
tonákáltalfábavésettrejtjelesüzeneteit.
Waltertöbbtucatkeletnémetálmátváltot-

ta valóra, amikor átvitte őket – az akkor
még géppisztolyos határőrökkel őrzött –
osztrák–magyarhatáron.
„Puttonyátbontogatva”ésegytitkosládi-

kájába betekintést engedve ezekről a hu-
szonötévvelezelőttieseményekrőlmeséltne-
kemWalterRossmann,aMikulás…

g HeinrichsEszter

Eredeti„belső”vasfüggönyÁgfalvaésSchattendorf(Somfalva)között
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épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a lu ther Már ton kol lé gi um ban

ALutherMártonKollégiumtöbbmint80millióforintot
nyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprog-
ramjában.AtámogatáslehetővétesziaLutherMártonKol-
légiumépületénekutólagoskülsőhőszigetelését,fűtésiés
használatimelegvíz-rendszerének,világításánakkorszerű-
sítését,illetvetalaj-levegőhőcserélősmesterségesszellőz-
tetés,napkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-

tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakhő-

szigetelésére.Afűtésrendszertkondenzációsgázkazántele-
pítésévelteszikkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahaszná-
latimelegvíz-rendszertfelújítják,napkollektorokkalsegítve
aműködését.Megteremtikamegújulóenergiáthasznosító,
talaj-levegőhőcserélősmesterségesszellőztetésfeltételeit.A
régivilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélik.
Telepítenekegyhálózatravisszatáplálónapelemesrendszert.
Aprojektelsődlegescélcsoportja:aLutherMártonKol-

légiumlakóiésdolgozói.Aprojektkörnyezetihatásterüle-
teazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanem
azelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészország
energiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,
akörnyezetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

LutherMártonKollégium•4400Nyíregyháza,Iskolau.2.

luthermartonkollegium.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
a de ák té ri evan gé li kus gim ná zi um ban

ADeákTériEvangélikusGimnáziumtöbbmint84millió
forintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaope-
ratívprogramjában.AtámogatáslehetővétesziaDeákTé-
riEvangélikusGimnáziumépületénekutólagoskülsőhő-
szigetelését,külsőnyílászáróinakfelújítását,cseréjét,fűté-
siéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,va-
lamintvilágításkorszerűsítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,a

fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülapadlásfö-

démutólagoshőszigetelésére,valamintakülsőnyílászárók
felújítására,cseréjére.Afűtésirendszertkondenzációsgáz-
kazánoktelepítésévelésacéllemezlapradiátorokfelszerelé-
sévelteszikkorszerűvéésenergiatakarékossá.Emellettaré-
givilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélik.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaDeákTériEvangéli-

kusGimnáziumvalamennyitanulójaésdolgozója.Apro-
jektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakazérintett
ingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindikátorérté-
kekkelközvetveazegészországenergiaellátásánakbizton-
ságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapotmeg-
őrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

DeákTériEvangélikusGimnázium• 1052Budapest,Sütőu.1.

deakteri.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés az or dass
la jos evan gé li kus ok ta tá si köz pont ban

AzOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözponttöbbmint
77millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetés
energiaoperatívprogramjában. Atámogatáslehetővéte-
sziazOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpontépüle-
ténekutólagoskülsőhőszigetelését,fűtésiéshasználatime-
legvíz-rendszerénekkorszerűsítését,világításkorszerűsíté-
sét,napkollektorosésnapelemes rendszerek telepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemmegfelelőek,fű-

tésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemteszelegetakor
elvárásainak,fényforrásaimáraelavultak.
Amostkezdődőprojektkeretébensorkerülafalakutó-

lagos hőszigetelésére. A fűtési rendszert kondenzációs
gázkazánoktelepítésévelteszikkorszerűvéésenergiataka-
rékossá.Ahasználatimelegvíz-rendszertteljesenfelújítják,
napkollektorokkalsegítveaműködését.Arégivilágítótes-
teketúj,energiatakarékosdarabokracserélik.Telepítenek
továbbáegyhálózatravisszatáplálónapelemesrendszertis.
AprojektelsődlegescélcsoportjaazOrdassLajosEvan-

gélikusOktatásiKözpontvalamennyilátogatójaésdolgo-
zója.Aprojektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsak
azérintettingatlanraterjedki,hanemazelérnikívántin-
dikátorértékekkelközvetveazegészországenergiaellátá-
sánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezeti
állapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,az
EurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinan-
szírozásávalvalósulmeg.

EvangélikusOktatásiKözpont•8253Révfülöp,Fürediút1.

konferenciahotel.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

h i r d e t é s

Azújratelepített18.századiBékés
megyekéttudóslelkipásztoráról
érdekes feljegyzések maradtak
ránk.
EgyikükMarkovicz(Markovics)

Mátyás (1707.február27.,Dobro-
nya–1762.április14.,Szarvas).Sel-
mecbányán, Besztercebányán és
Pozsonybanvégezteiskoláit,majd
1731őszénJénábamentazegye-
temre.Tudományokkalfelvértez-
vetérthaza,és1734októberében
szarvasilelkészkéntkezdtemegné-
pe szolgálatát. Valamikor 1754
után,hálából,apest–békésiegy-
házmegyeesperesévéválasztotta.
Eztatisztethaláláigbetöltötte.
ŐvoltazapósaazifjabbikTes-

sedik Sámuelnek (1742–1820), a
magyargazdaságioktatásúttörő-
jének.
Markoviczirodalmimunkáit–

melyekközülsokkéziratbanma-
radt–agyülekezetszükségeszül-
te,ezértpéldáikban,nyelvezetük-
bengazdagontükrözikaszarvasi
szlovákemberekhitétéséletét.Né-
metbőlfordítottaszlovákra1752-
benkiadottművét(Énekaparaszt-
ságdicsőítésére);Avizetszomjúho-
zószarvasvagyaszentMiatyánk
címetviselő,szlováknyelvűmun-
kája pedig 1746-ban jelent meg.
Énekeiésimádságaifontosnyelv-
művelőszerepettöltöttekbeazal-
földiszlovákirodalomban.
Néprajziérzékenységétjólpél-

dázzaaszarvasiarchívumbanőr-
zöttlatinverseskrónika,amelyet
HaanLajos (1828–1891)latinulés
magyarrafordítvaisközölt.Suhaj-
da Jánosról például, aki Békés-
csaba első, hivatalosan megvá-
lasztott evangélikus lelkészeként
szolgált1718–1726között,aztje-
gyeztefel,hogy„ujjábanrendkívüli
erővolt”.AzőtkövetőSzalayJá-
nosról, akiWittenbergetismegjár-
ta, megírta, hogy lovak helyett

megszelídítettszarvasokatfogott
ahámba,ésazokkaljárt.
Ugyancsaksoknéprajziadalékot

jegyzettfelMarkoviczMátyásrövid
jelentésébenis.Ebbenolvashatunk
abékákróléskígyókról,„melyekóri-
ási,szintecsodáhozhasonlószapo-
raságukkövetkeztébenazegyipto-
mi csapások példájára lepik el a
kamrákat,aházakatésaszobákat”.
Hírthallunkaszúnyog-ésbögöly-
járásról,anövényeketmegtámadó
betegségekrőlésmáshasonlóter-
mészetirendellenességekről.
LeírtaMarkovicz a jellegzetes

házépítési szokásokat és azt is,
hogyahelyiektaplóhelyettszárí-
tottürömlevelethasználtakatűz-
gyújtáshoz:„Mivelpedig[azittla-
kóknak]megkövesedettfábólké-
szült taplójuk nem lehet, hacsak
nemhoznakafatermővidékekről,
azértatárkony(ürüm,szlávulcer-
nobylnakmondják)kiszárítottleve-
leittenyereikközöttösszenyomva
tömörítik,mígvégül lágy formát
vesznekfel,taplóhelyetteztkény-
telenek,elégsikeresen,használni.
Aszalmaszálésatárkonynaka

száramegkellgyulladjon,miután
ennekaleveleiatenyérbenmárso-
káigösszevoltakpréselve,éstüs-
téntösszekeveredtekaszalmából
vagyazelégettszárbólvisszama-
radthamvadószénmaradványok-
kal, azután az előbbiek szerinti
módon, a tenyerek nem kisebb
összenyomásávalkelltömöríteni.
Ilyen taplót általánosan haszná-
lunk.”
Az érdekesebbnél érdekesebb

példákattovábblehetneszaporíta-
nia18.századelejiAlföldről.

* * *

Abékéscsabaievangélikusgyüleke-
zetigazimegszervezőjeid.Tessedik
Sámuel (1710–1749)volt.Ahalálá-
ig SzarvasonműködőMarkovicz

Mátyáshozhasonlóan–akivelmég
békéscsabaipapságaelőttbarátság
fűzteössze–őiskülföldetjárt,ta-
nultlelkipásztorvolt.IskoláitPuhón
kezdte,Trencsénben,Körmöcbá-
nyán,Győrben folytatta. 1728-tól
Pozsonybantanult,majd1734-ben
Jénában lett egyetemi hallgató.
Disszertációja1734-benChristianus
Adelphilus álnévenjelentmeg.
HazatérveModorban,1737-ben

Tótgyörkön,majdAlbertibenlett
lelkipásztor. Innen hívták 1744-
benBékéscsabára,aholMarkovicz
Mátyásiktattabehivatalába.
Megválasztásautánösszehívta

anépvéneit,ésegyutasítástolva-
sottfelelőttük.HaanLajosszerint
ennekajelesiratnak„főbbpontjai
ezek:mindenkiúgyviseljemagát,
mintegyvalódievangélikushozil-
lik,arendzavarósbotrányoséle-
tű nyilvánosan, az egész egyház
előtt büntettessék, sőt az illyet
semakereszteléshez,semazeske-
téshez,minttanúthívninemsza-
bad;avasárnap,mintalelkiépü-
lésreszenteltünnep,mindenkiál-
talannakrendjeszeréntünnepel-
tessék,evégettakkorsenkineka
korcsmában bor ne adassék, a
templomotelmulasztóapapnak
bejelentessék,kipedigszombaton
elutazni kénytelen, úgy, hogy a
vasárnapi istentiszteleten jelen
nemlehet,azmagátapapnálje-
lentse;hétköznapmindenvendég
estvéliharangozáskortakarodjék
akorcsmábólhaza,harangozáskor
mindenki imádkozzék; végre a
vallástalanokmindenegyháziszer-
tartásnélkülnemisaköztemető-
be,deazutakmellétemettessenek”.
Eztaziratotegyévbenkétszer

azegészgyülekezetelőttfelkellett
olvasni,ígynagybefolyásavolta
népvallásoséleténekésszokásvi-
lágánakalakítására.

g Dr.SzigetiJenő

Két18.századitudóslelkipásztor

ÉrdekessÉgekbÉkÉsmegyeevangÉlikusmúltjából

Békéscsabaszlovákújtelepeseiagabo-
natermelésmelletthamarosangyümölcs-
fákatistelepítettekújhazájukban.Külö-
nösenanyárelejétőlatélbeálltáigtermő
meggyésalmavoltdivatos,deaszilva,a
körte,abirsalmaésadióisnagybecsben
álltakertészkedőcsabaiakelőtt.
Csabán1765-benosztottákkiazÓsző-

lőkterületét,demivelezkevésnekbizo-
nyult,1810-benújabbkerttelepítésindult
el.EzekvoltakaKörösöntúliésakas-
télyiszőlők.Ittazújtulajdonosokmin-
denüttültettekgyümölcsfákatis.Aleg-
jobbalmáskertekaKörösmenténvol-
tak.Különösenajólaszalhatófajtákat
kedvelték a régiek. Ezeknek megter-
melésenemkisszakértelmetigényelt.
HaanLajos 1858-baneztírta:„Vagy

kétévtizedoltaa’gyümölcsfanemesí-
téseisdivatbakezdjőni‘sa’honorati-
orok[telepesek]tanyáinszéltébeszép
gyümölcsöskerteketlehetlátni.Leg-
többköszönhetőe’részbena’helybéli
evangélikustanítóknak,kikmajdmind
jeles pomológok [gyümölcstermesz-
tők].Kettőközülükmára’m.gazdasá-
giegyesülettőlezüstérempénztiska-
pott,u.m.SzemjanBenjáminPál,a’po-
mologoke’vidékenérdemesveterán-
ja és SztrakaKároly.Az evangélikus
egyházéppenmostfolyamodottavá-
roshoz,hogyszámáranéhányholdje-
löltessékki,holaziskolásgyerekekgyü-
mölcsfa nemesítésre tanítatnának.”
(HaanLajos:Békés-csaba.Avárostör-
ténete a kezdetektől a XIX. század
harmadik harmadáig. BékésMegyei
Közgyűlés Önkormányzati Hivatala,
Békéscsaba,1991,32.o.)
SzemianBenjáminPál (1787–1858),

akinek édesapja a feljegyzések szerint
„híresszlávlitterátor”volt,jelesszere-
pet játszott a csabai gyümölcskultúra
meghonosításában.Denemővoltazel-
ső. Draskóczi Milecz Mihály (1754–
1815)evangélikuslelkészrőlisfeljegyzia
krónika,hogy„míveltembervolt,külö-
nösenpedigapomologiábangyönyör-
ködött”.

Szemian csakDraskóczi halála után,
1818nyaránérkezettCsabára.HaanLajos
szerint„őkezdteittazAlföldönelsőként
a’gyümölcsfanemesítést,őláttaeloltvá-
nyokkal ezen egész sík vidéket a’miből
évenkéntszépjövedelmevolt,s’azáltala
alakítottkertekvalódikisparadicsomok”.
Társa,SztrakaKároly (1803–?)1825-

tőlvolttanítóCsabán.Sokoldalúember
volt. Haan Lajos szerint „jó lelkész,
ügyesvadász,szenvedélyestermészet-
vizsgáló,jelespomolog‘smintilyena
szlávlitteraturamezejéneléggéismere-
tes”.PerényiSalamonnal, ajelesornito-
lógussaltartottszorosbarátságot.Tudo-
mányoslevelezésbenálltvele,ésősze-
reztemeg, illetve tömte ki aNemzeti
MúzeumszámáraazAlföldritkábbma-
daraitésemlőseit.HaanLajosszerint„a
kertészetitársulatgyümölcseimindigki-
tűnőnektaláltattaks’ezérttízszerkapott
dicsérőoklevelet,egyszerbronz,egyszer
ezüst emlékérmet”. 1858-ban pedig ő
nyerte meg a kertészeti fődíjat, „egy
csínosérdembilikomot”.
A tankert, amelynek igényléséről

HaanLajosbeszélt,SzeberényiGusztáv
Lajos (1816–1890)közbenjárásáralettaz
egyházé. Erre a célra a közlegelőből
harmincháromholdat hasítottak ki, s
ezenötholdasfaiskolátlétesítettek.Az
ígyültetettalmáskertbentanultakazis-
kolahallgatóimetszeni,ésinnenlátták
elcsemetévelavárost.
Demásokisvoltak,akikagyümölcs-

fa-nemesítésben jeleskedtek. Csorba
Mihály (sz.1808)1833-banCsabánvolt
tanító.Arrólvoltnevezetes,hogyama-
gyarnyelvetnagybuzgalommaltanítot-
ta,ésapomológiábanismaradandótal-
kotott. Nemesített eperfájáért a vár-
megyétőlisjutalmatkapott.
Hafrissgyümölcsbeharapunk,gon-

doljunkegykicsitazegyházhajdanélt
hivatalosaira,akikTessedikSámuel nyo-
mánvallották,hogyatanítómegapap
nemarravan,hogyuralkodjon,hanem
arra,hogyhasználjon–tudással,szor-
galommalésjópéldával. g

Acsabaigyümölcsöskertekésalutheránusok
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Akeresztényekfelelősségéheztarto-
zik,hogyvéleménytnyilvánítsanak
jelentős társadalmi kérdésekben.
Amekkorafélreértéslenneazegyhá-
zaktársadalmiszerepévelkapcsolat-
ban,haazegyházminden további
nélkül azonosítaná véleményét és
céljaitegy-egykonkrétpolitikaipár-
téval, legalább annyira problémás
azis,haajelentőskérdésekeldönté-
sétkizárólagezekreakarnárábízni.
Apolitikaidöntésekolyankény-

szerpályákon mozognak, amelyek
hátrányaitnemcsakaszereplőkma-
guktapasztalhatjákmeg,haelégfi-
gyelmesek,hanemanyitottszemmel
járó,újságolvasó,beszélgetőembe-
rekis–sokszormégnálukjobban–
látják.Világosanéspontosanfogal-
maztamegakeresztényekpolitikai
felelősségét Helmut Thielicke né-
met teológus, amikor az 1960-as

évekbenazegyházfeladatátapárt-
politikaiépítkezésvagyazonosulás
helyettazokbanakérdésekbenkifej-
tettállásfoglaláskénthatároztameg,
amelyekről az egyháznak vélemé-
nyevan.
Ha azonban szétnézünk a világ

egyházaiközött,kiderül,hogynem-
csakafelekezetek,hanemazokonbe-
lülazegyesországokkeresztényeiis
máskéntítélikmeg,hogymirőlvan
vagykell,hogylegyenvéleményeaz
egyháznak.Azéletvédelmévelkap-
csolatos olyan kérdések, mint az
abortuszvagyazöngyilkosság,már
azókortólkezdverészétképezikake-
resztényetikának.Középkoriteoló-
gus szerzők–mintLuther,Kálvin
vagyAquinóiTamás –annakellené-
re foglalnak állást koruk jelentős
kérdéseiben,hogyelőttükerrenem
kerültsorhangsúlyosan.Ígytudjuk
megmondaniamainapig,hogymit
gondoltak például az igazságos és
igazságtalanháborúról,korukkultu-
rálisésgazdaságiviszonyairólvagy
konkrétan például a kamatszedés
hasznáróléskáráról.
Ahívőkeresztényeksajátkorukés

lakhelyükszabadlelkiismeretűtag-
jai,feladatuk,hogykeressékésfelis-
merjékabűnkülönféleformáitma-
gukbanéskörnyezetükben,egyéniés
kollektívszintenegyaránt,ésaren-
delkezésükreállólegjobbeszközök-
kel igyekezzenek megmutatni le-
küzdéséneklehetőségeit.
Azelmúltévtizedekegyikújfelfe-

dezésekéntérteaFöldlakóitazafel-
ismerés,hogybolygónkeltartóképes-

ségevéges.Azemberrebízottterem-
tettvilágsokterületenválságosálla-
potba került. Hosszú évekbe telt,
amíg tudományos körökben is vi-
szonylagegységesséváltazafelfogás,
hogyazemberekéletmódja–ideért-
veatudományos,technikaiésipari
tevékenységgelkapcsolatosszokása-
inkat–befolyásolhatja,sőtbefolyá-
soljaisabolygóállapotát.Ökológu-
sok észleltek, leírtak és meghatá-
roztak olyan jelenségeket, mint a

fajokkipusztulásánakgyorsulóüte-
mevagyaglobáliséghajlatváltozás.
Azökofilozófusokelkezdtékkeresni
azezekmögöttállóegyéniéstársa-
dalmiösszefüggéseket.Ateológusok
pedigfelismerték,hogyateremtés
ajándékainakpazarlóelfogyasztása
utánabbaazújkorszakbaléptünkát,
amelybenaföldőrzéséreésművelé-
sére vonatkozó bibliai felszólítást
egyéniésközösségiélet-ésmunka-
programkéntkellértenünk.
Ehhezafolyamathoztartozikaz

energiafelhasználás, ezen belül az
atomenergiafelhasználásais.Folya-
matábantekintveazemberiségener-
giafelhasználásiszokásait,akeresz-
tényeknekmindenekelőttarrakellrá-
döbbenniük,hogyajellemzőengaz-
dagipariországoklakosaikéntszere-
pükvanamaitúlzottankényelem-
központú, pazarló és igazságtalan
életformakiépítésébenésfenntartá-
sában.
Világunkeltechnicizálódott.Min-

denirántérdeklődünk,amivelegy-
szerűbbééskényelmesebbétehetjük
azéletünket.Eközbenlassankéntel-
felejtjükszemelőtttartaniaterem-
tésteljességét,amelynekvelejárójaaz
ember Isten előtti felelősségének
különöshangsúlya.Azáltalunklét-
rehozottcsúcstechnikákagondolko-
dásmódbanésalélekbenszedikál-
dozataikat.
Atudománytólmárrégnemacso-

dálatosvilágmegismerésénekélmé-
nyétvárjukaTeremtőremutatóje-
leksokaságaként,hanemújabbpénz-
nyelő,dekifizetődőeszközöketarra,

hogyavilágbólkipréseljük,amine-
künkjár.(Deténylegjár nekünkva-
lamiis?„Holvoltál,amikoraföldnek
alapot vetettem?” – kérdezi azÚr
Jóbtól [Jób 38,4].) Ehhez a folya-
mathozpedigegyretöbbenergiára
van szükségünk. Fűtünk, hűtünk,
utazunk,fogyasztunk,közbenrégel-
feledkeztünkvalóságosigényeinkről.
Természetesnekvesszük,hogyaké-
nyelmesebbéletstíluskialakításához
avízmelegítéslegbonyolultabbbe-
rendezéseit építjük meg, mert ez
nekünkjár.
Technikaiénünkelőreszaladt,és

jócskánlehagytaateremtésteljessé-
gébenmegalapozott emberségünk
olyan nélkülözhetetlen vonásait,
mintaz„elég”felismerésénekképes-
ségevagyafelelőstervezéséscselek-
vésvágya.
Hogymiközeennekafelelősség-

hez?Afelelősségvállalásformáitjó
esetben alapos etikai mérlegelés
előzimeg,amelyneksoránalegidőt-
állóbbelviszempontokaleggyakor-
latibbtapasztalatokkaléslegújabb
kilátásokkalegyüttkerülhetnekaz
asztalra.Németországnakazatom-
erőművekleszerelésérevonatkozó
döntésétaközszolgálatitelevízióban
isközvetített,Biztosenergiaellátás
cíművitasorozatelőztemeg.Aha-
vonkéntivitáklevezetéséreAngela
Merkel kancellárkértefelMatthias
Kleinert, aDeutscheForschungsge-
meinschaft(NémetKutatásiAlapít-
vány)elnökét,akifeladatánaknagy-
ságáhozillőenegyalkalommalúgy
nyilatkozott, hogy „egy társada-
lomnak mérlegelnie kell, milyen
etikaielveketkövet”.Magyaroszá-
gonilyenvitárasajnosnemkerült
sor,ezértazetikaielveketsemsike-
rülhetett tisztáznunk. Pedig na-
gyonmegértevolna.
Azatomenergiakorszakasokor-

szág energiaellátási programjában
leáldozóbanvan.Afukusimaierőmű-
balesetazetikaialapelveketvégiggon-
dolni képes országokban erősen
visszavetetteazatomerőmű-építési
kedvet.Azatomerőművekugyanis,
afenntartottlátszatellenére,nema
jövőkilométerkövei,hanemamúlt
szobrai.Gyerekkoromtechnológiai
optimizmusát–amikormindenDel-
tába jutott egy rövid hír a szovjet
atomtudósokfelfedezéseiről,ésmég
a mese Kisvakondja is atommeg-
hajtásúűrhajóvalrepkedett–sokor-
szágbanfelváltottaakövetkezőnem-
zedékekérdekeivelisszámoló,fele-
lőstervezéskorszaka.
Megengedhetetlenszemlélet,hogy

ajövőújlehetőségeinekfejlesztése
helyettolyanvízforralásitechnológi-
ába öljünk ma pénzt, időt és jó
szándékot,amelynekradioaktívhul-
ladékátnemvagyunkképesekbizton-
ságosankezelni.Aveszélyeshulladék
évezredekenáttörténőtárolásaésaz
előreláthatatlanemberihibákbólkö-
vetkező tömeges katasztrófa két
olyansúlyosellenérvazatomerőmű-
vektovábbiépítéseellen,amelyelég
lendületetadhatnaakérdésalapos
etikaiátgondolásáhozésateremtett
világmegőrzéseirántifelelősségmé-
lyebbmegértéséhez.

g BéresTamás

„Holvoltál,amikoraföldnek
alapotvetettem?”

Keresztényfelelősségésenergiagazdálkodás
ÜZ enet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu

ABudapest-JózsefvárosiEvangélikusEgyházközségismét
várjaazegyetemistaésfőiskolásjelentkezőketagyüleke-
zetdiákszállására.AMandák-háztöbbnagyegyetemhez
közelhelyezkedikel.Abérletidíj23500Ft/hó,melyben
bennevananagysebességűinternetdíjaésarezsiis.

Ajelentkezéshezegyjelentkezésiszándékkalegybeszőtt,
normál,nemamerikaitípusúésnemszakmaiönéletrajz
és lelkészi/lelkipásztori/plébánosi ajánlás szükséges,
melynekszkenneltváltozatátamandak.haz@gmail.com
címrevárjuk.
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„Jóidejeálmodomegyegyházról”,amelybenagyorsanbekapottreggelielőtt
sokankulcsoljákimáraakezüket,éskíváncsiannyitjákkigyűröttreolvasott
Bibliájukat,hogymeghallják:mitüzenazÚr.
Álmaimegyházábanabibliaórásokszívesenvállalják,hogyigeiüzenet-

tel–ésmondjuk,egykisgyümölccsel–felkeresikazokat,akikegyedülvan-
nak,éssegítségreszorulnak.
Álmaimegyházábannema„wellnesshangulat”uralkodik,hanemazön-

megtagadóradikálisszeretetindulatasodorjamagávalazokat,akiketaKrisz-
tusszerelmeszorongat,ésakikebbenörömüketlelik.
ÁlmaimegyházábanavasárnapiigehirdetésIstenszereteténekjóhírével

változtatjamegagyülekezetgondolkodásátéstetteit,hogynecsakegyval-
lásosrendezvényrésztvevői,hanemKrisztustanítványailegyenek.
Álmaimegyházábanakonfirmációalkalmávalannyifiatalállazoltárelőtt,

ahánygyermeketannakidejénmegkereszteltek,ésezekafiatalokJézuskö-
vetésébentovábbraisegyüttmaradnak.
Álmaimegyházábanazesküvőnemhabatortánorgonazenéveléscere-

móniával,hanemkétfiatalközösimádsága,hogyegyüttrészesedhessenek
Istenáldásában:acsaládsemmivelsempótolhatóboldogságában.
Álmaimegyházábanaszükségesésnélkülözhetetlenintézményikeretet

megtöltiésszétfeszítiaSzentlélekereje.
Álmaimegyháza,hatöredékesenis,Isteneljövendőországánakremény-

ségévelajándékozmeg.
g MadocsaiMiklós(Buda)
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Álmaimegyházában–folytatás
LászlóJenőCsabaírásához(EvÉlet,július27.,10.o.)

Utóöröm,avagyutólagrészeselenni…
Néhamagamiscsodálkozom,hogyöregfejjelmilyengyerekesörömmelfoga-
domkorunkműszakicsodáitéstechnikailehetőségeit.Mostazörvendeztetett
meg,hogynemcsakatelevízióbanláthattambeszámolótaSzélrózsatalálko-
zóról,hanemaYouTube-onmindenfontoseseményétújramegújramegnéz-
hetem,hallgathatom,ésígyénisrészeselehetekasoltvadkertieseményeknek.
Fantasztikus!Néhányévtizeddelezelőtterrőllegfeljebbcsakálmodozhattunk…
ÍgyutólagisrendkívülnagyörömömreszolgáltmegtekinteniDeáktérigyü-

lekezetünkvoltteológusának–mamárbarátomnakéskollégámnak–azige-
hirdetését.GrendorfPéter az55.zsoltár7.versealapjánbeszélt:„Miértisnincs
szárnyam,mintagalambnak,hogyelrepülhetnék,ésnyugtonlehetnék?”
Mindannyianszeretnénkrepülni,felülemelkedniabennünkéskörülöttünk

lévőakadályokon.Denemmegy–mondtaalelkész.Személyesélményéreutalt,
melyetaz1150métermélyrecskiércbányábanéltát.Atárnákbanmindenütt
találkoznilehetettezzelafelirattal:„Menekülésiirány”.Sanyílmindigegyirány-
ba,éspedigmindigfelfelémutatott.Csakegyútvanamélybőlaszabadulásra!
EnnekaképnekasegítségévelhirdettemegGrendorfPéter,hogyamiszámunk-
raiscsakegyútvanarra,hogyszabadontudjunkszárnyalni:JézusKrisztus.

NagyonörültemGáncs püspöktalálkozótzáróigehirdetésénekis.Arepü-
lőgépenvalóutazásképétszinténrendkívültalálónakéskifejezőnekéreztem.
Nemvéletlenültapsolnakazutasok,amikoragépföldetér.Szükségesszárnyal-
ni,felülemelkedniamindennapokakadályai,körülményeifölé.Szükségesszár-
nyalva–mintegy:Istenfelől–látniönmagunkat,életünketsazeseményeket…
Denemvagyunkmadarak!–hangsúlyoztaapüspök.
Mígazigehirdetésthallgattam,eszembejutott,hogyeztazigazságotmegkel-

letttanulniukatanítványoknakis.Ismerjükatörténetet–Jézusmegdicsőülé-
sénektörténeteez–,amelyetháromevangéliumisőriz.Rendkívülfontosüze-
netevan:azélményt,aszárnyalástnemlehettartósítani,konzerválni.Azmin-
digkegyelmipillanatmarad.Atanítványoknakis„landolniukkellett”.Lekel-
lettjönniükahegyről,aholmárvártaőketahitetlenkedésükmiatttehetetlen-
kedőkilenctanítvány.MindigdöbbenveolvasomJézuskifakadását:„Meddig
szenvedlekmégtiteket?” (Mt17,17)
ASzélrózsa2014-estalálkozójavégetért.Aleányokésalegényekmárrég

„landoltak”,hazaértek.Mégfrissekazemlékeik,dejózanulszámolnikellazzal,
hogylassankifakulnak.Alényegúgyisez:megtanultak-eatalálkozónapjaiban
szárnyalni Krisztussal?! Mert aki megtanult, annak az öröme megmarad
Krisztussalahétköznapokbanis.
Aztnemtudjuk,kidöntött,mintazetiópfőember,Jézusmellett.Aztnem

tudjuk,kinektörténtradikálisváltozásazéletében.Aztnemtudjuk,hányankap-
csolódnakbeaktívabbangyülekezetükéletébe,éslesznekegyházunkmegúju-
lásánakmunkásai…Eztcsakugyannemtudjuk.Dehiszem,hogyazazegye-
temistákbólállóimaközösség,amelyfélévenátimádkozottaSzélrózsatalál-
kozóért,nemhiábaimádkozott!
Engempedigmárnemcsakatechnikailehetőségekkápráztatnakel,hanem

annakazörömetöltbehatalmasan,hogyetalálkozónmagaafeltámadottélő
Úrvoltjelen.

g Id.PintérKároly(Pest)

Aszerző–azEvangélikusHittudományiEgyetemRendszeresTeológiai
Tanszékénekvezetője–aSzélrózsatalálkozónelőadásttartazökosátorban
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HogyPárizssokszínű,azttalánmég
azistudja,akisohanemjártafran-
ciafővárosban.ShogyPárizsminden-
kit vonz? Engem kétségkívül von-
zott, és igazán örömömre szolgál,
hogy egy közelmúltbéli hivatalos
meghívásapropójánmostrámutatha-
tokaSzajna-partivároskét–evangé-
likus–színfoltjára.

Elébbazonbanszabadlegyenmeg-
osztanomnéhányprofánélményemet.
Elsőkellemesmeglepetésemazvolt,
hogyPárizsbanritkaadohányzóem-
berazutcán,ésrendszerintazsem
francia.Akutyaiskevés.Azutcáktisz-
ták,azépületektöbbségeszépenkar-
banvantartva,felvanújítva.
Akultúraegyikközpontjaakorsze-

rű,hatalmasnemzetikönyvtár(Bibli-
othèquenationaledeFrance) –száz-
millióskönyvállománnyal.Egyikeavi-
láglegnagyobbgyűjteményeinek.Sza-
badpolcrólazonnallevehetőkaköny-
vek,azolvasásukhelyben ingyenes.
Köztükegyteremnyitalálhatómagyar
nyelvűkötetekből,azértőválogatásér-
tékeskortársműveketistartalmaz.Ku-
tatniviszontcsakborsosárértlehet.
Ezzelszembenalevéltárikutatásokin-
gyenesek,ésnagylétszámú,segítőkész
levéltároscsapatállakutatókrendel-
kezésére.
Afranciaművelődésiminisztérium

kétéveépíttetettháromemeletes,ale-
hetőlegkorszerűbbeszközökkelfelsze-
reltlevéltáratazegyikegyetemmellé.
Akutatás itt is ingyenes.Akutatót
négyszakértőlevéltárossegíti,akere-
settanyagokategyóránbelülrendel-
kezésrebocsátják.Afényképezés,má-
solás,magnórarögzítés,internethasz-
nálattermészetesenszinténingyenes
akutatóknak.
Mikéntakultúrországokbanmásutt,

azújságíróknakPárizsbanisingyenes
abelépésamúzeumokba.(Egyetlenki-
vételvoltagyakorlatomban,Uganda,
aholatörzsimúzeumbannemértet-
tékmegazújságíró szót,ezértbelépő-
díjatkértek.)
Detérjünkráapárizsievangélikus

színfoltokra!
Jóllehetakeresztényfranciákkilenc-

venháromszázalékaarómaikatolikus
egyháztagja,amintegyháromszáza-
lékot kitevő protestánsok között az
evangélikusokisszépszámbanfellel-
hetők.
Akisebbiklutheránusegyház(Ég-

liseévangéliqueluthériennedeFrance)
azelmúltesztendőbenbeleolvadtakál-
vinialapokonállófranciareformátus
egyházba(ÉgliseréforméedeFrance),
ésazegyesülésótaEgyesültProtestáns
Egyház (Église protestante unie de
France) néventagjaaLutheránusVi-
lágszövetségnek(is).
Azaugsburgigyökereitnevébenis

kinyilvánítóelzász-lotaringiaievangé-
likusegyházat(Égliseprotestantedela
Confessiond’Augsbourgd’Alsaceetde
Lorraine) ugyan Franciaországban
„csak”amolyanegyesületistátusban
tartjáknyilván,ámtagjainakszámaa
magyarországievangélikusokéhozha-

sonlóanmintegynegyedmillió.Szék-
helyükStrasbourgbanvan.
Vanazutánegyharmadik„evangé-

likusegyháziszervezet”isFranciaor-
szágban(IglesiaProtestanteMalgache
en Francia), amelyet madagaszkári
diákokalapítottakmégvalamikoraz
1950-esévekben.Ezmamintegytíz-
ezertagotszámlál.Párizsban,atörté-

nelmiemlékűBastilleközelében,aRo-
quetteutcábanisvanegyegyemeletes
épületük. „Az a ház a templom” –
mondtákkérdezősködésemreajáró-
kelők.Odaérveörömmeltapasztaltam,
hogy nagyon sokan érkeztek a tíz
órakorkezdődőistentiszteletre.Ahogy
benyitottam,mosolygósaninvitáltak
beljebbengemis.Őszinteérdeklődés-
selfogadtákamiDeáktéritemplo-
munkról készült francia nyelvű is-
mertetőt.
Semmilyendíszítésnincsebbena

templomban (képünkön),amelyben
gitár,zongoraésütőhangszerkísére-
téveldicsértékazIstenjóságát.Hatal-
masvászonravetítettékkiadalszöve-
geket,éshatározottanderűs,vidám
gyülekezeténekeltegyüttazelőadók-
kal.Alelkészcivilruhábanbuzdítot-
taharsányanahíveketIstenútjának
követésérePéterapostolelsőlevelének
szavaival.Azúrvacsoráhozapresbi-
terekodavittékahívekhezakenyeret
éspicipoharakbanabort.Nagyonsok
aprógyerekisaszüleimellettálldo-
gált,feltűnőenfegyelmezetten.Avi-
dám hangulatú istentisztelet aztán
hosszas beszélgetéssé alakult át. S
közbenmegérkezettakövetkezőis-
tentiszteletgyülekezete–vasárnapon-
kéntugyanisnégyalkalommaltelik
megatemplom.
Egymásikevangélikustemplomra

hétköznap találtam rá véletlenül a
nemzetközi múzeumi konferencia
előadásaiután.(Aszóbanforgókon-
ferenciára,amelyenénazElsőMagyar
Tűzzománcjelvény-gyárróltartottam
előadást,tizenhatországbólötvennégy
résztvevőérkezett.)
Azegyikkonferencia-helyszín–a

MűvészetekésMesterségekMúzeuma
–közelébenszinténegylakóházkül-
sejűépületenárultaelazEvangélikus
templom felirat az objektum valódi
rendeltetését.Afeljáratotszép,ková-
csoltvasbólkészültrácsoskorlátsze-
gélyezte.Azelsőemeletenegyetlenaj-
tóvoltnyitva.Beléptem.Ittiskedve-
senfogadtak,ésmegerősítették,hogy
ezisegyevangélikusgyülekezettemp-
loma.NekikisátadtamhátaDeáktéri
evangélikustemplomfrancianyelvűis-
mertetőjét.
Mintkiderült,azittenigyülekeze-

tetegyjótékonyságiszervezetfogad-
tabeaszékházába,deők–mármint
aszervezetalapítóiésmunkatársai–
isevangélikusok.Azegészségesélet-
módotnépszerűsítik.Ami azt illeti,
szükségisleheterre,mertatemplom
bejáratamellettegyszemétdombon
akadtmeg a szemem, amelyen egy
asszonyaludt…
g Dr.BerényiZsuzsannaÁgnes

EvangélikuskéntPárizsban
(Útinaplórészlet)

Augusztus.Csupaemlékezahónap,
halkanbúcsúzik.Mindenkiarragon-
dol,merrejárt,mitlátott.Afényvá-
rosában, Párizsban, az ódon-szép
kövek közt, Rómában, Kaliforniá-
ban.AsokszorviharosBalatonon,a
völgybenhallgatófalvakban,Erdély-
ben…Avilágcsodálatosankeveredik
álmunkbanazotthonmélycsendjé-
vel.Augusztusföllobbanegypillanat-
ra, azutánkialszik.Milyenavilág?
Szentésőrült,gyönyörűésfájó,sva-
lami titkos csoda, amit nem lehet
megérteni.

* * *

SzabóMagda.Barátommalsétálok
aII.kerületben.Bent,asűrűlombok
köztiskolátfedezünkföl.Anagyíró-
nőnevétviseli;ittlakottaközelben,
késő alkonyatkor errefelé sétálga-
tott.Emlékszem,többszöriskészítet-
temveleriportot.Nagyapjaszülővá-
rosomöregtemplomábanvoltrefor-
mátuslelkész,innenabarátság.
Szerencse,hogyvendégelehettem

órákonát,denemcsakezért,inkább
hatalmasfeketemacskájamiatt.Az
elsőalkalommalfölugrottazölem-
be.Beszéltemhozzá,azállátcsiklan-
doztam.Ettőlolyandorombolásba
kezdett,hogyazírónővelaligértet-
tükegymásszavát.
„Hihetetlen – mondta Szabó

Magda–,eddigmindenkitmeghara-
pottésfelfalt.”
SoktiltásutánaFreskóval,Azőz-

zel,Azajtóval ésAzaszép,fényesnap
címűdrámájávalkülföldönisnagysi-
kereketértel.Azegyiklegtöbbetfor-
dítottmagyarírókéntregényeiszá-
mosországbanmegjelentek.Megma-
radtSzobotkának címűkönyvében
örökítettemegférjealakját.
2007-benotthonábanérteahalál,

aBibliaolvasásaközben.

* * *

Ítéletidő. Hétágrasütanap,dőla
fény,azutánhirtelenelborulazég,
nappalisötétlesz,észuhogazeső.
Föltámadadéliszél,hatalmas,erős
fákat tép ki gyökerestül. Egy-egy
földrész,zsúfoltnagyváros,aprófa-
luváliksodrótengerré.„Esőisten”si-
ratjaazembert!Akimindenttönk-
retett,megmérgezett,kivágtaóvóer-
dőit.Zuhogazeső,potyognakato-
jásnálnagyobbjégdarabok.Atűzol-
tóknemgyőzikazutakatmegtisztí-
taniapusztításnyomaitól.Ésnem
csakitthon.ÉvszázadokótaEurópát

severteígytermészetikatasztrófa.
Özönvízmossaazolaszszőlősorokat,
Párizsmodernvárosnegyedét,Né-
metországszínesfalvait…Márcsak
Dürer apokalipszislovasaihiányoznak
–vagyazokisittvannak,csaknem
látjukazalkonyiködfüstragyogásban.

* * *

Azönfeltáráskísérlete.Anyámha-
lálaóta,huszonkilencéveíromvéget
nemérőnaplójegyzeteimet.Eztaz
önvallomástsemminemzavarja.És
változatos:nőafűszál,szegényazor-
szág,kevésgyerekszületik,kishábo-
rúkanagyvilágban…
ÉppmostolvastamLébényevan-

gélikus lelkészének feljegyzéseit
(1914–18): mennyi emberi dráma
egykisfaluban,könny,reményésa
lehajló Isten üzenete. Füst Milán
hatalmaskétköteteírótársakfigye-
lése,Illyés gyűjteményemindenna-
pokkiscsodái,Márai utolsónapló-
ja,feleségehalálánakórái,perceiavi-
lágirodalomnagyteljesítménye.
Beleolvasva saját lapjaimba, lá-

tom,vanittlélektaniönelemzésis.
Olykorközönyösvoltam,figyelmet-
lenembertársaimmal.Világosameg-
oldás, az, hogy jóvátehetem mu-
lasztásaimat;alakíthatommagamat
mindennap,mindenidőben.

* * *

Ebolaveszély.Aggódvafigyelem a
szörnyűbetegséghíreit.Alegveszé-
lyesebbvírusbolygónkon.Ilyenmég
nem volt, nincs gyógyszer ellene,
amelymegállíthatnágyilkolását.Egy
professzorírta:hanemvesszükko-
molyan,olyanláncreakcióindulhat
el,hogytíz-tizenötmillióemberis
meghalhat!Eznemakármi,mégiskö-
zönyösen hallgatjuk a tudósításo-
kat,mertmegcsömörlöttünkasok
szörnyűségtől.Nemvelünktörténik,
küszködjenekazottaniak.Maeste
imádkozomaszenvedőkért,aféle-
lembenélőkért.

* * *

Molnár Edit-kiállítás. A Vigadó
Galériábanláthatókjelesfotóművé-
szünkképei.Legtöbbenremekíró-
portréit ismerik (KósKároly, Illyés
Gyula, Németh László, Kodolányi
János, Nagy László), Kondor Béla
haláléjszakájátmegörökítősoroza-
tát…Mostanibemutatkozásaigazi
meglepetés:VeresPéterGyepsor cí-
műregényételevenítimeg,azírószü-

lőfalujának,Balmazújvárosnakmin-
dennapjait. A szegények életét, a
cselédek, bojtárok, napszámosok,
részesaratókküszködésétamegma-
radásért.Szép-szomorúarcokatlá-
tunkafényképeken,rövidéletrajzi
történeteket.Milyenvoltahatvanas-
hetvenesévekbenafalu.Lelkitiszta-
ságvoltazemberekben,rendalel-
kekben.Eleventenniakarásaközös-
ségért.Fáradtak,soványakezekavi-
tázóférfiak.Azöregekésafiatalok,
akésőbbigenerációkis.Büszkeegy-
szerűséggelállnakavonulóidőben.
Azegyiklegszebbkép:Abibliás

ember. A kis szobában, az alkonyi
fénybenlapozzaazidősférfiakopott
Szentírást.Lassanavégéreér,aho-
gyanéleteiskilobbancsendesen.

* * *

Asorsítélete.Elnézemapökhendi
újgazdagokat,acsodaautókkalszá-
guldozókat.Hanemlépekarrébb,ta-
lánelistaposnak.Figyelemgáncsos-
kodásukatésgonoszkodásukat.Nem
tudják, egyszer vége lesz a sokár-
mánykodásnak,anapsütötteégmeg-
telik sötéttel, lopakodó árnyakkal.
Amitegnapszépvoltéserős,most
széthulldarabokra.Váratlanválasz-
tóvonal:azéletegyensúlyafelbom-
lik, és nincs köröttük csak romés
összedőltélet.Van,akifolytatjaré-
gi életét, pedig jobban tenné, ha
meghajolnabalsorsaelőtt.

* * *

Mókustánc.Szombatkorareggel.A
magas fenyőfák boldogan lengetik
ágaikat,kedvesvendégekérkeznek:
kétrozsdavörösfarkúmókus.Jóked-
vűen kergetőznek, fölszaladnak a
fatörzseken, azután fejjel lefelé a
földre.Hihetetlengyorsan,mintago-
lyó,úgyforognak.Későbbasűrűágak
legtetején folytatják; halállengéssel
ugranak egyik csúcsról amásikra,
lépdelnek könnyedén. Megállnak
egypillanatra,figyelnek,hallgatóz-
nak.Végülazegyikfölugrikazerkély-
re,azodakészítettdiótvesziel.Mell-
sőlábukkalösszeszorítják,ésboldo-
ganropogtatjákhangosan.

* * *

AlbertFlórián.Néhányórájaavat-
tákfölújszobrát.Néhánynap,éski-
áltás,biztatás,taps,örömtöltibea
Ferencvárosúj,gyönyörűstadionját.
Acsípőretettkezűbronzalakafőbe-
járatmellettbüszkénéskomolyan
nézakíváncsitömegre.Decsakpil-
lanatra, mert az egyetlen magyar
aranylabdásegyszerűésbarátkozó
embervolt.Öregekkelésgyerekek-
kelegyformaszeretettelbeszélt;ha
kellett, lelkes diákoknak dedikált
labdát vagy gyűrött papírszeletet.
Micsodafölsuhanópálya:1952-ben,
tizenegyévesenszerződöttaklubhoz,
ésettőlkezdvemondhatniminden-
naposkapcsolatavoltkedvescsapa-
tával.1974-igjátékosként,gólkirály-
kéntjött-ment;2007-től2013-igsta-
dionnévadókéntvigyáztaafociegyik
fellegvárát…
AFradi1911.február12-éntartot-

taelsőhivatalosmérkőzését.Ahábo-
rúkatátvészelte.1975-benadtákátaz
újarénát,ésaugusztus10-én,vasár-
napa21.századegyiklegszebb,leg-
modernebbfociszentélyét.AFerenc-
városavilághírű,BajnokokLigája-
győztes,angolbajnokChelsea-tfo-
gadta.Én,akigyerekkoromótadruk-
kolokaFradinak,remélem,nagysze-
rűcsapatszületik,eltűnnekarombo-
lófiatalok,éscsaládokiskilátogatnak
majdazarénába,ahogyanrégenva-
sárnaponkéntmiistettükapámmal
ésbátyámmal.

g FenyvesiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Napló,2014)

ÁprilyLajosSepsiszentgyörgyön,1962
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„Vanegyálmom”

Próbáldkimagadazéletegyújterü-
letén! Próbáld ki az érzést, hogy
nemcsak ábrándozol, hanem cse-
lekszel,hogyrészesevagyateremtés-
nek!Lépjkimostvelünkavirtuális
világból, és légy te is részese egy
templomfelújításnak!
Rövididőreígyelhagyvaahétköz-

napforgatagát,feltárulakép,hogy
életünknemavéletlenműve,hogy
létezésünkkelmagasabbcéltszolgá-
lunk!Hogymindenszavunkésmin-
denmozdulatunkszámít!Azéletér-
telmenemaz,hogyalefeléhaladó
spirálbanismételgessükavegetatív
köröket,hanemhogymeghaladjuk
atestünktudatát.A„szolgálat,akö-
zösség java” nem elcsépelt fogal-
mak,éppellenkezőleg–megfogha-
tóvalóság,sajátcselekedeteinkbé-
késleképeződése.
Haelődeinkakommunizmuside-

jén,1966-banképesekvoltakáldoza-
tosmunkávalésadakozásbóltemp-
lomotépíteni,akkornekünkmiértne
sikerülhetneafolytatás?Nézzfelaz
égre,ésmegérted,hogyképesekva-
gyunkrá!Neengedjük,hogyazidő
vasfogamegegyetemplomainkat!
KedvesTestvérem!MostaGyőr-

Moson-Sopron megyei, négyszáz-
nyolcvan lelkesMagyarkeresztúr
evangélikustemplománakfelújításá-
ragyűjtünk.Haadománytkérünktő-
led,neaszámodraelveszettforinto-
katlásd–hanemtekintsacélra,mely
nagyobbnálunk,miközbenértünk
van. Az elköteleződés – a Lélek
hangját figyelve – minden pénzt
megér,éssemmilyenmulandóöröm-
melnemegyenértékű.Neengedjük,
hogyIstenházaakárcsakalegeldu-
gottabb településen is az enyészet
martalékáváváljon!

Segítsteisatemplomfelújításban!
A magyarkeresztúri templom

mennyezetiburkolatának,akülsőva-
kolatnakésalépcsőnekarenoválá-
sa az előzetes költségvetés szerint
mintegytízmillióforintbakerül.Cé-
lunk,hogyatemplomafelszentelé-
sénekötvenedikévfordulójánmárré-
gi-újpompájábanragyoghasson.Ez
amigenerációnkfelelőssége.
Mindannyian tudjuk,hogycsak

hinnünkkellazt,hogyamegvalósí-
táshoz van elég erőnk és energi-
ánk,éshogyrendelkezünktartalé-
kokkalahhoz,hogycselekednitud-
junk.Mindencseppszámít,saleg-
kisebbcselekedetisnagyeredmény-
hezvezet.
Kérlekbenneteket,támogassátok

atemplomfelújítását!
Köszönettel,szeretettel:

g Anna

Légyteistemplomépítő!
Nézzazégre,éslégyteisrészese

egytemplomfelújításnak!

AmagyarkeresztúritemplomaVadosfaiEvangélikusEgyházközséghez
tartozik.AzegyházközségszámlájátaRajkaésVidékeTakarékszövet-
kezetvezeti.

Számlaszám:Magyarkeresztúr:59500186-11095952.
Kérjük,aközleménybentüntessékfel:„Magyarkeresztúritemplomfelújítás”.

Honlapcím:http://vadosfa.lutheran.hu

AzadományozókrészérefelajánlokegyhétvéginyaralástZamárdiban,
avízparttólkétszázméterrefekvő,felújítottapartmanban–anyaralást
majdkisorsoljukazadakozókközött.

Hatetszettezanyíltlevélkénttettfelhívás,külddtovábbbarátaidnak,is-
merőseidnek.Legyenekőkisatemplomfelújításrészesei!

Kapcsolat:annabuky@freemail.hu

SzentIstvánután–szabadon

Amikormegdobbanaszív,tudom,jó
helyenjárok.Jézusszólhozzám.
Nemrégiben álmot láttam. Lelki

szememelőttmegjelentegytemplom.
Egyszerűház,aprótoronnyal,boltíves
kapuval,mintegygyerekrajzon.Ál-
mombanemlékképetfestettem.

Hatévesvoltam,amikoranagyma-
mámnálnyaraltamMagyarkereszt-
úron,ésmegmutattanekemazotta-
nievangélikustemplomot.„EzittIs-
tenháza–mondta–, a falubeliek
összefogtak,ésfelépítették.”
Nemmertemkérdezősködni,de

emlékezetembevésődöttazapillanat,
merthirtelenóriásnakláttamake-
resztúriembereket.KiknekadIsten
ekkorabátorságot,hogymegengedi,
hogyházatépíthetnekszámára?
Ésaztánegynapon,évtizedekkel

később,hallom,hogyközelegatemp-
lomfelszentelésénekötvenedikévfor-
dulója,ésbizonyfelújításraszorul.
„Holvannakamaióriások?”–gon-
dolommagamban,ésútnakindulok.
UtamVadosfánátvezet…

* * *

Szeretnémmegosztaniatestvérekkel
azérzést,amikorazemberelőször
meglátjaaGyőr-Moson-Sopronme-
gyeiVadosfa település evangélikus
templomát,ésaszószorosértelmé-
bentátvamaradaszája.Mertolyan
gyönyörű,mintazálom!Előzetesen
csak annyit tudtam róla, hogy a
templomúgynevezettanyagyüleke-
zeté,hozzátartoziktovábbihattele-

pülés – Magyarkeresztúr, Gyóró,
Kisfalud,Mihályi,PotyondésZsebe-
háza–,melyeknekmindkülöntemp-
lomuk,illetveimaházukvan.
Ésakkorszépenlassanhaladaz

emberazautóvalavadosfaifőutcán,
éshirtelennemakarhinniaszemé-

nek,mertebbőlagondozottkisal-
földikörnyezetbőlegyszerrecsakki-
magaslikegypirostetős,hatalmas,
álomszép épület, a „rábaközi lu-
theránus katedrális”. 1913-ban az
akkorilelkész,LászlóMiklós ígyírt
róla:atemplom„sudártornya»di-
adalmasan tekint szét a Rábaköz
messzesíkjain«”–ahogyandr.Kiss
Jenő nyelvészprofesszorfelhívásában
olvashattuk (Hét falu megújuló
temploma,EvangélikusÉlet, 2012.
június10.,14.o.).
Aparókiakapujábanmárvárrám

MihácsiLajos helyetteslelkész,aki
hétközbenegysopronievangélikus
szeretetotthonigazgatója,hétvégen-
te pedig fáradhatatlan lendülettel
látja el a vadosfai anyagyülekezet
mellettaleánygyülekezetekhíveinek
lelkigondozását.
„Hamarosan, szeptember 21-én

leszafelszenteléseafelújítottvados-
faitemplomnak,amelykívül-belülúj
pompájábanragyog–mondjanem
kisörömmelahangjában.–Azegy-
házkerület,azállamésahívekoda-
adó támogatásával sikerült össze-
gyűjteni a pénzt a felújításra. De
Vadosfamellettéppígyemlíthetem,
hogynemrégibenbefejeződöttami-

hályitemplomrenoválása,megcsi-
náltattukamagyarkeresztúritemp-
lomújkapuját,megújultbelülrőla
gyóróiimaház,éssikerültrendbeho-
zatniakisfaludiharanglábatis–te-
hátmegindultegyfolyamat.”
„Mozgolódnakazóriások”–futát

rajtamagondolat,ésbúcsúzóulsze-
retnékegyfotótkészítenialelkészúr-
ral,denemengedi.Hátpersze–jut
eszembeanagymamámegymonda-
ta–,anagyságottkezdődik,amikor
„olyan célért dolgozunk, amelyet
nemmifejezünkbe”.
„Micsakmegtesszükadolgunkat,

akötelességünket,folytatjukamun-
kát,amelyetelődeink,jelenesetben
Sümeghy József lelkésztársam sok
évvelezelőttelkezdett(akinekfiaa
gyülekezetjelenlegifelügyelőjeésa
felújításokhajtómotorja!),smindezt
egyetlen cél érdekében, hogy azt,
amit amiUrunk ránkhagyott,ne
hagyjukelveszni,hanemaződicső-
ségéthirdetve,szívvel-lélekkelfoly-
tassuk.EgyedülIstenakarataszámít.”
Hasonlószerénységetésalázatot

tapasztalok a mihályi származású
KissJenőprofesszorraltörténttalál-
kozásomsoránis.Őtazértkerestem
fel,mertavadosfaitemplomfelújí-
tásaérdekébentettfelhívásautánna-
gyonsokhívőésnemhívőiscsatla-
kozottagyűjtéshez.Afelhívásóriá-
sisikerreljárt,nemcsakatemplomot,
demégazorgonátissikerültrend-
behozatni.Aszeptember21-iünnep-
ségutánkoncertetterveznek.(Talán
mégfolytatásaislesz?!)
„Akeresztényembermeggyőződés-

bőlsegít–mondjaaprofesszor–,ez
számunkrakötelesség,anemhívőknél
pedig fontos a helyi hagyomány, a
tradíció,ésépítészetiszempontbólis
nagyonfontosazértékmegőrzése.Er-
reaközöstudatra,erreaközöshagyo-
mányraalapozvatettükközzéafelhí-
vást,ésbiztosakvoltunkbenne,hogy
akikhezezahíreljut,azokjónévenve-
szik,ésmegnyitjáknemcsakaszívü-
ket,hanemabukszájukatis.
AtisztaszívűemberIstenkegyel-

mévelcsodákraképes.Ajézusiútva-
lóság.Ahitaviláglegtermészetesebb
dolga,nemelvontfilozofálás,hanem
az a tény, hogy Jézussal személyes
kapcsolatbakerülünk.Tetteinkmeg-
méretnek.Mintismeretes,óriásisiker-
reljártazeddigigyűjtés.Azemberek
jószívveladakoztak.AmígIstennek
tervevanvelünk,amígszolgálatraal-
kalmasakvagyunk,addigélünk.”

g BükyAnna
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„Gyermekeim,neszóvalszeressünk,
neisnyelvvel,hanemcselekedettelés
igazsággal” –írjaJánosapostolelső
levelében(1Jn3,18).Aszeretetpedig
nempusztánérzelmekmegmutatko-
zása,hanemfelelős,tettekbenmeg-
nyilvánulóéletforma–örömökkel,
gondokkal,szépséggelésküzdelem-
mel. Jézus azonban valami olyas-
mirőlbeszél,amittanítványainem
tudatosítanak eléggé. Úgy gondo-
lom,ahogyrégen,úgymasemme-
rik igazánkomolyanvenni,hiszen
beláthatatlan következményekkel
jár.Talánazértnemmélyülünkeleb-
benatémában,mertittmegállata-
nítványitudományunk,aJézustkö-
vető képességünk, határvonalhoz
érkeztünk:„szeresdellenségedet”.
Az ellenség szeretete Jézusnál

nemcsupánmeghökkentőtanítás,
hanemillusztráltmagatartás,gondol-
kodásmód,életgyakorlat.Mégakkor
is,haatörvénytbetölteniérkezőJé-
zus itt szembefordul korának tör-
vénymagyarázatával.Merthiszeza
témaisaHegyibeszéd „énpedig”for-
dulójúmondataiközöttvan.„Hallot-
tátok,hogymegmondatott:»Szeresd
felebarátodat,ésgyűlöldellensége-
det.«Énpedigaztmondomnektek:
Szeressétekellenségeiteket,ésimád-
kozzatokazokért,akiküldöznektite-
ket,hogyígymennyeiAtyátoknakfi-
ailegyetek,mertőfelhozzanapjátgo-
noszokraésjókra,ésesőtadigazak-
nakéshamisaknak.Merthaazokat
szeretitek,akiktiteketszeretnek,mia
jutalmatok?Nemugyaneztteszik-e a
vámszedőkis?Éshacsaktestvéreite-
ket köszöntitek, mennyivel tesztek
többetmásoknál?Nemugyaneztte-
szikapogányokis?Tiazértlegyetek
tökéletesek, miként a ti mennyei
Atyátoktökéletes.” (Mt5,43–48)

Ahívőembersohasemfeledheti:
amennyeiAtyabennünkazellensé-
geitszereti.Abűntelen,aszentsze-
retminket,bűnösöket,azazazellen-
ségeit.Mertéletünkkel,gondolata-
inkkal,azzal,amitelkövettünk,ésaz-
zal,amitelmulasztottunk,szembe-
fordultunkvele,tehátellenségeilet-
tünk.Jézusazonbannemcsakbeszélt
azellenségszeretetéről,hanemmeg
ismutatta.MegmutattaPálon,meg-
mutattaPéteren,megmutattasoka-
kon,smegmutattarajtam.
Szeresdellenséged–mondjane-

künkJézushalk,dehatározottszavak-
kal.Shozzáteszi,hogyaszeretetott
kezdődik,hogyimádkozomérte.De
hátnemállerreisaJánosapostolle-
velébőlvettidézet:„neszóvalszeres-
sünk”?Azimádságnemszavaküres,
ridegegymásutánja.Azimádságsza-
vakbanmegformált,megvallotthit.
Azelmúlthetekbenújramegúj-

rahallottamsportolóktól,hogymin-
denafejbendőlel.Azellenségsze-
retetesemúgykezdődik,hogyfog-
csikorgatvamegpróbáloknemvissza-
vágni,hanemúgy,hogyJézustaná-
csáraelkezdekérteimádkozni.Imád-
ságbanviszemazÚreléamásikat,
akiszembefordultvelem,imádságban
kérem,hogyIstennebüntesse,ha-
nemmentse.Lukácsevangélistaisle-
jegyziJézusszavaitazellenségsze-
retetéről, de ott még kiegészítés-
kéntmást is olvasunk: „…áldjátok
azokat,akikátkoznak,ésimádkozza-
tokazokért,akikbántalmaznaktite-
ket!” (Lk6,28)
Végignéztemistentiszteletirend-

tartásainkat.Mindkétérvénybenés
használatbanlévőt.AzAgendát is,és
aLiturgikuskönyvet is.És–megval-
lomőszintén–nagyonelszomorított
az,amireatyaijóbarátom,idősebb

lelkésztestvéremhívtafelfigyelme-
met:azistentiszteletiimádságaink-
ban, elsősorban az egyetemes kö-
nyörgésekbennemvagycsakutalás-
ként,áttételesenfogalmazvakerülelő
azellenségszeretete.
Pedigmindenvasárnapagyüleke-

zet közösségében, mindennap az
egyénielcsendesedésbenimádkozni
kelleneellenségeinkért.Haeztmeg
tudnánktenni,megváltoznakörülöt-
tünkavilág,megváltoznaazegyház
élete,akörnyezetünksbenneami
életünk.
Érdemes lenne hát valamiféle

mozgalmat indítani. Próbáljuk ki,
tegyükmeg,hogyszeptemberelső
vasárnapjától–lelkészek,szolgálat-
tevőkésgyülekezetitagokegyaránt
–úgykészülünkazistentiszteletre,
hogy imádkozunk ellenségeinkért.
Legyenazpolitikai,családi,munka-
helyi,lakóhelyi,szakmabeliellensé-
günk.Nemúljonelúgyvasárnap,ne
legyenúgymegtartvaegyetlenisten-
tiszteletsem,hogyneimádkoznánk
ellenségeinkért.
Sokféleimádságotismeravallások

világa.Az,amitazsidó-keresztény
kultúrkörben imádságként isme-
rünk, sok olyan elemet is hordoz,
amely megvan a nem keresztény
vallásokvilágábanis.Azigazi,spe-
ciálisanjézusi,sajátosankeresztény
azellenségszeretete–sabbanelső
lépcsőkéntazellenségértvalóimád-
ság.Vajonmilenne,haakereszté-
nyekkovászkéntlennénekjeleneb-
benabosszúvalélővilágban?Szűn-
ne a gyilkos indulatok sokasága,
megszakadnaamegtorlásokördögi
köre, kikerülnénk az adok-kapok
mókuskerekéből,bosszúhadjáratok
szűnnénekmeg,háborúkszakadná-
nakfélbe.

Jézus példamutató szeretetének
csúcspontjátéppenakeresztenlát-
juk.Amikoralegkegyetlenebbésleg-
fájdalmasabbkivégzésimódmiatti
haláltusáját szenvedte, így szólalt
megelőszörazőtkeresztrejuttatók-
ra,majdazégrenézve:„Atyám,bo-
csássmegnekik,mertnemtudják,mit
cselekszenek!” (Lk23,34)Ezazegyet-
lenmérceakeresztényember,azaz
aJézus-tanítványszámára.
Tudom,nemkönnyűelkezdeni.

Azénéletembenisvoltolyanidő-
szak,amikorévekigküszködtemel-
lenséges érzésekkel, azzal, hogy
voltegyetlenegyember,akitgyűlöl-
tem, s ennek az „ellenségemnek”
nemtudtammegbocsátani.Azát-
törésazvolt,amikoregyközösis-
merősünkhalálakapcsánelgondol-
kodtam Jézus szavain, s elkezd-
tem az ellenségemért imádkozni.
Ma is imádkozom érte. Másfelől
pedig az az egyetlen reménysé-
gem, hogy azok, akik valamiért
neheztelnek rám – hisz valami
olyattettem,amimegbocsáthatat-
lanszámukra–,valamikorelkezde-
nekimádkozniértem.
Indítsunkhátmozgalmat:nele-

gyenegyházunkistentiszteletiéleté-
benésegyéniimádságoséletünkben
olyanalkalom,amikorneimádkoz-
nánk ellenségeinkért! S akkor hi-
szem,hogyátokhelyettáldásárad
körülöttünkésbennünk.

g Dr.HafenscherKároly

Neszóvalszeressünk–imádsággalis!

MennyeiAtyánk!Kérünktéged,min-
denekelőttadjerőtbotladozógyerme-
keidnek,hogymegálljunkakísértések
ellenében, és ne vétkezzünk. Add
megnekünkkegyelmesen,hogygyer-
mekeidkéntélhessünkebbenavilág-
ban,hozzádvalóhűségbenésFiadba
vetett hitben. Köszönjük, hogy őt
pártfogónkkárendelted.Köszönjük,
Jézusunk, hogy amikor elbukunk a
bűnben, te mégis védőnkként állsz
mellénk.Áldottlégy,hogyengeszte-
lőáldozatkénthordozodmindenem-
berbűnét–merttemindannyiunkat
szeretsz,bárholéljünkisavilágon.
Ezértaszeretetedértkérünk:jöjj

elközénk,jöjjelebbeavilágba.Jöjj
azevangéliumszavaiáltal.Jöjj,éshir-
desdnekünk,bűnösöknekkeresztha-
lálodáldozatátésáltalaabűnökbo-
csánatát. Könyörgünk a világért,
amelyegyrecsakbeleragadbűneibe,
ésnemtudszabadulni–csakteho-
zol szabadulást ebből a rabságból.
Könyörgünkhátavilágbűnösei-

ért.Mindazokért,akikföldünkönél-
nek,ésazokért,akikeseményeitirá-
nyítják. Mindazokért, akik orszá-
gunkbanélnek,ésazokért,akikakár
honatyákként,akárpolitikusokként,
akárgazdaságierőkkéntnépünket
vezetik.Mindazokért,akiktelepülé-
sünkönélnek,ésazokért,akiksor-
sátalakítjákakárpolgármesterként,
akárképviselőként,akárvállalkozó-
ként.Mindazokért,akikgyülekeze-
tünkben élnek, és azokért, akikre
benne feladatot, szolgálatot bíztál
akárlelkészként,akárfelügyelőként,
akárpresbiterként,akármásmun-
kásokként.
Légyazokkal,akikróladmitsem

tudvaélikvilágukatgondtalanul!Szólj
hozzájukigéddel,mutasdmegnekik
ateigazságodat,szembesítsdőketbű-
neikkel!Légyazokkal,akikgyermeke-
idkéntjárjákútjukat!Szóljhozzájuk
igéddel,támogasdőketkegyelmeddel,
szembesítsd őket bűneikkel! Légy
azokkal, akik betegség terhei alatt
roskadoznak!Szóljhozzájukigéddel,
gyógyítsdőkethatalmaddal,szembe-
sítsdőketbűneikkel!Légyazokkal,akik
amegélhetésnehézségeivelküszköd-
nek! Szólj hozzájuk igéddel, éltesd
bennükareményt!Légyazokkal,akik
agyászkönnyeithullatják!Szóljhoz-
zájukigéddel,vigasztaldőketfeltáma-
dásoddal!Szembesítsmindannyiun-
katbűneikkel,hogymegtérjünkhoz-
zád,ésdicsérjünktégedmintpártfo-
gónkat,engesztelőáldozatunkat!
Istenünk,halldmeggyermekeid

imájátpártfogónkértésengesztelőál-
dozatunkért, Jézus Krisztusért!
Ámen.

Oratio
œcumenica

s e M p e r  r e f o r M A n d A

„Ebbenavilágbankétbirodalomlé-
tezik,amelyekkölcsönösenharcol-
nak egymás ellen. Az egyikben a
sátánuralkodik,akitKrisztusevilág
fejedelménekisnevez,Pálpedigaz
emberekgondolkozásátmegvakító
gonosznak tekint (2Kor 4,4), aki
akarataszerinttartjafogvamindazo-
kat,akiketaLélekmégnemszakított
eltőle;akinemtűri,hogyfoglyaittő-
lebárkiiselragadja,hacsaknemaz
IstenSzentlelke,mint aztKrisztus
egyikpéldázatábanapalotájátbéké-
benmegőrzőerősrőlállítja(Lk11,21).”
d� LutherMárton: Aszolgaiakarat
(JakabnéCsizmaziaEszter,Weltler
Ödön,WeltlerSándorfordítása)

„Gyermekeim,eztazértíromnektek,
hogynevétkezzetek;hapedigvétke-
zikvalaki,vanpártfogónkazAtyá-
nál:azigazJézusKrisztus,mertően-
gesztelőáldozatamibűneinkért,de
nemcsakamiénkért,hanemazegész
világbűnéértis.”
A megértés kulcsa a görög hi-

laszmosz kifejezésbenrejlik,amelyet
Károli nyomán „engesztelő áldo-
zat”-nakszoktakfordítani.Károlia
Vulgata latinszövegérevolttekintet-
tel,aholakérdéseshelyenapropiti-
atio kifejezésáll,amelyvalóbankien-
gesztelést,engedékennyé,elnézővé
tételtjelent.Amivelpedigmindezel-
érhető,azajóvátételésavezeklés.
Apropitiatio tipikusjogikifejezés,

ésmintilyen,valóbantámadhatatlan-
nak tűnő alapot nyújtott Canter-
buryiAnselmusnak aCurDeusho-
mo (MiértlettIstenemberré?)című
művébenmegalkotottrendszerefel-
építéséhez.Ezarendszerabbólafel-
tételezésbőlindulki,hogyazember
bűnbeesésemiatt jogiperpatvarba
kerültIstennel.AbűnmiattIstent
jogsérelemérte,ésJézuskeresztha-
lála–mintengesztelőáldozatésegy-
benelégtétel–eztajogsérelmetor-
vosolja.Anselmusrendszeretámad-
hatatlanlogikávalvanfelépítve,ésígy
nemcsoda,hogyaközépkoriskolasz-
tika alappillére lett, és mégma is
meghatározó jelentőségű anyugati
egyház–benneaprotestantizmus–
teológiájára.
Kétségtelen,hogyAnselmusrend-

szerétnyíltanLuther semtámadta,
bársokjelevanannak,hogynemér-
tettveleegyet.Gyakranhangsúlyoz-
ta,hogyIstenéppúgynemajogászok
Istene, mint ahogy a filozófusoké

sem.AmikorJézuskereszthaláláról
van szó, Luther következetesen Jn
3,16-ból,azaranyevangéliumbólin-
dulki:„…úgyszeretteIstenavilágot,
hogyegyszülöttFiátadta…”Hangsú-
lyozza,hogyIstenadtaoda,tehátál-
dozta fel a Fiát értünk, mert úgy
szeretett minket, bűnösöket, hogy
mégezenazáronismegakartmen-
teni.TehátnemJézushalálánakha-
tásárahangolódottirántunkjóindu-
latra,ésváltelnézővé,engedékennyé.
Hanemmerteleveígytekintettránk,
azértküldteelaFiátemberitestben,
hogy meghaljon értünk, és halála
ránkgyakoroljonhatást:Ádámfiai-
ból,abűnésahalálfiaibólIstenmeg-
váltottgyermekeivéteremtsenújjá.
Amikorpedigaz„elégtétel”kerül

szóba,Lutheraztmondja,hogyigen,
Jézuséppenelegettett,pontannyit,
amennyitkellett,hogyakereszten
megváltsonminket,illetvejóvátette
bűneinketúgy,hogyhalálávalaha-
láléskárhozatforrásábólamegvál-
tásésazörökéletforrásáváváltoz-
tatta.Luthergondolataiittegybevág-
nakarégikeletiegyházatyákgondo-
lataival: Krisztus halálával tiporta
elahalált,ésszerzettörökéletet.
LutherAnselmusnyílttámadásá-

tólvalószínűlegazérttartózkodott,
mertnemakartújabbfrontotnyit-
niaRómávalvalóteológiaiküzdel-
mében.Írásaiban,deelsősorbanpré-
dikációibanmégisérzékeltette,hogy
nemértegyetJézuskereszthalálának
jogászimegközelítésével.
Luther–maifogalmainkszerint–

azÓszövetség professzora volt. Jól
tudta,hogyazÓszövetség görögfor-
dításábanaszövetségládafedelétje-
lölőhéberkapporet szómegfelelője

ahilasztérion, amelyetPál apostol
használRóm3,25-ben–magyarraezt
is„engesztelőáldozat”-nakfordítják
–,ésebbőleredaJánoslevelébensze-
replőhilaszmosz is.Mindkettőarra
valóutalás,hogyazÓszövetségben az
abűnös,akiüldözőielőlajeruzsále-
mitemplombamenekült,ésmegra-
gadtaazoltárszarvát,amelyakülső
szentélybenatiltottlegbelsőszentély-
benlévőszövetségládafedelétkép-
viselte,azvédelembenrészesültül-
dözőivelszemben.Azoltárszarvá-
nakmegérintésekorIstenoltalmaalá
került,ésbármitkövetettisel,em-
bertöbbénemítélkezhetettfölötte.
Pálapostolis,ésJánosiseztaké-

pethasználja:Jézuskereszthalála–
hahitünkkelmegragadjuk–Istenol-
talmaaláhelyezbennünket,ésránk
nézve felfüggeszti az Isten törvé-
nyébenminden bűnösre kiszabott
ítéletet:azörökhaláltésakárhoza-
tot.DeJánosmégtovábbismegy,és
hozzáteszi: ez nemcsak ránk, ha-
nemazegészvilágranézveisigaz.Az
egészvilág számáraaKrisztuske-
resztjealatt,Istenoltalmábanvana
menedék a bűn következményével
szemben.(Mert„úgyszeretteIstena
világot,hogyegyszülöttFiátadta”.)
DemitisjelentIstenoltalmaésvé-

delmeabűnösszámáraaKrisztuske-
resztjealatt?Semmimást,mintha-
ladékot.Aztismondhatnám,hogy
moratóriumot,bárezjogikifejezés.
Jánosapostoléppenezértkezdiígy
amondatát:„Gyermekeim,eztazért
íromnektek,hogynevétkezzetek…”
Mertahaladék,amoratóriumnem
avétkezésreszabadítfel!Ezakkoris
ígyvan,haamaikorholthitűkeresz-
ténységeolyanKrisztusbanszeretne

reménykedni,akihalálávallehetősé-
getnyitottakövetkezményeknélküli
vétkezésre, a bűnben való élésre.
Ámerrőlszósincs!AKrisztusbanva-
lóhitnemaztjelenti,hogyaKrisz-
tuskeresztjéremint„engesztelőál-
dozatra”nézvebüntetlenülvétkez-
hetsz. Ez hamis reménység. Ez
visszaélésésaKrisztuskereszthalá-
lábavetetthamisbizalom.Akiszán-
dékosan feladja a bűnei ellen való
mindennapi küzdelmet, aki – Pál
szavával–nemtörekszikarraszün-
telen,hogya„vérigellenálljon”abűn
kísértésének, hanem azt mondja,
hogynekemezzelmárnemkelltö-
rődnöm,mertKrisztusakeresztha-
lálávalmármindentelrendezett,az
végzetestévedésbenél.
János a folytatásbannemaz így

gondolkodókat, hanem azokat vi-
gasztalja,akikugyanmindenerejük-
kela„vérig”ellenálltakakísértőnek,
mégiselbuktak.Jánosnekikmond-
ja:vanpártfogójuk,közbenjárójukIs-
tennél!Deezapártfogásnembűn-
pártolás!Ezaközbenjárásnemarra
irányul,hogyaszentIstenJézusha-
láláértegyezzenkiabűnnel,éshuny-
jonszemetafölött,hogybűnösökva-
gyunk.Szósincsróla!Jézusabűnel-
lenitisztesharcbanelesőkértkériaz
Atyát,hogylegyenméghozzájuktü-
relmes,mertőhalálaáltal,aSzent-
lélek közreműködésével, napmint
nap munkában van az életükben,
újramegújratalprasegítiőket,ésha-
lálukórájáigbefogjafejezniéletük-
benabűntőlvalómegtisztításésa
megszentelésművét.

g VéghelyiAntal
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–Mindigisizgatottakérdés,vajonki
hogyanésmiértdöntahivatásamel-
lett.AzÖnesetébenisérdekel,hogyegy
dunántúlifamílialánygyermekemi-
kénthatároztael,hogyapapipályát
választja.
–„Embertervez,Istenvégez”–tart-

jaamondás,ésúgyhiszem,azénese-
tembenisigazez.Várpalotárólszár-
mazom,mélyenhívőevangélikuscsa-
ládból.Felmenőimközötttöbbenis
akadtakolyanok,akikvalamilyengyü-
lekezetitisztségettöltöttekbe,mertfe-
lelősséget éreztek egyházuk iránt.
Presbiterédesapámispéldavolterre,
akitannyiraaggasztottazatény,hogy
azegyházközségünkneknincskánto-
ra,hogyelküldöttengemafótikántor-
képzőbe.Ezazutazás,azottátéltél-
ményekazutándöntőfordulatotjelen-
tettekszámomra.
–Mitörténtpontosan?
– Mint említettem, hívő szülők

gyermekevagyok,mégisott,abbana
közegbenélhettemátegyolyanerős,
személyesistenélményt,amiazutánaz
egészhátralévőéletemetbefolyásolta.
Aszentzene,akorálokszövegei,akö-
zösségbenmegélthitegészenújdi-
menziótnyitottmegszámomraIsten
felé.Ahitörömét,biztonságátkaptam
megésaztafelismerést,hogyIstena
mindennapiéletünkrészeakarlenni.
Hosszantartóbeszélgetéseketfolytat-
tunkegy-egyigéről,amelyekaktuáli-
sanfoglalkoztattakbennünket.
–Márafótitörténésekhatásárael-

döntötte,hogylelkészlesz?
–Lassanéshosszanérlelődöttben-

nemalelkészipályairántielkötelező-
dés, de a gyökerei mindenképpen
Fóthozésakántoriszolgálathozköt-
hetők.Hazaérkezésemután „szinte
észrevétlenül”ifjúságibibliaköralakult
ki körülöttem. Sok időt töltöttünk
együtt,hitbelikérdésekrőlbeszélget-
tünk,ésbennemegyretöbbszörfelme-
rültavágy,hogyszívesenvállalnám
élethivatáskéntazigévelésazembe-
rekkelvalófoglalkozást.
–Napjainkbanmártermészetes,ha

egy nő így határoz, azÖn idejében
azonban–úgyvélem–azértmégnem
lehetett olyan könnyű ezt a döntést
meghoznia…
–Ha Jézushalála és feltámadása

utánharmincévvelazapostolúgyren-
delkezik,hogyanőhallgassonagyü-
lekezetben,akkorszemélyszerintne-
kemmikeresnivalómvanezenapá-
lyán?–állítottakanagykérdéselé,
akiknekfeltártamaszándékomat.
A feloldást, a választ a húsvéti

történet,JézusnakMáriaMagdolná-
valvalótalálkozásajelentetteaszá-
momra.Őcsupánazüressírtlátta,
amikorahátamögöttállóJézusőt
küldteelatanítványokhozhírvivő-
ként,mintafeltámadáselsőtanúját.
A Feltámadott első húsvéti tanú-
ságtevőjeegynő.Avilágtörténelem
legnagyobbhírétrámertebízniegy
asszonyra.Ezzelalaposanfelborítot-
ta az akkori társadalmi és vallási
szokásokat.ÉshaJézusazelsőkül-
döttnekegynőtválasztott,miértis
aggódnékvagykételkednék,hiszen
azahívásésküldés,amitolyerősen
éreztem,tőlevaló.

Ennekfényében–Istentőlvalóel-
hívásomélményénekéserőshivatás-
tudatomnak a birtokában –, látva,
hogyJézusszemébenazemberielvá-
rásoknáléstradícióknálfontosabbaz
engedelmességésazirántavalóbiza-
lom,márnemegyszerűencsakvágya-
koztamrá,debátranmertemisvállal-
nieztahírvivőiszolgálatot.
–Végülmikorjelentkezettateoló-

giára?
–1971-ben.1976-banvégeztem.
–Ámekkormégnemlehetettlelki-

pásztorrá…
–Ateológiaitanulmányokbefeje-

zéseutáncsupánaférfiakatavattáklel-
késszé,bennünket,nőketcsakkibocsá-
tottakaszolgálatba.Egygéppapíron
kaptukmegadiplománkat.
–Holott Önök, nők ugyanannyi

ideigésugyanazttanulták,mintafér-
fiak…Mikorváltozottmegahelyzet?
–Kicsiveltöbbmintnegyedszáza-

da,1988-ban.Ettőlkezdveavégzésután
anőiteológushallgatókatisordinálták.
1988-igcsakabbanazesetbenavattak
lelkésszénőt,haegygyülekezet„haj-
landóvolt”lelkészénekelfogadni.
–Önnélmikorkövetkezettelezapil-

lanat?
–1978-bankerültemCsikvándra,és

avatottlelkésszéOttlykErnő püspök.
Acsaládomnagyonféltett,degondo-
lom,azissokatszámítottnekik,hogy
nemegyedülindultamaszolgálatba.
Néhaiférjemmel,BálintLászlóval –
akiaCsikvándmellettiMalomsoklel-
készelett1975-ben–mindigmegosz-
tottukegymástköztamunkátminda
családban, mind a gyülekezetben.
1976-banházasodtunkössze;ötgyer-
mekünkszületett.
–MennyiidőttöltöttekMalomso-

kon,illetveCsikvándon?
–Aférjemetúgyküldtekiapüspök,

hogyháromhónapnáltöbbetnemlesz
itt.Végültizenháromesztendeiggon-
doztukMalomsok,Csikvánd,Takácsi,
GecseésSzerecsenyevangélikuskö-
zösségeit… Celldömölkön és filiái-
ban–Tokorcson,Mesteriben,Keme-
nesmihályfán,Kemenesszentmárton-
ban és Merseváton – is beiktatott
lelkészkéntszolgáltam.
Egyháztörténetilegmindegyikkü-

lönleges gyülekezet. Malomsoknak
gályarablelkészevolt,EdviIllésGer-
gely.Hitéhezvalóhűsége,szolgálata,
életepéldaértékűlehetmindnyájunk
számára.Celldömölkúgynevezettar-
tikulárishelyvolt.Atürelmirendelet
miattépíthetettidetemplomotafél
vármegyényi,vizes,láposterületenélő
evangélikusság.Ittismélyenmegérin-
tettahívekhűségeésigeirántivágya.
Celldömölkutánhívtákaférjemet

ide,Óbudára.1993-banérkeztünkafő-
városba,ésötesztendeigszolgáltunk
mégittegyüttúgy,hogyőközbenes-
peres is lett. Ebben a közösségben
ugyancsakazelődökhiteésállhatatos-
ságavolttiszteletreméltó.Aküzdel-
mük,amelynekrévénBudavárszór-
ványa–MáriaDorottya nádornétá-
mogatásaésBauhoferGyörgy lelkész
szolgálatarévén–önállógyülekezet-
téválhatott.Különlegesörökségnek
tartottam ilyen lelkészelődök után
beállniazÚraratásába!

Óbudáravisszatérve:miutánafér-
jem1998-banváratlanulelhunyt,az
egyházközség egyhangúlag megvá-
lasztottparókuslelkészének.
–Egyedül,voltaképpmégfiatalon,

ötgyermekkelnagyonnehézlehetett
Önnek…
–Valóbannemvoltkönnyű.Mi-

utánmegözvegyültem,számomraaz
időkétfelévált:aférjemhalálaelőttiés
utániidőszakra.Nemakartamvissza-
felé nézve élni, a halált szolgálni.
A gyermekeinkről gondoskodnom
kellett,felkellettnevelnemőket.Foly-
tatnomkellettazt,amitegyüttkezd-
tünkel.Szerettemvolnaméltólenni
aférjemhez,azemlékéhez.
Igazábólcsakmiutánelvesztettem

őt,válterőtadóisteniútmutatássászá-
momraazeljegyzésiigénkmindkétré-
sze,aZakariásénekébőlvettidézetnek
azüzenete:„…meglátogatminketafel-
kelőfényamagasságból;hogyvilágít-
sonazoknak,akiksötétségbenésaha-
lál árnyékában lakoznak, hogy rá-
igazítsalábunkatabékességútjára.”
Bármilyenmélyenvagyunkis,onnan
föntrőlakkorisjönafény.Átélhettem
azt, hogy nekem „csak az Úristen
maradt”.Ővoltaz,akiszeretettelés
gyengédenvigasztalt,vezetett,minden
bajbanésnehézségbenmegsegített,és
közben erősítette a hitemet. Ezt a
személyesenismegtapasztaltistenihű-
ségetésgondviselésthirdettemmá-
soknak is. Ennek hírét igyekeztem
közvetíteni azoknak, akik hozzám
fordultakörömükkel,bánatukkal.
Ezért–haautodidaktamódonis,de

–képeztemmagamalelkigondozáste-
rületén.Emellettérdekeltazegyház-
történetis,ezértírtammegazóbudai
gyülekezettörténetét,különöstekin-
tettelaz1844-től1948-igterjedőidő-
szakra.
–Előzőszolgálatihelyeihezhason-

lóansokszépemlékéseseménykötheti
Óbudáhozis.
–Örömmeltöltelszámosegyéb

dologmellettpéldáulaz,hogy21.év-
folyamábalépegyházközségünklap-
ja,azÓbudaiHarangszó. Felpezsdült
aközösségiéletaközösségépítőna-
poknak,kirándulásoknakköszönhe-
tően,ahavicsaládiistentiszteletekál-
talvagyéppazoknakapassiójátékok-
nakarévén,amelyeketfelnőttekkelad-
tunkelő.
Építkezések is zajlottak: teljesen

felújítottukagyülekezetiházat,alel-
készlakásokat,atemplomotkívülről,
ésmostfejeződikbeatemplomalag-
soránakrenoválása.Teljesenfelújított
épületeketadokátazutódomnak.
–Deezmáramúlt…Ésajövő?
–Szeretnémmegírniagyülekezet

történeténekfolytatásátis…Éspersze
együttlenniacsaládommaléssegéd-
kezninyolccseperedőunokámkörül.
Visszatekintve szolgálati időmre, a
szívemtelevannagyhálával,hogya
Gazdámelhívott,éselküldöttaleg-
jobb,legszebb,legnagyobbhírrel,afel-
támadásüzenetével.

g GazdagZsuzsanna

„EgyedülazÚristenmaradt…”
TalálkozásBálintnéVarsányiVilmanyugalombavonultlelkésszel

b Keresztnevénekjelentése–„erősakaratúvédelmező”–határozott,
kemény,kissétalánhűvöséstávolságtartóegyéniségetsejtet.ámmi-
velmárjóidejeismeremBálintnéVarsányiVilma lelkésznőt,jóltu-
dom,hogyőnemilyen.Kedves,másokfelényitottszemélyiségemár
akkorrokonszenvesvoltszámomra,amikorjónéhányévvelezelőtt
megismertem. Legutóbb 2005-ben találkoztunk, gyülekezete, az
ÓbudaiEvangélikusEgyházközségtemplomafelszentelésénekhet-
venedikévfordulóján.Mostani„randevúnk”apropójapedigabúcsú
ésegyújkezdet:nyugalombavonulásaalkalmábólhivatástudatról,
szakmaikezdetekről,Istenmegtartókegyelmérőlésszemélyesterve-
irőlbeszélgettünk.

–Bocsássonmeg,aztazembertke-
resem,akiazenétfogjaszolgáltatni.
–Megtalálta.
Szájasarkábanfogpiszkáló,nap-

szemüvegahomlokán.Sodrószemé-
lyiség.Szélesvigyorazarcán,elemé-
benvannagyon.Mindenmozdula-
tábanenergia.Szükségeisleszrá,hi-
szenezenalakodalmonegészéjsza-
ka neki kell a zenét biztosítania.
Kezébenhosszúfeketekábel,éppen
egyerősítőtpiszkál.
–Én vagyok a lelkész. Önhöz

irányítottak,hogybeszéljükmega
szertartásmenetét.
Valójábannemszeretemazilyen

esküvőket.Kibérelnekegyvendéghá-
zat,egykisszigetenleszazünnep-
ség.Nélkülözmindenegyháziassá-
got.Gépzenétszerettekvolnaazele-
jénésavégén.Nincskántor,ésleg-
főbbképpennincsének,amitőlha-
tározottanrosszkedvemvan.Még-
iscsinálom,mertjobb,mintasem-
mi.Kértem,legalábblegyenBach.
Most már ebben sem reményke-
dem.Kicsitkételkedemabban,hogy
ez az ember egyáltalán tudja, ki
Bach.
Kezetfogunk.
–Úgytudom,azelejénkellbeúsz-

tatnomazt,amitadtak–mondja
–,ésavégénújrabeúsztatnom.
–Úgyleszavége–magyarázom

–, hogy mondunk majd egy „Mi

Atyánk”kezdetűimádságot–dejó
lenne,hatudná,miaz!–,aztánfel-
teszemakezem,eztkönnyűmegje-
gyezni,ésmegáldomazegésznépet.
Nézrámfurcsatekintettel,nem

érti.
–Leszegyolyanáldás,amikor

csakazifjúpártáldommeg–pró-
bálomelaprózni–,deavégénvan
egyolyan,amikormindenkit.
– Tényleg mindenkit? Ez jó –

mondja hirtelen komolysággal. A
lendületbőlsemmisincsmost.–Ak-
korengemis?
Egypillanatcsend.
–Éniskapokáldást?–kérdezi

újból.
Mintamikorazapamessziútról

jővekinyitjatáskáját,hogyszétossza
gyermekeiköztahozottajándéko-
kat,ésmindengyerektelevanaz-
zalazaggodalommal,háthaneki
nemjut,hogyránemgondoltazap-
ja,úgyszólalmegezakérdés.
Éniskomolyanválaszolok.
– Azt hiszem, ön a leginkább.

Majdfigyelünkegymásra.
Gyorsanfordulvisszaazerősítő

felé.
Énegyárnyékoshelyetkeresekaz

augusztusiforróságban.Arraabi-
zonyos táskára gondolok, éshogy
milyenjólenne,hanekemisjutna
mavalamibelőle.

g KoczorTamás

ANyíregyháziEvangélikusKossuth
LajosGimnázium közel százötven
évesépületeteljesenújjászületik.
Azelmúltévekbenelindultfejlesz-

tések leglátványosabb lépése ez a
mostani,külső-belsőmegújulás.A
korábbiidőszakbantörténtberuhá-
zásoknagyonfontosakvoltakakör-
nyezetinevelésésakorszerűenergia-
felhasználásszempontjából,hiszen
óriásiciszternákatépítettekazisko-
laudvaraalá,amelyekesővizetgyűj-
tenek, és az így nyert szürke víz
szolgálaziskolaimellékhelyiségek-

benavécéköblítésére.Emellettnap-
elemeksorakoznakatetőkön,melyek
azáramellátástbiztosítják,avilágí-
tótesteketenergiatakarékosracserél-
ték,szelektívengyűjtikahulladékot,
biciklitárolókatépítettek,éskerékpá-
rokatosztottakkiatanulókésata-
nárokszámára,hogyakörnyezettu-
datosközlekedéstnépszerűsítsék.
Amegújulásezzelvettekezdetét,

az idei iskolai szünet alatt pedig
minden helyiségben korszerűsítik
afűtésrendszertésavilágítást,ahő-
szigetelésmellettkicserélikanyílás-
zárókatésaradiátorokat,valamint
geotermikus hőcserélő fűtésrend-
szert alakítanak ki. Önerőből to-
vábbi százharminchárom napele-
mettelepítenek,cserélikatetőt,és
talajvízelleniszigeteléssellátjákelaz
épületeket.
Az öreg alma mater – szintén

önerőből–kívülismegújul,arégi

műemlék épületet az előírásoknak
megfelelően újravakolják, a hátsó
épületeketésatornatermetteljesen
megújítják. A diákok legnagyobb
öröméreazudvarisújképetkap,a
korábbanmármegoldott felújítási
munkákatmostteljesátalakításkö-
veti, sportpályák és pihenőhelyek
kialakításával.
A felújítási munkák egy részét

pályázatikeretbőlfinanszírozzák,a
többi–afenntartóMagyarországi
EvangélikusEgyháztámogatásamel-
lett–jelentősönerőbőlvalósulmeg.

Ezamegújulásmárrégótaváratott
magára,ésszimbolikusjelentősége
isvan,hiszenazelmúltévekbenaz
iskolamástekintetbenisszéplassan
átalakult,megújult.Újképzésiori-
entációkindultak,afizikaésamé-
diainformatikatagozatokbeváltot-
tákahozzájukfűzöttreményeket,így
aziskolamodernéskörnyezettuda-
toskülsőésbelsőkörnyezettelvár-
jaatanulókat.
Aváltozásoknakmégnincsvége,

mertaziskolaszámáraigenfontosa
mottóul választott „hagyományos
értékek–modernoktatás”fenntar-
tása,ezértamártervezettiskolamú-
zeumismegvalósulebbenatanév-
ben. Ezzel a legendás műemlék
könyvtármellettaziskolamúzeumis
őriznifogjaatöbbmintkétszázévje-
lentősállomásait,közvetítiamúltér-
tékesüzenetétakorszerűjövőnek.

f EvÉlet-infó
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A Somogyi-dombság erdős,
zöldlankáiakadálytalanultá-
rulnakaszememelé,amikor
azautóBalatonszárszóutol-
sóházátiselhagyja.Anapvi-
dámanszórjaaugusztusisu-
garaitaföldekre–igazibékes-
ségszálljamegazerreatájra
érkezőt.
Denemsokáigélvezhetie

látványt a kíváncsiskodó
szem, mert a kanyargós út
menténnéhánykilométerrel
későbbfeltűnnekKötcseelső
házai.Avölgybenfekvő,kö-
zelötszázlelkesfalubabeér-
ve hamarosan a település
egyikbüszkesége,azevangé-
likus templommelletthala-
dunkel.Avalamikorszíntisz-
taevangélikusfalucímerében
ishordozzaaLuther-rózsát–
ezt egy pillanatra saját sze-
memmel is láthatom az út
baloldalánállóimpozánsfa-
luházabejáratafelett.
Innenmárcsakegyet-ket-

tőtkanyarogalattunkazasz-
falt,amikorisVéghSzabolcs
autójalassanfékezvemegáll.
–Megérkeztünk–mond-

jaabalatonszárszóiEvangéli-
kusKonferencia-ésMissziói
Otthon igazgatója. Én ezt
azonban alig hallom meg,
annyiramagávalragadajobb
oldalonalátvány:szinteazau-
tómellettbékésenpihenegy
juhcsalád.Hátpersze,gondol-
hattamvolna!–ocsúdomfel
anézelődésből.–Hiszentud-
tam,hogyakötcseimintagaz-
dasághozjuhokistartoznak,
amelyeknyilvánamintagaz-
daságközelébenélnek.
Az autóból kiszállva leg-

előszöregydrótkerítésselkör-
bevettkertreesikapillantá-
som.Akerítésmögött,mint-
egy növényi elővédként, né-
hánysorkukoricacímeresfe-
je integet felém.Akerítésen
táblahirdeti:„Kiskertminta-
gazdaság – Balatonszárszói
Evangélikus Konferencia- és
Missziói Otthon. A Magyar

ÖkumenikusSegélyszervezet
TandemFejlesztésiAlappályá-
zatiprogramjaaVeluxAlapít-
ványok támogatásával és a
DanChurchAidközreműkö-
désévelvalósulmeg.”Ezeksze-
rintténylegjóhelyenjárunk.
Akertmellettgyümölcsfák

lombkoronája rejti a kíván-
csiskodószemelőlakötcsei
birtokhoz tartozó L alakú
épületet. A kapun belépve
előszörazegykori,hosszúkás
parasztház fehérre meszelt,
zöld-pirosfaablakosésfaosz-
lopostornácáraesikapillan-
tásunk.
–Ittmostkétszoba,fürdő-

szoba és konyha van, ami a
gazdánk lakhatását, megfe-
lelőéletkörülményeitbiztosít-
ja.Természetesenazingatlan
állagán volnamit javítani –
meséliVéghSzabolcs.
Ezekutánahajdanvoltis-

tállóbamegyünk, amelyet a
korábbitulajdonos,WeiszJe-
nőNémetországbanélő,nyu-
galmazottevangélikuslelkész
némileg átalakított, miáltal
egytágashelyiségetnyertek.
Alkalmasakárközösségitér-
nek, de a mezőgazdasággal
kapcsolatosmunkacéljára–
mondjuk, feldolgozóüzem-
nek–is.Aházikápolnáváala-
kított,LutherMártonról elne-
vezett és 1994-ben felszen-
teltpincebejáratátanéhaire-
formátorbronzképevigyázza.
–Aprogram indulásakor

ebbenakiskápolnábanJenő
bácsi tartott egy áhítatot –
idézi fel Végh Szabolcs. –
Mind az öt család tagjai itt
voltak, nagyon különleges
hangulata volt az egésznek.
Átmegyünkakertbe,ahol

az egyenlő részekre felosz-
tottterületekenegy-egytáb-
lajelzi,kinekazöldségeitlát-
hatjuk.Márpiroslikaparadi-
csom,bárasokesőszemmel
láthatóannem tett jót neki.
Ezzelszembenapaprikavígan
érik,atökhatalmasleveleikö-

zöttgömbölyödikatermés,a
répasoraiitt-ottmárhiányo-
sak–gondolom,finomleves
készült belőle. Sőt egy gö-
rögdinnyeindaismegmaradt;
a növény termésének zöld
hátátvidámansütianap.
Aprogramban részt vevő

ötcsaládközülháromotthon
gazdálkodik,ezenatelkena
másikkétcsaládkapottmű-
velhetőföldterületet,afenn-
maradórésztpedigTandem
mintakert néven a program
egyikmunkatársa,a„gazdá-
nak” becézett Bagi Zoltán
másodmagávalműveli.
Adomboldalonelhelyezke-

dőtelekfelsővégébenkisebb
erdő.Anemrégidetelepített
kaptároknyílásainki-berep-
kednekaszorgalmasméhek.
Nemcsoda,hiszenszámukra
isdologidővan.

* * *

Miutánmegtekintettükakertet,
visszasétálunkaházudvarára.
Azárnyasdiófaalattállópad-
ra telepszünk, hogy néhány
fontosrészletrőlbeszélgessünk.
Időközben megérkezik Bagi
Zoltánis,éscsatlakozikabe-
szélgetéshez.
–Azutóbbiévekbenfelme-

rültazötlet,hogyabalaton-
szárszói otthon konyhájára
minéltöbbhelyiőstermelőtől
vásároltalapanyagkerüljön–
meséliazotthonigazgatója.
–Ezttovábbgondolvajutot-
tunkeladdig,hogyvásárol-
junkegy földterületet,ame-
lyenegyszociálissegítőprog-
ramkeretében tudnánk ter-
melnisajátzöldségeket,gyü-
mölcsöket.Ezzelszintepár-
huzamosan azÖkumenikus
Segélyszervezettavalyősszel
elindította a Tandem nevű
pályázatát, amelyre minket
ismeghívtak.Beisadtunkegy
tervet; nagy örömünkre si-
kerreljártunk.
–Akkormármegvolteza

kötcseitelek?
–Nem,akkoribanakere-

sés fázisában voltunk. Azt
tudtuk,hogyszükségünklesz
helybenlakógazdára is,aki
folyamatos segítséget tud
nyújtani,ésakitbármikorel
lehetérni.Ezértolyanföldte-
rületet kerestünk, amelyen
lakóingatlanisáll.Többhely-
színtmegnéztünk,mikor is
eszembe jutott Weisz Jenő
korábbi felajánlása ezzel a
kötcseiingatlannalkapcsolat-
ban.Avelefolytatotttárgya-
lásokpozitívanzárultak.Így
részbenvásárlással,részben
adományként, harmadrész-
benpedignéhányévreszóló,
öthetesüdülésijogfejébena
mitulajdonunklettezazin-
gatlan. Ekkor már február
végén,márciuselejénjártunk.

–Aszárszóiotthonban2010
ótaműködikaKomplexfenn-
tarthatóság elnevezésűminta-
projekt,amelynekmegvalósí-
tásátegyunióspályázatifor-
rástettelehetővé–kezdiazát-
tekintéstKocsis István. –A
megújuló energiaforrások
használatávalateremtettvilág
védelmétiscélultűztükki.
Mindezt jól kiegészíti az

idénútjáraindultkötcseiprog-
ram, amelynek keretében öt
szociálisanhátrányoshelyze-
tűcsaládnaknyújtunkhosszú
távú,évekreszólósegítséget.A
megvalósításbanaszárszóiin-
tézmény önrészén kívül az
ÖkumenikusSegélyszervezet
(MÖSZ), a Magyarországi
EvangélikusEgyházésazame-
rikaievangélikusegyházanya-
gitámogatásasegített.
–Amikroprojekthelyszíne

az a telek, amely eredetileg
WeiszJenőNémetországban
élőnyugalmazottevangélikus
lelkészcsaládiöröksége,tulaj-
donavolt.Mitkelltudniazitt
folyómunkáról?
– Főként mezőgazdasági

jellegűprogramrólvanszó,az
érintettcsaládokkonyhakerti
növényeket termelnek, első-
sorbansajátfogyasztásra.Az
induláskorötolyan–kötcsei
ésszomszédosfalubeli,nagy-
csepelyi – családot vontunk
be,amelyekbenvoltmunka-
nélküli,volttizenhatévenaluli
gyermek, és a családtagok-
banvoltelszánás,hogymező-
gazdasági munkát végezze-
nek.Közülükháromcsalád-
nakvansajátművelhetőkert-
je,akétmásikakötcseimin-
tagazdaságbankapottművel-

hetőterületet.Avetőmagokat
ésaszükségesszerszámokat,
kisgépeketapályázatkereté-
benbiztosítjukaszámukra,és
afelmerülőegyébköltségeket
isígyfedezzük.
–Mekkoramezőgazdasági

tapasztalatukvanarésztve-
vőknek?
–Változó,deaprogramnak

éppezacélja:folyamatoskép-
zéskeretébenelméletiésminél
többgyakorlatitudástátadni
nekik.Kéthetenteszombaton-
kéntegésznaposfoglalkozás
keretében vannak aműhely-
munkák.OpperheimJózsefhe-
lyiszőlész,borász,mezőgaz-
dászsegítségévelateljesmező-
gazdasági év teendőit sorra
veszikamagvetéstőlésamet-
széstőlkezdveabetakarításig.
Így tanulhatnak például a

talajfajtákról,anövényekvíz-
és hőigényeiről vagy épp a
termés betakarítási módjai-
rólésatartósításról.
–Visszatekintveatavasztól

elteltnéhányhónapra,eddig
milyenekatapasztalataik?
–Nagyonpozitívak.Már

az is említésre méltó, hogy
ezeknekahátrányoshelyze-
tű családoknak az asztalára
sok olyan friss zöldség és
gyümölcskerült,amitamúgy
biztosan nem vettek volna
meg. A szombati napokon
emellett van egy úgyneve-
zettGazdálkodjokosan! elne-
vezésű műhelymunkánk is.
Ebben az én támogatásom-
malacsaládoknakpénzügyi
dolgaikbanigyekszünkase-
gítségükrelenni.
Átnézzükaháztartásokbe-

vételi és kiadási adatait, és

ezek tükrében ők dönthet-
nek, hogyan próbálják meg
tudatosabbantervezniacsalá-
diköltségvetésüket.
–Úgytudom,hogyaprojekt

vezetőinemcsakamezőgaz-
daságterületénnyújtanakse-
gítségetacsaládoknak.
–Ígyvan.Márakezdetek-

tőltudtuk,hogyazöldségek,
gyümölcsöktermesztéseön-
magábannemfogjamegolda-
niacsaládokproblémáit,bár
anyagilagéstáplálkozásiszem-
pontbólóriásijelentőségevan.
Amunkaésasikerélményvi-
szontazönbecsülésükönkívül
számospozitívhatássalisjár-
hat,ésörömmelteszemhoz-
zá,hogyezesetbenmárjáris.
A MÖSZ-nek beadott pro-
jekttervben is hangsúlyt ka-
pott a szociális mentorálás.
EnnekkeretébenHídvégiMá-
ria szociálismunkássegítsé-
gévelmársikerültelérni,hogy
–látvaazeddigieredménye-
ket–azegyikcsaládlakhatá-
si támogatást kapjon azön-
kormányzattól.Egymásikcsa-
lád,Marika közbenjárására,a
fogyatékos gyermek után
emeltösszegűcsaláditámoga-
tástkap.
–Afalubeliekhogyfogadják

azottfolyómunkát?
–Egyreinkábbhíremegya

tevékenységnek,aközeljövő-
benpedigszeretnénkegynyílt
napkeretébenminéltöbbeket
invitálni,hogysajátszemük-
kellássák,máreddigismire
jutottunk. Abban bízunk,
hogyezzelmajdegykicsitja-
vulni fog a családok falubeli
peremhelyzeteis.
– Feltétlen említsük meg

BagiZoltántis,akiaprogram
indulásakorkiköltözöttamin-
tagazdaság területére, hogy
minéltöbbetsegíthessen.
–Őagazda aterepen,ésel-

sősorban a gazdálkodásban
segít:odafigyel,noszogat,buz-
dít,vagy,hakell,szállítjaaro-
tációskapátmegapermetező-
gépet.Tavaszótaállatokatis
tartunk–Zolihoztamagával
kétjuhát,mostmárhárman
vannak,illetveméhészkedniis
elkezdtünk.
–Beszélgetésünkelejénem-

lítette,hogyajelenlegiötcsa-
ládévekenátrésztvehetebben
atámogatásiprogramban.Ez
aztjelenti,hogyújaknemiske-
rülhetnekbe?
– Azt azért reálisan kell

látni,hogycsakaprólépések-
benlehethaladniebbenafo-
lyamatban,ezértpéldáulegy
év kevés lenne a családok
helyzeténekjelentősváltozá-
sához.AMÖSZésazameri-
kaievangélikusegyházszán-
déka szerint a támogatás
hosszútávraszól,ezértaké-
sőbbiekben szeretnénk más
családokatisbevonniaprog-
ramba. g

AbalatonszárszóiEvangélikusKonferencia-ésMisszióiOtthonvédő-
szárnyaialattúgynevezettkiskert-mintagazdaságiszociálisprojektidult
idénkoratavasszalaSomogymegyeiKötcsén.Egyházunkintézménye
kétezernégyzetméteresingatlanhozjutottatelepülésenWeiszJenőNé-
metországbanélőnyugalmazottevangélikuslelkészjóvoltából.Ezaföld-

művelésrealkalmastelek–rajtaegykiserdővel,egy„parasztházzal”
ésnéhánygyümölcsfával–jelentetteazalapjátaszociálisfejlesztőprog-
ramnak,amelybenötcsaládveszrésztKötcsén,illetveaszomszédos
Nagycsepely településen. Összeállításunkban egyházunknak ezt a
különlegesvállalkozásátmutatjukbe.

kÖtCse i m in ta gaZ da ság 

Adiófaárnyékában,
aveteményeskertmellett

b Akötcseiszociálisfejlesztőprogramlétrejöttébenésmű-
ködtetésében–abalatonszárszóiEvangélikusKonferen-
cia-ésMisszióiOtthonigazgatójának,Végh Szabolcsnak
azelszántmunkájamellett–egyházunkpályázatirefe-
rensének,Kocsis Istvánnak isnagyszerepevan.Aprojekt
hátterérőlőtkérdeztük.

Aprólépésekbenhaladni
InterjúKocsisIstvánpályázatireferenssel

f Folytatása17.oldalon

„Gazdálkodjokosan!”KocsisIstvánnal
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OpperheimJózsefgyakorlatitanácsai–jobbján
HídvégiMáriaésBagiZoltán
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–Négy ifjú költő–mégalig
voltakhúszévesek–1955au-
gusztusában váratlanul az
ÁllamvédelmiHatóság által
letartóztatva,vallatólámpák
kereszttüzébentaláljamagát
néhánybátrabbhangú,útke-
resőversmiatt.Hogyanlettek
vádlottak?
–Somogy megyei falusi

gyerekekkéntközelről láttuk
azötvenesévekigazságtalan-
ságait,azemberekleigázását,
kirablását.Barátaimmal–az
azóta József Attila- és Kos-
suth-díjasköltővélettBertók
Lászlóval, illetveZsovárJózsef-
fel ésHorváthImrével –azál-
mokésa tenniakarás ifjonti
nemes heve hozott össze.
1955.január30-ánanagyatá-
dikultúrházbanmegalakítot-
tuk az Ady Endre Irodalmi
Kört.Akorrajellemzőennyílt
hangúverseinkgyanúsaklet-
tek,ésnemtetszettekapoli-
tikaihatalomnak, ígykerül-
tünkavádlottakpadjára.
Igaz, engem nem fizikai

erőszakkalkínoztak,deafia-
tal,érzékeny,álmodó,ártatlan
lelkem sokat szenvedett az
embertelenségtől.Attól,hogy
például a sötét helyiségben
órákonkeresztülnégylámpa
reflektorfényében,vadulkia-
bálvavallattak,miközbencsak
állnomvoltszabad.Minderre
pedig semmi szükség nem
volt,hiszennemvoltunkmi
semmiféletitkosösszeesküvés
tagjai,pusztánszárnybontoga-
tóköltőcskék.
–Weisz Jenőmásodrendű

vádlottatakaposváribíróság
nyolc hónapi börtönre és „a
büntetőtörvénykönyvbenmeg-
határozott egyes jogok gya-
korlásától háromévi időtar-
tamra való eltiltásra” ítélte.
Hogyanhatottezazidőszaka
hitére?
–Örömmel mondhatom,

hogy rendes, egyháztisztelő
családban nőttem fel. Meg
voltamkeresztelve,tanultam
evangélikushittant,templom-
baisjártam.Demikorhazul-
rólelkerültem,továbbtanul-
tam,éskultúrvonalon–kul-
túrház-igazgatóként, újság-
író-gyakornokként–dolgoz-
tam, kerülni kellett ezt az
irányt.Arraviszontjólemlék-
szem,hogytizenkétévesen,a
konfirmációra készülve na-
gyonmegragadottatizenkét
éves Jézus története. Az ő
szépképedíszítikötcseitemp-
lomunkoltárát.Néhányesz-
tendő múlva a börtönben
visszajöttezazérzés,erőtés
vigaszt adott – nem vagyok
egyedül,Jézusittvanvelem.
–1956végénÖntAngliába,

pontosabbanelőszörSkóciába
űzteasors.
– Szilveszter éjszaka igen

kalandosésveszélyesmódon
jutottam először Ausztriába,
majdonnanmégaznapBécsen,
Doveren,Londononkeresztül
Glasgow-ba.Indulásomelőtt,
korahajnalbancsakédesapám-
tólköszöntemel–azvoltaz
utolsótalálkozásunk…
Skóciában egy magyarok

számárafelállítottmenekült-

táborbanlaktam.Iskolábais
jártamatöbbifiatallalegyütt,
illetve valamennyi fontot is
kaptam. Tavasszal már volt
annyiösszegyűjtöttpénzem,
hogy Londonbamenjek.Az
Útitárs című újságból tud-
tam,hogyPátkaiRóbert azot-
tani evangélikus gyülekezet
lelkésze.Sikerültisveletalál-
koznom.Attólkezdvesokáig
ővoltaJóisten„földiangyala”
azéletemben.Ősegítettabban
is,hogyantudnékteológiára
járni,merthogyaddigrameg-
érettbennemazelhatározás:
lelkészszeretnéklenni.
–Londonmásszempontból

isfontostalálkozásokhelyszí-
nelettazÖnéletében…
–Igen,itttalálkoztamBrit-

tel, azelsőfeleségemmel,aki
norvég, és akkor a norvég
nagykövetségtitkáránakcsa-
ládjábanvoltaupair (fiatal
lány,akifizetésnélkül,szállá-
sért, ellátásért, zsebpénzért
gyermekfelügyeletet, kisebb
háztartási munkákat végez
családoknál–aszerk.).Aba-
rátságból szerelem, később
házasság lett. Első gyerme-
künkettizenhathónaposko-
rában el kellett temetnünk
Leedsben–aznagyonmegvi-
selt bennünket –, de a ké-
sőbbszületettlányunkbanés
fiunkbannagyonsokörömet
találtunk.
–Hogyanalakultalelkészi

pályája?
–Oxfordbanvégeztemta-

nulmányaimat 1959–63 kö-
zött,majdLondonban,asvéd
királyitemplombanordinálta
németországi Lilje püspök
1963 novemberében. Angol
ésmagyarnyelvűlelkésziszol-
gálatra kaptam megbízást
Észak-Angliában,leedsiköz-
ponttal.Alapítólelkészevol-
tamaSzentLukácsnemzetkö-
zievangélikusgyülekezetnek,
öt évig szolgáltam ott. Na-
gyon sok áldásban volt ré-
szünkezidőalatt.
1968-ban kerültünk ki az

„újvilágba”,Amerikába.Min-
nesotábanhétévigtöbbskan-
dináveredetűgyülekezetben
szolgáltam, emellett gyakori
vendégszónok,oktatási-ifjúsá-
givezető,illetveaMinnesotai
Presbiteriánus Egyház társ-
lelkészeisvoltam.Csodálatos
időszakvolt.
–MiérttértekvisszaEuró-

pába?
– Elsősorban a honvágy

miatt.Hiányzottacsaládunk,
a barátaink, a gyermekeink
pediggyakranemlegettékaz
unokatestvéreiket.Debeval-
lom,egyidőutánvágytamaz
európai kultúra és teológia
mélységéreis,annakellenére,
hogy az amerikai gyakorlati

teológiábólrengetegetlehetett
tanulni.
– Annak idején titokban,

menekülvehagytaelMagyar-
országot. Mikor járt először
újraitthon?
–Mégangliaiidőszakom-

ban, brit állampolgárként
1968-ban. Sokáig nemakar-

tamfelvenniabritállampol-
gárságot,deezvoltazegyet-
lenmódjaahazatérésnek.Mi-
vel nagyon szerettem volna
márlátniazédesanyámatésa
húgomat,végülismegtettem
eztalépést.
–Emlékszik,milyenérzés-

selkészülődöttazútelőtt?
–Azinduláselőttikét-há-

roméjszakánrémálmaimvol-
tak: drótkerítéssel, szöges-
dróttal,aknamezőkkelésha-
sonlókkalviaskodtam.Iszonyú
volt.Deannálnagyobböröm
voltaviszontlátás…
–Kötcsemindigismegha-

tározó volt az Ön életében,
mégakkoris,haösszességében
kevésidőttöltöttitt.Hogyanfo-
galmaznámegatelepüléshez
fűződő személyes viszonyát?
–Mintlátja,ittazasztalon,

egy kicsi zászlótartóban öt
nemzeti zászlóvan:magyar,
angol,norvég,amerikaiésné-
met.Énmindazötországban
otthonvagyok,deMagyaror-
szág–benneszülőfalum,So-
mogymeggyesésKötcse–a
hazám.Ésbársohanemvol-
tamhivatalosanmagyar lel-
kész,egészéletembenegyütt
éltbennemahazaszeretet,a
szülők,rokonok,barátoktisz-
teleteazIsten-szeretettelésa
Krisztust követni akarással.
Akötcseiházéskertnagy-

apámé, majd apám bátyjáé
volt; mi Somogymeggyesen
laktunk.Deamikorodakerült
asor,nagyörömmelvettem
meg,hogynekerüljönidegen
kézre.Az eredetileg zöldsé-
gespincétfelújítottam,éská-
polnátalakítottamkibenne.

Húsz évvel ezelőtt közösen
szenteltük fel Luther Már-
ton-kápolnanévreazakkori
hamburgi püspökhelyettes-
sel,HerwigSchmidpott-tal és
a ratzeburgi dómesperessel,
UweSteffennel,mintegynegy-
ven német vendég imádsá-
gosjelenlétében.
Akötcseitemplombanvolt

amásodikfeleségemmelkö-
töttházasságunkegyháziszer-
tartása is. Két gyermekünk
született, akik már felnőtt-
kéntélikazéletüket.
–Márévekkelezelőttmegfo-

galmazódottÖnben:szeretné,
hogykötcseiingatlanjaaVégh
Szabolcsigazgatóvezettebala-
tonszárszóiEvangélikusKonfe-

rencia-ésMisszióiOtthonbir-
tokábakerüljön.Megisvaló-
sultazelhatározása,részben
adomány,részbenadásvétel,il-
letveazÖnszámáraaszárszói
otthonbanvalóüdülésijogfor-
májában.Nembántamegezt
alépését?
–Egyáltalánnem!Sőthá-

lát adok a Jóistennek, hogy
ígyalakult.Nagyonmegva-
gyok elégedve az ott folyó
munkával.AmitVéghSzabol-
csék ott elkezdtek, és már
eddigakertbenmegvalósítot-
tak,azörömmeltöltel.Iga-
zidiakóniaiszolgálatotlátok
benne,amellyelmásemberek
boldogulásátsegítik.Azem-
lítettLutherMárton-kápolna
ápolása,használatasokatse-
gíthet Jézus tanítását szem
előtt tartani. Egyházi ado-
mány esetében ennél pedig
nincsfontosabb.
–HaazÚrengedi,néhány

hónapmúlvatölthetibenyolc-
vanadikéletévét.Mikénttekint
visszagazdagéletútjára?
–Istenirántihálával.Min-

digtöbbetkaptamtőle,mint
amennyitmegérdemeltem,hi-
szennézze,hovajutottazakis
somogyiparasztfiúcskaésköl-
tőpalánta!Életembennagyon
sokáldásésörömvolt,amihá-
lásemlékezésrekötelez!Úgy
tervezem,azajándékozottősi
házonmajdegyemléktáblais
hirdethetiezt.Bárjócskánki-
jutottamélypontokból,próba-
tételekbőlis,Istensohanem
hagyottel.Csakhálásszívvel
állhatokmegelőtte. g

HálásszívvelmegállvaazÚrelőtt
BeszélgetésWeiszJenőnyugalmazottlelkésszel

b Költőnekindult,tanárszeretettvolnalenni,deazÚris-
tennekmástervevoltvele–asomogymeggyesiszületé-
sűWeiszJenő evangélikuslelkészlett.Magyarszívvelgon-
dolkodik,ésanyanyelvétsokanyaországimagyartmeg-
szégyenítőválasztékossággalbeszélimais,bár1956óta
életénekjelentősrészétkülföldöntöltötte:ötországban
vanotthon.Egykülönöséletútnéhányállomásátismer-
hetimegakedvesolvasóazalábbiinterjúból.

– evangÉ l i kus  se gÉd let tel

– Én, akkor kerültem ide –
mondjaBagiZoltán.–Nagyon
sokteendővoltabbanazidő-
ben. Mivel ez már több éve
műveletlenföldterületvolt,elő-
ször is felkellett törni, illetve
alul, felül be kellett keríteni.
Avetőmagokat,palántákatmeg
kellettvásárolni,éselkellettin-
dítaniaprogramot.Asokmun-
kamellettsokvoltazismeret-
lentényezőis.Nemtudtukpél-
dául,hogyebbenaföldbenmi
maradmeg, épp ezért ezt az
évet ebből a szempontból is
kísérletiévnektekintjük.
– Amit az imént láttam,

annakalapjánnincstúlsokok
abúsulásra.
Zolihelyeslőenbólogat.
– Sok falubeli most már

őszinténbevallja:tavasszalnem
gondoltavolna,hogyennyimin-
den és ilyen minőségben fog
márazidénteremniitt,báraz
időjárásnemmindigkedvezett.
Tavasszalvoltborsónk,babunk,
retkünkéshagymánk,mostan-
ság szedjük a paradicsomot,
paprikát,uborkát.Nagyonszé-
pentermettakrumpliésatök.
Mindencsaládugyanazokatül-
tette,aterméstpedigotthonúgy
használták fel, ahogy akarták.
– A mezőgazdász mento-

runksegítségévelazudvarban
találhatómeggyfatermésétel-
tettük,szörpiskészültbelőle–
egészítikiVéghSzabolcs–,a
paradicsomotpedigegyüttfog-
jukbefőzni.
–Mikatovábbicélok?
Akétbeszélgetőpartner itt

egymásratekint,majdZolikezd
aválaszba.
–Azerdősrésztmárelkezd-

tükmegtisztítani,améhkaptá-
rokatisodatelepítettük.Hasi-
kerülmégteretnyernünk,ak-
kortyúk-ésdisznóólat,juhka-
rámotszeretnénképíteni.Egy
kisebbfóliasátratmártavasszal
felállítottunk,eztősszelegyna-
gyobbaltervezzükkiegészíteni,
hogy magunk nevelhessük a
jövőévipalántákat.
Szabolcsvesziátaszót.
–Aföldterületméretemiatt

nem tudunk a mintakertben
annyizöldségettermelni,hogy
aszárszóiüdülőtelláthatnánk
vele.Viszonthaaprogramke-
retébenazelméletioktatásésa
gyakorlatitapasztalatokalapján
azittgazdálkodókőstermelők-
kéválhatnának,aznagyöröm
lenne.Ezazegyiktávlaticélunk.
Azonbannemszabadelté-

vesztenünkafőcélt,azöröm-
hírüzeneténekátadását,meg-
erősítésétsem.
–Egyháziintézményrőlvan

szó. Az evangélikus jelleg
mennyire mutatkozik meg a
programban?
–Nemdirektevangélizáló,

misszióicéllalindítottukapro-
jektet–mondjaSzabolcs–,de

minden területen igyekszünk
átadniezeknekacsaládoknak
mindazt,amibenmihiszünk,és
amitermészetesaszámunkra.
Acsaládokkiválasztásánálegy-
általánnemvoltszempontés
feltétel az egyházi kötődés.
A legelsőalkalommalebéden
láttukvendégülacsaládokat,és
ahogy említettem, Jenő bácsi
tartott–nagyonszívhezszóló
–áhítatot.Avégén,aMiatyánk-
nálörömmelhallottam,hogya
gyerekek és a felnőttek egy-
arántvelünkmondtákazimát.
Mintkiderült,katolikuscsalá-
dokrólvanszó,deavallásnincs
előtérbenközöttük.
Amögöttünklévőhónapok

alattfolyamatosanigyekeztünk
a fizikai segítségmellett lelki
táplálékotisadni.Aszombatial-
kalmakon rövid áhítatokat is
tartunk, közösen énekelünk,
ésaföldhözisúgyállunkhoz-
zá,hogyaJóistenbíztaránk.
Ahogyegyrejobbanmegis-

merkedünk a családokkal, és
egyrenagyobbazirántunkva-
lóbizalom,úgyérezzükegyre
inkábbahálájukatis.Talánaz
sem véletlen, hogy az egyik
családbannemrégkeresztelték
mega–márnempicibaba–
gyermeket,amásikcsaládpe-
dig a közeljövőben tervezi
ugyanezt.
– A családok gyermekeit

hogyantudjákbevonniaprog-
ramba?
–Akéthetentetartottszom-

batiműhelymunkákidejénaz
egyik munkatársunk,Hídvégi
Mária szociálismunkástarta
számukrakézműves-foglalkozá-
sokat.Ezzelegyrésztmegtud-
jukoldaniagyermekfelügyele-
tet,másrésztMáriátólsokhasz-
nosdolgottanulhatnak.Mind-
eközbentöbblehetőségünkvan
arra,hogyjobbanmegismerjük
egymást.Énszemélyszerintis
nagyonfontosnaktartom,hogy
ezek a gyermekekmaguk ta-
pasztaljákmeg:elszánással,szor-
gosmunkávalésaJóistensegít-
ségével a legreménytelenebb
helyzetekbőlisvankiút.

* * *

Ahogyülökapadon,ésbeszél-
getőpartnereimet hallgatom,
arragondolok:micsodavállal-
kozásésmicsodafelelősségez
a projekt! De a veteményes-
kertrepillantvaIstenáldásais
érezhető.Mertkimásültette
volnaelazötletetaszervezők
szívébe, hogy idegen, nehéz
körülményekközöttélőcsalá-
dokon akarjanak segíteni? Ki
másbuzdítottavolnaazadomá-
nyozókatajószívűáldozathoza-
talra?Ésmimástólnőttvolna
ilyensokszéptermésazévek
óta nemművelt, derékig érő
gaztnevelőtalajon?
Ezazáldáskísérjetovábbra

isazittfolyómunkát. g

f Folytatása16.oldalról

Bodazsuzsa összeállítása

VéghSzabolcsaveteményeskertben
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Örökszombat
AzÓszövetségben aszombat,asabbat elrendelésetanúsko-
dikamegpihenésfontosságáról,eltérőhangsúlyokkal.Mígaz
Exodusban a Teremtő nyugalmára emlékezve a szombat
megtartása,megszentelésealényeges,addigatörvénymeg-
ismétlésekor,aDeuteronomiumban ahangsúlyaszabadulás-
ravalóemlékezésrehelyeződik.„…deahetediknapateIste-
nednek,azÚrnakanyugalomnapja.Semmifélemunkátnevé-
gezzazon,sete,sefiad,seleányod,seszolgád,seszolgálóle-
ányod,seökröd,seszamaradéssemmiféleállatod,sealakó-
helyedenélőjövevény.Haddpihenjenszolgádésszolgálóleá-
nyod hozzád hasonlóan! Emlékezz arra, hogy szolga voltál
Egyiptomban,deerőskézzeléskinyújtottkarralkihozotton-
nantégedIstened,azÚr.EzértparancsoltamegnekedIstened,
azÚr,hogytartsdmeganyugalomnapját.” (5Móz5,14–15)
Kétféleidőivonatkozásavanennekamegszenteltnapnak.

Azegyikajelenbehoz,annakátélésére,értékeléséresarkall,
amásikörökjövendőtígér.Dr.PótorImre „szombatkutató”
református lelkész szavaival: „A szombat mondanivalója
az,hogyszentazidő,szentamunka,ésszentmindenteremt-
mény.Ezaszövetségnapja(Ex20,12);ezapihenésnapja(Gen
2,3);ahálaadásnapjaIstenszabadításáért(5Móz5,15);ezaz
örömnapja(Zsolt92).EzajeleazIstenésIzráelköztiszö-
vetségnek.EzazIstenheztartozásjele.”
Aszombatugyanakkorelőremutat,ajövőbe.„Ateremt-

ményazIstennyugalmábanjutelasajátmaganyugalmához,
jelenlétébenvanlétezésénekazáldása,egészteremtettvol-
tánakazalapja.ÉppenezértaszombathozkapcsolódikaMes-
siásvárása.”
Ésszombatravasárnapvirrad,ahogyeztPótorImretovább

taglalja.Jézusszerintamígabűn,abetegségésahalálural-
kodik,nemlehetigazifellélegzés,nyugalom,nemlehetiga-
ziszombat.„AmikorJézuslátszólagmegtörteaszombatot,
azzalarrafigyelmeztettekörnyezetét,hogyaszombatcéljá-
hozért,mertbennebeteljesedett.Őhoztaelamegváltásörö-
métésateremtésnyugalmát.Szombathelyérenemvasárnap
került,hanemJézusKrisztus!VasárnaptámadtfelJézus,ami-
korateremtésteljesnyugalmaelkezdődött.Ekkoregyetlen
dologlényeges:JézustésJézussalünnepelni!”

Szabadságon–azÚrdicsőségére
Atapasztalatszerintazembersemdolgozni,sempihenninem
tudjól,Istenakarata,kedveszerint.Mindkettőtmegkelltanul-
nia.Kísértialustaság,ahedonizmus,deugyanúgyamunkamó-
kuskerekeis,amegállninemtudás,acsöndelőlmenekvés.
GyőriGáborDávid evangélikuslelkészablogjábanegye-

nesenúgyfogalmazatémárólelmélkedve:„…azigazinyu-
galoméspihenésminthamindigisaföldiéletbenelérhetet-
lenálomlettvolnaazemberszámára.”Vajonmiértnemtu-
dunkélniapihenésajándékával?Miaz,aminemhagynyu-
godnibennünket?!
Aföntebbidézettbloggertudósmagyarázatotad:„Először

iskéttévútvanelőttünk:Anyugalomnapjánaksemmibevé-
teleazIstennelvalókapcsolatsemmibevétele(Ez20).Isten
nélkülnemvalósulhatmegazigazinyugalom,ésegyedülIs-
tenaz,akipihenőhelyretudjavezetnielcsigázottnyáját(Ez
34,15).Dekönnyűátesnialótúlsóoldalárais.Istenemberei
valójábannempihenhetnek:»Azaratnivalósok,deamun-
káskevés.« (Mt9,37)IstenügyéértIlléshezhasonlóanszün-
telenüléserőnkvégéigbuzgólkodnunkkell.Egykeresztyén
hogymehetneszabadságra?”
Eszmefuttatásavégén–melybenazutóbbikitételtnémi-

képpenyhíti–kétigéthelyezaszerzőamegpihennivágyó
olvasókszívére:„Szemmeltartodjárásomatéspihenésemet,
gondodvanmindenutamra.” (Zsolt139,3)„AkiaFelségesrej-
tekébenlakik,aMindenhatóárnyékábanpihen…” (Zsolt91,1)
Komolyellentmondáslátsziktehátkibontakoznialelké-

sziszolgálatésamegpihenésösszefüggésében:azIstenáltal
elrendeltnyugalomnapjáraapásztoroknakisszükségükvan,
de„kiállhat-e”rendszeresenaszolgálatból–akárrövididő-
reis–Istenésagyülekezetszolgája,ahuszonnégyórásszol-
gálatotvégzőlelkész?
Körkérdéstintéztünkközelnegyvenlelkészhez–aszélró-

zsamindenirányába–,kérveőket,haidejükengedi,osszák
meglapunkkalgondolataikatanyáriszabadságmibenlété-
ről,körvonalazzákamaguk„nyugalomszigetét”,mondjákel,
szerintükmianyugalomgyümölcse…
Sajnálatosmódoncsakhármannyújtottakbetartózkodó

kérelmet,atöbbikedvesmegszólítottalighanemmégszün-
idejéttölti…Vagylehetséges,hogynéhányanazthitték,az
Evangélikus Élet arculatot váltott, és újfajta kíváncsiság
hajtja–ezútonüzennénk,nemmagánéletijellegűérdeklő-
désrőllettvolnaszó.Csupánúgyvéltük,az„uborkaszezon”
tudósteológus-lelkipásztorszemmelisfigyelmetérdemel.

g KinyikAnita

Éstihogyanpihentek?
b Törvénybevésettisteniparancsolat,szívbeírtigényamun-
kautánapihenés.Apihenésateremtőfolyamatrésze,a
hetediknaponaTeremtőmagaismegpihent.Anyárvé-
gefeléjárunk,azegyházieseményekritkábbak.Lelkésze-
inkmagukiskikapcsolódnivágynak,hogyaztánszeptem-
bertőlújulterővelkapcsolódhassanakvisszaazörömhír
hirdetésének,alelkekterelgetésénekszolgálatába.

AContinentals nemzetközikeresztény
előadó-művészetiszolgálatlegfőbbcél-
ja,hogyaBibliaörömhírétközvetítse.
Ahogyanhitvallásukbanmegfogalmaz-
zák,hisznekabban,hogyJézusKrisztus
evangéliumaéletformálóerővelbír.
–AMagyarContinentalSingers tag-

jaimárelkezdtékturnéjukat,jelenlegEr-
délybenvannak,háromtemplombanis
szolgálatottartanak–téjékoztatottLu-
kácsÉva, aszervezetkuratóriumielnö-
ke.–Atizenhétkoncertbőlkettőlesz
evangélikus templomban. Augusztus
22-énazuglói,mígmásnapNyíregyhá-
zán, az Emmaus-templomban adunk
koncertet.
Elhivatottságukrólkérdezveakurató-

riumielnököt,elmondta:
– Azt érezzük, hogy nemcsak idei

koncertsorozatunkmottójában,hanem
lelkünkbenismegfogalmazódott:men-

nünk kell!Úgy látjuk, hogymissziónk
kétirányú. Egyrészt a keresztényekhez
szólunk,mintegybátorítást,megerősítést
advanekik,másrésztodafordulunkazok-
hoz, akiknek vagy nincsenek céljaik,
vagy meginogtak bennük. Számukra
mindenképpenbuzdítástésvigasztkívá-
nunknyújtani.
Amásfélóráselőadásokkidolgozott

koreográfiájábantánc,lassúritmusok
ésgyorsdallamokegyaránthelyetkap-
nak.Akoncertekúgyépülnekfel,hogy
mindenkorosztálytképeseklegyenek
megszólítani.Természetesennemcsak
azénekésatánc,hanemabizonyság-
tevőevangélizációisszervesrészétké-
peziaMagyarContinentalSingers elő-
adásainak.
Ahelyszínválasztássalkapcsolatbanaz

Evangélikus.hu kérdésére Lukács Éva
elmondta:

–Évekótatartókapcsolateredménye,
hogyidénazuglóiésanyíregyháziEm-
maus evangélikus templomban adunk
koncertet.Agyülekezetekvettékfelve-
lünk a kapcsolatot, és mi örömmel
mondtunkigentaszolgálatra.
Akuratóriumielnökkitértarrais,hogy

aMagyarContinentalSingers ideifellé-
pőcsoportja–aháttérstábonkívül–ti-
zennyolcénekesbőláll.
–Nagyonörülünk,hogyidénhárom

erdélyiénekesselisbővültacsoportunk,
hiszenmostlépnekfelnálunkelőszörer-
délyiekmagyarszínekben.Egyúttalöröm-
teli,hogymagyartagozatunknemcsakha-
táronbelül,hanemErdélybenisszolgál-
hat,ottháromkoncertünkvanidén.
AMagyarContinentalSingers előadá-

saiezévbenisdíjmentesenlátogathatók.
g GalambosÁdám
Forrás:Evangélikus.hu

Kétevangélikustemplombaniskoncertezik
aMagyarContinentalSingers

Családiasfesztiválnakadottotthontau-
gusztus16–17-énBudapestVIII.kerüle-
ténekúgynevezettPalotanegyede.AKöl-
tészetünnep,báb-ésutcaszínházitalálko-
zó elnevezésű rendezvény mindenféle
meséscsudávalvártaazérdeklődőket–
elsősorban a családosokat – aNemzeti
Múzeumkertjébeéskörnyékére.Bábosok,
gólyalábasok,rímfaragók,zsonglőrökés
muzsikusoktöltöttékmegahelyszíneket.
Márazideiországosevangélikusbáb-

fesztiválon is találkozhattunk a Lábita
Színház szendének bajosan mondható
CsernikSzendéjével.Atűzrőlpattantszé-
kelymenyecskepillanatok alatt bevont
meglettédesapákat,tisztescsaládanyákat
anagy„murkocskázásba”,játszódásba,a
jó alapos léleksúrolásba.Mivel amese
Szendeszerintgyógyír,csoda,hitéslélek.

Van,akiaversrőlállítjaugyanezt,má-
gikuserőttulajdonítvaaszavaknak.Lackfi
János ésGryllusDániel versműhelyében
óda zengett amenzás tejbegrízhez, de
mindendolgokeleje-közepe-végéhezis–
végtelenítve. (Ez utóbbi Jordán Tamás
színművészverse,melyetciterakísérettel
hallhatott a közönség aKalákából egy
órácskárakiszakadóGryllusDánieltől.)
ÁmaKalákában zenéléssemmaradt

el,anagyszínpadonszélesközönségelőtt
harsantfelelsőkéntTamkó-SiratóKároly
Örömhír címűverse,melyhanembíris
igeitartalommal,dehirdeti:egypompás
tulipánnakvagygulipánnakislehetör-
vendeni.ÉsnemmaradtelaSzélrózsán
néhányakáltalhiányolt,BőröndÖdön cí-
műopussem,továbbáakortársirodalom
isképviseltettemagátpéldáulMezeyKa-
talin ésTóthKrisztina egy-egyversével.
(AKaláka-koncertet–civilben–„meg-
tiszteltejelenlétével”aPalotanegyedben
„székelő”GáncsPéter elnök-püspök is.)
MindeközbenaMúzeumutcaiKossuth

Klubbanisgyülekeztekazérdeklődők.Az
ittműködőMuzikumPódiumotugyanisTu-
rekMiklósésversszínháza vettebirtokba.

A tízéves jubileumátünneplő csapat–
amely átülteti a gyakorlatba Kányádi
Sándor erdélyiköltő„Aversaz,amitmon-
danikell”állítását–aszavakatképpéiste-
szi.AtársulatművésztársaugyanisNágel
Kornél grafikus,akimárFaludyGyörgy,
PilinszkyJános,RadnótiMiklós ésJózsef
Attila verseiheziskészítettgrafikákat–
a költészetünnep keretében ezekből is
megtekinthetettaközönségegyválogatást.
BemutattákTurekMiklósRadnóti éle-

térőlésköltészetérőlkészített,Árnyaz
árnyban… címűmonodrámájátis.Este
pedigBabitsMihály sorai elevenedtek
meganagyszínpadonaMisztrálegyüt-
tes jóvoltából.
Afesztiválmásnapjánújra–azimmá-

ronszázegyéveszületett–WeöresSán-
doré volt a főszerep. A Térszínház a
nagyszínpadravitteAholdbélicsónakost,
aMakámegyüttesWeöres-versmegzené-
sítéseket játszott, a Muzikum Pódiu-
monpedigaSzélkiáltóegyüttes ésszám-
talanzenésszínházidarabzeneszerzőjé-
nek,RozsTamásnak aWeöres101 című
darabjacsendültföl.

g –kanyika–
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A Luther Kiadó hittankönyvei
a /-ös tanévre

A Magyarországi Evan gé li kus
Egyház hittantantervéhez
illeszkedő tankönyvek

Kodácsy-Simon Eszter, Lacknerné Puskás Sára

Kincsesláda
Hittankönyv 1. osztályosok részére

„Jártál-e már erdei túrán, amikor együtt ke res -
tétek a térképen, melyik út vezet a várhoz, a
kilátóhoz vagy a forráshoz? Figyelni kellett a
fákat, hol bukkan fel a törzsükön a piros, zöld,
kék vagy sárga jelzés. A tankönyved elején egy
különös kincses térképet látsz. Megtalálod,
melyik úton lehet a kincshez eljutni? Ez a térkép
Jézus hazájába kalauzol el minket. Talán azt
kérdezed most: ki az a Jézus? Az is lehet, hogy
hallottad már a nevét, vagy kedves ismerősöd.
Akárhogy is van, annyit már most elárulok,
hogy Jézus nagyon szeretne barátságra lépni
veled. A hittanórákon pedig közös kincske -
resésre hív téged. Ez a könyv arra szeretne meg-
 tanítani, hogy meglásd a körülötted levő kin-
cseket: a ragyogó napsütést, egy hatalmas hegy-
csúcsot vagy egy nyíló virágot. Kincset érnek
mindazok az emberek is, akik szeretnek téged,
s akiket te is szerethetsz. De kincset ta lálhatsz
akkor is, amikor észreveszed: nahát, már ezt is
tudom! Jézus még egy olyan kincset is tartogat
számodra, amelyet akkor találsz meg, ha meg-
ismered őt, s ha megtanulod, hogyan szól hoz -
zád, és hogyan válaszolhatsz ne ki. Ez minden
kincs között a legnagyobb. Ke ressük együtt!”

g A4, 80 ol dal + 5 ív szí nes mel lék let, ra gasz -
tó kö tött, 790 Ft helyett 711 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás
Sára, Tompa Pálné

A hit útján 
Hit tan könyv 7–8 éve sek (II. évf.) szá má ra

Ábrahám, Jákób, József, Mária és József meg a
tanítvá nyok. Életükön, útjukon az Isten hí vá -
sát követő élet szépségeivel, aján dékaival,
életet mentő szabadí tá sá val és persze nehéz -
ségeivel haladnak. A ka rá cso nyi és a húsvéti
tör ténet pedig el ve zet ben nünket annak felis -

me réséig, hogy a hit útjára Isten Jézus Krisz -
tus ban ugyan úgy hív mindannyiunkat, mint a
Biblia lap jairól ismert „nagyokat”. A könyv is
se gíteni szeretne abban, hogy ne csak kép ze -
let ben, hanem való sá go san, egy egész életen
ke resztül jár has sunk a hit útján.
g A4, 132 ol dal + szí nes mel lék let, ra gasz tó -

kö tött, 980 Ft helyett 882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 79 oldal, irkafűzött,
900 Ft

Baranyayné Rohn Er zsé bet,
Schaller Ber na dett, Tillai Zsó fia

Is ten cse lek szik
Hit tan könyv 8–9 éve sek (III. évf.) szá má ra

A har ma dik osz tá lyo sok nak szó ló hit tan -
könyv hat té ma kör ben mu tat ja be a cím ben
meg fo gal ma zott üze ne tet: Is ten cse lek szik. 

Az el ső fe je zet ben az ős tör té ne ten ke resz -
tül meg lát hat ják a gye re kek, hogy Is ten el íté li
a bűnt. A má so dik fe je zet lec ké in ke resz tül
meg ért he tik, hogy Is ten a bű nös em bert nem
ve ti el ma gá tól: szól hoz zá, és igé jé vel ke re si
őt. A har ma dikból meg ta nul hat ják Iz rá el tör -
té ne tén ke resz tül, hogy Is ten nem fe led ke zik
meg az övé i ről és ígé re te i ről. A Sí nai-he gyi
szö vet ség kö tés meg mu tat ja, hogy Is ten mit
kí ván né pé től, s hogy mit je len te nek Is ten pa -
ran cso la tai a min den nap ok ban.

Az ószö vet sé gi tör té ne tek ből már meg is -
mert üze net az új szö vet sé gi tör té ne tek ben,
pél dá za tok ban csú cso so dik ki (ne gye dik fe je -
zet). A gye re kek meg lát hat ják, hogy Is ten
nem ve ti el a bű nös em bert, ha nem Jé zus ban
bo csá na tot, ir gal mat kí nál; s azok, akik ezt a
bo csá na tot el fo gad ják, Is ten kö ve te i vé vál hat -
nak. Így ke rül elénk az ötö dik fe je zet ben a ta -
nít ván  nyá lett Má té, il let ve Pál apos tol sze  mé -
lye, va la mint az ószö vet sé gi Jó nás pró fé ta.

Az utol só fe je zet – Is ten kö zös sé get ad – le -
he tő sé get nyújt ar ra, hogy azo kat a ta nu ló kat,
akik szü le ik kel együtt la záb ban kö tőd nek az
egy ház hoz, kö ze lebb se gít sük a gyü le ke zet hez.

g A4, 140 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 80 ol dal, ir ka fű zött,
1300 Ft

Koczorné Heinemann Il di kó,
Pin tér Zsu zsan na

Is ten kö zöt tünk van
Hit tan könyv 9–10 éve sek (IV. évf.) szá má ra

A könyv szer ve sen kap cso ló dik az el ső há rom
osz tály anya gá hoz. A cí me hor doz za azt a
mon  da ni va lót, ame lyet együt tes mun kánk köz -
ben min dig szem előtt tar tot tunk: Is ten kö zöt -
tünk van. Nem va la hol tá vol, szá munk ra el ér -
he tet len he lyen tar tóz ko dik, aho va már alig-
alig hal lat szik el a han gunk. A könyv fő fe je ze -
tei: Jé zus cso dái; Jé zus pél dá za tok kal ta ní tot ta
az em be re ket; Jé zus el jö ve te lé re ké szü lünk; Em -
be rek Is ten szol gá la tá ban; Meg vall juk hi tün ket.

A ta ná ri ké zi könyv ben a leg több lec ké nél a
tan anyag fel dol go zá sá hoz meg ad tunk egy
alternatív mód szert is, amely a sze rep-, il let ve
drá ma já té kon alap szik, és a gye re kek te vé -
keny sé gé re épít. 

g A4, 156 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 120 ol dal + mel lék -
let, ir ka fű zött, 1350 Ft

Koczor Tamás, Sándor Éva, Sólyom Anikó

Szálljunk hajóra!
Hittankönyv 5. osztályosok részére 

„Útnak indulunk. Mit hozol magaddal? Van
egy hajónk, a kikötőben áll. Hamarosan in dul -

ni fog. Matrózokat keresünk! Te mi lennél?
Csak utaznál, vagy dolgoznál is szívesen? Ha
igen, melyik lennél? Hajósinas, fedélzet mes ter,
kormányos, szakács, szállásmester, mat róz,
kapitány, navigátor, első tiszt, utas? Ha jón kon
van egy Hajóács. Kisujjában van a ha jó építés
minden csínja-bínja. Igazi utazásról ál modik.
Arra számít, hogy mi jól kor má nyoz zuk az ő
hajóját. Minden érdekli, szereti az izgalmas
kérdéseket, és szeretne minket meg ismerni.

Ez a hajó a mi hittanóránkat példázza.
Hogy veszünk részt rajta? Utazni akarunk,
egyszerűen jelen lenni, vagy szívesen teszünk
érte valamit? Te mit hozol fel a ha jó ra? Meg-
mutatod a bőröndödet? Mi van ben ne?
Kíváncsiságod, élményeid, gyülekezeted, régi
iskolád, családi fényképek, aggodalmaid? Mi
hiányzik belőle? Mit dobnál ki belőle? Min -
den együtt lehet, jó kapitány, matrózok, uta -
sok, még maga a Hajóács is, de mégsem tu -
dunk elindulni, ha nincs szél. Akkor itt ma-
radunk vesztegelve a kikötőben. Lehetne vala -
mi féle motorral pótolni egy ideig, de azzal
nem jutunk messzire. Honnan jön a szél? A
szelet Isten adja, kérhetjük tőle. Ajándék már
az is, hogy most együtt lehetünk. Most fel tá -
mad a Szél! Indulás!”

A könyv két változatban kapható: heti egy
és heti két hittanórához. 

g A4, 76, illetve 120 ol dal, ra gasz tó kö tött, 650
Ft helyett 585 Ft, illetve 890 Ft helyett 801 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról.

Só lyom Ani kó

Veled szövetségre lépek
Hit tan könyv 11–12 éve sek (VI. évf.) szá má ra

Veled szövetségre lépek! – Mózes első könyvé -
nek ez a mondata (1Móz 6,18) szólít meg egé -
szen személyesen a hittankönyv címlap ján. 

Nem egyszerűen csak Nóénak, nemcsak
Ábrahámnak vagy Izráel né pé nek mondja Is -
ten ezeket a szavakat, hanem az Ószövetség
lap  jain, a hittan órákon, bibliaórákon nekünk
is. Veled szövetségre lépek! Mit tesz Isten ve -
led? Azt mond ja, hogy veled lesz, segít, tá -
mogat, véd, vele megbeszélheted az ügye idet,
tő le nem kell tartanod. 

Ebben a hittankönyvben és a hozzá tar -
tozó Ószövetségi olvasókönyvben meg ismer -
ked hetünk azzal, hogyan kötött Isten szövet-
séget az emberekkel a világ kezdetétől fogva
többször is. Hogyan hívta el őket, hogyan
gon dos ko dott ró luk; de arról is szó lesz, ho -
gyan büntette meg népét, amikor az el for -
dult tőle. Minden történetben megláthatjuk
Isten féltő szeretetének jelét, és meg tapasz -

b Ös  sze ál lí tá sunk ban (lapunk 19–22. oldalán) be mu tat juk a Lu ther Ki adó hittankönyveit, illetve a hitoktatást
segítő egyéb kiadványait, bíz va ab ban, hogy ez zel meg kön  nyít jük a lel ké szek, hit ok ta tók tan év ele ji ké -
szü lő dé sét. Tud juk, hogy egy-egy tan év kez de tén az is ko lás ko rú gyer me ke ket ne ve lő csa lá dok szá má -
ra igen nagy te her té telt je lent az új tan köny vek be szer zé se, ezért hit tan köny ve in ket szep tem ber 30-
ig ked vez mé nnyel áru sít juk.

.
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talhatjuk, hogy aki hozzá hűséges, azt meg-
segíti az Úr.

Hálásak lehetünk Istennek, hogy mindeze -
ket az eseményeket úgy ismerhetjük meg, hogy
tudjuk: Jézus Krisztusban Isten új szövetséget
kötött az emberiséggel. Veled szövetségre
lépek! – ezt nekünk már Jézus mond ja, aki ben
Isten egészen közel jött hozzánk.

g Hit tan könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö tött,
780 Ft helyett 702 Ft
Ol va só könyv: A4, 128 ol dal, ra gasz tó kö tött,
620 Ft helyett 558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról.

Sárkányné Hor váth Er zsé bet,
Trajtlerné Kop pá nyi Ág nes

Krisz tus ta núi
a vál to zó vi lág ban
7. osztályos hit tan könyv

A tan könyv ki emel ke dő egy ház tör té ne ti sze-
mé lyi sé gek éle tén és mun kás sá gán ke resz tül
a ke resz tény egy ház két ezer éves küz del me i be
ad be te kin tést. Az ol vas má nyok kö zép pont -
já ban – bár em be rek ről szól nak – Jé zus Krisz -
tus alak ja áll. E sze mé lyek be mu ta tá sá nál a fő
szem pont az, ho gy miként mun kál ko dott raj -
tuk ke resz tül Krisz tus, és miként tel je sí tet ték
ko ruk ki hí vá sai kö zött a tő le ka pott meg bí za -
tást, az evan gé li um hir de té sét.

A be mu ta tott sze mé lyek kü lön bö ző tör té -
nel mi korok ban él tek. A tan könyv egy  sé gét az
az alap gon do lat ad ja, ame lyet a cím la pon áb -
rá zolt sze mé lyek – Pál apos tol, Augus tinus,
Lu ther és Bon hoef fer – val lot tak. Ez a te o ló -
gi ai gon do lat pe dig a kö vet ke ző: hit által, ke -
gye lem ből vál tat tunk meg Krisz tus ál tal. 

A kö tet anya ga vá lo ga tás ra ad le he tő sé get.
Az egy ház tör té ne ti sze mé lyi sé ge ket be mu ta -
tó fe je ze tek mel lett be ve ze tő, ös  sze fog la ló, ki -
te kin tő egy sé ge ket is tar tal maz, ame lyek se gít -
he tik a ta nu lók nak az egy ház tör té net egé szé -
ben va ló tá jé ko zó dá sát. A tan könyv nem csak
az is ko lai ok ta tás ban, ha nem a gyü le ke ze ti
hit tan- és bib lia órá kon, va la mint a sze re tet -
ven dég sé ge ken is hasz nál ha tó. Sok ol da lú al -
kal  ma zá sához a hoz zá tar to zó ta ná ri ké zi -

könyv gaz dag for rás anya ga, önál ló és cso por -
tos mun ká ra, szá mon ké rés re al kal mas fel-
adat gyűj te mé nye is nagy se gít sé get nyújt.

g A4, 188 ol dal, ra gasz tó kö tött, 900 Ft helyett
810 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 268 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 2400 Ft

Balicza Iván, Sándor Éva, Sólyom Anikó

Kapcsolatok
Hit tan könyv 13–14 éve sek (VIII. évf.)
szá má ra

A Kapcsolatok cím arra utal, hogy életünket
nem elvonultan, egy lakatlan szigeten ren dez -
zük be, hanem minden rezdülésünket kap cso -
la tok ban éljük meg. Kapcsolatban élünk ön ma -
gunk  kal, egymással és a világgal. Mindezeket
pedig áthatja az Istennel való kapcsolat, hiszen
hi tünk nem életidegen, nem elméleti keresz -
tény  ség, hanem út, amelyen járhatunk, erő for -
rás, amelyre támaszkodhatunk, és min dent át-
fogó szeretet, amely értelmet ad az életünknek.

A könyv témái:
Az ember – Az ember Isten teremtménye;

Az emberi méltóság és az ember feladata; Bűn
a világban

Kapcsolatban önmagunkkal – Helyes önis -
meret; Értékeink; A személyiség kibonta ko zá sa;
Önmagunk és mások megítélése; Kí sér té sek;
A lelkiismeret; Bűn, büntetés, megbo csá tás

Kapcsolatban embertársainkkal – Családi
közösség; Barátság, baráti közösség; Az ellenség
és a megbocsátás ereje; Férfi és nő kapcsolata;
Házasság; Válás; Magány és kirekesztettség

Kapcsolatban a természettel és a társada -
lom mal – Az ember és a természet; Az em -
be ri társadalom; Hazánk és nemzetünk; Mun -
ka és hivatás; Gazdagság és szegénység; A tár -
sa dalom kiközösítettjei; Ünnepeink; Vallás és
vi lágnézet

Kapcsolatban Istennel – Imádság; Gyónás;
Szentségek – a keresztség és az úrvacsora; Is-
tentisztelet; Egyház és gyülekezet; Keresztény
felekezetek; Szenvedés, halál; A feltámadás
reménysége

A Szentháromság egy igaz Istenről – Az Is-
tenről szóló tanítás; A Jézus Krisztusról szóló
tanítás; A Szentlélekről szóló tanítás

g B5, 105 ol dal, ra gasz tó kö tött, 490 Ft helyett
441 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: B5, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, képmelléklettel, 980 Ft

Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-
Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z.
Attila

Keress!
9. osztályos hit tan könyv

„Ebben a könyvben Jézus közösségeiről lesz
szó. Közösség ott alakul ki, ahol az emberek
fontossá válnak egymás számára, ahol egyér -
tel művé lesz, hogy együtt könnyebb vagy jobb
célokat elérni, kudarcokat átélni. Ilyen közös-
séget már két személy is alkothat. Ez a kö zös -
ség valósul meg, amikor valaki átéli Jézus fi -
gyel mét, segítségét vagy törődését a Biblia
sze replői közül vagy akár a mai emberek kö -
zül bárki, bárhol. Aki Jézushoz imádkozik, ve -
le beszélget a lélek különös nyelvén, az még

ha egyedül van is egy helyiségben, közösségbe
kerül Istennel. Ez a fajta kapcsolat sokak szá -
mára annyira idegen és ismeretlen, hogy csak
hitetlenkedve és gúnyosan tudnak beszélni
róla, de mások érezhetően erőt merítenek be -
lőle. Közelebbről megnézve Jézus történeteit,
azt látjuk, hogy legtöbbször mégis többen ve -
szik őt körül. Érdeklődők, barátok, tanít vá -
nyok, választ keresők, nehéz helyzetben levők
vagy hátsó szándékkal érkező »kísértők«. Hi -
va talos vagy magánügyben, titokban vagy
nyíl  tan, éjjel vagy nappal, egyenes vagy kerülő
úton, könnyű vagy nehéz szívvel közelednek
felé az emberek, pont úgy, ahogy általában
másokhoz, máskor és máshol a világon. Ezek -
nek a találkozásoknak viszont az esetek döntő
ré szében másként alakul a vége. Jézus külön -
le ges egyszerűsége és figyelme általában min -
den találkozásban elég ahhoz, hogy a hozzá
kö zeledők felismerjék, hogy nekik maguknak
is dönteniük kell. Nincsenek durván rákény-
szerítve, van még idejük, ha akarják, de a dön -
tés egyre jobban körvonalazódó feladatukká
lesz: vele menjenek-e tovább vagy nélküle? Őt
válasszák-e a válaszok végső forrásául életük
minden nagy kérdésére, vagy bóklásszanak
to vább a világban? Higgyenek-e szavának, kö -
ves sék-e őt, vagy reméljék, hogy az a világ,
amely egy ilyen különleges embert rejtett ed -
dig, más hasonlót is tartogathat még?

Ennek a könyvnek a segítségével Jézus kö -
zös ségeit kö vetve sokszor lehet majd az az ér -
zésed, hogy egyszerre több közösségének is
tag ja vagy. A főszövegek egy-egy új élethely-
zet be vezetnek be vagy eddig át nem gondolt
kér déssel szem be síthetnek majd. A Szerinted?
kérdésnél a vé leményedre lesz szükség. Ha
ezek megvannak, összerakhatsz majd mindig
néhány részletet valamilyen egésszé. Hogy ki

ne me rülj a folyamatos figyelésben, mindig
lesz majd mit együtt, közösen is megbeszélni,
eljátszani vagy megvalósítani a Mozdulj! cím-
szó alatt. Hallhatsz érdekességeket, majd meg-
 foghatod és magaddal viheted a leg fon to sabb
össze füg géseket. Eközben ne fe lejtsd majd el
észrevenni a legfontosabb vál to zá so kat gon -
dol kodásodban, lelkedben vagy a környe ze -
ted ben. Aki őszintén közeledik Jé zus hoz, nem
úgy jön el tőle, ahogy odament. De még az is
lehet, hogy el sem akar jönni töb bé.”

g A4, 132 ol dal, ra gasz tó kö tött, 990 Ft helyett
891 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról.

„Közelebb...” sorozat
A „Közelebb…” olyan, öt tag ból ál ló fü zet so -
ro zat, amely a 15–17 éves kor osz tályt szó lít -
ja meg el ső sor ban, hi szen alap ve tő en gim ná -
zi u ma ink 9–10. év fo lya mos tan anya gá hoz
ké szült.

Az öt fü zet öt olyan tan ter vi té mát dol goz
fel, amely a négy- és nyolc osz tá lyos gim ná zi -
um ban el té rő fel épí tés sel, de te ma ti ká já ban
nagy részt egy mást át fed ve for dul elő. A „Kö-
zelebb…” so ro zat fü ze tei ar ra vál lal koz nak,
hogy egy részt ki elé gít sék mind két is ko la tí pus
tan könyv igé nyét, más részt se gít sék az egy há -
zi is ko lán kí vü li ok ta tást is. Ajánl juk fü ze te -
in ket gyü le ke ze ti if jú sá gi és bib lia órák hoz, il -
let ve a kon fir má ci ós vagy a fel nőtt ok ta tás -
hoz is.

Sán dor Éva

Kö ze lebb Jézus Krisztushoz
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

A nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok 10. osz tá lyos
és a négy osz tá lyos gim ná zi u mok 9. osz tá lyos
tan anya ga rész ben fe di egy mást. Mind ket tő
tar tal maz za a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk
fe je ze tet. A Kö ze lebb Jé zus Krisz tus hoz cí mű
tan könyv a két fé le tan anya got két szín nel je -
lö  li: a négy osz tá lyos gim ná zi u mok ra vo nat ko -
zó alap tan anyag fe ke te szín nel, a nyolc osz tá -
lyos ta go zat ra vo nat ko zó to váb bi tan anyag
pe dig bor dó szín nel ta lál ha tó mind a tan könyv -
ben, mind pe dig a ta ná ri ké zi könyv ben.

A tan könyv zöld ke ret ben el he lye zett szö -
ve gei gon do lat in dí tó imád sá go kat vagy me di -
tá ci ó kat tar tal maz nak. Hasz nál hat juk őket
óra kez dés kor me di tá ci ó ként vagy egy sze rű en
il luszt rá ci ó ként. A kö tet má sik fon tos jel lem -
ző je, hogy min den fe je zet vé gén egy-egy vers,
imád ság vagy me di tá ció ol vas ha tó. Ezek el -
han goz hat nak a tan órán, de a ta nu lók el ol vas -
hat ják há zi fel adat ként is.

A ta ná ri ké zi könyv ben na gyon sok a szép-
iro dal mi uta lás. (Ezek az idé ze tek meg ta lál ha -
tók a ta ná ri ké zi könyv vé gén lé vő Sze mel vé -
nyek ben.) Min den hit tan ta nárt ar ra bá to rí -
tunk, hogy él jen a tan könyv és a ta ná ri kézi -
könyv ál tal fel kí nált kép ző mű vé sze ti és szép -
iro dal mi le he tő sé gek kel, s hasz nál ja őket akár
az óra kez dé sé nél, akár a be fe je zé sé nél.

A négy osz tá lyos ta go za ton fon tos a ta nu -
lók gyü le ke ze ti hát te ré nek fel mé ré se. Er re a
tan terv két tan órát ír elő. E be ve ze tő rész ér -
de kes sé té te lé hez nyújt se gít sé get az 1. fe je -
zet ben ta lál ha tó já ték gyűj te mény.

A ta ná ri ké zi könyv bi zo nyos lec kék kel kap-
cso lat ban rész le te sen ki dol go zott já té ko kat,
öt le te ket tar tal maz. Min den kit ar ra biz ta tunk,
hogy pró bál ja ki és fej les  sze to vább a ta ná ri ké -
zi könyv ben ta lál ha tó drá ma pe da gó gi ai öt le te -
ket és szi tu á ci ó kat. S ne fe lejt sük el: a leg na -
gyobb öröm, ha meg en ged jük, hogy di ák ja ink
meg ta pasz tal ják az evan gé li um va ló sá gát.

g A4, 80 ol dal, ra gasz tó kö tött, 620 Ft helyett
558 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 96 ol dal, ra gasz tó kö -
tött, 1390 Ft

Sán dor Éva, Só lyom Ani kó

Közelebb az úton
Hit tan könyv 14–16 éve sek (IX–X. évf.)
szá má ra

So ro za tunk igen sok ol da lú an fel hasz nál ha tó
tag ja a Kö ze lebb az úton című fü zet. Te ma ti -
kus meg kö ze lí té se mi att jól al kal maz ha tó az
is ko lai ok ta tá son kí vül is.

A tan terv ben sze rep lő Út ra va ló té ma kö rök
fel ada ta mind a négy-, mind a nyolc osz tá lyos
gim ná zi um ban az új, ed dig nem tár gyalt evan -
gé li u mi tör té ne tek fel dol go zá sa, il let ve az új szö -
vet sé gi le ve lek té má i val va ló is mer ke dés. A be -
szél ge té sek ki in du ló pont ját az új szö vet sé gi le -
ve lek té mái, nem pe dig ál ta lá nos eti kai vagy
dog ma ti kai kér dé sek ha tá roz zák meg.

g A4, 44 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
690 Ft
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Soly már Mó ni ka

Közelebb a Bibliához
Hit tan könyv 15–17 éve sek (X–XI. évf.)
szá má ra

Mi ért fon tos könyv a Bib lia? Mi lyen kap cso la -
ta van Is ten nel? Hon nan van a Bib li á nak erő  -
sí tő, bá to rí tó, vi gasz ta ló, re ményt adó ha tá sa?
Ki az, aki he lye sen ma gya ráz za az Írá so kat?
Mi vel szó lít meg a Bib li án ke resz tül ben nün ket
Is ten? Ho gyan szó lí ta nak meg, és mit akar nak
mon da ni egy több ezer éves könyv be tűi ne -
künk, mai em be rek nek? Mi ből ál la pít ha tó
meg, hogy nem ért jük fél re az üze ne tét? Ho -
gyan ke let ke zett a Szent írás? Is ten men nyi ben
és mi lyen for má ban „szer ző je” e könyv nek?
Kik és ho gyan ír ták le elő ször a szö ve geit, és
ho  gyan ma rad tak fenn ezek? Ha tás sal van -
nak-e a for dí tá sok az ere de ti tar ta lom ra?

E kér dé sek ről va ló együtt gon dol ko dás ra, a
Szent írás sal kap cso la tos is me re tek bő ví té sé re
hív a Kö ze lebb a Bib li á hoz hit tan könyv és a
hoz zá kap cso ló dó ta ná ri ké zi könyv. A tan -
könyv el sőd le ges cél ja, hogy for mál ja a fi a ta -
lok Bib lia-szem lé le tét, Szent írás hoz va ló hoz -
zá ál lá sát. Bib li ai és iro dal mi sze mel vé nyek,
kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, fel is mert hit val lá -
sok, em be rek élet ta pasz ta la tai, a Bib li á val
kap   cso la tos is me re te ink és ezek együt tes
mon da ni va ló ja gon dol kod tat hat ja el a ta nu ló -
kat ar ról, hogy mit je lent a ke resz tény em be -
rek, az egy ház és sa ját ma guk szá má ra a Szent -
írás és az ab ban meg fo gal ma zott üze net. A
tan anya got ki egé szí ti, il luszt rál ja, és sok szor
to vább gon dol ko dás ra hív a tan könyv ben sze -
rep lő szí nes kép anyag. Az anyag ré szek fel dol -
go zá sát az elő ze tes ta pasz ta la tok ra, is me re -
tek re rá kér de ző, az anya got a kér dez ve ki fej tés
mód sze ré vel kí sé rő és to vább vi vő, el gon dol -
kod ta tó vagy az át adott is me re te ket vis  sza kér -
de ző fel ada tok se gí tik.

A hit tan könyv témái nem csak is ko lai, hit -
tan órai ke re tek kö zött dol goz ha tók fel: elő ke -
rül het nek if jú sá gi al kal ma kon, bib lia órá kon
vagy a fel nőtt ok ta tás ban is a Bib li á val fog lal -
ko zó so ro za tok ré sze ként. 

g A4, 48 ol dal, ir ka fű zött, 420 Ft helyett 378 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 52 ol dal, ir ka fű zött,
960 Ft

Só lyom Ani kó

Kö ze lebb az Új szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az Új szö vet ség köny ve it tár gya ló anyag rész a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok tan ter ve sze rint
kö ve ti a Jé zus, akit Krisz tus nak val lunk cí mű
té mát. Ek kor már az evan gé li u mi tör té ne tek
ala po sabb is me re té re szá mít ha tunk ta nu ló -
ink nál: hal lot tak a Bib lia ke let ke zé sé ről, egy-
ház tör té net ből a 7. év fo lya mon az apos to li
kor  ral is fog lal koz tak, de még nem ta nul tak a
le ve lek ről. Eze ket az előz mé nye ket fi gye lem -
be vé ve ké szült az új szö vet sé gi köny ve ket tár-
gya ló anyag rész.

Ta nít vá nya ink több sé ge na gyon ne he zen
ve he tő rá ar ra, hogy öröm mel vé gig ol vas sa az
evan gé li u mo kat vagy az új szö vet sé gi ira to kat.
Ha pe dig kény szer ből fut ják vé gig a szö ve get,
ak kor ne he zen ve szik ész re a szép sé gét, ne he -
zen szó lít ja meg őket egy-egy gon do lat. Ezért
a fi gyel mü ket meg ra gad va és irá nyít va egy-
egy ki je lölt sza kaszt ér de mes el ol vas tat ni ve -
lük. (Eb ben se gít a köny vek fel dol go zá sá hoz
ké szült sok fel adat is.) A cél az, hogy a di á kok
vé gig jár ják, be ba ran gol ják az ira tok jel leg ze -
tes rész le te it. Ter mé sze te sen mind emel lett
ösz tö nöz zük őket ar ra, hogy a köny ve ket tel -
jes egé szé ben is ol vas sák el, de ne te gyük kö -
te le ző vé.

A fü zet ben ta lál ha tó fel ada tok szer ves ré-
szei az el sa já tí tan dó anyag nak: nem csak el mé -
lyí tik, ha nem a tan köny vi szö veg hez ké pest
gyak ran több let in for má ci ót hor doz nak. Tu -
da to sít suk di ák ja ink ban is, hogy így ké szül  je -
nek a szá mon ké ré sek re.

g A4, 40 ol dal, ir ka fű zött, 390 Ft helyett 351 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 36 ol dal, ir ka fű zött,
550 Ft

Var ga Gyön gyi, Zsugyel Adél

Kö ze lebb az Ó szö vet ség hez
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

A tan könyv so ro zat Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű ré sze el ső sor ban olyan ta nu ló cso por tok
szá má ra ké szült, ame lyek még nem sok elő -
ze tes is me ret tel ren del kez nek az Ótes ta men -
tum köny ve i ről és ko rá ról. A kö tet ugyan ak -

kor nem csu pán a tör té ne tek pusz ta is mer te -
té sé re vál lal ko zik.

A 16–17 éves kor osz tály ra jel lem ző, hogy a
di á kok már nem – vagy nem szí ve sen – sa já -
tí ta nak el olyan is me re te ket, ame lyek kel nem
tud nak be lül ről azo no sul ni, vagy ame lye ket
nem tud nak kö zel ről meg vizs gál ni. Ám ta nu -
lás ra mo ti vál ja őket az, ha meg ér zik, hogy az
is me re tek a hét köz nap ja ik kal, a ben nük élő
kér dé sek kel, a je len nel és a rá juk vá ró jö vő vel
kap cso lat ba hoz ha tók. A múlt ér té ke i nek
pusz  tán ön ma guk ért va ló meg be csü lé se élet -
ko ruk nál fog va már nem és még nem vár ha tó
el tő lük. Ugyan ak kor eb ben az élet kor ban van
utol já ra le he tő sé gük ar ra, hogy szer ve zett fel -
té te lek kö zött, kor társcso port ban és ta ná ri se -
gít ség gel meg is mer ked je nek a ré gi ko rok ból
szár ma zó kin csek kel, így az Ószö vet ség gel is.

Ezt a lát szó la gos fe szült sé get két szer kesz -
té si elv vel kí sér li meg fel ol da ni a könyv. Egy -
részt a fő szö veg ben meg ta lál ha tók mind azok
az is me re tek, ame lyek elő se gí tik az ott ho ni ta -
nu lást, az össze füg gé sek meg ér té sét. Ugyan-
ak kor az az idő, ame lyet ko ráb ban a tan könyv
hi á nya mi att jegy ze te lés re, dik tá lás ra for dí tot -
tunk az órá kon, most fel sza ba dul hat más jel -
le gű, de épp úgy a tan anyag hoz kö tött el fog -
lalt sá gok ra. Ezek nem má sod ren dű ek, ha nem
ar ra va lók, hogy a ta nu lás sze mé lye sebb le -
gyen, a ta nu lók vi lá gá val lát ha tó kap cso lat ba
ke rül jön. Ezt szol gál ja a tan köny vi fel ada tok
és ké pek je len tős ré sze. A fel ada tok a lec ke té -
má já val kap cso lat ban gyak ran rá kér dez nek a
ta nu lók vé le mé nyé re. Az osz tály ban je len lé -
vő kü lön bö ző vé le mé nyek le he tő vé te szik az
egy más tól va ló ta nu lást, továbbá dif fe ren ci ál -
tab bá vál hat a cso port vi ta kul tú rá ja és igaz -
ság fel fo gá sa is.

A bib li ai tör té ne tek nek az ol va sók éle té vel
va ló ös  sze kap cso lá sa egyéb ként sem ide gen a
szö ve gek szán dé ká tól, eb ben a kor osz tály ban
vi szont meg ke rül he tet len. Ezen az úton vál hat -
 nak élő vé a szö ve gek és sze rep lő ik, s a múlt és
a je len ta lál ko zá sa nem csak a di á ko kat, ha nem
a ta ná ro kat is új fel is me ré sek hez ve zet he ti.

A kö tet ben van nak olyan fel ada tok is, ame -
lyek a ver bá lis ta nu lás ha tá ra in túlra me rész -
ked  nek. Ta lán szo kat lan, hogy kép al ko tás ra és
-elemzésre is le he tő sé get kí nál nak a tan könyv
fel ada tai. S bár nem min den cso port vé gez
szí ve sen ilyen jel le gű fel ada to kat, biz to san el-
nye ri majd az evan gé li kus gim ná zi u ma ink
rajz–mű vé sze ti ta go za tos osz tá lya i ban ta nu -
lók tet szé sét.

A könyv hasz ná la tát se gí tik az egy ér tel mű
ti pog rá fi ai meg ol dá sok: a lap szé lén ta lál ha tó
pik to gram ok, a fel ada tok bor dó színű, dőlt
be tűs kiemelé se, il let ve a ki egé szí tő anyag
szél ső ha sáb ban va ló el he lye zé se. A ta ná rok
ezen kí vül se gít sé get, gon do lat in dí tó im pul zu -
so kat, mód szer ta ni út mu ta tást és fel adat meg-
ol dá so kat is ta lál nak a ta ná ri ké zi könyv ben.
Mind a di á kot, mind a ta nárt ma gas kö ve tel -
mé nyek elé ál lít ja a Kö ze lebb az Ószö vet ség hez
cí mű tan könyv, de a rá for dí tott idő és ener gia
re mél he tő leg meg té rül, ami kor a ré gi tör té ne -
tek ele ven né vál nak a je len ben, és úti tár sa ink -
ká sze gőd nek a jö vő fe lé ve ze tő úton.

g A4, 148 ol dal, ra gasz tó kö tött, 980 Ft helyett
882 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: A4, 124 ol dal, ra gasz tó -
kö tött, 1350 Ft

Mesterházy Balázs

A világvallások közelebbről
Hit tan könyv 15–17 éve sek (XII. évf.)
szá má ra
„Sokakkal együtt vallom azt, hogy a világban
azért hallunk olyan sok vallási ellentétről,
mert hatalmas deficitünk van a világ külön -
bö ző vallásairól való ismereteink terén, meg  -
ragadunk a hamis »abszolút igénynél«, és
nem vagyunk hajlandóak meglátni mindenki -
ben Isten gyermekét. Az a reményem tehát,
hogy ez a tankönyv is segíthet abban, hogy az
ismereteink által teljesebb képünk legyen a
világunkról, azokról a vallásokról, amelyek oly
sokat jelentenek emberek millióinak, függet -
le nül attól, hogy melyik földrészen születtek.
Így nehezen mondanám egy napi öt imát fe -
gyel mezetten elmondó muzulmánra, hogy
po gány, de ugyanezt a szót nehezen hasz nál -
nám egy áldozatokat rendszeresen bemutató
hindura is, pedig Jézust egyikük sem vallja
(leg alábbis szájjal!) Urának.

Korunk – vallási szempontból – talán egyik
legnagyobb veszélye az elvilágiasodás mellett
a szinkretizmus térhódítása. Diákjaink által
ismert sztárok, médiaszereplők felvesznek
egy-egy vallást – vagy annak egy-egy gon do -
latát –, mellyel a ránk bízott fiatalok is szim -
pa tizálnak vagy azonosulni tudnak; fontos
meg tanítanunk őket reflektálni ezekre is.
Még  hozzá úgy, hogy közben tudatosuljon
ben  nük, hogy ezek a kiemelt gondolatok, el -
vek, tanok egy-egy vallás gondolkodásmód já -
ba, kultúrkörébe, keletkezésének történeti ko -
rá ba hogyan illeszkednek bele. 

Ennek a tankönyvnek a célja elsősorban az,
hogy a különféle ismert, nagy vallásokról, val -
lá si koncepciókról szóló ismereteket nyújtson
a diá kok számára. Így remélem, hogy a gon -
dol ko dás, az ismeret segíti a hívő fiatalokat
azon az úton, amelyen reflektálniuk kell az
őket érő hatásokra. Ha ebben segítséget nyújt
nekik, és közben még a saját keresztény hi tük -
höz is közelebb viszi őket, akkor hiszem, hogy
nem volt haszontalan ezzel foglalkozni. Velem
ugyanis ez történt Indiában. Még sokkal kö-
zelebb ke rül tem Jézushoz, még természete -
seb ben tudom meg élni kereszténységemet és
is tenhitemet.” (Részlet a tanári kézikönyv elő -
sza vából.)

g A4, 100 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft he lyett
792 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról.

Jánosi Valéria

Egyháztörténet
Hit tan könyv 16–17 éve sek (XI. évf.) szá má ra

Az egyház Isten szándéka szerint jött lét re,
Jézus az, aki Szentlelke és igéje által hív ja egy -
be és gyűjti össze nemzedékről nem zedékre
azokat az embereket, akik ben ne bíznak. Egy-
szerre szent és profán ez a történelem, hiszen
maga az élő Isten mun kálkodik egyházában és
egyháza ál tal, ám bűnös emberek végzik jól-
rosszul a rájuk bízott mun kát. Jézus ezt
mond ja fő papi imájában: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd
meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15) Az egyház
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története szo rosan összefonódik a vi lág törté -
ne té vel, annak eseményei nélkül nehezen ér -
tel mezhető. Tény, hogy az egyház sok szor és
sokféleképpen vétkezett Ura aka rata ellen,
múltja nem mindig fényes, ám az mégis Isten
népének története. Ahhoz, hogy a magunk
szerepét, feladatát, egy há zunk jelenlegi hely-
zetét megértsük, jó, ha is merjük a múltat. En -
nek ismeretében al ka lomadtán ta lán vé de ni is
tudjuk egy há zun kat az egyre gya koribb vá -
dak kal szem ben.

A tan könyv ter mé sze te sen idő ren dben ha -
lad, fe je ze tek re, órák ra le bontva a meg ta nu -
lan dó kat. A fő szö vegbe ékelt szí nes ke retek -
be fog lal va ér de kes sé ge ket, ki egé szí tő anya -
go kat ol vas hat nak a di á kok. A lap szé lén ké -
pek ta lál ha tók, ér de mes meg nézni ala po san
egy-egy ar cot, mert sok min dent el árul az em -
be ri jel lem ről. A fő szöveg mel lett idé ze tek ol -
vas ha tók az adott kor ban élt szer zők től. Né ha
ne héz meg birkózni a ko ra be li nyel ve zet tel, ám
meg éri a fá rad sá got, hi szen még is csak ők az
el sőd le ges szem ta núk, mi csak értel mez zük a
tör tén te ket. 

g A4, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1550 Ft he -
lyett 1395 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter,
Réz-Nagy Zoltán

Közelebb az Élethez
Hit tan könyv 17–18 éve sek (XII. évf.)
szá má ra

A 12. évfolyamnak szóló hittankönyvvel olyan
lelki és szellemi sétára hívjuk az Olvasót, ame -
lyen nemcsak újabb ismereteket szerez het,
hanem tanítványi élete is formálódhat. Sé tánk
során a poros, zajos utcáról betérünk egy jól -
esően hűvös templom falai közé, ahol a be ren -
dezési tárgyak és szimbólumok vezet nek el a
legfontosabb kérdésekhez: Honnan jö vünk, és
hová tartunk? Milyen felszereléssel vághatunk
neki a világ alaposabb felfede zé sé nek? Van-e
értelme az istenkeresésnek; ho gyan fogadjuk
Isten emberkeresésének hírét? Sza badok va -
gyunk-e erkölcsi döntéseinkben? Milyen kap-
csolatban áll a hit az értelemmel, a jelen a jö -
vővel, a bűn a megbocsátással, Isten az em -
ber rel? Mit tehetünk egyénileg és kö zös ség -
ben a világért és a holnapért? Kér dé se ink
meg válaszolásában a kereszténység kime rít -
 he  tetlenül gazdag tanítása és hagyománya
lesz segítségünkre, és ezekre saját belátásunk -
kal, felelősségünkkel, osztálytársaink, taná -
runk társaságában keresünk majd válaszokat.

g B5, 260 ol dal, ra gasz tó kö tött, 880 Ft he lyett
792 Ft
Ta ná ri ké zi könyv: letölthető PDF formá -
tum  ban a lutherkiado.hu/tanarikezi konyv
oldalról.

Hittankönyvek óvodásoknak
Révészné Tóth Erzsébet 

Mindennap Jézussal...
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások,
gyermekbibliakörök vezetéséhez

„Ez a kiadvány a Magyarországi Evangélikus
Egyház óvodáiban dolgozó és világi óvo dák -

ban hitoktatást végző pedagógusoknak, lel -
ké szeknek, gyülekezeti munkatársaknak kí -
ván szakmai segítséget adni. A mintegy két
év ti ze des egyházi óvodavezetői, illetve hitok -
tatói gyakorlatom és az evangélikus egyház -
ban vég  zett óvodai szakértői munkám ta -
pasz  ta lata segített abban, hogy ezeket a se-
géd anya  gokat szeretettel és segítő szándékkal
min denki számára közreadjam. A könyv
meg írá sát a közel két évtizedes munka során
össze gyűlt egyházi óvodai anyag és a min -
den  na pi tapasztalatok összessége alapozta
meg. Aján lom ezt a kiadványt mindenkinek,
aki az óvo dáskorú gyermekek között végez
szol gá la tot, aki nekik a Szentírás történe tei -
nek se gít ségé vel a kicsik életkori szintjének
meg fe le lően szeretné Isten üzenetét elmon -
dani, aki nek fontos, hogy a gyermekek meg-
is merjék az Úr Jézus Krisztus személyét. 

Természetesen az ajánlott lehetőségek
mel lett mindenki a saját elképzelése szerint, a
felkínált segédanyagot kiegészítve szervez he -
ti a hittanfog lal ko záso kat. Ugyanakkor az
egyes óvodák egyházi, il let ve teológiai meg-
ha tározottsága, felszerelt sé ge, az adott körül -
mények, az adott helyzet, esetleges időbeli
korlátok (például egy-egy vi lá gi óvodában)
befolyásolják a hit tan foglal ko zá sok leveze té -
sét. A történetek fel dol gozá sa kor számítunk a
hit oktatók krea ti vi tására is.

Két kötetet adunk ki. Az egyik a fog lalko -
zá sok vázlatait és az ajánlásokat tartalmazza,
eb ben megfogalmazzuk a ta ní tási, nevelési
célo kat, egy mintafoglalkozást is mellékelve.
A bib  liai tör ténetekhez kapcso ló dó megjegy -
zé  sek a gyer me kek lelki neve lé sét, lelkigon -
do zá sát segít he tik. A másik kötet ben a zenei,
irodalmi, vi zu ális ajánlásokat és egyéb segéd-
anyagokat, bib liai történetek dramatizált vál -
to zatát, illet ve a gyermekmunkában már ki-
 pró  bált és jól hasz nálható kiadványok gyűjte -
mé nyét adjuk közre. Természetesen min den -
ki szá mára adott a lehetőség, hogy az általa
ed dig hasz nált, bevált segédanyagot alkal -
maz va vegyen újabb ötleteket ezekből a köny -
vek ből.”

g A4, 220 ol dal, ra gasz tó kö tött, 1990 Ft he -
lyett 1791 Ft

Révészné Tóth Erzsébet 

Az óvodai hitoktatáshoz
ajánlott segédanyagok
gyűjteménye 
„Kiadványunkban a Mindennap Jézussal… –
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások, gyer -
mek bibliakörök vezetéséhez című kötethez
tar tozó kiegészítő anyagokat adjuk közre. Ez a
gyűrűs mappa nemcsak a keresztyén nevelést
segítő óvodai kézikönyvek felsorolását tar tal -
maz za, hanem tematikus csoporto sí tás ban
meg találhatjuk azokat az evangélikus óvo dák -
tól beérkezett feldolgozási javas la to kat, anya -
gokat is, melyek egyedi megkö ze lí tés ben mu -
tat ják be a gyermekek között végzett hit-
oktatói tevékenységeket. A bibliaköri fog lal -
ko zások mintavázlatai mellett szerepelnek az
egyházi ünnepekhez kapcsolható óvodai fog -
lal kozá sok, gyermek-istentiszteleti alkal mak
rövid vázlatai is.

Ez a kiadvány korántsem teljes, hanem az
ed dig beérkezett anyagokból összeállított, ki-
in  duló gyűjtemény. Szándékaink szerint a jö -
vőben Az óvodai hitoktatáshoz ajánlott segéd-
anyagok gyűjteménye tovább gazdagodhat, és
évente újabb értékes ötletek, vázlatok, énekek
stb. tárháza lehet mindannyiunk örömére.

Nagyon sok áldott gyülekezeti, óvodai al ka -
lom ról, foglalkozásról tudunk, amelyeken ér -
té kes elképzelések, ötletek váltak valóra az el -
múlt időkben. Reméljük, hogy a szer kesz tő -
höz folyamatosan eljuttatott anyagok a továb -
biakban is közkinccsé válhatnak, és segíthetik
majd a Mindennap Jézussal… kötet haszná la -
tát az óvodai hitoktatásban.”

g 260 × 320 mm, gyűrűs mappában, 1720 Ft
he lyett 1548 Ft

A tekercsek színe
Ószövetségi kifestő 4–10 éveseknek

Tartalom: A világ teremtése – Az első ember -
pár – Nóé és az özönvíz – Bábel tornya – Áb -

ra hám új hazája – Az örömhírhozó angyalok
– Ábrahám és Izsák – Izsák fiainak születése –
Egy tál lencse – Az atyai áldás megszerzése –
József álma – Az álomfejtő – József és test -
vérei – Mózes születése – A Tízparancsolat
kő táblái – Sámuelt megszólítja az Úr – Dávid
és Góliát – Dániel az oroszlánok vermében –
Jónás találkozása a cethallal

g A4, 40 ol dal, irkafűzött, 670 Ft he lyett 603 Ft

Az evangéliumok színe
Újszövetségi kifestő 4–10 éveseknek

Tartalom: Jézus születése – A napkeleti böl-
csek – A tizenkét éves Jézus – Jézus megke -
resz  tel ke dése – A kánai menyegző – Jézus és
a gye rekek – Kenyércsoda – Jézus a tengeren
jár –  Zá keus története – Bartimeus – A gu ta -
ütött bé na – Jairus lánya – A megvető pél dá -
za ta – Az elveszett bárány – A tékozló fiú tör -
té nete – Jézus lecsendesíti a tengert – Virág -
va sárnap – Feltámadás – A nagy halfogás – A
mennybemenetel – Pünkösd

g A4, 44 ol dal, irkafűzött, 670 Ft he lyett 603 Ft

Konfirmáció
Tanuló közösségben
A konfirmációi oktatás kézikönyve 

A konfirmációi oktatáshoz kapunk kézbe gaz -
dag módszertani segítséget a Tanuló közösség -
ben című „tanári kézikönyvben”. A könyv bő-
séges muníciót kínál, hogy a legsajátosabb pe -
da gógiai és gyülekezeti helyzetekben is meg  -
találjuk a megfelelő segédanyagot.

A nyolc témaegység sokrétű feldolgozását
összeállító munkacsoport tagjai tapasztalt
gyü  lekezeti lelkészek, katekéták, akik az úgy -
ne vezett „nehéz kérdéseket” sem kerülik meg.
Céljuk nem kevesebb, mint kétségeiket, kér -
dé  se iket őszintén megfogalmazó, hitükért
bát   ran megharcoló, tudatos, elkötelezett és fe -
le lős, nagykorú keresztyén fiatalok oktatása és
nevelése. Mindehhez igen gazdag és korszerű
illusztrációs anyagot is kínál a könyv: irodalmi
sze melvényektől kezdve a fiatalokhoz közel
álló zenei és videoanyagokig, amelyek részben

az interneten is elérhetők. A 21. század új
pedagógiai felismeréseit és lehetőségeit böl-
csen alkalmazó, korunk ki hí vá saira őszinte
választ kereső kötet hosszú évek kemény
csapatmunkájának gyümölcse. Ajándékozza
az egyház Ura a tanítás és a ta  nu  lás Lelkét
mindazoknak, akik e könyv se gít ségével ké -
szül nek a konfirmációi tanításra és tanulásra!
Reménységünk, hogy minél töb ben vallják
majd felszabadult örömmel az apos tollal
együtt: Tudom, kinek hiszek!

g A4, 231 ol dal, kemény fedeles, 3300 Ft

Luther Márton

Kis káté
g A6, 68 ol dal, kartonált, 290 Ft he lyett 261 Ft

Káté
Evangélikus keresztény hitünk rövid
össze foglalása

g 115 × 200 mm, 112 ol dal, kartonált, 250 Ft
he lyett 225 Ft

Egyéb
Biblia (revideált új fordítású)
g közepes, kék, zöld, bordó színű táblával,

3100 Ft he lyett 2250 Ft
g nagy, 5100 Ft he lyett 4590 Ft
g magyarázó jegyzetekkel, 5100 Ft he lyett

4590 Ft

Evangélikus énekeskönyv
g kicsi, 1150 Ft he lyett 1035 Ft
g nagy, 1950 Ft he lyett 1755 Ft

Hitoktatási napló
g 270 Ft

Kiadványaink megrendelhetők
a Luther Kiadótól:

1085 Budapest, Üllői út 24.
Fax: 1/486-1229

E-mail: kiado@lutheran.hu 
Megvásárolhatók

a kiadó könyvesboltjában:

Budapest VIII. ker., Üllői út 24.
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

Kaphatók internetes könyvesboltunkban is:

www.bolt.lutheran.hu
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„ jö ve vé n y vol tA M, é s be fo gAd tA tok …”

Takaróvagytakarodó
AnapokbanazugligetiSzentCsalád
Plébániatemplomábanemlékeztünk
megaMagyarMáltaiSzeretetszolgá-
latmegalakulásánakhuszonötéves
jubileumáról.Kozma Imre atya és
másokfelelevenítettékanegyedszá-
zaddalezelőtttörténteket:mintfo-
gadtákbeazegyrenagyobbszámban
érkezőkeletnémetmenekülteket.
Sokanemlékezhetünkmégazek-

korvertsátrakra,azútszélenparko-
ló Trabantokra és Wartburgokra,
leginkább pedig a mind nagyobb
számbanideérkezőemberektekin-
tetére. Abban fokozatosan jelent
megamerészségésazelszántságcsil-
logása, felváltvaabeletörődésésa
megadásfénytelenségét.Szívükmég
perszetelevoltaggódássalazotthon
hagyottakéssajátjövőjükiránt,úgy
éreztékazonban,hogyaszabadság
hiányamiattmenniükkell.
Hoztákgyermekeiket,kismotyó-

jukatésdédelgetettálmaikatademok-
ráciáról.Mindtöbbenhagytákottaz
NDK-t.AzazótaNémetországállam-
főjévéválasztottJoachimGauckma-
gyarulismegjelentönéletrajziköny-
vében (Nyári fagyok – őszi kikelet)
olvashatóegytalálókijelentés,ame-
lyetmégkeletnémetlelkészkéntmon-
dott: „Hamajd szabad lesz elmen-
nünk,akkorakarunkittmaradni.”
E szabadság hiányában persze

mindtöbbenkívántákillegálisanel-
hagyniazországot.„Azutolsóoltsa
leavillanyt”–mondtákegymáskö-
zöttfanyarhumorral.Tudvántudták,
hogyaStasi,akeletnémetállambiz-
tonságittisnyomonkövethetiőket,
ésbesúgókatküldöttutánuk,ezért
gyakranegymásbansembíztak.An-
nálnagyobbreménységgeltekintet-
tek ránk, magyarokra. A zugligeti
hívekésáltalábanajóakaratúembe-
reknagyleleménnyelsegítettékőket,
és immár az akkori magyar kor-
mánysemvolthajlandóeljátszaniJú-
dásgyalázatosszerepét.
Egyleleményesésnagymunkabí-

rásúasszony,CsillavonBoeselager
közvetítettanémetésamagyarha-
tóságokközött,ésaző–rákbetegsé-
géveldacoló–szívósságánakiskö-
szönhetően bontottak zászlót ha-
zánkbanamáltaiak.Itt,azugligeti,
majdacsillebércitáborbanaztánmás
karitatív szervezetek és egyházak
képviselőiismegjelentek,éssegítet-
tékélelemmel,jószóvaléslelkivi-
gasszalamenekülteket.Számoske-
resztelőreissorkerültitt.
Aszámkivetettekközöttvalóság-

gá váltak Jézus profetikus szavai:

„Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam,ésinnomadtatok,jöve-
vényvoltam,ésbefogadtatok,mezí-
telenvoltam,ésfelruháztatok,beteg
voltam,ésmeglátogattatok,börtön-
benvoltam,éseljöttetekhozzám…”
(Mt25,35–36)
Azótatörténelemmévált,hogya

Sopronmellettipáneurópaipiknik
mégcsakrésnyirenyíltkapujánke-
resztül,majdaszeptemberiteljesha-
tárnyitáskövetkeztébenamenekül-
tek milyen tömegei futottak vagy
gördültekátaszabadvilágba.Akkor
mégnemtudhatták,hogyhamaro-
sanleomlikaberlinifalis.
Magamisőrzömennekegydarab-

ját.Zugligetben,azegykorisátortá-
borhelyénegyjóvalnagyobbfalfe-
lületemlékeztetEurópaakkoriket-
téosztottságára.
Azótaelteltnegyedszázad.Ben-

nünket,magyarokatazótaéppenség-
gelmárnemhordtenyerénanéme-
tektöbbsége.Lelkükrajta:ahálava-
lóbannempolitikaiéstörténelmika-
tegória.
Denekünkisérdemesönvizsgála-

tottartanunk:megvan-emégben-
nünkaszeretetakkoritüzeésabe-
fogadáshajdaniönfeláldozása?
Huszonötévgyorslepergéséntű-

nődöm,amikortapasztalom,hogya
zugligetiSzentCsalád-templomkö-
zelébennehézkesenpróbálparkolni
egynémetrendszámúautó.Talánép-
penCsillavonBoeselagercsaládtag-
jaitvagyegykorimunkatársaithoz-
zaanegyedszázadosünnepségre.A
sofőrkicsitfeltartjaasort,többentü-
relmetlenüldudálnak.Egykutyáját
sétáltatóasszonyhangosan–persze
magyarul–odakiáltazérkezőknek:
„Miértjöttetekvissza?Takarodjatok
márinnen!”
Szeretnémhinni,hogynemezaz

általános.Remélem,hogyazanem-
zet,amelyegykorpéldátadottazön-
zetlenségre,nemveszítetteelnagy-
vonalúságát. Akik egykor takarót
adtak,azokmostnemmondhatják,
hogy „takarodjatok”. Sok minden
változottazelmúlthuszonötévalatt,
Istenigéje,Jézusszavaazonbanvál-
tozatlan igénnyel lép fel: „…éhez-
tem,ésennemadtatok,szomjaztam,
ésinnomadtatok,jövevényvoltam,
ésbefogadtatok,mezítelenvoltam,és
felruháztatok…”

g FabinyTamás

Elhangzikaugusztus24-énaKossuth
rádióVasárnapiújságcíműműsorá-
nakLélektőllélekigrovatában.

Az Asztali Beszélgeté-
sekKulturálisAlapítvány
(ABKA)ésaVarsóiMa-
gyar Intézetegyüttmű-
ködésében Lengyelor-
szágban is bemutatott
emlékezetkiállításalbu-
ma lengyel nyelven is
megjelent.
A„Holvanatetestvéred?”–Ámos

Imreésa20.század címűtárlatanyár
elejénnyíltmegazABKA,aMagyar-
országiEvangélikusEgyházésaVar-
sóiMagyarIntézetegyüttműködésé-
ben a varsói Emanuel Ringelblum
ZsidóTörténetiIntézetben.AzÁmos
Imreműveitéskortársmagyarmű-
vészek reflexióit tartalmazó kötet
ezerpéldánybanjelentmeglengye-
lülakulturálisintézetfinanszírozá-
sában.Amagyaremlékezetkultúrát
ateológia,aképzőművészet,aziro-

dalomsegítségévelfel-
dolgozótárlatéskötet
így immáron széles
körbenelérhetővévált.
Az album a 2013-

banaCorvinaKiadó
ésLutherKiadógon-
dozásábanmegjelent,
Ámos Imre és a 20.

század–Kortársösszművészetikiál-
lítás címűkötetrövidítettváltozata.
Akiállítást–amelyelőször2012-

ben,ÁmosImreszázötödikszületés-
napjánnyíltmeg–Szentendrétkö-
vetőenDunaszerdahelyen,Pécsett,
Berlinben,BudapestenésVarsóban
isbemutatták.Eddigösszesentöbb
mintnegyvenötezrenlátták.AVar-
sóbanaugusztusvégéignyitvatartó
tárlatnovembertőlWrocławbanlesz
megtekinthető.
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LengyelülismegjelentazÁmosImre
ésa20.századcíműalbum

„AtavasziNiszánhónaptizennegye-
diknapján,korareggelJudeaproku-
rátora,PonciusPilátusvérvörösbé-
lésűfehérköpenyben,katonásléptek-
kelmegjelentafedettoszlopcsarnok-
ban,amelyNagyHeródespalotájá-
nakkétszárnyaközthúzódott”–szól
aMargaritaNyikolajevnaáltalolyra-
jongvaolvasottbetétregényelsőné-
hánysora.Amisztikushangvételű,
már-márapokrifiratraemlékeztető
betoldásokmagánakaregénynekis
különleges atmoszférátkölcsönöz-
nek.Nemcsupánaszövegaszöveg-
benstruktúraésazidőkezelésleszígy
különleges;voltaképpenAMesterés
Margaritáról lehetetlenségmegálla-
pítani,miaműfaja.HátmégAMes-
terésMargarita feldolgozásáról!
Azígykeletkezett,féligbűnügyi-

nyomozó, félig metafizikus-vallás-
szociológiai, félig bohókás regény
úgynevezettolvasmányregénnyé lesz
–alcíménekmeghatározásaszerint.
Az olvasáskutatással is foglalkozó
KamarásIstvánugyanisebbenané-
milegBulgakovtólkölcsönzött,illet-
veáltalaihletettműbenazegyébként
normálisesetbenhallgató,csendben
asorokatkövető,gondolataitmagá-
bantartóolvasótkiemelielnyomott
helyzetéből,ésatörténetrészesévé,sőt
könyvénektársszerzőjévéteszi.Illet-
venemazolvasót,hanemhétkülön-
bözőolvasót! Hétkülönbözőnemű,
korú,történetű,élethelyzetű,értékren-
dű,ízlésűésvilágnézetűolvasót.
Aregényvégérenagyonisössze-

szokó,egymássalakülönbözőségek
ellenéretestvériségrejutóíró-olva-
sókakövetkezők:azŐszirózsaSze-
retetotthonlakója,özvegyWolfBé-
lánényugdíjasbérszámfejtő;Waltner
Gézanyugdíjaserősáramúvillamos-
mérnökKelenföldről,alakótelepről;
egymagautánfolytonbevásárlóko-
csit és egy foltos kutyát (Foltost)
húzó, hajléktalan külsejű, Gregácz
Gyulanévrehallgatóborostásférfi;
egy szabadbölcsész; egy jógát és

harcművészetet űző informatikus;
egydinamikusnegyvenesneokateku-
men(„Ezegy lelkiségi irányzat,ha
nemtudná”–mondja);ésegyfelte-
hetőleggyöngeidegzetűadóellenőr,
akitürelmétvesztveidőnekelőtteab-
bahagyjaaregényolvasását,mond-
ván:„Ne,ebbőlagiccseskispolgári
ciróka-marókából nekem elegem
van.Énelmentem.Alászolgája!”Ér-
demesvolnamegkérdezniaszerzőt
az adóellenőr szociálpszichológiai
mutatóiról,desajnosazolvasmány-
regényolvasójanemkérdezhetbele
azolvasottakba.
AMesterésMargarita történeté-

nekszereplőiazolvasókatnemlát-
ják,nemhallják,deazokőketbárho-
vakövethetik,mégMargaritamellé
isfelülhetnekaboszorkányseprűre
azonazördögiéjszakán,sőtPonci-
us Pilátust is meglátogathatják a
Holdon…Azolvasatok,értelmezé-
sekidőnkéntegybecsengenek,sok-
szor összecsapnak. A neokateku-
menpéldáulazelsőfejezetbenmeg-
vallja: ő azért kezdte el olvasni a
könyvet,mertúgyhallottahasonló-
képpkegyesismerőseitől,hogylénye-
géttekintveJézus-regény.Azinfor-
matikusnakkevésbéemelkedettmo-
tivációja van:meg akarjamutatni,

hogyigenisfeltudfalniegyilyenvas-
koskönyvet,amelynekráadásulorosz
aszerzője.Későbbugyanezazolva-
sóarraameglepőkövetkeztetésrejut,
hogyaregényvoltaképpen„asátán
evangéliuma”.
Azolvasókvitatkoznak,találgat-

nak, dohognak, néha aggódnak a
szereplőkért,neadj’Istenvészmadár-
kodnak–főlegazidőshölgy–,sír-
dogálnak.Beleélikmagukatatörté-
netbe,bevonvaezzelmagátazolvas-
mányregénytolvasótis–azember-
nek itt-ott kedve szottyanna szó-
csatábakeverednipéldáulavaskala-
poslelkiséggeltraktálónegyvenessel
vagyazolykorkissészabadosanbe-
szélőszabadbölcsésszel.
Akommentárokközöttrendkívül

szórakoztatóak isakadnak.Például
amikorasátánibáltleírófejezetben
Margaritaészreveszi,hogymindigéj-
félvan,azidőshölgydúdolnikezdi:
„Megállazidő…”Vagyamikorazin-
formatikusnak szöget üt a fejébe,
hogyankövetikmajdaszereplőketa
bizarr légiútvonalon,aszabadböl-
csészfrappánsanígyszól:„Remélhe-
tőlegaképzeletszárnyán,ahogyegy
olvasóhozillik.”Deelőfordul,hogyva-
lakinembírmagával,ésodaszólasze-
replőknek,megfeledkezvénpasszív
szemlélődőszerepéről.Példáulaneo-
katekumen Margarita és Woland
párbeszédéthallvaaztsziszegi:„Lel-
kedetakarja,teszerencsétlen!”
Tetézieztafajtahumorforrásta

szerzőazzal,hogyazolvasókatköz-
vetlenülAMesterésMargaritameg-
jelenése(1966–67)utániidőszakra
helyezi. Reflektálhatnak az akkori
politikaihelyzetreis,ígypéldáulaz
informatikusgyakranaKGB-regya-
nakszik.Amikorazepilógusbanaz
olvasók újra a Varietészínházban
ücsörögnek, még a Kamarás-féle
olvasáskutatókkal isösszefutnaka
sorokközött,azinformatikusvéle-
kedéseszerintőkmind„olvasásku-
tatónakálcázottKGB-sekéstitkos-
rendőrök”.
Ha az ilyeténképp gyanakvó re-

gényalaktalánkisséelisvetisulykot,
mindenképpenjólkörüljártügynek
tekinthetőAMesterésMargarita ol-
vasása az Utánam, olvasók! című
olvasmányregényben. Figyelemre
méltókísérletakönyv,melyolvasói
szokásaink vizsgálatára, reflexióra
ösztönöz,felelevenítveegyrégolva-
sottnagyszerűregényt.Hátigen,a
hajléktalannakalighanemigazavan,
mikor megjegyzi: „Minden jó re-
génypontosanmirólunkszól.”

g KinyikAnita

KamarásIstvánOJD:Utánam,olva-
sók!(Olvasmányregény.)PontKiadó,
Budapest,2014.Ára2625forint.

AMesterésMargarita
ésazutánukfutóolvasók

KamarásIstvánújregényéről

b „Vegyéktudomásul,hogyJézusKrisztusigenislétezett”–bizonygat-
jaazálruhássátán,WolandMihailBulgakovAMesterésMargarita
című,mesteriszövésűregényéneknyitófejezetébenamegdöbbentkri-
tikusnak,BerlioznakésaHontalannévrehallgatóvallásellenesköl-
tőnek.Azolvasóregénytiskaparegényben:benneföl-föltűnik–a
racionálisanmegnemmagyarázható,titokzatoseseményekmellett
–egy-egyfejezetaMester,azazamegnemértettíróPonciusPilátus-
rólszólószövegéből.MindeztKamarásIstvánOJD dolgoztafölsa-
játkönyvében,amolyan„bohócrendbélihez”méltóan–hiszenane-
veutánállóbetűszójelentése:„OrdoJoculatorumDei”,vagyis„Isten
BohócainakRendje”.Utánam,olvasók! címűregényébenamindigkí-
sérletezőszerző–szociológus,olvasáskutatóis–azegyébkéntisne-
hezenfölgöngyölíthetőszálakközéfűzteamagáét:hétolvasókom-
mentárjait.Interaktív,kreatívésbátorpárbeszéd-kezdeményezésjött
ígylétreavilágirodalmiremekkelésremekről.Szobahűvösébe,Ba-
latonpartjára,„betegidegekre”egyarántajánlott!

Ajelentősszociálisszolgáltatástvég-
zőbevettegyházakszakértőivelfolyt
egyeztetésaugusztus13-ánazEmbe-
ri Erőforrások Minisztériumában
(Emmi). Czibere Károly szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózá-
sértfelelősállamtitkárésNyitraiIm-
re szociálpolitikáértfelelőshelyettes
államtitkárhivatalábanfogadtaaje-
lentős szociális szolgáltatást végző
bevettegyházakszakértőit–olvasha-
tóatárcaközleményében.
CzibereKárolyazelőzetesmegbe-

szélésen elmondta: a törvényhozás
menetéhezésaköltségvetéstervezé-
séhezigazodvaezévtőlrendszeresen,
éventelegalábbötalkalommaltarta-

nakegyháziszakmaiegyeztetőfóru-
motszociálisügyekbenésafelzárkó-
zás területén az egyházi ügyekért
felelősállamtitkársággalegyüttmű-
ködve.Szociálisésfelzárkózásiügyek-
benfontosstratégiaipartnereiakor-
mányzatnakabevettegyházak.Az
Emmimindkétterületenújalapok-
rahelyeziazegyeztetésekrendszerét.
Azegyházakországszerteszámos

szociális intézményt tartanak fenn,
államifeladatokellátásátvállalják,va-
lamint a mélyszegénységben élők,
köztük a romák felzárkózásában is
tevékenyenvesznekrészt.
Amostaniésatervezettkonzultá-

ciócélja,hogyazegyházakvéleményé-

nekfigyelembevételévelkiszámítható
éstöbbévreelőretervezhetőintézke-
désekvalósuljanakmeg,valamintaz
egyházi fenntartói tapasztalatokbe-
épüljenek mind a szociálpolitikába,
mindafelzárkózáspolitikába.Afolya-
matos egymásra figyelés érdekében
szakmaipárbeszédetéstapasztalatcse-
rétvárnakarésztvevőkarendszeres
egyeztetésektől.
Azegyházaküdvözöltékazegyütt-

működésújrendjét,éshasznosnak
tartjákamegújulópárbeszédmeg-
kezdését–olvashatóazEmmiSzo-
ciálisÜgyekértésTársadalmiFelzár-
kózásértFelelősÁllamtitkárságának
közleményében. g MTI

Rendszeresegyeztetésazegyházakkalszociáliskérdésekről
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Azállandókatonai,rendőrijelenlét
mellettszámomraalegfeltűnőbba
szemek, a tekintetek találkozása,
szívszorító kommunikációja volt.
Utcán,bazárban,kávéházban,emlék-
helyen, repülőtéren, templomban
érzékelhetővoltezafurcsavibrálás:
kivagy?Zsidó,arab,keresztyén,ba-
rát, ellenség, esetleg a következő
pillanatban magát és környezetét
felrobbantómerénylő?
A legfeszültebb légkör a temp-

lomtérenvolttapasztalható.Kiscso-
portunkközeledésétlátvamuszlim
nőkhangosankiáltoztakfelénk:Al-
lahakbar! (Allahalegnagyobb!)Asi-
ratófalnál(nyugatifal)egyarabgye-
rekkezébőlpuskátformálvasorozott
megminket…
Apolgáriéletbenisállandóanje-

lenlévőfegyvereklátványaszokatlan.
Hotelünkben több esküvőt is lát-
hattunk.Acivilbenlévőrokonhátán
isottapuska.Aférfiakhárom,anők

kétévigkatonáskodnak.AJordánban
megkeresztelkedőket is fegyveres
katonákvigyázzák.
Jeruzsálem Betlehem felé néző

házainakablakaitazállamgolyóál-
lóüvegrecserélte,mertgyakoria
palesztin területről érkező lö-
vedék…
Számtalanalkalomadódottutcai

beszélgetésre.Sokakhozodaléptem,
érdeklődtemélethelyzetükről,hogy-
létükről.Azesetektúlnyomórészé-
benláthatóörömmelésfelszabadult-
sággalfogadták,hogyegymagyarke-
resztyénmosolyogvaköszön,ésjót,
békétésáldástkívánzsidónak,musz-
limnak,keresztyénnek.
Feltűnővoltasokhívő,imádkozó

zsidó.Hotelben,repülőtéren,általá-
bannépescsaládkörébenvettékfel arítushozelőírtfelszerelést.Szám-

talanbabátváróasszonyt,babakocsit
tolóapátéskisgyermeketláttunk.Az
ortodoxférfiaknemdolgoznak,deaz
államfizetiőket,mertimádkoznak
Izraelért,ésgondoskodnakanépes-
séggyarapodásáról.Szemtanúivol-
tunkakörülmetélkedésnagycsalá-
dieseményének,ésélményvoltlát-
niabármicvának,afiúkfelnőttéava-
tásánaknagyörömmelvalómegün-
neplését(jobbalsóképünkön).
Izraeljövőjeemberilegmegoldha-

tatlan. Számtalan közös éneklés,
imádkozásésbibliaolvasásközbenvi-
lágossáváltazeddigievidencia:Jé-
zus.Csakő,aMessiáshozhatmeg-
oldást,feloldást,megváltástzsidónak,
arabnakésmindennépnek.Ezértis
mentünkerreazútra,hogyimádkoz-
zunkIzraelért,ésimádkozzunkmin-
dennépért.MegistettükaSzentlé-
lekvezetésében.

g SzeverényiJános

Izrael,2014.augusztus
Húszfősökumenikuscsoporttaljártunk
aSzentföldönaugusztuselsőnapjaiban.
AzéjféliKiáltásMisszióáltalszervezett
útkockázatosnakígérkezett,hiszenpat-
tanásigfeszültahelyzetIzraelben,dea

környékbeli országokban (Szíria, Irak,
Libanon) és a világ számospontján is.
Acsoportlelkészekéntjártamvégigazis-
mertéskevésbéismerthelyeket,figyel-
veanekünkszólóigékre.

Miniportrék
fasorigimnáziumunk
tudósnövendékeiről

AzinterjúbanTellerEdearrólbeszélt,
hogyKármánTódor arepülésterüle-
tén,SzilárdLeó azatombombameg-
alkotásában,Wigner Jenő és Neu-
mannJános tulajdonképpenminden
területen,defőkéntazatomfizika,il-
letveakomputerek,aszámítástechni-
ka világában végzett korszakalkotó
munkát.KármánTódor,NeumannJá-
nos,WignerJenőésSzilárdLeóafa-
sorievangélikusgimnáziumbantanult,
aholakkor(is?)areáltárgyakvoltak
erősek.TellerEdeviszontaReáltano-
dábajárt,mivelédesapja„aszépma-
gyarbeszédettartottafontosnak”…És
mostkövetkezzenekTellerEdeszavai!
„Arrólszeretnékbeszélni,amirőla

legtöbbettudok.Arról,amitabaráta-
im és jómagam csináltunk. Mind-
összeötemberrőlakarokszólni.Azel-
ső Kármán Tódor, akinek nagyon
nagyrészevoltazamerikairepülőkki-
fejlesztésében, és ezáltalHitlert le
tudtuk győzni. Ehhez Kármán na-
gyonsokkaljárulthozzá.Ugyanakkor
jelentősrészükvoltbenneanémetek-
nek,akikelsőrangúakvoltakarepü-
lés terén. Ismeretes ugyanis, hogy
Kármánarepülésselkapcsolatostu-
dásátNémetországbanszerezte,mi-
kéntmindazok,akikrőlbeszélnifogok,
mindNémetországbantanultak.
Hogyakkormiértnemanémetek

nyertek?Kérem,mertHitlernembe-
csülteatudományt.Hihetetlenpoli-
tikaihibákatkövetettel.Anémetek-
nekjetrepülőgépeikvoltakamásodik
világháború kezdetén. Ezeket Kár-
mánTódorközreműködéséveltervez-
ték.Elbizakodtak.Abbólakartakmeg-
élni,amirendelkezésükreálltKármán-
nakaközreműködésével,segítségével
ésleleményességével.Aztakartákki-
használni,éshúzták,halasztottákaz
új repülők kifejlesztését. Mellesleg:
mégígyisanémetrepülőkvoltaka
legjobbakaháborúvégén,mégmin-
dig jobbak voltak,mint akármelyik
más repülő.Akár azorosz, akár az
amerikai repülőknek menekülniük
kellett,hamegjelentekanémetjetek.
Rooseveltnek voltelégintelligenci-

ájaaztmondani,hogyjó,ittvannakaz
újak, nekünk ebből ötvenezer kell,
ebbőlmegszázezer.Akatonákviszont
azt mondták, hogy ez túl sok. De
KármánTódorreplikázott,hogynem
túlsok.Éstalálttábornokokat,akik
egyetértettek vele, és kihasználták
azokatatudományoslehetőségeket,
amelyeketfelkínáltak.Mindennekha-
talmasbefolyásavoltaháborúkime-
netelére.”(…)
„MostSzilárdLeótkellemlítenem.

Ő volt az első – annak idején az
egyetlen –, aki azonnal felismerte,
hogygyökeresfordulatravanszükség
azállammagatartásában.Bárnálaén
jótízévvelfiatalabbvagyok,demár
Pestről ismertem – ő gyakran be-
széltvelem,sokattanultamtőle.Ésegy
napNewYorkbanaztmondtanekem:
»Magavezetautót,elvinneEinstein-
hez?«Hátelvittem.ÉsottvoltSzilárd
zsebébenazabizonyoslevél…Ez,ké-
rem,1939.augusztus2-ántörtént.És
Einsteinaláírtaalevelet,amitSzilárd
és–azthiszem–Wignerfogalmazott:
szükséges, hogy alaposan megnéz-

zük,hogymitlehetcsinálni.AztánSzi-
lárdeljuttattaeztaleveletRoosevelt-
hezoktóbervégén,amikormárlezaj-
lottamásodikvilágháborúelsőszaka-
sza,alengyelekkegyetlenleverésével.
Kérem,azelnöknemhabozott.Meg-
kaptunktőlemindentámogatástaz
atombomba elkészítéséhez. A kez-
deményezésérdemeaSzilárdévolt.És
Szilárdsegítettvalamennyiünket,hogy
gyorsanésjóldolgozhassunk.Ősok
mindenmásnagyszerűtisvégbevitta
tudományban,olyanvolt–nemsza-
badnaeztmondanom–,mintegypil-
langó: egyszer itt, aztán ott, de az
atomkísérletekazőkülönösérdeme
volt.Ésebbenőfontosabbattettmég
KármánTódornális.”(…)
„ÉsottvoltWignerJenő,akinem-

csakkészatomelméletetadott,deaz
atomenergiagyakorlatialkalmazásate-
rénisazelsővolt.Őtervezteazelső
atomreaktortbiztonságivonatkozás-
ban meg egy sor részletkérdésben.
Egésziskolátalapított.”(…)
„Én azt hiszem, hogy Neumann

Jancsivoltalegnagyobb.Ővoltaz,aki
alegtöbbdologhozértett.Mindenhez.
Sajnoselégkoránmeghalt.Azötve-
neséveiben,rákban–ésarákazagyát
támadtameg.Hosszúórákattöltöt-
temveleéleteutolsóheteiben.Sokat,
nagyonsokatgyötrődött.MertNeu-
mannJancsi–jobban,mintbárkimás
–azagyátakartahasználnimégak-
koris.Nekialegnagyobbörömeta
gondolkodás,afeltalálásokoztamég
azutolsóheteiben,napjaibanis,még
ekkorispróbálkozott.Demárnehe-
zenment…NeumannJancsitasors
azonaterületensújtotta,amelyszá-
mára a legfontosabb volt. Előzőleg
azonban már maradandót alkotott
nemcsakamatematikában,hanemel-
sősorbanakomputer,azújszámító-
gépmegteremtésében.Azthiszem,a
számítógépmegalkotásavalószínűleg
a legnagyobb tudományos és gya-
korlati tette a 20. századnak.Neu-
mann Jancsinak ez a teljesítménye
rendkívüli.”(…)
„Ésmostmár–nemakaroksze-

rénylenni–magamrólakarokbe-
szélni. Egész egyszerűen én nem
sokújatalkottam,deegyetokvetle-
nültettem:atudományésapolitika
terénnemtörődtemazzal,hogymá-
sokmitmondanak,azttettem,amit
helyesnekésszükségesnekláttam.És
eznemvoltkönnyű.Mertkivándo-
roltam Magyarországról, Európá-
ból,aholazénközösségem,atudós-
társaságközösségevolt,éssokszor
éppen ezzel a társasággal kellett
összekülönböznöm, ami nem volt
könnyű.Azthiszemazonban,ennek
köszönhető bizonyos vonatkozás-
ban,hogyaszabadvilágjobbanföl
van készülve a jövő problémáinak
megoldására.Mert énhiszem,na-
gyonerősenhiszekabban,hogyatu-
dományegyésoszthatatlan–akárel-
méleti,akárkísérleti,békés,védelmi,
mindegy.Ésahaladásazegyikben
haladásthozamásikbanis.Énezta
szempontotképviselem.Ésvoltalkal-
mamrá,hogyennekaképviseletében
olyandolgokathajtsakvégre,amikre
másnemvállalkozott.” g

b Azalábbiakbanegy1996.október19-énkészültinterjúbólidézünk.Ari-
porter(ZeleyLászló) arrólfaggattaavilághírűatomfizikust,TellerEdét,
hogyamásodikvilágháborúkimenetelétmikéntbefolyásoltaazAmeri-
kábanéltmagyarszármazásútudósoktevékenysége.Azelhangzottakfel-
idézéseazEvangélikusÉletolvasóinakérdeklődéséreleginkábbmégisazért
tarthatszámot,mertebbenazinterjúbana„hidrogénbombaatyjának”
tartottTellerigaziminiportrékatrajzolvilághírűtudóstársairól.
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KecskésMalvinházaafalufőutcájánvolt.
Egyátlagosházesetébennemlenneebben

semmikülönös.Azőesetébenazonbanafőut-
camindenképpentúlzásnaktűnt.MertKecs-
késMalvinnaknemavezetéknevevoltkecskés,
hanemacsúfneve.Pontosabbana lerövidült
csúfneve:aKecskeszagúból.Malvinnéniugyan-
isélt-haltakecskékért,libákért,kacsákértéstyú-
kokért.Mitöbb,nemiscsakértük,de…na,vall-
jukbe,velük.
Egyházbanéltekőkegyütt,nagyegyetértés-

benésborzasztóbűzben.Abaromfifélékako-
módonkuporogtak,azágyvégénköltöttek,a
kecskékaruhásszekrénybentanyáztak,aszoba
sarkábanheverésztek,Malvinnénimegszóra-
kozottandudorászvatett-vettközöttük.Időnként
kedvesenkorholtaisőket:
–Ej,Özséb,Özséb,nemszoktunkámazágy-

rapotyogtatni,mintazoktalanállatok.Ottvan
asarokbanaládád.Na,nembaj,majdmegtanu-
lod.Klotild,hátszépeneldugtadeztatojást.Csak
akkortalálokrá,mikormárszagavan.Hátleg-
alábbkikeltettedvolna,haígyelrejtetted.Ejnye,
ejnye,desokbosszúságomvanveletek!
Ígybecézgette,vezetgetteházanépét, féltő

gondoskodással.Csakhetenteegyszer,szomba-
tonhagytaelbiztonságoskismenedékét,hogy
újrafeltöltseakövetkezőhétreakamrátmaga
megakedvenceiszámára.Általábantejetvetttö-
méntelenmennyiségbenmegélesztőt,cukrot,
zsírt.Aztettékmindannyian.Néhaegykismé-
zet,„mertazÖzsébél-halérte”.Atöbbienniva-
lótmegteremteaféligvadkertisaszámukra,ta-
vasztól őszig kinn járkálhatott napközben a
kertbenajószágis.Atakarmánymegaföldjeit
bérlőktőlérkezettnekiktélire.
Avizet,villanytrégkikapcsoltákmáraház-

ból,amitMalvinnéninemisigensajnált.
–EgyszerSárimmajdnembelefulladtafür-

dőkádba.Nemengedekénabbavizetjószívvel
sohatöbbé.Avillanymeg!Csakreszketazem-
ber,hogyagyoncsapjaegyszer,akáravillám–
mondogatta.
Elégedettenéltekőkígyis.Szomszédaikkalel-

lentétben, akik bizony, sokat panaszkodtak,
hogynagyabűzazállatokmiatt,meghogyMal-
vinnéninemadjavisszaagyerekekátesettlab-
dájátsoha.Megegyáltalán,micsodaszégyenez
aputriitt,afőutcán.Mégazingatlanárakatisle-
húzza.Deperszenemvoltmittenni.Nincsrá
törvény,hogykimittarthataházában.Éshabe-
legondolunk,van,akióriáskígyóvalélegyfedél
alatt,mégsemnézzükőrültnek…Malvinnéni
megakecskéiésegyéblábasjószágaitehátma-
radtakafőutcánaházban.

* * *

Telt-múltazidő,mígegyszercsakvalakinekfel
nemtűnt,hogyMalvinnéninemvoltvásárol-
nimárvagyháromhete.Hideg,télinapokvol-
tak,csúszósazút,félősekazöregasszonyok,sen-
kinemgondoltrosszra.Taláncsaknemmerki-
jönniazutcára.Namegabűziskevésbékava-
rogahószagban,hátnemgyanakodtakaszom-
szédoksem.Mégszerencse,hogyazöreg,sán-
tapapéppenabbanazutcábanlátogatottakkor-
tájt.KerülgetteegyideigMalvinnéniházát,de
aztáncsakföltekintettazégre.
–Mittegyünk,ezisazÚristeneltévedtbárány-

kája–sóhajtotta,éslenyomtaakapukilincsét.
Aházbalépvenagylevegőtvett.Szükségeis

voltanagylevegőre,mertodabentmárnemigen
voltbelőle.Kecskebakbűz,baromfiürülék,rég
nemmosottágyneműkesernyésszagaésbeteg
fojtogatólélegzetevegyült,kavargott.
Szegénysántapapönkéntelenül(vagyönvé-

delemből)azablakhozlépett,deMalvinhang-
ja megállította: az ágyból szólt rá az öreg-
asszony,hogykinemerjenyitni,mertőitthét
teljesévenemszellőztet,amiótaaKlotildkito-
jogattaatojásait,ésazok,szegények,abetonon
rögtönszörnyetishaltak.Őmásodszornemkoc-
káztatmegilyencsapást.
Apapafületövétvakarta.
–Szépenbánszazállataiddal,Malvinlányom

–nyögtekivégül,mertsemmiokosabbnemju-
tottazeszébe.–MegbecsülödIstenteremtmé-
nyeit.Deminthaelfeledkeztélvolnaróla,hogy
azemberekisazőalkotásai.Velükminthake-
vesebbettörődnél–kockáztattamegóvatosan.
Malvinnénielgondolkodvakönyököltfelaz

ágyában.

–Hátőkseigenbántakvelemszépen.Dene
firtassuk–mondta.–Ittfekszekmárharma-
dikheteazágyban,éstevagy,édesöregem,az
első,akimegnézi,nemfordultam-emégföl.Ha
ezakecskenincsvelem,megaSári,akimin-
dennaptojikegyetide,azágyamvégéhez,le-
het,hogyéhenisvesztemvolnaahidegszo-
bában.Denefirtassuk.
Azöreg,sántapapkicsitelpirult.Őseérdek-

lődésből, inkábbszentkötelességbőllátogatta
megeztabogarasvénasszonyt.Szegénytényleg
nemnagyonlehethálásazemberiségnek.
Apapnemistudottmitmondaniválaszkép-

pen,csakhümmögött.Malvinnéniazonbanfoly-
tatta.
–Demégisigazadlehet,édesöregem…
Szegény öreg papra ekkor olyan köhögés

jött,hogyaligbírtaabbahagyni.
–Na,azthiszem,mennedkéne,mertmégrám

ragasztaszvalaminyavalyát–mondtaMalvinné-
ni.–Detudod,mit?Mivelteilyenfigyelmesvol-
tálhozzám,ésebbenanagyhidegbeneljöttél
meglátogatni,Istenneki,rádhagyomaházamat,

hameghalok.Úgyisazongondolkodtammárna-
pokóta,hogykilehetneazörökösöm.Merttu-
dod,édesöregem,sokatkibírokén,deazthiszem,
mostvalahogyelfáradtammár.Jobblennefölse
kelnitöbbet.Azthiszem,megadommagama
sorsomnak–sazzalbeisfordultafalfelé,jelez-
ve,hogyavizitnekamagarészérőlvége.
Azöreg,sántapap–miutánelmúltaköhö-

gőroham–nagynehezenfölállt,éshazaindult.
Továbblátogatninemvoltbátorsága;gondol-
ta,ahhozmásikruhátkellvenni,ésfürödniis
kellene.
Adologfeledésbeismerült,Malvinnéniszé-

penfelépült,megérteatavaszt,kecskéivirultak,
lelegeltékaszomszédösszesoltványátakertben.
Azudvarbankét-háromkiscsibe szaladgált a
mindenféleméretűésszínűjércékéskislibákkö-
zött.Mentmindenarendeskerékvágásban.

* * *

Hanemegyborús,szelesáprilisiszombatonMal-
vinnéniösszerogyottaboltelőtt,és–arcánszép
nyugalommal–átköltözöttamásvilágra.Nagyon
senkisemcsodálkozott,inkábbazvoltamegle-
pő,milyensokáighúzta.Atemetéseiscsende-
sen,szinteészrevétlenülzajlott.Talánelisfele-
diőtafaluegészen,haarendőrségaházában,
akétestisztaságúasztalonmegnemtalálja–szé-
pennejlonzacskóbacsomagolva–aszabályos
végrendeletet,amelybena„papraéseklézsiájá-
ra”hagyományozzamindenvagyonát.
Mireezkiderült,perszenemvoltmárolyan

sokahagyatékból.Aszomszédokvégrebosszút
állhattakamúltbelisérelmekért,ésjóllakhat-
takegykiskecske-megbaromfipörkölttel.Még
amolyanhalottitortistartottak,ajóhúsokmel-
lett elpoharazgattak, fölemlegetve az öreg-
asszonybolondságait.Aház–vagyól,kitud-
námeghatároznipontosan,hogykiisvoltin-
kábbagazda,éskiavendégbenne–viszont
ottálltrégifényében,várva,hogyújtulajdono-
sadöntsönasorsafelől.
Abüszkeörököslesunytfejjelkészülődött

belépniazajtón.Nagylevegőtvett,nekivesel-
kedett,visszatántorodott,megintmegindult…
csaknagynehezentudtarávennimagát,hogy
legalábbannyiidőrebemenjen,amígkinyitja
azösszesajtót,ablakot.

Évekteltekelígy.Azöregpapakárhogypró-
bálkozott,nemtudtarávennimagát,hogyvala-
mitkezdjenazörökséggel.Újramegújraelolvas-
taavégrendeletet.„Mindenvagyonomatnyomo-
rúságombanegyetlenlátogatómra,S.K.papra
éseklézsiájárahagyományozom.Gondoskodjon
őróla,hogyaházam,akertemIstenelfeledett
kisjószágainakjavátszolgálja.”Aláírások,igazol-
ványszámok,pecsét,mégközjegyzőisláttamoz-
ta. Teljesen szabályos. Nem lehet belekötni,
pedigmilyenjólenneledobnieztabolondságot
anyakából!
Micsodaörökségegytrágyávalteliház,afő-

utcaszégyene!Mitkezdjenőezzel?!Sóhajtozott,
mérgelődött,aztánlegyintett.Micsodaszöveg
ezamúgyis:„Istenelfeledettkisjószágai…”Hát
ilyeteleveeretnekségkiejteniaszánkon,hogyIs-
tenbárkirőlismegfeledkezettvolna.

* * *

Telt,múltazidőszépecskén.Azöregpapnyug-
díjaslett,deaparókiahátuljábanállókiskántori
lakásbanmeghúzhattamagát.Utódjaszépenel-

láttaagyülekezetimunkát,nempanaszkodha-
tott.EgyedülMalvinnéniházaügyébenvoltköz-
tükegykisnézeteltérés.
Azörökségnekazutódelőszörnagyonmeg-

örült.Hiszmimindenrelehetnehasználniegy
házatafőutcán,alegjobbhelyen!Nyithatnának
családinapközitvagyidősekklubját,afiatalok-
nakközösségiteretrendezhetnénekbepingpong-
asztallal,csocsóval.Esetleglehetnekésőbbhit-
oktatóilakás…Aztánamikormegláttaaházat
igazvalójában,fintorgottegyet,ésahomloká-
racsapott.
–Hát,azthiszem,tévedtem.Ezazörökség

nemazegyházat,hanemakedveskollégátille-
ti.Félreértettemelőszöradolgot.
Szóvalmaradtmindenarégiben.Afalucsúf-

járaottálltafőutcánaszebbidőketmegértház.
Ajtó,ablaktárva-nyitvatélen-nyáron.Márszin-
temegisszoktákanépek,sőtafalubanházatvá-
sárolniszándékozókközöttakadt,aki–nemtud-
vánadicstelenmúltról–óvatosanbeiskukkan-
tottakerítésen,hogytalánezlenneacsaládjá-
nakamegfelelőotthon.Ennéltovábbazonban
senkinemjutott,mertilyenkorvalamelyikfalu-
belimeséltegyetsmást,amielvettealeendővá-
sárlókkedvét…

* * *

Úgylapultottakulipintyó,minthanemisépít-
mény,hanemegyvéletlenülnevelkedett,éppen
csakmegtűrtfavolna.Azöregpapseigenné-
zegettegyakran.Egyszerazonbanmégisarravolt
valahogyútja,shátcsakúgyféligkomolyan,fé-
ligmagafeledtenlenyomtaakilincset.
Döbbentenhőkölthátra.Akapuzárvavolt.

Nagybiciklilakatfityegettrajta.Sahogyjobban
átnézettakerítésen,aztisláthatta,hogyazud-
varvégébenegykiskormoskörvanalekaszált
fűközepén.Bizonyáratüzetisgyújtottittvala-
ki.Deki?Próbáltbelesniaházba,deazablakmár
csakféligvoltnyitva,amaradékrésenátmegegy
ódivatúfüggönytlebegtetettahuzat.
Ittvalamiégbekiáltótörtént.
Apapothirtelenelfogtaazindulat.Hátmég-

iscsakazeklézsiáéezaház!Bárnemnagyontar-
tanakrászámot,dejogilagmégiscsakagyüle-
kezeté!Nebitoroljahátsenkiengedélyésfizet-
ségnélkül!Kiabálnikezdett,decsakhalksustor-

gást,mocorgásthallottakertvégefelől,egyéb
választnemkapott.
Csakdörömböltéskiabáltotttovább,hogyezt

mármégsemhagyja.Ezmárazértmégiscsak
többasoknál.Csakegyszerűenbirtokbavették
aházat.Őebbőlügyetcsinál,ittleszarendőr-
ségmegamikell.Korátmeghazudtolóerővelrúg-
ta,taszigáltaakaput.Nemiskellettsok,bedőlt
azegészkerítésegyben.
Az indulat majd szétvetette a papot, úgy

csörtetettbeaházba,mintegysebzettdúvad.De
hirtelenelpárolgottmindaharagja.
Nagyürességvoltottbenn,arégi,korhadtbú-

torokat,limlomokatmindkipakolták,aszennyet
eltakarították,afalakatfehérremeszelték.Ésott
álltakcsendesen,lehajtottfejjelatettesekis.Meg-
lepőenkölyökképű,ijedtszeműfiatalok.Apad-
lónmegócskapokrócokonegyutazótáskahe-
vert,nyitottszájánkeresztüllátnilehetettabe-
tolakodókkisholmijátis.
Senkinemtudottszólnihirtelen,csaknézték

egymástmegaföldetdöbbenten.
–Nemkellmondaniasemmit,megyünk–

szólaltmegazegyikfiú–,csakkérem,nehívja
kiarendőrséget.
–Mondtam,hogyfölöslegesvoltasokmun-

ka.Tudtam,hogyezlesz–dörzsölgetteazor-
rátamásik.Nemnézettsenkire,csakúgyma-
gaelémotyogott.
–Jólvan,pakolás!–sóhajtottlemondóanaz

elsőfiú.Majdazöreghezfordult:
–Gondolom,azeddigiittlakásfejébenelfo-

gadhatnáatakarítást.Próbáltuklakhatóváten-
niezta…Szóvalmostmárlehetittlaknirende-
sen.Kiadhatja,vagyamitakar.Ésakkormileis
lépnénk.Bérelninemtudjuk,mertpénzünksaj-
nosnincs–ingattaafejétzavartan,ésaszájaszé-
létharapdálta.
–Egyáltalánkikvagytok?Honnanjöttetek?

Hogykerültetekide?–találtvégreszaváhozapap.
–Bonyolult–mondtaazorrdörzsölgetőssrác.

Zavartan,rosszkedvűenfelnevetett.
–Hanemharagszik,maradjonezamititkunk

–mondtaamásikfiú.–Jobb,hamostelmegyünk
–intettatöbbieknek.
Négyenvoltak.Amásikkettőakonyhából

somfordáltelőkötényben,edényfogóvalakezén.
–Ésakaja?Akajátmégcsakmegehetjük!Vagy

nem?–mérgelődöttazegyikfőzőlegény.
–Megehetjük?–nézettkönyörgőenamásik

apapra.–Na?–sürgetteaválaszt.
–Megehetitek–szóltcsendesenazöreg.–És

megköszönöm,hajutesetlegegytányérralne-
kemisbelőleközöttetek…

* * *

Később,amikoregyüttültekkörbenazudvaron,
afarönkasztalnál,azelejtettszavakbólazértmég-
iscsakösszeálltakép.Nevelőotthonbannőttfel
anégykölyök.Amikorútnakengedtékőket,még
fogalmuksemvoltróla,milyenkevésleszaző
kezükbenazasoknaktűnőpénz,amellyelelin-
dultak.Aztánhamarrájöttek.Kicsitcsavarog-
tak,kicsitezmegaz,jobbnemfirtatni.
Kerestékaszüleiketismegarégiekközülva-

lakit,denemkelletteksenkinek,hátnekivág-
takanagyvilágnak,hogyőkmajdmindennek
ellenéremegmutatják,lesznekikrendesházuk,
munkájuk,életük.Aztánmindigjöttvalaki,aki
elkergetteőket.Voltmársörétespuska,izom-
kötegunokaöcs,rendőrség.Éspersze,mind
teljesenjogosvolt.Csakazőreményükkezd
márfogyni,hogyvalahamegvethetikvalahol
alábukat.
Kitudja,milyenősökbűneiértlakolnakmost

ők,akikrenemgondolmégtánazIstensem.
–Márbocsiakifejezésért–tettehozzágyor-

sanalegrendesebbenbeszélő.
Azöregpapnagyokathallgatott.Meregette

alumíniumkanalávalapaprikáskrumplilevest.
Lopvameg-megnéztemagánakanégykölyköt.
Nagyonfiatalokvoltak,éselszomorítóankomo-
lyak. Lehettek vagy húszévesek, ha egyálta-
lán…Négyenéppannyiidősek,mintmostő…
Aztánavégrendeletregondolt,megarra,hogy

úgysemférnekelrendesenapicikántorlakásban
azőbútorai,csakkerülgetiőket.Átlehetneho-
zatniezekkelagyerekekkelidepárholmit,biz-
tosantudnákhasználni.Ésajövőhéten–úgyhal-
lotta–indulazeperszezon,talánmégmunkát
iskaphatnának,haeleintecsakalkalmitis.Ezek
az…Istenelfeledettkisjószágai… g

KecskésMalvinmegazIstenelfeledettkisjószágai
FüLLER TíMEA
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Fogadóórámat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
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HÍREK, HIRDETÉSEK

F I z e S S e n  e l ő
l A p U n k r A !

APRÓHIRDETéS

Egyetemilánykollégiumszálláslehető-
ségetkínálBudapesten.30/319-0559.

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

kö szö net nyil vá ní tás
Köszönetetmondunkmindazok-
nak,akikBalásIldikósz.Szebik
Ildikó váratlanelhunytaalkalmá-
ból levélben, telefonon, sms-
ben,e-mailsorokbanrészvétüket
kifejezték,agyászistentiszteleten
énekükkelés imádságukkalhi-
tünket erősítették, fájdalmun-
katenyhíteniigyekeztek.Ildikó
emlékétszívünkbenőrizzük.Jé-
zus mondja: Aki hisz énben-
nem,örökéletevan(Jn6,47).

BalásésSzebikcsalád

élet utak ta nú ság té te le
AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)ésaBudapest-Ke-
lenföldiEvangélikusEgyházközségrendezésébenősztőlmindenhónap
másodikcsütörtökjénÉletutaktanúságtétele címmelsorozatindul.Áhí-
tattalavendéglátógyülekezetlelkészeiszolgálnak.
PROG RAM:
•Szeptember11. –Áhítat(2Krón6,1–21):GáncsTamás.
Előadás:RőzseIstván ny.evangélikuslelkész.
•Október9. –Áhítat(Zsid11,23–29):dr.BlázyÁrpád.
Előadás:CseriKálmán ny.reformátuslelkipásztor.
•November13. –Áhítat(5Móz4,1–13):SchulekMátyás.
Előadás:IttzésJános ny.evangélikuspüspök.
•December11.–Áhítat(2Kor5,1–10):MissuraTibor.
Előadás:D.SzabóDániel, aMagyarReformátusPresbiteriSzövetségelnöke.
Azalkalmak17órakorkezdődnekazegyházközséggyülekezetiter-

mében:BudapestXI.ker.,Bocskaiút10.Megközelíthetőa4-esmetró-
valésa4-esvillamossal.

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.

tisz telt ol va só ink!
AzEvangélikusÉletkövetkezőlap-
számaszeptember7-idátummal
jelenik meg, 275 forintos áron.
Értesítjük továbbá olvasóinkat,
hogyszerkesztőségünkaugusztus
20–27.közöttzárvatart.

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

imák Ausch witz után – ki ál lí tás meg nyi tó
IngyeneskiállítástrendezBudapestenaRumbachutcaizsinagógábanaz
AsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványazsidónyárifesztivállalegyütt-
működveszeptember1–30.között.
Megosztotttársadalmunkbanamagyarsoahetvenedikévfordulójánúgy

látjuk,hogyszükségszerűmegfogalmaznunk:asoatragédiájanempusz-
tánzsidóügy,hanemkeresztényésössztársadalmitraumaegyaránt.En-
nekkifejezésekéntrabbik,püspökök–köztükegyházunkpüspökei–és
egyházigondolkodókírtakImaAuschwitzután címmelimádságokat,me-
lyeketkortársképzőművészekvizuálistartalommáformálvatettekegye-
temesüzenetté.Akiállításmegnyitójátszeptember1-jén18órakortart-
juk.BeszédetmondGalambosÁdám evangélikusteológus,akiállításku-
rátora.KözreműködikaSzentEfrémférfikarBubnóTamás vezényletével.

Meg hí vó há la adó 
is ten tisz te let re

„Nefeledkezzetekmegvezetőitek-
ről,akikazIstenigéjéthirdették
nektek.” (Zsid13,7)

ASomlószőlősiEvangélikusEgy-
házközségnevébentisztelettelés
szeretettelmeghívjukaugusztus
23-án15órakorkezdődőhálaadó
istentiszteletünkre,amelyenem-
lékezünkaz1953-tól1994-iggyü-
lekezetünkben szolgáló egykori
lelkészünk, Boros Lajos (1914–
1996)születésénekszázadikévfor-
dulójára.
IgéthirdetPolgárdiSándor es-

peres,aliturgiábanszolgálKo-
vács Viktor lelkész. Az isten-
tiszteletet követően a parókia
utcaihomlokzatánemléktáblát
leplezünkle.

em lék ün nep és gyü le ke ze ti nap szent end rén
„Mertráépültetekazapostolokésaprófétákalapjára,asarokkőpedigma-
gaaKrisztusJézus,akibenazegészépületegybeilleszkedik,ésszenttemp-
lommánövekszikazÚrban,ésakibentiisegyüttépültökIstenhajléká-
váaLélekáltal.” (Ef2,20–22)
Istenszentendreievangélikushajlékánaktízévesfennállásáértadunk

hálátistentiszteletünkönésgyülekezetinapunkonaugusztus24-én,va-
sárnap10órátóltemplomunkban(Bükköspart2.),majdközösebédrevár-
jukóvodánkba(Pannóniau.40.).
TemplomszentelésiemlékünnepünkigehirdetőjeD.SzebikImre ny.püs-

pök.Ünnepizenésáhítatunkateste6órakortartjuktemplomunkban.Mu-
zsikávalszolgálKobzosKissTamás előadóművész.
Aszentendreievangélikusgyülekezet

nyug dí jas lel ké szek ta lál ko zó ja
Anyugdíjaslelkészekösszejöveteleszeptember5-énféltízkorleszaDe-
áktérigyülekezetben.Dr.MarschalkóGyula csillagásztartelőadástCsil-
lagokaBibliábanésatudományban címmel.

gö döl lői kó rus finn or szág ban
VárosunktöbbminthúszéveápoltestvérvárosikapcsolatotafinnországiForssa
városával.Agödöllőievangélikuskórusnakidénlehetőségenyíltrésztvennia
forssaitestvérekáltalszervezetttestvér-gyülekezeticsendesnapokonGödöl-
lővárossegítségénekésegyébtámogatásoknakköszönhetően.Aprogramon
számosnemzetképviseltettemagát,érkeztekrésztvevőkpéldáulTallinnból,Ri-
gábóléstermészetesenForssábólis,összesenhetvenen-nyolcvanan.Erendez-
vénykeretébenlépettfölkórusunkatammelaiközépkoritemplombanaCan-
tusLudus énekegyüttesselkiegészülve.AműsorbanaKájoni-kódex ésazEper-
jesigraduál dallamai,Balassi énekeiésmagyarnépdalokisfelcsendültek.Az
alkalmatzárótöbbnyelvűistentiszteletenkórusunkazegyüvétartozásjegyé-
benközösfinnnyelvűénekkelzárt,amelyhezafinngyülekezetmeghatódva
csatlakozott.AfelemelőforssainapokutánHelsinkivoltakövetkezőállomás:
atavasszalGödöllőnkoncertezőkauniainenikórusmeghívásánaktettünkele-
get.Szívetmelengetődallamainkafinn–magyarközösségtagjaielőttcsendül-
tekfel.Mindkéthelyszínennagyszeretettelfogadtakbennünket.Reményeink
szerinteddigisszoroskapcsolatainkatméginkábbsikerültelmélyíteni.

g LencsésEnikő,aGödöllőiEvangélikusEgyházközségtagja



EvangélikusÉlet 2014.augusztus24–31. f mozaik

Szentháromságünnepeután10.(Jeruzsálem)vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:1Kor12,1–11;2Móz19,1–6(7).Textus:Jn8,21–30.Énekek:460.,323.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(úrv.,német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BenceImre;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél10.;
Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.VeperdiZoltán;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.
9. de.fél10.(úrv.)dr.ZsigmondyÁrpád;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.
de.10.FülöpAttila;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.JakabBéla;Újpest,IV.,Lebstück
M.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Gerőfiné
dr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)GáncsPéter;du.6.Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Fasor,
VII.,Városligetifasor17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)AradiGyörgy;de.11.AradiGyörgy;
Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/a de.
10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.GombkötőBeáta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.
8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;du.6.dr.BlázyÁrpádné;XI.,
Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.
de.9.(úrv)BaliczaIván;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)Kőszeghy
Tamás;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.TamásyTamásné;
Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,Régi
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősöktere10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.
BátovszkyGábor;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.BátovszkyGábor;árpádföld,
XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du.3.BátovszkyGábor;Rákoshegy,XVII.,
Tessediktér de.9.DarvasAnikó;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.Darvas
Anikó;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.KósaLászló;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.KósaLászló;Kispest,
XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.8.SzéllBulcsú;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.HokkerZsolt;Budakeszi,
Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.dr.FabinyTibor;Budaörs,Szabadságút75.
de. 10. Endreffy Géza;Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9., Fébé Názáret-
temploma de.fél12.MissuraTibor;Pilisvörösvár(reformátustemplom) du.2.(úrv.).

VASÁRNAP

7.20/DunaTv
Istenkezében
Szabadonabörtönben
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30/zDF(német)
Szabadtérievangélikus
istentiszteletFeldamSeeből
15.25/DunaTv
Hogyvolt?!
Az1989-esév
tévéműsoraiból
16.05/DunaWorld
Szigorúanellenőrzöttéletek
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
17.00/DunaWorld
ASeuso-kincsekrejtélye
(magyardokumentumfilm)
21.00/Bartókrádió
PerényiMiklós(gordonka)
ésVárjonDénes(zongora)
hangversenye

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
11.04/Dankórádió
TúlazÓperencián
Vendég:MiklósaErika
13.15/PaxTv
Evangélikusflashmob,2014
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
19.30/DunaWorld
Zegzugostörténetek
Klauzáltér,Dobutca
20.05/PaxTv
,,Szolgacsakegyvan,
azIsten’’
(ifjúságiirodalmiműsor)
21.30/DunaTv
Kulákvoltazapám
(magyardokumentumfilm)
23.25/M3
Unokáinkislátnifogják
Aközpontivásárcsarnok

KEDD

12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóadiósgyőri
evangélikustemplomból
12.40/PaxTv
Teológuspassió,2014
13.35/M1
1100évEurópaközepén
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Somogy
14.35/PaxTv
Magyar–finnevangélikus
kapcsolatok
17.35/DunaWorld
Azárulásról
(magyardokumentumfilm)
21.25/DunaWorld
Viszlát,elvtársak!
(dokumentumfilm-sorozat)
Azébredés,1988
22.30/M3
Roxínpad
(koncertfilm)
HoboBluesBand

SZERDA

5.15/M1
Hajnaligondolatok
8.00/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.40/PaxTv
Kegyelembőlvan
üdvösségetekahitáltal
Dr.FabinyTamáspüspök
igehirdetése
20.20/M1
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
20.55/DunaWorld
MR2Akusztik
MysteryGang
23.00/DunaTv
Dalímozija
(franciadokumentumfilm,
2010)

CSÜTÖRTÖK

13.55/M3
Amirőlakövekmesélnek...
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Pécsvárad
15.00/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
BakfarkBálint
17.35/DunaWorld
Tatafilm
(magyardokumentumfilm)
NovákFerenc
18.00/PaxTv
,,Haénrózsavolnék...’’
KorányiAndrásegyetemi
tanárelőadása
20.25/DunaWorld
Nemzetinagyvizit
SzentIstvánésKoppány
1.35/DunaTv
Szerelmesföldrajz
PilisibarangolásSzörényi
Leventével

PÉNTEK

6.01/MagyarKatolikus
Rádió
Szentek,szentéletűemberek
KeresztelőJánosvértanúsága
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(agnusradio.ro)
11.32/Kossuthrádió
Vendégaháznál
Gyerekekrőlfelnőtteknek
14.45/DunaWorld
Századfordítómagyarok
DsidaJenő
17.05/DunaTv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
17.25/DunaWorld
Ikrek
(magyardokumentumfilm)
19.25/Kossuthrádió
Tettenértszavak
BalázsGézaműsora

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
8.10/DunaTv
Istenkezében
10.30/DunaTv
Hagyaték
SzentFlóriánlovagjai
–Atűzoltók
10.50/DunaWorld
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
ThökölyImre
15.30/SzentIstvánRádió
(észak-Magyarország)
Ökumené–Testvéregyházak
félórája
Benne:Lélekhangoló
19.00/Bartókrádió
VálogatásaNewYork-i
Metropolitanarchívumából
19.30/DunaTv
Hogyvolt?!
Az1990-esév
tévéműsoraiból

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Benne:Vasárnapi
orgonamuzsika
6.50/MáriaRádió
Ökumenikuslapszemle
8.00/CivilRádió–FM98
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.00/DunaTv
Magyarklasszikusokúj
köntösben
KatonaJózsef
12.05/DunaTv
Avilágörökségkincsei
Észak-Moldvakolostorai
22.40/M3
Gyertekelanévnapomra
(magyarfilmdráma,1983)

VASÁRNAPTÓLVASÁRNAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólaugusztus24-étőlaugusztus31-éig

istentiszteletek a balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de.11.;Badacsonytomaj,Rómaiút3. de.9.;Balatonakali,Temp-
lomtér du.2.;Balatonaliga,ClubAligaüdülőközpont,Balatonvilágos,Aligaiút1.
du.6.;Balatonalmádi,Bajcsy-zs.u.25. du.4.;Balatonboglár,Hétházu.17. de.11.;Ba-
latonfenyves, Bem u. 9. (református imaház) du. 6.; Balatonföldvár, Bajor Gizi
KözösségiHáz,Kőröshegyiút1. du.2.;Balatonfüred,Bajcsy-zs.u.15. de.9.;Bala-
tonszárszó,Széchenyiu. de.fél9.;EvangélikusKonferenciaésMisszióiOtthon,Jókai
u.41.de.9;Balatonszemes,Főu.1. de.fél10.;Hévíz,Helikonu.6. du.fél5.;Kapolcs,
Kossuthu.26. du.fél4.;Keszthely,DeákF.u.18. de.fél11.;Kötcse,Templomu.7. de.
10.;Kővágóörs,AranyJ.tér2. de.fél12.;Mencshely,KossuthL.u. de.11.;Nagyvázsony,
Temetőu. du.2.;Révfülöp,VillaFiliptér2. de.10.;Siófok,Oulupark de.10.;Szent-
antalfa,Főu. de.háromnegyed10.;Taliándörögd,Petőfiu.1. du.2.;Tapolca,Dará-
nyiu.1. de.fél9.;Veszprém,Kossuthu.4. de.10.;zánka,Rákócziu. de.fél9.

istentiszteletek a balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de.11.;Balatonalmádi,Bajcsy-zs.u.25. du.4.;Balatonboglár,
Hétházu.17. de.11.;Balatonfüred,Bajcsy-zs.u.15. de.9.;Balatonszárszó Evangélikus
KonferenciaésMisszióiOtthon,Jókaiu.41.de.9;Hévíz,Helikonu.6. du.fél5.; Ka-
polcs,Kossuthu.26. du.fél4.;Keszthely,DeákF.u.18. de.fél11.;Kötcse,Templom
u.7. de.10.;Kővágóörs,AranyJ.tér2. de.fél12.;Mencshely,KossuthL.u. de.11.;Nagy-
vázsony,Temetőu. du.2.;Révfülöp,VillaFiliptér2. de.10.;Siófok,Oulupark de.
10.;Szentantalfa,Főu. de.háromnegyed10.;Taliándörögd,Petőfiu.1. du.2.;Veszp-
rém,Kossuthu.4. de.10.;zánka,Rákócziu. de.fél9.

Összeállította: BallaMária

2014. augusztus 31.
Szentháromságünnepeután11.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Lk18,9–14;2Sám12,1–15a.Textus:1Jn2,1–2.Énekek:456.,402.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BaliczaIván;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.
fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.JegesiZoltánné;Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mező
u.12. de.10.DonáthLászló;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.dr.Lászlónédr.Agod
Anett;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deák
tér4. de.9.(úrv.)DarvasAnikó;de.11.(úrv.)SmidéliuszGábor;du.6.(orgonazenésáhítat)
Smidéliusz Gábor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György;
Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.
(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.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.)Gáncs
Tamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138.
de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)Bencéné
SzabóMárta;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia;
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.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.
de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de.9.VetőIstván;árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(református
templom) du.3.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.NagynéSzekerÉva;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.KovácsÁron;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.dr.KorányiAndrás;Pestszentimre,XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templomtér1. de.10.GáncsPéter;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJános
Sámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16.
de.10.HokkerZsolt;Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) de.fél10.dr.LacknerPál;
Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókai
u.7-9.,FébéNázáret-temploma de.fél12.ZászkaliczkyPál.

Amagyarállamalapításjelesünnepén
aközmédiabőségesműsorkínálattalje-
lentkezik.Azünnepiösszeállításbanélő
közvetítések,vallásiműsorok,filmek
nyújtanak kikapcsolódást és tartal-
masszórakozást.
Az ünnepi reggel hangulatát egy

folklórprogramadjameg.ALegényes
ésverbunk címmeljelentkezőműsor-
banaBudaFolkBand felvételeihall-
hatók.AnépzeneiösszeállításazEu-
roradiorättvikifolkfesztiváljánakidei
hanganyagábólkészült.Azeneisereg-
szemlénazegyüttesszépsikerrelsze-
repelt(Kossuthrádió,6.08).
Magyarországlobogójánakünnepé-

lyesfelvonásátésatisztavatástameg-
újultKossuthtérrőlközvetítiaközmé-
dia.AceremóniánHendeCsabahon-
védelmi miniszter mond beszédet
(M1, Duna World, Kossuth rádió,
8.30).ÁderJános köztársaságielnöka
délelőttfolyamánfelavatjaaKossuth-
szobrot;kollégáinkahelyszínrőljelent-
keznek(Kossuthrádió).
ArómaikatolikusszentmisétaRá-

koscsaba Főplébánia Nepomuki
SzentJános-templomábólközvetítia
Kossuthrádió,(10.04).„Szent Istvánt
amagyarnemzetadtaazegyháznak,
azegyházpedigvisszaadtaamagyar
nemzetnek–méltatjaszentbeszédé-
benelsőkirályunkszerepétZsombor
Kálmán sziráki címzetes prépost,
nyugalmazottplébános.–Egyénisé-

gébenösszefonódikaszentésama-
gyar.Istentőlrendeltvezérő,akiné-
pénekútjátalángelmeéleslátásával
jelölte ki hosszú évszázadokra a
nemzetekközött.”
A „Tebenned bíztunk eleitől fog-

va…” címűreformátusműsorvendé-
geHidánCsaba régész,történész.A
KároliGáspárReformátusEgyetem

adjunktusát–fegyvertörténetimun-
kásságáért–egyéve,SzentIstvánün-
nepénaMagyarÉrdemrendlovagke-
resztjekitüntetésseljutalmazták.Afél-
órábanFeketeÁgnes szerkesztő-mű-
sorvezetőazaratásutániújkenyérről
ismegemlékezik(Kossuthrádió,13.30).
ASzentIstván-bazilikaelőttitérről

közvetítiaközmédiaaSzentIstván-na-
piünnepiszentmisétésaSzentJobb-
körmenetetis.Aszentmisétdr.Erdő

Péter bíboros, prímás, esztergom–
budapestiérsekaMagyarKatolikus
PüspökiKonferenciajelenlévőtagja-
ival celebrálja, szentbeszédet mond
OroschJánosnagyszombatiérsek(M1,
DunaTv,16.55).
ErkelFerencIstvánkirály címűope-

rájaVisegrádonjátszódik,sazelsőma-
gyarkirályutolsóéveit jelenítimeg.

Aműkörülkorábbanidőrőlidőrefel-
lángoltak a viták; a négyfelvonásos
zenedrámaazelmúltévtizedbennyer-
teelméltóhelyétamagyarzeneiroda-
lomban(Bartókrádió,19.35).
Ajelesnapméltóbefejezésekénta

nézőkaNemzetiSzínházelőadását
láthatják.Azaszép,fényesnap című
színművétSzabóMagdaVajkmeg-
keresztelésénekszentelte(M1,23.35).

g Cs.Z.
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Vasárnap(augusztus31.)
Ajónapokbanéljajóval,arossznapokbanpediglásdbe,hogyeztis,amazt
isIstenkészítetteazért,hogyazembernetaláljaki,mikövetkezik. Préd
7,14(Róm8,28;Lk18,9–14;Ef2,4–10;Zsolt37,1–20)Azéletmindenél-
vezetétmegragadóSalamonkirálymégisolysokszorhangoztatta:min-
denhiábavalóság.AzIstenrehagyatkozóemberpedigmeglátja:azéle-
tembensemmisemvolthiábavaló.Ajóháláraindított,arosszimárakész-
tetett,denemtávolítottelattól,akikezébentartjaasorsomat.MertIs-
tenlátjaajövőmet.Szereteteésjóságakészítetteelaztszámomra.Sok
mindentnemtudunkelőre,deaztajövőt,hogyIstenvár,biztosankell
ismernünk.

Hétfő(szeptember1.)
Jertek,éslássátokIstentetteit!Félelmesekdolgaiazemberekközött.Zsolt66,5
(Ef1,3;Ez17,1–6.22–24;1Krón21,1–14)Azemberlegnagyobbhiányossága,
hogynemlátjamegamindennapitörténésekben,avilágrendezettszépsé-
gemögöttIstenalkotóésvédelmezőkezét.„Jertek,éslássátok…!”Olyanked-
veshívogatásez,mintahogyagyermekünkettanítjukéseszméltetjük:„Fi-
am,látod,mindentateboldogságodértteszünk.”Istenazemberekközött
mutatjameghatalmátésszeretetét.Tekintsünkvisszaasajátéletünkre!Bi-
zonyelcsodálkozhatunk:amagamerejekevéslettvolna,hogykibírjam,de
Istenakarjábantartott.

Kedd(szeptember2.)
Semmiértseaggódjatok,hanemimádságbanéskönyörgésbenmindenkorhá-
laadássaltárjátokfelkéréseiteketIstenelőtt. Fil4,6(Zsolt145,18;1Móz19,15–
26;1Krón21,15–22,1)Pálamikorleírjaesorokat,börtönbenvan.Jóltudja,
miafélelemésazaggódás,ésmiazellenszerük.Olysokszorvesszükész-
resajátaggodalmainkbörtönébezárva,hogyrosszútonkeressükamegol-
dást,aszabadulást.Pedigcsakfelfelékelleneemelniatekintetünketazég
felé.Bizonyosnaklenniabban,hogyIstenarosszbólisjóthozki.Azimád-
ságszárnyairahelyeznilelkünket,hogyegészenmásperspektívából,isteni
távlatbóllássuk:„BízzálazÚrban,róladő/Megnemfeledkezik,/Sorsod
sötétlőárnyaközt/Szentarcarejtezik.”(EÉ328,3)

Szerda(szeptember3.)
Ettőlfogvatanítványaiközülsokanvisszavonultak,ésnemjártakveletöb-
bé.Jézusekkormegkérdezteatizenkettőtől:„Vajontiiselakartokmenni?”Si-
monPéterígyfelelt:„Uram,kihezmennénk?Örökéletbeszédevannálad.”
Jn6,66–68(Zsolt16,2;Mk7,24–30;1Krón22,2–19)Akenyércsodautánki-
rállyáakartáktenniJézust.Deamikorarrólszólt,hogyőazakenyér,amely
amennybőlszálltalá,márelfordultaktőle,„nemjártakveletöbbé”.JézusKrisz-
tuskövetéseegészéletünket,gondolkodásunkat,azélethezvalóviszonyun-
katmegkell,hogyváltoztassa.Sokakatéppenezriasztvisszaattól,hogyke-
resztyénnéváljanak,mertlemondáskéntélikmegamellettevalódöntést,
nemnyereségként.Felismertük-e,hogyJézuskövetésekizárólagosságotkí-
ván?Eltudjuk-emondaniPéterrelegyütt:„Uram,kihezmennénk?Örökélet
beszédevannálad.”?

Csütörtök(szeptember4.)
Újrairgalmasleszhozzánk,eltapossabűneinket,atengermélyéredobjamin-
denvétkünket!Mik7,19(Jn12,47b;1Pt5,1–5;1Krón28,1–13)Alegtöbbem-
berabűnhordozásánakterhétőlszenvedegyéletenkeresztül.Ezértnemhi-
szielIstenörökkévalószeretetétésharagjavégességét.Abűnnekiszonya-
toserejevan.Rabbáteszésmegbénít.Ezértkelleltaposni,harcképtelenné
tenniésatengermélyérevetni,mintegykövet.Azősevangéliumleírja:„az
asszonymagva” (1Móz3,15),JézusKrisztusaz,akiaszabadulásthozzaazem-
berszámára.Cipeljük-ebűneinket,vagyletesszükazÚrelé,akinekvanha-
talmaeltaposniésmélybedobniőket?

Péntek(szeptember5.)
Kezedbenvansorsom. Zsolt31,16(Mt6,34;Lk22,54–62;1Krón29,1–22)
CharlesBlondin hírescirkuszimutatványosvoltaz1800-asévekben,akia
Niagara-vízesésfölötthúzottacéldrótonvédőhálónélkülmutattabepro-
dukcióit.Egyszeregytéglávalmegrakotttalicskáttoltát,majdmegkérdez-
teacsodálkozótömegtől:„Kihisziel,hogyegyembertisáttudokvinnia
talicskámban?”Mindenkifelemelteakezét,mertmegvoltakgyőződveró-
la,hogyképesrá.Ezutánaztkérdezteanézőktől:„Kiazközületek,akivál-
lalkozikrá,hogyáttoljamatúloldalra?”Ekkormindenkézlehanyatlott.Ke-
vesenveszikmaisabátorságot,hogyegyemberkezérebízzákasorsukat.
Azokközöttvagyunk-e,akikkészekegészéletüketIstenbiztosantartóke-
zébehelyezni?

Szombat(szeptember6.)
AkiketpedigIstenLelkevezérel,azokIstenfiai. Róm8,14(Ézs61,1a;Ézs26,1–
6;2Krón1,1–17)ASzentlélekkülönös,felülrőlkapottmozgatóerőéletünk-
ben.Világítófény,melyfelragyogelőttünk,ésvezetéletünkhomályábanés
sötétjében.AkiketIstenLelkevezet,azokmegkaptákaztarangot,hogyIs-
tenfiailehetnek,nemszolgák.Asátánszolgaságba,rabigábadönt.Istenfi-
áváfogad,mertörökségetkészítettszámunkra.Milyenlélekfogvezetniben-
nünketma?Békességésszeretetáradbelőlünk,vagyharagésgyűlölet?Imád-
kozzunkaSzentlélekajándékáért!

g GyőriJánosSámuelné

Újnap– újkegyelem
Vasárnap(augusztus24.)
VigadjatokamierősIstenünkelőtt.Zsolt81,2(Jel19,7;Lk19,41–48;Róm9,1–
8.14–16;Zsolt59)Istenhátamögött.Szomorú,eldugotthely,aholminden
reménytelen.Kölcsey: „Várállott,mostkőhalom,/Kedvsörömröpkedtek,
/Halálhörgés,siralom/Zajlikmárhelyettek.”–Hogyanlehetnefelvidíta-
ninépünket?Hogyanlehetneszabadulniakeresztyénekreolygyakranrá-
tapadó„dogmakomorságtól”?HogyanlehetneIstenelőttiőszintevígságra
váltaniahátamögötti„kirúgokahámból”bújócskát?Őmárnincsháttalne-
kem.Emberrélett,felémfordítottatöviskoronásarcát.Hamegteszemasze-
mélyesPál-fordulót,énsemleszeknekiháttal.Aszínrőlszínrelátáselőszo-
bájábakerüléletem,azevangéliumerőterébe,azIstenelőttivigasságba.

Hétfő(augusztus25.)
Krisztusamibékességünk. Ef2,14(1Kir8,56a;Róm11,1–12;1Krón16,23–43)
Amibékességünknemabéke,hanemmagaJézusKrisztus.Tudomásulkell
vennünk,hogyabűnesetótanemlétezikobjektívbékesség.Voltakpróbál-
kozások,voltakezerszermegszegettörökösbékékatörténelemben.Abé-
kenemelvontfogalom.Nemkialakul,nemképződik,hanemaMessiásake-
resztfánszerzi,ésazIsten-emberviszonylatbankeléletre.Azénbékessé-
gemetadomnektek:nemúgy,amintavilágadja.EzJézusKrisztusmegvál-
tóiműve,melybőlkövetkezhetazember-emberközöttibéke,hiszenránk
bíztaabékéltetésszolgálatát.Boldogokabékességetteremtők!

Kedd(augusztus26.)
Nincsolyankőszikla,mintamiIstenünk. 1Sám2,2(1Kor3,11;Lk21,5–6.20–
24;1Krón17,1–14)Egybarátomdolgozatotírtamodernarchiválássebez-
hetőségéről.„Atöbbezerévvelezelőttkőbevésettüzenetmaiselolvasha-
tó,demileszazállandóanváltozódigitálisadathordozóksorsa?”–tetteföl
akérdést.Haatanítványokatelhallgattatjátok,akövekfognakmegszólal-
ni–mondtaJézusJeruzsálembenkétezerévvelezelőtt.Folytassukmostígy:
Haategnapifloppylemezekolvashatatlanokkáválnakis,azókoriinformá-
ciókakövekenmégholnapisfaggathatók,bárelőbb-utóbbelmállanakazok
is.Istennélazonbannincsváltozásvagyannakárnyéka.Nálaazadathordo-
zótólfüggetlenatartalom,azőkegyelmeváltozatlan.Azevangéliumnem
amúltatrögzíti,hanemajövőthirdeti.Énekelhetjük:azIgekőszálkéntmeg-
áll.

Szerda(augusztus27.)
Jézuspedigvetteakenyereket,hálátadott,éskiosztottaazottülőknek;ugyan-
úgyosztottahalakbólis,amennyitkívántak. Jn6,11(3Móz26,5b;Jn4,19–
26;1Krón17,15–27)Énmégakenyértiszteletkoránakneveltjevagyok.Ake-
nyerettilosvoltdobni,hátmégeldobni.Igaz,akkormégnemvoltolyanke-
nyérdömping,mintma.Nemisvoltúgyfölpuffasztvaatészta,nemisvolt
mégráragasztvaazegymásmellettközömbösenelsuhanó,egymástsohanem
keresztezővonalakbólállókód,derajzoltakrákeresztetazapák,mielőttmeg-
szegték.Miértkeresztet?Mertabogáncskóróraésorcaverejtékrekárhoz-
tatottÁdámnaknemcsakavetés-aratásirgalmátígérteaTeremtő,hanem
őmagaazértletttestté,hogykézbevegyeazemberkenyerét,amindenna-
pit.Kenyérkeresőszülők!Ottahelyeakeresztnekacsaládkenyerén!

Csütörtök(augusztus28.)
Mielőttkiáltanak,énmárválaszolok,mégbeszélnek,énmármeghallgatom.
Ézs65,24(Ef3,20–21;Róm11,13–24;1Krón18,1–17)Avölgybengőzmozdo-
nyosvonathaladt.Fölszálltafehérgőzasípból,deahangcsakkésőbbért
hozzánk.Gyorsabbanterjedafényahangnál–tanítgatottédesapám.Ré-
gi,szinkronhibásfilmekenelőbbcsörömpölatányér,scsakazutántörikda-
rabokra.Tanulságosésmulatságosélmények.Istenimameghallgató„szink-
roneltolódása”azonbanfordított.Mégkisemmondtam,ésmármeghallgat-
ta.Eznemfizikaijelenség,mintahogyanközelségesemtérbeli,hanemlel-
ki.KözelvanazÚramegtörtszívűekhez.Velük,mellettük,bennükvan.

Péntek(augusztus29.)
Hapedigaztreméljük,amitnemlátunk,akkorállhatatossággalvárjuk. Róm
8,25(Ézs8,17;Lk23,27–31;1Krón19,1–15)Illik,nemillik.Azillemszabályok
dzsungelébenmesszesodródtunkazeredeti,nagyoniséletszerűmagavise-
lettől.Miillik,miilleszthetőegymáshoz?–ezazeredetikérdés.Azapos-
tolfigyelmeztet:„szakasszátokelmagatokat”attól,aminemillikhozzátok.
Illik-eakétségbeesés,atürelmetlenség,azállhatatlanságareménységhez?
Semmiképpen!Mosttüköráltalhomályosanlátunk,tehátremélünkkitar-
tássalaszínrőlszínrelátásig.„Dumspiro,spero”–amígélek,remélek!Are-
ménységillikazélethezazörökéletig,mertnemszégyenítmeg.

Szombat(augusztus30.)
Azértfáradunkésküzdünk,mertazélőIstenbenreménykedünk,akiüdvö-
zítőjemindenembernek. 1Tim4,10(1Sám17,45;5Móz4,27–35/36–40/;1Krón
19,16–20,8)ValakijellegzetesmódontettfelkérdéstJézusnak:Kevesenvan-
nak-eazüdvözülők?AMegváltóegyenesválasza:igyekezzetekbemenni!Le-
het,hogyakérdésföltevőjemárbennéreztemagát,sönelégültenegyfajta
statisztikátakarthallani?Amindenemberüdvözítőjenemnagyszámok-
bangondolkodik,hanemegyesekben,személyekben,akikazüdvötelfogad-
vaképesekazélőIstenbevetettreménységgelfáradniésküzdeniamásikem-
berért.
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„Istenagőgösöknekellenáll,azaláza-
tosaknakpedigkegyelmetad.” (1Pt5,5)

Szentháromságünnepeutána11.héten
azÚtmutató reggeliéshetiigéiJézusis-
kolájánakideitantervétközlik,melynek
főtémája:Mindigkegyelemreszoru-
lunk!„Krisztusáltal,hitbenvanmene-
telünkahhozakegyelemhez,amelyben
állunk, ésdicsekedünk is azzal a re-
ménységgel,hogyrészesedünkIstendi-
csőségében.”(Róm5,2;LK)AzÚrJézus
elnémítjaadicsekvőt,sazalázatostfel-
magasztalja.Példatörténetébenafari-
zeusimádkozott:„Istenem,hálátadok
neked,hogynemvagyokolyan,minta
többiember…”Avámszedőpedigmel-
létverveszólt:„Istenem,légyirgalmas
nekem,bűnösnek.” Jézusezzelminket
oktat: „…ezmegigazulvament haza,
nemúgy,mintamaz.Mertakifelma-
gasztaljamagát,megaláztatik,akipe-
dig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.” (Lk18,11.13.14)Luther szókimon-
dó:„Istenkimondja:afarizeusminden
cselekedete istenkáromlás. Ha csak
ujjnyivalalegkomiszabbbűnösföléto-
lommagamat,Istenmegaláz.”Páltömö-
rentanítteológiát:„Hiszenkegyelemből
vanüdvösségetekhitáltal,éseznemtő-
letekvan:Istenajándéka;nemcseleke-
detekért,hogysenkisedicsekedjék.” (Ef
2,8–9)Jézusiskolájábannemközépis-
kolásfokonoktataSzentlélek,deúgy,
hogymindentanítványamegérthesse
a tananyagot: Isten igazságaminden
emberé kegyelemből, hit által (lásd
Róm3,21–26).AzÖrökkévalóprófétá-
jaáltalképesbeszédbenszemléltetiehe-
tiigénkigazságát:„…én,azÚr,teszem
alacsonnyáamagasfátésmagassáaz
alacsonyfát.” (Ez17,24)Jézuskiűzteaz
ördögötapogányasszonyleányából,
mertalázatosan,kitartóhittelkérteőt,
ésaszavánfogta:„Uram,akutyákisesz-
nekazasztalalattagyermekekmorzsá-
iból.” (Mk7,28)ApresbitertársintiaJé-
zus iskolájába járó véneket, ifjakat:
„…legeltessétek Isten közöttetek levő
nyáját…önként…,készségesen…,mint
akikpéldaképeianyájnak.(…)ti,ifjab-
bak,engedelmeskedjetekazidősebbek-
nek,egymásirántpedigvalamennyien
legyetekalázatosak,mert…” (1Pt5,2–3.5;
afolytatástlásdhetiigénkben.)Péterhi-
telestanító,mivelkijártaJézusiskolá-
ját;afőpapházábanháromszorletagad-
ta,hogyismeriőt.„…egyszerremegszó-
laltakakas.EkkormegfordultazÚr,és
rátekintett.Péterpedigvisszaemlékezett
azÚrszavára…Azutánkiment,éske-
servessírásrafakadt.” (Lk22,60–62)„Kö-
nyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen
vagyok.”(GyLK673)ÁmakiketIstenel-
hívottiskolájába,azokatmegisigazítot-
ta,ezértmárzenghetamegváltottakhá-
laéneke:„Erősamivárosunk…Nyissá-
tokkiakapukat,haddjöjjönbeazigaz
nép…BízzatokazÚrbanmindenkor,
mertazÚramikősziklánkmindörök-
re!” (Ézs26,1.2.4)„Kőszáluk,várukvol-
tálszüntelen…/Ó,hálaének,szálljaz
égbefel!/Halleluja!”(EÉ454,2.7)
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