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„Tü ne mé nyes sze mé lyi sé gé nek min den
va rá zsát »be dob ta«, ha kel lett, az ügy ér -
de ké ben. Bár kit meg tu dott győz ni ar ról,
hogy nél kü löz he tet len a csa pat ban, és
úgy szól ván raj ta mú lik a pro duk ció si ke re.”

Weltler Jenőre emlékezünk f 5. oldal

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat
melléklete f 8–9. oldal
„Az Úr hangja” f 5. oldal
Vargát rántott faggyús bakancs f 11. oldal
Buda ostroma és időszakos halála f 10. oldal
Reflexiók f 13. oldal

„Ha egy teo ló gi ai is me re tek kel nem ren del ke ző új ság író tól nem vár ha -
tó is el, hogy a fen ti ta ní tást is mer je, az azon ban már el gon dol kod ta tó,
hogy egy val lás fi lo zó fus ne tud ná, mi lyen kon tex tus ból szár -
maz(hat)nak egy evan gé li kus ige hir de tés vál ság ra vo nat ko zó sza vai, az
pe dig meg döb ben tő, hogy azon nal »párt po li ti ka i nak« mi nő sí ti őket.”

Mondatok – és ami mögöttük van f 6. oldal

„Ele get tet tünk-e
azért, hogy a ro mák
ne az ököl jog je gyé -
ben nő je nek fel?”

A negyedik szög
f 3. oldal

Ri a da lom mal hall gat juk na pon ta a
mé di u mok el szo mo rí tó hí re it, hogy hol
és mi kor zár tak be üz le tet, üze met,
gyá rat, vál lal ko zást, és hány szá zan
vagy ez ren ke rül tek ut cá ra, let tek
mun ka nél kü li vé, vesz tet ték el a min -
den na pi ke nye ret, a meg él he tés le he -
tő sé gét, s vált a hely ze tük ki lá tás ta lan -
ná. Ta lán még van egy kis tar ta lék, vagy
eset leg a nagy ma ma ir re á li san ala -
csony nyug dí já ból fut ja az ál lást vesz -
tett uno ka tá mo ga tá sá ra, mert a nagy -
ma má nak úgy sincs sok ra igé nye, és
ön ként mond le sze me fé nye ja vá ra a
jobb fa lat ról, eset leg a gyógy szer ről.

Va la mi lyen mó don egy ide ig min -
den ki meg har col ja az éle tét, de óha -
tat la nul fel ve tő dik a nyug ta la ní tó
kér dés: va jon med dig le het fe szí te ni
a húrt? Mi kor fogy nak ki a gon do san
rej te ge tett tar ta lé kok? S ha a kis nyug -
dí jas, ál do zat kész nagy ma ma is el -
ment min den test nek út ján? Ak kor
majd a mun ka nél kü li ek a szó szo ros
ér tel mé ben az ut cá ra ke rül nek? Nem
kép le te sen, nem jel ké pe sen, de tra -
gi ku san: kol dul ni. Vagy el vi se len dő
a meg él he té si bű nö zés? S ak kor lát -
ha tat lan ke zek ma tat nak majd biz -
ton sá gi wert heim zá ra kon? Med dig
fe szít he tő a húr?

Még nem múlt el a tél, még min -
dig ér kez het nek meg döb ben tő hí rek
fű tés nél kü li la ká sok ban el huny tak -
ról. Az el múlt idő szak ban igen gyak -
ran hang zott el hol eb ben, hol ab ban
a mé di um ban, hogy va la ki a la ká sá -
ban ki hűlt, test hő mér sék le té nek ro -
ha mos csök ke né se mi att be állt a ha -
lál. Így ta lál tak rá va la ki re: a la kás ban
hi deg volt, a spájz üre sen tá ton gott,
se hol egy fa lat ke nyér vagy en ni va ló.

Éb re dez het ne a fe le lős ség tu da -
tunk! Kö ze le dünk a böj ti idő szak hoz,
amely nek dön tő lel ki tar tal ma tá vol -
ról sem az ét ke zés sel vagy a hi á nyá -
val függ össze, ha nem köl csö nös ke -
resz tény fe le lős sé günk meg vizs gá lá -
sá val. Mit tesz nek gyü le ke ze te ink
baj ba ju tott em ber tár sa i kért? Eszünk -
be jut-e, mi kép pen le het ne konk rét
és re á lis se gít sé get ad ni hit sor so sa -
ink nak? Alig ha bölcs kon fesszió alap -
ján be szű kí te ni a sze re tet szol gá la tát,
de leg alább eszünk be jut nak hit sor -
so sa ink, aki ket a vál ság mi att tra gi -
kus vesz te ség ért?

A finn test vé rek nek van egy úgy -
ne ve zett „nem ze ti fest mé nyük”; az a
cí me, hogy A se be sült an gyal. Fes tő -
je a szim bo lis ta Hu go Sim berg, aki
1903-ban vit te vá szon ra meg hök -
ken tő ké pét, ame lyet sú lyos be te gen,
de már gyó gyu ló fél ben fes tett, sa ját
be teg sé gé re utal va. Sok szor meg -
cso dál tam a fest ményt Tam pe ré ben,
az evan gé li kus dóm ban, és tü re lem -
mel vá ra koz tam, hogy meg szó lít son.

Sza vak kal nem könnyű le ír ni egy
ké pet, de így is vissza ad ha tó, ami –
a mű al ko tást szem lél ve – ben nem
meg szó lalt. Zöl des-bar nás ta laj né -
mi fe hér vi rág gal, kék lő hát tér rel

(mert ta vat vagy ki kö tőt áb rá zol), a
túl só par ton pe dig ké kes hegy vo nu -
lat két, messze ség be ve sző gyár ké -
ménnyel. A kép té má ja: két pa -
raszt gye rek pet ren cé ből ké szült
hord ágy ra ül tet ve gör nyedt test -
tar tá sú, be kö tött fe jű an gyalt ci pel
ne héz lép tek kel. Az an gyal a fe jén
sé rült meg, lát szik a kö tés, sőt a
szár nyán vér csep pek is van nak. Se -
be sült an gyal.

Egy szer csak meg szó lalt ben nem a
kép. Szót la nul, né mán eszem be jut tat -
ta Is ten szent igé jét a Zsi dók hoz írt le -
vél ti zen har ma dik fe je ze té nek má so -
dik ver sé ből: „…egye sek – tud tu kon kí -
vül – an gya lo kat ven dé gel tek meg.” Két -
ség te len, hogy az em lí tett apos to li le -
vél is me ret len író ja a ven dég sze re tet -
re, az úton le vők meg se gí té sé re fi gyel -
mez tet min ket. Ám alig ha kö ve tünk el
hi bát, ha ezt sa ját el szo mo rí tó hely ze -
tünk re kon ver tál juk, és az ere de ti
szent szö veg ben a „ven dég sze re tet” he -
lyé re a baj ba ju tot ta kat, a mun ká ju kat
el vesz tő test vé re in ket he lyet te sít jük be.

„A ven dég sze re tet ről meg ne fe led -
kez ze tek, mert ez ál tal egye sek – tud -
tu kon kí vül – an gya lo kat ven dé gel tek
meg” – szá mom ra ez lett a tam pe rei
dóm fest mé nyé nek üze ne te. Gyü le -
ke ze ti szin ten – saj nos – nem tud juk
meg ol da ni az egy re erő sö dő gaz da -
sá gi vál sá got, de ar ra mó dunk le het,
hogy tu da to san ala kít suk ki kö zös sé -
günk hor do zó ere jét, meg ta lál va azt
a meg ol dást, amely az adott he lyen
ál dá so san mű köd het.

Ami kor baj ba ju tott fe le ba rá ta ink -
nak se gí tünk, tud tun kon kí vül an gya -
lok nak se gí tünk. Az „an gyal” szó
gö rö gül „kül döt tet” je lent. Is ten küld -
te. Ta lán azért, hogy hi tünk szol gá -
lat tá mi nő sül jön.

Élő hit, imád ko zó kö zös ség, ér zé -
keny lé lek al kot ja az egy ház szent kö -
zös sé gét gyü le ke ze te ink ben. Együtt -
ér zés, együtt gon dol ko dás, egy má sért
cse lek vés – és ak kor a vi lág is meg -
lát hat ja kül de té sünk iga zi cso dá ját.
Pál apos tol nak a Ró ma i ak hoz írott le -
ve lé ben ol vas ha tó ez a fon tos mon -
dat: „Mert a te rem tett vi lág só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né -
sét.” (8,19) Azok nak a meg je le né sét,
akik élő hit ből fa ka dó mó don tet te -
ik kel is bi zony sá got tesz nek e mo dern
kor nak az ál do za tai kö zött.

Se be sült an gya lok?
g Ri bár Já nos

„Ám alig ha kö ve -
tünk el hi bát, ha
ezt sa ját el szo mo rí -
tó hely ze tünk re
kon ver tál juk, és az
ere de ti szent szö -
veg ben a „ven dég -
sze re tet” he lyé re
a baj ba ju tot ta kat, a
mun ká ju kat el vesz -
tő test vé re in ket he -
lyet te sít jük be.

SE MPER REFOR M ANDA

„Nem a lélek gyengeségén múlik te -
hát, hogy az Isten szavát nem ért jük.
El lenkezőleg! Semmi sem al kal ma -
sabb Isten szavának a meg  ér té sé hez,
mint a lélek gyengesége, mivel a
gyen ge sé günk miatt és a gyengékért
jött el a Krisztus ebbe a világba, és
ne kik kül di Isten az ő igéjét.”

d Luther Márton:
A szolgai akarat

(Jakabné Csizmazia Eszter,
Weltler Ödön és

Weltler Sándor fordítása) Hu go Sim berg: A se be sült an gyal (1903)

b Szé kács Jó zsef püs pök szü le té sé -
nek bi cen te ná ri u má ról kö zö sen
em lé ke zett meg a Pes ti Evan gé -
li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke -
zet és a Dé li Egy ház ke rü let het -
ve ned va sár nap ján a De ák té ri
temp lom ban. Az egész na pos
ün nep sé gen részt vet tek a né hai
püs pök le szár ma zot tai, szü lő vá -
ro sá nak kül döt tei, va la mint az
Oros há zi Evan gé li kus Óvoda,
Általános Iskola és Gim ná zi um
ta nu lói is. Az is ten tisz te le tet
rög zí tet te a Du na Te le ví zió, a fel -
vé tel feb ru ár 22-én, va sár nap
10 óra kor te kint he tő meg.

A dél előt ti ün ne pi al ka lom kez de tén
Cse lovsz ky Fe renc igaz ga tó lel kész kö -
szön töt te a meg je lent ven dé ge ket
és a gyü le ke zet tag ja it, majd Zász ka -
licz ky Pé ter nyu gal ma zott lel kész
ele ve ní tet te fel Szé kács Jó zsef alak -
ját, meg em lít ve éle té nek főbb ál lo má -
sa it. Ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter
püs pök „idő uta zás ra” in vi tált: száz -
het ven egy éve, 1838 ta va szán két
mé ter ma gas, fa gyos ár hul lám lep te
el Pest ut cá it. Két ezer-há rom száz

ház el pusz tult, hu szon két ez ren min -
de nü ket el vesz tet ték, so kan meg -
hal tak. 

Az In su la Lu the ra na eb ben a hely -
zet ben va ló di szi get ként nyúj tott
me ne dé ket mint egy nyolc száz lé -
lek nek. Szé kács Jó zsef Róm 5,3–5
alap ján el mon dott pré di ká ci ó ja –
me lyet a meg em lé ke zők Cse lovsz ky
Fe renc tol má cso lá sá ban meg is hall -
gat hat tak – ön tött re ményt az ár víz
okoz ta vesz te sé gek től két ség be esett
hall ga tó ság szí vé be. „Még ín sé günk -
ben is ör vend he tünk, mert nye re sé -
günk is nagy. (…) Az ín ség tűr ni ta -
ní tott, az az úgy vi sel ni a csa pá so kat,
hogy er köl csünk ne ve szít sen, ha nem
nyer jen, ne me seb bé, szi lár dab bá le -
gyen. (…) Ta nul tuk, mit ké pes ten ni
em ber az em be rért. Er köl csös, ne mes
ér zel me ket nyer tünk” – fo gal ma -
zott Szé kács an nak ide jén. „Nagy a kí -
sér tés, hogy pár hu za mot von junk az
ak ko ri és a mai hely zet kö zött” – tet -
te hoz zá im már Gáncs Pé ter.

Bár az ár hul lá mok el len erős gá tak
vé de nek, a vál ság pénz ügyi-gaz da sá -
gi, bi zal mi krí zis ként ma is je lent ke -
zik. Va jon elég-e a ki bon ta ko zás hoz,
ha csak ki fe lé, fel fe lé mu to ga tunk fe -
le lő sö ket ke res ve? A rend szer vál to -

zás hu sza dik év for du ló ján a vá lasz -
tott ve ze tők szá mon kér he tő sé gé nek
ko mo lyan vé te le mel lett szük sé ges
vol na vég re ma gunk tól is meg kér dez -
nünk: mi ho gyan él tünk a ka pott sza -
bad ság gal? Is ten igé je ugyan ak kor az
okok tól a cé lok fe lé ve zet min ket –
foly tat ta az ige hir de tő. En nek fé -
nyé ben ugyan is a vál sá gok éle tünk
for du ló pont jai le het nek, hi szen a
krí zis egy ben esélyt is je lent a tisz tu -
lás ra, az iga zi ér té kek fel fe de zé sé re. 

Gáncs Pé ter em lé kez te tett egy
má sik ke rek év for du ló ra: Szé kács
püs pök mel lett idén em lé ke zünk a
száz éve szü le tett Szteh lo Gá bor ra
is, aki más fél ezer gyer me ket men -
tett meg a né met meg szál lás ide jén.
Ket te jük szel le mi örök sé gé nek új ra -
fel fe de zé se, a má so kért va ló lét út -
ja i nak ke re sé se ak tu á lis és köz ér de -
kű fel adat.

Az ün ne pi meg em lé ke zé sen a Szé -
kács Jó zsef ne vét fel ven ni ké szü lő
Oros há zi Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um ének ka -
rá nak szol gá la tát is meg hall gat hat ták
a je len lé vők, va la mint rész le tek hang -
zot tak el a Pes ti Evan gé li kus Egy ház
el ső lel ké szé nek imád sá ga i ból.

Ün ne pi idő uta zás a De ák té ren
Meg em lé ke zés a két száz éve szü le tett dr. Szé kács Jó zsef püs pök ről
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Az orosházi diákok szolgálata a délelőtti istentiszteleten

f Folytatás a 7. oldalon
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– Mi ért be szél pél dá za tok ban?
– Én eb be a sa rok ba áll nék. Az el -

rej tés ol da lá ra. Jé zus el rej ti a mon da -
ni va ló ját. Jó szán dé kú an, de el rej ti.
Meg kell fej te ni, és rá buk ka nunk az
Is ten or szá gá ra. Az a leg fon to sabb,
hogy időt tölt sünk ve le, hogy gon dol -
koz zunk raj ta, hogy hagy juk ki nyíl -
ni. Ha meg fi gye li tek, si ke rült is Jé zus -
nak el ér nie ezt, hi szen gon dol ko zunk
a pél dá za tok meg fej té sén. Ép pen
most is ezt tesszük.

– Igaz. En nek az el rej tés nek rá adá -
sul az evan gé li u mon be lül is van ér -
tel me, hi szen az egy ér tel mű sé get a
ke reszt után ta lál ják csak meg a ta -
nít vá nyok. Jé zus né ha ki mon dot tan
fi gyel ar ra, hogy ti tok ban ma rad jon
egy-egy gyó gyí tás, hogy csak ha lá la
és fel tá ma dá sa után vál ja nak ezek ért -
he tő vé.

– Én szí ve sen ál lok mel léd, sőt töb -
bet mon dok. Mi van, ha ezek va la mi -
fé le rejt vé nyek?

– Mint Sán dor Má tyás rá csos jel -
kul csa, ha jól for gat juk, ki jön a szö -
veg? Vagy a né me tek enig má ja,
amellyel a kó dolt üze ne te i ket köz ve -
tí tet ték a há bo rú ide jén? Ame lyek re
azt mond ták, hogy még a Tig ris tan -
kok nál is na gyobb had erőt kép vi sel -
tek? Ez azért túl zás nak hat.

– Van nak, akik a Bib lia egé szét va -
la mi ilyen nek lát ják, mint a kö zép ko -
ri fes tők mű ve it, akik üze ne te ket
rej tet tek el a kép ap ró ele me i be. So -
kak sze rint csak a kó do lást kell meg -
fej te ni. Sőt van nak, akik már úgy vé -
lik, meg is fej tet ték.

– Lá tod ezt a ké pet? Kü lön le ges
tech ni ká val ké szült, meg bo lon dít ja a
sze med. Ha egy ki csit bam bulsz, ha

nem aka rod éle sen lát ni, ak kor hir -
te len meg moz dul, tér ré vá lik, meg -
lá tod, hogy va ló já ban mit áb rá zol.
Anél kül nem so kat, in kább ap ró
min ták van nak csak előt ted, de ami -
kor így ki tá rul, ak kor va ló di cso da ré -
sze sé vé le szel. Így is ne ve zik: szte re -
o g ram.

– Ezt azért nem mon da nám Jé zus
pél dá za ta i ra. Eset leg le het ne rejt -
vé nyes tör té ne tek re gon dol ni, mint
mond juk a me sék ben, ahol a sze gény
le gény nek ki kell ta lál nia, hogy mit je -
lent az, amit a ki rály fel ad ne ki.

– A Bib li á ban is van nak ilyen tör -
té ne tek, ame lye ket tény leg meg kell
fej te ni. Ott van a fá raó ál ma. Dá vid
is meg hall gat ta a sze gény em ber bá -
rá nyá ról szó ló pél dá za tot, csak nem
tud ta meg fej te ni.

– A pró fé ták jel ké pes tör té ne tek
egész so rát hoz zák, és meg is fej tik
őket.

– Igen, de ezek már in kább ma -
gya rá za tok. Je re mi ás oda vág ja a kő -
kor sót a pi ac kö vé hez, igát vesz a
nya ká ba, de a meg szó lal ta tott mon -
da ni va ló ré vén ezek il luszt rá ci ók ká
vál nak.

– Én ezért ál lok a má sik sa rok ba.
Sze rin tem nem el rej ti, ha nem meg -
ma gya ráz za. Mi lyen egy sze rű ké -
pek: a mag, a föld, a sző lő, a szol gák
és az úr, az apa és a fiú. Olyan ma gá -
tól ér tő dő ek, hogy még egy gye rek is
meg ér ti.

– A ké pi áb rá zo lás a zsi dó ság jel -
lem ző gon dol ko dá si for má ja. Nem
al le go ri kus, ha nem ana lo gi kus, de
min dig is kép sze rű.

– Az él mény sze rű ség nek min dig
van ere je. El le het ne mon da ni sok fé -

le meg ha tá ro zá sát an nak az ér zés nek,
amely ak kor fog el, ami kor ki de rül,
hogy va la me lyik sze ret tünk ré gen
ügy nök volt, no de Es ter há zy Pé ter Ja -
ví tott ki adá sa ezt úgy ír ja le, hogy
még én is sí rok, pe dig apám nem is
volt ügy nök.

– Az in kább csak egy sze mé lyes
tör té net, de igaz, hogy a me sék
min dig töb bet mon da nak el ró lunk,
mert be lő lünk fa kad nak. Egy-egy
kör mön font de fi ní ció is meg te szi –
mi, eu ró pa i ak szí ve sen gon dol ko -
zunk így –, de a tör té ne tek sok kal
be szé de seb bek. Egy tör té net el me -
sé lé se kor in kább adom ma gam,
mint ami kor ma gam ról be szé lek,
még ak kor is, ha a tör té net nem is
ró lam szól.

– Más fe lől annyi ra még sem egy -
sze rű ek a pél dá za tok, hogy ne kel le -
ne ma gya ráz ni őket. A mi sza ka szunk
kö rül is ép pen ez fo lyik. A mag ve tő
pél dá za tá nak ma gya rá za tát kér de zik
a ta nít vá nyok.

– Ne fe ledd, hogy az írás ma gya rá -
zók leg több je meg egye zik ab ban,
hogy a ma gya rá zat ké sőb bi hoz zá té -
tel! Rá adá sul olyan, mint ha a ma gya -
rá zat nem is ar ról szól na, mint az ere -
de ti pél dá zat.

– Er ről be szél he tünk majd más kor,
de hogy ma gya rá zat ra szo rult – akár
rög tön, akár ké sőbb –, az bi zo nyos.
Ha pe dig ma gya rá zat ra szo rul, ak kor
nem le het egy sze rű il luszt rá ció.
Gyer me ki en egy sze rű pe dig vég -
képp nem.

– Lu ther azt mond ja, hogy még
egy gye rek is tud ja, hogy ki az egy ház
tag ja: az a kis bá rány, akit a pász tor a
kar já ban tart. Ez pél dá zat, és je len -

tő sen egy sze rűbb, mint min den fé le
zsi na tok ál tal meg kí sé relt egy ház tag -
sá gi de fi ní ció.

– Le het, hogy csak azért ért jük
könnyen Jé zus pél dá za ta it, mert át -
ment raj tunk sok fé le gyer mek- és fel -
nőtt-bib lia óra, ige hir de tés és írás ma -
gya rá zat?

– Le het, hogy új ra kel le ne né ha ol -
vas nunk úgy, mint ha most lát nánk
elő ször, mint ha nem is ér te nénk?

– Le het, hogy csak Jé zus ke reszt -
je után vál nak szá munk ra is ért he -
tő vé?

– Min den igaz – a rej tély, a rejt -
vény, az il luszt rá ció, a rá for dí tott
idő és csend, a meg ér tés ka tar zi sa –,
ha ész re vesszük, Jé zus pél dá za ta i nak
tény leg van kul csuk. Is ten az. Őt so -
ha nem tud juk ki is mer ni. A jé zu si
pél dá za tok Is ten ről szól nak. Így a pél -
dá za tok is könnyen vál nak olyan ná,
mint Is ten, aki oly kor el rej tő zik, oly -
kor na gyon is egy sze rű en ott áll
előt tünk.

– Va la ki azt mond ta egy szer, Jé zus
Is ten pél dá za ta.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Is te nem! Me lyik ol -
dal ra áll nál ak kor, ami kor ab ban kel -
le ne dön te ned, hogy el rej tőz kö döm
elő led, vagy fel fe dem ma gam ne ked?
Kö szö nöm, hogy az élet min den fé le
igaz sá ga raj tad szű rő dik át, be lő led
ért he tő, mi at tad él he tő. Kö szö nöm tit -
ka i dat és meg ér té se i met. Kö szö nöm,
hogy ki me rít he tet le nül vá gya koz ha -
tom ar ra, hogy min dent meg tud jak
or szá god ról. Add meg ezt ne kem itt és
oda át! Ámen.

H AT VA NAD VA SÁR NAP  MT 13,1017

El rej ti vagy fel fe di?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az epis to la zá ró sza vai ezek: „Elég ne -
ked az én ke gyel mem, mert az én
erőm erőt len ség ál tal ér cél hoz.” A nap
té má ja: Sü ket ség ből az ige hal lá sá ra!
Az ün nep gra du ál éne ke, az Úr Jé zu -
sunk, for dulj hoz zánk (EÉ 279) te ma -
ti ká ja nagy sze rű en il lesz ke dik mind -
ezek hez.

A vers 1–3. stró fá ja va ló szí nű leg II.
(más szá mo zás sze rint IV.) Vil mos
szász–we ima ri her ceg (1598–1662)
tol lá ból szár ma zik, 1648-ban je lent
meg. A her ceg könyv tá ro sa, Ge org
Neu mark (is mert éne ke a Ki dol gát
mind az Úr ra hagy ja, EÉ 331) ezen -
kí vül ar ról is tu dó sít, hogy Vil mos
Der Sch mack haf te mű vész né ven az
1617-ben ala pí tott Fruc ht brin gen de
Ges ells chaft nak (gyü möl csö ző vagy
gyü mölcs ter mő tár sa ság), a 17. szá -
zad leg is mer tebb köl tő egye sü le té -
nek tag ja volt.

Kép zett sé ge rend kí vül ma gas le he -

tett. Egy ide ig Jé ná ban ta nult, ahol el -
ső sor ban ze né vel, ma te ma ti ká val,
geo met ri á val és épí té szet tel fog lal ko -
zott. Min de nek előtt azon ban há bo -
rús hős ként tisz tel ték; 1620-ban pél -
dá ul részt vett a prá gai fe hér-he gyi
csa tá ban. Ké sőbb Gus tav Adolf svéd
ki rályt kö vet te; 1635-ben csat la ko zott
a prá gai bé ké hez.

A har minc éves há bo rú be fe je zé se
után her ceg sé gé ben szi go rú rend
sze rint pró bál ta új já szer vez ni az éle -
tet; meg til tot ta a mu lat sá go kat, és
nyil vá nos ima órá kat ren delt el. La -
jos an hal ti her ceg ha lá la után a
Frucht  brin gen de Ges ells chaft el nö -
ké vé vá lasz tot ták. We imart az iro da -
lom, a mű vé szet és az épí té szet (a
Sch loß kirche és Wil helms burg épí -
té se) egyik köz pont já vá tet te.

Éne künk is ten tisz te le ti kez dő ének -
ként igen nép sze rű. Az el ső vers szak
a Szent lé lek ki ára dá sá ért, a má so dik

stró fa a há la adás ké pes sé gé ért, az ige
be fo ga dá sá ért kö nyö rög; a har ma dik
vers szak a szent Is tent di cső í ti (Sanc -
tus). Az 1651-ben eh hez kap cso ló dó
(nem Vil mos tól szár ma zó) ne gye -
dik stró fa do xo ló gia. A köl te mény 8,
8, 8, 8 szó tag szá mú stró fák ból áll: az
amb ro zi á nus him nu szok óta ez az
egyik leg el ter jed tebb vers for ma.

A dal lam elő ször 1628-ban Gochs -
he im ban buk kan fel, majd 1648-ban
Vil mos ver sé vel is össze kap csol ják;
szer ző jét név sze rint nem is mer jük.
A né met for rá sok vál to za tos – hár -
mas lük te té sű ré sze ket is tar tal ma zó
– rit mus sal köz lik, a ma gyar meg je -
le né sek ez zel szem ben ki egyen lí tett
rit must al kal maz nak. A négy dal lam -
sor fő leg ská la me ne tek ből épít ke -
zik; a dal lam kez de te hár mas hang zat-
fel bon tás. A hang ne mi ki egyen sú lyo -
zott sá got az biz to sít ja, hogy az el ső és
har ma dik sor a do mi náns hang nem -
ben, a má so dik és a ne gye dik sor pe -
dig to ni kán (alap hang nem ben) zár.

A Herr Jesu Ch rist, dich zu uns
wend mű ze nei fel dol go zá sai kö zül Jo -

hann Se bas ti an Bach két or go na -
mű vét emel jük ki. Az el ső egy trió,
amely a dal lam kez dő mo tí vu má ból
ki fej lesz tett, moz gé kony té má ra épül,
a vé gén a pe dál ban a can tus fir must
is meg szó lal tat va (Lip csei ko rá lok,
BWV 655). A má sik ban a ki emelt ma -
nu á lon fel csen dü lő dí szí tett dal la mot
há rom szó la mú, imi tá ci ós kí sé ret tá -
maszt ja alá (Kirn ber ger, BWV 709).

Nem csak gra du ál ének ként vagy az
is ten tisz te let kez de tén, ha nem min -
dig ak tu á lis az ének fo hász ko dá sa.
Mi vel éne kes köny vünk ezt tün te ti fel
for rás ként, most a 18. szá zad leg je len -
tő sebb gyűj te mé nyé ből, az Új zen ge -
de ző mennyei kar ból (ÚZMK) idéz -
zük fel a vers ma gyar ver zi ó ját.

„Uram Jé zus! for dulj hoz zánk, /
Szent Lel ke det küldd mi re ánk, /
Ma lasz tod dal min ket se gélj, / Igaz -
ság út já ra ve zérlj. // Nyisd meg szán -
kat há la dás ra, / Ké szítsd szí vünk
buz gó ság ra, / Hi tünk s ér tel münk ne -
vel jed, / Ne ved ve lünk esm ér tes sed.
// Míg len ének lünk menny ég ben: /
Szent, szent, szent az erős Is ten, / És
szín ről szín re meg lá tunk, / A fé -
nyes ség ben vi ga dunk. // Di cső ség
Atya Is ten nek, / Fi á nak és Szent Lé -
lek nek, / A di cső Szent Há rom ság -
nak, / Min de nek ál dást mond ja nak.”
(ÚZMK 1743, In vo ká ci ók, 221.)

g Ecse di Zsu zsa

Úr Jé zu sunk, for dulj hoz zánk
É NE K K INCSTÁR

forrás

Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai
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Urunk, Is te nünk! Igéd üze ne te olyan
ne künk, mint az üdí tő eső. Fris sítsd
fel sza vad dal ki szik kadt lel kün ket!
Tölts be min ket csor dul tig, hogy
aka ra tod sze rint élet tá mad jon. Ké -
rünk, nyisd meg vak sze mün ket,
hogy ne csak néz zünk, ha nem lás sunk
is. Őrizz meg at tól, hogy e vi lá gi ön -
ző dol gok el ho má lyo sít sák te kin te tün -
ket. Urunk, nyisd meg szí vün ket is,
hogy a vi lág vi lá gos sá ga be ra gyog ja
éle tün ket, és tisz tá vá te gye sze mün -
ket. Meg újult, tisz tább, mé lyebb lá -
tá sért kö nyör günk.

Urunk, Is te nünk! A te igéd olyan,
mint a két élű kard. Át ha tol a mi ál -
ar ca in kon. Mind annyi an ál ar cok
mö gé rej tő zünk, jel mez be rejt jük
szo ron gá sa in kat. Ne en gedd, hogy
éle tünk meg ját szott kar ne vál le -
gyen. Tisz títs meg minket a kép mu -
ta tás tól!

Is te nünk, a te egész lé nyed sze re -
tet. Imád ko zunk azo kért, akik sze re -
tet re vágy nak. Ez a vi lág a sze rel met,
a vá gyat haj szol ja, fe le lős ség nél kül.
Kö nyör günk fi a tal ja in kért, akik a
tár su kat ke re sik. A te sze re te ted del
ve zesd őket a he lyes dön tés ben. Kö -
nyör günk a há zas sá go kért és a csa -
lá do kért. A te sze re te ted ad jon pél -
dát férj nek, fe le ség nek, gyer mek -
nek. Kö nyör günk az el vál ta kért és
azo kért a gyer me ke kért, akik cson -
ka, ren de zet len csa lád ban él nek. Ir -
gal mazz a meg tört éle tek nek, sze re -
tet Is te ne!

Is te nünk, ol tal munk és erős vá -
runk vagy. Hi tünk har ca i ban is légy
me ne dé künk. Kö nyör günk azo kért,
aki ket te mi at tad ül döz nek. Adj ne kik
erőt, ki tar tást és hű sé get. De nem -
csak a ve sze de lem ben lé vő test vé re -
in kért fo hász ko dunk, ha nem a sze -
gényekért, az elesettekért is. Azo kért
imád ko zunk, akik épp hogy meg él -
nek. Azo kért, akik ere jü ket meg ha -
la dó mó don még is él ni akar nak.
Urunk, adj ne kik re mény sé get, adj
ne kik se gí tő ke ze ket. In dítsd a na -
gyobb, erő sebb gyü le ke ze te ket, hogy
szí vü kön vi sel jék a gyen géb bek sor -
sát. A gyen géb be ket pe dig fi gyel -
mez tesd, hogy há lá val be csül jék meg
a se gít sé get.

Urunk, Is te nünk! A te igéd bol dog -
nak mond min ket. Bol dog nak, mert
lát ha tunk, hall ha tunk, is mer he tünk
té ged. Urunk, add, hogy ez a bol dog -
ság meg lát sszék raj tunk, és von zó le -
gyen a kö rü löt tünk élők szá má ra. Él -
tesd ben nünk a re ményt, hogy igéd
mun ká já ban hasz nál ni akarsz ben -
nün ket. Ámen.

Oratio
œcumenica

b A böjt elő idő sza ká nak má so dik he té ben, hat va nad va sár nap ján az óegy -
há zi evan gé li um (Lk 8,4–15) a mag ve tő ről, il let ve a négy fé le föld ről
szól. Is ten igé jé nek a sor sát mu tat ja meg, amint az ör dög, a vi lág hoz
ta pa dá sunk és kö zö nyös sé günk aka dá lyoz za ben nünk Is ten mag ve -
té sé nek ál dott gyü mölcs ter mé sét. Az epis to la (2Kor 12,1–9) pe dig az
ige hű sé ges szol gá já nak, Pál apos tol nak fá rad sá gos Krisz tus-szol gá -
la tá ban mu tat ja meg min den aka dállyal szem ben a győ ze del mes Úr
ke gyel mé nek a ha tal mát.

Reményik Sándor

A szőnyeg
visszája

Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

„A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színéből is – – valamit.”

(1933)
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A fel nőt té vált di á ko kat kö szön töt ték a Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban. A
kö zép is ko la hat száz ta nu ló ja kö zül száz öt ve nen
már be töl töt ték a ti zen nyol ca dik élet évü ket.
Őket üd vö zöl te ün ne pé lyes ke re tek kö zött
Óno di Sza bolcs igaz ga tó, Kräh ling Dá ni el lel kész,
va la mint Po tá pi Ár -
pád Já nos, a vá ros
pol gár mes te re. 

A ren dez vé nyen
La ki Lász ló szo cio ló -
gus tar tott elő adást
ar ról, hogy mi lyen le -
he tő sé ge ket kí nál a
mai tár sa da lom a fi a -
ta lok nak. A nyi tó elő -
adást a ti zen nyolc
éve sek nek szó ló ren -
dez vény so ro zat fog ja
kö vet ni.

– El gon dol kod -
tunk azon, hogy ti -
zen nyolc éves di ák ja -
ink nak van-e mód -
juk má sok kal meg -
osz ta ni fel nőtt gond -
ja i kat, gon do la ta i kat
– mond ta Óno di
Sza bolcs gim ná zi -
um igaz ga tó a ren -
dez vény után. – Gim ná zi u munk min den má -
so dik ta nu ló ja kol lé gis ta, ők nem ta lál koz hat -
nak na pon ta a szü le ik kel. Va jon ki ala kul nak-e
azok a pár be szé dek, ame lyek se gít sé gé vel ki -
csit meg ér tik a vi lá got, a kö rü löt tük zaj ló ese -
mé nye ket? Ez a száz öt ven-száz nyolc van di ák,
aki im már vá lasz tó pol gár nak szá mít, va jon el -
iga zo dik-e a tár sa dal mi tren dek ben, a sor sá val
kap cso la to san fel vér te ző dött-e azok kal az is -
me re tek kel, me lyek kel sa ját és köz vet len kör -
nye ze te ja vá ra tud ten ni? 

Úgy gon dol tuk, ta lán ér de mes len ne vá la -
szo kat ke res ni az ő sa já tos prob lé má ik ra. Ezt
az zal tud juk se gí te ni, ha olyan elő adó kat hí -
vunk meg idő ről idő re, akik kel kö zö sen tu -
dunk, tud nak be szél get ni, vi táz ni. Ezek be az
össze jö ve te lek be sze ret nénk be von ni Bony hád

fel nőtt ér tel mi sé gét is, és a fi a ta lok nak egy ki -
csit „tár sa dal ma sít va”, jel ké pe sen is tu do má suk -
ra hoz ni, hogy a fel nőtt az ál tal fel nőtt, hogy
már nem csak ön ma gá ért fe lel, ha nem a tár sá -
ért, a köz vet len vagy tá gabb kör nye ze té ért, a
jö vő ért és a ha zá ért is – körvonalazta kez de -
mé nye zésük célját Ónodi Szabolcs.

A prog ram so ro zat nyi tó ren dez vé nyén em lék -
lap pal is kö szön töt te az is ko la ve ze tés a ti zen -
nyol ca dik élet évü ket be töl tött gim na zis tá kat.

g Má té Ré ka

„A fel nőtt nem csak
önmagáért felel”

Múlt va sár nap haj nal ban ször nyű
vér für dő szín te re volt Veszp rém.
Egy szó ra ko zó he lyen meg ké sel ték
és össze ver ték a he lyi ké zi lab da csa -
pat több já té ko sát. A ro mán vá lo ga -
tott ban is ját szó Ma ri an Coz má nak
esé lye sem volt a túl élés re, úgy meg -
for gat ták 211 cen ti mé ter ma gas és 113
ki lós tes té ben a kést. Hor vát és szerb
csa pat tár sa sú lyos ál la pot ban ke rült
a kór ház in ten zív osz tá lyá ra. 

A bru tá lis bűn ese tek ál ta lá ban ma -
guk ra von ják a mé dia fi gyel mét. Hí -
res spor to lók tra gé di á ja, mint né -
hány év vel ez előtt a lab da rú gó Si mon
Ti bor ha lál ra rug do sá sa, még in kább
meg ráz za a köz vé le ményt. Az amúgy
is nyug ta lan ma gyar tár sa dal mat az -
tán kü lö nö sen fel zak lat ja az a tény,
hogy a veszp ré mi tá ma dók tör té ne te -
sen ro mák vol tak. Az el múlt hó na pok -
ban egy mást ér ték a hír adá sok a ci gá -
nyok ál tal el kö ve tett erő sza kos cse le -
ke de tek ről. A mis kol ci rend őr ka pi -
tány nak csak nem ál lá sá ba ke rült az a
be je len té se, hogy az elő ző he tek ben a
vá ros ban ta pasz tal ha tó rab lá so kat
ki vé tel nél kül ro mák kö vet ték el. 

Jog vé dők nek ne ve zett fo ga dat lan
pró ká to rok és szép lel kű po li ti ku sok fel -
há bo rod va fo gad ták az ál ta luk diszk -
ri mi na tív nak tar tott be je len tést. (Ér -
de kes mó don a ka pi tány mon da tá nak
el ső fe lét nem kér ték ki ma guk nak. Az
ar ról szólt, hogy a bank rab lá sok ál ta -
lá ban nem ro ma el kö ve tők höz köt he -
tők. Ak kor ez zel a tény köz lés sel a
ma gya ro kat sér tet te meg vér lá zí tó
mó don?) A ren dé sze ti mi nisz ter uta -
sí tást adott a mis kol ci rend őr ka pi tány
fel men té sé re, ám ő az or szá gos fő ka -
pi tány ra pid vizs gá la ta nyo mán még -

is csak he lyén ma rad ha tott. Nem kis
rész ben azért, mert a bor so di ci gány
vaj da is vé del mé be vet te őt.

Mint ha át sza kadt vol na a gát. Újabb
és újabb je lek mu tat tak ar ra, hogy az
év ti ze dek óta sző nyeg alá sö pört
prob lé ma ele mi erő vel je lent ke zik. Ma
már azok is kény te len el is mer ni a ci -
gá nyok tö me ges kri mi na li zá ló dá sá nak
va ló sá gát, akik ko ráb ban – ha mis ta -
pin tat ból – nem en ged ték, hogy az el -
kö ve tők et ni kai ho va tar to zá sa sze re -
pel jen a hí rek ben.

Egy ér tel mű vé vált, hogy azok a
sú lyos tár sa dal mi gon dok, ame lyek -
ről a szo ci a liz mus ide jén nem volt sza -
bad be szél ni, csak to vább hal mo zód -
tak a rend szer vál tást kö ve tő en. Em -
be rek tö me gei ve szí tet ték el mun ká -
ju kat, így mind töb ben lum pe no sod -
tak el. Im már két nem ze dék de re kas
ré sze nem is me ri azt, hogy a fel nőt -
tek reg gel mun ká ba, a gye re kek is ko -
lá ba men nek A la kó te le pek re köl -
töz te tett, ere de ti leg na gyobb mo bi li -
tás hoz szo kott csa lá dok több nyi re
csak se gé lyek ből él nek, és kö zü lük
mind töb ben vál nak bű nö ző vé. Im már
a kor mány pár ti saj tó is ker te lés nél -
kül be szél az el slu mo so dott vi dé kek
köz ál la po tai ról.

Hí ve ink közt jár va-kel ve sok fé le re -
ak ci ót hall hat az em ber. Az el ső az ál -
ta lá nos fé le lem. So kan nem mer -
nek dél utá ni bib lia órák ra el in dul ni,
vagy fél tik gyer me ke i ket, uno ká i -
kat. Őszin tén meg mon dom, ben -
nem is nagy adag szo ron gás van.

Lá tom ugyan ak kor an nak ve szé -
lyét is, hogy a – sok szor va ló ban te -
he tet len – ha tó sá gok he lyett ra di ká -
li sok ma guk akar nak ren det te rem -

te ni. Azok is könnye ket hul lat nak
most Ma ri an Coz má ért, akik éle tük -
ben nem lát tak még ké zi lab da-mér -
kő zést. Azok is fel van nak há bo -
rod va a ro mán já té kos ha lá lán, va la -
mint szerb és hor vát tár sa sé rü lé sén,
akik ko ráb ban gyű löl köd ve te kin tet -
tek a más nem ze ti sé gű ek re. 

Vál to zat la nul min den por ci kám
til ta ko zik a Ma gyar Gár da egyen ru -
hás fel vo nu lá sai el len. Ró luk ugyan -
az a vé le mé nyem ma is, mint ahogy
más fél év vel ez előt ti zász ló bon tá suk
után ír tam: meg je le né sü ket a va lós
tár sa dal mi gon dok ra adott rossz vá -
lasz nak tar tom. Egy ko ri sió fo ki és
enyin gi lel kész ként meg ér tem ugyan -
ak kor a Fej ér me gyei te le pü lés la kó -
it is – ahon nan a veszp ré mi maffi ó -
zók szár maz nak –, akik nek ele gük
van ab ból, hogy né me lyek hosszú idő
óta tör vé nyen kí vül he lye zik ma gu kat.

A zül lé si fo lya mat min dig ki csi ben
kez dő dik. Ta lán úgy, hogy va la ki
gát lás ta la nul jegy nél kül uta zik a
kö zös sé gi köz le ke dés ben, mond ván,
hogy tő le úgy sem mer nek je gyet
vagy bér le tet kér ni. Az tán már az is
ter mé sze tes vol na, hogy a bár ból fi -
ze tés nél kül le het tá voz ni. Ha va la ki
ezt meg kér dő je le zi, már is vil lan a kés.

Mi a jó vá lasz?
Egy ház ként min de nekelőtt a meg -

bé ké lés és a ki en gesz te lő dés hir de té -
se. Az in du la tok meg fé ke zé se. Ta lán
jó vol na Veszp rém ben vagy más hol
egy öku me ni kus is ten tisz te let meg -
szer ve zé se, ahol Jé zus sza vát le het ne
idéz ni: „Atyám, bo csáss meg ne kik,
mert nem tud ják, mit cse lek sze nek.”
(Lk 23,34) Jó len ne, ha egy ilyen is ten -
tisz te le ten ma gya rok és ro mák, szer -
bek és ro má nok együtt tud nánk
részt ven ni, mint egy meg je le nít ve Pál
apos tol hit val lá sát: „Krisz tus ban te -
hát nincs sem zsi dó, sem gö rög, nincs
szol ga, sem sza bad…” (Gal 3,28)

Gyá szol juk meg a ro mán Ma ri an
Cos mát. Imád koz zunk a szerb Zsar -
ko Se su mért és a hor vát Ivan Pe si cért,
vagy is az ál do za to kért. De az el kö ve -
tés sel gya nú sít ha tó Raffa el Sán do rért
és Sztoj ka Ivá nért is, akik tör té ne te -
sen ro ma szár ma zá sú ak.

Az tán mint egy ház tart sunk ön -
vizs gá la tot. Ele get tet tünk-e azért,
hogy a ro mák ne az ököl jog je gyé ben
nő je nek fel? Ta nít juk-e ne kik Jé zus
sza vát: „Hal lot tá tok, hogy meg mon -
da tott a ré gi ek nek: (…) Én vi szont azt
mon dom nek tek…”? Test vé rünk ké
fo gad tunk-e akár csak egyet len ci -
gányt is? Örül tünk-e an nak, hogy né -
hány hó nap ja a ka to li kus egy ház
meg je len tet te a ci gány nyel vű bib lia -
for dí tást? Meg be csül jük-e azok mun -
ká ját, akik ro ma nép fő is ko lát, kö zös -
sé gi há zat, bib lia is ko lát szer vez nek
Sár szent lő rin cen, Va ny ar con vagy a
fő vá ros ban? Ko mo lyan vesszük-e az
ab ból a tény ből fa ka dó fe le lős sé -
gün ket, hogy evan gé li kus ok ta tá si in -
téz mé nye ink nek szá mot te vő ro ma
di ák ja, sze re tet ott ho na ink nak sok
ro ma dol go zó ja van? Be fo gad juk-e

gyü le ke ze te ink be a ci gány szár ma zá -
sú a kat? Te szünk-e ér dem ben azért,
hogy le gye nek ro ma lel ké szek és ál -
ta lá ban ci gány ér tel mi sé gi ek? Egy ál -
ta lán fel ada tunk nak te kint jük-e a
ro mák pasz to rá ci ó ját?

Anél kül, hogy dra ma ti zál ni akar -
nánk a hely ze tet, meg kell ál la pí ta ni:
a tár sa dal mi el len té tek a pat ta ná sig fe -
szül nek. Fé lő, hogy to váb bi, az ed di -
gi nél is na gyobb tra gé di ák kö vet -
kez nek be. Min den jó aka ra tú em ber -
nek össze kell fog nia. Kü lö nö sen
nagy az egy há zak fe le lős sé ge. Min den
rossz ta pasz ta lat el le né re sze re tet tel
és ir ga lom mal kell ro ma test vé re ink -
hez for dul ni, őket test vé ri mó don kell
men te ni és se gí te ni.

Egy ré gi le gen da sze rint a ci gá nyok
el lop tak egy szö get ab ból a négy ből,
amellyel a ró ma i ak Jé zust meg akar -
ták fe szí te ni. Így a Meg vál tó va la mi -
vel ke ve seb bet szen ve dett, hi szen
négy he lyett csak há rom szö get ver -
tek ke zé be, lá bá ba.

Má ra szin te már fe le dés be me rült
ez a le gen da. Bi zo nyos, hogy sem a
veszp ré mi bű nö zők, sem a bosszú ért
li he gők nem is me rik. Mond juk el
egyik nek is, má sik nak is.

A ne gye dik szög
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Tö rök or szá gi út já ról tar tott ve tí tett ké pes be szá -
mo lót Baran ka György nagy tar csai lel kész a pest -
szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet ben a feb ru -
á ri tea dél után ven dé geként. 250-es Ya ma ha
mo tor ke rék pár já val 2008 má ju sá ban in dult út -
nak, és két hét alatt nyolc ezer-öt száz ki lo mé tert
meg té ve egé szen az Ara rát he gyé ig ju tott. Köz -
ben gyö nyö rű tá ja kon, ősi rom vá ro sok mel lett
ha ladt el, és olyan he lye ket ke re sett fel, me lyek
a Bib li á ból jól is mer tek – pél dá ul Noé bár ká ja
az özön víz után az Ara rá ton fe nek lett meg, An -
ti ó khi ában ne vez ték elő ször ke resz té nyek nek a
Krisz tus-kö ve tő ket, Efe zus ban az öt vös mes te -
rek meg akar ták „lin csel ni” Pál apos tolt…

Isz lám te rü le ten ke resz tény nek len ni és hir -
det ni az evan gé li u mot nem ve szély te len vál lal -
ko zás. Jo gi lag ugyan en ge dé lye zett, de aki
meg tér, ar ra a mun ka he lyén gyak ran nyo mást
gya ko rol nak, és csa lád já ból is ki ta gad ják. Az ot -
ta ni ak nem is ér tik, hogy le het két fé le nyil ván -
tar tást ve zet ni a ke resz té nyek ről, és mi ért van
az Ma gyar or szá gon, hogy aki egy ház tag, nem
biz tos, hogy va ló ban gya kor ló hí vő is.

A nagy tar csai lel ki pász tor má so dik al ka lom -
mal in dult mo tor ral Tö rök or szág ba. Elő ször hat
év vel ez előtt „csak” há rom ezer ki lo mé tert meg -
té ve An ti ó khi á ig ju tott, most azon ban már az ira -
ki ha tárt is meg kö ze lí tet te. Be val lá sa sze rint ez
ki kap cso ló dást és ka lan dot je len tett szá má ra, és
mi vel az isz lám te rü le ten fo lyó misszi ós mun -
ka na gyon ér dek li, el kép zel he tő nek tart ja, hogy
nyug dí jasko rá ban ilyen szol gá la tot vál lal jon.

Az elő adás után Baran ka György Lk 24
alap ján tar tott áhí ta tot az em mau si út je len tő -
sé gé ről. Ki emel te, hogy ha Jé zus ban csak mint
em ber ben re mény ke dünk, ak kor könnyen
össze om lik min den, de a fel tá madt Úr min dig
ki ve ze ti övé it a re mény vesz tett ség ből. Aki fel -
is me ri, hogy ve le le het kö zös ség ben, az új út -
ra in dul, és az Úr ral együtt a má sik em ber re,
a test vér re is rá ta lál.

g H. E.

Baranka György képes útibeszámolója lapunk
2008. szeptember 7-ei számában olvasható.

8500 ki lo mé ter bib li ai uta kon
– mo tor ke rék pár ral

Pintér Cecília a legidősebb gimnazistaként elsőként vette át az
emléklapot Ónodi Szabolcs igazgatótól
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A ze ne szó ra koz tas son, ta nít son, és
hir des se Is ten di cső sé gét – val lot ta
a le gen dás af ro a me ri kai dzsessz mu -
zsi kus, Ed ward Ken ne dy „Du ke” El -
ling ton. Ezt a há rom „kö ve tel ményt”
öt vöz te a Menny or szág a night-club -
ban – a dzsessz spi ri tu á lis gyö ke rei cí -
mű rend ha gyó est is, mely nek kö zön -
sé ge egy szer re él vez het te a fan tasz -
ti kus dal la mo kat, gaz da god ha tott új
is me re tek kel, és le he tett ré sze se az is -
ten di cső í tés nek.

Wil li am Ed gar pres bi te ri á nus teo -
ló gi ai pro fesszor és zon go ris ta, Ruth
Na o mi Floyd éne kes-ze ne szer ző és
Adaryll Jor dan bap tis ta lel ki pász tor,

sza xo fo nos az Evan gé li u mi Fó rum és
a Ke resz tyén Ve ze tők és Üz let em be -
rek Tár sa sá ga (Ke ve Tár sa ság) meg -
hí vá sá ra, a ja nu ár 23. és feb ru ár 2. kö -
zöt ti tur né ja ke re té ben ér ke zett Bu -
da pest re, hogy Bir min gham, Camb -
ridge, Sheffield, Lon don, Bel fast és
Dub lin után – az utol só, a prá gai fel -

lé pést meg elő ző en – ja nu ár 30-án a
ke len föl di misszi ós köz pont ban kon -
cer tez zen.

A dzsesszt a szen ve dés és a re mény,
a bá nat és az öröm ket tős sé ge jel lem -
zi. Hogy mi ért vált ilyen né, ar ról
Ed gar pro fesszor be szélt. A részt ve -
vők meg is mer ked het tek az Af ri ká ból
Észak-Ame ri ká ba hur colt rab szol -
gák élet kö rül mé nye i vel, szem be sül -
het tek az zal, hogy a ke resz tény ség fel -
vé te lé vel a rab szol gák sa ját el nyo mó -
ik hi tét tet ték a ma gu ké vá, és ma gya -
rá za tot kap hat tak ar ra, mi ért til tot ták
ezt egyéb ként ne kik „fe hér gaz dá ik”
(tud ni il lik ak kor test vé re ik nek kel lett

vol na te kin te ni ük őket…). „Meg fejt -
het ték” né hány me ta fo ra je len té sét is
(pél dá ul a da lok ban a Ká na án ki fe je -
zés egy szer re utalt a menny or szág ra
és Ka na dá ra) – és köz ben per sze
hát bor zon ga tó-lúd bő röz te tő dzsessz -
da ra bo kat hall gat hat tak.

g V. J.

Egy csi pet nyi dzsessz –
Is ten di cső sé gé re

„Kü lön bö zünk, még is egy test va -
gyunk Krisz tus ban” – ez zel a mot tó -
val hív nak kö zös imád ko zás ra ben -
nün ket a csen des-óce á ni szi get or -
szág, Pá pua Új-Gui nea asszo nyai.
Aho gyan min den esz ten dő ben, idén
is már ci us el ső pén te kén gyűl nek
össze a ke resz tény nők szer te a vi lá -
g on, hogy fe le ke ze ti ha tá ro kat le -
küzd ve, együtt kö nyö rög je nek a te -
rem tett vi lá gért. 

Idén a pá pua asszo nyok ál tal ké szí -
tett is ten tisz te le ti li tur gia for mál ja e
nap ima ké ré se it. A csen des-óce á ni
szi get vi lág bár több ezer ki lo mé ter -
re van Ma gyar or szág tól, még sem is -
me ret len előt tünk. Ma nu s szigetén
szol gált egy kor Mol nár Má ria re for -
má tus di a ko nissza, akit a má so dik vi -
lág há bo rú bor zal mai kö ze pet te gyil -
kol tak meg ja pán ka to nák. És az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let tel
együtt mű köd ve Pá pua Új-Gui ne á ba
küld te ki mun ka tár sá nak a Ba jor
Misszió is Bá lint Zol tán víz mér nö köt
1995-ben. A csa lád nak a pá pu ák föld -
jén töl tött négy esz ten de jé ről rend kí -
vü li él ve ze tes ség gel szá molt be a fe -
le ség, Kis Be á ta A ga ra mut hang ja
cím mel meg je lent köny vé ben. La -
punk kö vet ke ző szá má ban az ő él mé -
nye i ket ele ve nít jük fel, ar ról be szél ge -
tünk, ho gyan lát ja egy eu ró pai en nek
e tá vo li szi get vi lág nak az éle tét.

Most azon ban szó lal jon meg egy fi -
a tal pá pua lel kész, Fried rich Ya wo mar,
aki 2007 áp ri li sá ig élt Ba jor or szág ban.
Négy esz ten dőn át, a Ba jor Misszió
ven dé ge ként, lel kész cse re prog ram

ke re té ben kü lön bö ző né met gyü le ke -
ze tek ben szol gált. (Az in ter jú, amely -
nek némileg rövidített vál to za tát ad -
juk köz re, ere de ti leg a Du nán tú li
Ha rang szó EK ME-mel lék le te ként je -
lent meg 2006 de cem be ré ben.)

– Ya wo mar úr, ke resz tény csa lád -
ban nőtt fel?

– Igen, már a szü le im is hí vő em -
be rek vol tak. A ten ger par ton él tünk,
apám ha lá szat ból tar tott el ben nün -
ket. Én is ci vil szak mát ta nul tam. Mi -

előtt a lel kész kép ző sze mi ná ri um ba
je lent kez tem vol na, ápo ló ként dol -
goz tam. Evan gé li kus va gyok, hat -
mil lió la ko sú or szá gunk ban egy mil -
li ó an tar to zunk e fe le ke zet hez.

– Meg mu ta tott egy pá pua szer zők
ál tal írt hit val lást. Mi lyen gyak ran
hasz nál nak sza ba don írt imád sá -
go kat, li tur gi kus szö ve ge ket?

– Az is ten tisz te le te in ken le he tő ség
van ar ra, hogy az Apos to li hit val lás
mel lett más hit val lá so kat is hasz nál -
junk. Sa ját meg fo gal ma zá sa in kat kö -
ze lebb érez zük ma gunk hoz, azok a
mi lel ki sé gün ket tük rö zik. Ez le het az
oka pél dá ul an nak, hogy hí ve ink a Ni -
ce ai hit val lást nem is is me rik.

– Be szél jünk a Né met or szág ban töl -
tött ide jé ről. Ha ha za megy a sa ját jai
kö zé, mit fog ró lunk, eu ró pa i ak ról me -
sél ni? Tu dom, ne he zé re esik ez Ön nek,
hi szen árad Ya mo war úr ból a sze líd
jó ság, de ké rem, ez al ka lom mal küzd -
je le a jó in du lat ból ere dő gát lást…

– Amit itt Né met or szág ban ne héz
volt meg szok nom, az az, hogy min -
den ki ro han. Fur csa volt szá mom ra,
hogy itt ter mi nu sok van nak. Be kell
je lent kez ni az or vos hoz, a fod rász -
hoz, a pap hoz. A kol lé gám meg -
mond ja, med dig ér rám… Mi min -
den ki re rá érünk, nem ro ha nunk.
Igaz, a bu szok sem jön nek pre cí zen,
me net rend sze rint ott hon, Pá pua
Új-Gui ne á ban. Van, hogy órá kat vá -
ra ko zunk, mi re jön va la mi. De itt
min den ki si et.

A má sik do lgot, ami za vart, ma guk
így ne vez nék: pénz ori en tált ság. Ott -
hon van nak olyan em be rek vi dé -
ken, akik nem is is me rik a pénz fo -
gal mát. Ők más ként ke res ked nek.
Le jön nek a he gyek ből, s a dol ga i kat
hal ra, gyü mölcs re cse ré lik a ten ger -

par ton élők kel. Itt Eu ró pá ban, úgy tű -
nik, min dent a pénz irá nyít. Et től az
em be rek ön zőb bé is vál nak ta lán.
Úgy ér zem – és ez a har ma dik do log,
amit em lí te ni sze ret nék –, hogy az
„el ső vi lág ban” már nincs annyi erő
a kap cso la tok épí té sé re. Ta lán ép pen
a pénz köz pon tú ság, a ro ha nás az
oka, hogy az em be rek nek nincs ide -
jük egy más ra. Így nem vé let le nül
la zul nak, es nek szét a csa lá di, ba rá -
ti kö te lé kek. Ná lunk az is ten tisz te let
nem pre cí zen hat van perc. Annyi
eset leg a pré di ká ció idő tar ta ma. El -
kép ze lem, hogy a ma gyar ol va sók
most meg ijed nek! De mi nem érez -
zük hosszú nak. És az al kal mak vé gén
sem si e tünk el. Itt, a ba jor gyü le ke -
ze tem ben iszunk egy pi ci ká vét, te -
át, az tán már min den ki sza lad is. Ez
nem jó!

Ugye, nem ha rag sza nak, hogy ezt
mind el mond tam? (…)

* * *

Va la ki meg kér dez te tő lem, mi ér tel -
me van a nők vi lág ima nap ja ha zai ün -
nep lé sé nek. A lel ki gaz da gí tá son túl
ta lán ép pen ez le het az egyik „ha szon”.
Tá vo li tá ja kon élő test vé re ink tük röt
tart hat nak elénk. Re mény sé gem,
hogy az az óta Új-Gui ne á ba vissza tért
Ya wo mar lel kész sza vai és a vi lág ima -
nap is ten tisz te le ti li tur gi á já ban meg -
szó la ló asszo nyok – friss hi tük, egy -
más irán ti oda adó sze re te tük – el gon -
dol kod ta tás ra kész tet nek ben nün -
ket, ma gyar ol va só kat.

g B. Pin tér Már ta
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Mit mu tat a pá pua tü kör?

Az idei imanap logója

b Bu da pes ten ren dez ték meg feb -
ru ár 4–5. kö zött a két éven te
ese dé kes oszt rák–ma gyar egy -
ház ve ze tői ta lál ko zót. Az esz me -
cse rén dr. Mic ha el Bün ker oszt -
rák püs pök, Karl Schi e fer mair,
dr. Ra o ul Kne u c ker, dr. Er win
Sch ranz egy ház fő ta ná cso sok és
dr. Soly már Mó ni ka bé csi ma -
gyar lel kész kon zul tál tak egy há -
zunk há rom püs pö ké vel és az or -
szá gos fel ügye lő vel.

„Menj, és nézd meg, hogy jól van nak-e
test vé re id…” – e mondatot, ame lyet
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke fog lalt áhí ta tá ba a ta -
lál ko zó el ső nap ján, Jó zsef tör té ne té -
ben ta lál juk meg (1Móz 37,14). És va -
ló ban, a két egy ház ve ze tő i nek két -
na pos meg be szé lé sén az volt az el -
sőd le ges cél, hogy tá jé ko zód ja nak
egy más hit bé li, teo ló gi ai, tár sa dal mi,
gaz da sá gi hely ze té ről, és sa ját ta -
pasz ta la tot gyűjt se nek.

Az ese mény egyik köz pon ti té -
má ja a dia kó nia volt. Er ről elő ször a
Sa rep ta bu dai sze re tet in téz mény ben
(ké pünkön), majd más nap a csil lag he -
gyi gyü le ke zet va do nat új, a ter vek sze -
rint már ci us ban meg nyí ló sze re tet ott -
ho ná ban, a Ga u dio po lis ban sze rez -
het tek sze mé lyes ta pasz ta la tot a ven -
dé gek. Mind ezt Szteh lo Gá bor nyo -
mán, aki öt ven hét éve ala pí tot ta sé -
rült gyer me kek részére a Sa rep tát,
hogy az után Ga u dio po lis né ven gyer -
mek vá rost hoz zon lét re a há bo rú
után az elárvult, szü lő és ro kon nél -
kül ma radt gyermekek szá má ra.

Nem csak a múlt ha tá roz ta meg
azon ban a két egy ház kép vi se lő i nek
ta nács ko zá sát: fon tos té ma volt az
egy ház és az ál lam kap cso la ta, amely -
ről Itt zés Já nos el nök-püs pök és Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő szá -
molt be jó zan re a li tás ér zék kel, még -

is bi za ko dó an. Mert bár ez a vi szony
év ről év re egy re bi zony ta la nab bá vá -
lik, re mény re ad okot, hogy egy re
több ci vil for rás ta lál ha tó a be vé te lek
mö gött: az 1 szá za lé kos sze mé lyi jö ve -
de lem adó-fel aján lá sok nö ve ke dé sé -
ben fel fe dez he tő az egy há zért viselt
tu da tos fe le lős ség . Mind ez ter mé sze -
tes oszt rák szom szé da ink nál: ott az
egy ház anya gi ter he i nek fe lét fe de zik
a hí vek fel aján lá sai, ki sebb rész ben pe -
dig a fe le ke zet sa ját te vé keny sé gé ből
szár ma zó jö ve de lem, vé gül pe dig ál -
la mi tá mo ga tás egé szí ti ki be vé te le -
i ket – szá molt be dr. Mic ha el Bün ker
püs pök.

En nek fé nyé ben mind az oszt rák,
mind a ma gyar részt ve vők kö zös cél -
ként fo gal maz ták meg a tár sa dal mi
szo li da ri tás erő sí té sét: ezt szol gál ja

ma gyar rész ről az Élő kö vek egy há za
– evan gé li kus meg úju lá si stra té gia; ez -
zel szem ben a szo li da ri tás gon do la ta
oszt rák test vé re ink nél el ső sor ban az
egy ház tár sa dal mi-po li ti kai fel lé pé sé -
ben nyil vá nul meg (ilyen pél dá ul a be -
ván dor lók tá mo ga tá sa).

A meg be szé lés má so dik fe lé ben
dr. Bé res Ta más, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem Rend sze res Teo -
ló gi ai Tan szé ké nek do cen se tar tott be -
ve ze tő elő adást a Nyu gat-Eu ró pá ban
ki emel ten ke zelt eu ta ná zia, bio e ti ka
tárgy kör ben. Ezt hosszas dis kur zus
kö vet te, csak úgy, mint a dél után még
meg be szé len dő té má kat: a hit ok ta tás,
a 2017-ig ter je dő Lu ther- év ti zed, va -
la mint a te rem tés-, kör nye zet vé de lem
kér dés kö rét, hogy vé gül fe hér asz tal
mel lett ke rül jön sor a bé csi ma gyar
gyü le ke zet ről szó ló be szá mo ló ra,
Soly már Mó ni ka elő adá sá ban.

„Menj, és nézd meg, hogy jól van -
nak-e test vé re id…” El jöt tek. Meg -
gaz da gí tó volt.

g Cse lovsz kyné
dr. Tarr Klá ra

Oszt rák–ma gyar evangélikus
egy ház ve ze tői ta lál ko zó 
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A kö zös szü lő föld és vá ros, Hód me -
ző vá sár hely kö tött össze ben nün -
ket. Ma is em lék szem az el ső szín há -
zi ta lál ko zás ra, ahogy föl in te ge tett
hoz zám, a ka kas ülő re. Igaz, ké sőbb
ki de rült, egy vi rág ar cú szí ni nö ven -
dék nek szólt az égő szár nyú mo soly…

Egy szer, nagy jó ked vé ben el sé tál -
tunk a csen des Pál ut cá ba, kö zel a hí -
res Kin cses te me tő höz. „Lá tod, itt
szü let tem – csa pott cson tos ke zé vel
a vál lam ra. – Az ott csu pa víz volt.
Anyám mo só tek nő jé ben vit tem lány -
paj tá so mat…” És han go san ne ve tett,
jobb ról föl reb ben tek, az ősz-arany
lom bok ból föl száll tak a ma da rak.

Mint ha most is hal la nám in tel me -
it, csak nem annyi ra dö rög ve. In kább
ke se rű en. „Ha ma len nék pá lya kez -
dő, nem biz tos, hogy eb ben a szak -
má ban sze ret nék el he lyez ked ni.” Ezt
ha lá la előtt mond ta egy új ság nak.
Otel ló ként már a hat va nas évek ben
is érez te, hogy a né ző té ren csu pa Ja -

go ül. Már ak kor be lévil lant a fá jó fel -
is me rés: sza va i nak su gár zó me leg sé -
ge nem tört át a ri val dán.

Ó, ha fel tá mad na, be top pan na 90.
szü le tés nap ján, ak kor len ne csak
szo mo rú! (1919. feb ru ár 10-én szü le -
tett.) El né mul na, mint az ikon fes tő
Rubl jov, át él ve a nem szű nő em be ri
ször nyű sé ge ket. Mi vé lett az ő szent
lo bo gá sa? Ál do zat ho za ta la?

Bes se nyei Ferenc szí né szi nagy sá -
gá hoz az is hoz zá tar to zott, hogy
nagy em be re ket ját szott el. A ma gyar
tör té ne lem tisz ta hő se it. Imá dott
szín há zá hoz hoz zá tar toz tak a mély
ér zé sek, a ma gasz tos er köl csi esz mé -
nyek. Nem zet fél tés és Is ten di csé re -
te. Úgy tet szik, és ma, 2009-ben

még pon to sab ban lát szik, a het ve nes
évek ben ez mind el múlt.

A nagy ság, az iga zi ér ték ki ve szett
a vi lág ból. És el tűnt a szín ház temp -
lo má ból is, és a min dig hű né zők lel -
ké ből is ki ko pott. Jó vá te he tet le nül és
fe le dés re ítél ve.

Ta lán ez dü hí tet te leg job ban, ta lán
eb be halt be le ma gá nyá ban. A foly -
to nos áru lás ba. Mé rics ké lé sek be.
Mert ér tett hoz zá a „vö rös” ha ta lom:
ha lá la es té jén (2004. de cem ber 27-
én) is mét, im már ti zed szer, a Dú vad
cí mű fil met ve tí tet ték, amely ben a
szo ci a lis ta éle tet vé gig tom bo ló, kö -
ze pes fi gu rát ját szik. Nem a szí vé ig
iz zó Bán kot és Kos sut hot mu tat ták
a kép er nyők, nem Szé che nyit és
Gör ge it, Ádá mot és Ham le tet, Otel -
lót és Lear ki rályt, Ga li le it és Bo lya -
it… És nem Dó zsát, amely ala kí tá sa
több szö rö sen is ki emel ke dik élet -
mű vé ből. Bes se nyei itt pat ta ná sig
fe szült né ma ság gal, egyet len és vég -
le ges arc cá tisz tult te kin tet tel for mál -
ta meg a fő hőst.

Ha meg kér dez nénk száz em bert a
mű vé sze té ről, leg töb ben a drá mai
han got emel nék ki. Pe dig óri ás szí né -
sze te te le volt hu mor ral, já té kos ság -
gal, könnyed ség gel. Hat év ti ze det is
meg ha la dó szí né szi mű kö dé se fé -
nyes kor sza kot je len tett a 20. szá zad
má so dik fe lé nek szín há zi éle té ben.
Föl fe lé su ha nó csil lag ként szel te át a
ne héz, zsar no ki időt, s emel ke dett a
leg na gyob bak kö zé. Sze re tett ját sza -
ni, min dig győz ni, ha tal mas or gá nu -
má val, gyö nyö rű ének hang já val sze -
ret te be zen ge ni a né ző te ret.

Alig em lít jük: Há ry Já nos volt Ko -
dály dal já té ká ban, Ba gó a Já nos vi téz -
ben. S ő volt Higgins pro fesszor
Shaw Pyg ma li on já ban és fe lejt he tet -
len Tev je a He ge dűs a ház te tőn ha zai
be mu ta tó ján. Ro busz tus alak ja, eget
át ha sí tó hang ja jól ér vé nye sült a fil -
men és a te le ví zi ó ban is.

Bes se nyei Fe renc min den re fi gye -
lő fér fi volt és gyer me ki en na iv lé lek.
De szín ház dol gá ban erős és ke -
mény; szí né szi iga zá nak tu da tá ban
szí vós és ki tar tó.

Utol já ra Vá sár he lyen ta lál koz tam
ve le, mi kor a vá ros dísz pol gár ává vá -
lasz tot ta. Ter vez tük, hogy foly tat juk
a har minc éve meg kez dett ri por tot.
De so kat ké sett. Már a va cso rá nál
em lí tet te: „Sé tál tam. El bú csúz tam
vég leg… Be men tem a kis evan gé li kus
temp lom ba, nyit va volt az aj ta ja.
Min dent meg kö szön tem Is ten nek…”

g Feny ve si Fé lix La jos
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„Az Úr hang ja”
Bes se nyei Fe renc születésének 90. évfordulójá ra

Az egy ház ze ne tör té ne té ről tar tott
elő adást ja nu ár 30-án a Bony há di
Evan gé li kus Gyűj te mény ba rá ti kö -
ré nek Ber ke si Sán dor fő is ko lai do -
cens, a Ti szán tú li Re for má tus Egy -
ház ke rü let és a Deb re ce ni Re for -
má tus Kol lé gi um egy ház ze nei igaz -
ga tó ja. A kol lé gi um kán tu sá nak Liszt-
dí jas kar na gya pár hu za mot vont a
ma da rak is ten di cső í tő éne ke és a
hé ber kán tor éne kek kö zött, majd a
je len lé vők több fel vé telt is meg hall -
gat hat tak a kö zép ko ri zsol tá rok tól a
21. szá za di ora tó ri u mig.

Mi u tán Ber ke si Sán dor meg éne kel -
tet te a hall ga tó sá got, a Bony há di Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi -
um és Kol lé gi um di ák jai és ka ma ra -
kó ru sa, il let ve a re for má tus Gár do nyi-
kvar tett fa kad tak dal ra. Il lés Al bert je -
zsu i ta szer ze tes be mu tat ta és meg is
szó lal tat ta a né met nyelv te rü let ről
szár ma zó asz ta li hár fát. Az est zá rá -
sa ként a Cot ton Club Sin gers együt -

tes ve ze tő je ként is mert té vált Lász ló
Bol di zsár elő adó mű vész káp ráz tat ta
el a kö zön sé get te nor hang já val.

g Má té Ré ka

Az egy ház ze né ről Bony há don

„Én mind há rom fi a mat egy há zi szol -
gá lat ba ál lí tot tam” – mond ta Welt -
ler nagy anyám jó negy ven év vel ez -
előtt, mi kor be mu tat tam ne ki le en -
dő fér je met. A ki lenc ven éves mat ró -
na eb ben az egy mon dat ban össze -
gez te élet mű vét, és e név je gyet nyúj -
tot ta át az új csa lád tag nak, de si ke -
rült ve le en gem, az uno kát is töp ren -
gés re kész tet nie.

A há rom Welt ler fiú, az egy ház ze -
nész Je nő meg a két lel kész, Re zső és
Ödön (az édes apám) nem egy sze rű en
csak egy há zi szol gá lat ban állt. Ter mé -
sze tes élet kö ze gük volt az ek lé zsia.
Eszem be sem ju tott azt fir tat ni, hogy
mi le he tett a ge ne ti kai, lel ki és szel le -
mi hát te re pá lya vá lasz tá suk nak.

Édes ap juk, nagy apám, Welt ler Já nos
a fel ső lö vői ta ní tó kép ző ből ke rült Raj -
ká ra. A 20. szá zad el ső fe lé ben a raj -
kai gyü le ke zet el hi va tott, te het sé ges
lel ké szek nek és ta ní tók nak kö szön he -
tő en őszin tén és mé lyen hí vő, Bib li át
és val lás tant jól is me rő lu the rá nus
né met kö zös ség volt. A fi a tal kán tor -
ta ní tó eb ből a kö zös ség ből vá lasz tot -
ta éle te pár já ul Zech me is ter An nát.

Ez a csa lá di és tár sa dal mi hát tér le -
he tett a dön tő mo ti vá ció, hogy a há -
rom tel je sen kü lön bö ző ka rak te rű és
adott sá gú test vér a ma ga mód ján
ugyan, de egy Úr szol gá já ul sze gő dött.
A sok szor em le ge tett tör té net sze rint
va la mi kor az el ső vi lág há bo rú ide jén
a há rom fiú „te me tést ját szott”: Je nő
éne kelt, Re zső pré di kált, Ödön vit te
a ke resz tet. Csepp ben a ten ger…

Az el ső szü lött Je nő, aki nek a szá -
za dik szü le tés nap ját ün ne pel jük
most, 1909. feb ru ár 11-én – mu zi ká -
lis ta len tu mok kal gaz da gon fel sze rel -
ve – szü le tett Raj kán. Öt éve sen zon -
go rá zott, hét éve sen kez dett or go nál -
ni. A te het sé ges gye re ket gyak ran
meg hív ták ün nep sé gek re, össze jö ve -
te lek re, ven dég ség be. (Két öccse na -
gyon iri gyel te ér te.) Ele mi is ko la
Raj kán né me tül, kö zép is ko la Győr -
ben ma gya rul, majd a Ze ne aka dé mia
kö vet ke zett Pes ten. Itt va ló di anya -
nyel vét, a ze nét tö ké le te sít het te, an -
nak is szá má ra leg fon to sabb „nyelv -
já rá sát”, a mu si ca sac rát.

Ta ní tott a fa so ri és a De ák té ri gim -
ná zi um ban, az ál la mo sí tás után pe -
dig pe rem ke rü le ti ál ta lá nos is ko lák -
ban. Tíz évig volt kán tor Ke len föl dön,

1942-ben ke rült a De ák tér re, negy -
ven két évig volt a gyü le ke zet kán to -
ra és a Lu the rá nia kar na gya.

Tu da tos, sőt ön tu da tos agg le gény
volt, ami per sze nem azt je len tet te,
hogy nél kü löz te a csa lá dot. A há rom
test vér ki vé te les sze re tet tel ra gasz ko -
dott egy más hoz, éle tük vé gé ig egy

csa lád ma rad tak, amely nek tag ja i ként
az tán öröm mel in teg rál ták kö zös sé -
gük be a kö vet ke ző ge ne rá ci ót és a be -
há za so dott jö ve vé nye ket.

És hogy mit je len tett Je nő bá csi egy
„kö vet ke ző ge ne rá ci ós” ro kon nak?
Na gyon so kat, ter mé sze te sen. Ő volt
„a pes ti ro kon”; vi dé ki, fa lu si gye re kek -
nek ran got je len tett effé lé vel ren del -
kez ni . Min den lá to ga tá sa csa lá di ün -
nep volt. Saj nos nem jö he tett túl
gyak ran, mert hét köz ben ta ní tott, va -
sár nap szol gált, ha te het te, va dász ni
ment, ar ról nem is szól va, hogy hosszú
ide ig kü lön be uta zá si en ge dély kel lett
a nyu ga ti ha tár meg kö ze lí té sé hez.

Nagy ese mény, a szó szo ros ér tel -
mé ben aján dék volt, ha mi lá to gat -
hat tuk meg őt. Én pél dá ul ezt kap tam
aján dék ba, mi kor kon fir mál tam.
Nem tu dom, ho gyan tör tén he tett, de
ab ban az év ben – 1960-at ír tunk – a
Lu the rá nia áp ri lis 25-én, hét főn (?)
ad ta elő a h-moll mi sét. Elő ző nap
volt a kon fir má ció, más nap haj nal ban
édes apám mal sze mély vo nat ra ül -
tünk, és Pest re utaz tunk. Ek kor hal -
lot tam elő ször a Lu the rá ni át éne kel -
ni és Je nő bá csit ve zé nyel ni. Sors dön -
tő él mény volt.

Alig vár tam, hogy Pest re ke rül jek
az egye tem re, és ter mé sze te sen már

az el ső ked den ott vol tam a pró bán.
Ki osz tot ták a kot tát; a kö vet ke ző va -
sár na pi kó rus szá mot gya ko rol tuk. Je -
nő bá csi időn ként „csak úgy vé let le -
nül” meg állt mel let tem. A pró ba
után rö vi den annyit mon dott: „Té ged
fel ven né nek a bé ká ba.” Meg könnyeb -
bül tem, mi kor ki de rült, hogy az ak -
kor jó hí rű Bu da pes ti Kó rus ra gon -
dolt, nem hol mi két él tű ek re.

Ta lán mon da nom sem kell, iga zá -
ból ez után tud tam meg, ki is az én
nagy bá tyám. Az el ső meg le pe tés az
volt, hogy kar na gyi te vé keny sé gé nek
csak tö re dé két je len tet te a pró ba és
a kon cert. A kó rus ta gok, hang sze re -
sek, szó lis ták szer ve zé se is leg alább
ak ko ra mű vé szet volt, sőt! Ne fe led -
jük: ab ban az idő ben so kan ál lá su kat,
eg zisz ten ci á ju kat koc káz tat ták az
egy há zi kó rus ban va ló köz re mű kö -
dés sel. Tü ne mé nyes sze mé lyi sé gé nek
min den va rá zsát „be dob ta”, ha kel lett,
az ügy ér de ké ben. Bár kit meg tu dott
győz ni ar ról, hogy nél kü löz he tet len
a csa pat ban, és úgy szól ván raj ta mú -
lik a pro duk ció si ke re.

Si ke res pro duk ci ó ban pe dig nem
volt hi ány, és ha nem is múlt raj tam
a si ker, meg tud tam, mit je lent egy ze -
ne mű vet be lül ről meg is mer ni, elő ad -
ni. Pas si ók, kan tá ták, a h-moll mi se…
Nem tud hat ja, aki nem pró bál ta,
rá adá sul a re mek mű vek nek nem -
csak a ze nei, ha nem a spi ri tu á lis
üze ne tét is át él het tük.

Ahogy múl tak az évek, egy re in -
kább kö tőd tem hoz zá. Egész sé ge,
ere je fogy tán meg ha tó de rű vel hagy -
ta, hogy gon dos kod jam ró la, há lá san
el fo gad ta or vo si se gít sé ge met. Utol -
só hó nap ja it a kist ar csai evangélikus
szeretetott hon ban töl töt te, és még
ak kor is, ott is el lát ta a kán to ri szol -
gá la tot.

1992-ben, nagy csü tör tö kön halt
meg; ham vai el ső mun ka he lyén, a ke -
len föl di temp lom ban nyug sza nak.
Ze nei ha gya té kát az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um őr zi.

Egyet len írá sát tar tot tam meg. A
te nyér nyi pa pír da ra bot éne kes köny -
vé ben ta lál tam, az utol só áhí tat ének -
szá mát ír ta fel rá ma gá nak resz ke teg
be tűk kel. „Én Is te nem, én bű nös
em ber…” (EÉ 423)

g Szo ko lay né
dr. Welt ler Mag dol na

Száz éve született
Weltler Jenő

Ber ke si Sán dor

„Éle te so rán sok szor meg ta pasz tal -
ta Is ten di cső sé gét és min den ha tó -
sá gát. Nagy sá gát még sem csak eb -
ben lát tam, ha nem a ta pin tat ban,
hogy sen ki nek és sem mi nek az út -
já ba so ha nem állt. S ahogy Meg vál -
tó já tól ta nul ta, ön ma gát a töb bi
em ber kö zül ki nem emel te, so ha
sen kit meg nem bán tott, és sen ki -
vel fe lül ről nem be szélt. Ezért a ta -
nít vá nyok oda adó csen des sé gé vel
vet tük őt kö rül, ami kor pró bá ink
után így szólt hoz zánk: »Hidd el, fi -
am, nincs na gyobb öröm szá mom -
ra, mint ve le tek együtt len ni.«”

Kamp Sa la mon: Sze mé lyes
val lo más Welt ler Je nő ről

„Ő hí vott el ső nek a Lu the rá ni á ba.
Bach is te ni ma gas sá gú szak ra li tá sát
ő tet te élő él mé nyem mé. Bach pas -
si ó i nak, kan tá tá i nak, h-moll mi sé jé -
nek, Mag ni fi ca tjá nak meg ren dí tő
szép sé gű elő adá sai a temp lo mi ze ne
sze rel me sé vé tett élet re szó ló an. De
minden nek a csú csa az volt, ami kor
Bach Ko rál ja it ve zé nyel te. Úgy, ahogy
sen ki más! Bach pré di ká ci ós ih le té -
sű ze né jé nek min den tü zé vel, sír ni -
va ló mély sé gé vel, fáj dal mas gyö nyö -
rű sé gé vel. Je nő bá csi va rázs la tos is -

ko lá ja nél kül nem ju tot tam, nem
jut hat tam vol na so ha ad dig a tö rek -
vé sig, hogy az ope ra ház ból is temp -
lo mot kel le ne csi nál ni! Há lát adok Is -
ten nek az ő szol gá ló éle té ért!”

Szo ko lay Sán dor: Ze nei fő haj tás
Welt ler Je nő em lé ke előtt

„Ki fogy ha tat lan ener gi á val és mély
meg győ ző dés sel hir det te ze nei esz -
mény ké pe [Bach] zse ni a li tá sát, fel -
tét len oda adást kö ve tel ve a ve zény -
le té vel meg va ló sult hang ver se nyek
va la mennyi köz re mű kö dő jé től is.
Ami kor meg is mer tem, már hat va -
nas öreg úr volt, de fi a ta lo kat túl szár -
nya ló len dü let tel ve zet te a Lu the rá -
nia pró bá it […]. Min dig tel jes át élés -
sel dol go zott, tar ko po nyá ján pár
perc múl va meg je len tek az el ső ve -
rej ték csep pek, or rá ra csú szott szem -
üve ge sű rűn be pá rá so dott a di ri gá -
lás rop pant in tel lek tu á lis és fi zi kai
erő be do bást igény lő mű ve le té től.
Va ló ság gal lo bo gott, csil la pít ha tat -
lan bel ső iz zá sa vil la mos fe szült ség -
gel te lí tet te meg a le ve gőt, s köz vet -
len kö ze lé ben – én leg alább is úgy
érez  tem – rö vid időn be lül több fok -
kal emel ke dett a hő mér sék let. Az
elő adá so kon az tán mind ez meg -

hat vá nyo zó dott: a Já nos-pas sió, a h-
moll mi se, a Ka rá cso nyi ora tó ri um
mo nu men tá lis kó rus tab ló it már-
már az eksz tá zis ha tá rát sú ro ló lel -
ki ál la pot ban ve zé nyel te Welt ler Je -
nő, nem egy szer olyan tel je sít mény -
re sar kall va ama tőr éne ke se it, ami -
lyen re hi va tá so sok is csak csil la gos
órák ban ké pe sek. […] A kó rus ban
szí ve sen ven dé ges ked tek hi va tá sos
kol lé gák a rá dió ének kar, az ope ra -
kó rus és az Ál la mi Né pi Együt tes so -
ra i ból, a ze ne kar ba Je nő bá csi egyet -
len ké rő sza vá ra be ült gra tis ját sza -
ni a fő vá ros hang sze res együt te se -
i nek jó né hány szó lam ve ze tő je, a vo -
ká lis szó lis ta csa pat ban meg nem zet -
kö zi hí rű nagy sá gok mel lett szép
szám ban tűn tek fel pá lya kez dő te -
het sé gek.”

Ke ré nyi Má ria: In me mo riam
Welt ler Je nő

A fen ti rész le tek a Lu the rá nia – A
Pes ti Evan gé li kus Egy ház száz éves
ének ka rá nak tör té ne te 1904–2004
cí mű könyv ből va lók. Szer kesz tet te
Zász ka licz ky Pé ter. Ki ad ta a Hu szár
Gál könyv- és pa pír ke res ke dés. Bu -
da pest, 2004. Ára 2000 fo rint.
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Egy mon dat vég ső és tel jes ér tel me el -
vá laszt ha tat lan an nak a szö veg kör -
nye zet nek a je len té sé től és át fo gó
mon da ni va ló já tól, amely nek ere de ti -
leg a ré sze. Zi lált ho ni köz éle tünk ben
uná sig is mert már az a mód szer,
ami kor egyes mon da tok nak a kon tex -
tus ból va ló ki ra ga dá sá val gyö ke re sen
el té rő je len tést ad nak az ere de ti szer -
zői szán dék hoz ké pest. Ves sünk egy
pil lan tást a kö vet ke ző két mon dat ra:
„A vi lá gon el ural ko dó gaz da sá gi és
mo rá lis vál ság az ere den dő bűn ben
gyö ke re zik. A vál ság meg ol dá sa Jé zus,
az az az új Ádám szü le té se.”

E rö vid sza kaszt Sán dor Zsu zsan -
na új ság író idéz te Itt zés Já nos evan -
gé li kus püs pök ka rá cso nyi ige hir de -
té sé ből a 168 Óra cí mű he ti lap ban
meg je lent in ter jú já ban, ame lyet Gá -
bor György val lás fi lo zó fus sal ké szí tett
an nak okán, hogy a szer ző nek nem -
rég je lent meg Az idő nél kü li hely cí -
mű ta nul mány kö te te. Így ön ma gá ban
ol vas va e né hány szót az ol va só rög -
vest el cso dál koz hat: va jon ho gyan
gon dol hat ilyet egy ko moly szel le mi
ha gyo má nyok kal és ér té kek kel bí ró
tör té nel mi egy ház el ső em be re?

Az új ság író is kon tex tus ba ágyaz -
ta az ál ta la vá lasz tott idé ze tet: fel hív -
ta rá a fi gyel met, hogy „több val lá si
ve ze tő a ka rá cso nyi ün ne pet hasz nál -
ta fel ar ra, hogy han got ad jon köz éle -
ti, po li ti kai né ze te i nek”. Itt zés Já nos
mon da tai után még egy – a re for má -
tus egy ház lel ké szi ve ze tő jé től szár -
ma zó – idé zet kö vet ke zett, majd pe -
dig az in ter jú alany vá la szá val si e tett
ér tel mez ni az el hang zot ta kat: „Ezek
párt po li ti kai be szé dek. Itt zés püs -
pök hi het ab ban, hogy a vál ság ban Jé -
zus a »meg ol dás«, de tu do má sul kel -
le ne ven nie: e föl dön él nek olya nok is,
akik nem Krisz tus ban hisz nek.”

Nem ér de mes túl so kat el időz nünk
an nak a rej tély nek a meg ol dá si kí sér -
le té vel, hogy a ki fo gá solt mon da tok
va jon mi től „párt po li ti kai” cél za tú ak.
Sok kal fon to sabb azt ész re ven ni,
hogy eb ben az eset ben az új ság író
nem tud ta, mert nem ér tet te, hogy az
ál ta la ha tá so san tá lalt mon da tok -
nak mi a je len té sük. Az Itt zés Já nos
ige hir de té sé ből ki ra ga dott sza vak nak
– akár csak a tel jes ige hir de tés nek –
ugyan is sem mi kö zük a párt po li ti kai
di men zi ó hoz, még pe dig azért, mert
el ső sor ban és min de nek előtt teo ló gi -
ai üze ne tet és je len tést hor doz nak, és
csak is a ke resz tény spi ri tu a li tás di -
men zi ó já ban ér tel mez he tők he lye sen.

Az ink ri mi nált mon da tok ér tel me -

zé se kap csán a ke resz tény (és evan -
gé li kus) teo ló gia té te le i nek már a leg -
ele mibb is me re te is ele gen dő ah -
hoz, hogy szó ba se ke rül hes sen az az
in ter jú ál tal su gallt, sú lyo san le egy -
sze rű sí tett és tor zí tott ér tel me zés,
mely sze rint íme, egy mai püs pök ab -
ban hisz, hogy a föld re le szál ló Jé zus
fog ja meg ol da ni a pénz ügyi és gaz -
da sá gi vi lág vál sá got.

A „vál ság” a ke resz tény teo ló gi ai
ant ro po ló gia egyik alap fo gal ma,
amely a bű nös lét ál la pot ban élő föl -
di em ber Is ten től re mény te le nül el -
tá vo lo dott hely ze té nek le írá sá ra szol -
gál. Az is te ni vi lág rend ből ön ma gát
ki sza kí tó em ber olyan per ma nens
on to ló gi ai vál ság ban van, amely nek
min den egyéb – mo rá lis, tu dat ál la -
pot be li, eg zisz ten ci á lis, pszi cho ló gi -
ai, kö zös sé gi, gaz da sá gi s a töb bi –
krí zis már csak kö vet kez mé nye. Min -
den ige hall ga tó előtt nyil ván va ló,
hogy a pénz ügyi és gaz da sá gi vál ság -
nak nem Jé zus – mint affé le mennyei
köz gaz dász – a meg ol dá sa, és fő leg
nem köz vet le nül. Krisz tus öröm -
üze ne te, a sza ba dí tás evan gé li u ma az
em ber per ma nens lét vál sá gá nak
meg ol dá sát kí nál ja a lé lek új já szü le -
té sén ke resz tül – és ha ez meg tör té -
nik, ak kor min den egyéb vál ság (a
pénz ügyi és gaz da sá gi is) az új em -
ber új já te rem tett vi lá gá ban az „alap -
vál ság” meg szű né sé nek fo lyo má nya -
ként – meg ol dó dik.

Ha egy teo ló gi ai is me re tek kel
nem ren del ke ző új ság író tól nem
vár ha tó is el, hogy a fen ti ta ní tást is -
mer je, az azon ban már el gon dol kod -
ta tó, hogy egy val lás fi lo zó fus ne
tud ná, mi lyen kon tex tus ból szár -
maz(hat)nak egy evan gé li kus ige hir -
de tés vál ság ra vo nat ko zó sza vai, az
pe dig meg döb ben tő, hogy azon nal
„párt po li ti ka i nak” mi nő sí ti őket. Bár
ez eset ben új ság író és in ter jú ala nya
egy érez he tő en ten den ci ó zus egy -
ház kri ti kai össze ka csin tás ré vén volt
igaz ság ta lan egy há zunk el nök-püs -
pö ké vel szem ben, az azon ban nem
len ne sze ren csés, ha az evan gé li kus
egy ház ta gok is ugyan ezt a hi bát kö -
vet nék el – a kér dé ses pél dák ér tel -
me zé sé nél te hát igye kez zünk mi -
nél ob jek tí veb bek ma rad ni. 

Fi no man szól va nem ele gáns és
nem tisz tes sé ges egy teo ló gi ai tar -
tal mú szö veg részt olyan meg nyi lat -
ko zá sok kö zé he lyez ni, ame lyek -
nek már va ló ban van nak erő tel je sen
po li ti zá ló vo nat ko zá saik és uta lá saik
– amit két ség te le nül el le het is -
mer ni és éles kri ti ka tár gyá vá le het
ten ni. Gá bor György ugyan is egy
ka lap alá ve szi Itt zés püs pök mon -

da ta it tel je sen más jel le gű meg -
nyil vá nu lá sok kal. Pél dá ul an nak az
egy ház me gyei bí ró ság nak a ha tá ro -
za tá val, amely fel men tet te ifj. He ge -
dűs Ló rán tot, aki en ge dé lyez te egy
ho lo kauszt ta ga dó tör té nész nek,
hogy elő adást tart son egy re for má -
tus egy ház köz ség ter mé ben. A val -
lás fi lo zó fus gon do lat me ne té ben a
fen ti ige hir de tés egy szint re ke rül
az zal a je len ség gel, ami kor a fe le ke -
ze tek lel ké szei ma gán em ber ként
meg ál dot ták a Ma gyar Gár da zász -
la ját, megint úgy ál lít va be az ese -
ményt, mint ha tet tük kel egy há zuk
hi va ta los ál lás pont ját hir det ték vol -
na. (An nak em lí té se ki ma radt a
cikk ből, hogy az evan gé li kus egy ház
több saj tó or gá num ban fi ze tett hir -
de tés ben je len tet te meg a szél ső sé -
gek től vi lá gos egy ér tel mű ség gel el -
ha tá ro ló dó nyi lat ko za tát.)

Az új ság író azon fel ve té sé re, hogy
a ke resz tény egy há zak nem til ta -
koz tak a ki sebb sé ge ket érő erő szak el -
len, „hol ott 2008-at ők a Bib lia évé -
nek nyil vá ní tot ták”, a val lás fi lo zó fus
az zal vá la szolt, hogy „a Bib lia éve ide -
ha za a csen des ki re kesz tés ese mé nyé -
vé vált. A nagy ke resz tény egy há zak
ki sa já tí tot ták ma guk nak a ren dez vé -
nye ket, mint ha csak hoz zá juk szól na
a szö veg.” A „csen des ki re kesz tés”
vád ja csen des tű nő dést vált hat ki so -
kunk ból: va jon ho gyan vál hat a ki re -
kesz tés esz kö zé vé egy olyan prog -
ram so ro zat és mé dia kam pány, amely
a Bib lia szé le sebb tár sa dal mi nép sze -
rű sí té sét, az egy há zon kí vü li ek kel
va ló meg is mer te té sét tűz te ki cél já -
ul, és e té ren nem el ha nya gol ha tó
ered mé nye ket is el ért?

Az el múlt évek ben egy re fo ko zó -
dó mér ték ben va gyunk ta núi a tár sa -
dal mi és po li ti kai köz be széd mi nő -
ség rom lá sá nak, el dur vu lá sá nak, a
meg osz tást cél zó, a té nye ket el fer dí -
tő, tu da to san csúsz ta tó, ma ni pu la tív
meg nyi lat ko zá sok nak. A val lás fi lo zó -
fus sal ké szült in ter jú érez he tő en ar -
ra tesz kí sér le tet, hogy he lyén va ló nak
lát szó, in tel lek tu á lis stí lus ban mu tas -
son rá a köz be széd nek ezek re a tár -
sa dal mi tu da tot rom bo ló, de for mált
je len sé ge i re. (A cikk egyéb ként nem -
csak az egy há zi, ha nem a po li ti kai
szfé rá ban je len lé vő, két ség kí vül vi -
tat ha tó köz sze rep lői meg nyi lat ko -
zá sok ér té ke lé sé re is ki tér.) A sok
meg fon to lás ra ér de mes fel ve tés mel -
lett azon ban az nem se gí tet te elő ezt
a tö rek vést, hogy egy olyan teo ló gi -
ai tar tal mú és mo ti vá ci ó jú ige hir de -
tés mon da ta it is oda so rol ták, amely -
nek sem mi ke res ni va ló ja nincs az
em lí tett pél dák kö zött.

Mon da tok
– és ami mö göt tük van

b Do bos Meny hért, a Ma gyar Te le -
ví zió (MTV) köz éle ti igaz ga tó ja
négy év ti ze de dol go zik az in téz -
mény ben, a klasszi kus té vé kor -
szak egyik utol só ta nú ja. Az el -
múlt év vé gé től köz vet le nül fel -
ügye li a Val lá si és Egy há zi Mű -
so rok Szer kesz tő sé gé nek mun -
ká ját. E szer te ága zó te rü let je le -
né ről és jö vő jé ről kér dez tük.

– Mi lyen mű so rok tar toz nak a
köz éle ti igaz ga tó irá nyí tá sa alá?

– Az el ne ve zés hű en ki fe je zi a
mun kán kat. Val lá si, egy há zi, ki sebb -
sé gi és a ha tá ron túl élő ma gyar ság -
gal kap cso la tos mű so rok tar toz nak
hoz zánk, va la mint olyan te ma ti ká jú
prog ra mok, ame lyek köz éle ti, tár sa -
dal mi kér dé sek kel fog lal koz nak. E te -
rü let el ső pil lan tás ra rend kí vül szer -
te ága zó, több év ti ze des kö zös mun -
ka so rán kris tá lyo sod tak ki a ha tá rai.

– Ho gyan ke rült köz vet le nül Ön höz
a val lá si te rü let?

– Min de nek előtt sze ret nék meg -
em lé kez ni a szer kesz tő ség ko ráb bi ve -
ze tő jé ről, Csisz ér Fe renc ről, aki ti zen -
nyolc évi el kö te le zett mun ka után vo -
nult nyug díj ba. A szer kesz tő ség mun -
ká ját alap ve tő en meg ha tá roz za a tör -
té nel mi egy há zak kal 1999-ben kö tött
szer ző dés. A he ti több mint két száz
perc adás idő alap ján az MTV a meg -
tisz te lő ötö dik he lyet fog lal ja el az eu -
ró pai te le ví zi ók so rá ban. Sze ret ném
hang sú lyoz ni, hogy ide ig le ne sen von -
tam irá nyí tá som alá az egy sé get, a
Ma gyar Te le ví zió ve ze té se kü lön fi -
gyel met szen tel e fon tos és – vall juk
be – ér zé keny poszt nak, ezért mi ha -
ma rabb be kí ván ják töl te ni.

– Négy tör té nel mi egy ház, fe le ke -
ze tek, kis egy há zak éle té ről kell szá mot
ad ni. Hogy le het ezt meg ten ni konflik -
tu sok, súr ló dá sok nél kül?

– Az előbb em lí tett szer ző dé sek
pon to san meg ha tá roz zák az ará nyo -
kat is, perc re ki ve tít ve az il le tő egy -
ház, fe le ke zet mű sor ide jét. Ez azon -
ban csak szá raz sta tisz ti ka, a mun ka -
tár sa in kon mú lik, ho gyan töl tik meg
tar ta lom mal az adás időt. Pél da mu -
ta tó a kü lön bö ző egy há zak hoz és fe -
le ke ze tek hez tar to zó szer kesz tő ink
együtt mű kö dé se. So kat be szé lünk
ma nap ság az öku me né ről. Ez a val -
lá si mű so rok szer kesz tő sé gé ben élő
va ló ság és egy ben a csa pat mun ka -
mód sze re. A mű so rok ban is lát ha tó,
hogy azt hang sú lyoz zák, ami össze -
kö ti, és nem azt, ami szét vá laszt ja a
hí vő ket.

– Az el múlt hó nap ban ta lál ko zott
a tör té nel mi egy há zak ve ze tő i vel.
Mi lyen volt a ta lál ko zók han gu la ta?

– A ve ze tő egy há zi sze mé lyek kel
va ló ta lál ko zók ol dott lég kö re meg -
le pe tés volt szá mom ra. Ál ta lá ban
meg van nak elé ged ve a lá tot tak kal,
vi szont szó vá tet ték a mű so rok nak a
struk tú rá ban el fog lalt he lyét. A be -
szél ge té sek so rán fel ve tő dött a tör té -
nel mi egy há zak gya ko ribb meg nyi -
lat ko zá si igé nye köz éle ti, fő leg szo ci -
á lis kér dé sek ben. Ezt az el vá rást – a
tár sa da lom mai ál la po tát szem lél ve
– jo gos nak ér zem, hi szen a hí vő kön
ke resz tül az egy há zak is na pon ta
szem be sül nek az ano má li ák kal.

– Mi a mű so rok ké szí té sé nek alap -
fi lo zó fi á ja?

– Ha rá szá nunk egy es ti órát, és
vé gig néz zük a csa tor nák hír kí ná la -
tát, el bor za dunk a tár sa dal mun kat
át szö vő erő sza kon, im mo ra li tá son.
E vál to zó vi lág ban szük ség van ál lan -
dó ság ra, ka pasz ko dók ra. Eh hez a
szer kesz tő ség a ma ga sze rény esz kö -
ze i vel tám pon to kat ad. De szö gez zük
le: egy köz szol gá la ti te le ví zió nem -
csak di rekt mó don szól hat a ke re ső
em be rek hez, egész mű sor po li ti ká já -
nak ezt kell szol gál nia. Egy ér té kes,
lé lek re ha tó film be mu ta tá sa né ha
töb bet je lent het, mint egy te ma ti kus
össze ál lí tás.

– Ál ta lá ban az egy há zi ün ne pek
ide jén ke rül nek elő tér be a val lá si
mű so rok…

– Ez így is van rend jén, ün ne pe ink
je len tős ré sze a hit hez kö tő dik. Elég
be pil lan ta ni egy év vé gi mű sor új ság -
ba, ki tű nik, hogy mi lyen gaz dag kí -
ná lat tal je lent ke zett mind két csa -
tor na. De ez csak a ki ra kat. Ne künk
min den adás ün nep, mun ka tár sa ink

tu dá suk leg ja vát ad va szer kesz tik
hét ről hét re a mű so ro kat. A né zői
vissza jel zé sek alap ján e prog ra mok a
hí vő csa lá dok és a ke re ső em be rek
éle té nek ré szé vé vál tak.

– A val lá si mű so rok nak hol lesz a
he lyük a jö vő te le ví zi ó zá sá ban?

– Mint min den te le ví zi ós pro -
duk ci ó nak, a val lá si mű so rok nak is
ha lad ni uk kell a kor ral. A té mák nak,
a ké pi vi lág nak, a ka me ra ke ze lés nek,
a vá gás tech ni ká nak, a ren de zés nek is
al kal maz kod nia kell a mo dern, di gi -
tá lis vi lág meg vál to zott kö ve tel mé -
nye i hez. De nem le het ön cé lú an,
mert a lé nyeg to vább ra is a tar ta lom.
Nem ag gó dom a jö vő mi att, a köz
szol gá la ta min dig ér té ket te remt, s ta -
pasz ta la tom sze rint a hí vő em be rek
fo gé ko nyak ezek re az ér té kek re.

g Cser mák Zol tán

„A hí vők fo gé ko nyak
az ér té kek re”

Be szél ge tés Do bos Meny hért tel
az MTV val lá si mű so ra i ról

E hónaptól lé nye ge sen meg újul va,
bő vebb mű sor idő ben és élő adá sok -
kal je lent ke zik a Kár pát al jai Re for má -
tus Egy ház köz ség in ter ne ten is hall -
ha tó Si on Rá di ó ja.

A Be reg szász ból su gár zó rá dió
feb ru ár ele jé től az elő re rög zí tett
mű so rok mel lett élő ben köz ve tí tett
adá sok kal is je lent ke zik an nak kö -
szön he tő en, hogy tá mo ga tói jó vol tá -
ból si ke rült be sze rez nie az eh hez
szük sé ges mű sza ki esz kö zö ket – nyi -
lat koz ta Bir ta Zol tán, a Si on Rá dió
adás szer kesz tő je a be reg szá szi Kár -
pát al ja cí mű he ti lap nak.

Bir ta el mond ta, hogy a tech ni kai

be ren de zés be üze me lé sé ben a mis -
kol ci Eu ró pa Rá dió mun ka tár sai se -
gí tet tek be reg szá szi kol lé gá ik nak, s
en nek kö szön he tő en a csatorna húsz
órá ban lesz hall ha tó a www.ref ra -
dio.eu in ter ne tes hon la pon na pon ta
reg gel ki lenc órá tól más nap haj na li
fél ötig. Ez a mű sor idő le he tő vé te -
szi, hogy – sok hall ga tó kí ván sá gá nak
ele get té ve – az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ban élő ma gyar kö zös ség
is meg fe le lő idő ben hall has sa a kár -
pát al jai rá di ót – tet te hoz zá a szer -
kesz tő.

Mint ki fej tet te to váb bá, bő vült a
rá dió mun ka tár si gár dá ja, több ri por -

ter, egy vá gó és ön kén te sek gya ra pí -
tot ták a mun ka kö zös sé get. Vál to -
zott a mű so rok tar tal ma is, így na -
pon ta friss köz éle ti és egy há zi hí rek -
kel, ma ga zin jel le gű mű so rok kal és
idő já rás-je len té sek kel je lent ke zik –
rész ben élő adás ban – a stú di ó . Új -
don ság nak szá mít a na pon ta – bu da -
pes ti idő sze rint – dél után fél há rom -
kor je lent ke ző, élő ben köz ve tí tett
és az nap es te fél hét kor meg is mé telt
kí ván ság mű sor, amely mo bil te le fo -
non, e-mail ben és sky pe-on is fo gad -
ja a hall ga tók jelentkezését – kö zöl -
te vé gül Bir ta Zol tán.

d MTI

Na pi húsz órá ban su gá roz
Kár pát al já ról a Si on Rá dió

g Petri Gábor
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„Az ország papja”

Ap já nak gyer mek ko rá ból őr zött sza -
vai: „Ta nuld meg fi am, hogy a sze gény
em ber nek két sze re sen fáj, ha be -
csü le té ben gá zo lód nak.”

„So ha sem tar to zott gyen gé im
kö zé, hogy fel tol jam ma ga mat.”

Vissza em lé ke zé se Jó zsef ná dor fe le -
sé gé vel, Má ria Do rottyá val zaj lott
be szél ge té sé re: „Nem a ná dor nét
lát tam ma gam előtt, ha nem egyi két
azon hit buz gó mat ró nák nak, kik a di -
cső sé get Is ten nek ad ják meg, s azt,
amit ők tesz nek, sem mi ben sem ve -

szik, s csak esz kö zök nek te kin tik
ma gu kat az Úr nak ke zé ben, leg föl -
lebb azt vall ván be gyer mek ded
öröm mel, hogy nem vol tak épen
ha szon ta lan esz kö zök.”

Bá ró Pod ma nicz ky Já nos egy ház fel -
ügye lő nek sze mé be mon dott vé le -
mény: „Mél tó sá god foly vást ígér és
so ha sem ér rá üd vös ígé re te it be vál -
ta ni, úgy annyi ra, hogy majd azt
pré di kál ják ko por só já nál, 80 évig
akar ta a jót, de nem ért rá, mert ko -
rán halt meg.”

„…a te kin tély előtt meg la pul ni az
egy ház ügye i nek el áru lá sa lett vol na.”

„Ta ga dom az ál lam azon jo gát, hogy
az az egy ház meg kér de zé se és be le -
egye zé se nél kül tör vényt hoz has son
az egy ház szá má ra.”

„Ha a gyü le ke zet re evan gyé li um -
sze rű meg győ ző dé se mi att dra go -
náde (= ka to nai el nyo más) vár, itt a
gyü le ke zet mél tán meg vár ja a lel -
kész től, hogy azt mel lé vel fe dez ze,
mi ként, hogy a gyü le ke zet is, mint
egy fér fiú áll jon a lel kész mel lett és
mö gött. Mert ha ily el dön tő per -
czek ben ma gá ra hagy juk azon gyü -
le ke ze tet, mely nek jó té te mé nye it
él vez zük, az Úr jel lem zé se sze rint
nem pász to rok va gyunk töb bé, ha -
nem bé re sek.”

„In kább nyo mor gunk és szen ve dünk
te hát, hogy sza ba dok ma rad junk, –
sem hogy (…) el árul juk apá ink hi tét
és egy há zunk vér rel szer zett jo ga it.”

„Azt, hogy mi itt há rom nyel vű ek, de
egy hi tű ek va gyunk, nem mi, ha nem
Is ten ren del te így. A mi fel ada tunk az,
hogy a hit kö zös sé gét ne ren del jük alá
a nyelv nek, ha nem a nyelv áll jon a hit
szol gá la tá ban, mert Is ten nem nyel -
vünk és en nek gyü möl csei sze rint íté -
lend meg min ket.”

„Csont ja ink por rá le het nek, ne vünk
fe le dés be me het, de az igaz sá gok,
me lye ket hir de ténk; az eré nyek, me -
lye ket gya kor lánk: azok él ni fog nak
és bol do gí tand ják még a ké ső em be -
ri sé get is.”

Há zas sá gá nak év ti ze de i ről: „Vol tak
ko czó dá sa ink is, mi rend sze rint on -
nan szár ma zott, hogy mind a ket ten
na gyon ide ge sek vol tunk. Ezen úgy
se gí tet tünk, hogy sza bály gya nánt ál -
lí tot tuk fel, mi ként egy szer re ket ten
so ha sem ha rag szunk, ha nem csak
ak kor be szé lünk egy más sal, ha a ha -
rag már le csil la pult. En nek két jó ol -
da la volt, az, hogy a duz zo gó nak so -
ha sem volt al kal ma fe le se lést idéz -
ni elő, és hogy ha az tán hely re állt a
nyu ga lom, ak kor ren de sen azt ta lál -
tuk, hogy a do log oly egy sze rű, oly je -
len ték te len, hogy bi zony kár volt
vol na duz zog ni mi at ta.”

Vissza te kin tés gyü le ke ze ti szol -
gá la tá ra: „Nem ad ha tok há lát

elég gé Is ten nek azon ke gyel -
me ért, hogy így meg se gí -

tett; hogy so ha köz tem és a
hí vek kö zött lé nye ges
össze üt kö zés so ha nem
volt; hogy a hí vek meg -
bíz tak ben nem s be csü -
le te sen tá mo gat tak min -
den kor; hogy irán tam és
csa lá dom iránt foly to -
nos és gyen géd fi gye -
lem ben nyi lat ko zó sze -
re tet tel vi sel tet tek; hogy

azon mél tán irigy lett lel -
ké szek hez tar to zom, ki ket

hí vei a meg be csü lés, az el -
is me rés kar ja in hor doz tak

min den kor és még el len sé gei is
– örö mest tet ték azon val lo mást,

hogy ke ve sebb, vagy na gyobb si ker -
rel, de min den kor hí ven tel je sí tet tem
kö te les sé ge met. A di cső ség mind eze -
kért az Is te né, ki nek ne ve le gyen ál -
dott mind örök kön örök ké. Amen.”

Az össze ál lí tást vá lo gat ta:
g Zász ka licz ky Pé ter

Szé kács Jó zsef lel ki ha gya té ká ból

Két száz esz ten de je, 1809. feb ru ár 2-
án szü le tett Szé kács Jó zsef, az el ső
pes ti ma gyar evangélikus lel kész,
ké sőbbi bá nya ke rü le ti püs pök, je les
egy há zi író és mű for dí tó.

Az év for du ló ra lá tott nap vi lá got a
püs pök em lék ira ta it tar tal ma zó rep -
re zen ta tív ki ad vány. Ez azért je len tős,
mert az 1866 és 1876 kö zött pa pír ra
ve tett so ro kat tel jes egé szé ben csak
most ol vas hat juk elő ször.

Dr. Sa lacz Pál, az egyik Szé kács
déd uno ka gép ira tot ké szí tett az em -
lék irat ról, majd az ere de tit 1971-ben
el he lyez te az Aka dé mia könyv tá rá ban.
A kö zel gő bi cen te ná ri um ra ké szül ve
az ük uno ka, Sa lacz Edi na és fér je,
Roch litz Mik lós vet te kéz be a vissza -
em lé ke zés meg je len te té sé nek teen dő -
it; en nek ér de ké ben moz gó sí tot ták is
a szép szá mú Szé kács le szár ma zot tat.
A kéz irat gon do zá sá ra meg nyer ték
Ker tész Bo tond tör té nészt, a ki adás tá -
mo ga tá sá ra a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi át, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy há zat és az Evan gé li kus Or -
szá gos Gyűj te mé nye ket.

Az oros há zi tí már mes ter te het sé -
ges fia ki emel ke dett a ha gyo má nyos
fa lu si élet for mát élők kö zül. A me ző -
be ré nyi gim ná zi u mi évek után há rom
évet töl tött a sop ro ni lí ce um ban,
ahol ta nult és ta ní tott is, mi vel a sa -
ját lá bán kel lett meg áll nia.

Húsz esz ten dős ko rá ban a dél vi dé -
ki Ni ko lić csa lád nál vál lalt há zi ta ní -
tói ál lást, meg ta nult szer bül és gö rö -
gül. Ta nít vá nyá val Pest re ér kez ve
be kap cso ló dott a ma gyar iro dal mi
élet be, majd Eper je sen töl töt tek egy
tan évet, jo got hall ga tott, „ma gyar
tár sa sá got” ala pí tott. Rész le te sen ol -
vas ha tunk ré gi ál má nak meg va ló sí -
tá sá ról, kül föl di ta nul mány út ja i ról.

A könyv fe le rész ben Szé kács pes -
ti éve i ről szól, 1837-től – ma gyar lel -
késszé vá lasz tá sá tól – 1876-ban be -
kö vet ke zett ha lá lá ig. Mun kás sá gá nak
leg je len tő sebb ered mé nye, hogy ve -
ze tő sze re pet ját szott a pro tes táns
egy há zak au to nó mi á ját meg szün te -
tő pá tens el le ni harc ban. 1860-ban el -
ér ték a pá tens vissza vo ná sát, ugyan -

ak kor Szé ká csot szu per in ten dens sé
vá lasz tot ták.

Szé kács szol gá la ta alatt a pes ti ma -
gyar evan gé li kus gyü le ke zet ör ven de -
tes gya ra po dás nak in dult, az egy -
ház köz ség a ma gya ro so dó pol gár ság
egyik je len tős szel le mi köz pont já vá
vált. A könyvből ké pet ka punk az is -

ko la ügy ről, a gim ná zi um fej lesz té sé -
ről és ar ról is, ho gyan em lé ke zik Szé -
kács két lel kész tár sá ra, a né met Lang
Mi hály ra és a szlo vák Jan Kol lár ra.

Ker tész Bo tond ala pos mun kát
vég zett, idő rend ben össze fog lal ta
Szé kács Jó zsef éle té nek leg fon to -
sabb ese mé nye it, ren ge teg la tin, né -
met, fran cia ki fe je zést ül te tett át
ma gyar ra, össze sze de get te a kö tet -
ben sze rep lő több száz fő élet raj zi
ada ta it.

g Ko szo rús Osz kár

Szé kács Jó zsef püs pök vissza em lé ke -
zé sei. Szer kesz tet te, saj tó alá ren -
dez te, jegy ze tek kel el lát ta, a név ma -
gya rá za to kat ké szí tet te és a be ve ze -
tő ta nul mányt ír ta Ker tész Bo tond.
Bu da pest, 2008, Aka dé mi ai Ki adó.
Ára 3950 fo rint. A könyv a Luther
Kiadó könyvesboltjában (1085 Bu da -
pest, Üllői út 24.) és a Huszár Gál pa -
pír- és könyvesboltban (1054 Buda -
pest, Deák tér 4.) is kapható.

Egy életút krónikája 
A Lu the rá nia ének kar Ka pi Gyu la 46.
zsol tá rát, a De ák té ri gyü le ke zet if -
jú sá ga pe dig Szé kács-éne kek fel dol -
go zá sa it ad ta elő.

A nap prog ram ja dél után hat óra kor
a gyü le ke ze ti te rem ben foly ta tó dott,
ahol az Asz ta li be szél ge té sek ke re té ben
Szé kács Jó zsef gyer mek ko rá ról, em be -
ri ar cá ról, a pro tes táns pá tens el le ni küz -

de lem ben be töl tött sze re pé ről, il let ve
csa lád tag ja i ról adott egy-egy rö vid is -
mer te tést Ko szo rús Osz kár oros há zi
hely tör té nész, Zász ka licz ky Pé ter lel kész
és Ker tész Bo tond egy ház tör té nész. A
be szél ge tés részt ve vői öröm mel mu tat -
ták be a püs pök nyom ta tás ban is meg -
je lent vissza em lé ke zé se it. A kö tet Ker -
tész Bo tond szer kesz té sé ben és az Aka -
dé mi ai Ki adó gon do zá sá ban a bi cen te -
ná ri um al kal má ból lá tott nap vi lá got. 

Az est egé szen kü lön le ges pil la -
na ta volt, ami kor Ba ra bás Mik lós
Szé kács Jó zsef ről ké szí tett és ez al -
ka lom ból ki ál lí tott olaj fest mé nye
előtt mu tat koz hat tak be a le szár ma -
zot tak. 

Gáncs Pé ter kö szö net nyil vá ní tó
sza vai után a sze re tet ven dég ség De -
ák Lász ló oros há zi lel kész sze mé lyes
han gú áhí ta tá val zá rult.

g Smidéliusz András

Ün ne pi idő uta zás a De ák té ren
f Folytatás az 1. oldalról

A Deák téri iskola
Székács Józsefné Vörös Júlia

„Most 36 esztendő után megin-
dult kebellel tehetem azon val-
lomást, hogy e házasságot soha
nem volt okom megbánni; sőt
áldom az Istent, hogy nekem
Juliskámban egy ily hű, gondos,
okos, gyengéd nőt, gyermekeim-
nek benne ily páratlan anyát
ajándékozott. Mintha Isten őt
papnénak teremtette volna, úgy
beletalálta magát szerepébe;
szelídségével meg nyerte a hívek
szívét, gyűlölte a feltűnést; öl-
tözködése, magaviselete, tár-
salgása egészen papnéhoz illő
volt; háza a rend és tisztaság
példánya; a betegek és szegé-
nyek iránti részvéte a leg-
példásabb. Ha az egyik
ajtón az én szigorúsá-
gom elriasztott valakit,
bizonyos, hogy az nőm
ajtaján visszakerült
hozzám, ki szerényen
tette meg megjegyzé-
sét, hogy tán igazság-
talan voltam némi-
leg. Színház, mulat-
ságok, stb. ránézve kö-
zönyös dolgok voltak;
az ő legkedvesebb szín-
háza családi köre volt.”

Zászkaliczky Péter, Kertész Botond, Koszorús Oszkár és Gáncs Péter

„Én in kább meg csa la tom
ma ga mat száz szor, hogy -
sem egy szer ter hel jem lel -
ki is me re te met kö nyö rü -
let len ség vád já val.
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Az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat
(5540 Szarvas, Vajda P. u. 7.) ti zen hét
év vel ez előtt kezd te meg szol gá la tát
a Szar va son élő idő sek kö ré ben.
Négy ágyas sze re tet ott hon ból in dult
el, ma pe dig in teg rált in téz mény
for má já ban nyújt alap- és sza ko sí tott
el lá tá si for má kat há rom cso port: az
idő sek, a fo gya ték kal élők és a szen -
ve dély be te gek szá má ra.

2009. feb ru ár 15-e in téz mé nyünk
éle té ben a há la adás nap ja. Újabb
épü let szárny át adá sá ra, fel szen te lé -
sé re ke rül sor, Gáncs Pé ternek , a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ké nek a
szol gá la tá val.

A kö vet ke zők ben be mu tat koz nak
az egyes szol gál ta tá sok. Bí zunk ben -
ne, hogy mi u tán meg is me ri az itt fo -
lyó mun kát, sok gyü le ke zet ér zi majd
a hí vást ar ra, hogy ha son ló szol gá la -
to kat kezd jen or szág szer te.

Sze re tet ott hon
1992. évi in du lá sa óta má ra negy ven -
ki lenc fé rő he lyes ott hon ná nőt te ki
ma gát. 2002-ben vet te át az in téz -
mény irá nyí tá sát Lá zár Zsolt lel -
kész, az ott hon ve ze tői fel ada to kat pe -
dig Tóth né Tót ka Edit. Szá mos be ru -
há zás és épít ke zés után ma a sze re -
tet ott honnak hu szon ki lenc la kó szo -
bá ja van, me lyek hez majd nem ugyan -
ennyi für dő szo ba is tar to zik.

A la kók ápo lá sát-gon do zá sát fel -
ké szült szak em be rek vég zik, akik a
nap hu szon négy órá já ban ké szek
odafigyelni az el lá tot tak egyé ni igé -
nye i re. A bent la kó idő sek szá má ra
biz ton sá got je lent az ápo lók ál lan dó
je len lé te.

Az in téz mény az idő sek fi zi kai és
egész ség ügyi el lá tá sán kí vül le he tő -
vé te szi a la kók szá má ra a hit élet gya -
kor lá sát na pon kén ti áhí tat tal, il let -
ve egyé ni lel ké szi be szél ge tés sel.
Rend sze re sen van nak fog lal ko zá -
sok, me lyek a bent la kók éle tét hi va -
tot tak szí ne seb bé ten ni. Eze ken az al -
kal ma kon az idő sek több sé ge szí ve -
sen részt vesz.

Annak érdekében, hogy a lakók mi -
nél elégedettebbek legyenek, fo lya ma -
tosan igyekszünk emelni az ott hon és
az ellátás színvonalát; új tá la ló-me le -
gí tő kony hát, ebéd lőt, két la kó szo bát
alakítottunk ki, felújí tot tuk az úgy ne -
ve zett Ko vács-pa ró kiát, en nek ered -
mé nye nyolc új für dő szo bás szo ba…

Feb ru ár 15-én te tő tér-be épí tés sel
újabb hét für dő szo bás, klí más szo bát
adunk át ün ne pé lyes ke re tek kö zött
a be köl töz ni vá gyók nak.

La kó ink nem csak Szar vas ról és a
kör nye ző vá ro sok ból ér kez nek; Is ten -
nek há la, jó hí rünk az ország kü lön -
bö ző régióiba, vá ro saiba is el jut. Az
idő sek és hoz zá tar to zóik bíz nak az
in téz mény ben, mert egy há zi fenn tar -
tá sú, és bíz nak az itt dol go zók ban,
mert ha mar meg győ ződ nek ar ról az
el hi va tott ság ról, amellyel a sze mély -
zet a mun ká ját vég zi.

Íze lí tő az idős klu bok éle té ből
Meg kér tük Dob rot ka Pál nét, az idő -
sek nap pa li el lá tá sá nak szak mai ve -
ze tő jét, hogy mu tas sa be az in téz -
mény hez tar to zó klu bo kat.

– In téz mé nyünk ben há rom idő sek
klub ja mű kö dik. Egy a köz pon ti épü -
let ben, a szol gá lat szék he lyén (het ven
fé rő he lyes), ket tő pe dig a Szar vas hoz
tar to zó kül te rü le te ken ta lál ha tó, Kö -
zép hal mon har minc fé rő hellyel, il let -
ve Fu ru gyon húsz fő vel.

Klub tag ja ink na ponta lá to gat ják
in téz mé nyün ket. Nagy se gít ség,
hogy a sze mély szál lí tást sa ját gép -
jár mű vek kel tud juk meg ol da ni. Így
az az idős em ber is kö zös ség ben le -
het, aki moz gás szer vi vagy ép pen
más aka dá lyok mi att nem tud ná
rend sze re sen igény be ven ni a klub
prog ram ja it.

– Mi lyen prog ra mok vár ják a klub -
ta go kat?

– Az egyik leg fon to sabb do log a
kö zös ség. Az idős em bert sok vesz -
te ség éri: egész sé gi ál la potának rom -

lá sa, há zas társának el vesz té se; a gyer -
me kek meg kez dik ön ál ló éle tü ket, ke -
ve sebb időt tud nak for dí ta ni a szü le -
ik re; a ba rá tok el ma rad nak, ami nek
a fő oka a be teg sé gek ki ala ku lá sa –
mind ez el ma gá nyo so dás hoz ve zet.

A klub ta gok ba rá ti kö zös sé get al -
kot nak, ahol el mond hat ják egy más -
nak gond ja i kat, örö me i ket. Vál to za -
tos prog ra mok te szik szí nes sé a min -
den na po kat.

A dél előt ti áhí ta to kat Hor váth Z.
Oli vér lel kész, men tál hi gi é nés mun -
ka társ, Zá to nyi Já nos nyu gal ma zott
lel kész és Lá zár Zsolt lel kész vég zi.

He ten te két al ka lom mal gyógy tor -
nász ve ze té sé vel moz gás te rá pia fo -
lyik. Ezen kí vül a gon do zó nők na pon -

ta rend sze res en szer vez nek úgy ne ve -
zett min den na pos tor nát. Igen köz -
ked vel tek a ké pes ség meg őr ző, te rá -
pi ás cé lú fog lal ko zá sok, il let ve a kéz -

mű ves-fog lal ko zá so kon a kü lön bö -
ző tech ni kák al kal ma zá sa, dísz tár -
gyak ké szí té se.

A kog ni tív ké pes sé ge ket, gon dol -

ko dást, fi gyel met, em lé ke ze tet tart -
ják fris sen a kü lön bö ző tár sas já té kok,
me mó ria já té kok. Idő se ink szí ve sen
éne kel nek, nó táz gat nak. Kap cso lat -
ban va gyunk a he lyi nép dal kör rel, a
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da osz tály kö zös sé ge i -
vel. A kul tu rá lis elő adá sok – kü lö nö -
sen ha gyer me kek szá já ból hang za -
nak el – mé lyen meg érin tik idő se ink
szí vét.

Az egyik leg nép sze rűbb prog ram
a „szom szé do lás”. Idő kö zön ként meg -
lá to gat juk a kül te rü le ti klu bok tag ja -
it, vagy ép pen mi lát juk ven dé gül
őket. Jó kap cso la tot ala kí tot tunk ki
az ön kor mány za ti fenn tar tá sú idő sek
klub já val is. Kö zös prog ra mo kon is
részt vet tünk. Ilyen volt az „el me baj -
nok ság”, ame lyen a Bé kés me gye kü -
lön bö ző te le pü lé se in mű kö dő klu bok
tag jai mér kőz tek meg egy más sal.
Idő sza kon ként egész ség meg őr ző na -
po kat szer ve zünk, ame lye ken az
egész sé ges táp lál ko zás és élet mód, az
egész sé gi ál la pot nak meg fe le lő test -
moz gás ke rül a kö zép pont ba.

Ki rán du lá so kat is szer ve zünk: sé -
ta ha jó zás a Kö rö sön, ki rán du lás
Eger be. Ezen kí vül jó idő ben le he tő -
ség van rö vi debb sé ták ra.

Idő se ink min den na pi ügyes-ba jos
dol ga ik ban is szá mít hat nak ránk:
ügy in té zés, be vá sár lás, or vos hoz el -
ju tás, gyógy szer ki vál tás; a sze mé lyi
hi gi é né meg tar tá sa, fel ső ru há zat
tisz tí tá sa, na pi egy sze ri me leg étel
biz to sí tá sa. Gon do zó ink el hi va tott -
sá ga, szak ér tel me meg nyil vá nul mun -
ká juk so rán.

– Ké rem, né hány szó ban mu tas sa
be a kül te rü le ti klu bo kat!

– A fu ru gyi klub kü lön le ges hely -
zet ben van. A kis zsák te le pü lé sen
mind össze har minc nyolc an él nek, ki -
vé tel nél kül idős vagy szo ci á li san
hát rá nyos hely ze tű em be rek. A há -
rom sor ta nyá ból ál ló Fu ru gyon egy
kocs ma és az idő sek klub ja nyújt kö -
zös sé gi szín te ret az itt élők nek. A
bolt, az egész ség ügyi sür gős sé gi el -
lá tás, az ügy in té zés mind-mind a
klub hoz kö tő dik. Sze mes  Józsefné,
Ma  ri ka, aki fu ru gyi la kos, már több
mint ti zen öt éve vég zi itt ál dá sos
mun ká ját. Egy éve ke rült eb be a
klub ba Mol nár né Ju hász Ele o nó ra,
aki fi a ta los len dü le té vel, em pá ti á já -
val, ön zet len sé gé vel ha mar el nyer te
az itt élő, egyéb ként az ide ge nek kel
szem ben bi zal mat lan em be rek sze -
re te tét.

A má sik kül te rü le ti klub Kö zép -
hal mon mű kö dik, már több mint
egy éve. A ta nya gond no ki szol gá lat -
tal együtt sok idős em ber szá má ra
je lent biz ton sá got, min den na pi
prog ra mot. Az it te ni klub ta gok na -
gyon ak tí vak. Bá mu la tos a ne héz kö -
rül mé nyek el le né re is tö ret len jó ked -
vük, hu mo ruk. Nem csak az ál ta lunk
szer ve zett prog ra mok ban vesz nek
részt szí ve sen, de sa ját öt le te ik is
van nak, ame lyek nek a meg va ló sí tá -
sá ban ne künk csak se gí te nünk kell.
Ilyen pél dá ul a már em lí tett „szom -
szé do lás”.

Ren dez tünk már kö zö sen ké zi -
mun ka-ki ál lí tást, szü re ti mu lat sá -
got, nő na pot, és még so rol hat nám a
sok kö zös al kal mat. A leg kö ze leb bi a
kö zös far san gi mu lat sá gunk lesz.
Min den klub ké szül egy kis mű sor -

Be mu tat ko zik az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat
„Örül je tek az Úr ban min den kor! Is mét mon dom: örül je tek” (Fil 4,4)

Szeretettel, tettel

„…ügyel jünk egy más ra, a sze re tet re és jó cse le ke de tek re va ló fel buz du lás
vé gett…” (Zsid 10,24; Ká ro li-for dí tás)

2007. július 1-jétől végzi intézményünk a Magyarországi Evangélikus
Egyház megbízásából a módszertani feladatokat. A feladatok között a
legfontosabb a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény részére komp-
lex módszertani információnyújtás, szakmai programok véleménye-
zése, szakértői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és szakmai
követelmények, valamint a szakszerűség, a humánum, a keresztény ha-
gyományok és értékrend jegyében.

Igény fel mé rés, in for má ció szol gál ta tás
Az in téz mé nyek kö zöt ti in for má ció áram lás, a nap ra kész in for má ció szol -
gál ta tás in téz mé nyünk alap te vé keny sé gei kö zé tar to zik. Az in for má ció -
áram lás két irá nyú. In for má ció szol gál ta tá sa az in téz mé nyek nek ha té ko -
nyabb mű kö dé sük ér de ké ben. Igény sze rint szak mai és mód szer ta ni se -
gít ség nyúj tás, ta nács adás szak mai kér dé sek ben, gon do zá si mód sze rek -
ben. Sze mé lyes kon zul tá ció le he tő sé gé nek fel aján lá sa és szak mai anya -
gok meg kül dé se va la mennyi in téz mény nek.

In for má ci ók gyűj té se a szo ci á lis el lá tó rend szer sa já tos sá ga i ról, prob -
lé má i ról, az al kal ma zott mód sze rek ről, a gon do zá si te vé keny ség el lá tá -
sá ról. Or szá gos mé re tű adat bá zis lét re ho zá sa, nap ra kész ve ze té se, va -
la mint adat szol gál ta tás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Csa lá -
di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fő osz tá lya ál tal nyil ván tar tott fé rő hely fi -
gye lő rend szer szá má ra.

Jog sza bá lyi vál to zá sok fo lya ma tos nyo mon kö ve té se, meg fe le lő tá jé -
koz ta tás nyúj tá sa az in téz mé nyek ve ze tői szá má ra.

Jog sza bá lyok vé le mé nye zé se: vé le mé nyez zük a hoz zánk meg kül dött jog -
sza bály ter ve ze te ket, abban bízva, hogy véleményünk elősegíti a jog sza bály -
vál tozások folyamatában az egyházi intézmények érdekeinek ér vé nye sü lését.

Kap cso lat tar tás az in téz mény ve ze tők kel
Fo lya ma to san az in téz mény ve ze tők ren del ke zé sé re ál lunk, igény sze rint
le he tő sé get nyúj tunk szá muk ra a köz vet len és köz ve tett kap cso lat tar tás -
ra, ta nács adás ra. Az in téz mé nyek fel me rü lő szük ség le te it, prob lé má it,
ja vas la ta it rend sze re sen fi gye lem mel kí sér jük. Arra törekszünk, hogy a
se gít ség nyúj tás in téz mény tí pu son ként mi nél diffe ren ci ál tabb le gyen, il -
lesz ked jen az in téz mény pro fil já hoz.

Szak mai el len őr zé sek vég re haj tá sa
2008-ban ti zen négy or szá gos, illetve gyü le ke ze ti fenn tar tá sú szo ci á lis in -
téz mény mód szer ta ni el len őr zé sét vé gez tük el a te rü le ti leg il le té kes re gi -
o ná lis köz igaz ga tá si hi va tal lal, il let ve a he lyi ön kor mány zat tal egyez tet ve.

Te vé keny sé gü ket most kez dő, in du ló in téz mé nyek ese té ben a szak -
mai do ku men tá ci ó kat elő ze te sen vé le mé nyezzük. Jel lem ző ten den cia az
evan gé li kus szo ci á lis in téz mé nyek alap el lá tá sá nak bő ví té se, el ső sor ban
az ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás, idő sek nap pa li el lá tá sa te rén. Az elmúlt
évben öt szak vé le ményt bo csá tot tunk ki alap szol gál ta tá sok mű kö dé si en -
ge dé lyez te té sé hez.

A tu do má nyos ku ta tó mun ka ered mé nye i nek köz lé se
A szo ci á lis el lá tá so kat érin tő tu do má nyos ku ta tó mun ka ered mé nye i nek fi -
gye lem mel kí sé ré se, el ter jesz té sé nek és gya kor la ti al kal ma zá sá nak elő se -
gí té se ér de ké ben mun ka cso por tunk a tel jes ség igé nye nél kül össze ál lí tott
egy szak iro da lom-jegy zé ket, me lyet a Mód szer ta ni Hír le vél ben köz zé is tett.

Kon fe ren ci ák és kép zé sek szer ve zé se, mun ka tár sak
to vább kép zé sé nek, ön kép zé sé nek se gí té se
• „Ho gyan to vább, tá mo ga tó szol gál ta tás, kö zös sé gi el lá tás?” –

2008. má jus 15.
• Gye nes di á si dia kó ni ai csen des na pok – 2008. má jus 26–28.
• Rév fü lö pi dia kó ni ai csen des na pok – 2008. jú li us 28–30.
• Gye nes di á si dia kó ni ai csen des na pok – 2008. szep tem ber 1–3.

In téz mé nyünk kre dit pon tot adó szak mai to vább kép zé se ket szer ve zett
a sze re tet szol gá la tok szak dol go zó i nak Szo ci á lis hely zet fel mé rés és A hal -
dok lás, a ha lál és a gyász mun ka té má ban.

In téz mé nyünk mód szer ta ni osz tá lyá nak mun ka tár sai részt vet tek a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Osz tá lyá nak, a Szo ci ál po li -
ti kai és Mun ka ügyi In té zet nek, va la mint a Szo ci á lis Igaz ga tók Ma gyar -
or szá gi Egye sü le té nek a ren dez vé nye in, szak mai mű he lye in.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat
mód szer ta ni osztályának fel ada ta i ról

A mel lék le t összeállításában részt vettek:
Bagi Julianna, a támogató szolgálat vezetője,

Dobrotka Pálné klubvezető, Gellai Józsefné
vezető gondozónő, Jan urik né Cson ka Eri ka mód szer ta ni

osz tály ve ze tő, Lá zár Zsolt igaz ga tó, Szabó Szilvia
közösségi koordinátor, Tóthné Tótka Edit otthonvezető
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ral. Ter mé sze te sen a far san gi fánk és
a jó han gu lat sem ma rad majd el.

Re mél jük, hogy jó ked vün ket a jö -
vő ben is meg tud juk őriz ni Is ten
se gít sé gé vel, noha a mai hely zet ben
a szo ci á lis szfé ra is ál do za tul esik a
po li ti kai-gaz da sá gi ne héz sé gek nek.
Az egy re na gyobb meg szo rí tá sok
el le né re to vább ra is sze ret nénk a
leg job bat nyúj ta ni mind azok nak,
akik hoz zánk for dul nak idős nap ja -
ik ban. Ezért kér jük Is ten se gít sé gét
klub tag ja ink és mind nyá junk éle té -
re, a mun kánk ra.

Ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás
Folyamatosan fejlődő szolgáltatásain -
kat, az ét kez te tést és a há zi se gít ség -
nyúj tást egyre többen veszik igénybe.
Az ellátást igénybe vevők nem csak az
ebédhez juthatnak hozzá ott ho nuk -
ban, ha nem to váb bi gon dos ko dás ban
is ré szük le het. Meg kér dez tük, hogy
mit is je lent ez az idő sek nek és a hoz -
zá tar to zók nak.

Er zsi ke né ni: „Dél ben, ami kor a
gon do zó meg ér ke zik az ebéd del,
nem csak az étel hor dót te szi le az asz -
tal ra, ha nem meg kér de zi, hogy ér zem
ma gam. Se gít meg te rí te ni az ebéd -
hez, fel sö pör vagy el mo so gat, és
köz ben tu dunk vál ta ni né hány szót
egy más sal. Az egyik szom szé dom is
át szo kott né ha jön ni, de min dig
nem vár ha tom el, hogy se gít sen.
Ezek a ta lál ko zá sok pe dig rend sze res -
sé get is hoz nak a nap ja im ba. Meg -
ked vel tem a gon do zó nőt is. Most
már hi á nyoz na.”

Te ri ke né ni fia: „Egy ház tar tás ban
élek édes anyám mal, de egész nap
dol go zom. Anyu kám a be teg sé ge
mi att gyak ran el fe lejt dol go kat, pél -
dá ul dél ben nem veszi be a gyógy -
szert, vagy csak a fe lét; a fő zés sem
megy már ne ki. A gon do zó nő dél ben
vi szont mind ezt meg old ja. Reg gel
nyu god tab ban kö szö nök el anyu tól,
mert tu dom, hogy ha dél ben nem ka -
pok is hírt fe lő le, min den rend ben
van ott hon.”

Já nos: „Be teg va gyok, és nem min -
dig van erőm be men ni a vá ros ba el -
in téz ni a dol ga i mat. Ezért is van
szük sé gem ar ra, hogy el hoz zák az
ebé det. Ami kor ta lál ko zom az »ebéd -
szál lí tó val«, meg kér he tem ar ra, hogy
vált sa ki a gyógy sze re met, vagy ad -
ja fel pos tán a csekk je i met. Ilyen kor
ki sebb mun ká kat is rá bíz ha tok. Ezen -
kí vül ha több időt igény lő ta ka rí tás -
ra van szük sé gem, ezt is meg tu dom
be szél ni ve le.”

Ta nya gond no ki szol gá lat
A Szar vas hoz tar to zó kül te rü le ten
(zárt te le pü lés ré szen, ta nya so ron,
bo kor ta nyá kon) és szét szór tan él a la -
kos ság 18-a. A ta nyá kon élők igé -
nye it fel is mer ve dön tött úgy az in téz -
mény ve ze tő sé ge, hogy ki egé szí ti a
sze re tet szol gá lat te vé keny sé gét két
ta nya gond no ki szol gá lat tal, va la mint
a kö zép hal mi idő sek klub ja mű kö dé -
sé nek a biz to sí tá sá val. A két kör zet
föld raj zi lag kö zel van egy más hoz,
így a klub épü le te a szol gá la tok bá -
zi sa is lett egy ben.

Olyan sze mé lye ket ke res tünk a
fel adat el lá tá sá ra, akik is me rik az
itt élő ket, sőt kö zöt tük él nek, meg -
fe le lő szo ci á lis ér zé keny ség gel ren del -
kez nek, em pa ti ku sak, is mer tek és
el is mer tek a la kos ság kö ré ben. Egyi -
kük Zá to nyi Já nos nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész, aki a ta nya gond -
no ki fel ada tok mel lett vég zi az idős
em be rek, a ma guk ra ma ra dot tak, a
be te gek lá to ga tá sát és lel ki gon do zá -
sát. A má sik kol lé ga Der no vics Lász -
ló ön kor mány za ti kép vi se lő, aki már
ko ráb ban is szí vén vi sel te az itt élők
sor sát, és pró bált meg ol dást ta lál ni a
prob lé má ik ra.

A tö meg köz le ke dés hi á nyát pó tol -
ja a ta nya gond no ki szol gá lat gép ko -
csi ja, mely je len tő sen meg könnyí ti az
idő sek nek, a be te gek nek vagy ép pen
a kis gyer me kes szü lők nek az or vos -
hoz va ló el ju tást, a hi va ta los ügyek in -
té zé sét, a vé dő női szol gá lat igény be -
vé te lét, il let ve az is ko lá ba, óvo dá ba
já rást.

Köz ked vel tek az úgy ne ve zett szer -
ve zett be vá sár ló utak, ame lyek ke re -
té ben több sze mély is el jut a na gyobb
áru há zak ba, ahol lé nye ge sen ol csób -
ban jut hat nak hoz zá a szük sé ges
áru cik kek hez. Na gyobb té te lű vá sár -
lás ese tén a ha za szál lí tás ban is se gít
a szol gá lat.

A kö zép hal mi idő sek klub ja a he -
lyi kö zös sé gi élet köz pont ja lett. Azon -
ban a klub ta gok nagy ré sze a tá vol sá -
gok mi att nem tud ná igény be ven ni a
szol gál ta tást, ha nem áll na ren del ke -
zés re a ta nya gond no ki gép ko csi. Ez -

zel az au tó val idejében oda ér a na pi
egy sze ri me leg étel, és a há zi se gít ség -
nyúj tás is sok kal ha té ko nyabb.

A há rom szol gál ta tá si for ma jó
szer ve zés sel egy mást se gít ve, ki egé -
szít ve ugyan azt a mi nő sé gű szol gál -
ta tást nyújt ja a ta nyán élő la kos ság
szá má ra, mint a vá ros ban élők nek.

A ta nya gond no kok ál dá sos te vé -
keny sé ge az idős em be rek la ká sá ban
is el kél. Je len tős az idős, egye dül élő
nők ará nya, így jól jön az ügyes fér -
fi kéz egy-egy ki sebb kar ban tar tá si
mun ká ra a ház, a ta nya kö rül. El vit -
te a szél a cse re pet, ki dőlt a ke rí tés,
el rom lott az aj tó zár, ki égett a vil lany -
kör te, a ku tya el sza kí tot ta a lán cot,
fel kel le ne ha so gat ni a té li tü ze lőt, és
így to vább – mind olyan gond, ame -
lyet egy jó szán dé kú se gí tő meg tud
ol da ni.

Szol gál ta tá sunk le he tő vé te szi,
hogy az ér dek lő dők igény sze rint
el jut has sa nak a vá ros ban lé vő ren dez -
vé nyek re. A kör zet ben is szer vez nek

prog ra mo kat: ta nya nap, gyer mek nap,
csa lá di nap, fő ző ver seny, Mi ku lás-,
ka rá cso nyi ün nep ség, disz nó tor.

Tá mo ga tó szol gál ta tás
Szol gál ta tá sunk 2005 ja nu ár já ban
in dult, el ső ként a vá ros ban. Cél ja a
fo gya ték kal élő em be rek nek a la kó -
kör nye ze tük ben tör té nő el lá tá sa, el -
ső sor ban a la ká son kí vü li köz szol gál -
ta tá sok el éré sé nek se gí té se, va la -
mint – élet vi te lük ön ál ló sá gá nak
meg őr zé se mel lett – a la ká son be lü -
li spe ci á lis se gít ség nyúj tás. Szol gál -
ta tá sunk kal csök ken te ni kí ván juk a
fo gya té kos ság ból szár ma zó hát rá -
nyo kat. 

Ki emelt fel adat a re ha bi li tá ci ós
szem lé let és a fo gya té kos el lá tás szak -
mai alap el ve i nek meg fe le lő se gít -
ség nyúj tás, hogy a fo gya té kos sze -
mély meg lé vő ké pes sé ge i nek meg őr -
zé se és fej lesz té se ál tal tel je sebb tes -
ti-lel ki éle tet él hes sen. A fo gya ték kal
élők szá má ra nem csak ott ho nuk -
ban nyúj tunk se gít sé get, ha nem ki -
tá gít hat juk élet te rü ket ke re kes szék
szál lí tá sá ra is al kal mas gép ko csink -
kal. El jut hat nak gon do zot ta ink, be -
te ge ink a közin téz mé nyek be, he lyi
egész ség ügyi in téz mé nyek be, vi dé ki
kór há zak ba is. To váb bá ko ráb ban és
a jö vő ben is le he tő vé tet tük, tesszük
is ten tisz te le tek re, áhí ta tok ra, ren -
dez vé nyek re va ló el ju tá su kat.

2009. ja nu ár 1-jé től a tá mo ga tó
szol gál ta tás nem kö te le ző ön kor -
mány za ti fel adat. Az el lá tás mű köd -
te té sét az ál lam a fenn tar tók kal kö -
tött fi nan szí ro zá si szer ző dé sek út ján
tá mo gat ja. A fi nan szí ro zá si szer ző -
dést há rom év re kell meg köt ni. Eb -
ben az év ben be ad tuk pá lyá za tun kat
a to váb bi, fo lya ma tos mű köd te tést
meg cé loz va. Si ker rel jár tunk, így a sú -
lyo san fo gya té kos sze mé lyek szá -
má ra fenn tar tott szol gál ta tá sunk a jö -
vő ben is el ér he tő lesz.

Van ki út
A szen ve dély be teg sé gek a tár sa dal mi
vál to zá sok és egyén re ha tó kö vet kez -
mé nye ik (ér ték rend za var, ér ték rend -
hi ány, esz mék, cé lok, mo del lek hi á -
nya) mi att ala kul hat nak ki. Az em be -
rek je len tős há nya da nincs fel ké szül -
ve a vál to zá sok ra, nem tud „jól” al kal -
maz kod ni, és az eb ből ere dő fe szült -
ség ke ze lé sé hez a ko ráb bi stressz csök -
ken tő és prob lé ma meg ol dá si módok
elég te len nek bi zo nyulnak.

Egy re töb ben és egy re gyak rab ban
hasz nál nak fe szült ség csök ken tő

gyógy sze re ket, nyúl nak al ko hol hoz,
ká bí tó szer hez. Ez a re ak ció kó ros
kört in dít be, amely ben a rend sze res,
egy re nö vek vő mennyi sé gű al ko hol -
fo gyasz tás kö vet kez té ben csök ken az
esély a tény le ge sen ha té kony prob lé -
ma meg ol dás ra. Ez után ha mar ki -
ala kul a füg gő ség és a kü lön bö ző
egész ség ká ro so dá sok ál la po ta, ez -
zel pár hu za mo san pe dig gyen gül az
egyént kö rül ve vő ter mé sze tes tá -
masz rend szer – csa lád, ba rá tok,
mun ka tár sak – se gí tő ere je is.

Az érin tett sze mély kez det ben ta -
gad ja a prob lé ma meg lé tét, ne héz be -
is mer nie, hogy szen ve dély be teg gé
vált. Ké sőbb, ami kor már fel is me ri a
baj sú lyát, és sze ret ne sza ba dul ni
füg gő sé ge tár gyá tól, gyak ran elő for -
dul, hogy nincs elég aka rat ere je egye -
dül vé gig jár ni a gyó gyu lás út ját.

Pe dig nem kell egye dül jár ni az
úton, mert van se gít ség!

In téz mé nyünk 2007. ja nu ár 1. óta
vál lal ja a szen ve dély be teg ség gel küz -
dők se gí té sét. A szak or vo sok és
egyéb szo ci á lis szol gál ta tók is tá -
mo gat ták kez de mé nye zé sün ket, mi -
vel a vá ros ban nem mű kö dik más,
ha son ló el lá tá si for ma. 2008 őszén
szol gál ta tá sunk fo lya ma tos működte -
té séhez pá lyá za tot nyúj tot tunk be. A
si ke res pá lyá zás le he tő vé tet te, hogy
há rom év re biz to sí tott le gyen a szen -
ve dély be te gek el lá tá sa vá ro sunk ban.

A kö zös sé gi el lá tás so rán vár ha tó,
hogy a szol gál ta tást igény be ve vő be -
te gek vissza il lesz ked nek a kö zös -
ség be, a tár sa da lom in teg rált és tel -
jes jo gú tag jai ma rad nak. A szo ci á -
lis és men tá lis gon do zás so rán az
egész ség ügyi el lá tás hoz va ló hoz zá -
ju tás tá mo ga tá sá val egész sé gi és
pszi chés ál la po tuk ja vul, vagy az ál -
la pot rom lá suk üteme csök ken.

Meg lé vő ké pes sé ge ik és kész sé ge -
ik ki bon ta koz nak, a min den na pi éle -
tük ben adó dó konflik tu sok fel ol dá -
sá ban és prob lé má ik meg ol dá sá ban
jár tas ság ra tesz nek szert. Mind ezek
ál tal re á lis esély mu tat koz hat a mun -
ka vi lá gá ba va ló vissza il lesz ke dé -
sük re is.

Ezen prob lé mák meg ol dá sá hoz
nyúj ta nak se gí tő ke zet kö zös sé gi
gon do zó ink mun ka idő ben. Mun ka -
időn kí vül krí zis vo nal áll a rá szo ru -
lók ren del ke zé sé re, amely bár ki szá -
má ra el ér he tő a nap hu szon négy
órá já ban. Így sen ki sem ma rad egye -
dül a prob lé má já val, azon na li se gít -
sé get kap a szo ci á lis jel ző rend szer
tag ja i tól.

Az Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség im már mint akk re di tált fel -
nőtt kép zé si in téz mény kezd het te
meg leg újabb kép zé sét és fog lal koz -
ta tás ra irá nyu ló pro jekt jét.

A gyü le ke zet mun ka tár sai el ső sor -
ban a mun ka erő-pi a ci szem pont ból
hát rá nyos hely ze tű em be re ket szó lí -
tot ták meg. Ide tar toz tak az el avult
vagy nem pi ac ké pes vég zett sé gű ek,
ala csony is ko lai vég zett sé gű ek, negy -
ven öt év fe let ti ek, hu szon öt év alat -
ti ak, ro ma szár ma zá sú ak, meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gű ek, tar tós mun -
ka nél kü li ek. Ezt a prog ra mun kat az
elő ző nép fő is ko la i hoz ha son ló an az
Eu ró pai Unió tá mo gat ja, és je len tős
se gít sé get kap tunk az or szá gos egy -
ház tól is.

Lá zár Zsolt pro jekt ve ze tő, lel kész
ve ze té sé vel 2008. jú li us 1-jén kez dő -
dött a prog ram. Ke re té ben húsz fő
szo ci á lis gon do zó és ápo ló, va la -
mint húsz fő ta ka rí tó kép zé se tör té -
nik. A kép zés 2008. szep tem ber 29-
én indult.

A je len le gi mun ka erő-pi a ci hely -
ze tet is jól szem lél te ti, hogy a negy -
ven hely re kö zel száz negy ven je -

lent ke zés ér ke zett. Ta lán eb ből is
lát szik, hogy ma már a fel nőtt kép zés
és a mun ka erő-pi a ci kép zés te rén is
lét jo go sult sá guk van az egy há zak nak.

A prog ram ugyan is nem pusz tán
szak mai kép zés, ha nem a kom pe ten -
cia fej lesz tés és a pszi cho szo ci á lis se -
gít ség nyúj tás  is fontos része.

A kép zés alap ját a ko ráb ban egy
má sik prog ram ke re té ben ki dol go -
zott és ki pró bált mód szer, az úgy ne -
ve zett szak mai-lel ki erő sí tő mód -
szer (SZLEM) ad ja. En nek lé nye ge,
hogy fel kell is mer nünk: az em ber -
nél a prob lé mák nem csak egy-egy
te rü le ten je len nek meg, ha nem
komp lex egy ség ben. Nem le het te -
hát csak egy-egy rész prob lé mát ki -
ra gad ni és or vo sol ni, ha nem ho -
lisz ti kus szem lé let ben kell ke zel ni az
egyé ni prob lé má kat, és a meg ol dá -
su kat az egyé ni igé nyek hez, a mun -
kál ta tói el vá rá sok hoz és a mun ka erő -
pi ac ak tu á lis ál la po tá hoz kell il lesz -
te ni a test-lé lek-szel lem egy sé gét
fel is mer ve.

Ez tu laj don kép pen a mód szer lé -
nye gé nek rö vid meg fo gal ma zá sa.
Prog ra mun kat e mód szer al kal ma zá -

sa te szi kü lön bö ző vé a töb bi ha son -
ló kép zés től. A szak mai, OKJ-s vég -
zett sé get adó kép zé sek mel lé így be -
il lesz tet tünk egy sa ját ki dol go zá sú,
akk re di tált prog ra mot, az in for ma ti -
kai és kom pe ten cia kép zést.

A kép zés szak mai tár gya i nak ki -
dol go zá sá ban részt vet tek az Ótemp -

lo mi Szeretetszolgálat mód szer ta ni
osz tályának a mun ka tár sai is. Fon tos -
nak tar tot tuk, hogy a részt ve vők ne
csu pán a szak mai is me re te ket sa já -
tít sák el, ha nem le he tő sé gük le gyen
a hit alap ja i nak meg is me ré sé re is. Azt
is fon tos fel adat nak tart juk, hogy a jö -
ven dő mun ka tár sak ne csak mun ká -

nak, ha nem szol gá lat nak, élet hi va tás -
nak te kint sék új fel ada tu kat.

A kép zé sek in ten zív jel le gű ek, az -
az min den nap van el mé le ti, il let ve
gya kor la ti fog lal ko zás, ezért hall ga -
tó ink nak kép zé si tá mo ga tást és ebé -
det biz to sí tunk. A vi dék ről ér ke -
zők nek pe dig té rít jük az uta zá si költ -
sé ge ket, il let ve szál lást adunk. A ta -
ka rí tó kép zés hall ga tói már ci us kö ze -
pén fog nak vizs gáz ni; szá muk ra az
ok ta tás feb ru ár vé gé ig tart. Szo ci á lis
gon do zó és ápo ló hall ga tó ink vár ha -
tó an jú li us vé gén vé gez nek.

Prog ra munk nem ki sebb fel ada tot
vál lalt ma gá ra, mint hogy a vizs gá kat
si ke re sen tel je sí tő hall ga tók hat van
szá za lé ká nak se gít mun kát ta lál ni. Bí -
zunk ben ne, hogy az itt vég zett szak -
em be rek egy há zak ál tal fenn tar tott
in téz mé nyek ben is ta lál nak új mun -
ka he lyet.

Re mél jük, az egy ház más te rü le te -
in is hasz no sí ta ni tud ja prog ra munk
ta pasz ta la ta it. Öröm mel lát juk, hogy
a re for má tus egy ház fel nőtt kép zé se
is el kez dőd he tett; eh hez a szak mai
se gít sé get gyü le ke ze tünk kis csa pa -
ta ad ta.

Evangélikus fel nőtt kép zé s Szarvason
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Szá mos nagy csa tát vív tak Bu da kör -
nyé kén, de egy sem volt olyan vé res,
mint a leg utol só, vagy is az 1945. évi.
A má so dik vi lág há bo rú egyik leg -
hosszabb ide ig tar tó ost ro ma üsz kös
rom hal maz zá vál toz tat ta ha zánk fő -
vá ro sát. Utol só fel vo ná sa, vagy is a né -
met és ma gyar vé dők ki tö ré si kí sér -
le te pe dig va ló sá gos mé szár lás sá fa -
jult. A bu dai Vár ból a Vö rös Had se -
reg arc vo na lán ke resz tül mint egy
hu szon két ezer ka to na sze re tett vol -
na ki tör ni, de csak hét száz ju tott el
a sa ját vo na la i hoz.

Sztá lin pa ran csa alap ján Bu da -
pest be vé te lé re a Vö rös Had se reg
Kecs ke mét irá nyá ból 1944. ok tó ber
29-én in dí tott offen zí vát. Ez a ma gyar
fő vá ros ke le ti szek to ra, vagy is Pest
kö rül ki épí tett At ti la vé del mi vo nal
előtt no vem ber 5-én el akadt. Moszk -
vá ban hi á ba is szá mí tot tak ar ra,
hogy no vem ber 7-én már dísz szem -
lét le het tar ta ni a fris sen el fog lalt Bu -
da pes ten, új had mű ve le ti ter ve ket
kel lett ki dol goz ni uk. Ek kor ha tá roz -
ták el, hogy a ma gyar fő vá rost be ke -
rí tik, és két gyű rűt von nak kö ré je. A
bel ső gyű rű be so rolt ala ku la tok fel -
ada tá ul tűz ték, hogy ost rom mal ve -
gyék be a vá rost, a kül ső gyű rű pe dig
a vár ha tó né met és ma gyar el len tá -
ma dás ki vé dé sé re volt hi va tott.

En nek meg fe le lő en a 3. uk rán
front csa pa tai a Dél-Du nán tú lon in -
dí tot tak tá ma dást, in nen nyo mul tak
Bu da pest fe lé, át tör ve a Drá vá tól a
Ba la to non és a Ve len cei-ta von ke -
resz tül Bu dá ig ki épí tett Mar git-vo na -
lat. Meg kell je gyez ni: ez a vo nal pon -
to san Bu da kör nyé kén volt a leg gyen -
gébb, a né met had ve ze tés ugyan is
nem szá mí tott ar ra, hogy ilyen gyor -
san el éri a front, és nem tu dott ele -
gen dő erőt cso por to sí ta ni oda. A tá -
ma dás si ke res volt, még Szé kes fe hér -
vár is el esett. A 2. uk rán front csa pa -
tai pe dig a Du na bal part ján, vagy is
a pes ti ol da lon tá mad tak. Vác, majd
a Du naka nyar is a ke zük be ke rült.

A békés mindennapokból
az ostrom poklába
Bu da pest kö rül a gyű rű de cem ber
24-én zá rult be. Sztá lin dön té si hely -
zet be ke rült: vagy foly tat ja to vább a
nyu ga ti irá nyú tá ma dást, és Bu da pest
kö rül kat lan csa tát vív, vagy le ál lít ja az
elő re nyo mu lást, és min den ere jé vel
az ost rom ra kon cent rál. Ez utób bi
mel lett dön tött. Azt re mél te ugyan -
is, hogy a ma gyar fő vá ros el fog la lá -
sa után a még fegy ver ben ál ló ma gyar
ala ku la tok nem foly tat ják to vább a
har cot. Az zal már le szá molt, hogy a
Ma gyar Ki rály ság ma ra dék – mint -
egy há rom száz ezer ka to ná ra be csül -
he tő – had ere je ro mán vagy bol gár
min tá ra át áll a szö vet sé ge sek ol da lá -
ra, de azt el tud ta kép zel ni, hogy a
hon véd ség le te szi a fegy vert.

Bu da pest szim bo li kus hely ze té -
vel a né met had ve ze tés is tisz tá ban
volt, bár ők in kább Bécs kül ső vé del -
mi öve ze te ként te kin tet tek rá. Ez zel
vet te kez de tét az ost rom.

A pes ti had mű ve le tek kel pár hu za -
mo san Bu dát is in ten zí ven tá mad ta
a Vö rös Had se reg. Ka rá csony nap ján
egy elő őrs rést ta lált a vé dő öve ze ten,
és egé szen a Já nos-kór há zig ju tott.

Mind ez meg le pe tés ként ér te a fő -
vá ro si la kos sá got, amely az ün nep pel
fog la la tos ko dott. El sem tud ták kép -
zel ni, hogy mi vár rá juk. A bol tok
nyit va vol tak, a tö meg köz le ke dés
üze melt. A vá ros él te min den na pi
éle tét. Csu pán ér de kes ség ként írom,
hogy egy orosz fel de rí tő ala ku lat
ka rá csony nap ján a még mű kö dő
fo gas ke re kűn uta zott le a hegy ről, és
a ka la uz je gyet kért tő lük! Az tán

ész re vet te, hogy jegy he lyett dob tá -
ras gép pisz toly van a szá má ra ide gen
egyen ru hás ka to nák nál, ezért in -
kább ő szállt le, az oro szo kat pe dig
hagy ta, hogy to vább utaz za nak.

Meghiúsult ellentámadás
De cem ber vé gén a leg sú lyo sabb har -
cok a Vá ros ma jor kör nyé kén zaj lot -
tak, de a bu dai he gyek ben is ke mény
üt kö ze tek ala kul tak ki. A Má tyás-
hegy pél dá ul pár nap le for gá sa alatt
hét szer cse rélt gaz dát. El szán tan
véd ték a Sas-he gyet is, hi szen an nak
eles té vel nem csak a Ci ta del la vált vol -
na véd te len né, de a Vér me zőn ki ala -
kí tott re pü lő tér is, ame lyet feb ru ár 5-
ig hasz nál tak a né me tek. A kat lan ba
re kedt ala ku la tok lé gi után pót lá sa
ugyan is ja nu ár ele jé től kezd ve már
csak on nan volt meg old ha tó. A Vö -
rös Had se reg vé gül feb ru ár 6-án
fog lal ta el a Sas-he gyet, és azon nal
ágyú ál lást ala kí tott ki ott.

A front csak ja nu ár kö ze pén sta -
bi li zá ló dott né hány nap ra, ami kor a
Pest ről át me ne kült csa pa tok kal erő -
sí tet ték meg a bu dai vé del mi vo na -
la kat. A harc vo nal ek kor a Fló ri án tér
– Má tyás-hegy – Vá ros ma jor – Or -
bán-hegy – Far kas ré ti te me tő – Sas-
hegy – lágy má nyo si vas úti töl tés
men tén hú zó dott.

Az ost rom zá ró sza ka sza ja nu ár
20. és feb ru ár 11. kö zött zaj lott. A tel -
je sen be ke rí tett vé dők nek ek kor már
sem mi esé lyük sem volt. A lét szám -
ban és ha di anyag ban dön tő fö lény -
ben lé vő Vö rös Had se reg elő re nyo -
mu lá sát em ber fe let ti erő fe szí té sek
árán las sí ta ni tud ták ugyan, de meg -
ál lí ta ni nem. Ja nu ár 25-én már csak
na pi száz öt ven de ka gramm ke nyér és
ló hús ból fő zött le ves volt a ka to nák
el lát má nya. A vé dők ek kor már csak
a bu dai Vá rat és köz vet len kör nyé két
tar tot ták.

Ma gyar ol dal ról egy re gyak rab ban
me rült fel, hogy te gyék le a fegy vert,
ezt azonban a né me tek ha tá ro zot tan
el uta sí tot ták. Hit ler meg üzen te: az
utol só töl té nyig és
az utol só em be rig
har col ni kell. Hit -
ler azon ban mást is
tett: há rom el len -
tá ma dá si kí sér le tet
in dí tott. A ki tö rést
te hát ha tá ro zot tan
el uta sí tot ta, csak is
az el len tá ma dást
tud ta el fo gad ni. A
fel men tés sel Her -
bert Ot to Gil le SS-
Ober grup pen füh -
rert bíz ta meg, a
Wi king és a To ten -
kopf SS-pán cé los -
had osz tályt ren del -
ve alá.

A Kon rad-had -
mű ve let el ső tá ma -
dá sa ja nu ár 1-jén
in dult Ta ta–Al más -
fü zi tő tér sé gé ből,
de Zsám bék nál 6-
án el akadt. Má so -
dik al ka lom mal a
né me tek Szé kes fe hér vár és Mór kö -
zött tá mad tak. Mind ez ja nu ár 7-én
tör tént. Ma li novsz kij mar sall azon -
ban fel ké szült a tá ma dás ra: mély ség -
ben ta gol tan erő sí tet te meg az ál lá -
sa it. Így a né me tek újabb kí sér le te ja -
nu ár 9-ére össze om lott.

A har ma dik el len tá ma dás ja nu ár
19. és 27. kö zött zaj lott. Ez volt a leg -
erő sebb el len lö kés, amely so rán kor -
lá to zott ered mé nye ket ér tek el. A Ba -
la ton és Szé kes fe hér vár kö zöt ti tér -
ség ből in dult tá ma dás ugyan is át tör -
te a Vö rös Had se reg vé del mi vo na -

lát. A né me tek vissza fog lal ták Szé kes -
fe hér várt, és Bu da pest től dél re ki ju -
tot tak a Du ná hoz. Tol bu hin mar sall
ja nu ár 27-én el len tá ma dás ba ment át:
vissza szo rí tot ta az SS pán cé lo sa it, sőt
Szé kes fe hér várt is vissza vet te. Ez zel
még az el mé le ti le he tő sé ge is meg -
szűnt an nak, hogy a né me tek el ér jék
Bu da pes tet.

Végjáték: a kitörési kísérlet
A vé dők re mény te len hely zet be ke -
rül tek. Pfef fer-Wil denb ruch, a kat -
lan ba re kedt ala ku la tok pa rancs no -
ka is tisz tá ban volt ez zel. Ezért az -
tán feb ru ár 11-én dél előtt kö zöl te
tiszt je i vel, hogy még az nap es te ki -
tör nek a Vár ból. A le gény ség köz -
vet le nül az ak ció előtt tud ta meg a
rész le te ket. Pfef fer-Wil denb ruch
ek kor rá di ón ér te sí tet te fe let te se it
dön té sé ről, majd be le lőtt a ké szü -
lék be, ne hogy pa rancs ban meg tilt -
sák a ki tö rést.

Az ak ció pon to san 20 óra kor kez -
dő dött. A meg ma radt tel jes né met és
ma gyar had erő, nagy já ból hu szon két -
ezer ka to na, a csa lád ta gok, de még a
könnyű se be sül tek is fel so ra koz tak a
ki tö rés re. Pfeffer-Wil denb ruch azt
mond ta, hogy a fel men tő csa pa tok
át tör ték a szov jet ost rom gyű rűt, így
csak pár ki lo mé tert kell meg ten ni ük.
Tud ta, hogy nem mond iga zat.

A vé dők az Ost rom ut cán eresz ked -
tek le a Szé na tér re, hogy on nan a Szi -
lá gyi Er zsé bet fa so ron ke resz tül jus -
sa nak el bu dai he gye kig, majd azo kon
túl a né met vo na la kig. A Vö rös Had -
se reg azon ban el söp rő ere jű per gő tü -
zet zú dí tott a te rü let re. Az ered -
mény: több ezer ma gyar és né met ka -
to na halt meg. Mind össze hét száz em -
ber ér te el a né met vo na la kat.

Ez zel gya kor la ti lag vé get is ért az
ost rom, bár ki sebb, tisz to ga tó jel le -
gű had mű ve le tek még zaj lot tak né -
hány na pon ke resz tül. Bu da pest ro -
mok ban he vert, alig ma radt ép épü -
le te. A bu dai Vár kü lö nös kép pen
meg síny let te az ost ro mot.

Töb bek közt a Bé csi ka pu té ren ál -
ló evan gé li kus temp lom is sú lyos
ká ro kat szen ve dett. Az 1895-ben ek -
lek ti kus-neo ba rokk stí lus ban épült is -
ten há zát bom ba ta lá lat ér te: a hom -
lok zat ki vé te lé vel szin te min den
meg sem mi sült, be le ért ve az ol tárt, a
szó szé ket, a pa do kat és az or go nát is.
Az új já épí tés ter ve it Fried rich Ló ránt
és ifj. Bretz Gyu la ké szí tet te. A meg -
újult temp lo mot 1948 vi rág va sár -
nap ján szen tel te fel Or dass La jos
püs pök.

g Je zsó Ákos

Bu da ost ro ma és idő sza kos ha lá la
Ami kor üsz kös rom má vált a fő vá ros

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let sok sze re tet tel hív ja tag ja it és a
misszió iránt ér dek lő dő test vé re ket köz gyű lés sel egy be kö tött kül -
misszi ói nap já ra feb ru ár 21-én 10-től 15 órá ig a De ák té ri gyü le ke zet nagy -
ter mé be (Bu da pest V., De ák tér 4.). Az együtt lét az 1909 feb ru ár já ban
ala kult jog előd, a Ma gyar ho ni Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Misszió -
egye sü let százéves múlt já ról va ló meg em lé ke zés je gyé ben te lik. A kül -
misszi ói nap té má ja: A ré gi ek jó bi zony sá ga.

Prog ram
– Áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök
– Ré gi ek től ka pott örök ség – elő adás, va la mint az EK ME tör té ne tét

feldolgozó könyv be mu ta tó ja – D. Ke ve há zi Lász ló nyugalmazott
es pe res, egy ház tör té nész

– Nyi tott köz gyű lés – Za lán Pé ter EK ME-társ el nök
– Ebéd szü net
– Meg osz tott kin cse ink – párt fo gói szol gá lat Nai ro bi ban
– Úti ál dás – B. Pin tér Már ta, az EK ME lel ké szi el nöke

H I R D E T É S

Aj tó a min den ség re
Kal már Já nos szob rász mű vész ki ál lí tá sa

Feb ru ár 15-én, va sár nap, az össze gyü le ke zés nap ján a Csil lag he gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás me gye ri temp lom ba hí ve it,
ba rá ta it és mind azo kat, akik el kö te le zet tek a kor társ ma gyar mű vé szet iránt.

10 óra kor az is ten tisz te le ten Do náth Lász ló pré di kál. Dél ben ebéd re
vár juk ven dé ge in ket. A tár la tot 14 óra kor a gyü le ke zet lel ké sze, Do náth
Lász ló nyit ja meg. Köz re mű kö dik Pé tery Dó ra or go na mű vész. A ki ál -
lí tás áp ri lis 4-ig te kint he tő meg.

Az egy ház köz ség min den al kal ma in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat
jó szív vel fo gad juk. Cím: 1038 Bu da pest, Me ző u. 12., tel.: 1/368-6118.

H I R D E T É S

Az ál lam és az egy ház kap cso la tá nak ala ku lá sa a rend szer vál tás óta cím -
mel pó di um be szél ge tés re ke rül sor a szent end rei Pest Me gyei Könyv -
tár (Pát ri ár ka u. 7.) ol va só ter mé ben feb ru ár 17-én, ked den 18 óra kor. A
be szél ge tés részt ve vői D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus el nök-
püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke és
Plat thy Iván nyu gal ma zott egy ház ügyi cím ze tes ál lam tit kár, a Stá ció cí -
mű val lá si ma ga zin egyik szer kesz tő je. A be szél ge tést Hor váth-He gyi Oli -
vér, a Szent end rei Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze ve ze ti.

H I R D E T É S

Meg hí vó feb ru ár 22-én, va sár nap 18 órá ra a bu da hegy vi dé ki evan gé li -
kus temp lom ba (Bu da pest XII., Kék Go lyó ut ca 17.) Bor sá nyi Már ton (Lip -
cse–Bu da pest) csem ba ló–or go na hang ver se nyé re. Or go nán köz re mű -
kö dik: Ecse di Zsu zsa.

A mű sor egyik kü lön le ges sé ge, hogy a csem ba ló és az or go na nem -
csak egy más után, ha nem együtt is meg szó lal. A má sik ér de kes ség: meg -
hall hat juk, ho gyan ér vé nye sül ugyan az a mű elő ször csem ba lón, majd
or go nán. „Ven dé ge ink lesz nek” a 17–18. szá zad ki emel ke dő ze ne szer zői:
J. J. Fro ber ger, J. S. Bach, D. Bux te hu de és J. L. Krebs. Min den kit sze re -
tet tel vá runk a sí pok és a hú rok iz gal mas ta lál ko zá sá ra!

A hó nap köny ve ak ció – február

Gernot Friedrich:
Fényképezőgéppel és
Bibliával a Szovjetunióban
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked -
vez mé nye sen! Az evan gé li kus köny -
ves bolt ban tör té nő vá sár lás vagy
köz vet le nül a Lu ther Ki adó tól va ló
meg ren de lés ese tén az adott
hónapban 30-os ked vez mény ben
ré sze sül. Teljes ára 790 Ft.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

EVÉLETEST
Az Evangélikus Élet legközelebbi

rendezvényén Vitális Judit,
hetilapunk szerkesztőségi titkára

számol be a spanyolországi El Camino
zarándokúton szerzett élményeiről,

és tart vetített képes előadást
a 780 kilométeren készített fotóiból.

Február 25., szerda 18 óra
Fehér Páva étterem, pincehelyiség
(1091 Budapest, Üllői út 7.,
a Kálvin tértől egy percre,
az épületben lift van)

A részvétel ingyenes.

A rendezvényen megvásárolhatók a Luther Kiadó kiadványai, illetve a
Harangbongás – Protestáns tollforgatók antológiája című kötet, amelyet
Vitális Juditnak az út során készült képei illusztrálnak. (Ára 2500 Ft)

A rommá lőtt budavári evangélikus templom és iskola
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Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket. (Zsid
3,15)

Hat va nad he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi Is ten írott, hir de tett
és test té lett igé jé nek a sor sát tár ják
elénk, hogy a lel ki sü ket ség ből el jut has sunk az ige meg hal lá sá ra. „Is ten sok -
szor és sok fé le kép pen szólt az atyák hoz a pró fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők -
ben pe dig az ő Fia ál tal szólt hoz zánk.” (Zsid 1,1.2; LK) Meg ne ves sük őt! A
mag ve tő pél dá za ta Is ten or szá gá nak a tit ká ról szól, és ar ra fi gyel mez tet, hogy
nem le het fe le lőt le nül hall gat ni és ol vas ni az igét. „A mag az Is ten igé je. Akik -
nél az út fél re esett, azok meg hal lot ták az igét, de az után jön az ör dög, és ki -
ra gad ja szí vük ből, hogy ne higgye nek, és ne üd vö zül je nek.” (Lk 8,11–12) „Fi -
gyel jük meg az ör dög tak ti ká ját: csak a hí vő ket tá mad ja. Ha az tán odá ig tud -
ta vin ni, hogy va la ki ké tel ke dik Is ten igé jé ben, a játsz mát meg nyer te. De aki -
nek igé je, hi te és Szent lel ke van, ah hoz nincs kö ze” – vall ja Lu ther. „Aki nek
van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Lk 8,8) „Mert Is ten igé je élő és ha tó (…), és meg -
íté li a szív gon do la tait és szán dé ka it.” (Zsid 4,12) Íme, a ke resz tény bib lia kri -
ti ka: nem én kri ti zá lom a Szent írást, ha nem ha gyom, hogy az ige kri ti zál -
jon en gem! „Szív lel jé tek meg mind azo kat az igé ket, ame lyek kel ma in te lek ben -
ne te ket…” „Mert nem üres be széd az szá mo tok ra, ha nem éle tet je lent nek tek.”
(5Móz 32,46.47) Mó zes Is ten ne vé ben lé pett fel, és Áron a szó szó ló ja volt.
„A fá raó szí ve azon ban ke mény ma radt, és nem hall ga tott rá juk…” (2Móz 7,13)
Az Úr Jé zus is ke mény szí ve ket ta lált Ná zá ret ben; meg bot rán koz tak ben ne,
és el uta sí tot ták a test té lett Igét! „Cso dál ko zott is hi tet len sé gü kön.” (Mk 6,6)
Akik nek a szí vük jó föld nek bi zo nyul, azok ban sok szo ros ter mést hoz az ige:
„Mert min den fát a gyü möl csé ről le het meg is mer ni.” Aki nem csak hall ja, de
meg is cse lek szi Jé zus be szé de it, az „ha son ló ah hoz a ház épí tő em ber hez, aki
le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra ala po zott” (Lk 6,44.48). „Én csak az Úr -
ra épí tek, / Nem sa ját ér de mem re”, vall juk Lu ther rel! Jé zus ban Je ru zsá lem -
ben sem hit tek, no ha kér te a né pet: „Amíg ná la tok van a vi lá gos ság,
higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi lá gos ság fi ai le gye tek!” (Jn 12,36) „Az em -
be re ket gyá va sá guk zár ja ki az üd vös ség ből s az, hogy töb bet je lent szá muk -
ra, ha hoz zá juk ha son ló di cső í ti őket, mint ha Is ten ten né ezt.” (Lásd Bib lia
ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1278. o.) S én „ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez, ő mel -
lém áll min den kor” (GyLK 712). A Má té evangéliumának 13. részében olvas -
ható hét pél da be szé d mind így kez dő dik: „Ha son ló a mennyek or szá ga…” A
mus tár mag s a ko vász azt szem lél te ti, hogy a nö ve ke dést Is ten ad ja; nem em -
be ri mun ka ered mé nye Is ten or szá ga, mely Jé zus ban kö zöt tünk van. Ászá -
fot idé zi Jé zus, be tel je sít ve így Is ten sza vát: „Pél dá za tok ra nyi tom meg szá -
mat, és a vi lág kez de te óta rej tett dol go kat je len tek ki.” (Mt 13,35) Ő az Is ten
or szá gá nak ki je len tett tit ka, az örök Ige. „Van örök kin csünk, be cse sebb / Nincs
ná la föl dön, égen. (…) Ez örök égi aján dék / Az Is ten szent igé je. (…) S nincs,
aki el ne nyer het né / E kin cset: szent igé det.” (EÉ 286)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Döb ben ten hal lot tam szü le im től,
hogy szü lő fa lum ban az öku me ni -
kus ima hé ten va la ki ki hasz nál ta,
hogy a hí vek a temp lom ban együtt
vesz nek részt az is ten tisz te le ten, és
az egyik au tó ból ki pa kol ta az ak ku -
mu lá tort. Ször nyül köd tem azon, mi -
lyen go nosz, ön ző vi lág ban élünk, ké -
sőbb azon ban nem csak a kár val lot -
tért, ha nem a bűn el kö ve tő ért is
imád koz tam.

Né hány nap pal ké sőbb ná lunk,
fő vá ro si gyü le ke ze tem ben is ha son -
ló eset tör tént. Ami kor az öku me ni -
kus al ka lom után ka to li kus lel kész -
tár sam vissza si e tett a plé bá ni á ra,
tel je sen fel dúl va ta lál ta. Je len tős kár
ér te az egy ház köz sé get, ami jo gos fel -
há bo ro dás ra kész tet het min den be -

csü le tes, jó ér zé sű em bert. – A más -
nap reg ge li mi sén az atya a be tö rő -
ért mond ta az imát.

El gon dol ko dom. A „sze gény” au -
tó fel tö rő és be tö rő nem is tud ja, mit
vont ma gá ra tet té vel! A bűn cse lek -
ménnyel ugyan is – név te le nül is –
fel hív ta ma gá ra a hí vők fi gyel mét,
akik az után ér te is imád koz tak. Azért
szólt az ima, hogy Is ten mu tat koz zon
be ne ki, és vál toz tas sa meg úgy az éle -
tét, hogy ne tud jon ko moly hit és en -
nek meg fe le lő élet vi tel nél kül él ni. Ha
ne tán az il le tő nek mind ez a fü lé be
jut, ve gye csak bát ran „fe nye ge tés -
nek”, hi szen akit egy szer Is ten gond -
ja i ra bíz tak, az ne he zen me ne kül a
meg té rés elől…

g Hu lej Eni k

Ima a be tö rő ért

Szán kó zás nél kül nem élet az élet –
val lot tuk mély meg győ ző dés sel gyer -
mek ko runk ban. Mert mi már ak kor,
az öt ve nes évek ele jén tud tuk, hogy
az egész ség meg őr zé sé nek leg fon to -
sabb ele me a moz gás. És ezt a böl -
cses sé get szü le ink, nagy szü le ink is
épp úgy bir to kol ták, mint mi. Nem ül -
tet tek a té vé elé, hogy csönd ben
ma rad junk, nem vet tek ne künk kü -
lön fé le szá mí tó gé pes já ték prog ra -
mo kat, hogy el fog lal juk ma gun kat a
ta ní tá si szü net ide jé re, sőt…

Sem mi sőt! Ennyi. Ele ve meg óv ta
őket et től a kí sér tés től az az egy sze -
rű tény, hogy még nem volt té vé. Leg -
föl jebb egy-két jól ér te sült hal lott va -
la mit ar ról, hogy Ame ri ká ban már
csi nál nak olyan rá di ót, ame lyik ben
kép is van. No de hát a leg több csa -
lád nak még rá di ó ja se volt. Aki nek
még is, at tól el vet ték a há bo rú alatt.
A pi a con meg a tej csar nok előtt vá -
ra koz va sze rez ték be az asszo nyok a
leg újabb hí re ket. Igaz, ezért nem is
kért senki kü lön elő fi ze té si dí jat. A
szá mí tó gép ről meg még a pes ti ro ko -
nok se hal lot tak. Az is ko lá ban a pál -
ci ka meg a go lyós szá mo ló gép volt a
leg újabb di vat.

Et től ugyan még ül het tünk vol na
a jól fű tött, me leg szo bá ban, ha lett
vol na jól fű tött, me leg szo ba. De
nem volt. Már mint szo ba még lett
vol na, csak a kály há ba nem volt mi -
vel be fű te ni. Így az tán a fér fi ak az is -
tál ló ba jár tak me le ged ni, az asszo -
nyok pe dig fő zés köz ben a tűz hely
mel lé. „Te meg, Jó zsi ka, eredj fut ká -
roz ni, mert meg vesz az Is ten hi de ge!”
– mond ták a gye rek nek, aki meg is
fo gad ta a jó ta ná csot, és be fog ta a kis
szán kó elé a nagy ku tyát vagy a
szom széd Pis tit.

Könnyű volt a hegy vi dé ki ek nek,
mert őket ké szen vár ta a ter mé sze -
tes szán kó pá lya. Bez zeg ne künk, ott
az Al föl dön, ahol már a va kond tú rás
is leg alább domb nak szá mí tott, sa ját
ke zű leg kel lett meg épí te nünk a le sik -
ló al kal ma tos sá got. Ha csak… Ha csak
nem vol tak olyan elő re lá tó ak az elő -
de ik, mint mond juk a mi e ink. Mint -
ha tud ták vol na, hogy egy kor szük -
sé günk lesz a „göd rök” me re dek
part ol da lá ra.

Ezek a bi zo nyos „göd rök” ott vol -
tak a fa lu vé gén. Pon to san azok vol -
tak, amit a ne vük is mu tat. Agyag -
göd rök, ahon nét a vá lyog fa lak hoz ki -
bá nyász ták az alap anya got. Idő vel
egy be mo sód tak, és egy faj ta mes ter -

sé ges tó fe nék ké áll tak össze, ahol ha
bő sé ges volt az égi ál dás, még akár
nyá ron is meg ma rad tak a ki sebb-na -
gyobb ka csa úsz ta tók. Té len meg va -
ló sá gos szán kó pa ra di csom má ala -
kultak, né mi jég gel az al jukon.

No per sze nem min de nütt volt al -
kal mas a part ol dal a le csú szás ra, de
ha mi ke ze lés be vet tük, ha ma ro san
az zá vált. Ahol kel lett, ki váj tuk, má -
sutt föl det, ha vat hord tunk rá, és es -
tén ként, mi előtt ha za men tünk, meg -
ön töz tük víz zel, hogy reg gel re je ges -
re fagy jon, s még messzebb rö pít se a
szán kón kat.

Ami kor nem volt túl ke mény a tél,
csak dél utá non ként meg a té li szü net -
ben mű kö dött a szán kó pá lya. Ak kor
is csak olyan ím mel-ám mal. Elő for -
dult, hogy mi re oda ér tünk, már el is
ol vadt a hó. Vi szont em lék szem
olyan tél re is, ami kor feb ru á rig tar -
tott a ka rá cso nyi va ká ció. Ezt szén -
szü net nek hív ták, mert nem volt tü -
ze lő, ami vel be fűt het tek vol na az
osz tály ter mek ben. Ott áll tak a sa rok -
ban a ha tal mas vas kály hák, és meg -
fa gyott a te te jü kön a víz.

Min den hét főn el men tünk az is ko -
lá hoz meg néz ni, ki ír ták-e már a ka -
pu ra, hogy mi kor kez dő dik a ta ní tás.
Örö münk ben a le ve gő be do bál tuk a
sap kán kat, ami kor még min dig a
ré gi táb lát ta lál tuk raj ta „Szén szü net”
fel irat tal.

Egyik ba rá tom gyor san meg is
ken te az épü let sar kát sza lon ná val,
mert azt mond ta ne ki a szom széd Ja -
ni bá csi, hogy ha így tesz, el vi szik a
ku tyák. Az tán men tünk szán kóz ni, és
más nap reg ge lig re mény ked tünk,
hát ha tény leg meg te szik. De nem,
azok a jól la kott fa lu si ebek meg se
kós tol ták. Az is ko la még ma is ott áll
az út ke resz te ző dés ben, pe dig gon do -
lom, más di á kok is ki pró bál ták, hát -
ha be vá lik a mód szer. A Ja ni bá csi
meg azt mond ta, jó volt az, csak
mind a négy sar kát meg kel lett vol -
na ken ni…

Nem is lett vol na sem mi baj, csak
hát azok a frá nya láb be lik elég rosszul
bír ták a gyű rő dést. Pon to sab ban a be -
ázást. Pe dig ak kor még iga zi bőr ből
csi nál ták a ba kan csot meg a csiz mát,
és faggyú val is jól kör be ken tük, mi -
előtt ki lép tünk a ház ból. A fe ne tud -
ja, mi ért, es té re még is be ázott. Gyu -

ri ba rá tom szü lei meg un ták a sok láb -
be li szá rí tást – no meg nem is min -
dig szá radt meg reg gel re –, ka rá -
csony ra vet tek ne ki egy gu mi csiz mát.
Két szám mal na gyob bat, mint a lá -
ba, mert ugye az meg hi deg, kell be -

le a gyap jú zok ni, kap ca, ilyes mi. Úgy
fu tott ben ne, mint aki rög tön or ra
akar buk ni. „Jó, hát eset len, eset len
– mon do gat ták –, de leg alább nem
fá zik meg ben ne.”

Amíg ép, nem is. No de meg le het
azt áll ni, hogy ha lát az em ber egy jó -
po fa üveg cse re pet, ne néz ze fo ci nak?
Na ugye… Ti zen egyes, lő, gó ól! És már
lyu kas is a csiz ma or ra. Úgy fo lyik be -
le a hó lé, mint ha szi vattyúz nák…

Okul va az eset ből ne kem nem vet -
tek gu mi csiz mát. Amint es te led vén
ha za bal lag tam a nagy apám ké szí -
tet te pi ros ülő ké jű vas szán kóm mal,
nagy anyám le pa ran csol ta a lá bam ról
a ba kan csot, a tűz hely elé rak ta a le -
nyi tott sü tő aj tó ra, és ott szá ro gat ta
reg ge lig. A vi zes zok ni kat meg a
tűz hely kor lát já ra te re get te.

Na gyon jól be vált ez a mód szer, s
mind ad dig hi bát la nul mű kö dött,
míg nem egy nap – nem tud ni, es te
vagy reg gel – va la hogy föl csa pó dott
az aj tó, és be lök te a vi zes láb be li ket
a sü tő be. Nagy apám sze rint Bi bi ka
volt a bű nös, már mint a macs ka,
mert „en nek túl sok van meg en ged -
ve mos ta ná ban”. Nyil ván fá zott, föl -
ug rott a sü tő aj tó ra, hi szen nap köz ben
ott szo kott lus tál kod ni, míg ki nem
te szik a szű rét. Az aj tó föl csa pó -
dott, mert föl húz ta a ru gó. A macs -
ka le ug rott, a ba kan csok meg be.
Nagy anyám reg gel mit sem sejt ve be -
gyúj tott.

El nem tud ták kép zel ni, mi olyan
ret ten tő en bü dös. Tény, hogy a
faggyú val ke zelt sült vi zes ba kancs nak
meg le he tő sen pe net ráns il la ta van. És
emel lett még vagy két szám mal
összébb is zsu go ro dik. „Hát ez var gát
rán tott!” – mond ta apám, ami kor
meg lát ta, és a fe jét va kar gat ta, hogy
mi ből ve gyen ne kem új ci pőt.

Ez idő tájt ná lunk is csak a kony há -
ban fű töt tek. A két ak nás koksz kály -
ha hi de gen ásí to zott, és a ré gi szép
me leg na pok ról ál mo do zott a szo bá -
ban. A tűz hely alatt tisz tá ra sú rolt
tég lák so ra koz tak – ki-ki meg vá -
laszt hat ta a ma gá ét – az es ti me le gí -
tés re vár va.

A le fek vés nek kü lön rí tu sa volt.
Va cso ra után nagy anyám föl rak ta a
tég lá kat a tűz hely te te jé re, és jól alá -
dur ran tott, hogy szin te ki pi rult a
plat ni. Ami kor már va la mennyi föl -
me le ge dett, be csa var ta őket egy-egy
ru há ba, és be tet te a dun na alá. Ki nyi -
tot ták a szo ba aj ta ját, hogy be men -
jen a me leg, az tán el hang zott az es -
ti pa rancs szó; „Vet kőz ni, ágy ba!” Mi -
cso da föl dön tú li ér zés volt, amint be -
ku po rod tunk a dun na alá, s hi deg tal -
pun kat a me leg tég lá ra rak tuk! Szin -
te sü tött, olyan for ró volt. A dun na
fö lött a le he le tünk meg szin te lát szott
a hi deg szo bá ban.

Las san, min den föl me le gí tett cen -
ti mé tert kü lön ki él vez ve tol tuk a
lá bunk kal a me leg tég lát vé gig a
hű vös le pe dőn, míg ki nem hűlt az
is, egé szen az ágy vé gé ig. És őriz tük
a me le get a vas tag, pu ha dun na
alatt reg ge lig.

„Hol nap a Sa mu Jós ka bá tyád föl -
megy Pest re – mond ta apám a dun -
na alól. – Azt mond ja, a Te le kin ol -
csón le het kap ni ba kan csot. Hoz ne -
ked is.” A dun na alatt el árad a tég la
me le ge, és más nap es te ta lán már lesz
új ba kan csom is. Új ra me he tek szán -
kóz ni a ba rá ta im mal. Lám, mi lyen ke -
vés kell a bol dog ság hoz, míg az em -
ber nek a föl dön jár nak a vá gyai…

Var gát rán tott
faggyús ba kancs
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3.
A lo va gok a vár ke rí tés tég la fa la előtt
áll tak, egy te ker cset és egy do boz be -
tűt tart va a ke zük ben.

– Al bert ba rá tom, akár ho gyan is
né zem, úgy tű nik, en nél a fal sza kasz -
nál kell tel je sí te nünk a har ma dik
pró bát. Ez a kü lön le ges ke reszt rejt -
vény Lu kács evan gé li u má nak a 22. fe -
je ze té ben az el ső hu szon két vers
alap ján ké szült.

– Igen, alig ha nem iga zad lesz.
Azt ír ja a te kercs, hogy a tég lák ra erő -

sí tett szí nes pa pí rok ra kell a be tű do -
boz ból ki ten nünk a he lyes sza va kat.
Ar ra a tég lá ra is csak egy be tűt kell
rak ni, ahol két fé le szín ta lál ha tó,
ugyan is az a be tű két szó hoz tar to zik.
A be tű ket fent ről le fe lé vagy bal ról
jobb ra kell ra kos gat ni. Ha vé gez -
tünk, a szá mo zott tég lá kon ta lál ha -
tó be tűk ből egy szót ol vas ha tunk
össze – ez lesz a meg fej tés.

– Áll junk ne ki! Ha te ol va sod a fel -
ada tot, én ki ke re sem és fel te szem a
tég lá ra a meg fe le lő be tű ket.

– Jó, lás suk csak!

�Az áru ló ta nít vány.
�En nek az ál lat nak a hú sá ból ké -

szí tet ték a hús vé ti va cso rát.
�Ezt vit te az em ber, akit a két ta -

nít vány kö ve tett, ami kor a va cso -
ra he lyét ke res ték: egy kor só…

�Az úr va cso ra egyik ré sze: …
�Az úr va cso ra másik ré sze: …
�Ő en ged te be Pé tert és Já nost,

hogy elő ké szít sék a va cso rát: a
ház … 

�Az utol só va cso ra nap ja.

Megfejtés: ………………………………

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Le ment a nap, es te le dik,
de szép nap volt, kö szö nöm!
Én Is te nem, ve lem vol tál,
te vagy az én örö möm!
Amíg al szom, őrizz, kér lek,
vir rassz az ál mom fe lett,
adj jó éjt az em be rek nek,
bé két és sze re te tet! Ámen.

b Al bert és Pong rác lo vag nak is mét a Tu dás er de jé ben le vő vár nál van
dol ga: hét for du ló ból ál ló lo va gi tor nán vesz nek részt. Old já tok meg
ti is a nagy he ti ese mény so ro zat hoz kö tő dő fel ada to kat, és a meg fej -
té se ket egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték -
ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

HUM OR Z SÁK

– Mit mon dott az an gyal Évá -
nak, mi u tán ki űz te őt a pa ra di csom -
ból? – kér de zi a hit ok ta tó a hittan -
órán.

Peti lelkesen jelentkezik.
– Azt mond ta ne ki, hogy ha son

csúsz kálsz, és port tö röl getsz egész
éle te den át!

IM A SAROK

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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b A Bib li á ban száz öt ven zsol tár ta lál ha tó. Az aláb bi ak ban öt ből ol vas -
hat tok ré sze ket, ame lyek azon ban hi á nyo sak. A raj zok kö zül vá lasszá -
tok ki a hi ány zó szót áb rá zo lót, és a meg ol dást ír já tok a vo nal ra!

Te kin te tem a …………………………… eme lem:
Hon nan jön se gít sé gem?
Se gít sé gem az Úr tól jön,
aki az eget és a föl det al kot ta. (121. zsol tár)

Az Úr dön té sei iga zak,
min den ben igaz sá go sak,
kí vá na to sab bak az arany nál,
sok szín arany nál is,
éde seb bek a …………………………… is. (19. zsol tár)

Az Úr az én pász to rom, 
nem szű köl kö döm.
Fü ves le ge lő kön te rel get,
csen des …………………………… ve zet en gem. (23. zsol tár)

Meg szab ja a …………………………… szá mát,
ne vet ad mind egyik nek.
Nagy a mi Urunk és igen erős,
böl cses sé ge ha tár ta lan. (147. zsol tár)

Lá bam előtt …………………………… a te igéd,
ös vé nyem vi lá gos sá ga.
Es kü szöm és fo ga dom,
hogy meg tar tom igaz sá gos dön té se i det. (119. zsol tár)

b Az aláb bi ak ban Jó nás tör té ne tét ol vas hat já tok né hány
mon dat ban össze fog lal va. A hi á nyos sza vak ban csak
a h be tű ket ta lál já tok. Egé szít sé tek ki a sza va kat!

Jó nás h����� szállt. Nagy ��h�� lett a ten ge -
ren, óri á si h������� vol tak. A h������
meg ijed tek. „H���� va gyok, és az Úr az én is te nem.
Mi at tam van ez a baj” – mond ta Jó nás. Mi u tán a víz be
dob ták, egy nagy h�� be kap ta őt. H���� nap és
h���� éj jel volt ott. „Menj Ni ni vé be és
h������, amit mon dok ne ked!” – pa ran csol ta az
Úr is mét Jó nás nak. „Vagy meg tér nek vagy negy ven nap
múl va ���h�����.” A la ko sok pe dig
h����� Is ten nek. A ki rály böj töt pa ran csolt, ő ma -
ga is h����� ült. Ezt lát va az Úr nem
h��������� töb bé rá juk.

An gyal
Ó, bár csak lát nám, lát hat nám egy szer,
amint re pül az ün ne pek kel,
vagy aho gyan a föl dön lan dol
– nem csak el szórt an gyal ha jak ból
sejt het ném, ha er re járt,
ha a ház fö lött vagy raj ta át
el su hant. Ha egy szer lát nám,
fé nyét jól sze mem be zár nám,
s meg mon da nám, hogy min dig vá rom,
jö het, még ha nincs is ka rá csony.
Nem kell, hogy aján dé kot hoz zon,
ne fél je tek! – csak ennyit mond jon.

g Ker tész Esz ter
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Frenkl Ró bert nek az Evan gé li kus Élet
feb ru ár 1-jei szá má ban Or dass La jos -
ról írt cik ké vel kap cso lat ban sze ret -
nék né hány ész re vé telt ten ni.

A szer ző nek ar ra a kér dé sé re,
hogy „mi ért nem jön át a mai egy -
há zi éle ten Or dass La jos sze mé lyi -
sé ge és mű ve, mi ért ma rad tá vol a
mai nem ze dék től”, azt a vá laszt
adom, hogy azért nem, mert el ső sor -
ban az egy ház tör vé nyes ve ze tői,
köz tük az or szá gos fel ügye lő, en nek
ér de ké ben nem so kat tet tek. El ső sor -
ban az ő le he tő sé gük és kö te les sé gük
lett vol na Or dass püs pök sze mé lyé -
nek tel jes kö rű re ha bi li tá ci ó ját ke -
resz tül vin ni. Kál dy püs pök gyű löl -
kö dő ma ga tar tá sa Or dass irá nyá ban
– amely fel te he tő leg tör vény te len, bi -
tor lott ha tal má nak az el fe dé sé re
irá nyult – saj nos sok eset ben vissz -
hang ra ta lált. Igaz, hogy Or dass ha -
lá la után hi va ta los rész ről sok nyi lat -
ko zat is el hang zott, és ha tá ro zat is
szü le tett az ő rek ti fi ká lá sa ér de ké -
ben, de eze ket – mint szá mo san
meg ál la pí tot ták – alig ha le he tett az
ő tel jes kö rű, jo gi re ha bi li tá ci ó já nak
te kin te ni.

Er re csak óri á si kés le ke dés után,
1995. ok tó ber 3-án ke rült sor, de ak -
kor is csak nem meg hi ú sult, mert
volt, aki vi tat ta a dé li ke rü let bí ró -
sá gá nak il le té kes sé gét azon az ala -
pon, hogy Or dasst a bá nyai egy ház -
ke rü let vá lasz tot ta meg püs pök ké.
Vé gül is a ke rü le ti tör vény szék meg -
ál la pí tot ta, hogy Or dasst kell te kin -
te ni meg vá lasz tá sá tól szá mít va ha -
lá lá ig, az az 1978-ig a Dé li Egy ház ke -
rü let egye dü li tör vé nyes püs pö ké -
nek. Az íté let nek még az a szép ség -
hi bá ja is meg volt, hogy – a dé li ke -
rü let kép vi se lő jé nek ké ré sé re – az
in dok lá sá ba nem ke rült be azok nak
a ke rü le ti pres bi te rek nek a ne ve, akik
fe le lős nek te kin ten dők az ál la mi
to tá lis ha ta lom több rend be li jog sér -
tő ha tá ro za tá nak a tu do má sul vé te -
lé ért. Saj nos a re ha bi li tá ci ót sem a
püs pök, sem öz ve gye nem ér te meg.
Az el já rást öz ve gye in dí tot ta el,
hol ott a tör vény te len sé get oko zó
egy há zi szerv nek hi va tal ból kel lett
vol na vég re haj ta nia.

Ab ban iga za van Frenkl Ró bert -
nek, hogy tár sa dal mi sí kon te kint -
ve az ügyet a mai fi a tal sá got ke vés -

sé ér dek lik a múlt be li ese mé nyek,
me lye ket csak el mon dás ból is mer,
ha egy ál ta lán is mer. To váb bi ok ként
nyil ván az idő mú lá sát le het fel hoz -
ni: a püs pök szá mos ba rát ja, is me -
rő se meg halt már, s ennyi idő el tel -
te el mos sa a leg na gyobb em ber em -
lé két is – vagy leg alább is el ho má lyo -
sít ja.

Hadd mond jam még el bu da hegy -
vi dé ki evan gé li kus temp lo munk fel -
ava tá sá val kap cso lat ban azt a szo mo -
rú em lé ke met, hogy egye dül a re for -
má tus lel kész nek ju tott eszé be, hogy
meg em lít se: ez a Tart say Vilmos ut -
cai ima ház jog utód ja, aho vá a püs pök
va sár na pon ként szor gal ma san járt.

Az után jött a hi deg zu hany: a
kép te len vád az Or dass La jos Ba rá -
ti Kör cí mé re, tud ni il lik hogy az ala -
pí tói „meg pró bál ták – nin csen er re
jobb szó – ki sa já tí ta ni a püs pök
örök sé gét. Ők dönt he tik el, ki le het
a kör tag ja. Nyil ván va ló a tö rek vés:
a múlt rend szer ben is tisz tán ma rad -
tak, az »iga zak« jö het nek; akik nek a
te vé keny sé ge meg kér dő je lez he tő,
azok nem nyer het nek fel vé telt.” Iga -
za van a cikk író já nak, mert az alap -

sza bály 10. § c pont ja ér tel mé ben
„ren des ta gok azok, akik az alap sza -
bály ban ki tű zött cé lok kal egyet ér te -
nek, és aki ket két tag aján lá sa alap -
ján az el nök ség fel vesz, és azt a köz -
gyű lés jó vá hagy ja”.

Na gyon cso dál ko zom, hogy az
alap sza bály nak ez a ren del ke zé se
meg ala poz ni ké pes a „ki re kesz tés” té -
nyét. Ez ugyan is az egye sü le tek nél ál -
ta lá ban el fo ga dott ren del ke zés. Alig -
ha le het az egye sü let ro vá sá ra ír ni azt,
hogy tag sá gát olyan sze mé lyek ből
épí ti fel, akik az egye sü let cél ki tű zé -
se it szív vel-lé lek kel kép vi se lik. Ta lán
azok nak a be lé pé sét kel lett vol na
meg könnyí te ni, akik Or dass bá tor
helyt ál lá sát kri ti zál ják?

A kör má sod la gos cél ja: az egy ház
meg úju lá sá ért, au to nó mi á já ért va ló
küz dés. En nek kap csán a kör be ha -
tó an fog lal ko zott a zsi nat te vé keny -
sé gé vel, de at tól sem ri adt vissza,
hogy az or szá gos fel ügye lőt a Sport
a szex ben – szex a sport ban cí mű
könyv ben meg je lent cik ké ért el ma -
rasz tal ja.

A ba rá ti kör iránt mu tat ko zó ér -
dek lő dést az is mu tat ja, hogy mind -

járt kez det ben kö rül be lül száz öt ven
ta got szám lált. Or dass öz ve gye hoz -
zá já ru lá sá val a kör ki ad hat ta a püs -
pök tíz köny vét, il let ve for dí tá sát,
ezen fe lül mint egy húsz egy há zi vo -
nat ko zá sú mun kát oly mó don, hogy
a könyv ki adás hoz egyet len fil lér tá -
mo ga tást nem ka pott. Az egy ház
ve ze tői kö zül mind össze Vaj ta Vil -
mos elő adá sá ra jöt tek el az ér dek lő -
dők. Or das sal kap cso lat ban a hi va -
ta los egy ház mind össze egyet len,
imád ko zás sal kap cso la tos köny vet
adott ki. A püs pök éle té ről meg je lent
köny ve ket a kör tag jai ír ták; Ter ray
Lász ló mun ká ja Nem te he tett mást
cím mel négy nyel ven lá tott nap vi lá -
got, Fa bi ny Ti bor szám ta lan an gol és
ma gyar nyel vű ta nul mányt írt, e so -
rok író já nak az Aki mind vé gig áll ha -
ta tos ma radt – Or dass La jos, a már -
tír sor sú evan gé li kus püs pök cí mű
mun ká ja a püs pök szü le té sé nek cen -
te ná ri u má ra ke rült az ol va sók ke zé -
be, a kö zel jö vő ben pe dig Bö röcz Eni -
kő ha tal mas Or dass-köny ve fog meg -
je len ni.

Dr. Bo le ratz ky Ló ránd
(Budapest)

Az Or dass La jos Ba rá ti Kör iga zi ar ca

El gon dol kod va ol va som az or szá gos
he ti la punk utób bi szá ma i ban meg je -
lent, ide vá gó cik ke ket, de ta lán he lye -
sebb, ha azt írom: el szo mo rod va.
Egy részt azért, mert új po li ti kai fo -
gal mat, tör té nel mi ka te gó ri át aka -
runk be ve zet ni a teo ló gi á ba. Ve gyük
ész re, hogy ez fá ból vas ka ri ka! Más -
részt egy ház tör té né szek re tar to zó
rész let kér dé se ket „vi ta tunk meg nyíl -
tan”, s ez zel el vesszük az új ság ban a
he lyet at tól az evan gé li u mi üze net -
től, amely re ánk bí za tott.

Tu dom, hogy a vi lá gi saj tó ban a
baj, a bot rány a „hír”, mert azt ke -

re sik az ol va sók. Az ilyen „hír”
egy há zi új sá got nem ve zet het, mert
jaj a bot rán koz ta tó nak! (…jobb an -
nak, ha ma lom kö vet köt nek a nya -
ká ba… – Mt 18,6) Jel lem ző en a
mos ta ni vi ta ek kép pen ér ke zett el
hoz zám – még jó, hogy meg kér dez -
ték, mert így meg tud tam ma gya -
ráz ni! –: „Már a mi püs pö ke ink is
egy más el len cik kez nek?” (Az il le -
tő össze té vesz tet te Fa bi ny Ti bor
egye te mi ta nárt Fa bi ny Ta más püs -
pö künk kel.) Ne az új ság ol va sót kri -
ti zál juk, ha nem ve gyük tu do má -
sul, és örül jünk an nak, hogy új ol -

va sók is ol vas sák az új sá got, akik
nem is me rik egy ház tör té ne tün ket,
és van nak egyta len tu mos ol va sók is,
akik az ért he tő evan gé li u mot ke re -
sik, mert az él te ti őket.

Egy há zunk ban min dent le het és
sza bad meg be szél ni a meg fe le lő he -
lyen. Ez a vi ta meg in dult a Ke resz tyén
Igaz ság és a Lel ki pász tor cí mű új ság -
ban, to váb bá folyt lel ké szi mun ka kö -
zös sé gi ülé se ken, de nem fe je ző dött
be. A vé le mé nyek el be szél tek egy más
mel lett, vagy csak az egyik vagy má -
sik né zet szem pont ja it vizs gál ták,
rá adá sul az össze sí tés el ma radt. Foly -

jon to vább ra is szak mai ber kek ben és
a teo ló gi án, de ne a vi ta, ha nem a kö -
zös út ke re sés! Majd az ered ményt
hoz za csak a he ti la punk.

A vi tá zók nem ve szik fi gye lem be
a misszi ói pa ran csot: „Men je tek el te -
hát, te gye tek ta nít vánnyá min den
né pet…” (Mt 18,19a) Itt Jé zus nem be -
szél ar ról, hogy csak az „igaz sá gos”
tár sa dal mi rend ben vagy ke resz -
tény ba rát kör nye zet ben szól jon az
ige. Sőt Pál apos tol örült a hang zó
igé nek ak kor is, ha nem tisz ta for rás -
ból hang zott (Fil 1,18). Meg ál la pít hat -
juk pél dá ul szak mai ala pos ság gal,

hogy az Evan gé li kus Élet vagy a Lel -
ki pász tor egy sí kú teo ló gi át kép vi selt,
de ne fe lejt sük el, hogy „Is ten Szent -
lel ke a gör be so rok ra is egye ne sen ír”,
vagy is meg ele ve ní tet te a „szür ke”
mon da ni va lót, s ezért vár ták az em -
be rek az új ság meg ér ke zé sét.

Ha ma nem kér jük el a Szent lé lek
ál dá sát, ak kor hi á ba szí ne se dik új sá -
gunk, fogy ni fog az ol va sók szá ma.
Kü lö nö sen ha a ke resz tény köz pon -
ti üze net he lyett ilyen lé nyeg te len
kér dé sek ről írunk, ami csak egy há -
zunk meg osz tá sá hoz ve zet.

Miss u ra Ti bor (Bu da pest)

E VÉ L&LE VÉ L

Rend szer vál to zás?

Kö szö nöm dr. Bo le ratz ky Ló ránd
refle xi ó it. Őszin te hí vei kö zé tar to zom.
Írá sa – cik kem mel együtt –, úgy gon -
do lom, je len tős hoz zá já ru lás ah hoz,
hogy Or dass La jos sze mé lyi sé ge és
mű ve élő vé vál jon a 21. szá zad egy há -
zá ban.

Ezért sem en ge dek a csá bí tás nak,
hogy né hány, in kább szub jek tív kér dést
vi tas sak, csu pán egy pon to sí tást esz -
kö zö lök. Nem il let tem kép te len vád -

dal az Or dass-kört, egy ház po li ti kai
ál lás pon tot fo gal maz tam meg az ala -
pí tás sal kap cso lat ban, amely nek kö -
vet kez mé nyei má ig hat nak. Egyéb ként
po zi tí ven ér té kel tem a kör mű kö dé sét.

Hi ány ér ze tem lé nye gét a ki nem be -
szélt dol gok ké pe zik. Csak a pél da ked -
vé ért: ho gyan lát juk ma Or dass püs pök
azon dön té sét, hogy nem kí vánt él ni a
kül föld re tá vo zás le he tő sé gé vel, in kább
a bör tönt vá lasz tot ta? Vagy mennyi ben

egye dül az ál la mi aka rat, mennyi ben
az egy há zon be lü li erők ve zet tek a
püs pök má so dik el tá vo lí tá sá hoz?

Kü lö nö sen fon tos len ne az is ko la -
ügy meg vi ta tá sa. Ma gam po li ti ka i -
lag és szak ma i lag is min dig a püs pök
ál lás pont ját osz tot tam. De ak kor is,
a rend szer vál to zás kor is több ne ves
lel kész nem tar tot ta pri o ri tás nak az
is ko la ügyet. Vol tak, akik kol lé gi u -
mok, a ne ve lés szín te re i nek az ala pí -

tását ja va sol ták, az is ko lá kat nem
tar tot ták fel tét le nül szük sé ges nek az
egy ház szá má ra.

Bo le ratz ky dr. írá sá ból az is ki de -
rül, hogy még a re ha bi li tá ció sincs tel -
je sen ki be szél ve. Ő a jo gi vo nu la tot ír -
ja le. Vé lem, a re ha bi li tá ció össze tett
fo lya mat. Ma gam fő leg or szá gos fel -
ügye lői be ik ta tá som kor, 1989-ben fog -
lal koz tam az ak ko ri prob le ma ti ká val.
Ezt is ki kel le ne be szél ni.

Nem is szól va ar ról, hogy ma az
egy ház el nök-püs pö ke az Or dass-
kör egyik ala pí tó, pro mi nens sze mé -
lyi sé ge. Még is, szin te ski zof rén mó -
don oly kor úgy lát szik, mint ha a kör
még min dig a ko ráb bi kri ti kus, a
köz ért he tő ség ked vé ért mond juk
így: el len zé ki ma ga tar tást ta nú sí -
ta ná.

Van te hát mit ki be szél ni.
Frenkl Ró bert

Két hét tel ez előtt Frenkl Ró bert az -
zal a kér dés sel fog lal ko zott az Evan -
gé li kus Élet ha sáb ja in, Or dass cí mű
írá sá ban (február 1., 13. o.), hogy „mi -
ért nem jön át a mai egy há zi éle ten
Or dass La jos sze mé lyi sé ge és mű ve,
mi ért ma rad tá vol a mai nem ze dék -
től”. S azon a ma gya rá za ton túl,
hogy „a fi a ta lok több sé gét nem ér -
dek lik a múlt be li tör té né sek”, fej te -
ge té sét az zal a meg hök ken tő vá -
lasszal zár ta, hogy az ok az Or dass
La jos Ba rá ti Kör ala pí tó i nak gon dol -
ko dá sá ban ke re sen dő, akik „egyéb -
ként tisz te let re mél tó te vé keny sé gük
mel lett (…) meg pró bál ták ki sa já tí -
ta ni a püs pök örök sé gét”. Az ala pí -
tók gon dol ko dá sát pe dig még azért
is ne hez mé nyez te, hogy a két meg -
ne ve zett „ci vi len” s né hány lel ké szen
kí vül „nem volt olyan ala pí tó, aki ket
a püs pök is mert vol na”.

Mi u tán az ala pí tók szá ma és meg -
osz lá sa te kin te té ben Frenkl Ró bert el -
árul ta tá jé ko zat lan sá gát, elő ször er -
ről sze ret ném fel vi lá go sí ta ni. Az
Ordass Lajos Baráti Körnek (OLBK)

hu szon egy ala pí tó tag ja volt, eb ből
hét nem lel kész, négy idő sebb, há rom
fi a ta labb, ám a há rom fi a tal ból ket -
tő nek bi zo nyo san volt kap cso la ta
Or dass püs pök kel. A ti zen négy lel -
kész ből nyol cat jól is mert név adó
püs pö künk. A töb bi hat ból négy,
akik lel kész csa lád ból szár maz tak,
na gyon jól tud ták, mi re vál lal koz nak,
ami kor alá ír ták a kör ala pí tó le ve lét.

S bár Frenkl Ró bert sze rint „a kör
te vé keny sé gé ről per sze csak jó mond -
ha tó el”, azért ez zel a „ki sa já tí tás sal”
még is csak sú lyos vád il le ti az
OLBK-t, amely nek tag jai cé lul tűz ték
ki Or dass püs pök „szel le mi örök sé -
gé nek ápo lá sát, az egy ház zal és a ma -
gyar nem zet tel kap cso la tos irányt
mu ta tó szol gá la tá nak éb ren tar tá sát”
(részlet a be lé pé si nyi lat ko zatból).

A cikk ben sze rep lő „ki sa já tí tás”
húsz éve alatt ki ad tunk össze sen
har minc hat mű vet, egyik-má si kat
két, il let ve há rom ki adás ban, össze -
sen 68 ezer pél dány ban. Kö zöt tük a
püs pök hét mű vét, négy for dí tá sát, a
Ter ray-fé le élet raj zot (öt ezer pél -

dány!), Scholz Lász ló, Bot ta Ist ván,
Ka pi püs pök, Dó ka Zol tán mun ká -
it, Bo le ratz ky Ló ránd egy ház jo gi
mű ve it. Mi eb ben a ki sa já tí tás? Csak
az utób bi tíz év ben 8625 pél dány
köny vet ad tunk aján dék ba lel ké szi hi -
va ta lok nak, teo ló gu sok nak, is ko lai és
más könyv tá rak nak, ha tá ron tú li
ma gyar gyü le ke ze tek nek, s az aján -
dék köny vek ér té ke – nyom dai és
nem „fo gyasz tói” áron – két mil lió-
száz har minc öt ezer fo rint! Ter mé -
sze tes, hogy az éves köz gyű lé sünk re
csak a kör tag ja it hív tuk, de az évi elő -
ször hat, majd két-négy elő adást
meg hir det tük az Evan gé li kus Élet ben
is. Az el hang zott elő adá sok meg je len -
tek a Ke resz tyén Igaz ság ban, a húsz
év alatt mint egy há rom ezer-öt száz
ol da lon. Ki sa já tí tás ez? Nem sok kal
in kább a meg is mert örök ség ter -
jesz té se?!

Hadd kér dez zem meg: nem le het -
sé ges az, hogy a „fo ga dó ol da lon”
volt/van va la mi meg ma gya ráz ha tat -
lan – vagy na gyon is meg ma gya ráz -
ha tó – „ét vágy ta lan ság”, tu da tos vagy

tu dat alat ti el zár kó zás?! Pél dá kat so -
rol hat nék: lel készt, aki meg til tot ta
gyü le ke ze te irat ter jesz tő jé nek, hogy
OLBK-köny ve ket árul jon, vagy egy
má si kat, aki új gyü le ke zet be ke rül ve
azon nal mér sé kel te a Ke resz tyén
Igaz ság pél dány szá mát. 2008 őszén
kö rül be lül nyolc van elő fi ze tő ese té -
ben szün tet tük be a fo lyó irat kül dé -
sét hat-nyolc évi elő fi ze té si díj be nem
fi ze té se mi att. Ír jam meg, hogy eb ből
a nyolc van ból mennyi a lel kész test -
vér? Nem írom meg!

So ha nem val lot tuk ma gun kat
„tisz tán ma rad tak nak” vagy „iga zak -
nak”, még ak kor sem, ami kor a kö te -
le ző teo ló gia ide jén hol egyi künk, hol
má si kunk „cél táb lá já vá” lett elöl já ró -
ink nak. Azt azon ban ta lán sza bad ag -
gód va meg kér dez nünk: mi kor ol -
dó dik a kö zép ko rú és a fi a ta labb
kol lé gák – be lé jük ivó dott – fé lel me,
gör cse az Or das sal kap cso la tos „ér -
de mi vizs gá ló dás tól”? Hol van már a
„ki ráz lak a Lu ther-ka bát ból” dör ge -
del me vagy a ké sőb bi „hoz zá szól ni le -
het, de be le szól ni nem” fi gyel mez te -

té se?! Vagy ta lán még nincs elég
messze? S ho gyan épít jö vőt az, akit
egy sze rű en nem ér de kel a múlt vagy
a kö zel múlt ter hes-gyö nyö rű sé ges
örök sé ge?!

Nem két sé ges, hogy Frenkl Ró bert
fel ügye lői szol gá la ta ide jén egy há -
zunk ren dez he tett vol na ta nul má nyi
kon fe ren ci át Or dass püs pök örök sé -
gé ről. Pél dá ul ki tűz het te vol na a
püs pök te vé keny sé gét a lel ké szi mun -
ka kö zös sé gek té má ja ként.

Az OLBK-nak ma is akad éven te
egy-két új tag ja, aki ket szí ve sen fel -
ve szünk két ala pí tó tag aján lá sá ra.
Úgy tű nik, fel ada tunk is van bő ven!

Id. Zász ka licz ky Pál
nyu gal ma zott lel kész,

az Ordass Lajos Baráti Kör
tit ká ra

Lap zár takor ér ke zett meg id. Zász ka -
licz ky Pál refle xi ó ja. Kö szö nöm a tá -
jé koz ta tást. Úgy vé lem, sa já to san
erő sí ti meg mon da ni va ló mat.

F. R.

Rend ha gyó ki sa já tí tás
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Összeállította: Boda Zsuzsa
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Sze mé lyes em lé ke zés élet rajz he -
lyett.

Mik lós el ment, ne héz múlt idő -
ben be szél ni ró la. Ne kem kor tár -
sam, kar tár sam, sors tár sam, baj tár -
sam, sport tár sam volt. Az el múlt
nyolc év ti zed re, for du la tos, ered mé -
nyek ben és ku dar cok ban bő vel ke -
dő idő re em lé ke zem. Nem dá tu -
mok kal, ada tok kal, ha nem ar ról
szó lok, hogy mit je len tett szá mom -
ra Mik lós, hogy sze mé lyi sé ge, sor -
sa mi ről is be szél.

Kor tár sam volt. A 20. szá zad
há rom ne gye dét hagy ta ma ga mö -
gött és az új év szá zad ból ki lenc esz -
ten dőt. Oly kor ban él tünk, amely -
ről csak a túl élők tud nak be szél ni,
amint Rad nó ti Mik lós is tud ta; az
ira tok, irat tá rak, jegy ző köny vek
va ló já ban nem hi te le sek, mert hi -
ány zik be lő lük az át élés él mé nye.
Las san-las san el fogy nak a kor tár sak,
és ma rad nak a je len té sek, jegy ző -
köny vek, irat tá ri anya gok. De le -
het-e ér vé nye sen fel ele ve ní te ni
mind azt, ami 1926 vagy 1929 óta
tör tént? Kor tár sak vol tunk.

Sors tár sak vol tunk. Sor sát ren del -
te tés nek mond ta. Vál to za tos éle té -
ben úgy érez te, Is ten min dig új
meg új fel ada tot ad szá má ra. Cél ja
az volt, amit a Szent írás így fo gal -
maz meg: ra gyog ja tok csil lag ként az
égen! „Az éle tem nem az enyém, /
Csil lag va gyok Is ten egén” – ír ta.

Lel kész tár sam volt, bár mit tett is,
bár hol szol gált is éle té ben. Kar -
tár sam volt, mert lel ki pász tor volt
a rá szo rul tak nak. Lel ki pász tor volt
ta nár ként ta nít vá nya i nak. Szen ve -
dők pász to ra volt, ami kor pszi cho -
te ra pe u ta ként ku ta tott lel kek mé -
lyén, a pá ci en sek tu dat alat tijának vi -
lá gá ban, hogy se gí te ni tud jon, és
sza bad dá te gye em ber tár sa it.

Mű velt kar társ volt. Ér tel mi sé gi
em ber. Min den ér de kel te. Szá má -
ra az iro da lom, a nyel vé szet, a ze -
ne, a kép ző mű vé szet, min den a
teo ló gus ér dek lő dési  kö ré be tar to -
zott. Egyik köny vé nek aján lá sa kor
így szó lí tott meg: „Ked ves Sakk tár -
sam!” Ba la ton szár szón egy reg gel
így kö szön tött: „Ked ves Sakk társ,
szép jó reg gelt!” Ez zel fi gyel mez te -
tett, hogy a Ba la ton part ján is két
sakk par ti ra vár az nap.

Pon tos, fe gyel me zett já té kos volt.
Meg kö ve tel te a fe gyel met és a fi -
gyel met part ne ré től is. A já ték ban
nem is mert tré fát. A kü lön ben já -
té kos tré fa mes ter, szó fa ra gó  mű vész
ha lá lo san-éle te sen ko mo lyan vet te
a já té kot, mint iga zi ho mo lu dens.
Tu dom, hogy a já ték min dig el árul
va la mit az em ber jel le mé ből is. Így
is mer tem meg őt iga zán.

Tu dott al kot ni, és tu dott utá noz -
ni is. Egy íz ben meg kér dez tem tő le,
tu da to san akar-e a szí nek mű vé szé -
nek, Remb randt nak a stí lu sá hoz al -
kal maz kod ni, ami kor oly sok szor
hasz nál ja a ho mály és a vi lá gos ság,
a sö tét ség és a ra gyo gó fény kont -
raszt ját. Bó lin tott, igent mon dott.

Tu dom, hogy éle te be szá mo ló já -
hoz sok dá tum, sok ál lo más, sok
vál to zás, ered mény és ku darc tar -
to zott. A nek ro lóg fel ol va sá sa meg -
tör tént a gyász is ten tisz te let ke re té -
ben. Írá som más cé lú. Em lé ke zem:
nem csak idő ben, de tér ben is nagy
utat tett meg Mik lós a ne ki ada tott
nyolc év ti zed alatt: Nyír egy há zá tól
Bu da pes tig. Volt káp lán Kör men -
den és szór vá nyá ban, Bu da fo kon és
kör nyé kén, majd pa ró kus ként Gyu -

lán, Rá kos pa lo tán gyü le ke zet ben
szol gál ha tott. Nem em lí tek meg
min den ál lo mást, de Zü rich ről, a
Jung In té zet ről és la tin-ame ri kai
kor sza ká ról (Ca ra cas) sa ját be szá -
mo ló i ból tá jé ko zód tam.

Sport társ is volt. Mi még fut bal -

loz tunk káp lán ko runk ban kol lé gá -
ink kal együtt. Ka pus ként ép pen
olyan ügyes volt, mint aho gyan az
úszást sze ret te: élet ele me volt a víz.

La kó társ ként is meg is mer het tem,
hi szen bel föl di ösz tön dí jas évé ben
(1955–56) ná lunk la kott ba rá ti ala -
pon, sőt csa lád tag ként. Szi go rú, az
ön kín zá sig pu ri tán élet stí lu sú, asz -
ké ta jel le gű la kó tár sat is mer tünk
meg ben ne. Egy sze rű sé gét gyer -
mek ko rá nak él mé nye i vel ma gya ráz -
ta. Ugyan ak kor gyer mek sze re tő
volt, szí ve sen ját szott a gye re kek kel.

Nyelv társ is volt. Ját szott a sza vak -
kal. Min den nap új meg új szó for du -
la to kat fa ra gott, és nem ma gya ráz -
ta meg, vár ta, hogy meg ért sük…

Ta nu ló- és ta ní tó tár sam is volt.
Sze re tett ta ní ta ni, ta nul va ta ní tott
és ta nít va ta nult. Ha tal mas tu dás -
anya gá ból szün te len osz to ga tott
hall ga tó i nak, ba rá ta i nak.

For dí tó tár sam volt. Kü lön bö ző
nyel vek ből for dí tott ma gyar ra. Tud -
juk, a for dí tás alá zat. Is mé tel ten
pró bál ko zott az zal, hogy hű sé ge sen,
de ért he tő en és igé nye sen fe jez ze ki
ma gát. Így pél dá ul több ször for dí tot -
ta a Zsol tá rok köny vét is, amíg vé gül
el ér te a száz öt ven örök ének je les
köl tői szín vo na lát. Ol tár és zsol tár cí -
mű köny vét Weö res Sán dor is nagy -
ra be csül te: „Im hol az ős kor fé nye a
zsol tár-köny vön el árad, / több-ezer
esz ten dőn át su ha nó su ga rak, / mind
arany és csil lag, még szep lőt len ra -
gyo gás sal, / há lyo gos ódon kincs, mit
so ha rozs da nem ér. (…) láng, a
sza vak rá csán át a szi vek be me rül.”
(Weö res Sán dor: Bod rog Mik lós
zsol tár-for dí tá sa i ra) Rit ka di csé ret
a lé lek tan hoz is ér tő köl tő sza va i val.

Mond ják, már teo ló gus ko rá ban
hé ber, gö rög, la tin ver sek kel kí sér -
le te zett, majd meg ta nult né me tül

anya nyel vi szin ten, to váb bá fran ci -
á ul, ola szul és spa nyo lul is. Eb ben a
cso kor ban ta lál juk éne kes köny vünk
ti zen öt, Bod rog Mik lós ál tal írt éne -
ké ben né hány for dí tá sát is. Sa já tos
ének ver sei tö mö rek, szé pek, ér té ke -
sek, mai ol va só kat és ének lő ket sa -
ját nyel vü kön meg szó lí tó szö ve gek.

A ho mi le ti ka iránt is ér dek lő dött.
Így új ra meg új ra meg szó lí tott le ve -
le i ben, kér de zett, tá jé ko zó dott. A
lel ki éb re dő és éb resz tő lel kész az ige -
hir de tés idő sze rű sé gét tar tot ta leg -
ma ga sabb ra; ahogy ír ta: „A pró fé tá -
lást ko runk ban mai gon dol ko dás for -
má ban sza bad csak gya ko rol ni.”

Ko rán ment nyug díj ba, de ez nem
a nyu gal mat, ha nem a nyug ta lan
élet ter mő kor sza kát je len tet te. Bod -
rog Mik lós na gyobb ér té ke volt egy -
há zunk nak, mint so kan gon dol ják.
Saj ná la tos, hogy nem mél tat tuk elég -
gé. Nem csak a ré gi la tin köz mon dás
jut eszem be, ma gya rul: min den új
kor szak új színt hoz, ha nem az is igaz,
hogy min den új kor új em be re ket te -
remt, előt te és utá na so ha nem lát -
ha tó, sa já tos „em ber pél dá nyo kat”,
ahogy Kosz to lá nyi ír ja Ha lot ti be széd
cí mű köl te mé nyé ben.

Sok ku darc és ered mény után
föld re te per te az élet, de új ra meg
új ra fel kelt, ahogy az ószö vet sé gi
bölcs ír ta: száz szor is el esik az igaz,
de még is fel kel az. Éle te vé gén
hosszú be teg ség gyö tör te, vé gül
ágy nak dőlt, és meg halt.

El is me rés is ér te, a ma gyar Jung-
szak ér tő nek ne vez ték (Lin czé nyi
Ador ján, Já nosy Ist ván és még sok
Jung-ku ta tó). Az álom vi lág te rü le -
tén nagy sze rű fel fe de zé sek re tett
szert. Nyelv ér zé ké re utal va is mét,
szó te rem tő zse ni nek is mond hat -
nám. Né hány pél da: Jé zus a temp -
lom ban „ku fár ta la ní tott”, „bor zas
gon do la tok”, „tar ka élet”, „álom-
tisz ta kép” és így to vább.

Az ál mok bar lang já ban hol dé -
mo nok ra, hol őr ző an gya lok ra ta lá -
lunk. Bú vár volt, lé lek bú vár. Ku tat -
ta a ma gas sá go kat és a mély sé ge ket,
az alig meg ha tá roz ha tó rozs dás
ócs ka sá go kat is. Pró bál ta fel fe dez -
ni és nap vi lág ra hoz ni mind azt, ami
lel künk mé lyén rej tet ten he ver. A
pszi cho ló gia óce án já nak mé lyét
jár ta be. Adep tus volt, a lé lek tu do -
má nyá ba be ava tott.

Né ha azt érez tem, a tu dat ta lan
va rá zsa meg per zsel te őt. Meg pró -
bál ta át lép ni a so rom pót, amely ről
Ma dách Az em ber tra gé di á ja cí mű
drá má já ban, a 13. je le net ben ír. A
Föld szel le me meg szó lít ja a kí ván -
csi Ádá mot, és a ha tár ra, a „so rom -
pó ra” fi gyel mez te ti. Az élet ma ga -
sá ban és mély sé gé ben ha tá ra ink is
van nak, nem csak le he tő sé ge ink.
Bod rog Mik lós a ha tá ro kig nyi -
tott. Ve szé lyes te rü let.

Egy ér zel mi leg gaz dag, ér zé keny
lel kű evan gé li kus ér tel mi sé gi tá vo -
zott kö zü lünk. Az utá nunk kö vet -
ke ző nem ze dé ket ar ra ké rem, ne
hagy ja fe le dés be me rül ni elő re -
ment lel kész tár sun kat.

Ami kor hoz zánk ér ke zett, be lé -
pett az elő szo bá ba, és az ősi „Sal ve”
szó val kö szön tött: légy üd vö zöl ve te
és há zad né pe. Ami kor el me nő ben
el kö szönt, így szólt: „Do mi nus vo -
bis cum, az Úr le gyen ve le tek!” Kö -
szön jük mind azt az ál dást, amit ná -
lunk lá to ga tá sa je len tett, és mi is így
kö szö nünk: Do mi nus vob is cum,
Urunk le gyen ve led, ve le tek!

g Ha fen scher Ká roly (id.)

BÚCSÚZ UNK AZ E VÉLET E G YKORI MUNK ATÁR SÁTÓL

In me mo riam dr. Bod rog Mik lós
1929–2009

Bodrog Miklós

Rendeltetés
Az életem nem az enyém,
Csillag vagyok Isten egén.

Ha Krisztusom fénye hat át,
Beragyogja az éjszakát.

Homokszemek aranyló
fényben – Örök Napom, Te
vársz az égen.

2007. március 8.

A SZENT GELLÉRT KIADÓ,
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AZ EKHÓ KIADÓ
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A gyöngeség ereje

Ünnepi lélekkel

Magyar vagyok

Nyi tott temp lom aj tó Bá lint-na pon!
Min den ked ves párt – fe le ke ze ti ho va tar to zá suk tól füg get le nül – sze -
re tet tel hí vunk a De ák té ri evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest V., De ák
tér 4.) feb ru ár 14-én 16-tól 19 órá ig, hogy lel ki pász to ri ál dás ban ré sze -
sül je nek. En nek ke re té ben 17 órai kez det tel ke rül sor – a há zas ság he -
te prog ram so ro zat zá rá sa ként – dr. Csó kay And rás és Csó kay né Al tay
Da ni el la há zas pá ri es kü jé nek meg ál dá sá ra.

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Gyü le ke zet és if jú ság –
Elő adás az evan gé li kus stra té gi á ról

Sze re tet tel meg hív juk az evan gé li kus stra té gi á ról foly ta tott elő adás- sorozat
má so dik al kal má ra, amely nek ven dé gei Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök
és Smi dé li usz Gá bor, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház If jú sá gi és Gyer -
mek bi zott sá gá nak el nö ke lesz nek. Há zi gaz da: dr. Sza bó La jos, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Gya kor la ti Tan szé ké nek pro fesszo ra. Az
al ka lom idő pont ja és hely szí ne: feb ru ár 18., szer da 17.30, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (Ró zsa völ gyi köz 3.) 10-es ter me.
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Pet rő czi Éva iro da lom tör té nész, köl tő, ta nár volt a ven dég a ke len föl di gyü -
le ke zet sze re tet ven dég sé gén feb ru ár 7-én. Még fi a tal lány ként fe dez te fel ma -
gá nak a 17. szá za di
evan gé li kus köl tő nőt,
Pet rő czy Ka ta Szi dó ni -
át, és már fel nőtt köl tő -
ként vet te fel tisz te let ből
a ne vét. 

Iro dal mi ér de kes sé -
ge ket fel vil lan tó elő adá -
sát a köl tő nő ré gi és új,
idő mér té kes és rí mes,
rö vi debb és hosszabb,
ben ső sé ges han gu la tú
és a tág vi lá got meg -
szó lí tó sa ját ver sek kel,
va la mint mű for dí tá sok -
kal szí ne sí tet te.

Itt zés Szil via
(Bu da pest)

Pá lyá zat – Bé kés csa ba
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma pá lyá za -
tot hir det in téz mény ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: Bé kés csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű -
vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény, 5600 Bé kés csa ba, Sze be ré nyi tér 2.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház köz -
ok ta tá si in téz mé nye i ről szó ló tör vény nek meg fe le lő en: egye te mi szin -
tű pe da gó gus-ok le vél; leg alább öt éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta -
tói gya kor lat vagy evan gé li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg -
alább öt éves, köz ok ta tá si in téz mény ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya -
kor lat; evan gé li kus val lás; a je lent ke ző öt éve meg fe lel az egy ház köz sé -
gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció; lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: az ál lás el fog la lá sá nak ide je: jú -
li us 1. A meg bí zás hat éves idő tar tam ra szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je: feb ru ár 26. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má -
jus 28. Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény nek meg -
fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -
osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes szak mai élet raj zát, az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je -
sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga zo -
ló irat(ok) hi te les má so la tát, ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt, lel ké szi aján -
lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs -
pök től, a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga -
zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.,
Mi há lyi Zol tán né osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro -
da, Mi há lyi Zol tán né, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra – az in -
téz mény meg je lö lé sé vel együtt – ír ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

Pá lyá zat – Bu da pest, Ró zsák te re
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma pá lyá za -
tot hir det in téz mény ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da -
pes ti Kol lé gi u ma, 1074 Bu da pest, Ró zsák te re 1.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
köz ok ta tá si in téz mé nye i ről szó ló tör vény nek meg fe le lő en: egye te mi
vagy fő is ko lai szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg alább öt éves pe da gó gu -
si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat vagy evan gé li kus lel ké szi vég zett -
sé get iga zo ló ok le vél és leg alább öt éves, köz ok ta tá si in téz mény ben szer -
zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val lás; a pá lyá zó öt éve
meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció; lel ké szi
aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: az ál lás el fog la lá sá nak ide je: jú li -
us 1. A meg bí zás hat éves idő tar tam ra szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je: feb ru ár 26. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 28. Jut -
ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény nek meg fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -
osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes szak mai élet raj zát, az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je -
sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga zo -
ló irat(ok) hi te les má so la tát, ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt, lel ké szi aján -
lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs -
pök től, a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga -
zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.,
Mi há lyi Zol tán né osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro -
da, Mi há lyi Zol tán né, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra – az in -
téz mény meg je lö lé sé vel együtt – ír ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

Szeretettel meghívjuk a Luther Kiadó és a Védegylet
kiadásában megjelent
Alternatív globalizáció a népekért és a Földért
című könyv bemutatójára.

Vendégeink:
Rogate R. Mshana, az Egyházak Világtanácsa Igazságosság, Béke és
Teremtés munkacsoportjának programigazgatója
Gáncs Péter evangélikus püspök
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Gömböcz Elvira, a könyv fordítója és szerkesztője

2009. február 17., kedd 17 óra
Pilinszky János irodalmi kávéház (Budapest V. ker., Váci u. 33.)

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Még ta valy ka rá csony előtt tör tént,
hogy egy nagy ame ri kai üdí tő ital-
gyár tó cég a mind össze egyet len egy
ka ló ria ener gia tar tal mú ter mé ké nek
nép sze rű sí té sé hez új pla ká to kat ké -
szít te tett. Mind hár mon a „na gyon-
na gyon-na gyon ma gá nyos” egy ka ló -
ria – egy kék pac ni – pró bál meg kü -
lön bö ző mó do kon vé get vet ni az
éle té nek (http://www.fred erik sa mu -
e l . c o m / b l o g / 2 0 0 8 / 1 2 / p e p  s i -
max.html). A leg töb ben ezt a rek lám -
fo gást in kább bu gyu tá nak tar ta nák,
a Los An ge les ben élő Ch ris tine Lu
azon ban fel há bo ro dott, ugyan is kör -
nye ze té ben már for dult elő ön gyil -
kos ság. És mint min den sé rel met
szen ve dett em ber, meg pró bált ha da -
koz ni el le ne.

Ch ris tine Lu til ta ko zá sá nak szín -
te ré ül a Twit ter kö zös sé gi mikrob log -
rend szert (http://www.twit ter.com/)
vá lasz tot ta. Ez a rend szer tu laj don -
kép pen sem mi mást nem tesz le he -
tő vé, mint hogy a fel hasz ná lók 140
ka rak ter hosszú sá gú üze ne te ket ír ja -
nak, me lye ket az tán az is me rő sök egy
fo lya ma tos lis tá ban te kint het nek
meg. Bár a mind össze SMS-nyi
hosszú sá gú szössze ne tek nem ér -
nek fel egy ren des blog be jegy zés
mé re té vel, meg le pő en jól megfelelnek
ar ra, hogy ak tu á li san el vég zett fel ada -
ta ink ról vagy egy ép pen lá tott ér de -
kes do log ról in for mál juk a hoz zánk
kö zel ál ló kat. Az ame ri kai asszony,
bár nem tar to zott a we bes hí res sé gek
kö zé, ak ci ó já val el ér te, hogy az ital -
cég ve ze tő kom mu ni ká ci ós me ne -
dzse re már más nap bo csá na tot kér -
jen, és meg ígér je: a rek lám nem je le -
nik meg több ször.

Az eset pi kan té ri á ja az, hogy a si -
ke res til ta ko zás mi at ti saj tó vissz -
hang kö vet kez té ben az omi nó zus
rek lá mo kat sok kal töb ben lát ták,
mintha senki nem tiltakozott volna
a plakátok ellen. A cég re ak ci ó ja pe -
dig pél da ér té kű volt, és hoz zá já rult
a vál la la ti imázs javításához. Nem
cso da, hogy a nagy cé gek fo ko zot tan
fi gyel nek ar ra, hogy a hét köz na pi em -
be rek blog ja i ban mi lyen kon tex tus -
ban je len nek meg, hi szen a vá sár lói

vissza jel zé sek ma nap ság már in kább
ott csa pód nak le, nem pe dig az ügy -
fél szol gá la tok hoz fut nak be.

A http://se arch.twit ter.com/ ol -
da lon tet sző le ges szó ra ke res ve egy
ol dal ra gyűjt ve le het meg je le ní te ni
azo kat a be jegy zé se ket, ame lyek a
meg adott szót tar tal maz zák. A ke re -
sés ből RSS-csa tor na is ké szít he tő, így
fo lya ma to san le het ér te sül ni az újabb
kap cso ló dó be jegy zé sek ről.

A Twit ter Ma gyar or szá gon egy elő -
re csak egy szűk kö zös ség já ték sze re,
de blo gok ból Du nát le het ne re kesz -
te ni. Mi vel jó pár blog szol gál ta tó lé -
te zik, a tel jes ha zai blog ál lo mány ban
va ló ke re sés re a leg jobb esz köz a
Mi ner (http://mi ner.hu/), amely e
cikk szü le té sé nek idő pont já ban
217 800 blog 12 873 000 be jegy zé sé -
ben te szi le he tő vé a ku ta tást. Az
ered mé nyek ből a Mi ner ol da lán is ké -
szít he tő RSS-csa tor na, sőt a http://tu -
rul.mi ner.hu/ ol da lon a ma gyar nyel -
vű twit te res be jegy zé sek is meg te kint -
he tők, amellyel a Twit ter fent em lí tett
ke re ső je is he lyet te sít he tő.

A Mi ner má sik jól mű kö dő funk -
ci ó ja, hogy te ma ti ka sze rint is szű ri
az egyes blo go kat, így szá mos kü lön -
bö ző té ma kör be fog ja össze a ha zai

in ter ne tes nap ló kat. A köny ves, tu -
do má nyos, mar ke tin ges, tör té ne -
lem mel, or vos lás tan nal és di vat tal
kap cso la tos blogok csoportján kí vül
még jó pár vár ja a lá to ga tót. Ja nu ár
ele jén ké szült el a gasztrob lo gok ból
az ön ál ló Mi ner-sza kács könyv
(http://gaszt ro.mi ner.hu/sza kacs -
konyv), amely már több mint tíz ezer
re cep tet gyűjt össze egy hely re.

E so rok író já nak a Moly köny ves kö -
zös sé gi ol dal (http://moly.hu/) be in -
dí tá sa kor volt az az el kép ze lé se, hogy
a rend szer nép sze rű sí té sét el ső kör -
ben ki zá ró lag a köny ves blo go kat ve -
ze tők ál ta li száj rek lám ra bíz za. Eh hez
per sze ar ra volt szük ség, hogy ér te sül -
jön va la mennyi – akár di csé rő, akár
kri ti zá ló – blog be jegy zés ről, amely ben

meg em lí tik a rend -
szert, és eb ben a Mi -
ner ki tű nő szol gá la -
tot tett. A tő le füg -
get len ol da la kon az -
tán kö szö ne tet mon -
dott a nép sze rű sí té -
sért, vá la szolt a kri ti -
kák ra, és öröm mel
fo gad ta az öt le te ket.
Az ered mény pe dig:
a mai na pig a Moly
kö zös sé ge olyan
mennyi sé gű mun kát
vé gez ön kén tes ala -

pon, amely hez több fi ze tett al kal ma -
zott ra len ne szük ség.

Egy há zunk kü lön bö ző szer ve i nél
min den bi zonnyal saj tó fi gye lés is
mű kö dik. De va jon nem len ne-e ér -
de mes fi gyel met for dí ta ni a blo gok -
ra és a kö zös sé gi ol da lakon vég zett
ak ti vi tá s ra is? Né ha csak azért, hogy
örö met sze rez zünk ma gunk nak:
„Szó val…egy hó nap hí ján 16 éves va -
gyok Aszó don ta nu lok az Evan gé li -
kus Gi mi ben már majd nem 6 éve.
Nem sok szor mon dom ezt de még is
be kell, hogy vall jam: sze re tem ezt a
su lit” – ol vas ha tó egy blog ban (a be -
jegy zés he lyes írá sa ugyan nem ad
okot öröm re, de et től most te kint -
sünk el…) Elég csak né ha rá ke res ni
az evan gé li kus szó ra…

g Nagy Ben ce

Kö zös sé gi vissz hanggyűjtő
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg liszt,
20 dkg Ra ma mar ga rin, 1 to jás sár gá -
ja, 2 evő ka nál tej föl, 1 cso mag va ní -
li ás cu kor, 1 csi pet nyi só.

A töl te lék hez: 20 dkg por cu kor, 20
dkg da rált mák, 5 dkg zsem le mor zsa,
4 to jás, íz lés sze rint cit rom héj és
lek vár.

El ké szí tés: A tész ta alap anya ga it
össze gyúr juk, majd pi hen ni hagy juk,
amíg el ké szít jük a töl te lé ket.

A töl te lék el ké szí té sé nél a to jás fe -

hér jé ket – hoz zá ad va a tész tá hoz
hasz nált to já sét is – ver jük ke mény
hab bá. Ad juk hoz zá a por cuk rot, a
to jás sár gá kat, majd ke ver jük be le a
má kot, a zsem le mor zsát is és a le re -
szelt cit rom hé jat.

A tész tát osszuk két rész re. Az el -
ső fe lét nyújt suk ki a tep si mé re té re,
és te gyük be le. Ken jük meg lek vár -
ral, majd a má kos töl te lé ket egyen -
le te sen osszuk szét raj ta. Az egé szet
fed jük be a ki nyúj tott má sik tész ta -

lap pal. To jás sár gá já val ken jük meg,
és vil lá val szur kál juk meg. 170 Cel -
si us-fok ra elő me le gí tett sü tő ben fél
óra alatt süt jük kész re. A te te jét íz -
lés sze rint íze sít het jük cso ki máz -
zal vagy por cu kor ral.

SZ ERETET VENDÉ G SÉ G RE

Má kos le pény
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Va sár nap
Ne mondd: Meg fi ze tek a rosszért! Re mény kedj az Úr ban, ő meg se gít té ged. Péld
20,22 (Lk 6,27; Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 18,21–51) El ha mar ko dot -
tan mond tad ki ezt a mon da tot. Szin te kö te lez, ha ki mond tad, pe dig már bá -
nod. Ne végy elég té telt ma gad nak, mert ak kor a do log úgy van el ren dez ve,
ahogy a te böl cses sé ged dik tál ja. Bízd az Úr ra, hogy ő lát, és kel lő idő ben és
mó don iga zít ja hely re a dol go kat! Na gyobb az, amit ő te het ér ted. Fogd vissza
ma gad, és majd meg lá tod, hogy az Úr meg se gít, job ban, mint ké red, vagy
el gon do lod a sa ját erőd sze rint. (Ef 3,20–21)

Hét fő
Amit tesz tek, jó lé lek kel vé gez zé tek úgy, mint az Úr nak, és nem úgy, mint az em -
be rek nek. Kol 3,23 (Józs 1,8; 5Móz 32,44–47; Lk 9,57–62) Egy kő mű ves a ház -
te tőt ja ví tot ta. Ami kor kész volt, azt mond ta a se géd jé nek: „Tartsd a ké ményt,
amíg a tu laj do nos kö rül néz és ki fi zet.” Tré fás nak tű nik ez a kis anek do ta, de vall -
juk meg, saj nos sok szor igaz: a szem nek dol go zunk. A pil la nat nak. A lát szat -
nak. Csak a pén zért, a ma gunk hasz ná ért. Jo gos, hogy ke res ni akarsz, de az is,
hogy a má sik fél jó mun kát kap jon. Ak kor nem lesz ez a ket tő el len tét ben, ha
az Úr nak vég zed a mun ká dat. Ha tu dod, hogy ő lát, ha tu dod, hogy ő kész se -
gí te ni. Ha sze re ted az Urat, és azt aka rod, hogy jó mun ká dért őt di cső ít sék.

Kedd
Ne állj a rosszat aka ró több ség mel lé. 2Móz 23,2 (Róm 12,2; 2Móz 7,1–13; Lk 10,1–
16) So sem a több ség nek van iga za, ha nem an nak, aki a jó ol da lon áll: az Is ten -
től va ló böl cses ség ol da lán. A tö meg meg té veszt het. Egy szer teszt vizs gá la tot
vé gez tek: tíz em ber nek meg kel lett mon da nia az elé jük ki ve tí tett pál ci kák ról,
hogy me lyik a leg hosszabb. Ki len cen ti tok ban be vol tak avat va, hogy ha mi san
je löl je nek. Er re a ti ze dik, a kísérleti sze mély is el bi zony ta la no dott, és má sik pál -
ci kát mon dott a leg hosszabb nak, mint ame lyik va ló já ban az volt. Ez után az egyik
em ber ren de sen a leg hosszabb ra sza va zott. És na gyon ér de kes do log tör tént.
Most már a be nem ava tott sze mély is ha tá ro zot tan ki mert áll ni a vé le mé nye
mel lett, és a va ló ban leg hosszab bat ne vez te meg a leg hosszabb nak. – Ne hagyd
ma gá ra a ta lán egye dül jót aka ró em bert; az igaz sá gért ki ál lót; a se gí tő ké szet;
a jó ért és hi té ért baj ba ke rü lőt! Csak te kel lesz mel lé, és ak kor nem csüg ged,
és nem bi zony ta la no dik el. Ha pe dig te egye dül ma radsz, hívd az Urat. Ve le,
ha egye dül csak ő van is mel let ted, több ség be ke rülsz. Az ő vé le mé nye dön tő
és ere je min den ha tó. Ve le szi lár dan meg tudsz áll ni a jó ban.

Szer da
Az Úr el kül di majd an gya lát előt ted. 1Móz 24,7 (Ap Csel 12,8; Mk 6,1–6; Lk
10,17–20) Van nak föl di és mennyei esz kö zei az Úr nak. An gya lok, az az kül -
döt tek. Akik se gí te nek uta don. Jó szí vű ek és oda adók. Ész re ve szed-e őket,
és há lás vagy-e ér tük? Hány szor se gí tet tek már ne ked baj ban és gon dok kö -
zött! Érez ted már úgy, hogy zsák ut cá ba ju tot tál, hogy nincs to vább? És egy -
szer csak még is aj tó nyílt előt ted. Mert az Úr el küld te an gya lát, ő ma ga jött,
hogy új utat nyis son. Ha szor gal ma san fi gyelsz Is ten sza vá ra, te is esz kö ze
le hetsz gon dos ko dó sze re te té nek. An gya li vagy ör dö gi éle tet élsz?

Csü tör tök
So ha sem em ber aka ra tá ból szár ma zott a pró fé cia, ha nem a Szent lé lek től in -
dít tat va szó lal tak meg az Is ten től kül dött em be rek. 2Pt 1,21 (5Móz 18,18; Lk
6,43–49; Lk 10,21–24) Hon nan tud ha tod, hogy a Bib lia Is ten sza va? Ab ból,
hogy a le írt so rok meg ele ve ned nek, üze net té lesz nek szá mod ra. Mint ha csak -
is ne ked ír ták vol na őket. Ál ta lá nos könyv ből sze mé lyes le vél lé lesz. És ab -
ból, hogy meg té rés re se gít. Egyet len más könyv nyo mán sem le het iga zán
hí vő vé len ni. A Bib lia az élet köny ve. Mi ért? Mert a Szent lé lek van ben ne az
igé ben és az ige hir de tés ben. Bűn bo csá na tot, va ló di sze re te tet és iga zi kö zös -
sé get csak ál ta la nyer hetsz.

Pén tek
Bol dog nép az, amely tud ne ked uj jon ga ni, amely or cád vi lá gos sá gá ban jár -
hat, Uram! Zsolt 89,16 (Róm 5,2; Jn 12,34–36/37–42/; Lk 10,25–37) Sok kal
ke ve sebb az éle tünk ben az öröm, mint a szo mo rú ság; a meg elé ge dett ség, mint
a pa nasz; a re mény, mint a dol gok föl adá sa. Éne ke ink közt is több a szo mo -
rú, mint a vi dám. Pe dig a bűn bá nat szo mo rú sá gát a bűn bo csá nat örö mé nek
kell föl vál ta nia. Úr va cso ra vé tel előtt is bűn bá na tot tar tunk, de bol do gan jö -
vünk el az Úr asz ta lá tól. Nagy ba junk, hogy sok szor csak a bű ne ink kel baj -
ló dunk, de nem ju tunk el a bűn ből va ló meg sza ba du lás fel sza ba dí tó él mé -
nyé hez. Csak az az em ber tud uj jon gó öröm mel já rul ni az Úr elé, akit meg -
tisz tí tott és meg vi lá go sí tott. És csak az a nép bol dog, amely Is ten re hall gat,
és az ő ve ze té se alatt él.

Szom bat
Két sé ges ke dünk, de nem esünk két ség be. Jé zus ha lá lát min den kor tes tünk ben
hor doz zuk, hogy Jé zus éle te is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben. 2Kor 4,8.10 (Zsolt
77,10; Mt 13,31–35; Lk 10,38–42) A hí vő sor sa ugyan az, mint Uráé. Ha őt meg -
ve tik, min ket is. Ha őt bánt ják, min ket is. Ha őtő le kér nek se gít sé get a nagy
baj ban, ak kor (az ő ne vé ben) tő lünk is. Ha ő meg halt bű ne in kért, ne künk
is ha lál ba kell ad nunk ré gi énün ket. És ha ő fel tá madt, ve le mi is új élet re tá -
ma dunk, majd üd vös ség re ju tunk… Ha Jé zu sé vagy, mind az a jó és rossz a
ti ed is lesz, amit ő át élt. És ha lesz nek is ba ja id, nem lesz nek úr rá fö löt ted.
Nem egye dül kell el hor doz nod őket.

g Széll Bul csú

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

17.10 / m2
Sza bó Mag da: Da na i da
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1970) (86')
Da na i da, Csándy Ka ta lin sze -
rel mét, ra jon gá sát, ra gasz ko -
dá sát bo rít ja gyá va, ön ző, ha -
zug kör nye ze te elé be. El ső
sze rel me ki hasz nál ja, ez után
el dob ja, fér je há zá ban nem
élet társ, csak min de nes. Egy
za va ros múl tú ka masz lány és
Ka ta lin tra gi kus kö rül mé nyek
kö zött el pusz tult ba rát nő je,
Nó ra ha tá sá ra Da na i da fel -
esz mél, és össze gyűjt ve utol -
só ere jét, el fo gad ja a ha lott
ba rát nő jé től is mert me ne dé -
ket: a mun kát, amely gyó gyít,
és egyen súly ba len dí ti azt, aki
vég zi. A re for má tus író nő re -
gé nyé ből ké szült film fő sze re -
pét Tö rő csik Ma ri játssza.

HÉTFŐ

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
12.45 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat –
Bony hád
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Má rai Sán dor: Nap ló
1984–1989
Fel ol vas sa: Dar vas Iván
18.30 / Hír Tv
Zöld öve zet
(kör nye zet vé del mi ma ga zin)
23.00 / m1
Vissza ját szás
So ro zat a rend szer vál tás ról
23.00 / Du na Tv
Em be rek föld je – Fil mem
Grön land ról
(dán do ku men tum film, 2006)
(81')

KEDD

14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A Tra gé dia 150 éve kezd te el
ír ni Ma dách Im re Az em ber
tra gé di á ját
15.15 / PAX
Em lé kez zél meg az egész út ról
(do ku men tum film) (44')
15.25 / Du na Tv
Ki lá tás a Nagy-Ko pasz ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2002) (52')
A To kaj–Bod rog zug
Táj vé del mi Kör zet
19.20 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(do ku men tum film) (30')
Túr me zei Er zsé bet
port ré ja
21.00 / m2
Új há zas ság – ré gi átok
(ame ri kai–ka na dai
film drá ma, 2008) (89')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk
ele i től fog va …”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Papp Kin cses Eme se csík -
szere dai író, egye te mi ta nár
15.25 / Du na Tv
Athos-he gyi szer ze te sek
(fran cia do ku men tum film,
2006) (52')
17.05 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
21.00 / m2
Ámí tás
(ame ri kai film drá ma, 2006)
(88')
22.55 / Du na Tv
Anar chis ták
(ma gyar film drá ma, 2000)
(80')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 15-étől február 22-éig

CSÜTÖRTÖK

07.35 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.35 / HBO
Üres vá ros (ame ri kai film drá -
ma, 2007) (124')
12.35 / TV2
Az őr an gyal
(fran cia–hol land film drá ma,
2004) (134')
13.10 / Bar tók rá dió
Az MR Szim fo ni kus Ze ne ka -
rá nak hang ver se nye
Hän del: g-moll con cer to
gros so Op. 6. No. 6.; Te le -
mann: D-dúr trom bi ta ver -
seny; Bach: D-dúr szvit No. 3.
13.24 / Kos suth rá dió
Weö res Sán dor mond ja el
ver se it
18.45 / PAX
Ma ul bert sch Ma gyar or szá -
gon (ma gyar is me ret ter jesz tő
film) (40')

PÉNTEK

15.55 / Du na Tv
Egy ha zá ban élünk
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (26')
Hé víz
17.30 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
19.35 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Fú vós ötös
hang ver se nye
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ke resz tény Köz éle ti
Aka dé mia
A Ká dár-rend szer
egy ház po li ti ká já ról
21.00 / Du na Tv
Nagy pá lyá sok
(orosz film drá ma, 2005)
(118')
23.40 / m1
Há rom nő vér –
ma de in Ger many
(né met drá ma, 2006)

SZOMBAT

05.05 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film
so ro zat, 1999) (12')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.45 / Du na Tv
A gyer tyák cson kig ég nek
(ma gyar já ték film, 2005) (90')
18.30 / Kos suth rá dió
Men tés más ként
Mű vé sze ti fi gye lő
19.55 / Du na Tv
Má rai Sán dor (ma gyar do ku -
men tum film, 2008) (48')
20.50 / Du na Tv
Az emig ráns – Min den
másképp van (ma gyar–olasz
já ték film, 2006) (100')
21.39 / Kos suth rá dió
Ady End re ver se i ből
Gá bor Mik lós, Men sá ros
Lász ló és Tom anek Nán dor
ol vas fel ar chív fel vé tel ről.

VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
Köz ve tí tés a bu da pes ti De ák
té ri temp lom ból, igét hir det
Gáncs Pé ter püs pök.
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szek szárd ról
Igét hir det Ko vács Zol tán
lel ki pász tor.
10.45 / m1
Bib lia és iro da lom (18')
11.05 / m1
Az ötö dik evan gé li um
(úti film) (52')
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Haydn: A te rem tés – ora tó ri um
02.00 / RTL Klub
Os car-gá la 2009
Élő köz ve tí tés a díj át adás ról
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kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

HÍREK, HIRDETÉSEK
Az Evan gé li kus Dia kó ni ai Test vér kö -
zös ség feb ru ár 18-án, szer dán 12
óra kor tart ja köz gyű lé sét. Té ma:
hely zet ér té ke lés – elő re te kin tés;
tiszt újí tás. Sze re tet tel vár juk a kö zös -
ség tag ja it az Ül lői út 24. alatti szék -
ház el ső eme le ti tár gya ló he lyi sé gé be.

Far san gi fú vós kon cert. Feb ru ár 21-
én, szom ba ton 16 órá tól a len gyel tó -
ti fú vó sok ad nak kon cer tet a pest szent -
lő rin ci evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XVI II. ke rü let, Kos suth tér 3.).

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok
ke re té ben feb ru ár 22-én, va sár -
nap 18 óra kor Nagy Pé ter or go nál,
mű so rá nak cí me: Bach mes te rei
és ta nít vá nyai. D. Bux te hu de: e-
moll cia co na; J. Pachel bel: c-moll
pre lú di um és fú ga; J. S. Bach: Aus
der Ti e fe ru fe ich; G. Böhm: g-moll
pre lú di um, fú ga és post lú di um; J. S.
Bach: C-dúr toc ca ta, ada gio és fú -
ga; J. S. Bach: Wenn wir in höchs -
ten Nöten se in; J. L. Krebs: B-A-C-
H fú ga.

Meg hí vó dr. Szent pé tery Pé ter nek, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) do cen sé nek ha bi li tá ci ós elő adá sa i ra, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rára: A Hit ta ni Kong re gá ció két do ku men tu ma
(Do mi nus Ie sus 2000, Vá la szok 2007) és Di et rich Bon hoeffer und der heu -
t ige re li gi ö se Plu ral is mus. Idő pont: feb ru ár 13., pén tek 11 óra. Hely szín: Bu -
da pest IX., Rá day u. 28., II. eme let, Kál vin te rem, il let ve dísz te rem.

Dr. Csep re gi Zol tán, az EHE rek to ra

H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

A Ba kony ta má si Evan gé li kus
Egy ház köz ség pres bi té ri u ma sze -
re tet tel meg hív ja a feb ru ár 21-én
10 óra kor a gyü le ke zet temp lo -
má ban tar tan dó ün ne pi is ten tisz -
te let re, mely nek ke re té ben Pol -
gár di Sán dor, a Veszp ré mi Egy -
ház me gye es pe re se be ik tat ja Sza -
kos Csa bát, a gyü le ke zet meg vá -
lasz tott lel ké szét. Az ige hir de tés
szol gá la tát Itt zés Já nos el nök-
püs pök vég zi.

H I R D E T É S


