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„A 18. szá zad el ső fe lé ben ez így volt ter mé sze tes: az or szág
nyel ve it meg ta nu ló és szük ség sze rint hasz ná ló ér tel mi ség
tu da tát nem a szár ma zás, ha nem az or szág hoz tar to zás 
ha tá roz ta meg: az ér tel mi sé gi ek ki vé tel nél kül hun ga ru sok
vol tak, va la mennyi en a Szent Ko ro na alatt va lói.”

BélMátyásapélda f 9.oldal

„Jó het ven éve ír ta le DietrichBonhoeffer, hogy
el kezd he tünk bú csút ven ni a cons tan ti nu si 
kor szak tól, amely ké nyel mes, sőt elő jo gok kal 
já ró hely ze tet biz to sí tott a ke resz tény egy há -
 zak nak…”

Népegyházvagymisszióiegyház? f 13.oldal

Világvégivíziók f 3.oldal
Afganisztánmagyarszemmel f 5.oldal
Beszélgetésdr.FabinyTiborral f 6.oldal
CarlOrffvétke f 7.oldal
Böjtibukás f 12.oldal
Tavaszvan!Gyönyörű! f 15.oldal

„…nem a bör tön ben let -
tem val lá sos – az is ten hit már
ki csi ko rom óta mun kál ko dik
ben nem.”

InterjúZalatnay
Saroltával f 10.oldal

Se mper refor m anda

„Is ten aka ra ta, ame lyet Krisz tus be -
töl tött, nem egyéb, mint a Krisz tus
en ge del mes sé ge. Aho gyan Pál mond -
ja: En ge del mes lett ér tünk. Eb ben van
mind nyá junk megigazulása is:
»…egynek en ge del mes sé ge általso-
kanigazakkálesznek.«”
d�LutherMárton:Jer, örvendjünk,

keresztyének!
(SzabóJózseffordítása)

Kér dés: van-e olyan tör vény az
evan gé li kus egy ház ban, hogy va sár -
na pon ként kö te le ző temp lom ba
jár ni? Vá lasz: van! 

Nem szün tet tük meg a Tízparan-
csolatot, ér vé nyes sé gét sen ki nem
von hat ja két ség be. Luther a Kiská-
tét a Tízparancsolat ma gya rá za tá -
val kez di, je lez ve a bib li ai tör vény
fon tos sá gát. A ne gye dik pa ran cso -
lat pe dig így hang zik: „Szen teld
meg az ün nep na pot!” Is ten ren del -
te ezt a pa ran cso la tot, és nem sza -
bad el fe lej te ni, hogy az Úr Jé zus
Krisz tus ki je len tet te a Hegyi be-
szédben, hogy nem el tö röl ni, ha nem
be töl te ni jött a tör vényt (Mt 5,17).
Ez pe dig azt is je len ti, hogy értelme-
sen kell be töl te ni a tör vényt, ezt a
pa ran cso la tot is. 

Vagy is ha va la ki nek egy-egy adott
va sár na pon vagy ün nep na pon
konk rét aka dály – mun ka he lyi el -
fog lalt ság, be teg ség, uta zás, egyéb
va ló sá gos és nem ki ta lált te en dő –
áll az út já ban, ter mé sze te sen nem
te kint het jük tör vény sze gő nek, Is -
ten nel szem ben hűt len ke dő nek, de
aki nek csak „olyan ked ve van”, vagy
ép pen „olyan ked ve nincs”, az az
lus ta ság ból, ér dek te len ség ből, kö -
zöm bös ség ből nem szen te li meg a
va sár na pot, azt el kell ma rasz tal ni
Is ten igé jé nek a fé nyé ben. „Mertáll-
hatatosságravanszükségetek,hogy
azIstenakaratátcselekedjétek,ésígy
beteljesüljön rajtatok az ígéret.”
(Zsid 10,36)

Kér dés: csak az te kint he tő hí vő
ke resz tény nek, aki min den al ka -
lom mal meg szen te li az ün nep na -
pot? Vá lasz: igen! 

Ter mé sze te sen nem csak a temp -
lom ba jö ve tel biz to sít hat ja a meg -
szen te lést, ha nem a tel jes lel ki oda -
szá nás is. Hang sú lyoz zuk: ne ke res -
sen sen ki ki fo gást a lel ki lus ta ság -
ra vagy há nya ve ti ség re! A va sár nap
vagy ün nep nap meg szen te lé se egy -
sze rű en azt je len ti, hogy azon a na -
pon ki emel ten is Is ten dol ga i nak
szen te lem időm je len tős ré szét. Ezt
ki vé te le sen biz to sít hat ja egy-egy
te le ví zi ós vagy rá di ós is ten tisz te let
is, de nem te kint he tő nor má lis kép -
let nek, mert a hit élet fel té te le i hez
hoz zá tar to zik az imád ko zó élet, a
Szent írás for ga tá sa és a gyü le ke ze ti
(lel ki) kö zös ség ben va ló rész vé tel.

Kér dés: ol vas ha tunk a Szent írás -
ban ar ról, hogy min den bűnt meg -
bo csát Is ten, de a Szent lé lek el le ni
bűnt nem? Mit ért sünk ezen? A
vá lasz nem könnyű, mert a Lé lek ve -
ze té sé re van szük sé günk hoz zá, de
egy alap ve tő igaz sá got szív lel jünk
meg. Néz zük meg a szenti gét: „Még
havalakiazEmberfiaellenszól,an-
nak is megbocsáttatik, de aki a
Szentlélek ellen szól, annak nem
bocsáttatikmegsemebbenavilág-
ban,semazeljövendőben.” (Mt 12,32) 

Azt nem tud juk pon to san, hogy mi
le het egé szen konk ré tan a Szent lé lek
el le ni meg bo csát ha tat lan bűn, de
ak kor for dít suk meg a vá laszt, és ne
koc káz tas sunk. Vagy is alig ha ka -
punk lel ki ké nyel mes sé get biz to sí tó,
le szű kí tő vá laszt a kér dé sünk re, ha -
nem tö re ked jünk élő hit élet re, gya -
kor lat ra – ige hall ga tás ra, szent ség ün -
nep lés re –, és ak kor ki zár juk an nak
koc ká za tát, hogy vét kez ünk a Szent -
lé lek el len. Mert a Szent lé lek Is ten in -
dít ben nün ket hit re, és ha el fo gad juk
ösz tö ké lé sét, hí vá sát, in dí tá sát, és
jár juk a hit élet Krisz tus ál tal ta ní tott
kes keny út ját, ak kor alig ha vét he tünk
a Szent lé lek el len. 

Néz zünk egy pél dát: Pál apos tol
még mint Saul na gyon ke mé nyen
ül döz te az Úr Jé zus ta nít vá nya it, és
ter mé sze te sen har ci a san szólt az
Em ber fia el len. De ami kor a nagy lé -
lek tör té nés be kö vet ke zett a da -
masz ku szi ka pu előtt, és az Úr Jé zus
a Szent lé lek ál tal konk ré tan meg szó -
lí tot ta az apos tolt, nem mon dott el -
lent, ha nem el fo gad ta át me ne ti vak -
sá gát, hogy az után tel je sen meg nyíl -
jon em be ri lel ke az Is ten Lel ke
előtt.

Kér dés: ho gyan fo gal maz zuk meg
te hát a tör vény és az evan gé li um vi -
szo nyát evan gé li kus mó don? Vá lasz:
az Úr Jé zus ál tal is meg erő sí tett tör -
vény se gít, med ret ad az evan gé li -
um meg élé sé re, át élés ére, meg ta -
pasz ta lá sá ra. 

A tör vény egy részt Krisz tus hoz
ve zér lő mes te rünk, más részt lel ki
ön is me re ti esz kö zünk és új éle tünk
köz le ke dé si sza bá lya. En nek a sze -
re pe a min den na pi élet re vo nat ko -
zik, az evan gé li um tar tal ma – a
bűn bo csá nat ke gyel me – pe dig az
örök élet re, üd vös sé günk re irá nyul.
A tör vény se gí ti a hit éle tün ket, az
evan gé li um biz to sít ja az örök éle -
tün ket Jn 3,16 sze rint. 

A ket tőt nem sza bad egy más sal
szem be ál lí ta ni, ezért nem jó az
„és” kap cso lás (tör vény és evan gé -
li um), ha nem úgy kell fo gal maz -
nunk, hogy a tör vény is me re te nél -
kül szá munk ra nincs evan gé li um,
ezért a tör vény is je len tős sze re pet
kap a hit élet ala kí tá sá ban – de
egye dül az evan gé li um biz to sít ja a
hit élet bol dog fel sza ba dult sá gát és
az örök üd vös sé get. Mind ezt hit ál -
tal. A tör vény a hit élet se gí tő je, az
evan gé li um a ke gye lem ből fa ka dó
bűn bo csá nat jó hí re, ezért az üd -
vös ség hor do zó ja és egye dü li for rá -
sa min den, Krisz tus ban hí vő em ber
szá má ra.

Az írá som ele jén fel tett kér dés re
a vá lasz: az ün nep meg szen te lé se, a
va sár na pi is ten tisz te let még sem
pusz tán tör vény, ha nem drá ga al ka -
lom és le he tő ség az evan gé li um, az
öröm hír meg hal lá sá ra. Nem a tör -
vény kül ső kény sze re a dön tő, ha -
nem a be lül ről fa ka dó éhe zé se az
élet ke nye ré nek és az élet ita lá nak
(Jn 6,35).

Törvényésevangélium
g Ribár János

b 1848azőszinteségforradalma
volt.Adiákoké.Azönzetlensé-
gé.Azönfeláldozásé.Ajövevé-
nyeké – hangoztatta ünnepi
prédikációjában dr. Csepregi
Zoltán. AzEvangélikusHittu-
dományiEgyetemrektoramár-
cius 15-én a békásmegyeri
templombanvégzettszolgála-
tot. Igehirdetésében annak a
forradalomnakaképétidézte,
amelyben a dicsőség mellett
ott volt a vereség is. Akiért
azonbanezenanemzetiünne-
penisösszegyűltünk,azpén-
tektőlvasárnapig jártamega
pokol bugyrait, hogy aztán
zászlajátdiadalmasanemelve
lépjen ismét közénk húsvét
reggelén–hirdetteazevangé-
likuslelkész,hozzátéve,hogy
ezenalobogónazáll:szabad-
ságésélet.

„Sza bad ság, sze re lem!” – ír ta a ké -
sőb bi for ra dal már. Azon az ékes
ma gyar nyel ven, amely nek ta nu lá sá -
ért az ak kor még PetrovicsSándort
Sár szent lő rinc re küld ték szü lei.
Hogy a két tan év ta pasz ta la tai, em -
lé kei mennyi ben je lent kez tek Petőfi
ver se i ben, an nak ki de rí té se az iro -
da lom tör té né szek fel ada ta. 

Tény azon ban, hogy az al ma ma -
ter, majd ké sőb bi utód ja – a mai
bony há di evan gé li kus gim ná zi um –
hí ven ápol ja hí res sé vált di ák já -
nak em lé két. An nál is in kább, mert
eb ből táp lál ko zott egy egész kö zös -
ség, amely büsz ke volt egy ko ri kis -
di ák já ra. Le gen dák ba szőt te di ák csí -
nye it, em lék táb lá val je löl te meg lak -
he lye it, is ko lá ját, szob rot emelt ne ki
ak kor, ami kor az or szág ke vés bé tö -
rő dött fi a ta lon el hunyt köl tő jé vel. 

Március15.
Békás-

megyeren

b Napjainkbanegyretöbbkonferenciátszerveznekazerőszakokainakfel-
tárásáról.Kevésalkalomkínálkozikazonbanarra,hogyagyermekekkel
vagyfelnőttekkelfoglalkozószakemberekelsajátíthassák,hogyanvér-
tezhetikfelmagukatazegyreterjedőagresszivitássalszemben,leginkább
pedighogymikéntjárulhatnánakhozzáaleküzdéséhez.Ezeknekaki-
vételesenfontoséshasznosrendezvényeknekasorátgazdagítottamár-
cius11-énazazországosszakmaikonferencia,amelyetBudapestXVI.
kerületébentartottakazErzsébetligetiSzínháztermében.Azalkalom-
nakazvoltakülönlegessége,hogyegylelkésznő,BörönteMárta ésgyü-
lekezete,aRákosszentmihály–SashalmiEvangélikusEgyházközségkez-
deményezte.Tervükhözsikerültmegnyerniükönkormányzatukvezető-
it,azOktatásiésKulturálisMinisztérium(OKM)EgyháziKapcsolatok
TitkárságánakésaParlamentemberjogibizottságánaktámogatását.

Párbeszédszívtőlszívig

f Folytatása3.oldalon

f Folytatása4.oldalon

Konzultációkiscsoportban

AszódiPetőfi-nap
b Joggalmondható,hogyazaszódievangélikusgimnáziumbanamár-
ciusazegyiklegsokszínűbbéslegtevékenyebbhónap,amelyimmár
hagyományosannégynagyrendezvényreépül:ahónapelejénkezdő-
dikakaritatívhét,eztaszínjátszó-találkozóésaPetőfi-napzárja,majd
adiákgálakövetkezik.

Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko lá ja és
Kol lé gi u ma tu da to san tö rek szik ar ra, hogy di ák ja i ban meg ala poz za a ka ri -
ta tív szel le met, a szo ci á lis ér zé keny sé get. Más részt – mint a for ra dal már köl -
tő ne vét vi se lő in téz mény – az zal is tisz te leg PetőfiSándorszel le mi örök sé -
ge előtt, hogy ápol ja az ő és a sza bad ság harc em lé két, il let ve a költő kul tu -
szát. A di ák ság fi gyel mét azon ban nem csak a sza bad ság harc Pe tő fi je fe lé for -
dít ják, ha nem a köl tő re és a szí nész re is. 

f Folytatása12.oldalon
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Pál apos tol a ko rinthu si gyü le ke ze ti
ta gok va lós küz del me i re ad el iga zí -
tó se gít sé get. Az Elsőkorinthusile-
vél az egyik leg szebb bi zo nyí té ka
an nak, hogy az Újszövetség írá sa it
nem ki ta lált, mes ter sé ges szi tu á ci ók
ih let ték, ha nem a gyü le ke ze tek és az
egyes hí vő em ber éle té ben elő ál ló
kér dé sek, be kö vet ke ző fe szült sé gek,
ké te lyek, el té ve dé sek és vissza ta lá lá -
sok kö zött meg ta lált utat mu tat ja be. 

Ez az út sem a ki zá ró la gos ság út -
ja. Pál fel té te le zi, hogy hall ga tói, ol -
va sói, a gyü le ke zet tag jai együttgon-
dolkodnak ve le, és fel tud ják mér ni az
apos to li vá lasz iga zát. Nem va la mi
kül ső te kin tély elv alap ján, nem is
szol gai lel kü let mi att, ha nem azért,
mert össze cseng az apos to li ál lí tás és
ér ve lés az ő ta pasz ta la tuk kal is. 

A le ve let ol vas va an nak le he tünk ta -
núi, hogy a ve ze tő és a ve ze tet tek mi -
lyen kö zös küz del met foly tat nak hi -
tük meg tar tá sá ért. Azt ke re sik együtt,
hogy a kör nye ze tük ben ta lál ha tó
szük ség le tek re mi lyen krisz tu si vá laszt
ad hat nak, vagy ép pen azt, hogy a
kör nye ze tük ár tal mas vol ta alól ho -
gyan von hat ják ki ma gu kat úgy, hogy
ne el szi ge telt kö zös ség le gye nek.

Nyo ma sincs a pár be széd ben az
„uta sí tá sos” rend szer nek. Az apos tol
ugyan ak kor még is te kin téllyel ér -
vel. A Krisz tus-él mény ben ré sze se -
dett ér tel mes, fel ké szült em ber te kin -
té lye ér he tő tet ten. Ta lán ugyan az a
hely zet, mint – egy hu sza dik szá za -
di pár hu zam mal él ve – a nagy Ma-
hatma ese té ben is volt: bár nem
volt hi va ta li te kin té lye, még is rá fi gyelt
egész In dia, ami kor az erő szak nél kü -
li sé get meg hir det te. Pál apos tol úgy

ér vel, hogy valóságosdöntésihelyzet-
behozzaazolvasóit a lát szat meg ol -
dá sok he lyett.

Vizs gál juk meg, hogy hi tünk, kér -
dé se ink szem pont já ból mi is az apos -
tol ér tel mes ér ve lé sé nek me ne te. Így
tud juk a sa ját hi tün ket is job ban
meg ér te ni, és tu dunk asze rint él ni.

A Ko rint hus ban élő ke resz té nyek
élet hely ze te ti pi kus nagy vá ro si szi tu -
á ció volt. El len té tes ha tá sok kö zött
kel lett él ni ük a min den nap ja i kat, így
fo lya ma tos hit be li, er köl csi dön té se -
ket kel lett hoz ni uk, hogy meg őriz zék
hi tü ket, em be ri tar tá su kat. 

A po gány val lá sok is je len vol tak
a vá ros ban. Egy részt az ál do za ti kul -
tusszal, más részt az ál do za ti ál la tok
hú sá nak áru sí tá sá val. A gyü le ke ze ti
ta gok di lem má ja még így több ezer
év táv la tá ból is elég vi lá gos nak tű nik:
mi tör té nik ve lem, ha eszem eb ből az
áru ból? Van-e rám, a hi tem re ha tás -
sal, ha e po gány kör nye zet ál tal elő -
ál lí tott ter mé ke ket hasz ná lom? Léte-
zik-evalamiféledémonikusmellék-
hatásebbenazesetben?

Az apos tol ér ve lé se na gyon vi lá gos,
dön té si hely zet re fel ké szí tő. Adolgo-
katkétfélemódonlehethasználni:kul-
tikusanvagyhétköznapian.A kul ti kus
hasz ná lat azt je len ti, hogy a tel jes tes -
ti, lel ki, szel le mi va lónk részt vesz a fo -
lya mat ban. A hét köz na pi hasz ná lat azt
je len ti, hogy csak a nor mál szük ség -
le tek fe de ze té ül szol gál va la mi, pél dá -
ul a hús, ame ly po gány ál do za ti ál lat
hú sá ból származott. 

A dol gok kul ti kus hasz ná la ta a ke -
resz tény em ber szá má ra csak az is ten -
tisz te le ten le het sé ges. Itt pél dá ul a ke -
nyér és a bor – mint Krisz tus va ló sá -

gos tes te és vé re – a ke resz tény em -
ber tel jes éle tét be fo lyá sol ja: bűn bo -
csá na tot és üd vös sé get sze rez. Hét -
köz na pi hasz ná la ta azon ban már nem
bír ek ko ra je len tő ség gel. A ke nyér és
a bor hét köz na pi hasz ná la ta a tes tünk -
ről va ló gon dos ko dás esz kö ze. 

Ezek ben a dol gok ban hív meg ér -
tel mes mér le ge lés re az apos tol: a
kul ti kus hasz ná lat erő sí ti a meg vál -
tás ban va ló meg ma ra dá sun kat, a
hét köz na pi hasz ná lat pe dig az Is ten
irán ti há lán kat erő sí ti, de nem gya -
ko rol köz vet len be fo lyást a hit re. Itt
a sza bad ság ban él het jük meg a gond -
vi se lést. 

A két fé le hasz ná la ton túl még egy
fon tos ta pasz ta lat ke rül elő az apos -
tol ér ve lé sé ben. Pon to san tud ja, hogy
a mi em be ri tes tünk, lel künk, szel le -
münk olyan, hogy van nak sza bad
vegy ér té kei, ame lyek re ak ci ó ba lép -
nek. Alap ve tő en nyi tott lény nek te -
rem tett min ket Is ten. Ép pen e nyi -
tott sá gunk azon ban az egyik nagy kí -
sé rté sünk, csap dánk is. Sza bad vegy -
ér té ke ink olyan ká ros re ak ci ók ba is
lép het nek, ame lyek alap ve tő en ve szé -
lyez te tik kül de té sün ket. 

Mit te he tünk eb ben az eset ben? 
Két rossz vá laszt szok tunk ad ni

leg gyak rab ban. Elő ször bű nös nek
ki ált juk ki a sza bad vegy ér té ke in ket,
és két ség be esett erő vel igye ke zünk
tit kol ni őket, rosszabb eset ben meg -

sza ba dul ni tő lük. A má sik rossz
válasz: a kör nye ze tün ket bé lye gez zük
meg mint a bűn for rá sát, amely
tönk re te szi a sza bad vegy ér té ke ket. 

Mi az apos tol ér ve lé se? A Krisz tus -
ban le kö tött vegy ér ték őriz meg
min ket min den olyan csap dá tól,
amely tönk re te szi, meg mér ge zi az
éle tün ket. Ezért van szük sé günk a
Krisz tus sal va ló kö zös sé günk fo lya -
ma tos meg erő sí té sé re. Ha ve le lép nek
re ak ci ó ba tes tem, lel kem, szel le mem
sza bad vegy ér té kei, olyan erős kö tés
jön lét re, ame lyet nem tud sem mi
más szét sza kí ta ni. Et től kezd ve a
dol gok hét köz na pi hasz ná la ta sem
skru pu lózus mér le ge lé sek kény sze -
re, ha nem a sza bad ság ad ta tá gas tér. 

Ter mé sze te sen ez a kö tő dés be fo -
lyá sol ja a má sik em ber hez va ló vi -
szo nyun kat is. A Krisz tus ban le kö -
tött vegy ér té kű em ber szá má ra a
má sik sem el len fe let, sem le kö ten -
dő tár sat nem je lent. Egye dül szol -
gá la ti le he tő sé get ad: jé zu si lel kü let -
tel, akötődésekentúlivilágerejével
szol gál ni. 

g La borczi Gé za

Imádkozzunk!MennyeiAtyánk!Adj
nekünkolyanistentiszteletierőteret,
hogy minden kultikusan használt
eszközésszóaveledvalóközösségün-
ket,atelényedbőlvalórészesedésün-
ket erősítse.Köszönjükneked,hogy
nyitottlénynekteremtettélbennün-
ket, de kérünk, a te Fiaddal való
kapcsolatunkkössönlemindensza-
badvegyértéketbennünk,hogyígyle-
gyünkalkalmasakanekedésazegy-
másnakvalószolgálatra.Ámen.

B Öj T 4.  va Sár nap ja (l aeTare) – 1kor 10,15–17 

Értelmeshit–szabadvegyértékkel
a va Sárnap ig Éje

b Énekeskönyvünk Jézus-énekei
közöttazelsőhelyenállLaeta-
re vasárnap graduáléneke, Jo-
hannFranck verse,JohannCrü-
ger dallamával:aJézus,boldog-
ságom (EÉ357).Avasárnapelne-
vezéseÉzsaiás66,10-bőlszárma-
zik:„ÖrüljetekJeruzsálemmel!
Vigadjatok vele mindnyájan,
akikszeretitek!Szívbőlörüljetek
velemind, akik gyászoltátok!”

Nagy böjt ben já runk, így az öröm re
va ló fel szó lí tás bi zony el lent mon dá -
sos nak tűn het a hí vek szá má ra. Az
ün nep igé i re és mon da ni va ló já ra fi -
gyel ve, azt ki bont va ke rül he tünk csak
kö zel e va sár nap köz pon ti mon da ni -
va ló já hoz: Krisz tus ál do za tá val az
élet ke nye ré vé lett. Így nyer je len tő -
sé get és ér tel met e na pon az ün nep
evan gé li u ma (Jn 6,1–15), Jé zus ke nyér -
cso dá ja és az epis to la (Gal 4,21–31),
mely az Ótestamentumból vett pél da
alap ján fi gyel mez te ti Krisz tus gyü le -
ke ze tét: a Fi ú ban fi ak ká let tünk, Is ten
gyer me ke i ként az ő asz ta lá nál, az ő
kö zös sé gé ben van a he lyünk.

Ho gyan il lesz ke dik az igék hez éne -

künk? Ol vas suk most a vers so ro kat fi -
gye lem mel! „Jé zus, bol dog sá gom, /
Kö ze led be vá gyom, / Te vagy örö -
möm. / Lel kem üd vös sé gét, / Az éle -
tet, bé két / Ne ked kö szö nöm. / Meg -
vál tóm, jó pász to rom, / Ná lad na -
gyobb, drá gább kin csem / Égen-föl dön
nin csen. // Száz vi har ha tá mad, / Me -
ne dék vár ná lad, / Biz tos ol ta lom. / Bár
meg ren dül min den, / Mel let tem állsz
hí ven, / Drá ga Jé zu som. / Légy ve lem,
s nincs fé le lem. / Bűn, po kol ha tal ma
el len / Ka rod meg véd en gem. // Jé zus,
rád te kin tek, / S mú ló föl di kin cset /
Nem ke re sek én. / Hír ne vet, nagy sá -
got, / Si kert itt nem vá rok, / Csak te
légy enyém! / Uta mon ha fáj da lom /
És ke reszt vár, hor dom hit tel: / Tő led
nem sza kít el. // Jé zus, üd vös sé gem, /
Örö möm, nap fé nyem / Te vagy ha lá -
lig. / Kik sze re tik Is tent, / Azok nak itt
min den / Ja vá ra vá lik. / Bo rú ban visz
bár utam, / Te vagy fény lő nap vi lá gom,
/ Jé zus, bol dog sá gom!”

Bi za lom, me ne dék, ol ta lom: olyan
kulcs sza vak a vers ben, ame lyek nek a
je len té sét csak Jé zus kö zel sé gé ben, a
be lé ve tett hit ben, lé te zé sé nek és
va ló sá gá nak örö mé ben él he ti át az
em ber. A böj ti öröm nem ki tö rő
öröm. Nem uj jon gó öröm. De az

egész föl di élet alap ját ké pe ző, ne héz -
sé gek kö zött is min den kor meg tar -
tó, alapvetőkeresztényéletszemlélet.
JohannFranck (1618–1677) Gu ben -

ben szü le tett, s ké sőbb itt is halt meg.
Jo gi ta nul má nya it Kö nigs berg ben
vé gez te a har minc éves há bo rú idő -
sza ká ban. Ezek mel lett köl té szet tel is
fog lal ko zott. Pél da ké pé nek te kin -
tet te SimonDachot (Istenfélők,mily
boldogokvagytok– EÉ 509). Vissza -
tér ve Gu ben be a vá ros ka pol gár -
mes te re lett. 

Össze sen száz tíz ver sé ről van tu -
do má sunk, me lyek túl nyo mó ré sze
val lá sos tar tal mú; gyü le ke ze ti ének -
ként be ke rül tek sa ját ko rá nak éne kes -
köny ve i be is. A Jézus,boldogságom
elő ször 1653-ban je lent meg nyom ta -
tás ban Crü ger hí res éne kes köny vé -
ben, a Praxis pietatismelica cí mű
gyűj te mény ben. Franck má sik igen je -
len tős ver se a Készítsdmagad,kedves
lélek (EÉ 308) – szin tén Crü ger-dal -

lam mal. Köl té sze te kap cso la tot mu -
tat PaulGerhardt köl té sze té vel.

Jo hann Crü ger ről (1598–1662) már
sok szó esett az ÉnekKincsTár ro vat -
ban éne kes könyv-ki adá sai és dal la -
mai kap csán. Jo hann Franck kal va ló
lel ki kap cso la tát mé lyí tet te, hogy
ma ga is Gu ben mel lett szü le tett, és
ott is járt is ko lá ba. Ber li ni kán tor ként
for dult ér dek lő dé se ré geb bi ko rok
éne kei, sa ját dal la mok kom po ná lá sa
és az éne kes könyv-szer kesz tés fe lé.

Franck és Crü ger éne ké nek fel dol -
go zá sai kö zül most DietrichBuxte-
hudeJesu,meineFreude kan tá tá ját és
JohannSebastianBach 1723-ban ke -
let ke zett, azo nos cí mű mo tet tá ját
eme lem ki el ső sor ban, de is ten tisz -
te le ti szol gá lat ra ké szül ve szá mos
ko rál elő já té kot is ta lál ha tunk az or -
go na iro da lom ban.

Imád koz zuk kö zö sen La eta re va -
sár nap kol lek ta imád sá gát! Istenünk,
félelmeinkbentevagyéletünktáma-
sza.Kétségeinkközötttevagyabizo-
dalmunk.Szomorúságunkbanközel
vagyhozzánk.Töltsbeminketörö-
möddel,amelyJézusKrisztusban,a
mitestvérünkbenrejlik!Övéadicső-
ségmostésmindörökké.Ámen.

g W. Kincz lEr Zsu zsan na

Jézus,boldogságom
É ne k k incSTár

forrás

Mennyei Atyánk! Há lát adunk, hogy
Atyánk nak szó lít ha tunk té ged, és
hogy te atyai sze re tet tel hall ga tod
meg ké ré se in ket. Ké rünk, hall gasd
meg most is kö nyör gé sün ket, és
add meg böl cses sé ged del ki nek-ki -
nek azt, ami re a leg na gyobb szük sé -
ge van.

Urunk! Igéd ma is szent élet re hív
min ket, de meg kell val la nunk előt -
ted tö re del me sen, hogy bár mennyi -
re pró bál ko zunk is, ma gunk tól nem
tu dunk meg szen te lőd ni, leg fel jebb
szen tes ked ni. Ké rünk, küldd el hoz -
zánk meg ele ve ní tő Szent lel ke det,
hogy iga zi Krisz tus-kö ve tők ké vál -
has sunk. Kérünk, újítsd, ébreszd
egyházadat,éskezddelrajtam!

Urunk! Há lás szív vel meg kö szön -
jük, hogy te min den vál ság kö ze pet -
te sem ha gyod ma guk ra a ti e i det. Ké -
rünk, Lel ked del építsd és tartsd
meg gyü le ke ze te in ket, ve zesd a pász -
to ro kat és a rá juk bí zott ju ho kat. Se -
gíts, hogy kö zös sé ge ink kö zép pont -
já ban e ne héz idők ben se a pénz, ha -
nem az Úr Jé zus ke reszt je áll jon. Adj
fent ről jö vő erőtésküldetéstudatot
ahitelesbizonyságtételhez min den
egyes ke resz tény nek – de mindenki
közülelőszörisnekem!

Urunk! Ag gó dunk ma gyar ha -
zán kért, me lyet min den ol dal ról
gon dok fon nak kör be. Ké rünk, adj
tő led jö vő bé két, hogy az or szá -
gunk ban la kó kü lön bö ző cso por to -
kat a go nosz erők ne tud ják még job -
ban egy más el len han gol ni. Adj ne -
künk bá tor sá got és böl cses sé get,
hogy Jé zus Krisz tus kö ve te i ként a
meg bé ké lés szó szó lói le gyünk ott,
aho vá kül desz. Segíts,hogyénlegyek
azelsőamegbocsátásbanésabékél-
tetésben.

Urunk! Kö nyör günk az egész te -
rem tett vi lá gért, amely ben ma kü lö -
nö sen is érez zük az em be ri bűn és
go nosz ság rom bo ló ere jét. Se gíts,
hogy a vi lá gon egy re nö vek vő erő -
szak, a ha tal ma sok ki zsák má nyo ló te -
vé keny sé ge el le né ben a föl dön élő
egy ház meg tud ja mu tat ni a hit
egyet len fegy ve rét: a krisz tu si sze re -
te tet. A vi lá gon élő ve ze tők ben pe dig
éb reszd fel a lel ki is me re tet a sze gé -
nyebb or szá gok né pe iránt, hogy
lét re jö hes sen egy, a mos ta ni nál igaz -
sá go sabb vi lág rend. Adj, kér lek, lá tó
sze me ket és ér ző szí vet, hogy én is
meg lás sam a kö rü löt tem le vők szük -
sé gét. Adjlelkiismeretet,hogyelne
menjekmellettükközömbösen!

Urunk! Nem csak a szen ve dő em -
be rek, ha nem a te rem tett vi lág jaj sza -
va is fe léd hal lat szik. Amit te szép -
nek és tö ké le tes nek te rem tet tél, azt
mi, em be rek fe le lőt le nül hasz nál juk,
egy re in kább tönk re tesszük. Se gíts,
hogy tu da to san él jünk, hogy jól és jó -
ra hasz nál juk fel a föld ener gia for rá -
sa it. Se gíts, hogy kör nye ze tünk kel
har mó ni á ban él hes sünk a te ren de -
lé sed sze rint. Kérlek,adjnekemjó-
zanbelátástéserőt,hogyáttudjam
gondolniésmegtudjamváltoztatni
hétköznapiszokásaimat.

Urunk! Kö nyör günk min den be -
teg, ma gá ra ma radt vagy gyá szo ló
em be rért. Állj mel lé jük, és a ba jok
kö zött is add, hogy szün te le nül érez -
zék ál dó je len lé te det. Adj re mény sé -
get a re mény vesz tet tek nek, csen -
des vég órát a ha lál lal küsz kö dők nek.
Indítsszolgálószeretetre–indítsel
feléjük!

Le tesszük eléd éle tün ket tes tes tül-
lel kes tül. Ké rünk, add ál dá so dat he -
tünk re és min den na punk ra. Ke -
zünk mun ká ját tedd ma ra dan dó vá!
Ámen.

Oratio
œcumenica

Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai
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Össze ha son lí tás, ér té ke lés vagy csu -
pán ha tás kel tő fo ko zás cél já ból az
em ber gyak ran for dul a tár sí tás gya -
kor la tá hoz, asszo ci ál va la mi lyen ala -
pon bi zo nyos fo gal ma kat, dol go kat.

Egy ilyen, kis sé fur csa asszo ci á ció,
ami kor Ma kót tár sít juk Je ru zsá lem -
mel. Kér dez get tem is ma gam ban,
hogy mi ért ép pen Ma kót és mi ért ép -
pen Je ru zsá lem mel. Vé gül is mi kö -
ze Ma kó nak Je ru zsá lem hez, il let ve –
ne hogy politicalincorrectnesst kö ves -
sek el – mi kö ze Je ru zsá lem nek Ma -
kó hoz? Hogy jön össze ez a ket tő? Ta -
lán a ma kói hagy mát, ezt a nagy sze -
rű hun ga ri ku mot sza ba dal maz tat ták
Je ru zsá lem ben, vagy ne tán a ma kói
szent he lyek tu ris ta ára da tá nak tech -
ni ká ját pró bál ják ho no sí ta ni a szent
vá ros ban?

Egy biz tos, a meg ol dás tól olyan
messze va gyunk, mint Ma kó Je ru zsá -
lem től.

Ha son ló esz me fut ta tás nál ma rad va:
azon tű nőd tem mos ta ná ban, hogy mi
kö zük a bu ka res ti, bu da pes ti, New
York-i meg egyéb tőzs de in de xek nek,
GDP-nek meg min den fé le gaz da sá gi
mu ta tók nak a vi lág vé gé hez. 

Azt lát juk, ta pasz tal juk, hogy a vi -
lág gaz da sá gi lag fej let tebb ré szén
úr rá lett a re cesszió, a vál ság, a pénz -
ügyi, gaz da sá gi csőd, ez öm lik meg -
ál lít ha tat la nul a csap ból is. Sze gény
em be rek, akik nek töb bé-ke vés bé ve -
szély ben a min den na pi eg zisz ten ci -
á juk, csak azt lát ják, hogy a ke gyet -
len hely ze ten sen ki sem tud úr rá len -

ni. Gaz da sá gi szak em be rek, pénz gu -
ruk, po li ti kai kis és nagy mes si á sok
egy re csak szaj kóz zák a vál ság té nyét,
meg a hosszú, sö tét alag út ról be szél -
nek, amely nek nem lát szik a vé ge.
Szé pen, ki tar tón fes te ge tik egy ide -
je az ör dö göt a fal ra, ad dig-ad dig,
amíg tény leg meg je lent. A baj csak az,
hogy nem tud ják, mit kezd je nek ve -
le, meg azt sem, hogy mi ként sza ba -
dul ja nak tő le. 

Egyet ér tek JeanBaudrillard fran -
cia fi lo zó fus sal, aki azt ál lí tot ta, hogy
a va ló sá got egy re in kább a fél igaz sá -
gok, a szín lelt té nyek, a szi mu la k -
ru mok kez dik szé pen be he lyet te sí te -
ni. Ezek a szi mu la kru mok né ha – fő -
leg kri ti kus hely zet ben – erő seb bek
a va ló ság nál, és be lát ha tat lan fo lya -
ma to kat idéz nek elő. Nem cso da,
hogy az in dex szi mu la kru mok, a vir -
tu á lis gaz da sá gi, pénz ügyi krí zis szá -
mai egy re kö ze lebb vi szik az em be -
rek amúgy is le ter helt ide ge it, el csi -
gá zott fan tá zi á ját egy faj ta apo ka lip -
ti kus, vi lág vé gi élet ér zés hez. Tény,
hogy egy re rosszabb a han gu lat az
óce á non túl, a Tá vol-Ke le ten, az Eu -
ró pai Uni ó ban. A vál ság so kak ide -
ge it, tü rel mét, jó zan eszét ki kezd te,
Nyu gat-Eu ró pa ál la mai szé pen las san
vissza tér nek a pro tek ci o niz mus hoz,
Ke let-Kö zép-Eu ró pa pe dig ret teg,
hogy is mét ma gá ra ma rad. 

A TheEconomist (lon do ni gaz da -
sá gi he ti lap) arrol ér te ke zett a mi nap,
hogy ha Ke let-Eu ró pa ne ta lán tel je sen
össze omol na, ak kor az EU egé szé nek

jö vő je kér dé ses sé vá lik. A Financial
Times pe dig az 1930-as évek ször nyű -
sé ge i nek meg is mét lő dé sé vel ri o gat -
ja ol va só it. Egy szó val bár mer re la po -
zok, fi gye lek, min den in dex egy
irány ba mu tat. A „kis em ber” pe dig
mit ért az egész ből? Ta lán csak
annyit, hogy meg szű nik a mun ka he -
lye, fe je fölül el ve szik a la ká sát, lí zin -
gelt au tó ja he lyett blat tol nia kell a vil -
la mo son, és hogy a nyá ron az olasz
vagy gö rög ten ger part he lyett él -
vez ni le het Me ző mócs csend jét is.

Ha van hu mor ér zé künk, ak kor
ren ge teg jó po fa dol got is ol vas ha -
tunk. Az ÚjMagyarSzó cí mű ro má -
ni ai or szá gos köz éle ti na pi lap né hány
he te olyan je len ség ről írt, amely vé -
gül is a tra gi ko mi kum ha tá ra it sú rol -
ja, de meg erő sí tet te ben nem a gon -
do la tot, hogy ne tán mi is, mint egy -
ház, hasz nos sá, sőt nél kü löz he tet len -
né te het nénk ma gun kat. Szó val ar -
ról ol vas tam, hogy moszk vai üz let -
em be rek egy re gyak rab ban hív nak
má gu so kat és va rázs ló kat se gít sé gül,
ami kor a mé lyü lő vál ság ban már
nem se gít sem mi lyen in ter ven ció.
Pó pák jön nek, és szen telt víz zel, rá -

ol va sás sal pró bál ják hely re hoz ni a cé -
gek gaz da sá gi in de xe it. A Komszo-
molszkaja Pravda ar ról tu dó sít,
hogy sem má gus, sem pó pa nincs
elég, ah hoz ké pest, hogy mek ko ra a
ke res let, és a ta ri fá kat is köz li. Egyes
pszi cho ló gu sok az zal ma gya ráz zák
ezt az ál ta lá nos sá vá ló je len sé get,
hogy az em be rek el bi zony ta la nod tak,
ret teg nek, és az égi e ket te szik fe le -
lős sé, de egy ben hoz zá juk is for dul -
nak se gít sé gért.

A té vé ben sa ját sze mem mel lát tam,
hogy To ki ó ban több száz vál la lat ve ze -
tő, bank ve zér, üz let em ber egy sin to -
is ta temp lom ban imád koz va, ál doz va
pró bál ta ki kény sze rí te ni az is ten ség ke -
gyét. Cso dál koz tam is: ha a ra ci o ná -
lis és igen prag ma ti kus ja pá nok eh hez
a „gaz da sá gi meg ol dás hoz” nyúl tak,
ak kor tény leg itt le het a vi lág vé ge.

Ro má ni á ban kü lö nö sen a fa na ti -
zált or to dox szer ze te sek ri o gat nak a
vi lág vég kö ze li be kö vet kez té vel, an -
nak kap csán, hogy – ha nem té ve dek
– a vi lá gon ötö dik ként az or szág
be ve zet te a bio met ri kus út le ve let. Ez -
zel még ön ma gá ban nem is len ne
olyan nagy baj, de a vo nal kód já ban
va la me lyik buz gó szer ze tes fel fe de -
zett há rom ha tos szá mot, és et től az -
után fe je te te jé re ál lott itt min den, s
a Szent írás jól cél zott su ga ra i val már
az is ki de rült, hogy itt van az An ti -
krisz tus meg min den egyéb.

Hogy fel ke rül jön a bok ré ta is a ka -
lap ra, és le gyen, ami nek vég re len nie
kell, én már csak ar ra a nagy pil la nat -

ra vá rok, ami kor a kö zös ro mán–ma -
gyar kor mány ülést kö ve tő en Gyur-
csányFerenc és EmilBocmi nisz ter -
el nö kök kar ölt ve, mi nisz te re ik től és
a két or szág tisz telt kép vi se lő i től, sze -
ná to ra i tól kö vet ve a Kos suth tér ről
gya lo go san át vo nul nak a Szent Ist -
ván-ba zi li ká ba, ahol egy há zi elöl já -
rók öku me ni kus köz ben já rá sá ra –
mint to tá lis gaz da sá gi, pénz ügyi
meg ol dás – új ra fel ajánl ják ki es or -
szá ga in kat Szűz Má ri á nak.

A Szent írás sza va i val szól va: tud -
já tok, ez már a vég!

Min den fé le bal jós je len ség, el ke -
se re dés el le né re: „Tiazonban,testvé-
reim,nemvagytoksötétségben,hogy
azanaptolvajkéntlephetnemegti-
teket.Hiszenvalamennyienavilágos-
ságésanappalfiaivagytok,nemva-
gyunkazéjszakáé,semasötétségé.
Akkorneisaludjunk,mintatöbbi-
ek,hanemlegyünkéberekésjózanok.”
(1Thessz 5,4–6) 

Bi zony szük ség van a fe lül ről ka -
pott éber ség re, jó zan ság ra.

Világvégivíziók
É gTájoló

AdorjániDezsőZoltánpüspök
ErdélyiEgyházkerület

A kö zös ség temp lo ma ugyan nem
lát ha tó a kül vi lág szá má ra, ám a lel -
ki pász tor ra vá ró te en dők nin cse nek
el rejt ve: a gyü le ke zet lel ké sze vég zi a
Ka kas Lí dia, il let ve a Man dák Má ria
Sze re tet ott hon la kó i nak lel ki gon do -
zá sát, és szol gál az Il lés ut cai Nap fény
Ott hon ban is. 

Sza bó Ber ta lan Pé ter Ara don
szü le tett 1981-ben. Az it te ni evan -
gé li kus gyü le ke zet tag ja ként 1994-
ben kon fir mált TóthpálBéla lel kész -
nél. Teo ló gi ai ta nul má nya it 1999 és
2002 kö zött Ko lozs vá rott a Pro tes -
táns Teo ló gi ai In té zet ben, majd az
ezt kö ve tő két és fél év ben Bu da pes -

ten, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men foly tat ta. Ha tod éves -
ként Sár vá rott szol gált, ott avat ta lel -
késszé IttzésJános püs pök 2006. jú -
li us 15-én. Ez után a mo son ma gyar -
óvár–raj ka–he gyes ha lom–le vé li
gyü le ke zet ben volt be osz tott lel -
kész, in nen ke rült a fő vá ros ba. Nős,
a De ák té ri temp lom ban 2007-ben
kö tött há zas sá got Szabó-Haraszti
Dóra gyógy pe da gó gus sal. Az es -
kü vői szer tar tá son a fe le ség gyü le -
ke ze té nek lel ké sze, Cse lovsz ky Fe -
renc szol gált; e sze mé lyes kö tő dés
volt az oka an nak, hogy múlt va sár -
nap ő ik tat ta hi va ta lá ba az if jú
pász tort.

A 25. zsol tár 15. ver se – „Szemem
állandóanazÚrranéz,mertőszaba-
dítjakilábamatacsapdából”– alap -
ján tar tott igei el mél ke dé sé ben az es -
pe res he lyet tes ar ra buz dí tot ta szol -
ga tár sát, hogy az ő sze me is ál lan dó -
an az Úr ra néz zen, mert ő az, aki utat
mu tat, se gít és erőt ad. 

Sza bó Ber ta lan Pé ter az ik ta tá si
szer tar tás után kon fir má ci ói igé je,
Kol 3,17 alap ján – „Amitpedigszól-
tokvagycselekesztek,mindazÚrJé-
zusnevébentegyétek,hálátadvaaz
AtyaIstennekőáltala” – pré di kált.
Hang sú lyoz ta: cél ja az, hogy Is ten -
nek él jen, és a ma ga he lyén a le he tő
leg töb bet és leg job bat te gye gyü le -
ke ze té ért.

Az ün ne pi is ten tisz te let a Horthy
Ákos fel ügye lő ál tal ve ze tett köz -
gyű lés sel zá rult. En nek ke re té ben –
töb bek kö zött – a lel kész előd, Kertész
Géza, Gáncs Pé ter püs pök, va la -
mint az ara di evan gé li kus egy ház köz -
ség ből ér ke zett kül dött ség ne vé ben
Tóth pál Bé la kö szön töt te az if jú lel -
ki pász tort.

g G. Zs.

Krisztusnevébenszólniéscselekedni
SzabóBertalanPéteriktatásaazÜllőiúton

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) „Serkenjfel,akialuszol!”
–Amagyarevangélikusébredéskiemelkedőegyéniségeia20.században cí -
mű so ro za tá nak ke re té ben már ci us 12-én DanhauserLászló éle tét és szol -
gá la tát is mer tet te KerekesTitusz. Az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló föld szin ti
ter me ezúttal is csaknem szűknek bizonyult az érdeklődők számára, ezért a
következő alkalmat már az Üllői úti épület  kápolnájában tervezik megtartani.

g Szakács Tamás felvétele

b „»Hátrányoshelyzetűnek«nevezhetőaBudapest-JózsefvárosiEvan-
gélikusEgyházközség,hiszennincsakülvilágszámáraláthatótemp-
loma.Pedigfontoslenne,hogyezahajlékésezagyülekezetmások
előttis»láthatóvá«váljék,példáulrendezvényein,akerületlapjában
valómegjelenésénvagyépphonlapjánkeresztül”–neveztemegkö-
szöntésébenGáncsPéter püspökazevangélikusközösségújlelkészé-
neklegfontosabbfeladatát.SzabóBertalanPétertmárcius14-énün-
nepiistentiszteletkeretébenifj.CselovszkyFerenc lelkész,espereshe-
lyettesiktattahivatalába.

Két ott töl tött tan év a köl tő óri ás
éle té ből elég volt ah hoz, hogy az
egy ko ri püs pö ki szék he lyet be ra -
gyog ja né mi fény. 

Utóbb CsepregiBéla volt az, aki

ku ta tá sa i val össze gez te mind azt,
ami Pe tő fit Sár szent lő rinc hez kö ti.
A te le pü lés egy ko ri pap já nak má sik
gyer me ke, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok
Tit kár sá gát ve ze tő dr.CsepregiAnd-
rás evan gé li kus lel kész ezért elő adá -
sá ban nem csak a gyer mek Pe tő fi
port ré ját raj zol ta meg, ha nem Csep -
re gi Bé lá ét is, aki a Bib lia sza va
mel lett a ma gyar iro da lom al ko tó -
i nak se gít sé gé vel is össze tar tot ta
nyá ját.

Ün nep volt te hát már ci us 15. a
Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség „össze gyü le ke zé sé nek nap -
ján” – nem ze ti ün nep, ki csit más -
képp. Ezen a na pon a bé kás me gye -
ri temp lom ban nem a for ra dal már
köl tő alak ja vált fon tos sá, sok kal in -
kább az evan gé li kus kis di á ké, aki nek
em lé ke ha gyo mányt és kö zös sé get
te rem tett. Az év ti ze dek alatt Sár -
szent lő rin cen, már ci us 15-én Bé -
kás me gye ren. 

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

Március15.Csillaghegyen
f Folytatásaz1.oldalról

Dr.CsepregiAndrás–édesapja
Petőfi-monográfiájával
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b Többmintszázhúszezerforintlapultab-
banapénztárcában,amelyetLázárOlivér
egyetemistataláltfutásközbenasopro-
nierdőbenanapokban.Apénzteszébe
semjutottmegtartani,visszaadtaatulaj-
donosának,ésmindösszeegyköszönetet
fogadottelacsaládtól.

– A na pok ban dél előtt el vit tük a lá nyun kat
te nisz edzés re, és mi vel csak egy óra múl va kel -
lett ér te men ni, mint ilyen kor min dig, a má -
sik két gye rek kel és a ku tyá val az er dő be men -
tünk sé tál ni – me sél te el a Kisalföldnek a tör -
tén te ket LosonczinéTamásTeodóra.

– Ké sőbb vissza men tünk a lá nyun kért, majd
a jég pá lyán kö töt tünk ki. Mi kor ha za in dul tunk,
fér jem ész re vet te, hogy a pénz tár cá ja hi ány zik
a ka bát zse bé ből. Pá nik ba es tünk, mert elég sok
pénz volt ben ne és a fér jem összes ira ta. Most
hol ke res sük? A te nisz- vagy a jég pá lyán? Az
er dő ben? Tel je sen re mény te len nek tűnt a do -
log, en nek el le né re a fér jem el in dult, hogy be -
jár ja a hely szí ne ket. Az er dő ből te le fo nált ha -
za el ke se red ve, se hol sem mi, ami kor hir te len
ész re vet te, hogy a friss hó ba va la ki be le ír ta a
kö vet ke zőt: „A TÁR CÁ DAT MEG TA LÁL -
TAM”. Ép pen le tet tem a te le font, ami kor csen -
get tek – mond ta Lo son czi né Ta más Te o dó ra.

Egy fi a tal fiú állt az aj tó ban, és át ad ta az el -
ve szett nek hitt pénz tár cán kat, ben ne a ren ge -
teg pénz zel és irat tal. Döb ben ten áll tam ott,
nem győz tem kö szön ni. Há lánk je lé ül sze ret -
tem vol na ne ki vi szon zá sul pénzt ad ni, de hi -
á ba győz köd tem, nem fo ga dott el sem mit. Ez -
úton is kö szön jük ne ki fá ra do zá sát. A szü lei
büsz kék le het nek rá.

– Nem tar tom nagy do log nak, hogy va la ki
vissza ad egy pénz tár cát a gaz dá já nak – mond -
ta sze ré nyen Lá zár Oli vér el ső éves er dő mér -
nök-hall ga tó. – Gon do lom, a sa ját, ne héz
mun ká val össze sze dett pén ze volt ben ne. Ép -
pen fu tot tam az er dő ben a Ká roly-ki lá tó hoz,
ami kor ész re vet tem, hogy előt tem he ver a hó -
ban a tár ca. Fel vet tem és meg néz tem. Több
mint száz húsz ezer fo rint kész pénz la pult ben -
ne és sze mé lyes ira tok. Zseb re tet tem, nem
mon dom, majd le húz ta ró lam a ga tyát a hegy -
nek fel fe lé, volt ben ne töl te lék. A De ák-kút nál
az út szé lé re oda ír tam a hó ba, hogy meg ta lál -
tam a pénz tár cát, hogy a gaz dá ja, mi kor ezt el -
ol vas sa, meg nyu god jon, és ne kell jen to vább
ke res gél nie. Az tán vissza fu tot tam a kol lé gi um -
ba, le zu ha nyoz tam, át öl töz tem, meg néz tem a
ne ten, hol van az az ut ca, ami a lak cím kár tyán
sze re pel, meg ír tam egy e-mailt Lo son czi úr -
nak, hogy ne ag gód jon, mert vi szem vissza a
tár cá ját. Mi kor hoz zá juk ér kez tem, csak a fe -
le sé ge volt ott hon, de na gyon örült, hogy
meg ke rült a tár ca. Meg akart ju tal maz ni, de
nem fo gad tam el. Meg kö szön te, ne kem jó ér -
zés volt, hogy se gí tet tem va la ki nek, ez zel el van
in téz ve.

A fi a tal em bert sze ret tük vol na fény kép pel
is be mu tat ni ol va só ink nak, ő azon ban et től el -
zár kó zott, mond ván: iga zá ból sem mi kü lön -
le ges nin csen a szto ri ban. „Ilye nek az NY ME
hall ga tói – mond ta. „A sel me ci ha gyo má nyok
szel le me nem csak az ivás ról meg a nó tá zás ról
szól, ha nem va la mi mást is ta nít ne künk:
össze tar tást, tisz tes sé get, be csü le tes sé get és
má sok tisz te le tét, ami a mai vi lág ból kezd ki -
vesz ni.”

g Gosz to nyi Mik lós
(Forrás:Kisalföld.hu)

Vissza�vit�te�a�ta�lált�száz�húsz�ez�ret

Párbeszédszívtőlszívig

b Ünnepizsinatkeretébeniktattákhivata-
lábaBálintBenczédiFerencet, azErdélyi
UnitáriusEgyházharmincegyedikpüspö-
kétmárcius6-ánakolozsváribelvárosi
unitáriustemplomban.Azegyházmúltév
decemberében a Segesvár melletti Fe-
héregyházán,aPetőfi-emlékhelyközelé-
benépültMillenniumitemplombanvá-
lasztottamegazújtisztségviselőket.

Az ün nep sé gen er dé lyi és ma gyar or szá gi egy há -
zi mél tó sá gok, ön kor mány za ti kép vi se lők, an gol
és ame ri kai uni ver za lis ta egy há zak el nö kei vet -
tek részt, je len volt to váb bá FüzesOszkár, a Ma -
gyar Köz tár sa ság ro má ni ai nagy kö ve te, a ma gyar
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ré szé ről dr.
CsepregiAndrás tit kár ság ve ze tő, va la mint a ro -
mán kul tusz mi nisz té ri um ál lam tit ká ra is. 
NagyLászló fő jegy ző áhí ta ta után CsákaJó-

zsef fő gond nok nyi tot ta meg a zsi nat rend kí vü li
ülé sét. Bá lint Ben czé di Fe renc be ik ta tá si szer tar -
tá sát dr. Szabó Árpád nyu gal ma zott püs pök,
Nagy Lász ló fő jegy ző, RüszF.Tibor,NagyEnd-
re,LőrincziLajos,SimóSándor és PapMária es -
pe re sek ve zet ték le. Ezt kö vet te a fris sen be ik ta -
tott püs pök szol gá la ta. 

Be szé dé ben Bá lint Ben czé di Fe renc ar ra pró -
bált vá laszt ad ni, hogy mi az egy ház kül de té se és
fel ada ta. Meg ál la pí tot ta, hogy az egy ház nak fel
kell mu tat nia egy po zi tív jö vő ké pet, és en nek el -
éré sé hez szük ség van a ci vil tár sa da lom sze rep -
vál la lá sá ra az egy há zon be lül is.

Az is ten tisz te let után el ső ként Sza bó Ár pád
nyu gal ma zott püs pök szólt utód já hoz. Hang sú -

lyoz ta, hogy tör té nel mi pil la na tot élünk át, mert
meg tört egy ha gyo mány; ez út tal „az előd nem
a sír ból in te get az utód nak, ha nem meg fog ja a
ke zét, és együtt áll nak be a sor ba”. RázmányCsa-
bapüs pök a Ma gyar or szá gi Uni tá ri us Egy ház ne -
vé ben mon dot ta, hogy az zal a sze re tet tel ér ke -
zett a ren dez vény re, amellyel a kis test vér néz fel
a nagy ra. WilliamSinkford, az Ame ri kai Uni tá -
ri us Uni ver za lis ta Egy ház el nö ke az el múlt év -
szá za dok egy re szo ro sabb ra fű ző dő test vér kap -
cso la tá ról be szélt, AdorjániDezsőZoltán evan -
gé li kus püs pök jó szom szé di és jó ba rá ti kap cso -
lat hoz ha son lí tot ta az egy há zak kö zöt ti vi -
szonyt, amely re to vább ra is Is ten ál dá sát kér te. 

Az egy há zi elöl já rók be szé dét Fü zes Osz kár
biz ta tó sza vai kö vet ték. A nagy kö vet tá mo ga tá -
sá ról biz to sí tot ta az uni tá ri us egy há zat mind ab -
ban, amit tesz a ma gyar ság ér de ké ben. Csep re -
gi And rás azt kí ván ta az új püs pök nek, hogy a
krisz tu si bé kes ség és egye nes ség je gyé ben ve zes -
se egy há zát. 

A be ik ta tá si ün nep ség Bá lint Ben czé di Fe renc
ma gyar, ro mán és an gol nyel vű kö szö nő sza va -
i val zá rult. 

Az Er dé lyi Uni tá ri us Egy ház har minc egye dik
püs pö ke 1952-ben szü le tett Se ges vá ron, édes ap -
ja szin tén lel kész volt. A teo ló gia el vég zé se
után, 1975-től Ma ros vá sár he lyen dol go zott se géd -
lel kész ként. 1977-től a Kis-Kü kül lő men ti Dés -
fal ván szol gált, és a ha rang lá bi, va la mint a vá mos -
ud var he lyi gyü le ke zet ben te vé keny ke dett be szol -
gá ló lel kész ként. 1979-től a fő ta nács, majd az egy -
há zi kép vi se lő ta nács tag ja, az utób bi négy év -
ben a ko lozs-tor dai egy ház kör jegy ző je. 1994-től
a ko lozs vár-bel vá ro si egy ház köz ség lel ké sze. 

g – vE mE sE –

BeiktattákKolozsvárott
a31.erdélyiunitáriuspüspököt

BalogZoltán GaramvölgyiLászló

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ)
nem zet kö zi fej lesz té si mun ká i ról tar tott elő adást
Szelényi Gábor az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) már ci us 16-ai al kal mán
egy há zunk Ül lői úti szék há zá ban. 

Az egye sü let hez rég óta kö tő dő ag rár mér nök
2005-től dol go zik fő ál lás ban a MÖSZ-nél, de
kül ső szak ér tő ként már azt meg elő ző en is részt
vett a se gély szer ve zet mun ká já ban. Je len leg a
stra té gi ai osz tályt erő sí ti; kül föl di fej lesz té si
cél te rü le tek igé nye it és szük ség le te it mé ri fel, és
azok ból ki in dul va ter vez pro jek te ket, il let ve
ke res for rá so kat a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz.
Tar tós ki kül de tés ben Szer bia dé li ré szén, Szan -
dzsák ré gi ó ban tel je sí tett szol gá la tot, de a há rom -
gyer me kes csa lád apa pél dá ul Af ga nisz tán ban is
meg for dult, igaz, oda csak rö vi debb idő sza kok -
ra, egy-egy fel mé rés ide jé re uta zott ki. Hét fő es ti
lap zár tánk ide jén tar tott be szá mo ló já ban rész -
le te seb ben min den eset re e két em lí tett tér ség -
ben vég zett mun ká ját is mer tet te. 

A tra di ci o ná li san bir ka te nyész tő vi dék,
Szan dzsák kap csán szó esett a MÖSZ ál lat ál -
lo mány-bő ví tő prog ram já ról, mely nek ke re té -
ben nyá ja kat ad tak a dél szláv há bo rú ide jén ju -
ha i kat el vesz tő csa lá dok nak, Af ga nisz tán nal
kap cso lat ban pe dig el ső sor ban az is ko la épí té -
se ket emel te ki. Me ző gaz da sá gi szak em ber ként
ter mé sze te sen a föld mű ve lés af gán le he tő sé ge -

i ről is szót ej tett; a szél ső sé ge sen kon ti nen tá -
lis ég haj la tú, si va ta gos-hegy vi dé kes észa ki or -
szág rész dön tő en ter mé ket len, a fo lyó völ -
gyek ben vi szont szin te min den meg te rem(het).

Az 1991-ben ala pí tott se gély szer ve zet a fen -
tebb em lí tett te rü le te ken kí vül hu ma ni tá ri us se -
gé lye zést és/vagy fej lesz té si mun kát foly tatott,
illetve folytat a Kö zel-Ke le ten (Gá zai öve zet, Li -
ba non), Dél ke let-Ázsi á ban (Srí Lan ka) és a Ka -
u ká zus észa ki ré szén (Cse csen föld) is. Kö zép-
Ke let-Eu ró pá ban Kár pát al ján és Szé kely föl dön
is se gít. (A ro má ni ai ár vi ze ket em lít ve Sze lé -
nyi Gá bor fel idéz te, hogy az egyik te le pü lé sen
a ká ro sul tak nak fon to sabb volt temp lo muk új -
já épí té se, mint sa ját ott ho nu ké.)

Mint az EvangélikusÉletből tá jé ko zó dók nyil -
ván va ló an tud ják, a MÖSZ ter mé sze te sen nem
csak Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül dol go zik, sőt.
Itt ho ni te vé keny sé gé nek ge rin cét a csa lá dok és
a gyer me kek vé del me, a haj lék ta la nok és a ro mák
se gí té se, valamint a szen ve dély be te gek el lá tá sa
ké pe zi. Fel ada ta it töb bek kö zött az ala pí tó egy -
há zak tá mo ga tá sa i ból, ma gán sze mé lyek, cégek
ado má nya i ból és pá lyá za tok ré vén lát ja el; kül -
ho ni szol gá la ta it el ső sor ban kül ügy mi nisz té ri -
u mi és eu ró pai uni ós for rá sok ból fi nan szí roz za. 

g V. J.
Az ökumenikus segélyszervezet afganisztáni
munkájárólaszomszédosoldalonolvashatnak.

Segélyszervezőkülmissziókban
Az óri á si szín ház te rem nek mint egy két har ma -
da telt meg a XVI. ke rü let ből ér ke zett pe da gó -
gu sok kal, lel ki pász to rok kal, de sok ér dek lő dő
jött a fő vá ros más ré szé ről és vi dé ki te le pü lé -
sek ről is. A szer ve zők cél ja az volt, hogy meg -
mu tas sák, mi lyen ered ményt hoz hat az erő -
szak men tes kom mu ni ká ció al kal ma zá sa az
óvo dai, is ko lai ne ve lés ben. 

A mód szer ki dol go zá sa MarshallRosenberg
ame ri kai pszi cho ló gus ne vé hez fű ző dik. Ná la
ta nult JónaiÉvaHava, aki ma már akk re di tált
tré ner ként tart kép zé se ket Ma gyar or szá gon.
Mun ka tár sa i val együtt így jel le mez ték az erő -
szak men tes kom mu ni ká ci ót: be le ér ző pár be -
széd, amely a má sik ér zé se it, szük ség le te it ve -
szi fi gye lem be; azt, ami ve le össze köt, mint sem
azt, ami el vá lasz ta na egy más tól. 

Az „el mé le ti” ta ní tás után szi tu á ci ós já té ko -
kon ke resz tül, egy gyer mek cso port be vo ná sá -
val mu tat ták be a mód szer al kal ma zá sát. A ta -
pasz ta la tok ki cse ré lé sé re, kér dé sek meg fo gal -
ma zá sá ra a dél utá ni cso port be szél ge té se ken
nyílt mód.

A kon fe ren cia vonz ere jét fo koz ta, hogy a
szer ve zők nek olyan pro mi nens sze mé lyi sé -
ge ket si ke rült meg nyer ni ük elő adás tar tá sá ra,
mint CsépeValéria aka dé mi kus, a MTA fő tit -
kár he lyet te se, BalogZoltán or szág gyű lé si kép -

vi se lő, dr.BeerMiklós ka to li kus me gyés püs pök,
GáncsPéter evan gé li kus püs pök, dr.Garamvöl-
gyiLászló, az Országos Rendőr-főkapitányság
volt kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja, to váb bá dr.
CsepregiAndrás lel kész és NagyrónaiLászló
szak mai ta nács adó, akik az OKM-et kép vi sel -
ték a ren dez vé nyen. (Akonferenciátkamerával
rögzítették,ígyazanyagDVD-nmindenérdek-
lődőszámáraelérhetőlesz.)

Az elő adá sok az erő szak ter je dé sé nek más és
más, alat to mos mód jai ra irá nyí tot ták a hall ga -
tó ság fi gyel mét, rá mu tat va a ba jok gyö ke ré re,
az em be ri szív sze re tet len sé gé re, amely – aho -
gyan Gáncs Pé ter fo gal ma zott – „gyö kér ke ze -
lést igé nyel”. A fel kért ven dé gek még is mind -
annyi an a re ményt köz ve tí tet ték. Az ag resszió,
a ver bá lis erő szak fé kez he tő és le győz he tő, ha
– Ro s en berg ki fe je zé sé vel él ve – az em ber meg -
ta nul „együtt ször föz ni a má sik kal”, vagy is meg
akar ja ér te ni a má sik em bert. Be er Mik lós
szel le mes meg fo gal ma zá sá ban pe dig (utal va a
Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Kék Ma dár kó -
ru sá nak a nap ele jén elő adott, Legyetekjól,ha
tudtok cí mű da lá ra) így hang zott a kon fe ren cia
üze ne te: „Le gye tek jól, mert tud tok!”

g B. Pin tér Már ta
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– Min dig is fog lal koz ta tott a gon -
do lat, hogy hosszabb-rö vi debb ide -
ig va la me lyik har ma dik vi lág be li vagy
fej lő dő or szág ban dol goz zak. Sze ret -
tem vol na ki pró bál ni ma gam, hogy
helyt tu dok-e áll ni. A 2004. évi szö -
kő ár után né hány hó na pot Srí Lan -
kán töl töt tem. Ak kor – négy nap pal
a cu na mit kö ve tő en – egyik pil la nat -
ról a má sik ra ta lál tam ma gam a ka -
taszt ró fa hely szí nén. Sok ko ló él -
mény volt. De gyor san kel lett cse le -
ked nünk, és ilyen kor nincs idő a
töp ren gés re.
–Azafganisztánimegbízásezzel

szembennemérteváratlanul…
– In du lás előtt so kat be szél get tem

azok kal a kol lé gá im mal, akik hu za -
mo sabb időt töl töt tek már kint. Ta -
ná cso kat ad tak, hogy mit vi gyek
ma gam mal, vagy hogy mi re fi gyel jek
majd bi zo nyos hely ze tek ben. De tel -
je sen nem le het fel ké szül ni egy ilyen
uta zás ra, hi szen egy me rő ben más vi -
lág ról be szé lünk…

Ki sebb meg sza kí tá sok kal 2007
áp ri li sá tól 2008 ok tó be ré ig dol goz -
tam Bagh lan tar to mány fő vá ro sá ban,
a kö rül be lül száz negy ve nez res lé -
lek szá mú Pol-e Khom ri ban. Időm
nagy ré szét ott töl töt tem, de ter mé -
sze te sen több ször jár tam a se gély -
szer ve zet má sik köz pont já ban, Ma -
zar-e Sha rif ban, il let ve Ka bul ban is.
–AMÖSZészak-afganisztánite-

vékenységérőlrendszeresenhírtadunk
az Evan gé li kus Élet ben, de azért
összefoglalnáröviden?

– Ott lé tünk el ső sza ka szát a gyors
se gít ség nyúj tás, a hu ma ni tá ri us se -
gé lye zés jel le mez te. A tá lib re zsim
meg dön té se után, 2002-ben a kül -
ügy mi nisz té ri u mi se gély szál lít mány
szét osz tá sá ra kér tek fel ben nün ket.
Élel mi szert, ivó vi zet, sát ra kat, ta ka -
ró kat jut tat tunk el az em be rek hez. A
köz vet len élet ve szély múl tá val kez -
dőd he tett el az a fej lesz té si mun ka,
amely már az élet kö rül mé nyek ja ví -
tá sát cé loz ta. Har minc év nyi há bo rús
hely zet után – pél dá ul – az ok ta tás
és a me ző gaz da ság tá mo ga tá sá val,
inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok kal,
mun ka hely te rem tés sel a nor ma li zá -
ló dást pró bál juk elő se gí te ni. Ez per -
sze nem megy gyor san, lé pé sen ként
ha la dunk elő re.
–Mivoltakonkrétfeladata?
– A fej lesz té si mun kák irá nyí tá sa,

ko or di ná lá sa, össze fo gá sa, va la mint
kap cso lat tar tás, egyez te tés part ne re -
ink kel, a töb bi NGO-val (non-govern-
mentalorganization,azaznemkor-
mányzatiszervezet–aszerk.) és az
ön kor mány za tok kal. Fő ként csak a
mun kám hoz kap cso ló dó an moz dul -
tam ki az iro dánk ból, mi vel a biz ton -
sá gi hely zet sem olyan, hogy nyu god -
tan le hes sen sé tál gat ni az ut cá kon. Az
or szág dé li ré szé ben még most is há -
bo rú van, és az utób bi más fél-két év -
ben észa kon is rosszab bo dott a hely -
zet, nőtt az ön gyil kos me rény le tek és
a rob ban tá sok szá ma.
–Voltközvetlenéletveszélyben?
– Elő for dult, hogy az iro dánk tól

né hány ut cá nyi ra lé vő bör tön ből
meg szö kött né hány rab, és az ül dö -
zé sük köz ben lö völ dö zés tört ki a kör -
nyé kün kön, de olyan at ro ci tás, amely
ki fe je zet ten a se gély szer ve zet el len irá -
nyult vol na, mind ez idá ig nem volt.
A leg több tá ma dás cél pont ja a ka to -
na ság és a rend őr ség; nem csak ezért,

de – bár tart juk ve lük a kap cso la tot
– nem a ma gyar hon véd ség tá bo rá -
ban élünk, ha nem bent a vá ros ban.
–Hamáravárostemlíti:milyen

ahelyiekélete?
– A leg töb ben vá lyog há zak ban él -

nek. A vi szo nyok ról so kat el árul hat
az, hogy mi u tán ha za jöt tem, az el -
ső idő ben rend re meg döb ben tem
azon, hogy es te tíz után is van
áram… A me ne kül tek és a vissza te -
le pül tek tá bo ra i ban még szű kö seb -
bek a kö rül mé nyek. De a ne héz sé gek
el le né re min den na pi éle tet pró bál -
nak él ni az em be rek! Erős élet ösz tön
mun kál ko dik ben nük. So ha nem
gon dol ják, hogy nincs to vább. Ki tar -
tó ak; ha va la mi nem si ke rül, új ra kez -
dik. A la kos ság túl nyo mó több sé ge
a me ző gaz da ság ban dol go zik, egy -
sze rű en azért, mert itt kap mun kát.
Az af gán azon ban alap ve tő en ke res -
ke dő nép. A pi ac leg alább is min dig
na gyon han gos és élénk…
–Ezazarabvilágotidézi…Jólsej-

tem,hogyavallásazitthontapasz-
talhatóhoz képest sokkal nagyobb
szerepetkapamindennapokban?

– Az isz lám va ló ban az élet min -
den te rü le tén je len van. Elég, ha csak
ar ra gon do lunk, hogy a mü ez zin
hang ja na pon ta öt ször imá ra hív ja az
em be re ket. De a meg be szé lé sek, tár -
gya lá sok is egy-egy Ko rán-idé zet fel -

ol va sá sá val kez dőd nek, nem be szél -
ve az ün nep sé gek ről, alap kő le té te lek -
ről, épü let át adá sok ról. Ren ge teg olyan
ki fe je zé sük van, amely a val lás hoz kö -
tő dik; gyak ran mond ják, hogy min -
den Al lah aka ra tá ból tör té nik.
–Elképzelhetőegyáltalánközöttük

azistentagadás?
– Nem jel lem ző. Né me lyek ter mé -

sze te sen ke vés bé gya ko rol ják a val -
lá su kat, de olyan em ber rel nem ta lál -
koz tam, aki meg kér dő je lez te vol na
Al lah lé tét.
–AMÖSZ,bárahazaireformá-

tus,evangélikus,metodista,unitári-
usésortodoxegyházalapította,nem
misszionál…

– A hu ma ni tá ri us se gé lye zés és a
fej lesz té si mun ka nem a hit té rí tés cél -
já val zaj lik! Alap el vünk, hogy nem -
re, nem ze ti ség re, val lás ra és vi lág né -
zet re va ló te kin tet nél kül se gí tünk a
baj ba ju tot tak nak és a leg rá szo rul tab -
bak nak. Af ga nisz tán ban is oda fi gye -
lünk ar ra, hogy ne sért sük meg a he -
lyi ek meg győ ző dé sét. Pél dá ul nem az
itt hon meg szo kott, kör ala kú és a ke -
resz tet áb rá zo ló lo gón kat hasz nál juk,
ha nem csak a HIA be tű szót, amely
szer ve ze tünk an gol ne vé ből – Hun-
garianInterchurchAid– ala kult.

Ma gán em ber ként nem kér ked -
tem ke resz tény hi tem mel – de tit kol -
nom sem kel lett. És so ha nem érez -
tem, hogy fur csán néz tek vol na rám
azért, mert nem mu zul mán va gyok.
Ked ve sek, ba rát sá go sak, nyi tot tak
vol tak ve lem.
–Debiztosanvoltegyhatár,hogy

mennyireengedtékközelmagukhoz…

– Ne héz ezt pon to san meg ál la pí ta -
ni… Min den eset re a köz vet len mun -
ka tár sa ink kal az át la gos nál szo ro -
sabb kap cso la tot si ke rült ki ala kí ta -
nom. Időn ként nyíl tan be szél get tünk
olyan té mák ról is, ame lyek gyak ran
még az egy más kö zöt ti tár sal gá sa ik so -
rán is ta bu nak szá mí ta nak. Ilyen pél -
dá ul a csa lá don be lü li erő szak vagy a
gyer me kek bán tal ma zá sa.
–Tenniistudottvalamitezekellen?
– Mint mond tam, meg le he tő sen

rit kán ke rül nek nyil vá nos ság ra ezek
a dol gok. A tár sa da lom rend kí vül
csa lád cent ri kus; ha kül ső fe nye ge tést
érez nek, össze zár ják so ra i kat, és
meg vé dik egy mást. Kí vül ál ló ként –
mert még is csak az vol tam – ezek ben
a kér dé sek ben ne héz ered ményt el -
ér ni. El ső sor ban az is ko lai ok ta tás-
ne ve lés le het az a te rü let, ahol a kü -
lön fé le pél dák, élet vi te lek meg mu ta -
tá sá val, meg is mer te té sé vel vál toz -
tat ni le het a „ha gyo má nyo kon”.

A MÖSZ af ga nisz tá ni je len lé té -
nek is ez a lé nye ge. A he lyi kö rül mé -
nyek ből, adott sá gok ból, kul tú rá ból
ki in dul va, a szo ká sok ra, ta pasz ta la -
tok ra és szük ség le tek re épít ve pró -
bál juk for mál ni a szem lé le tü ket, és
pró bá lunk új le he tő sé ge ket ad ni a
ke zük be.

Az egyik leg na gyobb si ker él mény -
ként él tem meg, ami kor a vissza te le -
pül tek tá bo rá ban az új, száz em bert
fog lal koz ta tó tég la gyár át adá sa kor azt
lát tam az em be re ken: ér tet ték és ér té -
kel ték, hogy nem ado mányt vit tünk ne -
kik, és nem ala mizs nát osz tot tunk
kö zöt tük, ha nem mun ka le he tő sé get te -

rem tet tünk ne kik, és így se gí tet tük őket
ab ban, hogy talp ra tud ja nak áll ni.
– Afganisztáni tartózkodásából

azért,gondolom,nemcsakahelyiek
„profitáltak”…

– Csak ugyan so kat ta nul tam be lő -
le. Em lí tet tem már az af gá nok ki tar tá -
sát. Ma már én is más képp vi szo nyu -
lok a fel ada tok hoz; bát rab ban né zek
szem be azok kal, ame lyek ko ráb ban
meg old ha tat lan nak vagy leg alább is ne -
héz nek tűn tek. Tu dom, hogy kell és le -
het meg ol dást ta lál ni a prob lé mák ra.

A csa pat mun ká ra is más szem mel
te kin tek. Itt hon a se gély szer ve zet
„fő ha di szál lá sán” több mint hú szan
dol go zunk. Kint – bár a he lyi mun -
ka tár sak szá ma bő har minc fő, és
nagy pro jek tek ese té ben ez a szám el -
éri a hat va nat is – a MÖSZ kép vi se -
le té ben né hány ma gyar mun ka tár -
sam mal kö zö sen irá nyí tot tuk a prog -
ra mo kat, de volt úgy is, hogy he te kig
egye dül kel lett helyt áll nom. Ilyen kor
azért hi ány zott va la ki, aki vel rög tön
meg oszt hat tam vol na a gon do la ta i -
mat, az öt le te i met, a kér dé se i met.
Úgy gon do lom, hogy a ha tá ro zott ság,
az el kö te le zett ség és a cél tu da tos ság
fon tos em be ri tu laj don sá gok eb ben
a szak má ban, hogy meg fe le lő fe le lő -
ség gel he lyes dön té se ket tud junk
hoz ni szük ség hely zet ben lé vő em be -
rek meg se gí té sé ért. 
–Visszamegy?
– Egy-egy el len őr ző vil lám lá to ga -

tás ra, ha szük ség van rá, el kép zel he -
tő, hogy igen. De most na gyon tu dom
ér té kel ni, hogy itt hon le he tek.
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b Élénk visszhangot váltott ki a
KároliGáspárReformátusEgye-
temenazelmúltévőszénrende-
zett,Irányváltás címűsorozat,
amelynekdr.FabinyTibor volt
az ötletgazdája és szervezője.
Olvasóink is örömmel fogad-
ták azt a három bizonyságté-
telt, amelyetMai megtérések
felcímmelközöltünkelőzőböj-
tiszámainkban.Asorozatbefe-
jezéseként most a házigazdát
kérdeztük azEvangélikus Élet
szerkesztőségében–mindenek-
előttarról,hogymilyenszemé-
lyesindítékokkésztettékasoro-
zatmegszervezésére.

– Édes apám sok szor me sélt ne -
künk meg té ré sé ről, amely a há bo rú
utá ni lel ki éb re dés ide jén tör tént.
Gyer mek ko rom ban is sze ret tem la -
poz gat ni egyik fény kép al bu mát,
amely drá mai erő vel je le ní tet te meg
a kü lönb sé get „té koz ló” if jú sá ga és új -
já szü le tett éle te kö zött. A fény kép al -
bum egyik ol da lán ez állt: „Vi ta an -
ti qua – an te con vers ion em” (A ré gi
élet – a meg té rés előtt). A fény ké pen
ele gáns vi lág fi ak egy csi nos fi a tal
hölgy tár sa sá gá ban ül nek egy (ál)re -
pü lő gé pen, mint ha ez zel egy kor szak
vi lá ga is el re pül ne… Az al bum má -
sik ol da lán ez ol vas ha tó: „Új kez det:
Krisz tus Uram szol gá la tá ban”. Apám,
az egy ko ri tár sa sá gi úri fiú a ké pen fe -
ke te öl töny ben, tisz ta arc cal, őszin -
te ko moly ság gal, ke zé ben a Bib li á val
hir de ti Is ten igé jét. Már nem nagy -
vá ro si sza lon höl gyek rep de sik kö rül,
ha nem egy sze rű vi dé ki pa raszt em be -
rek hall gat ják áhí tat tal az ige ma gya -
rá za tát. Micsoda különbség!

Ez a fény kép al bum szá mom ra min -
dig Azembertragédiájának ró mai je -
le ne tét jut tat ja eszem be. Még gyer mek -
ként, ami kor elő ször lát tam a darabot
a Nem ze ti Szín ház ban, mé lyen em lé -
ke ze tem be vé ső dött a je le net. Az elő -
adás ban a ké jen cek és a kéj höl gyek or -
gi á ja végén a háttérből fo ko za to san je -
le nik meg a ke reszt  Pé ter apos tol ke -
zé ben: „Te nyo mo rú faj! – Gyá va nem -
ze dék…” Mi cso da kont raszt! A ré gi és
az új vi lág, a ré gi és az új élet kö zött! Mi -
cso da meg pró bál ta tá sok és tra gé di ák
árán de rül ki, hogy a va ló ság alap ve tő -
en más, mint ko ráb ban hit tük!
– Ön tehát ébredési keresztény

családbólszármazik…
– Így is mond hat juk. Édes apám ko -

ra be li le ve lé ből tu dom, hogy 1955 ta -
va szán, köz vet le nül a szü le té sem előtt
a szü le im na gyon so kat imád koz tak
ér tem, s igen ko mo lyan vet ték azt a
bib li ai igét, hogy „mindenelsőszülött
fiúazÚrnakszenteltessék”. Szü le té sem
után egy tá bo ri püs pök ko csi ján vitt
le ben nün ket Bu da pest ről a csög lei
pa ró ki á ra. Volt lel kész, aki ezt a gesz -
tust „a li be rá lis teo ló gi á nak a pi e tiz -
mus fe let ti győ zel me ként” ér té kel te.
Apám – mint ír ta – in kább a sze re tet
győ zel mét lát ta eb ben a meg nyil vá nu -
lás ban.

Mind azon ál tal igaz egy hí res evan -
gé li zá tor nak az a meg ál la pí tá sa, hogy
„sem a ne ve lé si, sem az éb re dé si ke -
resz tyén ség nem biz to sít ja az üd vös -
sé get, mert az üd vös ség nek egyet len
alap ja van: az élő hit tel el fo ga dott bűn -
bo csá tó ke gye lem”. Nem sza bad te hát
le be csül ni a „ne ve lé si ke resz tény sé get”
– ahogy én ne ve zem: a pol gár ke -
resz tény sé get –, és nem kell ide a li zál -
nunk az éb re dé si ke resz tény sé get, az
én szó hasz ná la tom ban: a drá mai ke -
resz tény sé get sem. Az éb re dé si ke resz -

tény ség nek is van nak ko moly kí sér té -
sei és teo ló gi ai buk ta tói. 
–Hogyanéltazötvenesévekben

egyfalusievangélikuslelkészcsalád?
– Hár man va gyunk test vé rek:

Hanna két év vel, Tamás négy év vel
fi a ta labb ná lam. Csa lá di éle tün ket az
anya gi sze gény ség és a hit gaz dag -
sá ga jel le mez te. Édes apám szá má ra
a gyü le ke zet volt az el ső, a csa lád a
má so dik. Ek ko ri ban szin te ben ne él -
tünk a Bib lia vi lá gá ban: az egyes bib -
li ai tör té ne te ket kül föld ről ka pott
ké pek se gít sé gé vel – ame lye ket mi,
gye re kek „szent ké pek nek” ne vez -
tünk – na gyon ha mar el sa já tí tot tam.
Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy év -
ti ze dek kel ké sőbb a BibliaPaupe-
rummal is fog lal koz tam a ti po ló gi -
á ról szó ló an gol nyel vű köny vem ben.
Ki lenc éves vol tam, ami kor Csög lé -
ről Mis kolc ra, ti zen -
há rom, ami kor Mis -
kolc ról Bu da pest re
ke rül tünk.
– Az Ön számára

tehát gyermekkorától
kezdvetermészetesdo-
logvoltakeresztényhit?

– Á, de hogy! A hit
so ha sem ter mé sze tes;
a hit nem „na tu ra”, az -
az ter mé szet, ha nem
„gra tia”, az az ke gye -
lem. Még Mis kol con –
apám pa ró ku si szol -
gá la tá nak utol só évé -
ben! – kon fir mál tam,
majd Pes ten szor gal -
ma san jár tam a De ák
té ri if jú sá gi órák ra. 

Ám lel ki fej lő dé -
sem nek in kább az
adott lö kést, hogy ti -
zen hat éves ko rom ban ki ju tot tam
Ang li á ba, s ott fi a tal test vé rek kö ré -
ben ko mo lyan kezd tem ta nul má -
nyoz ni az Újszövetséget. Kü lö nö sen
János evangéliuma ra ga dott meg,
azon be lül is Jé zus bú csú be szé de: ő
én ben nem – én őben ne – én ben ne -
tek – ti én ben nem… 

Lon don ban élt a mély hi tet su gár -
zó „Má ria né ni” – BruckAndorné –,
aki nek szá mos ma gyar evan gé li kus
lel kész csa lád ki mond ha tat lan há lá -
val tar to zik. Úgy men tem min dig
hoz zá, mint lel ki nagy ma mám hoz. A
lon do ni ma gyar evan gé li kus lel kész
ad ta ke zem be VajtaVilmosKrisztus
követése cí mű teo ló gi ai ta nul má -
nyát, amely esz mél te tő volt szá -
mom ra. Akár csak a fran cia ka to li kus
pap, MichaelQuoist, aki nek a köny -
ve it ron gyos ra ol vas tam ak ko ri ban.
–Olykézenfekvőnektűnne,hogya

fiúkövetiazapját–miértnemment
teológiáraazérettségiután?

– Úgy érez tem, a hi tem még nem
elég gé erős, más részt ta szí tott az
egy há zi élet visszás sá ga, ame lyet
elég kö zel ről lát hat tam. Ek ko ri ban
Adyval val lot tam: „Hi szek hi tet le nül
Is ten ben”. Ta nul ni akar tam, s ak ko -
ri ban in kább olyan tu dást szom jú -
hoz tam, ami lyet egy böl csész kar
nyújt hat. 
–Mitjelentettbölcsészneklennia

hetvenesévekmásodikfelében?
– A böl csész pá lya vá lasz tá sa az

ide a liz mus ra mon dott „igent” je len -
tet te. Aki ilyen hely re je lent ke zett, azt
a ma te ri á lis jó lét, a gaz dag ság irán ti
vágy már nem kí sért het te. Itt egy má -
sik kí sér tőt kel lett le győz ni. A szak -
mánk ban ezt így hív ják: becs vágy, di -
cső ség, hír név, kar ri er. Ha sza bad
szel le mi em be rek le szünk, ta lán le -
győz het jük ezt a min ket oly gyak ran
csik lan do zó el len sé get. 

– Gyakorolta hitét egyetemista-
ként?

– Az egye tem el ső évé ben a bu da -
vá ri if jú ság ba jár tam. A GáncsPéter
ve zet te szom ba ti kö zös ség élő nek és
mo dern nek tűnt. Sze mé lyi sé gem
em be ri szem pont ból so kat fej lő dött:
má sok előtt meg nyíl tam, nép sze rű
vol tam. Ám a böl csész vi lág ha tá sa is
felerősödött. Az is ten ke re sés út ján te -
hát nem ju tot tam sok kal to vább. Az
egye tem utol só éve i ben fi losz hety -
ke ség gel így de fi ni ál tam ma gam:
„pro tes táns ke resz tény sza bad gon -
dol ko dó”. Hang sú lyos volt mind há -
rom szó: az el ső az igaz ság irán ti el -
kö te le zett sé get, a má so dik a ke resz -
tény ha gyo mányt, a har ma dik pe dig
az em be ri sza bad sá got je len tet te. Ez
idő tájt a to le ran ci á ról ír tam a szak -
dol go za to mat. 

–Talánfokozatosaneltávolodott
ahittől?

– Igen, el tá vo lod tam at tól, amit
„el ső na i vi tás nak” ne vez nek. Él vez -
tem, hogy „vi lá gi” va gyok, há zi bu lik -
ra jár tam, ud va rol tam. In tel lek tu á -
lisan in kább a fi lo zó fia von zott, s nem
az ak kor avítt nak tű nő teo ló gi a.
Dosztojevszkijt,Nietzschét és a mo -
dern eg zisz ten cia lis tá kat ol vas tam,
akik ről egyéb ként még kö zép is ko lás

éve im ben a De ák té ri if jú sá gi órá kon
hal lot tam. 

Apám egy szer az au tó ban, ami kor
csak ket ten vol tunk, je lez te, hogy rö -
vi den be szél ni sze ret ne ve lem. Do-
náthLacitól a teo ló gi án ugyan is azt
hal lot ta, hogy én túl sá go san liberális
né ze te ket hir de tek a Bib li á ról. S ek -
kor apám kis sé pa ran cso ló han gon
em lé kez te tett, hogy a Bib lia igen is Is -
ten be szé de, ne künk, ke resz té nyek -
nek: zsi nór mér ték. Én ma gam ban
mo so lyog tam, mert úgy érez tem,
apám „le tud ta a kö te les sé gét”, el -
mond ta, amit el kel lett mon da nia. 

Ez volt te hát az el ső na i vi tás utá -
ni „sza bad el vű kor sza kom”.
–Hogyanjutottvisszaahithez,a

„másodiknaivitáshoz”?
– 1979 őszén, az egye tem utol só

évé ben az MTA Iro da lom tu do má nyi
In té ze té ben sze mé lye sen is ta lál koz -
tam egy hír ből már rég óta is mert, egy
év vel fe let tem vég zett ka to li kus fi a tal -
em ber rel, aki ről tud tam, hogy a Vigi-
liának is dol go zik, és SimoneWeilt
for dít. Pil la na tok alatt tar tós nak ígér -
ke ző ba rát ság szö vő dött kö zöt tünk. A
fi a tal em ber egy böl csé szek ből és ze -
ne aka dé mis ták ból ál ló kör be hí vott,
ahol a Bib li á ról be szél get nek.

A be szél ge té se ket egy ér tel mes és
hi te les  lel kész nő ve zet te, aki el ső ta -
lál ko zá sunk kor el mond ta, hogy édes -
apám ta ní tot ta az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mi án. Ami kor meg kér -
dez tem, hogy most hol szol gál, ezt fe -
lel te: „Én ad ven tis ta va gyok.”

A ba rá tom mal és fe le sé gé vel va ló
szel le mi kap cso la tot nagy ra ér té kel -
tem – eb ben az idő ben tő le kap tam
meg kéz irat ban a gon dol ko dá som ra
nagy ha tást gya kor ló HamvasBéla
írá sa it is –, ezért „tar tóz ko dó ér dek -
lő dés sel” két he ten te el jár tam ezek re
az al kal mak ra. De azért is, mert ha -
ma ro san rá kel lett jön nöm ar ra, hogy
mennyi re nem is me rem a Bib li át. 

A lel kész nő sza bad sá go mat tisz tel -
ve a tel jes Bib li át nyi tot ta ki szá mom -
ra, anél kül hogy (át)té rí té si szán dé -
kot ta pasz tal tam vol na ré szé ről.
Mind ezért a mai na pig há lás va -
gyok ne ki. Va ló ban úgy érez tem,
hogy ér tel mem ki tá gul: a szá mom ra
el ad dig ko pott vagy ha lott sza va -
kat, mint „te rem tés”, „meg vál tás”,
„üd vös ség”, meg érin tet te az élet le he -
le te. Össze füg gé sek vi lá go sod tak
meg , és sok min den a he lyé re ke rült.

Már egye te mi ta nár se géd vol -
tam a sze ge di egye te men, s ta lán
ezért is ütött annyi ra szí ven egy ige,
amit ak ko ri ban a Zsidókhozírtle-
vélben ol vas tam: „Mertnohaezidő
szerint tanítóknak kellene lenne-
tek, ismét arra van szükségetek,
hogy az Isten beszédeinek kezdő
elemeiretanítsonvalakititeket;és
olyanoklettetek,akiknektejrevan
szükségetekésnemkeményeledelre.”
(5,12; Ká ro li-for dí tás) 

Igen, ne kem, a Nietz schét büsz kén
ol va só, Shakespeare-t ta ní tó egye te -
mi ok ta tó nak a Szent írás előtt meg
kel lett aláz kod nom. Rá jöt tem, hogy
a hit olyan, mint egy ide gen nyelv,
ame lyet na gyon könnyen fe lejt az
em ber. Ezért van szük ség ar ra, hogy
va la ki az „Is ten be szé de i nek alap el e -
me i re” ta nít son ben nün ket, hogy
meg ért sük a hit nyel vén, mi az alany,
mi az ál lít mány. Nem el vont fi lo zó -
fi á ra – ke mény ele delre –, ha nem a
hit egy sze rű táp lá lé ká ra – tej re – van
szük sé ge az én lel kem nek. Mert az új -
já szü le tett em ber – cse cse mő.

Eg zisz ten ci á li san is meg ta pasz -
tal tam a hely re ke rü lést. Hu szon öt
éve sen ko mo lyan fog lal koz ta tott a

gon do lat, hogy Nyu gat ra men jek, s
ott vi lá gi ként majd teo ló gi át ta nul jak.
Ám köz ben a sze ge di egye tem től
meg hí vást kap tam, s ezt jel nek te kin -
tet tem: ide ha za van a he lyem.
– S ekkor egy csapásra minden

megoldódott?
– Nem. Én nem tu dok olyan „nap -

ra, órá ra” tör té nő meg té rés ről be szá -
mol ni, mint a kol lé ga nő im. Szá -
mom ra a meg té rés fo lya mat, amely
sok szor ke mény és ke ser ves küz del -
mek kel is jár. Az tör tént ugyan is,
hogy a ba rá tom vé gül a csa lád já val
csat la ko zott a lel kész nő kö zös sé gé -
hez, s ezen a pon ton ba rát sá gunk tra -
gi ku san meg sza kadt. Mint egy fél
éven át szá mos teo ló gi ai tar tal mú le -
vél ben pró bál tam őket vissza tar ta ni,
ám ez nem si ke rült. Ma gam nak is
meg kel lett fo gal maz nom, hogy mi -
ben nem ér tek ve lük egyet: bí rál tam
a szó sze rin ti bib lia ér tel me zé sü ket, a
ki zá ró la gos sá gu kat és az egy ol da lú -
an pro fe ti kus lá tás mód ju kat. E teo -
ló gi ai küz de lem ben vi szont én so kat
fej lőd tem és for má lód tam. A ba rá -
tom mal va ló ta lál ko zás, esz me cse re,
majd konf ron tá ció Is ten se gít sé gé vel
teo ló gust ér lelt be lő lem. E ta lál ko zás
nél kül alig ha ke rül tem vol na kap cso -
lat ba a bib lia ér tel me zés tu do má nyá -
val, a her me ne u ti ká val. 

A ba rá ti kö te lék el sza ka dá sa után,
1983 őszén je lent kez tem az Evan gé -
li kus Teo ló gi ai Aka dé mia le ve le ző ta -
go za tá ra. Ta nul má nya im vég zé se
köz ben ott hon érez tem ma gam, s
bol dog vol tam.
–Hogytaláltvisszaazevangélikus

egyházba?
–OrdassLajos püs pök Krisz tus ról

ta nús ko dó pél da adó hi té nek, a „meg -
ál lás szim bó lu má nak” fel fe de zé se és
az el nyo ma tás és ül dö zés ide jén hi -
tük höz hű sé ges, a vi lág nak nem be -
hó do ló lel ké szi és vi lá gi élet utak
meg is me ré se se gí tett ab ban, hogy
egy há zam ban meg ma rad hat tam. Ez
az az egy ház, amit az em ber csak a hit
sze mé vel lát. Luthersze rint is a „ke -
reszt” az egy ház egyik is mer te tő je le.
„A ke reszt teo ló gu sa azt lát ja, ami a
va ló ság.” A keresztény, Krisztus-
követő élethez hozzátartozik a küz -
de lem és a szenvedés: „Mert Krisz tus
egy há za e vi lá gon iga zá ból csak is
küz de lem árán ma rad hat fenn,
vagy is min den pil la nat ban meg
kell har col nia a fenn ma ra dá sért…”
(Kierkegaard)

A ben ső bol dog sá got a hely re ke -
rü lé sem ben ta pasz tal tam meg. Ez
nem va la mi „ál lást” je len tett, ha -
nem ben ső tar tást és bi zo nyos sá got.  
– Tudná summázni, mit jelent

Önszámáraaz„irányváltás”?
– Azt, hogy én elő ször „ki nőt tem”

az egy há zam ból, majd éret tebb fej -
jel fo ko za to san „be le nőt tem”. Mert –
s ezt üze nem az ol va sók nak – az egy -
ház nem egy pro vin ci á lis in téz mény,
„szub kul tú ra”, „a vi lág ré sze”, ahogy
ezt erő tel je sen su gall ták, sőt még ma
is su gall ják ne künk, s ahogy ezt egy -
kor én is han goz tat tam. Hiszem,
hogyazanyaszentegyháznemembe-
rikezdeményezés,hanemaSzentlé-
lek teremti és szüli újjá. Hiszem,
hogyezazanyaszentegyházitteföl-
dönaszenteknek,azazJézusKrisztus
Urunkszentségébőlélőbűnösökneka
közössége.Nincs na gyobb ki vált ság és
boldogság e föl di élet ben, mint az,  ha
mi is a „bi zony ság te vők nagy fel le gé -
hez” tar toz ha tunk. Ha a nagy kó rus -
ban az egy ház szent je i vel im már
két ezer éve együtt éne kel het jük a Bá -
rány éne két. 

g EvÉlEt
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„Istenbeszédeinekkezdőelemeiretanítsonvalakititeket”
Szerkesztőségibeszélgetésdr.FabinyTiborprofesszorral,azIrányváltáscíműsorozatszervezőjével

FabinyTibor ang lis ta iro da lom -
tör té nész, vi lá gi teo ló gus, a Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
és az Eper je si Egye tem pro fesszo -
ra. Ta nul má nya it 1974–1980 kö -
zött vé gez te az EL TE an gol–
könyv tár–össze ha son lí tó iro da -
lom tu do mány sza kán. 1983–1986
kö zött el vé gez te az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia le ve le ző ta -
go za tát, 2003-ban lel kész vizs -
gát tett. 1980 őszé től a sze ge di Jó -
zsef At ti la Tu do mány egye tem,
1994-től a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem, 2006-tól a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem An -
gol Tan szé kén ta nít. Ku ta tá si te -
rü le te Shakespeare és az an gol re -
ne szánsz, az an gol re for má ció, a
Bib lia ér tel me zé sé nek tör té ne te.
1993-tól ve ze ti a Her me ne u ti kai
Ku ta tó köz pon tot, a Hermeneu-
tikaiFüzetek cí mű so ro zat szer -
kesz tő je. TheLionandtheLamb
(Azoroszlánésabárány) cím mel
1992-ben a Mac mil lan Ki adó -
nál je lent meg köny ve a bib li ai ti -
po ló gi á ról. Je len leg a Bu dai Egy -
ház me gye fel ügye lő je, a Ma gyar -
or szá gi Lu ther Szö vet ség el nö ke,
az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let vi lá gi el nö ke.
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Im már a ne gye dik Né meth Lász ló-
be mu ta tó val vár juk kö zön sé gün -
ket. Mi köz ben mai szín há zi és iro -
dal mi éle tünk ből már tel je sen hi -
ány zik NémethLászló. Hogy éle tét
és mun kás sá gát ne bo rít sa a fe le dés
ho má lya, ezért igyek szik szín há -
zunk gon dos kod ni az em lé ke zet
láng já nak élesz té sé ről és lo bog ta tá -
sá ról.

Né meth Lász ló drá mái nem a
könnyed szó ra koz ta tás mű vei, ha -
nem egy írói vi lág kép szem cséi.
Ná la nem cso por tok áll nak szem ben
egy más sal, ha nem min dig egy nagy
egyé ni ség szen ve dé lye, bu ká sa, ve -
zek lé se – ön ma gá ban. A konf lik tus
a hő sök lel ké ben ját szó dik le. Né -
meth Lász lót – sa ját val lo má sa sze -
rint – a ma ga tar tás, „az igaz ság sze -
re tet ál tal fel idé zett tra gi kum” ér dek -
li. Hisz a nagy pél dák apos to li ere -
jé ben és ab ban, hogy er köl csöt csak
er köl csi pél da te remt het. Ön vizs gá -
ló szen ve déllyel mű ve i ben ér té ke li át
új ra és új ra ön ma gát. Ná la ha tal mas
tu dás anyag te rem ti meg az is me re -

tet. Ez az is me ret az tán prob lé má -
vá, a prob lé ma pe dig ma ga tar tás sá
vá lik.
VII.Gergely pá pa – a vi lág leg ha -

tal ma sabb szer ve ze té nek fe je – a
nép ből szár ma zik. Ezt fen nen hir de ti
és vall ja. A szü le tés ki vált sá gá val
szem ben a szel lem ki vált sá gát akar -
ja meg va ló sí ta ni a föl dön, az egyé ni
ha tal mas ko dás, a ha rá cso lás szo rí tá -
sá ból ki sza ba dí ta ni az em be ri lel -
ket. – És ugyan ez a pá pa kí mé let le -
nül zsar no ki esz kö zök kel küzd e cé -
lért. El bu kik, de mű vé vel még is út já -
ra in dít ja a 11. szá za di Eu ró pá ban a
szel lem for ra dal mát.

Né meth Lász ló sze rint an nak a
kor nak (ha son ló an a mi ko runk hoz)
iga zi mú zsá ja a szo ron gó tá jé ko zat lan -
ság és a meg is me ré si vágy volt. „Ha -
jó tö röt tek va gyunk, akik a csil la go kat
néz zük, s a par tot ke res sük – ab ban
a hit ben, hogy van part, és a csil la gok
ve zet nek.”

Ezt a hi tet erő sí ti ben nünk Né -
meth Lász ló!

g Ud va ros Bé la

Sze rep lők:
VII. Ger gely Bán ffy György 

Kossuth-díjaskiválóművész
Ot tó, os ti ai püs pök Lé nárt Lász ló
Hu gó, clu nyi apát Áron Lász ló
Ma tild, tosz ká nai gróf nő Bu zo gány Már ta
Ág nes, csá szár né, Hen rik any ja Bor báth Ot tí lia
Ad el ha id, Hen rik anyó sa Vaj da Már ta
Pé ter, kan cel lár Far kas Ta más
Do n i zo, vár nagy Gyu rin Zsolt
Des ide ri us, apát Mu csi Sán dor
Kol du ló ba rát Ré kai Nán dor
Cres ten ti us, ró mai ne mes Kár pá ti Ti bor
Or go nis ta Di busz Fe renc

Jel mez ter ve ző: Hu ros An na Má ria
Ze ne: Di busz Fe renc

Ren de ző: Pa ta ki And rás

Továbbielőadások:
Áp ri lis 17., 24., má jus 8., pén tek: es te 7 óra

Áp ri lis 12., 19., 26., má jus 10., va sár nap: dél után 3 óra

Jegy áru sí tás min den nap az 1/250-5338-as te le fon szá mon, il let ve hét fő, szer da,
pén tek dél után 14–18 óra kö zött a Du na Pa lo ta por tá ján: 1/235-5500.

Jegy árak: 2800, 2400, 2000 fo rint.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
BibliaSacraHungarica–Akönyv,
mely„örökéletetád” cí mű ki ál lí tá sa
no vem be ri nyit va tar tá sa óta min den
ed di gi lá to ga tott sá gi re kor dot meg -
dön tött.

A lá to ga tók vissza jel zé se alap ján a
ma gyar Bib lia tör té ne tét be mu ta tó
tár lat min den kor osz tály szá má ra
kü lön le ges él ményt nyújt. 

A fi a ta lab bak szí nes, já té kos mú -
ze um pe da gó gi ai fog lal ko zás ke re -
té ben is mer ked het nek a Szent írás sal,
míg az idő seb be ket a temp lom bel sőt
idé ző ki ala kí tás, a kü lön le ges ze nei
alá fes tés se gí ti az el mé lye dés ben.

A nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet -
tel az ere de ti leg két ezer pél dány ban
meg je lent szí nes ka ta ló gus ból to váb -
bi ezer pél dány után ren de lé sé re volt

szük ség. A ki ál lí tás már csak eb ben
a hó nap ban lá to gat ha tó, már ci us
29-én tart nyit va utol já ra. Aki sze ret -
né meg cso dál ni a vi lág el ső köny vé -
nek, Gutenberg negy ven két so ros
Bib li á já nak félt ve őr zött tö re dé két,
a ma gyar nyelv daj ká ját, a hí res vi -
zso lyi Bib li át, AdyEndre szét té pett
Bib li á já nak sa ját kéz írá sá val meg őr -
ző dött fe de lét vagy a ma gyar tör té -
ne lem szá mos nagy alak já nak Bib li -
á ját, fel tét le nül lá to gas son el még
már ci us ban az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ba.

A kiállítás megtekinthető keddtől
vasárnapig10és18óraközöttazOr-
szágosSzéchényiKönyvtár–Buda-
váriPalota,Fépület–VI.emeletén,
aCorvinakiállítótermekben.

Március29-iglátogatható
abudaváribibliakiállítás
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Mi ben rej lik a mű tit ka? Ta lán há rom
té nye ző nek: a szer zői ta len tum nak,
a pa rá dés szö veg könyv nek és a köz -
re adás idő pont já nak meg is mé tel he -
tet len ere dő je.

Carl Orff né met ze ne szer ző 1895-
ben szü le tett. Pá lyá ja ele jén mint
ki vá ló ze ne pe da gó gus szer zett hír ne -
vet. A ré gi ze ne, ezen be lül az egy há -

zi ze ne ku ta tá sá ban ért el ered mé nye -
ket, emel lett ma is vi lág szer te al kal -
maz zák „Orff-Schul werk” né ven is -
mert ze nei és moz gás ne ve lé si me to -
di ká ját. Eb ben – a gyer me kek fej lő -
dé sét is ki vá ló an szol gá ló – pe da gó -
gi ai mód szer ben a be széd, a ze ne, a
tánc rit mu sa eggyé vá lik. 

Mint ze ne szer ző el ső szín pa di si -
ke rét a Frank furt ban 1937-ben be mu -
ta tott CarminaBurana cí mű mű vé -
vel arat ta. Orff nem tett mást, csak
„to tá lis szín há zá ban” pe da gó gi ai
mód sze rét ül tet te át a gya kor lat ba.
Szín pa di is me re te it ki hasz nál va egy -
sze rű en, de rend kí vül szug gesz tí -
ven al kot ta meg. Bí rá lói ál ta lá ban ze -
né jét ve szik gór cső alá, komp le xi tá -
sá val már nem fog lal koz nak. 

A da rab cí mé nek és a szö veg nek a
for rá sa egy 13. szá za di ver ses kö tet. A
ba jor or szá gi Be ne dikt be u ren ko los -
tor ban meg ta lált la tin és al né met
nyel ven írt kó dex va ló sá gos kin cses -
bá nyá ja az úgy ne ve zett „vá gáns” köl -
té szet al ko tá sa i nak. Bor da lok, di ák -
nó ták ke ve red nek szer ze te sek vi lá gi
gon do la ta i val, stí lu suk hol vas kos, hol
lí rai, hol hu mo ros. A so ro kat ta nul -
má nyoz va az ol va só rá éb red het ar ra,
hogy az egye sek ál tal „sö tét kö zép -
kor nak” tar tott idő szak ko ránt sem
volt olyan ba rát ság ta lan. 

A szer ző a kó dex ből hu szon négy
da ra bot hasz nált fel a kar mű ben.
Mű fa já nak meg ha tá ro zá sa nem egy -
sze rű, ta lán a „szce ni kus kan tá ta” el -
ne ve zés kö ze lí ti meg a leg job ban.
Ora to ri kus for má ban hang ver seny -
te rem ben vagy tánc cal szí ne sít ve
szín pa don egy aránt ha tá sos. Az
opus há rom rész ből áll: az el ső rész
a ta vasz ról szól, a má so dik rész egy
kocs ma for ga ta gá ba en ged be pil -
lan tást, a be fe je ző rész té má ja a
sze re lem.

A har ma dik té nye ző a be mu ta tás
ide je. Utó lag vissza te kint ve a har min -
cas évek vé ge nem sok jót ígért egy
né met át lag pol gár nak. Az el kö vet ke -
zen dő bor zal mak elő ér ze te min den
lé lek ben ott lap pan gott, s egy re ne -
szánsz élet vi dám sá got su gal ló ze -
nei cse me ge el fe led tet te a gon do kat.
Orff ké sőb bi, ha son ló stí lus je gyek kel

kom po nált mű vei – mint a Catulli
Carmina vagy az Aphroditégyőzel-
me – már nem ara ttak ak ko ra si kert.

A mű Ma gyar or szá gon so ká ig el
volt zár va a kö zön ség elől. Fel rót ták
a szer ző nek, hogy hat van mil lió hon -
fi tár sá val együtt ott hon ma radt a
hit le ri Né met or szág ban, s nem emig -
rált, mint sok ze nész tár sa. A há bo -
rú után rá adá sul nem az NDK mű -
vé sze tét gaz da gí tot ta, így a „nyu gat -
né met szer ző” irán ti bi zal mat lan -
ság so ká ig meg ma radt. 

Az 1956-os for ra da lom után om -
la ni lát szott az Orff kö ré épí tett fal.
A Ma gyar Rá di ó ban 1960-ban ké -
szült fel vé te len ForraiMiklós ke ze
alatt olyan mű vé szek mű köd tek köz -
re, mint RétiJózsef,MelisGyörgy vagy
GyurkovicsMária.A hat va nas évek -
ben ér ke zett az or szág ba a cseh -
szlo vák Sup rap hon ki vá ló fel vé te le.

A Cseh Fil har mo ni ku sok ének- és ze -
ne ka rát VáclavSmetáček ve zé nyel te. 

A mű egy re nép sze rűbb lett, min -
den ze ne ked ve lő nek fű ző dik hoz zá
egy vagy több ze nei él mé nye. Szá -
mom ra Jean-PierrePonnelle 1975-ben
ké szí tett film je je lent fe lejt he tet len él -
ményt, de szá mos kon cert re is szí ve -
sen em lé ke zem. Szin te hi he tet len, de
a mű vet Ma gyar or szá gon me ne -
dzse lő ügy nök ség ada tai sze rint az el -
múlt nyolc év ben öt ven ki lenc kon -
cer ten és száz ti zen ki lenc szín há zi elő -
adá son mu tat ták be.

A be ve ze tő ben em lí tett két ba lett -
elő adás is mél tó Orff szel le mé hez. A
Pé csi Ba lett ko rán fel fe dez te a Carmi-
naBuranában rej lő moz gást, má ig
klasszi kus nak szá mít EckImre 1978-
as ko re og rá fi á ja. Az elő adás a Pé csi
Nyá ri Szín ház mű so ra it szí ne sí tet te. 

A mos ta ni fel újí tás HerczogIstván
ti zen két év vel ez előt ti, nagy si ke rű be -
mu ta tó ján ala pul. Az ak ko ri elő adás
sza bad tér re ké szült, és Ne ub ran den -
burg temp lom te rén is el ját szot ták.
A mos ta ni szín re vi tel fe sze sebb s lé -
nye ge sen rö vi debb is. Össze füg gő
tör té ne tet me sél el a tánc nyel vén: egy
an gyal meg pró bál ta tá sa it a föl dön.
A vas kos té má kat eny hí ti a hu mor se -
gít sé gé vel. Em lé ke ze tes mó don a hí -
res kont ra te norári át („Olim la cus
co lu e ram” – „Haj dan szép hattyú
vol tam én”) a csap szék ben el ázott an -
gyal lal ál lít ja pár hu zam ba, s a töb bi
dé vaj tré fát is sze re tet tel old ja. 

Nem tar tom sze ren csés nek vi -
szont, hogy RavelBolerójával tet ték
egy mű sor ba. A lá tot tak sze rint a
Bolero so kat ki vesz a tán co sok ból, s
emi att az Orff-mű kur tít va ke rül a kö -
zön ség elé. Saj nos ép pen az óné met
szö ve gek kel rö vi dült meg a da rab. 

A Mű vé sze tek Pa lo tá já ban lá tott,
majd egy év ti ze des múlt ra vissza te kin -
tő sze ge di elő adás fi lo zo fi kus ol da lá ról
kö ze lí ti meg a kö zép ko ri já té kot. A da -
rab ele jén és vé gén – mint ha Bergman
Ahetedikpecsétjéből lép ne ki – tes tet
ölt a ha lál, s et től kezd ve a tánc já ték élet
s el mú lás mezs gyé jén fo lyik. „For tu na
áll ha tat lan, csal fa” – ének li a nyi tó kó -
rus, s ez meg ad ja az est han gu la tát. Egy
me zőn zaj lik a já ték, fü vön lép ked nek
a sze rep lők, a te li hold hol tisz tás, hol
hát tér, hol ör vény, amely le húz za az élőt.

A ly o ni tánc szín ház ban is nagy si -
ker rel be mu ta tott da rab egy össze -
forrt fi a tal al ko tó kö zös ség mes ter mű -
ve. A klasszi kus ba lett ki vé te lé vel
min den moz du la ti sor nak tár há za, lí -
rai és ak ro ba ti kus ele mek vált ják
egy mást. A fe szült sé get itt is jól old -
ja a kocs mai je le net. A ko re og rá fus,
Juronics Tamás a csa pat ra épít, az
össz já té kot he lye zi min de nek elé, ez
alól csupán lány a ki vé tel, akit a sze -
rel mi be tel je sü lés ből a ha lál ra gad el.

g CsErmák Zoltán

CarlOrffvétke

carl orff ma gyar or szá gi nagy kö ve te
IvasivkaMátyás pé csi pe da gó gus a hat va nas évek ben az anya gi ak ban igen -
csak szű köl kö dő Ál la mi Nagy La jos Gim ná zi um ban ok ta tott ze nei tár -
gya kat. Az am bi ci ó zus fi a tal em ber le vél ben ke res te meg a kor je les ze -
ne szer ző it: Sztravinszkijt,Brittent,Sosztakovicsot,Hindemithet,Hacsa-
turjánt és Orf fot, kér ve őket, hogy mű ve ik kel, kot ták kal tá mo gas sák az
is ko lát. Egy sze mély ki vé te lé vel min den ki től ka pott vá laszt, s Orff-fal in -
ten zív le ve le zés is ki ala kult. 1965-ben egy te her au tó állt meg az is ko la előtt
a ze ne szer ző aján dé ka i val meg rak va: kot ták, uta sí tá sok, hang sze rek ke -
rül tek elő a pony va alól. Az inst ru men tu mok hű en tük röz ték az orffi ze -
nei vi lá got: a me tal lo fo nok, xi lo fo nok, ha rang já té kok, ütős hang sze rek
in kább az in do néz ga me lan, mint sem a klasszi kus ze ne ka rok szer szá ma -
i hoz áll tak kö zel. Az ado mány nyo mán a lel kes kar nagy irá nyí tá sá val 1965-
ben meg ala kult a ma is rend sze re sen kon cer te ző, ti zen nyolc ta gú Orff ze -
ne kar. Iva siv ka Má tyás a név adó val sze mé lye sen so ha sem ta lál ko zott, de
a ze ne szer ző ha lá lá ig sű rűn le ve lez tek.

„Orff egy egyé ni vi lág ka pu ját nyi tot ta meg – be szél a né met ze ne szer -
ző ről a pé csi mes ter. „To ná lis, ne op ri mi tív irány zat nak lett a szü lő aty ja,
ahol a rit mu son, a dek la má ci ón van a hang súly. Van olyan mű ve, amely -
ben nincs is ze ne. Stí lu sá nak tör té ne te ha lá lá val be zá ró dott, ép pen egyé -
ni irány za ta mi att kö vet ni le he tet len s egy ben ér tel met len is.”

b A20.századizeneegyeshíveiévtizedekótafanyalognak,haCarlOrff
CarminaBurana címűművekerülszóba.Bíráljáktonálishangzását,
nehezentudjákmegbocsátanirendkívülisikerét.Ahangversenynap-
tárratekintvevalóbanazeneiéletközéppontjábanvanitthonis,feb-
ruárvégénazOperábanaBudapestiFilharmóniaiTársaságzeneka-
raésaMagyarÁllamiOperaházénekkaraHéjaDomokos irányításá-
valmutattabe.Ráegyhétreeprodukcióvallátogatottafővárosbaa
SzegediKortársBalett.APécsiBalettisszívügyénektekintiadara-
bot,tízévvelezelőttbemutatottelőadásátnovemberbenújítottafel,
sazótaistáblásházakmellettjátssza.

PillanatfelvételaCarminaBuranaszegedielőadásából
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya
(GYIO) pá lyá za tot hir det evan gé li kus egy ház me gyék, evan gé li kus egy -
ház köz sé gek, evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek, evan gé li kus cser kész csa -
pa tok és evan gé li kus egye te mi gyü le ke ze tek ré szé re.

A pá lyá zat cél ja: A: evangélikus oktatási intézmények, illetve több
(legalábbhárom)gyülekezetáltalközösenszervezettgyermek-vagyifjú-
ságiprogram/rendezvénytámogatása; B: ifjúságialkalmakmegrendezé-
séhezszükségesfelszerelések/felszereléscsomagokbeszerzésénektámoga-
tása. Idén az aláb bi ak ra le het pá lyáz ni (gyü le ke ze ten ként egy re): ping -
pong asz tal; cso csó asz tal; gi tár (wes tern, Cort Earth 70) + 10 da rab Újének
fü zet; gi tár (klasszi kus, Stru nal 4771) + 10 da rab Újének fü zet; szin te ti -
zá tor (Cas io CTK700) + 10 da rab Újének fü zet; szin te ti zá tor (Ya ma ha
YPT200) + 10 da rab Újének fü zet; tár sas já tékcso mag (4 da rab tár sas já -
ték ból ál ló cso mag). 

A fen tebb fel so rolt tár gyi esz kö zök ről ké pek kel el lá tott rész le tes tá jé -
koz ta tó ta lál ha tó az ifjusag.lutheran.hu ol da lon.

A ko ráb bi évek hez ké pest idén vál to zás, hogy az esz kö zök meg vá sár -
lá sa köz pon ti lag tör té nik, a nyer tes pá lyá zók – elő ze tes egyez te tés után
– az Ül lői úti or szá gos iro dá ban ve he tik át őket.
Pályázaticélkéntakétkategória(AésB)közülcsakegyválasztható!
Az A ka te gó ria el szá mo lá sa ként tartalmiéspénzügyielszámolást egy -

aránt ké rünk! A B ka te gó ria el szá mo lá sa ként csaktartalmibeszámolót
ké rünk, pénz ügyit nem. A pá lyá za ton szét oszt ha tó tá mo ga tá sok 2009-
ben ren del ke zés re ál ló ke re te: 6 570 000 Ft, to váb bá az if jú sá gi of fer tó -
ri um ból be folyt összeg.

A be nyúj tott pá lyá za to kat az or szá gos iro da és a GYIO ál tal de le gált
mun ka tár sak cso port ja bí rál ja el. Az el bí rá lá si fo lya mat le zá rá sa után a
tá mo ga tot tak lis tá ja az EvangélikusÉlet má jus 17-i szá má ban fog meg -
je len ni.

A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je: áp ri lis 17. A pá lyá za tok be ér ke -
zé sé ről min den pá lyá zó vissza iga zo lást kap. A ki írt ha tár időn túl pos tá -
ra adott pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó a ka pott tá mo ga tás ról nem szá mol el
a meg adott ha tár idő ig, el vesz ti a kö vet ke ző év re szó ló pá lyá zá si jo go sult -
sá gát, to váb bá a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás tel jes egé szét kö te les
vissza fi zet ni.

A pá lyá za tot és a pá lyá za ti el szá mo lást (tar tal mit, pénz ügyit egy aránt) gyü -
le ke ze ti pá lya mun ka ese tén a gyü le ke ze ti el nök ség egy tag já nak, egy ház me -
gyei pá lya mun ka ese tén az egy ház me gyei el nök ség egy tag já nak szük sé ges
alá ír nia és le pe csé tel nie.

Az el bí rá lás idő pont ja: áp ri lis 30. A ki fi ze tés ha tár ide je: má jus 18. Az
el szá mo lás ha tár ide je: no vem ber 23.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely meg ta lál ha -
tó és le tölt he tő az ifjusag.lutheran.hu ol da lon, va la mint a GYIO-tól kér -
he tő pos tai úton, te le fa xon és e-mail ben egy aránt.

A pá lyá za tok el szá mo lá sá hoz nem ké szí tet tünk űr la pot. A tar tal mi és
pénz ügyi el szá mo lást pos tai úton, te le fa xon és e-mai len egy aránt el fo -
gad juk. A pénz ügyi el szá mo lá sok hoz szük sé ges mel lé kel ni a pá lyá za ti cél
meg va ló sí tá sát iga zo ló szám lák má so la ta it.

A GYIO el ér he tő sé gei: 1450 Bu da pest, Pf. 21., fax: 1/486-3541, e-mail:
zsolt.hu szak@lu the ran.hu.

Evangélikusgyermek-ésifjúságipályázat2009

HIRDETÉS

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz ség fó rum so ro za tot ren -
dez egy há zunk múlt já nak jobb meg is me ré se cél já ból. Az elő adá sok és meg -
be szé lé sek az 1945–1990 kö zöt ti éve ket öle lik fel hét al ka lom ra bont va.
Az el ső fó rum ra már ci us 30-án, hét főn 19 óra kor ke rül sor a De ák tér 4.
szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben.

Té ma: Újjáépítésésútkeresésavilágháborúárnyékában.1945–1948:Raf-
faySándorpüspökésOrdassLajoselsőpüspökikorszaka.A fó ru mot Gáncs
Péter püs pök és SólyomJenő fel ügye lő nyit ja meg. Mo de rá tor: dr.Har-
matiBéla. Elő adók: dr.BoleratzkyLóránd és dr.HafenscherKároly.Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge.

A so ro zat to váb bi al kal mai és té mái:
Április20.:Diktatúraésegyházileépítés.1948–1956:DezséryLászlópüs-
pöksége.Május25.:Forradalomésmegtorlás.1956–1958:OrdassLajosmá-
sodikpüspökikorszaka. Június15.:Modusvivendi.1958–1987:KáldyZol-
tánpüspöksége. Szeptember28.:Adiakóniaiteológia.1958–1987.Októ-
ber19.:AzLVSZbudapestinagygyűlése.1984.November30.:Rendszer-
változásikísérletek.1987–1990.

Egyházunkmúltjaa„gyógyítóemlékezés”jegyében

Az EvÉlet Øs a Lu ther Ki adó mun ka tÆr sat
ke res

A Ma gyar or szÆ gi Evan gØ li kus Egy hÆz Lu ther Ki adó ja pÆ lyÆ za tot hir ›
det szö veg gon do zói mun ka kör be töl tØ sØ re. 
A mun ka tÆrs fel ada ta az Evan gØ li kus Élet œj sÆg cikk›, va la mint a

ki adó könyv kØz ira ta i nak gon do zÆ sa, a szö ve gek he lyes írÆ si, nyelv ›
he lyes sØ gi, sti lisz ti kai hi bÆ i nak ja ví tÆ sa szÆ mí tó gØ pen, il let ve pa pí ›
ron. Mun ka kör Øt tel jes Æl lÆs ban lÆt ja el� he ti mun ka ide jØt
meg oszt va töl ti az Evan gØ li kus Élet szer kesz tı sØ gØ ben, il let ve a
könyv ki adó rØsz leg ben. El vÆ rÆ sok: ki fo gÆs ta lan he lyes írÆs, a mai ma ›
gyar iro dal mi nyel vi nor ma is me re te, jó fo gal ma zÆ si kØsz sØg, pre ci z›
i tÆs. A je lent ke zık nyel vi›he lyes írÆ si tesz ten vesz nek rØszt.
A pÆ lyÆ za tok el bí rÆ lÆ sÆ nÆl elınyt je lent a ki adói szer kesz tıi, ol va só ›

szer kesz tıi, kor rek to ri mun ka kör ben szer zett gya kor lat, il let ve az ilyen
kØp zett sØg.

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jólesett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!

SíkSándor:TeDeum

A Fej ér me gyei, Szé kes fe hér vár hoz
kö ze li Csó ka kő vá rá ban egy for ró au -
gusz tu si na pon jár tunk. Hét vé gén,
va sár nap. En nek el le né re szor gos
ke ze ket lát tunk, ame lyek se ré nyen,
kő ről kő re, tég lá ról tég lá ra pó tol ták
a hosszú év szá za dok so rán fo lya ma -
to san pusz tu ló erő dít mény fa la it. 

Azon ban a va sár na pi mun ka vég -
zés kap csán ne gon dol junk a Tízpa-
rancsolatmeg sze gé sé re vagy a pi he -
nő na pon a be vá sár ló köz pon tok ban
mun ká ra kény sze rí tett dol go zók kal
kap cso la tos, igen csak ak tu á lis prob -
lé mák ra. Itt min den ki pihenésként,
tar tal mas hobbiként, a hét köz na pok
ta po só mal má ból ily mó don ki lép ve
vé gez te ezt a ne mes fel ada tot. Az
1995-ben lét re jött, mun ká ját ré gé -

szek kel és mű em lék vé dők kel kö zö -
sen, meg fe le lő szak mai hát tér biz to -
sí tá sá val vég ző CsókakőiVárbarátok
Társasága tag ja ként, a he lyi ön kor -
mány zat hat ha tós tá mo ga tá sá val.

A Vér tes vo nu la ta in tró no ló vá rat
a ta tár já rás után, az 1200-as évek má -
so dik fe lé ben emel tet te a ha tal mas és
be fo lyá sos Csák nem zet ség. El ső írá -
sos em lí té se 1299-re da tál ha tó. Év ti -
ze de ken át a csa lád kü lön bö ző ágai
bir to kol ták, majd 1327-ben ke rült
ki rá lyi tu laj don ba, az Ár pád-ko ri
Ma gyar or szág be fo lyá sát to vább erő -
sí tő Anjou ural ko dók, KárolyRóbert,
majd NagyLajos ke zé be, ké sőbb a
sár ká nyos lo vag, a ma gyar trón mel -
lett a né met-ró mai csá szá ri cí met is
meg szer ző Zsigmond ki rály fenn ha -
tó sá ga alá. Utóbb fő úri csa lá dok,
töb bek kö zött a Rozgonyiak, a Kani-
zsaiak, a Nádasdyak bír ták. 

Az osz mán be to la ko dók 1544-
ben hó dí tot ták meg, és 1687-ig tar -
tot ták meg szál lás alatt, bár a ha di sze -
ren cse for dul tá val hosszabb-rö vi -
debb ide ig a csá szá ri csa pa tok is el -
len őriz ték. A tö rök ki űzé sét kö ve tő -
en a Habsburgok Hochburg bá ró nak

ado má nyoz ták, majd a Lamberg
gró fi csa lá dé lett. 

Mi vel ha dá sza ti sze re pe már nem
volt, az 1800-as évek ele jén pusz tu -
lás nak in dult, fa lai le om lot tak, kö ve it

szét hord ták, vi téz sé gé nek egy ko ri
dics fé nye meg ko pott. Más fél év ti ze -
de tar tó „re ha bi li tá ci ó ja” azon ban
már nap ja ink ban is jól lát ha tó és kéz -
zel fog ha tó ered ményt ho zott.

g RE zsa bEk Nán dor

erőS vá r ak

Csókakővára

SíkSándorvirtuális
emlékszoba

A Ma gyar Pi a ris ta Rend tar to mány köz pon ti le vél tá ra köz zé -
tet te az in ter ne ten SíkSándorössze gyűj tött ver se i nek tel jes vál -
to za tát, je len tő sen bő ví tett for má ban, a köl tő nek a sa ját ver se -
i hez fű zött meg jegy zé se i vel (http://archivum.piar.hu/siksandor).

Sík Sán dor össze gyűj tött ver sei 1976-ben je len tek meg
Jelenits István szer kesz té sé ben. A gyűj te mény alap ja az
összes ver sek 1941. évi ki adá sa volt. Ezt a szer kesz tő két
újabb kö tet (1945, 1947) ver se i vel egé szí tet te ki, az 1946-tól
ke let ke zett ver se ket pe dig ere de ti, a köl tő éle té ben ké szült,
gé pelt kéz ira tuk alap ján kö zöl te. A ko ráb bi kö te tek hez ké -
pest azon ban ki ma radt hat van négy olyan vers, ame lyet az
ak ko ri kom mu nis ta ha ta lom cen zú rá ja po li ti kai okok ból
tö rölt (ilye nek vol tak pél dá ul a cser ké szet tel kap cso la tos
ver sek), vagy a szer kesz tő gyön gébb nek ítélt. Az 1946 után
írt ver sek kö zül ti zen ki lenc po li ti kai okok ból egy ál ta lán nem
ke rül he tett be a szer ző utol só, a dik ta tú ra éve i ben meg je -
lent ver ses kö te te i be (1959, 1963). A hi ány zó ver sek, né hány
ki vé tel lel, nem ke rül tek be sem az 1990 óta ki adott gyűj -
te mé nyes Sík Sán dor-kö te tek be, sem az össze gyűj tött
ver sek di gi tá lis vál to za tá ba. Ezért ké szí tet te el Koltai
András le vél tá ros, a Ma gyar Pi a ris ta Rend tar to mány köz -
pon ti le vél tá rá ban ta lál ha tó Sík Sán dor-gyűj te mény ke ze -
lő je az össze gyűj tött ver sek nek a ki ha gyott da ra bok kal ki -
egé szí tett di gi tá lis vál to za tát. 

Az in ter ne ten is ol vas ha tó vers gyűj te mény tar tal maz za
az összes ver sek (1941), a Győzöd-emég (1946) és a Tizen-
kétcsillagúkorona (1947) cí mű ver ses kö tet, az Őszifecs-
ke cí mű szer zői kéz ira tos gyűj te mény, va la mint a Kereszt-
út tel jes anya gát – ol vas ha tó a pi a ris ta rend ma gyar or szá -
gi rend tar to má nyá nak hon lap ján.

d MagyarKurír
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A mot tó ként idé zett mon dat tal Bél
Mátyás (1684–1749), a po zso nyi né -
met nyel vű evan gé li kus gyü le ke zet
lel ki pász to ra vá la szolt az ural ko dó -
nak, mi kor meg gya nú sí tot ták, hogy
kül föl di ér de ke ket szol gál, pe dig ő
csak szü lő föld jé nek, sze re tett Ma -
gyar or szá gá nak múlt ját és je le nét
akar ta pon to san fel tér ké pez ni: nem
pa rancs ra, ha nem ha za sze re tet től
kész tet ve.

Apaiágonszlovák,anyainmagyar
szár ma zá sú, éle té nek nagy ré szé -
ben (1719–1749) a po zso nyi né met aj -
kú evan gé li ku sok lel ké sze ként szol -
gált. Fon tos nak tar tot ta és igény
sze rint vál to gat ta az or szág anya nyel -
ve it: ma gyart, szlo vá kot és né me tet;
köz ve tí tő és tu do má nyos nyelv ként
hasz nál ta a la tint. Mind egyik nyel -
ven adott ki val lá si mű ve ket, tan -
köny ve ket. A 18. szá zad el ső fe lé ben
ez így volt ter mé sze tes: az or szág
nyel ve it meg ta nu ló és szük ség sze -
rint hasz ná ló ér tel mi ség tu da tát
nem a szár ma zás, ha nem az or -
szág hoz tar to zás ha tá roz ta meg: az
ér tel mi sé gi ek ki vé tel nél kül hun ga -
ru sok vol tak, va la mennyi en a Szent
Ko ro na alatt va lói.

Besz ter ce bá nyai ta nul má nyok
után a hal lei egye tem re ment, ahol
a JakobSpener és AugustHermann
Francke ne vé vel fém jel zett úgyne -
ve zett hal lei pi e tiz mus esz mé it szív -
ta ma gá ba. Franc ke és tár sai az
„Is ten tisz te le té re és a köz ha szon -
ra” elv sze rin ti ben ső sé ges élet re
gya kor la ti irá nyú kép zés sel, anya -
nyel vi ok ta tás sal ké szí tet ték fel az if -
ja kat. Bél Má tyás így írt Hal lé ból
besz ter ce bá nyai pat ró nu sá nak: „[…]
na gyobb sze ren csé nek tar tom, hogy
Franc ke urat hall gat ha tom, mint ha
az egész or szág-vi lág kin csei enyi -
mek vol ná nak.” 

Az irány zat kép vi se lői a ke gyes élet
meg va ló sí tá sá hoz a Bib lia kö zös ol -
va sá sát, ma gya rá zá sát és a gya ko ri
kö zös össze jö ve te le ket szor gal maz -
ták. Az erény gya kor lá sa fon to sabb,
mint a tu dás – val lot ták. A hit vi tá kat
mel lőz ve a ke resz tény sze re tet meg -
élé sét tűz ték ki cé lul. Mind ezek ér -
de ké ben (az ele mi is ko lá tól a pap kép -
zé sig) át szer vez ték az ok ta tást. A
hi tet az is ko la min den szint jén, a pap
min den te vé keny sé gé ben (a ka te -
kiz mus ta ní tá sá tól a pré di ká ci ó ig) él -
ménnyé akar ták ten ni. Szé le sebb
kör ben mind ez csak anya nyel ven
tör tén he tett, in nen táp lál ko zik a pi -
e tis táknak az anya nyel vek ér de ké ben
vég zett ki emel ke dő te vé keny sé ge. 

A ma gyar nyelv tu do má nyos vizs -
gá lá sá ban, ma gyar nyel vű köny vek ki -
adá sá ban so kat fá ra do zott ma ga Bél
Má tyás is (Bib lia-ki adás, áhí ta ti köny -
vek, tan könyv a ma gyar nyelv ta nu -
lá sá hoz né me tek szá má ra), de szá -
mít ha tott ki vá ló pi e tis ta tár sa i ra és ta -
nít vá nya i ra is (TorkosAndrás,Szeni-
czeiBárányGyörgy,SartorisJános,
VázsonyiMárton).

A ha zai pi e tis ta el le nes lel ké szek
KrmannDániel püs pö köt pró bál ták
Bél el len han gol ni. Bél Má tyás vi sel -
ke dé sé ből ta nul ha tunk: iga zi pi e tis -
ta ként ke rül te a vi tat ko zást, ő a te vé -
keny élet mel lett kö te lez te el ma gát.
Több ször le szö gez te, hogy Po zsony -
ban nem Hal lé ra, ha nem a Bib li á ra és
a lu the ri ta nok ra ügyel nek. Az ő te -
vé keny sé ge el len őriz he tő, hisz az
or szág fő vá ro sá ban, min den ki sze me
lát tá ra él – fo gal maz ta meg. 

Pél da ér té kű Bél Má tyás és Krmann
Dá ni el kö zös Bib lia-ki adá sa (1722) a
szlo vák evan gé li ku sok szá má ra. De az
is jel lem ző, hogy nem csak vi gasz tal -
ta a püs pö köt an nak ve jé nek ka to li -
zá lá sa kor, ha nem bör tön be ke rü lé se -
kor ki tar tott mel let te, név te len ség ben
ma rad va ado má nyo kat gyűj tött szá -
má ra. Jól tük rö zi a hely ze tet Antoni
Sámuel püs pök vé le mé nye: Bél a

ma ga ol da lá ra ál lí tott sok evan gé li -
kus elő ke lő sé get, és az ő se gít sé -
gük kel (fa vo re et adm ira ti o ne po li ti -
co rum) dol goz ha tott. Bi zo nyí ték er -
re, hogy egy re több evan gé li kus ne -
mes küld te fi a it a Bél ál tal 1714–1719
kö zött új já szer ve zett po zso nyi lí ce -
um ba. 

Bél (és a Hal lé ból ér ke zett pi e tis -
ták) te vé keny sé ge nem me rült ki
pusz ta jám bor ko dás ban. Az is ko lai
ta ní tást és a gyü le ke ze ti lel ki gon do -
zást át ala kí tot ták, gyer me ke ket és fel -
nőt te ket, ma gu kat a pa po kat is új faj -
ta mun ká ra ösz tö nöz ték. Per sze más
volt a fel ada ta egy du nán tú li ar ti ku -
lá ris hely lel ké szé nek, mint a te he tős
gyü le ke ze tek kel ren del ke ző észak-
ma gyar or szá gi vá ro si lel ké szek nek.
Az utób bi ak nak és ta nár tár sa ik nak
biz tos volt meg él he té sük; dé leb bi
te rü le te ken a szer ve ze ti ke re tek ki ala -
kí tá sa, a nagy részt ma gyar nyel vű la -
kos ság hit éle ti és is ko lai köny vek kel
va ló el lá tá sa volt a cél. A ma gyar nyel -
vű gyü le ke ze te ket és is ko lá kat jó
ered ménnyel gon doz ták Bél Má tyás
pi e tis ta tár sai, akik nek a ma ga tar tá -
sát jól jel lem zi Sze ni czei Bá rány
György fo ga dal ma: oda megy lel kész -
nek, ahol szük ség van rá, nem az
anya gi ak ér dek lik. 

Em lít sünk né hány pél dát a Bél
Má tyás-gon doz ta áhí ta ti köny vek
kö zül! 1713-ban JohannAnastasius
Freylinghausen hal lei ka te kiz mus -
tan köny vét, 1724-ben JohannArndt
Paradicsom kertecskéjének Huszti
István ál ta li for dí tá sát je len tet te meg
ma gyar nyel ven. 1727-ben a ma gyar
Újszövetség lá tott nap vi lá got ja ví tá -
sa i val. Ez zel szin te pár hu za mo san a
szlo vák hí vek szá má ra tet te köz zé
1715-ben Arndt nak Az igazkeresz-
ténységről írott köny vét, 1720-ban a
Paradicsom kertecskéjét, 1722-ben
pe dig a tel jes cseh nyel vű Bib lia
meg je le né sét gon doz ta. 1719-től a
po zso nyi né met gyü le ke zet lel ké -
sze ként már ked ve zőbb volt a hely -
ze te, mert szá mít ha tott a né met
nyelv te rü le ten meg je lent köny vek re.
La tin nyel vű ima köny vét ki ad ta né -
me tül is.

BélMátyás,minta18.század leg -
na gyobb ha tá sú ma gyar or szá gi tu dó -
sa, tu do má nyos te vé keny sé gé vel ér -
de mel te ki a Ma gyar or szág ékes sé ge
(mag num de cus Hun ga riae) cí met. 

Va jon mi ért hagy ta ab ba a nagy
len dü let tel meg kez dett, ma gyar és
szlo vák nyel vű ke gyes sé gi iro da lom
for dí tá sa és ki adá sa kö rü li te vé keny -
sé get? Két ség kí vül sze re pet ját szott
eb ben az or szá gos ügyek irán ti el hi -
va tott sá ga, an nak a tu dá sa, hogy a ha -
zát, jó hí rét tu do mánnyal is szol gál -
ni kell. A né me tek lel ké sze ként na pi
mun ká já ban nem nyo masz tot ta az
anya nyel vi köny vek hi á nya, ide jé -
nek és ener gi á já nak egy re na gyobb
ré szét tu do má nyos te vé keny ség re
for dít hat ta. A ma gyar és szlo vák hí -
vek gon do zá sát pi e tiz mu son is ko lá -
zott kor tár sai – ve le egyet ér tés ben –
vé gez ték.

Dehogyanválhatott a 18. szá zad el -
ső fe lé ben egy evan gé li kus lel kész,
Bécs kö ze lé ben, az esz ter go mi prí -
más „szom széd ja ként” nem csak
meg tűrt, ha nem tá mo ga tott tu do -
mány szer ve ző vé?

El ső sor ban Bél sze mé lyé ben ta lál -
juk meg a ma gya rá za tot. A ki vé te les
te het ség ben és szor ga lom ban, szer -
ve ző kész ség ben, a pi e tis ták ra jel -
lem ző vi ta ke rü lé sé ben. Nem vé let len,
hogy 1725-ben a bi ro dal mi ok ta tá si

re form ter ve zé se kor vé le ményt kér -
tek tő le is. Ő pe dig be nyúj tot ta,
min ta ként aján lot ta a hal lei po zi tív
pél dát. (Ér dem le ges vá laszt nem ka -
pott írá sá ra.) 

A má sik ol da lon is to le ráns sze -
mélyt ta lá lunk, a pá los szer ze tes ből
esz ter go mi ér sek ké lett Esterházy
Imre prí mást (1725–1745), aki nek
ma gán tit ká rá val, GerhardCornelius
Drieschsel Bél Má tyás na gyon jó
kap cso la tot tar tott fenn. 

Ki emel ke dő mű vét, a vár me gye le -
írá so kat tar tal ma zó NotitiaHunga-
riaenovaetma is for rás ként idé zik a
szak em be rek. Az új ku ta tá sok: Bél
Má tyás le ve le zé sé nek ki adá sa, a No-
titia fo gal maz vá nya i nak ala pos vizs -
gá la ta, va la mint em lék köny vé nek
dá tum so rai alap ján el kel lett bú -
csúz nunk at tól a kép től, hogy Ma -
gyar or szág ál ta la le írt te rü le te it be -
jár ta. Az vi szont egy re vi lá go sab ban
ki de rül, hogy mi lyen si ke re sen to bor -
zott tár sa kat mun ká já hoz. 

A le írá so kat ki vá ló tér ké pek il luszt -
rál ják. Is me rünk kér dő íve ket, ame -
lyek a vár me gye el he lyez ke dé sé ről,
ha tá ra i ról, ne vé nek ere de té ről, cí me -
ré ről, föld raj zi vi szo nya i ról, ter mé sze -
ti kin cse i ről, ma dár- és ál lat vi lá gá ról;
la kos sá gá nak ere de té ről, jel lem zé sé -
ről, szo ká sa i ról, élet mód já ról, fog lal -
ko zá sá ról; a vár me gye te le pü lé se i ről,
azok rang já ról, tör té ne té ről; a vár me -
gye fő úri és ne mes csa lád ja i ról; a vár -
me gye te rü le tén ta lál ha tó in téz mé -
nyek ről, az ottani kü lön le ges sé gek -
ről kér tek le írást. Sok mun ka tár sát is -
mer jük név sze rint, a kéz ira tok és a
le ve le zés le he tő vé te szi a mun ka fo -
lya mat re konst ru á lá sát. 

Meg nyer te mun ká já hoz az ural ko -
dó és a köz pon ti kor mány szer vek tá -
mo ga tá sát. En nek per sze a val lá si lag
szét ta golt or szág ban az lett az ára,
hogy bi zo nyos kér dé sek kel nem fog -
lal koz ha tott ki adás ra ké szü lő vár me -
gye le írá sa i ban. A po li ti kai ese mé nye -
ket csak az ud var és a ren dek kí vá -
nal ma i val meg egye ző en em lít het te.
Bár ma gyar or szá gi tu dós tár sa sá got
nem si ke rült lét re hoz nia, a kö zös
mun kál ko dás ál ta la ins pi rált mó -
don, val lá si fe le ke ze te ket is egye sít -
ve foly ta tó dott.

1713-tólfolyamatosanösztönözte
tu dós hon fi tár sa it kö zös mun ká ra.
Ere de ti leg két szá lon fu tó an ter vez -
te Ma gyar or szág le írá sát: múlt ját
és je le nét sze ret te vol na tár sai se gít -
sé gé vel fel tér ké pez ni. Bár a múlt ról
is adott ki rész le te ket (pél dá ul 1718-
ban a ro vás írás ról, 1735-től tör té ne ti
for rá so kat ren de zett saj tó alá), leg -
je len tő sebb tel je sít mé nye a vár me -
gye le írá sok el ké szí té se, a vár me -
gyék föld raj zá nak, tör té ne té nek,
föld raj zi, po li ti kai és né pes sé gi vi szo -
nya i nak le írá sa. 

1735–1747 kö zött öt kö tet je lent
meg nyom ta tás ban, ben nük Po zsony,
Tu róc, Zó lyom, Lip tó, Pest-Pi lis-
Solt, Nóg rád, Bars, Nyit ra, Hont és
Mo son vár me gye fel dol go zá sá val.
Sze pes vár me gye le írá sát az 1723-ban
ki adott min ta kö tet (Prodromus)tar -
tal maz za. A töb bi vár me gyé ről ké -
szült le írás egy ré sze tel je sen ké -
szen, más ré sze fél ké szen, fo gal maz -
vá nyok ban ma radt kéz irat ban. 

A kéz ira to kat 1769-ben Bél öz ve -
gyé től BatthyányJózsef ka lo csai ér -
sek vá sá rol ta meg, ki ada tá su kat ter -
vez ve. Az esz ter go mi ér sek ké ki ne -
ve zett Bat thyá nynak ez nem si ke rült,
a kéz ira tok egy ré szét a Du na vi ze el -
áz tat ta. Ma az esz ter go mi Fő szé -
kes egy há zi Könyv tár ban őr zik őket.
Az óta több ször tör tént kí sér let a ki -
adás ra. Bél Má tyás szü le té sé nek há -
rom szá za dik év for du ló ján, 1984-ben
meg tör tént a ha gya ték szám ba vé te -
le, idén re mél he tő en a kri ti kai ki adás
is meg kez dő dik.

g SzE lEs tEi N. Lász ló

BélMátyás,apélda
„Mindigúgytartottam,hogyahazadicsőségét,tiszteletétéshasznát

ajópolgárnakszemeelőttkelltartania.”
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–Amikorfelkerestelek,mondtad,
hogy szívesen nyilatkozol, mert te
büszkénvallodazt,hogyaMagyar-
országiEvangélikusEgyháztagjavagy.

– Ná lunk a csa lád ban ter mé sze tes
volt az, hogy evan gé li ku sok va gyunk.
Édes apám és édes anyám is evan gé -
li ku sok vol tak. En gem a Bé csi ka pu
té ri temp lom ban ke resz tel tek, és ott
is kon fir mál tam MadocsaiMiklósnál.
Ak ko ri ban SzokolaySándor kán to ri -
zált az is ten tisz te le te ken, és ké sőbb
a kó rus ban még éne kel tem is. So kat
jár tunk a De ák té ri gyü le ke zet be, ahol
KekenAndrás pré di kált.
–ÉdesanyádazegyházÜllőiúti

irodájábandolgozott…
– Igen, anyu kám az evan gé li kus

egy ház or szá gos iro dá já ban dol go zott
VetőLajos és KáldyZoltán püs pök -
sé ge alatt. Kál dy püs pök kel jó volt a
kap cso la tunk, így Ba la ton szár szón, az
evan gé li kus üdü lő ben sok szor együtt
nya ral tunk. Ami kor már fesz ti vált
nyer tem, ak kor is gyak ran jár tunk
oda. Volt olyan, hogy egyik es te a sió -
fo ki kom pon, má sik nap meg a Szár -
szón üdü lő lel ké szek nek éne kel tem
a Nemvagyokénapáca! cí mű slá ge -
re met. Ha ak kor lett vol na bul vár saj -
tó, biz to san fő cím lett vol na be lő le.
Egyéb ként sok ba rá ti kap cso la tom is
ezek ről az üdü lé sek ről szár ma zott.
– Ezek a kapcsolatok megvan-

nakmég?
– Ami kor hí res let tem, meg sza -

kad tak. Nem je lent kez tek, ha meg én
ke res tem őket, ak kor azt hit ték, ez
csak egy ud va ri as sá gi te le fon. Anyu -
kám 1994 no vem be ré ben halt meg,
s ha lá lá val szűn tek meg vég leg ezek
a kap cso la tok. Va la hogy ódz kod tak
tő lem. De bár mi tör tént ve lem az éle -
tem fo lya mán, az egy ház hoz va ló tar -
to zá som bel ső tar tást és hi tet adott.
Anyu val min den va sár nap dél előtt
men tünk is ten tisz te let re. Ide ha za
én kezd tem ke resz tet hor da ni a nya -
kam ban, de nem di vat ból, ha nem elv -
ből, bel ső, hit be li meg győ ző dés ből.
–Amikorbeteglettél,amikorbör-

tönbenvoltál,akkorisvisszatudtál
nyúlniehhezahitbelialaphoz?

– Mind a mai na pig a hi tem az,
ami erőt ad. Ha fel lé pek, fo hász ko -
dom előt te Is ten hez, hogy se gít sen.
Meg győ ző dé sem, hogy ez se gí tett át
en gem min den gon don. Anyu na -
gyon ko moly irá nyí tó sze re pet töl tött
be az éle tem ben. Ar ra ne velt, hogy
nem sza bad ha zud ni, s a leg jobb,
hogy ha min den prob lé mát őszin tén
meg be szé lünk. El ső ének lé sem nél
ha zud tam ne ki, mert azt mond tam,
ba rát nők kel men tem mo zi ba, köz ben
pe dig fel lép tem. Le buk tam, mert a
ba rát nőm anyu ká ja ugyan ah hoz a
fod rász hoz járt, mint anyu, és el -
mond ta anyám nak, mi lyen jól éne -
kel tem. Anyu ha za jött, ki osz tott – és
én min dent be val lot tam.
–Mitszóltahhoz,hogyhíreséne-

kesnőlettbelőled?
– Imád ta, bol dog volt. Elő ször

ope ra éne kes nek szánt, gyö nyö rű
mez zo szop rán han gom volt, de hét -
éve sen egy man du la mű tét so rán a
hang szá la im meg sé rül tek. Zon go ráz -

tam hét évig klasszi kust, utá na ti né -
dzser ként meg érin tett az an gol–
ame ri kai ze ne. A Toldy Fe renc Gim -
ná zi um ba jár tam, és má so di kos ként
kezd tem kon cer tez ni, a re ked tes
han gom nak nagy si ke re volt. Anyu -
kám egy fel té telt sza bott: éne kel he -
tek, de a ta nul má nyi át la gom nem
ro mol hat le emi att. 

Fur csán él te meg a hosszú ha jat és
a ki a bá lós ze nét, hi szen ő ope rá ba,
szín ház ba já ró, kon szo li dált nő volt.
A szom széd asszo nyok min dig kér -
dez ték, mi ért en ge di be a hosszú ha -
jú hip pi ket – Zoránék, met ró sok,

ome  g ások – a la ká sá ba, de ő min dig
pró bál ta meg győz ni őket ar ról, hogy
ezek nem rossz fi úk, csak ilyen a kül -
se jük.
–Mondhatjukazt,hogyatáncdal-

fesztivállalkezdődöttakarriered?
– Igen, 1966-ban a Hol jár az

eszem cí mű slá ger rel. Az tán jött Ang -
lia és kon cer tek min den fe lé a nagy -
vi lág ban. De min dig na gyon anyás
vol tam, függ tem édes anyám tól. Ne -
ki olyan is ten hi te és tar tá sa volt,
amely nem volt lát vá nyos, de na gyon
ha té kony volt. Anyu most is ré sze se
az éle tem nek: be szél ge tek ve le, já rok
ki hoz zá a te me tő be. Va la hol örül tem
is, hogy a bör tön ben el töl tött idő met
ő nem él te meg, úgy is vé gig csi nált pár
bör tön hely ze tet a kom mu niz mus
alatt, hi szen édes apám is és mind két
báty ja bör tön ben volt – nem kí vá na -
tos sze mé lyek vol tak. Édes apám ott
lett be teg, rák ban halt meg. So kan azt
mond ták, biz to san he lyet te kel lett
men nem, mert ez ben ne van a csa lá -
dunk sor sá ban, hogy va la ki nek min -
dig bűn hőd nie kell.
–Amikorpárnapszabadságraki-

jöttél a börtönből, ifj. Ha fen scher
Ká roly evangélikuslelkésszeltalálkoz-
tálafasoritemplomban.Miértérez-
tedfontosnakeztatalálkozást?

– A bör tön ben jár tam a ká pol ná -
ba, ahol he ten te egy szer volt is ten -
tisz te let. Min den nap ol vas tam az
Útmutató igé it. Ami kor a sza bad ság -
ról volt szó, kér dez ték, mit sze ret nék,
és én érez tem, hogy ne kem kell egy
lel ki tá masz. Eb ből per sze a té vé
show mű sort és üz le tet csi nált. A ta -
lál ko zá sunk Ha fen scher Ká rollyal
na gyon mély és em be ri volt, ami az
át la gos té vé né ző em be rek nek nem
jött vol na le, ezért meg vág ták. Sok
olyan do log ról be szél get tünk, amit a
szer kesz tők nem tar tot tak elég ér de -
kes nek, de szá mom ra rend kí vü li be -
szél ge tés volt.
–Emlékszelmég,mirőlbeszélget-

tetek?

– Ez egy lel ki pász to ri be szél ge tés
volt. Anyu kám ról be szél get tünk és a
bör tön tük ré ben a bű nös ség kér dé -
sé ről, ar ról, hogy ne má sok ban ke res -
sük a hi bát, ne gya láz zuk a má sik em -
bert ak kor sem, ha tud juk, nem mi
ma gunk va gyunk egye dül a bű nö sök
egy kér dés ben. Fel jött a jé zu si pél da,
hogy Jé zus még a ke reszt re fe szí tés -
kor sem ma gá ért har colt, ha nem
má so kért, ér tünk. 

Én nem vol tam kü lönb a töb bi ek -
nél, nem ját szot tam bent a sztárt.
Oda bent is a se gít ség nyúj tás, a hit, a
ki tar tás mun kál ko dott ben nem. Be -

szél get tünk a ben ti lá nyok ról is, hogy
én ho gyan tu dom eze ket a ke mény
csa jo kat meg sze lí dí te ni. Fo ko za to -
san nyíl tak meg ne kem, meg sze ret tek,
is ten tisz te let re jöt tek ve lem, ta ní -
tot tam őket éne kel ni, ír ni-ol vas ni.
Köny ve ket aján lot tam ne kik, Bib li át
ad tam a ke zük be. Ez olyan hely zet és
olyan hely, ahol az em be rek több sé -
ge más képp vi szo nyul min den hez, és
ka pasz ko dót ke res, fo gé ko nyabb lesz
a lel ki dol gok iránt. A Bib li á ban ren -
ge teg szen ve dő em ber van, akik nek a
pél dá já ból so kat le het ta nul ni. Nem
kell nya fog ni, ha nem azt kell mon da -
ni, hogy min dent meg kell ol da ni és
túl kell él ni Is ten se gít sé gé vel. Szá -
mom ra a hit nem volt ide gen, nem a
bör tön ben let tem val lá sos – az is ten -
hit már ki csi ko rom óta mun kál ko dik
ben nem, ez szá mom ra egy fo lya ma -
to san meg élt él mény, amely egész éle -
te men vé gig kí sér.
–Hogyérzedmostvisszatekintve

abűnösségkérdését?
– Pró bál tam meg ma gya ráz ni ma -

gam nak, mi az, ami mi att le tér het -
tem ar ról az út ról, ame lyen ad dig
men nem kel lett. Tu dom, hogy va -
la hol le tér tem, és bűn hő dé sem en -
nek a kö vet kez mé nye. Vagy azért,
mert nem meg fe le lő em be rek re
bíz tam ma gam gaz da sá gi lag, pénz -
ügyi leg, vagy azért, mert az én fel -
ada tom a ze ne út ján van. Ta lán la -
záb ban vet tem az ér zel mi és a sze -
rel mi éle te met, ami ért min den ál -
dott na pon bo csá na tot kér tem a Jó -
is ten től. Bor zasz tó an szé gyel lem,
hogy a sze rel mi ügye im mel nem tu -
dok mit kez de ni. Min dig is ér zel mi
ala po kon élő em ber vol tam, és ez a
szín pa don előnyt je lent, mert hi te -
les sé te szi azt, amit csi nálsz. Az
ének a szí ved ből jön, és így át éled
a da lo kat. Azon ban ezen a pá lyán
erős em be rek kel le nek mel léd, akik
en nek a te rü let nek a ra ci o ná lis ré -
szét, a „föld höz ra gadt”, gaz da sá gi
hát tér mun kát szer ve zik.

–Hogyérzed,ahelyükrekerültek
bennedezekatapasztalatok?

– El múl ni so sem fog nak. A tör tén -
te ket mu száj fel dol goz ni, mert új ra
talp ra kell áll ni. Anyu kám azt mon -
da ná, hogy higgyek ön ma gam ban és
ab ban, hogy a Jó is ten se gí te ni fog.
Meg pró bá lok ha zug ság és sö tét dol -
gok nél kül él ni, és em be ri tar tás sal,
hit ben ne vel ni Nikit, a lá nyo mat. 

Ta pasz tal tam ott bent, hogy nem
mind egy, ki és mit mond. Amennyi -
re ügyet len és gya kor lat lan vol tam a
pénz ügyek ben, ha a hit és az ér ze lem
dol ga i ról be szél tem, min dig hi te les -
nek mi nő sül tem. A mai vi lág ban
nem tu dom, hogy a val lá son kí vül mi
le het más, ami be ka pasz kod ni le het.
Is te nen kí vül ki le het más, aki hez me -
ne kül het né nek az em be rek? A ne héz
élet ben egy re töb ben for dul nak a hit
és Is ten fe lé.
–Amagyarfilmszemlénbemutat-

táka Hol nap tör tént címűelsőma-
gyar bulvárfilmet, amelyben meg-
halsz,aztánkiderül,hogymégsem.
Mitgondolsz,aforgatókönyvírómi-
értponteztazáldozatszerepetosztot-
tarád?

– A fil met GerencsérTamás el ső
fil mes ren de ző ké szí tet te. Ő iga zá -
ból a bul vár lé nye gét akar ta meg mu -
tat ni ab ból a szem pont ból, hogy
mi lyen sok min den nem igaz mind -
ab ból, mennyi a ha zug ság mind ab -
ban, amit a bul vár be mu tat. Így ke -
rült be le a szto ri ba az én ha lá lom és
fel éle dé sem is. So kan meg kér dő je -
le zik az én sze re pe met, mond ván,
hogy aki nek múlt ja van, is mert éne -
kes nő, az mit ke res olyan ce le bek kö -
zött, akik nek nin csen sem mi fel mu -
tat ni va ló juk. Ezt a fil met Delhusa
Gjon cé ge ké szí tet te, aki en gem fel -
ka rolt, ami kor ki jöt tem a bör tön ből.
Er re nem is mond hat tam vol na ne -
met, mert ez egy szer ző dés ré sze
volt. Ér de kes, hogy min den ki azt
gon dol ja, mek ko ra pén ze ket kap -
tunk a sze rep lé sért, pe dig sen ki egy
fil lért nem ka pott.
– A táncdalfesztivál újra bein-

dult.Ezenkívülisvannakfellépéseid?
– Igen, hál’ Is ten nek so kan ke res -

nek. A tánc dal fesz ti vál nak is na gyon
örü lök. Szol no kon volt az el ső fel lé -
pés, ké tez res sta di on telt ház zal. Lesz
még hat nagy vá ros ban kon cer tünk,
no vem ber ben pe dig az Aré ná ban lé -
pünk fel. Több ge ne rá ci ós bu lik ezek.
A fi a ta lok azért jön nek, mert gye rek -
ko ruk ban szü le i ken ke resz tül is mer -
ték meg eze ket a da lo kat, a mi ge ne -
rá ci ónk és a ki csit fi a ta lab bak pe dig
úgy élik át, mint egy nosz tal gi kus él -
ményt, amely szép, meg ha tá ro zó
em lé ke ket idéz fel ben nük.
–Azadósságodatmilyenmérték-

bentörlesztettedmár?
– Az összes be vé te lem har minc -

há rom szá za lé kát adom le. Ezt nem
tar tom igaz sá gos nak. Po li ti ku sok,
ban ká rok ügyei ér de kes mó don mind
el sik kad nak, ne kem azon ban szem -
be kel lett néz nem az zal, amit el kö vet -
tem. A té vés vál lal ko zá som nem
csak az én hi bám ból om lott össze,
nem ér zem, hogy min den ter het ne -
kem kel le ne egye dül vi sel nem ezért.
Ha a vál lal ko zás si ke rült vol na, ak kor
én len nék a ki rály nő, és imád na az
összes hi te le ző. A bu kás nál egye dül
ma rad tam, és min den ki csak szi -
dott. Gon dol ko dom a per új ra fel vé -
te len, nem az anya gi, ha nem in kább
az er köl csi kár té rí tés mi att.
–Angliábanmeg fog jelenni egy

könyved.Elárulnád,mirőlszól?

– Tu laj don kép pen nem új könyv,
ha nem az ed dig ide ha za meg je lent
köny ve im nek olyan ré sze it tar tal -
maz za, ame lyek nek nem zet kö zi je -
len tő sé gük is van. Né me tül és an go -
lul is meg je len ne egy kül föl di ki adó
jó vol tá ból.
–Mireszámítaszakönyvkülföl-

difogadtatásávalkapcsolatban?
– Ez a könyv már ősszel meg je lent

vol na, de most to ló dik a ha tár idő.
Nem tu dom, ho gyan fo gad ják majd.
Mos ta ná ban sem mi sem megy
könnyen, hi szen a nagy vi lág is anya -
gi vál ság gal küzd.
–Hogyantekinteszamostanifia-

talsztárokra?
– Na gyon sok jó éne kes van. Fi a -

ta lok ke vés ta pasz ta lat tal, nem is me -
rik azt, hogy mit je lent, ami kor min -
dent ma guk nak kell meg va ló sí ta ni -
uk. Mi ugyan is ma gunk ké szí tet tük
a fel lé pőru há in kat, a fül be va ló mat
pél dá ul ma gam haj lí tot tam drót ból,
az ere de ti leg fe ke te gu mi csiz má mat
én fes tet tem be kály ha ezüst tel, a
szem pil lá mat fe ke te ci pő fes ték kel
fes tet tem. Lop tam anyu szek ré nyé -
ből ru há kat, és azo kat ala kí tot tam át.
Kosz tüm szok nyá ból mi ni szok nyát,
nagy pul csi ból mi ni ru hát szab tam. A
sa ját kre a ti vi tá sunk ra volt min den
bíz va. Nem volt tech ni ka, ne künk
tud nunk kel lett éne kel ni. A ma i ak nál
más a hely zet: őket ki ta lál ják a szak -
ér tők, me ne dzse rek és sty lis tok, an -
nak meg fe le lő en, hogy a kö zön ség
mit igé nyel.

Mi ak kor va la mit meg te rem tet -
tünk, amit az óta is va ri ál nak, de
min dig vissza tér nek a ré gi hez. Bár -
ho vá me gyek el bu li ra, az új ge ne rá -
ci ó ból hol ezt, hol azt a nó tá mat
ének lik. Ezek a da lok örök zöl dek
ma rad tak, és pö rög nek a mai na pig.
Mi har col tunk, tisz ta szív vel és lé lek -
kel akar tunk pro du kál ni. Az aka rat,
a hit, az, hogy meg tu dod és meg is
fo god csi nál ni – ez mun kál ko dott
ben nünk. A mai vi lág ban sok kal ne -
he zebb be fut ni, mert te lí tett a pi ac,
és ren ge te gen van nak. Hosszú ide ig
fenn ma rad ni pe dig egy sze rű en majd -
hogy nem le he tet len. Per sze le het,
hogy a ma i ak ra meg húsz év múl va
fog nak nagy ge ne rá ci ó ként te kin te -
ni, de akik kel én kezd tem, azok tény -
leg több ge ne rá ci ón át is az él vo nal -
ban tud tak ma rad ni. A pé csi egye tem
szo cio ló gia sza kán egyéb ként „tan -
anyag” va gyok, úgy is, mint „rock tör -
té ne lem”, és úgy is, mint „je len ség”,
akit a ki lenc ve nes évek ben töb ben ol -
vas tak, mint Balzacot vagy Doszto-
jevszkijt.
–Meddigszeretnélmégszínpadon

állni?
– Nem tu dom. Amed dig a kö -

zön ség igény li. Rosszul esik azon ban,
hogy so ha sem mi fé le ál la mi el is me -
rést nem kap tam. Egy szer SzegőAnd-
rás, a NőkLapja új ság író ja mond ta,
hogy ne vágy jak ef fé lé re, mert én már
meg kap tam azt az el is me rést, ami fel -
ér egy Kos suth-díj jal. Ezt ar ra mond -
ta, hogy egy szer egy in ter jú ban el me -
sél tem ne ki, hogy ami kor bör tön ben
vol tam, ba rát nő im, Ildi,Szilvike és a
lá nyom, Ni ki a ma gyar vizs la ku -
tyánk kal, Mar ci val min den va sár -
nap es te ki lenc kor el jöt tek a bör tön
sar ká ra. Ugat tat ták a ku tyát, és én ak -
kor ki néz tem az ab la kon, és in te get -
tem ne kik. Ele in te kér tem a lá nyo kat,
le gye nek csend ben, mert sze ret ném
hal la ni a ku tya uga tást. A vé gén már
ki lenc előtt öt perc cel szól tak egy más -
nak, hogy most jön a Ci ni ku tyá ja, és
csönd le gyen. Ez az én Kos suth-dí jam:
hogy ezek kö zött az em be rek kö zött
ért annyit a sza vam, tisz tel tek és sze -
ret tek annyi ra, hogy ezt meg tet ték ne -
kem.

g Bol la Zsu zsa

„Anehézéletbensokanfordulnak
Istenfelé!”

b ZalatnaySarolta ügyes-ba-
josdolgairólabulvárlapoknap
mintnaptudósítanak.Azéne-
kesnőbetegségéről,peréről,bör-
tönbekerülésérőlésszabadulá-
sárólszámoscímlapszólt.Mia
soknegatívkritikaellenéresze-
retnénkaztamélyérzelműem-
bertbemutatni,akiszembené-
zettabűnösségével.Cininyíltan
vall evangélikus egyháztagsá-
gáról,istenhitéről,mesélédes-
anyjárólésrégiemlékeirőlis.

A www.evan ge li kus.huin ter ne tes cí men Ør he t� el mœlt Øv ok tó be re � a re for mÆ ció em lØk nap ja � óta egy hÆ zunk meg œjult köz pon ti por tÆl ja. Na pon ta fris sü ›
l�, vÆl to za tos tar ta lom mal 



Evangélikus Élet 2009. március 22. f élő víz

Haabúzaszemnemesikaföldbe,és
nemhalmeg,egymagamarad;de
hameghal, sokszoros termésthoz.
(Jn 12,24)

Böjt 4. he té ben az Útmutató reg ge li
és he ti igéi Krisz tus ál do za tát hir de tik; ő az élet ke nye re. „Arrólismerjük
megaszeretetet,hogyJézusazőéletétadtaértünk.” (1Jn 3,16; LK) Él(tet)ő
ke nyér ré lett szá munk ra bú za mag  tes te, s vé re ál tal meg sza ba dí tott bű ne -
ink től, ezért La eta re: ör vend je tek! „Az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö -
döm.” (GyLK 683) Luther sze rint ez az iga zi öröm tit ka: „Tart sa ma gát az
em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Krisz tus drá ga ígé re té -
vel, hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma rad, meg ol tal maz.” Az is ten fé lő gö -
rö gök a két gö rög ne vű ta nít vány hoz for dul tak, hogy Jé zust meg is mer hes -
sék. Jé zus vá la sza nemcsak Fü löp nek s And rás nak szólt, de min den ko ri ta -
nít vá nya i nak is: „Havalakinekemszolgál,engemkövessen;ésaholénva-
gyok,ottleszazénszolgámis…” (Jn 12,26) Az tud iga zán ör ven dez ni s Is -
tent di cső í te ni, akit már meg vi gasz talt „amiUrunkJézusKrisztusAtyja,
azirgalomAtyjaésmindenvigasztalásIstene” (2Kor 1,3). Is mer jük (f)el, hogy
Is ten jó sá ga hű ség re kö te lez, ő élő igé jé vel táp lál. Tart suk meg pa ran cso -
la ta it, mert „nemcsakkenyérrelélazember,hanemmindazzalélazember,
amiazÚrszájábólszármazik” (5Móz 8,3). Jób ugyan pa nasz ko dik: ő „ke-
serűséggellakatjól”, de el is me ri: „őnemember,mintén”, s ezért „haigazam
volna,semválaszolhatnékneki” (Jób 9,18.32.15). Élő igé jé ben Krisz tus kér,
ki je lent s pa ran csol, hogy a mi örö münk tel jes sé le gyen: „…maradjatokmeg
azénszeretetemben–énválasztottalakki,ésrendeltelektiteket–azértpa-
rancsolomnektek,hogyszeressétekegymást.” (Jn 15,9.16.17) Re for má to runk
is fel is mer te: „Ab ban van az ör dög örö me, mu lat sá ga és fő  tö rek vé se, hogy
a ke resz tyé nek kö zött a sze re te tet meg za var va csu pa gyű lö le tet és irigy sé -
get tá masszon. Mert jól tud ja, hogy a ke resz tyén sé get a sze re tet épí ti és tart -
ja meg.” Pál tud ja, hi szi, mint aki lát ja a lát ha tat lant, „hogyakifeltámasz-
tottaazÚrJézust,azJézussalegyüttminketisfeltámaszt,ésmagaeléál-
lítveletekegyütt” (2Kor 4,14). Jé zus kül de té se az ön ként vál lalt bú za mag -
sors, és ez ma is meg ha son lást tá maszt az em be rek kö zött, mert nem min -
den ki hi szi, hogy ő a Mes si ás – Krisz tus! Az ok: „…detinemhisztek,mert
nemazénjuhaimközülvalókvagytok.” (Jn 10,26) Mi ként le het bár ki Is ten
gyer me ke s így a jó pász tor ju ha? Jé zus nem hagy bi zony ta lan ság ban sen -
kit: „Énvagyokazút,azigazságésazélet;senkisemmehetazAtyához,csak-
isénáltalam.” (Jn 14,6) Ju ha it így bá to rít ja: „…detimegláttok,merténélek,
éstiisélnifogtok.Azonanaponmegtudjátok,hogyénazAtyámbanvagyok,
tiénbennem,énpedigtibennetek.” (Jn 14,19–20) Ezt a ki je len té sét így is szem -
lél tet het jük: „Nem csak a pisz ka vas van a tűz ben, ha nem a tűz is a vas ban!”
S ez a mi böj ti örö münk for rá sa! „Jé zus, Üd vö zí tőm él, / Ve le együtt én is
élek. (…) Hí ve it ő nem hagy ja. / Sőt mind ma gá hoz von ja.” (EÉ 369,2) Ju ha
vagy-e már? 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ
Fő vá ro si em ber ként elő ször a kül ső
csend hez volt a leg ne he zebb hoz zá -
szok nom. Kel lett egy kis idő ah hoz,
hogy a tes tem mel lett a lel kem is
meg ér kez zen Rév fü löp re, az Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ba. Las san be érett a meg szo kot -
tól el té rő kör nye zet és a kül ső csend
gyü möl cse: tud tam be fe lé és fel fe lé fi -
gyel ni, ön ma gam ra és Is ten re. 

Mind ezt ter mé sze te sen nem csak
ma ga a hely se gí tet te elő, ha nem
KlimentnéFerenczyAndrea esz ter go -
mi lel késznő, va la mint az in téz mény
ve ze tő je, ifj.HafenscherKároly lel kész
is. Utób bi ál mod ta meg az el ső evan -
gé li kus böj ti lel ki gya kor la tot. El kép -
ze lé sét tett kö vet te, már ci us 3. és 5.
kö zött áhí ta tok, ige ol va sás és egy őszin -
te, el gon dol kod ta tó film – XXIII.János,
a jó pá pa éle té ről – egy aránt az el mé -
lyü lést szol gál ták.

Az or szág min den pont já ról ér ke -
zett az a tu cat nyi részt ve vő, a ti zen -
két „ta nít vány”, aki vál lal ko zott ar ra,
hogy ki pró bál ja ezt az egy há zunk ban
egye lő re még új és szo kat lan for mát.
Jánosevangéliumának– cso por tos és
egyé ni – ta nul má nyo zá sán ke resz tül
ki nek-ki nek mód ja volt ar ra, hogy ke -
res se a vá laszt az igé hez kap cso ló dó

olyan sze mé lyes kér dé sek re, mint
pél dá ul: „Mi ért jöt tél most Jé zus hoz?”
vagy „Ér ted is, mit tett ő ve led?”.

Bár már ci us el se je a me te o ro ló gi -
ai ta vasz kez de te, a ter mé szet meg -
tré fált ben nün ket ezek ben a na pok -
ban, hi deg volt, esett az eső, és fújt a
szél. De ez ak kor és ott sen kit nem
za vart, hi szen amúgy is min den ki a
szo bá ja vagy a ká pol na csend jé be vo -
nult vissza át él ni az Is ten nel va ló kö -
zös sé get, szem be sül ni, szem be néz -
ni, kér dez ni, vá laszt ke res ni. Hi szen
– bár jó evan gé li ku sok ként tisz tá ban
va gyunk a na pon kén ti meg té rés fon -
tos sá gá val – le gyünk őszin ték, nincs
min dig időnk Bib li át ol vas ni, imád -
koz ni. Hi tünk ben bi zony né ha meg -
fá ra dunk, ke gyes sé günk akár „lé lek -
te len au to ma tiz mus sá” is vál hat. Jó és
hasz nos te hát a fel töl tő dés és a meg -
úju lás a Lé lek kel, a Lé lek ál tal. Er re
ada tott le he tő ség Rév fü lö pön. 
„KözeledjetekazIstenhez,ésőkö-

zelednifoghozzátok” – ol vas hat juk
Jakablevelében (4,8). Hús vét ün ne -
pe előtt en nek egyik jó és hasz nos
esz kö ze le het a lel ki gya kor lat mel lett
az eset le ges böjt is. A részt ve vők
ugyan nem von ták meg ma guk tól a
tes ti táp lá lé kot, de a kon fe ren cia-köz -

pont ban töb bet meg tud hat tak a böjt
ere de té ről, tör té ne té ről. 

Amint Kiss Domonkos ben cés
szer ze tes ki fej tet te, a böjt anél kül,
hogy a lel ket is át jár ná, csak kop la -
lás. Ak kor az iga zi, ha Is ten erő te ré -
be he lyez, ha nem ar ra szol gál, hogy
pót cse lek vés ként el fed jük ve le lel -
künk va ló di ín sé gét, az Úr nél kül va -
ló lé tet. A böjt rá mu tat leg alap ve tőbb
prob lé mánk ra, Is ten-hi á nyunk ra, de
per sze más se be ink re is. Alá zat ra ne -
vel, meg lát tat ja ha tá ra in kat, ön is -
me ret re kész tet, és rá vi lá gít ar ra,
hogy rá szo ru lunk a Te rem tő ir gal má -
ra. A szerzetes sza va i val él ve a böjt
jel. An nak bi zony sá ga, hogy nem
ra gasz ko dunk a bűn höz, ha nem Is -
ten hez tér ve meg vall juk, meg bán juk,
kér jük az Úr bo csá na tát Krisz tu -
sért, így ta lál va vissza ön ma gunk hoz.

Jó volt át él ni és meg ta pasz tal ni a
csen det, az Is ten nel és az egy más sal
va ló kö zös sé get. Jó re mél ni, hogy jö -
vő re ta lán új ra lesz egy ilyen al ka lom
a Ba la ton part ján. Még jobb tudni,
hogy Is tent 2009 böjt jé nek ide jén –
mi vel még tart a ke gye lem ide je – bár -
hol, bár mi kor meg szó lít hat ja az, aki a
szí vé be és az éle té be akar ja fo gad ni őt.

g Ga Zsu

Azelsőlépés

„…éheztem,ésennemadtatok,szom-
jaztam,ésinnomadtatok,jövevény
voltam, és befogadtatok,mezítelen
voltam,ésfelruháztatok,betegvol-
tam,ésmeglátogattatok,börtönben
voltam,éseljöttetekhozzám.” (Jé zus;
Mt 25,35–36

Is ten Lel ke ír ja be mind nyá junk szí -
vé be a fen ti igé ket. „Istenszeretet,és
akiaszeretetbenmarad,azIstenben
marad.” (1Jn 4,16) 

Az Is ten, a sze re tet meg akar tes -

te sül ni az em ber ben! Ben ned is! A
sze re tet az ő cse lek vő, tör té nő, lé te -
ző igé je ben nünk. Ez pe dig nem el -
mé let, nem han gu lat, ha nem a fen ti
jé zu si igék hét köz na pi, gya kor la ti
meg va ló su lá sai ben nünk és ál ta lunk.
Jé zus fél re ért he tet le nül azo no sít ja
ma gát min den szük sé get szen ve dő -
vel. Jé zus él ben nünk, ha a fen ti
prog ra mot tel je sít jük. So ha ennyi
nyo mo rú ság még nem volt a föl dön! 

„Fény vagy te is!” Hi szed-é ezt? 
Ki kell lép nünk a csak fo gyasz tói

val lá sos ság ból! Is ten Lel ke mint élő
víz fo lyam árad ni akar raj tunk ke resz -
tül (Jn 4,14). 

A szám ta lan ín ség ben lé vő kö zül
sze ret ném fel hív ni a fi gyel met most

a ci gá nyok ra. A té nyek, bár mily
meg le pő ek is: 

– a ci gány ság las san tíz szá za lé ka
a ma gyar or szá gi né pes ség nek; 

– a ci gány ság év szá za dok alatt
nem tu dott be épül ni, asszi mi lá lód ni;

– get tó so dott és get tó sí tot ták 
(-tuk) őket;

– en nek kö vet kez té ben (is) a ci -
gány ság nagy ré sze mun ka nél kü li,
sze gény;

– ezért az al vi lág ban és így a bör -
tö nök ben is sok a ci gány; 

– a ci gá nyok Is ten te remt mé nyei;
– a ci gá nyo kért Is ten Jé zus ban meg -

halt;
– a ci gá nyok nak is meg nyílt az út

az üd vös ség re;
– sok-sok ci gány lesz a menny ben;
– Is ten sze re ti a ci gá nyo kat;
– a ci gá nyok nak cso dá la tos ér té -

ke ik van nak: ze ne, tánc, fes té szet, iro -
da lom stb.; 

– Is ten a ke resz té nye ken ke resz tül
sze ret ni akar ja őket, és ki akar ja sza -
ba dí ta ni őket az ör dö gi kör ből, ame -
lyet a köl csö nös get tó sí tás oko zott.

Hi szem, hogy sza bad utunk van a
ci gány ság hoz. Kér jünk eh hez ke -
gyel mi aján dé kot. Néz zünk kö rül
kör nye ze tünk ben Jé zus sze mé vel.

Érez zünk az ő szí vé vel. Csen de sed -
jünk el. Imád koz zunk ve ze té sért,
öt le te kért. 

Nem le het le ro han ni őket. Meg
kell (le het) ta lál ni a kap cso ló pon to kat.
Le het kö zös prog ra mo kat szer vez ni.
Ha lát ják majd jó cse le ke de te i te ket,
nem csak sza va i to kat hallják (Mt 5,16),
bi zony, di cső í te ni fog ják az egy igaz
Atyát, mind nyá junk kö zös Aty ját.

Men je tek el a ne ve lő in té ze tek be,
a bör tö nök be! Lá to gas sá tok meg
őket a tá bo rok ban és gyü le ke ze te ik -

ben is! Tart sá tok ve lük fo lya ma to san
a kap cso la tot! Tisz tel jé tek őket! A
„szent” le ke ze lést meg ér zik és el uta -
sít ják, de meg győ ző dé sem és ta -
pasz ta la tom, hogy Jé zus Lel ké nek ők
sem tud nak el len áll ni. 

Meg rá zó, hogy val lá sos em be rek
is mi lyen sze re tet le nül tud nak érez -
ni ve lük szem ben. Amíg nem is -
mer tem és nem sze ret tem őket, ne -
kem is sok rossz ta pasz ta la tom volt. 

Tu dom, ezt a szol gá la tot nem le -
het ma gunk ra eről tet ni, de aki in dí -
tást érez, ne áll jon el len. 

g SzE vE ré nyi Já nos
Azíráseredetije1993-banjelentmeg
aVezess!–Keresztyénifjúságiveze-
tőklapjaIV.negyedév,13.számában.

Fényvagyteis!

HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány a Pi linsz ky iro dal mi
ká vé ház zal együtt mű köd ve sze re -
tet tel hív ja az ér dek lő dő ket kö vet -
ke ző dis pu tá já ra. Meg hí vott be szél -
ge tő part ne rek: Szvorák Katalin
éne kes és FabinyTamásevan gé li -
kus püs pök. Té ma: Böjtszóbanés
énekben. Idő pont: már ci us 31., 18
óra. Hely szín: Pi linsz ky Já nos iro -
dal mi ká vé ház, Bu da pest V., Vá ci
ut ca 33. A ren dez vény in gye nes!

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ke -
re té ben Németszerzőkkorálművé-
szete cím mel már ci us 29-én, va sár -
nap 18 óra kor RothMártonor go nál.
Mű sor: SiegfridKarg-Elert:Austie-
ferNotschreiichzudir;JohannSe-
bastianBach: Erbarmdich,mein
HerreGott;S.Karg-Elert:Solltich
meinemGott nicht Singen;Georg
Böhm: Wer nur den lieben Gott
lässtwalten;J.S.Bach:Valetwillich
dirgeben;J.S.Bach:OMenschbewein
dein Sünde gross; S. Karg-Elert:
Christe,duLammGottes;PaulHin-
demith:II.orgonaszonáta;S.Karg-
Elert:Werdemunter,meinGemüte.

A Dé li Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi -
va ta la vár ja azon hat éves kép zés ben
ré sze sült, 2007 au gusz tu sa előtt
or di nált be osz tott lel ké szek je lent -
ke zé sét, akik 2009-ben sze ret né nek
pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gát ten -
ni. A pa ró ku si al kal mas sá gi vizs ga
idő pont ja: má jus 28. Je lent kez ni
írás ban le het a dé li püs pö ki hi va tal -
ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.).
Je lent ke zé si ha tár idő: már ci us 28.
A vizs gá ra je lent ke zők rész le tes
tá jé koz ta tást kap nak a vizs ga me -
ne té ről. Az írás be li fel ada to kat és a
szó be li té te le ket a je lent ke zők nek
pos tai úton jut tat juk el.

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, már ci us
23-án, hét főn 18.30-kor a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom -
ban (Bu da pest XII., Kék Go lyó u.
17.) dr.KovácsElőd tur ko ló gus és
ira nis ta Régi keleti örökségünk
(Viták és tanulságok a magyar
nyelvésszóbeli irodalomótörök
elemeiről) cím mel tart elő adást és
fó rum be szél ge tést. Min den ked -
ves ér dek lő dőt hí vunk és vá runk!

HIRDETÉS

SzokolaySándor evan gé li kus ze ne szer ző port ré ját fes ti meg a PAX Te -
le ví zió. A Mitérazember,ha…zeneszerző? cí mű mű sor már ci us 24-én
14 óra 25 perc kor kez dő dik.

* * *

A Promiseegyüt tes 2006 őszén tar tot ta bú csú kon cert jét a bu da pest-fa -
so ri evan gé li kus temp lom ban. Az es tet a Zá ke us Mé dia cent rum ka me -
rái rög zí tet ték. A kon cert fil met leg kö ze lebb már ci us 26-án 16 óra kor tű -
zi mű so rá ra a PAX Te le ví zió.

HIRDETÉS
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Be le buk tunk. Hogy mi be? Az élet is -
ko lá já ba – ahol a „bi zit” a böjt ben
kap juk.

Ab ba, hogy nem mondjuk ki a
prob lé má kat. Hogy sok szor órák,
na pok, he tek, hó na pok, sőt évek tel -
nek el úgy, hogy köz ben ci pel jük
ma gunk kal a gon do kat, ahe lyett
hogy meg be szél nénk őket az zal, akit
érin te nek. Pe dig be szél get ni kel le ne
egy más sal, na gyon so kat. A jó be szél -
ge tés töb bet ér az arany nál is – val -
lot ta egy szer Goethe.

Ab ba, ahogyankimondjuk a prob -
lé má kat. Sok szor ki a bá lunk, ve szek -
szünk, in du la tok bo rí ta nak el ben -
nün ket. Vagy hig gad tak va gyunk,
de ci ni ku sak és bán tók. Pe dig sze ret -
nünk kel le ne egy mást, na gyon.

Ab ba, hogy elhisszük, hogy csak
akkorérünkvalamit,csakakkorva-
gyunkfontosak,haszeretnekbennün-
ket. Pe dig el kel le ne hin nünk, hogy
ön ma gunk ban, vagy is ma gá nyo san is
ér té ke sek va gyunk, és nem at tól le -
szünk va la kik, hogy van-e ba rát -
nőnk vagy ba rá tunk. Éle tünk ér té két
az ad ja, hogy a sa ját éle tünk Is ten től
van. Hogy van Te rem tőnk, aki éle tet
adott ne künk. Ő akart a szü le im ál -
tal, és ő ve zet en gem. Er re sok kal töb -
bet kel le ne gon dol nunk.

Ab ba, hogy avilágközéppontjai
akarunk lenni mindig, mint egy
hisz tis kis gyer mek, aki nek a min -
den na pi bol dog sá got az je len ti, hogy
kap va la mit. Pe dig meg kel le ne ta -

nul nunk má sok nak töb bet ad ni,
má sok kal job ban tö rőd ni, fi gyel -
me seb ben kí sér ni egy ba rát vagy is -
me rős éle tét.

Ab ba, hogy ha nehéz feladatot
kapunkazélettől,mindenkineknya-
fogunk. Pe dig meg kel le ne ta nul ni új -
ból csend ben len ni és imád koz ni.
Mert egy ben nün ket érő hir te len
vesz te ség, egy be teg ség vagy egy vá -
gyunk meg va ló su lat lan sá ga iga zá -
ból a hi tünk pró bá ja: ké rünk-e se gít -
sé get, út mu ta tást Is ten től?

Ab ba, hogy mindentazutolsópil-
lanatrahagyunk. Pe dig mi lyen jó len -
ne, ha min dig min den re jut na elég
idő! Csak a lus ta sá gunk, a szét esett -
sé günk az, ami vissza húz. 

Ab ba, hogy nagyonhamarelfogya
türelmünk. Pe dig mi lyen jó len ne,
hogy ha tü rel me seb bek len nénk, bé ké -
seb bek, mert ak kor jobb meg ol dá sok
szü let het né nek a kap cso la ta ink ban.

Ab ba, hogy irigykedünk. Pe dig
mennyi vel jobb len ne imád ság ban
há lát ad ni a má sik, a szom széd, a ba -
rát nő, a ba rát örö mé ért!

Ab ba, hogy a családunknemmin-
digalegfontosabbaszámunkra.A fé -

szek me le gét sok szor ön ma gunk
hűt jük ki, mert a ma gunk cél jai után
ro ha nunk csak, és nem gon do lunk a
szü le ink re, test vé re ink re. Pe dig
mennyi erőt je lent a bol dog csa lá di
hát tér, ahol fel le het töl te kez ni, mert
ott úgy sze ret nek min ket, aho gyan
se hol más hol!

Ab ba, hogy megint itt van egy
böjtiidőszak,ésnincsidőcsendben
lenni,megállninapmintnap,egyki-
csittöbbetimádkozni,egykicsittöb-
betolvasgatniaBibliátvagykövetni
azÚtmutatóigéit.Pe dig mi lyen jó
vol na, ha új ra hagy nánk, hogy te rem -
tő Urunk meg ta lál jon ben nün ket!
Bár csak úgy éb red nénk reg ge len te,
hogy Is ten jó sá gá nak lég kö ré ben te -
lik majd el na punk, és bár csak úgy pi -
hen nénk meg es te, hogy át gon dol juk,
mi min den jó tör tént az nap, ami re
nem is szá mí tot tunk, és ami ért há -
lát tu dunk ad ni!

Igen, ta lálj meg új ból, Uram, és
kér lek, hogy se gíts vég re össze rak -
ni azt a ba tyut, ame lyet hús vét kor
gon do lat ban le ten nék majd ama
bi zo nyos nagy sír kö ved elé, mert
már nem bí rom to vább ci pel ni. Ha
majd itt lesz az ide je, bát ran hen ge -
rítsd el azt is a sír kő vel együtt, mi -
nél messzebb re. Már na gyon vá rom,
hogy a sok bu kás ból vég re ki emelj.

Sze ret nék hit ben él ni, de rű lá tób -
ban gon dol kod ni. Ugye fogsz ne kem
se gí te ni?

g Ba log Esz tEr

Böjtibukás
SzóSzóró

Az aszó di Pe tő fi Sán dor evan gé li kus
gim ná zi um ban múlt pén te ken nyílt
meg H.SzabóSándor fo tó ri por ter
Magyarország madártávlatból cí -
mű fo tó ki ál lí tá sa, me lyet már ci us
13-ától 31-ig le het meg te kin te ni.

H. Sza bó Sán dort, az MTI fo tó ri -

por te rét ta valy jú li us 7-én kö szön töt -
ték ab ból az al ka lom ból, hogy ti zen -
öt éve ké szít fel vé te le ket re pü lő gép -
ről, he li kop ter ről a táv ira ti iro dá nak.
Ek kor re pül te a két ezer-öt szá za dik
órá ját, szá mí tá sa sze rint négy száz ezer
ki lo mé tert tett meg a le ve gő ben. Ez -
zel a tel je sít ménnyel a vi lá gon egye -
dül ál ló re kor dot ál lí tott fel, a Guin -
n ess-re kor dok köny vé be most kér te
fel vé te lét az MTI. Lé gi  fo tó i ból az
MTI 2000-ben köny vet is meg je len -
te tett Magyarországmadártávlatból
cím mel.

H. Sza bó Sán dor tíz éves ko rá tól
rend sze re sen ké szít fel vé te le ket. El -
ső fény ké pe ző gé pét nagy ma má já tól
kap ta, és ter mé sze te sen ő is volt az
el ső, akit meg örö kí tett. A fény ké pek -
hez, tár gyak hoz va ló ra gasz ko dá sa
köz is mert, la ká sá ban több mint száz

kan csó, tá nyér ta lál ha tó, ame lyet
kü lön fé le út jai so rán szer zett be. Az
MTI-nél 1985 óta dol go zik.

Lé gi fo tós kar ri er je nem min -
den na pi mó don kez dő dött. Ti zen öt
év vel ez előtt az Or szá gos Rend őr-fő -
ka pi tány ság Tár sa dal mi Kap cso la tok
Osz tá lyá nak ak ko ri ve ze tő je kér te
meg, hogy ké szít sen lé gi fo tó kat a
rend őr ség fő vá ro si épü le te i ről. A fo -
tós el is ment a lé gi ren dé szet hez,
be je lent ke zett, de az el ső há rom
al ka lom mal kü lön bö ző okok ból
nem tu dott fel száll ni. Ne gye dik al -
ka lom mal le zu hant a rend őr sé gi
he li kop ter. Mi vel az ő ne ve is sze re -
pelt az utas lis tán, azt hit ték, H.
Sza bó Sán dort is bal eset ér te, de ki -
de rült, hogy va ló já ban ezúttal sem
volt a he li kop te ren. 

A Ké szen lé ti Rend őr ség Lé gi  Ren dé -
sze ti Pa rancs nok sá ga ma is rend sze re -
sen vi szi ma gá val az MTI fo tós mun -
ka tár sát, aki a le ve gő ből tu dó sít ár vi zek -
ről, hó fú vá sok ról, bal ese tek ről, ka -
taszt ró fa hely ze tek ről, ha zánk ne ve ze -
tes sé ge i ről, mű em lé ke i ről, kas té lya i ról,
vá ra i ról. Ezek ből a vá lo ga tá sok ból lát -
ha tó több mint fél száz – az MTI ar chí -
vu mát gya ra pí tó – lé gi fo tó Aszó don. 

g EvÉlet-infó

Hazamadártávlatból
H.SzabóSándorfotóriporterkiállítása

Archívlégifelvételazépülőaszódievangélikusgimnáziumról

Úgyemlékszemfiatalkoromból,hogyaszámomralegértékesebbidőszakmin-
dennapazestevolt.Ilyenkorlehetaleginkábbkikapcsolódni,havanvalami
jóműsoratévében,vagyhavankivel–testvérrel,szülővel,baráttal–jólel-
tölteniazidőt.Egyetsohasemgondoltam:hogyilyenkorjólennekintállniegy
óránkeresztülajéghidegbenegyhúszéveskisteherautóplatójánésdolgozni.
Iskolánknak,azEvangélikusEgyházAszódiPetőfiGimnáziumánaka12.

évfolyamostanulóiazonbanmármásodikévelelkesenteszikmindezt,ami-
koraMagyarMáltaiSzeretetszolgálatUtcaiGondozóSzolgálatávalatéliidő-
szakbanételtosztanakbudapestihajléktalanoknak.Ebbenatanévbenhúsz
diákunkjelentkezett,hogyszívesenrésztvenneazétkeztetésiprogramban,és
szívesenmegismernéazokatazembereket,akikeztfoglalkozásszerűenűzik.
Ahittanórákonrendszeresenszóvanarosszszociálishelyzetbenlévőkről,

ahajléktalanokrólis.Egészenmásazonbanbeszélgetniazártfalakközött,a
mikiskeresztényszigetünkönróluk,minttalálkozni,beszélni,éreznivelük.Az
élethelyzetekésélettörténetekmegtanítanakértékelni:értékelniőketésértékel-
nisajátmagunkat.Amindennapikenyeret,acsaládot,azotthonmelegét.Aki
velüktalálkozott,gazdagabbantérthaza.Ésnemcsaklelkiértelemben.Ezek
azemberekmegtanítják,milyenértékesaruha,amelyettalánmáregészenmeg-
untál,mertkimentadivatból;megtanítják,milyenértékesegypárizsiszsöm-
le,amelytőlreggelenkéntmárcsömörödvan;megtanítják,milyenértékesegy
pohárfrissenfőzöttforróteaazócskaműanyagpohárban.
Érdekesfolyamatnaklehetekfültanúja,amikorahelyszínfelémégarról

folyikaszó,hogyhányszorésmivelkellkezetmosni,havégeztünk,éshogy
„csakközelnehajoljanakhozzám”.Visszafelémárcsakagondolatokmarad-
nak,acsend,arcok,tizenévesgyerekekvisszhangzómondataiasorból,akik
büszkénvállaltákszületésidátumukat:199…
Bizony,csakkoldusokvagyunk,rászorulók,kiknekürestarisznyájátmost

hajléktalanoktöltöttékmegazéletkincseivel.
g Si mon At ti la iskolalelkész

Ér�té�kes�idő

2005 ka rá cso nyán az aszó di evan gé -
li kus gim ná zi um ta nu lói és ta ná rai is
meg ren dül ten ér te sül tek a Dél ke -
let-Ázsia tér sé gét súj tó szö kő ár ról.
Ak kor úgy érez tük, ten nünk kell va -
la mit. Az ado mány gyűj tő hét ből
má ra ha gyo mány lett. Az el telt évek -
ben már nem csak Srí Lan ká nak gyűj -
töt tünk, ahol ház épült ado má nyunk -
ból, de a Ma gyar or szá gi Öku me ni kus
Se gély szer ve zet nek is se gít het tünk
egy af ga nisz tá ni Pe tő fi-is ko la lét re -
ho zá sá ban. Majd kö vet ke zett a szé -
kely föl di ár víz ká ro sul tak meg se gí té -
se, ta valy pe dig a va kok in té ze tét tá -
mo gat tuk. A di á kok egy he tes mun -
ká já ból – a pa pír gyűj tés től az is ko -
la bü fén át a bol ha pi a cig – több mint
há rom száz ezer fo rin tot ajánl hat tunk
fel a rá szo ru lók nak.

Az idei tan év ben a Dé vai Szent Fe -
renc Ala pít vány nak gyűj töt tünk össze
két száz ki lenc ven hat ezer fo rin tot. Az
ado mány gyűj tés so rán meg is mer -
het tük BöjteCsabának és fe ren ces
ren di test vé re i nek a gye re ke kért vég -
zett mun ká ját, amely nagy tisz te letet
éb resz tett mind annyi unk ban. Csa ba
test vér most Auszt rá li á ban tar tóz ko -
dik, így ha za tér te után jön el sze mé -
lye sen gim ná zi u munk ba, hogy át ve -
gye a szá muk ra gyűj tött össze get. 

A ka ri ta tív hét idén is a Pe tő fi-nap -
pal zá rult, mely re már ci us 13-án,
pén te ken ke rült sor egy sa já tos kul -
tu rá lis is ko la nap ke re té ben. Ilyen kor
rend sze rint ün ne pi meg em lé ke zés -
sel kez dünk, majd év fo lya mon ként
gaz dag prog ra mok vár ják di ák ja in kat.
Az 5–6. év fo lyam já té kos, Pe tő fi hez
és a sza bad ság harc hoz kö tő dő ve tél -
ke dőn vesz részt, me lyet az egyik 12.-
es osz tály szer vez szá muk ra. Míg a 7.
osz tá lyok az aszó di Pe tő fi-em lék -
he lyek kel is mer ked nek, ad dig a 8. év -
fo lyam a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ba,

Bu da pest re uta zik. A 9. és 10. év fo -
lyam Aszód hely tör té ne té vel is mer -
ke dik te het sé ges, tör té nész be ál lí tott -
sá gú di ák ja ink elő adá sa i nak és egy
aszó di sé tá nak a se gít sé gé vel. A 11. és
12. év fo lyam szá má ra is mert Pe tő fi-

ku ta tók tar ta nak elő adást. A prog ra -
mo kat ez út tal dia po rá ma-be mu ta tó,
il let ve H.SzabóSándor lé gi fo tós ki -
ál lí tá sa szí ne sí tet te.

A Pe tő fi-nap va ló já ban – a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en – már elő -
ző es te kez de tét vet te, ami kor is
gim ná zi u munk szín ját szói be mu -
tat ták ez év ben szín pad ra ál lí tott
da rab ju kat, GárdonyiGézaAbor cí -
mű fa lu si szín já té kát. 

E be mu ta tó val (képünkön) vet te
kez de tét az evan gé li kus gim ná zi u -
mok 6. szín ját szó-ta lál ko zó ja, me lyen
Sop ron két kö zép fo kú evan gé li kus
ok ta tá si in téz mé nyé nek – a Ber zse -
nyi-lí ce um nak és az Eöt vös-gim ná -
zi um nak – kö zös csa pa ta is részt vett.
Ők Raymond Queneau Stílusgya-
korlatok cí mű mun ká ját vit ték szín -
pad ra igen iz gal mas for má ban. 

A ta lál ko zó má sik ven dé ge a Nyír -
egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos

Gim ná zi um szín ját szó köre volt Ta-
másMelinda ta nár nő ve ze té sé vel.
Tő lük egy részt Pi linsz ky-da ra bot
lát hat tunk, más részt az ő ze nés pan -
to mim já té kuk adott mél tó zá rást a
szín da rab-be mu ta tók nak. 

Idén is ven dé ge ink vol tak az oros -
há zi szín ját szók. Cso port ve ze tő jük,
Baranyainé Imre Julianna saj nos
nem tu dott ve lük jön ni, de is mét
igen szín vo na las elő adást lát hat -
tunk tő lük Bárányok és farkasok
cím mel. A ta lál ko zó dísz ven dé gei a
Ti sove ci Evan gé li kus Gim ná zi um -
nak, szlo vák test vér gim ná zi u munk -
nak a szín ját szói vol tak, akik egy an -
gol nyel vű ze nés da rab bal szó ra koz -
tat ták a né ző ket.

Azok a di ák ja ink, akik a Pe tő fi-nap
ke re té ben nem tud ták te het sé gü ket
meg mu tat ni, a már ci us 20-ai di ák gá -
lán kap nak le he tő sé get er re, ahol
éne kel het nek, tán col hat nak, meg -
mu tat hat ják, mi ben a leg job bak. Is -
ko lánk ban e di ák gá lá val zá rul már -
ci us ese mény dús hó nap ja.

g Ka li na Ka ta lin, 
azaszódievangélikusgimnázium

magyartanára

Eseménydúshónapazaszódi
evangélikusgimnáziumban

f Folytatásaz1.oldalról

H.SzabóSándormunkában
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Hoz zá szó lás a Mi va ló
– már ci us idu sá ra?
cí mű írás hoz

Min de nek előtt sze ret ném le szö -
gez ni, hogy Krähling Dániel múlt
heti EvÉletben közölt cikkében
foglaltak több sé gé vel egyet ér tek.
Érin tett ség okán (AndorkaSándor
az édes apám volt) azon ban a tör té -
ne ti hű ség ked vé ért sze ret nék pon -
to sí tást  ten ni.

An dor ka Sán dor hét gyü le ke ze tet
lá tott el (ezek kö zül ko ráb ban há rom
– Ka laz nó, Kéty, Fel ső ná na – ki te le -
pí tés előtt, il let ve azt kö ve tő en még
tíz-ti zen öt évig anya gyü le ke zet ként
mű kö dött), négy gyü le ke zet nek volt
temp lo ma, ter mé sze te sen or go ná ja
és az zal együtt kán to ra is. A kán to -
rok ki ha lá sá val meg szűnt az is ten tisz -
te le te ken az or go na kí sé ret. Saj nos
idő köz ben hasz ná lat hí ján az or go -
nák is mű kö dés kép te len né vál tak, il -
let ve a ka laz nói or go na ma is Gyu lán
di csé ri az Is tent.

Azért, hogy a temp lom ba já rók ne
ma rad ja nak az is ten tisz te le te ken or -
go na kí sé ret nél kül – ott is, ahol az al -
kal mak is ko lák ban, il let ve ma gán há -
zak nál voltak –, édes apám meg kér -
te a mű vé szi en ját szó Németh Pál
szek szár di kán tort, hogy a kü lön bö -
ző ko rá lo kat játssza el a szek szár di
gyü le ke zet or go ná ján. Sok-sok es te
ment el ez zel (hi szen Pa li bá csi dol -
go zott), a kán tor ját szott, a lel kész ke -
zel te a mag nót. A gyü le ke ze tek pe -
dig örül tek, hogy az or go na já ték kal
még ün ne pé lye sebb volt az is ten tisz -
te le tük (az éne ke ket vál to zat la nul
édes apám és édes anyám ve zet te).

A püs pö ki kör le vél ben fog lal tak
alap ján azon gon dol koz tam, va jon
hely te le nül járt-e el az apám, aki
egyéb ként a több mint negy ven évi
szol gá la ta so rán a mi tu do má sunk és
hí ve i nek tu do má sa sze rint nem tűnt
se bot fü lű nek, se fa han gú nak.

Azon is el me di tál tam, hogy va jon
hi báz tak-e a ró mai ka to li kus és re for -
má tus püs pö kök, ami kor a temp lo ma -
ik ban el he lye zett nem ze ti lo bo gó in -
kat (tör té nel mi – kö zöt tük az Ár pád-
sá vos – zász ló kat) meg ál dot ták.

An dor ka Ár pád (Szekszárd)

Akelenföldi
evangélikus
gyülekezet
programjai

MilyenazigaziKrisztus?(Álma-
inkvagyazigeKrisztusa?) cím -
mel IttzésIstván lel kész tart böj ti
evan gé li zá ci ós so ro za tot. Az al -
kal mak szer dán ként (már ci us
25-én, áp ri lis 1-jén és áp ri lis 8-án)
18 óra kor kez dőd nek a gyü le ke -
zet ta nács ter mé ben.

* * *

Meg em lé ke ző is ten tisz te let  és
egy ház ze nei hang ver seny  lesz
SulyokImre (1912–2008) ze ne -
szer ző és egy ház ze nész – a ke -
len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
kán to ra – em lé ké re már ci us 29-
én, va sár nap 18 óra kor a temp -
lom ban. Igét hir det dr. Blázy
Árpád igaz ga tó lel kész. Köz re -
mű kö dik Elekes Zsuzsa or go -
na mű vész és a gyü le ke zet ének-
és ze ne ka ra. Ve zé nyel dr.Bence
Gábor.A be lé pés in gye nes, ado -
má nyo kat gyűj tünk az ének- és
ze ne kar ter ve zett nyá ri nor vé gi ai
út já ra.

Cím: 1114 Bu da pest, Bocs kai
út 10.

HIRDETÉS

Korszakváltás
Egyházkorszakváltásidején – ezt a
cí met ad taWolfgangHuber ber li ni
püs pök ez red for du lón írt köny vé -
nek. Ez a szó fe je zi ki leg in kább azt
a gyö ke res vál to zást, ame lyet a ke -
resz tény ség nap ja ink ban Eu ró pá -
ban át él. 

A ke resz tény Eu ró pa, úgy tű nik,
vég képp a múl té, fel tar tóz tat ha tat lan
a sze ku la ri zá ció, ha tá sai elől le he tet -
len ki tér ni. Hol tá gabb össze füg gés -
ben ta pasz tal juk ezt meg, pél dá ul az
eu ró pai al kot mány meg fo gal ma zá sa
kö rü li vi tá ban, il let ve an nak ered mé -
nyé ben, hol a leg szű kebb kör nye ze -

tünk ben, pél dá ul a ke resz tény ség gel
kap cso la tos meg döb ben tő mély sé gű
tu dat lan ság át élé sé ben. 

Akár hol ér is min ket, nem kel le -
mes a ta pasz ta lat. De nem is vá rat -
lan. Aki nyi tott szem mel járt, és jó -
zan ésszel gon dol ko dott, az már
na gyon ré gen ol va sott a je lek ből. Jó
het ven éve ír ta le Dietrich Bon-
hoeffer, hogy el kezd he tünk bú csút
ven ni a cons tan ti nu si kor szak tól,
amely ké nyel mes, sőt elő jo gok kal já -
ró hely ze tet biz to sí tott a ke resz -
tény egy há zak nak, és hely ze tünk
egy re in kább ha son lí ta ni fog az ős -
ke resz té nyeké hez: ide gen kör nye zet -
ben kell majd ke resz tény kö zös ség -
ként él nünk. 

Hogyanreagálunk?
Iz gal mas kér dés, ho gyan re a gá lunk
er re a most már vi lá go san kör vo na -
la zó dó hely zet re. Úgy ta pasz tal juk,
hogy rosszak a re ak ci ó ink. Min de -
nek előtt van ben nünk egy ért he tő fé -
le lem. Ami kor éle tünk sta bil nak és
örök nek gon dolt ke re tei meg la zul -
nak, ami kor biz tos nak hitt tá jé ko zó -
dá si pon tok kö dös sé vál nak, ami kor
nem ze dé kek óta mű kö dő min ták
egy szer csak nem kö te le ző ek töb bé,
könnyen érez het jük el ve szett nek
ma gun kat. Nincs, ami se gít sen, biz -
ton sá got ad jon. Ma gunk nak kell el -
iga zod nunk, az éle tet meg szer vez -
nünk, túl élé si stra té gi á kat ki ta lál -
nunk. Nem kel le mes hely zet.

Saj nos meg fe jel jük ezt még a le he -
tő leg rosszabb reflex szel: in du la to sak
le szünk. Bűn ba kot ke re sünk, és
könnyen meg is ta lál juk pél dá ul a
kor szel lem ben, a kép zé si rend szer -
ben, szer ve ze tek ben, fel sőbb ség ben
vagy egy sze rű en csak egy más ban. 

Könnyen le het, hogy ki sebb ség be
ke rül tek azok a gyü le ke ze ti pres bi té -
ri u mok, ame lyek bé ké ben, meg ér tés -
ben és sze re tet ben mű köd nek, és
nem vesz nek össze min den má so dik
gyű lé sen. A lel kész tár sa dal mat is fe -
szült sé gek, vil lon gá sok, sze mé lyi el -
len té tek jel lem zik, s ezek oka nem ke -
vés eset ben az imént le írt pá nik. 

Ön pusz tí tó re ak ci ó ink so rá ban
még ket tőt em lí tünk meg. Egyik az
er kölcs te len hoz zá ál lás: mi még ki -
húz zuk va la hogy, és utá nunk a víz -
özön. Ez a szem lé let több nyi re nem
sza vak ban kör vo na la zó dik, ha nem
tet tek ben: olyan dön té se ket ho zunk,
ame lyek nem a jö vőt épí tik, ha nem
be be to noz zák a szá nal ma san mű kö -
dő je lent. Ezen köz ben – fő ként a ki -
csi és fo gyó – gyü le ke ze tek úgy ér zik,
ma guk ra ma rad tak, ki szol gál tat va
olyan vi lág fo lya ma tok nak, ame lye ket
nem tud nak be fo lyá sol ni, és sen ki
sem si et kel lő mó don és mér ték ben
a se gít sé gük re.

Úgy tű nik, hi ány zik a jó zan, ra ci -
o ná lis gon dol ko dás, ki út ke re sés, a ki -
hí vás ra tör té nő ér tel mes re a gá lás. 

Atennivalókszámbavételeelmé-
letisíkon

A ki út ke re sés há rom sí kon tör té -
nik, eze ket pedig nem sza bad össze -
mos ni és össze ke ver ni. A prog nó zis
az el ső sík. Ez hely zet fel mé rést je lent,
pil la nat fel vé telt, ame lyet egy vo nal -
lal mint egy meg hosszab bít va, lo gi ku -
san gon dol kod va, a fel mért ada tok -
ra, té nyek re tá masz kod va el kép zel -
jük, ho gyan foly ta tód hat mind ez.
Mi lyen jö vő kö vet ke zik a fel mért
hely zet ből? A prog nó zis jó zan gon -
dol ko dás és szám ve tés ered mé nye,
azon ban – mi vel mód sze re a kö vet -
kez te tés – sok ben ne a bi zony ta lan -
sá gi té nye ző. Még sem le het ilyen
elő re jel zés nél kül jö vőt épí te ni. 

Mi lyen ada tok áll nak ren del ke zé -
sünk re a prog nó zis ké szí tés hez ma?
Tud juk, hogy csök ken a lét szá munk.
Er ről éven te meg győ ződ he tünk, ami -
kor ki mu ta tást ké szí tünk a gyü le ke -
ze ti ada tok ról. Azt sem sza bad azon -
ban el fe lej te nünk, hogy bár a gyü le -
ke ze tek több sé gé ben csök ken a lét -
szám, van nak nö vek vő, fej lő dő, meg -
élén kü lő gyü le ke ze tek is. Ha mis ké -
pet ka punk, ha en ge dünk a kí sér tés -
nek, és csak a ne ga tí vu mok kal szá -
mo lunk!

Ta pasz tal juk azt is, hogy ha zánk -
ban meg sza kadt a ke resz tény tra dí -
ció. Mai hit ta no sa ink je len tős ré sze
már nem hoz za ott hon ról a Mi-
atyánk, a bib li ai tör té ne tek, az evan -
gé li kus éne kek is me re tét. Ami kor ta -
ní tunk, ezt a meg sza kadt lán co la tot
igyek szünk hely re ál lí ta ni. Nagy a fe -
le lős sé günk.

Ha tal mas kü lönb sé gek ala kul tak ki
a gyü le ke ze tek kö zött. Van nak több
lá bon ál ló, szin te gaz da sá gi tár sa ság -
ként mű kö dő, vi rág zó gyü le ke ze tek,
em be rek kel, pénz zel, in téz mé nyek kel,
iz gal mas és sok szí nű élet tel – és
van nak nél kü lö ző, pi ci, el öre ge dő, el -
fo gyó kö zös sé gek. Nem len ne sza bad
meg tör tén nie, hogy a na gyok ne fo -

gad ja nak tá mo ga tan dó kis test vért.
Nem tör tén het ne meg, hogy le gyen
ki csi, ame lyet sen ki sem ka rol fel…

Mint egy ház nak csök kent a tár sa -
dal mi sú lyunk és je len tő sé günk. Egy
plu ra li zá ló dó, lát ha tó an mul ti kul tu -
rá lis tár sa da lom egy da rab ja va gyunk,
egy a pi a ci kí ná la tok so rá ban. Nem
kö zöm bös, ho gyan je le nünk meg.

Ezek ből a je lek ből tu dunk prog nó -
zist ké szí te ni. A prog nó zis azon ban
nem ke ve ren dő össze a cél lal. A cél
két ezer éve ugyan az, és az is ma rad:
Krisz tus evan gé li u mát sze ret nénk
hir det ni pa ran csá nak meg fe le lő en
a szé les vi lá gon. Er re néz ve bel ső el -

kö te le zett sé günk van. És ezt a fel ada -
tot ki mon dott igen nel is vál lal tuk. Aki
pe dig Ura az egy ház nak, az meg ígér -
te, hogy ve lünk van, szol gá la tun kat
ere jé vel és élő je len lé té vel tá mo gat -
ja, és nem en ge di övé it el vesz ni. A cél
te hát az evan gé li um mal és a re -
mény ség gel áll össze füg gés ben. 

Ah hoz pe dig, hogy a célt el ér jük
vagy csak meg kö ze lít sük, konk rét ter -
vek re van szük ség. An nak meg fo gal -
ma zá sá ra, hogy ilyen cél fe lé igye kez -
ve, ilyen ki lá tá sok kal mit tu dunk
ten ni, mit kell ten nünk. A terv min -
dig konk ré tu mot je lent. Nem hit val -
lást és nem té nyek ből kö vet kez te tést,
ha nem konk rét, le het sé ges és szük -
sé ges ter vek el ké szí té sét. Egy há zunk
kö zös ter ve le het az Élőkövekegyhá-
za cí met vi se lő stra té gia. De az egyes
gyü le ke ze tek nek is el kell odá ig jut -
ni uk, hogy a sa ját le he tő sé gü ket
szám ba vé ve el ké szít sék konk rét ter -
ve i ket, kül de tés nyi lat ko za tu kat. 

Ez há rom sík, ame lyek nem ver -
sen ge nek egy más sal. Nem kö zü lük
kell vá lasz ta ni, ha nem min den sí kon
el vé gez ni az ott el vé gez he tő mun kát.
Köz ben nem fe led het jük: a jó zan
gon dol ko dás hi á nya meg bé nít.

Vannakpozitívelvárások,észre
kellvenniőket
Szám ba vé te lük fon tos a ter vek ki ala -
kí tá sá hoz és meg va ló sí tá sá hoz.

Po zi tív el vá rás, hogy az egy ház le -
gyen ott az élet for du ló pont ja in. Os -
to ba ság ezt le ki csi nyel ni, gú nyol ni
vagy szol gál ta tás nak ti tu lál ni és rossz
ér zé sek kel vé gez ni. Meg fi gye lé sünk
sze rint sok fi a tal csa lád mu tat ér dek -
lő dést a gyü le ke ze ti kö zös sé gek iránt.
Ér de mes ki cse rél ni a ta pasz ta la to kat:
ho gyan fe le lünk er re az ér dek lő dés -
re? Mit kell ten nünk, hogy job ban,
ered mé nye seb ben re a gál junk?

Po zi tív el vá rás, hogy az egy ház se -
gít sen azo kon, akik sze mé lyes vagy
szo ci á lis szük ség hely zet be ju tot tak.
A lel ki gon do zás és a dia kó nia az a te -
rü let, ame lyen fej lőd nünk és elő re lép -
nünk kell. Fel kell ké szül nünk, hogy
töb bet tud junk eze ken a te rü le te ken

nyúj ta ni a je len le gi nél. Dia kó ni án
pe dig messze nem csak in téz mé -
nyek lét re ho zá sát és mű köd te té sét
kell ér te nünk. Az ön kén tes ség és a
köl csö nös se gít ség nyúj tás je len tő -
sé ge fel ér té ke lő dik.

Po zi tív el vá rás, hogy az egy ház le -
gyen a szent ség te re, üze net meg fo gal -
ma zó ja. Ad jon te ret és le he tő sé get az
imád ko zás szá má ra, sőt ta nít sa az el -
fe le dett nyel vet. Le gyen a lé lek föl eme -
lé sé nek a he lye. Le gyen tér az is ten -
tisz te let kü lön bö ző for mái szá má ra.

Ez a há rom al ko tó elem, e há rom
funk ció nagy je len tő ség gel bír a jö -
vő egy há zának épí té sé ben.

Újegyházkép,avagyamissziói
egyházismertetőjegyei
Nyolc vo nás, amely ki bon ta ko zó -
ban van. Kár len ne aka dá lyoz ni őket,
in kább épí te ni szük sé ges.

1. Az épí tés be fe lé kez dő dik. Gyen -
ge, bi zony ta lan kö zös ség től hi á ba
kö ve te lünk misszi ói len dü le tet. A
meg erő sö dött kö zös ség kon cent ri kus
kö rök ben hat ki fe lé. A jö vő gyü le ke -
ze tét ki csi nek, de bá tor nak és élet -
erős nek lát juk.

2. Az egy ház kö zös ség ben él. Hí -
vők kö zös sé gé ben. Ez a ter mé sze te.
Mert az evan gé li um a kö zös ség csa -
tor ná ján éri el az em bert. A ke resz -
tény kö zös ség meg élt kö zös ség az ün -
nep ben és egy más tá mo ga tá sa a hét -
köz na pok ban. Hi te les a kör nye ze te
szá má ra.

3. Mi lyen struk tú rát épít? Egy re
egy sze rűb bet. Eb be az irány ba bi zo -
nyo san lé pé se ket kell ten nünk. Ha a
hí vek szá ma nem nö vek szik, mi lyen
ala pon nö vel jük a kö zös sé get mű köd -
te tő és irá nyí tó struk tú rát?

4. Anya gi lag az ön fenn tar tás irá -
nyá ba moz dul. Nö vek vő kül ső tá mo -
ga tás ra a jö vő ben bi zo nyo san nem
szá mít ha tunk. Ha azon ban egy kis
kö zös ség ér ték a ta gok szá má ra, ak -
kor ké szek ér te ál doz ni – és nem
kény sze re det ten. Le het sé ges, hogy ez
nem ered mé nyez „lu xus élet for mát”,
de ez nem is cél.

5. A gyü le ke zet tag jai szol gá la tot
vé gez nek. Nem passzív né zők. Egyik
fő ér té kük, hogy fel is me rik ka riz má -
i kat, és eze ket szí ve sen ál lít ják a kö -
zös ség szol gá la tá ba. Egyet len tag
adott sá ga it, ke gyel mi aján dé ka it sem
nél kü löz he ti a kö zös ség. A passzi vi -
tás nem pó tol ha tó hi ányt je lent.

6. Mi lye nek az is ten tisz te le tek?
Nem egy sí kú ak. Két irány ba bi zo nyo -
san moz dul nunk kell. Ápol nunk kell
a li tur gi kus ha gyo má nyok sok szí -
nű sé gét – és ko moly fej lesz tés re van
szük ség egy el ha nya golt te rü le ten: a
ma gas szín vo na lú könnyű ze ne és a
kor társ at mosz fé ra is ten tisz te le ti je -
len lé tét il le tő en. Pon to san ugyan -
annyi pénzt kell ez utób bi ra köl te -
nünk, amennyit a li tur gi kus ha gyo -
mány ápo lá sá ra köl tünk. Ha meg vizs -
gál juk azok nak a di va tos kis kö zös sé -
gek nek az éle tét, ame lyek sok evan -
gé li kus fi a talt ma guk hoz von za nak,
két meg ta nul ha tó ér té ket ta lá lunk.
Egyik a szo ros, össze tar tó kö zös -
ség, a má sik a ma gas szín vo na lú is -
ten tisz te le ti könnyű ze ne. Nem va ló -
szí nű, hogy sza bad mind ezt fi gyel -
men kí vül hagy nunk. 

7. A hol nap gyü le ke ze te öku me ni -
kus. Ez azt is je len ti, hogy nem fél és
nem zár kó zik el. De azt is, hogy ké -
pes ta nul ni ha té kony egy há zak tól
és moz gal mak tól.

8. Az ered mény: oá zis egy ház.
Élet igen lő, együtt mű kö dő, ki csi, bá -
tor és jó ked vű.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

és Ara di György

Perspektívák:népegyházvagymisszióiegyház?
ElőterjesztésaDéliEgyházkerületfelügyelőikonferenciáján
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Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. D. Szebik Imre; Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de. 9. Eszlényi Ákos; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Eszlényi Ákos;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10.  (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest,XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél
11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (szuplikáció) Győrfi Judit; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

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 az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um intézményvezetői(igazga-
tói)állásának be töl té sé re.
Apályázattalbetöltendőmunkakör: in téz mény ve ze tő, aki nek fel adat -

kö rét az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005. évi VI II. tv. 19. §-a ha tá roz -
za meg, va la mint az egy há zi gyűj te mé nyek mű kö dé sé ről szó ló 4/2008.
(XII. 4.) or szá gos sza bály ren de let.
Munkahely:Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um, 1052 Bu da pest, De ák tér 4.
Pályázatifeltételek: a pá lyá za ti el já rá son in dul hat az a je lent ke ző, aki

evan gé li kus val lá sú, kon fir mált, az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek leg -
alább öt éve meg fe lel, és egy há zá nak hű sé ges tag ja.
Apályázóvalszembentámasztottképzettségikövetelmények: szak irá -

nyú fel ső fo kú vég zett ség vagy fel ső fo kú szak irá nyú szak vizs ga (mű vé szet -
tör té nész vagy tör té nész). A pá lyá zó nak leg alább öt éves mú ze u mi gya -
kor lat tal kell ren del kez nie.
Előnytjelent mú ze u mi te rü le ten szer zett hosszabb ide jű ve ze tői gya -

kor lat; tu do má nyos (PhD) fo ko zat; ide gen nyelv-tu dás; B ka te gó ri ás jo -
go sít vány.
Apályázathozcsatolnikell: az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so -

la tát; 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; ön -
élet raj zot és rész le tes szak mai élet raj zot (pub li ká ci ók jegy zé ké vel); az in téz -
mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és szak mai hely zet elem zés -
re épü lő el kép ze lé se ket; lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.
Apályázatbenyújtásihatárideje: áp ri lis 14., 16 óra. Apályázatbenyúj-

tásánakhelyeésmódja:Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro -
dá já nak tit kár sá ga, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. I. em. A pá lyá za tot há rom
pél dány ban – ket tőt pa pí ron, egyet pe dig a pá lyá za tot tar tal ma zó elekt -
ro ni kus adat hor do zón (CD-n) – kér jük be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat zárt
bo rí ték ban vár juk az aláb bi jel igé vel: „EvangélikusOrszágosMúzeum”.
Apályázatelbírálásánakrendje: a be nyúj tott pá lyá za to kat szak mai szak -

ér tői tes tü let vé le mé nye zi az egy há zi gyűj te mé nyek mű kö dé sé ről szó ló
4/2008. (XII. 4.) or szá gos sza bály ren de let 7. § (2) be kez dé se sze rint.
Amegbízásidőtartalma: az in téz mény ve ze tői meg bí zás 2009. jú ni us 1. nap -

já tól hat éves idő tar tam ra szól, 2015. má jus 30. nap já ig tart. Há rom hó na pos
pró ba idő ki kö tés re ke rül. Bérezés: a köz al kal ma zot ti bér táb lá zat sze rint.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tő dr.HubertGabriel-
lától, a Gyűj te mé nyi Ta nács el nö ké től a 20/824-3881-es te le fon szá mon.

Pályázatifelhívás

A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det
a meg üre se dő gyü le ke ze ti lel ké szi ál lás be töl té sé re.

Pá lyáz hat nak azok a lel ké szek, akik a tör vény ben rög zí tett fel té te -
lek nek meg fe lel nek. A lel kész kö te le zett sé ge it és a gyü le ke zet ál tal biz -
to sí tott, az or szá gos át lag nak meg fe le lő ja va dal ma zást a díj le vél tar -
tal maz za, mely az es pe re si hi va tal ban min den pá lyá zó nak ren del ke zé -
sé re áll.

A pres bi té ri um fel té te lül szab ja, hogy a pá lyá zó leg alább öt éves gyü -
le ke ze ti lel ké szi gya kor lat tal ren del kez zen, il let ve ma gán éle te ren de zett
le gyen. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent az egy ház ze ne mű ve lé se és
ide gen nyel vek is me re te. A pá lyá zók op ti má lis élet ko ra 30–45 év, de az
et től va ló el té rés nem ki zá ró ok. A gyü le ke zet pres bi té ri u ma el ső sor ban
csa lá dos lel ké szek je lent ke zé sét vár ja.

A pá lyá za tot két pél dány ban, rész le tes ön élet rajz zal a Pes ti Egy ház me -
gye Es pe re si Hi va ta lá ba kell el kül de ni. Cím: 1183 Bu da pest, Kos suth tér
3. A pá lyá za tok be ér ke zé sé nek ha tár ide je: április10. A pá lyá za tok el bí -
rá lá sá nak ha tár ide je: július15.

Pályázatlelkésziállásra

b Életének egyik vezérfonalát a
barcsi kis templomból hozta
magával. Konfirmációja alkal-
mávalhangzottelfelette:„Elég
nekedazénkegyelmem…” (2Kor
12,9)Amásikatlelkésszéavatá-
sakor kapta Sopronban Kapi
Béla püspöktől:„Mertnemvé-
geztem,hogyegyébrőltudjakti
köztetek,mintaJézusKrisztus-
ról,mégpedigmintmegfeszített-
ről.(…)Hogyatihitetekneem-
berek bölcsességén, hanem Is-
tennekerejénnyugodjék.” (1Kor
2,2.5;Károli-fordítás)

FónyadPál Bar cson szü le tett 1909.
már ci us 18-án, a csa lád har ma dik
gyer me ke ként. Ap ja, Fuchs Pál a
So mogy me gyei te le pü lés kis fi li á já -
nak lé vi ta ta ní tó ja volt. A fiú a csur -
gói re for má tus fő gim ná zi um ban
érett sé gi zett. Teo ló gi ai ta nul má nya it
Sop ron ban vé gez te, ott avat ta lel -
késszé Ka pi Bé la püs pök 1931-ben. 

Teo ló gi ai is me re te it ösz tön dí jas -
ként Né met or szág ban gya ra pí tot ta,
majd az egy ház ke rü let több gyü le ke -
ze té ben – Fel ső ná nán, Ös kün, Sár vá -
ron, Sop ron ban, Ma gyar bóly ban és
is mét Sop ron ban – szol gált, míg nem
vissza ke rült oda, ahon nan el in dult:
So mogy-Za lá ba. 1937-től 1951-ig volt
Iha ros be rény pap ja (csa lá di ne ve
1947-től Fó nyad), 1951 ka rá cso nyá tól
pe dig har minc ki lenc éven át a nagy -
ka ni zsai gyü le ke zet lel ké sze. Nagy ka -
ni zsán hunyt el 2001. má jus 28-án.
Ham va it a nagy atá di te me tő ben lé -
vő csa lá di sír bolt őr zi.

Ha le xi kon ban sze re pel ne a ne ve,
csak ennyit ol vas hat nánk ró la. Nem
de rül ne ki, hogy szál egye nes volt,
lágy ar cú, ha tá ro zott és me leg szí vű,
s az sem, hogy a 20. szá zad el lent -
mon dá sos vi lá gá ban szi lárd hit tel
állt őr he lyén, és Is ten Szent lel ke
szol gá la tán ke resz tül új ra meg új ra
hi tet tu dott éb resz te ni a rá bí zot tak -
ban a leg ne he zebb idők ben is. Az
egy ház szer ve ze té ben Ordass püs pök
hí vé nek val lot ta ma gát mind vé gig.
Nem ha jolt sem jobb ra, sem bal ra,
nem vá gyott sem rang ra, sem gaz -
dag ság ra, nem vé let len, hogy ti zen -
nyolc éven ke resz tül es pe res he lyet -
tes ként (!) szol gált. 

Egye nes ma radt jel le mé ben és fi -

zi ku má ban egy aránt. Pe dig ér ték
meg pró bál ta tá sok pszi chi kai és fi zi -
kai ér te lem ben is. Ő ve zet te a rá bí -
zot ta kat, vi gasz tal ta a be teg ágyon
fek vő ket, sőt a kör nyék ről kór ház ba
ke rült evan gé li kus hí vek nek is vit te
a re mény ség igé jét. A lel kek épí tő je
volt. Ezt tük rö zik a kü lön bö ző egy -
há zi ki ad vá nyok ban meg je lent me di -
tá ci ói, el mél ke dé sei és pré di ká ci ói is.
Új temp lo mot nem kel lett épí te nie,
de – Is ten cso dá la tos ke gyel me foly -
tán – meg men tet te az alá ak ná zott

iha ros be ré nyit, majd a het ve nes
évek ben je len tős sze re pet vál lalt ab -
ban a küz de lem ben, amely az egy há -
zi fel sőbb ség ál tal le bon tás ra ítélt
(1891-ben épült) nagy ka ni zsai temp -
lom meg men té sé ért folyt. A temp -
lom meg ma radt, fel újí tot ták, s ma is
ben ne hang zik Is ten igé je.

Min den ben mel let te ál ló fe le sé gé -
vel, NémethMártával 1939-ben kö -
tött há zas sá got, s há rom gyer me ket
ne velt. Péter or vos lett Svéd or szág -
ban, PálAuszt ri á ban foly tat ja ap ja hi -
va tá sát (éve ken át elő adó volt hit tu -
do má nyi egye te mün kön), Márta
óvó nő ként állt helyt itt hon.

Jó volt sze mé lye sen is mer ni Pa li
bá csit. Öröm volt ta lál koz ni ve le, s
fel eme lő volt hall gat ni pré di ká ci ó it.
Bár ké sőbb fél száz ki lo mé ter re lak -
tunk tő le, he ten ként hoz zá jár tak
kon fir má ci ói ok ta tás ra gyer me ke -
im, s ő ál dot ta meg lá nyom há zas sá -
gát is. Bol dog va gyok, hogy hang ja,
böl cses sé gé nek több pél dá ja, éle té nek
egy-egy epi zód ja – kö zöt tük egy ko -
ri lel ké szek kel va ló kap cso la ta, sőt
haj da ni püs pö künk kel, a még gyer -
mek KáldyZoltánnal va ló ta lál ko zá -
sá nak ta nul sá gos él mé nye is – egy vi -
deo ka zet tá ról ma is fel idéz he tő. A fel -
vé telt az egy ház me gyénk (So mogy-
Za la) tör té ne tét be mu ta tó könyv
for rás anya gá nak gyűj té se so rán,
1998-ban ké szí tet tem. So kat me rí tet -
tem be lő le, s a ta nul sá gos ri por tot ki -
sebb-na gyobb kö zös sé gek kel vé gig -
néz ve és -hall gat va köz kinccsé is
tet tem. A kis ri port so rán is el hang -
zot tak a mot tó ként meg is mert igék.
Nem ma radt el a ma gya rá zat sem,
amely ben ki mon da tott az örök igaz -
ság: sem mi sem tisz tít hat ja meg a tár -
sa dal mat, csak Is ten, s mindenre
vanerőmaKrisztusban,akiengem
megerősít.

A fel vé tel ké szí té se kor kö zel ki -
lenc ven éves, már kis sé gyen gél ke dő,
de tel jes szel le mi fris ses ség nek ör ven -
dő lel kész még kö zel négy évet ka pott
e föl di lét re. Éle té nek 93. évé ben
szó lí tot ta ma gá hoz hű sé ges szol gá -
ját ura. A ta lál ko zást elő ké szí tő és
pap fe le ség vol tát min dig hi va tás -
ként meg élő Már ta né ni nek még
van fel ada ta kö zöt tünk. Le gyen hoz -
zá ke gyel mes Is te nünk, s ad ja, hogy
mind ket ten so kunk nak pél da ké pe i -
vé vál ja nak!

g Dr. Já ni Já nos

Emlékezésaszázéveszületett
FónyadPállelkészre

„Hogy min den ki ké nyel me sen el fér -
jen, be hoz tuk a ping pong asz talt is” –
fo gad ta az Észak-Pest Me gyei Egy ház -
me gyé ből ér ke zett húsz hit ok ta tót
múlt szom ba ton Hé víz györ kön a há -
zi gaz da, LindáknéJánosZsuzsanna
lel kész nő. Az egy ház me gyé ben im már
több éves ha gyo má nyuk van az őszi és
ta va szi ta lál ko zók nak, ame lyek nek

min dig más gyü le ke zet ad ott hont. Az
idei el ső al ka lom té má ja a bűn és a
meg vál tás kér dés kö re volt. Az eh hez
kö tő dő cso port mun ka és a kö zös be -
szél ge tés ki in du ló pont jául Jé zus ke -
reszt ha lá lát, a bű nös asszony, va la mint
Dá vid és Bet sa bé tör té ne tét vá lasz tot -
ták a szer ve zők.

g Boda Zsuzsa felvétele

Gyerekmunkáról
apingpongasztalkörül

Ahónap
könyve
akció

–március

eric W. gritsch: isten
udvari bolondja

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. Eredeti
ára: 2750 forint.

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.

FónyadPálhit val lá sá nak és éle té -
nek, gon dol ko dá sá nak rész le te -
sebb meg is me ré sé re ad le he tő sé -
get a Nemvoltamegyedül–Be-
szélgetésekazevangélikusközel-
múltról cí mű könyv II. kö te te
(szer kesz tet te MirákKatalin, ki -
ad ta a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
If jú sá gi Szö vet ség, Bu da pest,
1999). Szü lő he lyé nek és pa ró kus
lel ké szi szol gá la tá nak gyü le ke ze -
tei ASomogy-ZalaiEvangélikus
Egyházmegyeésgyülekezeteinek
története cí mű ki ad vány ból is -
mer he tők meg (ír ta és szer kesz -
tet te Jáni Jánosdr.,2005, 2. ki -
adás). A nagy ka ni zsai evan gé li kus
gyü le ke zet tör té ne te Fó nyad Pál
1991-ben ké szült mun ká ja ként a
Nagy ka ni zsai Vá ros vé dő Egye -
sü let Hon is me re ti Kö re ál tal ki -
adott NagykanizsaiHonismereti
Füzetek III. szá má ban (1991) is ol -
vas ha tó. Kapi Béla püs pök kel
kap cso la tos em lé kei a Múlóvirág
helyett cí mű kö tet ből idéz he tők fel
(szer kesz tet te Mi rák Ka ta lin, köz -
re ad ja a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé -
li kus Gim ná zi um [Lí ce um] és
Kol lé gi um, Sop ron, 2007).
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JózsefAttila ti zen ki lenc éves ko rá ban
ír ta ta vasz ün nep lő ver sét, amely -
nek mon da ni va ló ja egé szen egy sze -
rű: „Mitbeszélsz?korai?Nemvoltitt
sosetél!/Pattantsdkiaszíved,előa
rügyekkel…” Iga zán a ti zen ki lenc
éve sek tud nak örül ni a ta vasz nak, de
idő seb bek is át él he tik szép sé gét. Ar -
ra biz ta tok min den kit, hogy ha te he -
ti, ün ne pel jen a ter mé szet ben! Egye -
dül, pár já val, csa lád já val, ba rá ta i val,
gyü le ke ze ti ki rán du lá son.

Od vas kel ti kék bo rít ják az er dő
al ját. Li lák és fe hé rek, mind ugyan ah -
hoz a faj hoz tar toz nak. Ez a kép Bu -
dán, a Nor ma fá tól nem messze ké -
szült, de na gyon sok fe lé gyö nyör -
köd he tünk ben nük hegy- és domb vi -
dé ken, né ha még az üde sík vi dé ki er -

dők ben is. Mi kor ha son ló lát vány ban
van ré szük, ki csik és na gyok ked vet
kap nak hoz zá, hogy örö mük ben csok -
rot kös se nek, úgy, mint Pi ros ka: „Az -
zal le tért az út ról, és té pe get ni kezd -
te a sok tar ka vi rá got, egyik szá lat a
má sik után, előbb csak az út men tén,
az tán egy re bel jebb; mert va la hány -
szor egyet le sza kí tott, min dig úgy
ta lál ta, hogy odább az a má sik még
sok kal szebb.” Jaj ne, baj lesz be lő le!

Nem azért, mert a far kas ki hasz -
nál ja a hely ze tet, ha nem azért, mert
az er dei vi rág sze dés ter mé szet re
gya ko rolt ha tá sá ról ma már mást
gon do lunk, mint a 19. szá zad ele jén
a Grimm test vé rek. Vissza em lék -
szem egy sok év vel ez előt ti je le net -
re. A temp lom előtt egy lány (vagy
ta lán már asszony) ra gyo gó mo -
sollyal mu tat ja a kö rü löt te ál lók nak
a vi rá go kat, ame lye ket reg ge li ki rán -
du lá su kon kö tött cso kor ba. Meg döb -
ben, mi kor mon dom, hogy ezek le -
ány kö kör csi nek, vé dett nö vé nyek,
nem sza bad őket le szed ni. (A temp -
lom és a lány ne ve a szer kesz tő ség -
ben nincs meg, csak én tu dom meg

a ro vat ve ze tő, de nem árul juk el
sen ki nek.) 

Vi rág sze dő szo ká sa ink ab ból a kor -
ból va lók, mi kor min den ki azt hit te,
hogy annyi a vad vi rág, hogy jut is, ma -
rad is, gyűjt het nyu god tan. Te kin té lyes
bio ló gu sunk tól hal lot tam, hogy gim -
na zis ta ko rá ban, a má so dik vi lág há bo -
rú után ba rát já val na gyo kat ki rán dult
a Bu dai-hegy ség ben, és sok szor nagy

csok rok kal tér tek ha za. Ab ban az idő -
ben feb ru ár vé gé től olyan sű rű volt a
hó vi rág sző nyeg, szá ra zabb ol da lak ban
annyi kö kör csin, hé rics és ta va szi
kan ka lin vi rí tott, és olyan bő ség ben kí -
nál ta ma gát a ma gyar zer ge vi rág,
hogy eszük be sem ju tott, hogy vissza -
fog ják ma gu kat. Mi kor má jus ban fel -
tűn tek a Hár mas ha tár-he gyen az or -
chi de a fé lék kö zé tar to zó vi téz vi rág
lát vá nyos, bí bor vö rös vi rág za tai, év ről
év re vissza tér tek, hogy kös se nek egy-
egy csok rot édes any juk nak. 

A két gim na zis ta las san a vi rá gok
is me rő jé vé és vé del me ző jé vé vált,
de ahogy tel tek az év ti ze dek, egy re
több lett a ki rán du ló. Elő ször csak a
kü lön le ges sé ge ket kel lett vé det té
nyil vá ní ta ni, az tán már a gya ko ri vi -
rá gok is meg rit kul tak. Mi kor a hó vi -
rá got ke res ke del mi cél ból nagy
mennyi ség ben gyűj töt ték, az egy ko -
ri gim na zis ta így fo gal maz ta meg a
prob lé ma lé nye gét: „Mér jük meg a
hó vi rág fe jecs ké i nek mé re te it a Bu dai-
hegy ség leg lá to ga tot tabb he lye in, s
ha son lít suk össze tá vo lab bi, el du -
got tabb élő he lyek vi rá ga i val, pél dá ul

a Bör zsöny észa ki lej tő in. Az előb bi -
ek mé re te sok szor alig éri el az utób -
bi ak fe lét. En nek oka az em be ri kont -
ra sze lek ció. Míg a ter mé szet be por -
zó ro var jai a leg fel tű nőbb vi rá gok nak
ad ják a na gyobb esélyt a fenn ma ra -
dás ra (to vább sza po ro dás ra), az em -
ber en nek pon to san az el len ke ző jét
te szi. Eze ket sze di le, s csu pán a si lá -
nyab bak ér lel het nek ma got. A hó vi -
rág-po pu lá ció ez zel mi nő sé gi leg és
mennyi sé gi leg is ká ro so dik. Sür gős
in téz ke dés re vol na szük ség!” (En nek
a vi rág sze dő nek kény te len va gyok
el árul ni a ne vét: VidaGábor ge ne ti -
kus ról, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia ren des tag já ról van szó.)

2006 ta va szán az EvangélikusÉlet
ÜzenetazArarátról című ro va ta is

fog lal ko zott a hó vi rág gal, te hát la punk
ol va sói szá má ra nem új don ság, hogy
2005. szep tem ber 1. óta a hó vi rág Ma -
gyar or szá gon vé dett nö vény. 

So kan má sok is meg ér tet ték, hogy
mi ért kell vé de ni a hó vi rá got, őket a
sze dés től és vá sár lás tól nem csu pán
a szá lan ként tíz ezer fo rin tos bün te -
tés ve szé lye tart ja vissza.

Mi a hely zet a nem vé dett vad vi -
rá gok kal? Vé dett te rü le ten azo kat
sem sza bad szed ni. Ar ról, hogy vé dett
te rü le ten kí vül mi tör té nik ve lük, a
tör vény nem ren del ke zik. Én még is
ar ra biz ta tom a ter mé szet sze re tő
ol va sót, hogy ad ja to vább a hírt: a ter -
mé szet sok fé le sé ge cso dá la tos aján -
dék. Az em be ri ség csak ak kor tud
meg ma rad ni, ha hagy ja mű köd ni a
ter mé sze tet. Még az er dők al ján vi -
rí tó vi rá go kat is. Ki rán du lá sa in ne
szed jen vad vi rá got! Se vé dett te rü le -
ten, se azon kí vül. Se vé det tet, se nem
vé det tet. Gyü le ke ze ti ki rán du lá son
az tán vég képp ne! Hogy a vi rág il la -
tú er dők ben még sok nem ze dék át -
él hes se: Ta vasz van! Gyö nyö rű!

g Ga dó György Pál

Tavaszvan!Gyönyörű!
Üz eneT az ar ar áTról

Rovatgazda:KézdyEdit

Már ci us 28-án es te fél ki lenc kor a
WWF – a Természetvédelmi világ -
nap – klí ma vál to zás el le ni ak ci ó ján,
aFöldóráján Bu da pes ten kí vül több
me gye szék hely, így Győr, Eger, Ta ta -
bá nya és Szé kes fe hér vár fé nyei is
el al sza nak. A vi lág mé re tű ak ci ó hoz
idén csat la ko zott a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház is, re giszt rál -
tunk a www.earthhour.orgweb ol da -
lon. Sze ret nénk, ha ezen a na pon
gyü le ke ze ti tag ja ink is le kap csol nák
ott ho nuk ban egy órá ra a vi lá gí tást,
ez zel is fel hív va a fi gyel met ar ra,
hogy a ke resz tény em be rek mennyi -
re fon tos nak tart ják a kör nye zet vé -
del met és a te rem tés vé del mét.

– Egy lám pa le kap cso lá sá nak mo -
men tu ma ap ró cse le ke det – de épp

ezért fon tos. A te rem tés tu da tos élet -
mód fe lé ve ze tő utat ap ró lé pé sek kel
le het el kez de ni, s egy ilyen al ka lom,
mint a Föld órá ja, amely nek so rán a
sok ap ró cse le ke det nek lát vá nyos
ered mé nye van, jó mo ti vá ci ó val szol -
gál hat to váb bi öt le tek meg va ló sí tá sá -
hoz is – hang sú lyoz ta Kodácsy-Simon
Eszter, egy há zunk te rem tés vé del mi
mun ka cso port já nak ko or di ná to ra. –
A Föld órá já ban va ló rész vé tel nem
csu pán a Föld ener gia for rá sai szá má -
ra je lent het pil la nat nyi lé leg zet vé -
telt, de sa ját ma gunk is meg pi hen he -
tünk egy nyu godt, csen des es te so rán.

Az idei Föld órá ja ak ci ó ra vi lág -
szer te ed dig kö zel ezer vá ros csat la -
ko zott. El sö té tül Pá rizs, a fény vá ro -
sa, Syd ney, Rio de Ja nei ro, Lon don,

Pe king, Ró ma, Moszk va, Los An ge -
les, Hong kong, Du bai, Bu e nos Ai res,
To ron to, Me xi kó vá ros, Isz tam bul,
Las Veg as, Brüsszel, Fok vá ros és
Hel sin ki is.
–A Föld órá já nak üze ne te a vi lág

min den tá já ról össze hoz za az em be -
re ket. Auck land től Ha waii-ig, Fok vá -
ros tól Szent pé ter vá rig min den ki egy -
ként a vi lá gí tás le kap cso lá sá val sza vaz
a klí ma vál to zás el len – ma gya ráz ta
AndyRidley, a Föld órá ja igaz ga tó ja.

Ma gyar or szá gon töb bek kö zött
el sö té tül a sió fo ki víz to rony, a zsám -
bé ki rom temp lom, Csö mör, Nagy kál -
ló, Sán dor fal va, Vil lány, Her ceg ha -
lom, Pi lis, de a Fő vá ro si Ál lat- és Nö -
vény kert is, sőt re giszt rált a Ma gyar
Csil la gá sza ti Szö vet ség, és le kap -

csol ja a ki vi lá gí tást a Le Me ri di en Bu -
da pest Ho tel is.

– Re mél jük, hogy egy re több ma -
gán sze mély is re giszt rál a Föld órá -
ja ak ci ó ra. Min den em ber, szer ve zet
és te le pü lés rész vé te le szá mít, hi szen
csak kö zö sen, össze fo gás sal tud juk
meg mu tat ni, hogy igen is te he tünk az
ég haj lat vál to zás csök ken té se ér de ké -
ben – mond ta CsákiRoland, a WWF
Ma gyar or szág kom mu ni ká ci ós igaz -
ga tó ja. 

– 2009 kü lö nö sen fon tos év a klí -
ma vál to zás szem pont já ból, hi szen a
ki o tói egyez mény most ke rül ha tá -
lyon kí vül re. A vi lág ve ze tői idén de -
cem ber ben ül nek össze az ENSZ
ég haj lat-vál to zá si kon fe ren ci á ján,
Kop pen há gá ban, hogy új meg ál la po -

dást hoz za nak lét re. A Föld órá ja ak -
ci ó val min den ki nek meg van a le he -
tő sé ge ar ra, hogy együtt fel hív juk a
fi gyel met a klí ma vál to zás fon tos sá -
gá ra, és be fo lyá sol has suk a dön tés -
ho zó kat – tet te hoz zá Csá ki Ro land.

Ma gán sze mé lyek is re giszt rál hat -
nak a www.earthhour.orgweb ol da lon
a Föld órá já ra. Sok hí res ség és köz -
sze rep lő is vál lal ta az ak ci ó ban va ló
rész vé telt, töb bek kö zött a No bel-bé -
ke dí jas DesmondTutu ér sek és az
Os car-dí jas szí nész nő, CateBlanchet
is. A BarackObama vá lasz tá si kam -
pá nyá hoz pla ká to kat ké szí tő She-
pardFairey gra fi kus pe dig mű vé szi
mun ká já val já rult hoz zá a Föld órá -
ja ak ci ó hoz.

g Ararat munkacsoport

EgyházunkiscsatlakozikaFöldórájakezdeményezéshez

Március27–29.,Révfülöp,OrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpont

Nagy sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dő evan gé li kus bo ros gaz dát és
ér dek lő dőt. Igé nyes, füg get len zsű ri je len lé té vel, or szá gos bor ver seny szint.
A ta lál ko zó szak mai véd nö ke dr.UrbánAndrás.
Program: • Péntek: bor le adás 17 órá ig faj ta és év já rat meg je lö lé sé vel;

be so ro lás; elő adás és fó rum; be szél ge tés po hár ral a kéz ben. • Szombat:
bor bí rá lat szak- és tár sa dal mi zsű ri köz re mű kö dé sé vel; elő adás; ered mény -
hir de tés, be mu ta tó. • Vasárnap: ér té ke lés, jö vő ter ve zés; is ten tisz te let.

Je lent ke zés: 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. vagy rev fu lop@lu the ran.hu.
A ta lál ko zón va ló rész vé tel, amely a ver seny ne ve zé si dí ját, a szál lást

és a tel jes el lá tást is ma gá ban fog lal ja: 11 500 fo rint. A ver seny ben részt
nem ve vők szá má ra: 9000 fo rint.

A Győr-Mo so ni Egy ház me gye pres bi te ri csen des na pot tart már ci us 21-én,
szom ba ton Mo son ma gyar óvá ron, az evan gé li kus temp lom ban (Ma gyar u. 33.). 
Program: • 9.00: Nyitóáhítat–KissMiklós es pe res • 9.30: Azegyetlenmeg-

oldás–BalczóAndrás olim pi kon • 11.00: Azújevangélikusstratégia–
PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő • 12.30: Ebédszünet • 14.00: Fórum– ve ze ti
PrőhleGergely • 15.00: Záróúrvacsoraiistentisztelet–JánosaAttila lel kész.

To váb bi in for má ció KoháryFerenc lé bé nyi lel kész től, egy ház me gyei
misszi ói fe le lős től kap ha tó; tel.: 96/360-013, mo bil: 20/824-7122, e-
mail: fe renc.ko hary@lu the ran.hu. Min den kit sze re tet tel vá runk!

Azegyházmegyeelnöksége

Meghívópresbitericsendesnapra
„Amilehetetlenazembereknek,azIstenneklehetséges”(Lk18,27)

III.evangélikusborfesztivál

TrajtlerGáboror go na mű vész nek a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban 1985.
már ci us 27-én rög zí tett kon cert jé ből su gá roz rész le te ket az MR–3 Bar -
tók rá dió már ci us 28-án 13 óra 30 perc től. Mű so ron: Bach:Háromkorál-
előjáték(AlleinGottinderHöheBWV.675.,KyrieGottVaterBWV.669.,
JesusChristusunsereHeilandBWV.626.);SulyokImre:Orgonaszonáta.

HIRDETÉS

Már ci us 23-án és 28-án az al ber ti
evan gé li kus temp lom ból szól a dé li
ha rang szó az MR1 – Kos suth rá di -
ó ban. 

A Du na–Ti sza kö zi te le pü lést az
ok le ve lek sze rint az 1240-es évek től
Is ten há zá nak vagy Ist ván fal vá nak
hív ták, és csak IV.László ado mány -
le ve le után lett Al ber ti. Irs áról 1368-
ból ta lál ha tók fel jegy zé sek. 

1710-ben VáracskayAndrás ku ruc
ez re des a Nóg rád me gyei Sza lat -
nyá ról hu szon négy sze ké ren szláv aj -
kú evan gé li ku so kat köl töz te tett Al -
ber ti be. Az új hon fog la lók el ső temp -
lo mát a föld ren gés pusz tí tot ta el. A
MáriaTeréziától ka pott en ge déllyel

Gesu Zakariás lel kész ve ze té sé vel
1774–78 kö zött el ké szült a temp -
lom. A te le pü lést 1950-től Al ber -
tirs ának ne ve zik. 

Az al ber ti evan gé li kus temp lom ti -
zen nyolc mé ter ma gas tor nyá ban
há rom ha rang la kik. A dél idő ben
meg szó la ló öt má zsás SzlezákRafa-
elmes ter ön tö dé jé ben ké szült Rá kos -
pa lo tán 1949-ben.

* * *

Már ci us 29-én a szü gyi evan gé li kus
temp lom ból szól a ha rang szó az
MR1 – Kos suth rá di ó ban. 
A Ba las sa gyar mat ról dél re fek vő, fő -
ként szlo vá kok lak ta te le pü lés evan -
gé li ku sai az egyik leg ré geb bi ha ran -
got mond hat ják ma gu ké nak. A fa lu
1620-ban temp lo má val együtt el -
pusz tult, las san fel épí tet ték mind ket -
tőt, és új ha rang ke rült az el ve szett
he lyé be. A rá di ó ban is hall ha tó ré gi
egy ha tal mas zi va tar után 1920-ban
ke rült elő. A tes te kis sé meg nyúlt ala -
kú, fel ira ta ma gya rul így hang zik:
„Di cső ség Ki rá lya, jöjj el bé ké vel!”

d Forrás:RTVRészletes

Déliharangszó
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va sár nap 
Akkormegnyílnakavakokszemei,ésmegnyílnakasüketekfülei. Ézs 35,5
(Ap Csel 9,17; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 84) „Min de nik em ber nek a
lel ké ben dal van / és a sa ját lel két hall ja min den dal ban. És aki nek szép a
lel ké ben az ének, / az hall ja a má sok éne két is szép nek” – ír ta Babits. Az
em be ri lé lek nek is van nak sze mei és fü lei, és a ben ső, lel ki vak ság és sü -
ket ség vég ső so ron sok kal na gyobb és ve szé lye sebb csa pás, mint a kül ső,
fi zi kai. Jé zus nak volt és van ha tal ma ma is va ko kat és sü ke te ket gyó gyí -
ta ni. Nyisd meg sze münk és fü lünk, Urunk, hogy meg lás sunk té ged, és meg -
hall juk han go dat, fi gyel ve ze néd re, ami kor meg szó lal ta tod lel künk húr -
ja it! 

Hét fő 
Nemtudjuk,mittegyünk,csakrádtekintünk. 2Krón 20,12c (Ap Csel 9,5–
6; 5Móz 8,2–10; Lk 20,41–47) A bi zony ta lan ság, dön tés kép te len ség, ta nács -
ta lan ság igen kel le met len do log. A vá lasz út előt ti egy hely ben to por gás sok -
szor ideg őr lőbb, mint a tév út ra me nés koc ká za tá nak vál la lá sa. Ne künk azon -
ban meg van az a cso dá la tos le he tő sé günk, hogy bár mit hoz zon is az élet
elé bünk, mi Jé zus ra te kint he tünk, és tő le kér he tünk út mu ta tást, vagy ró -
la ve he tünk kö ve ten dő pél dát. Míg Pé ter a Mes ter re fi gyelt, ad dig ma ga -
biz to san járt még az erős szél től fel kor bá csolt, hul lám zó víz fel szí nén is.
Amint azon ban az erős szél re kon cent rált, süllyed ni kez dett. Őreá fi gyel -
jünk te hát tö ret le nül, aki szi lárd ala pot és ér tel met ad az éle tünk nek! 

kedd 
Pálírja:Azttartom,hogyajelenszenvedéseinemhasonlíthatókahhoza
dicsőséghez,amelyláthatóváleszrajtunk. Róm 8,18 (Zsolt 18,31; Jób 9,14–
23.32-35; Lk 21,1–4) „Nem az a kér dés, hogy mi lesz, ha nem hogy ad dig mi
lesz” – mond ta egy köz éle ti sze rep lő a ki lenc ve nes évek de re kán. S va ló -
ban, ke resz tény em be rek ként a je len ki hí vá sai és meg pró bál ta tá sai kö ze -
pet te so ha se ve szít sük szem elől a vég ső célt, amely fe lé tö rek szünk, s amely
ren dít he tet le nül áll előt tünk! A ke resz tény em ber föl di ván dor lá sa so rán
egy sze rű gú nyá ba öl tö zött ál ru hás ki rály fi, hisz a min den ség Ki rá lyát ne -
vez he ti tu laj don Aty já nak. Ez az a rang és di cső ség, amely majd nyil ván -
va ló vá lesz raj tunk.

Szer da 
TiteketpedigazÚrpapjainakneveznek,Istenünkszolgáinakmondanak.
Ézs 61,6a (Jn 12,26; Jn 15,9-17; Lk 21,5–19) A ke resz tény em ber egye te mes
pap sá ga a lu the ri ta ní tás egyik sar ka la tos ele me. Még is, ho gyan él jük meg
mi sze mé lyes hit éle tünk ben, hogy az Úr is ten pap jai va gyunk? Va ló ban olyan
élő Krisz tus-hit tel át ita tott az éle tem, hogy pap ként te kint rám a kül vi lág?
Vagy ez csak holt be tű, el vont és szá raz dog ma ti kai té tel, ame lyet még én
sem ve szek ko mo lyan (eset leg nem is tu dok ró la), nem hogy a kör nye ze -
tem? Pé ter apos tol így buz dít min ket: „…timagatokismintélőköveképül-
jetekfellelkiházzá,szentpapsággá,hogylelkiáldozatokatajánljatokfel,
amelyekkedvesekIstennekJézusKrisztusáltal.” (1Pt 2,5)

csü tör tök 
Istenpedighűséges,ésnemhagytiteketerőtökönfelülkísérteni;sőtakí-
sértésselegyüttelfogjakészíteniaszabadulásútjátis,hogyelbírjátokazt
viselni. 1Kor 10,13b (5Móz 32,4b; 2Kor 4,11–18; Lk 21,20–28) Ér de kes mó -
don min dig ak kor jut eszem be ez az ige, ami kor már a lel ki is me re tem vá -
dol az Úr is ten előtt va la mi lyen el kö ve tett bűn vagy el bot lás mi att. Vaj ha
in kább a kí sér tés kel lős kö ze pén tud nánk eb be az apos to li buz dí tás ba erő -
sen be le ka pasz kod ni, az Is ten hű sé gé be ve tett tö ret len hit tel szí vünk ere -
jét meg acé loz va ma gunk is az Úr hoz hű sé ge sek ma rad ni s a go nosz nak
el len áll ni!

pén tek
Boldogokaszelídek,mertőköröklikaföldet. Mt 5,5 (Jer 27,5; Jn 10,17-26;
Lk 21,29–38) No, ha van va la mi a jé zu si ta ní tás ban, ami nek a hét köz na pi
és a tör té nel mi ta pasz ta lat ki fe je zet ten el lent mon da ni lát szik, ak kor az ez
a ki je len tés. Az utób bi év szá zad is szám ta lan pél dát mu ta tott ar ra, hogy
dur va ság gal és erő szak kal le het föl det hó dí ta ni, és az ős la ko sok ki ir tá sá -
val, el ül dö zé sé vel vagy erő sza kos be ol vasz tá sá val le het meg tar ta ni. A „va -
ló” élet ben is a tör te tők nek, kö nyö kö lők nek áll a zász ló, s aki sze líd, azt fél -
re lö kik, vagy mam lasz nak, ide a lis tá nak ti tu lál ják. Csak azt ne fe lejt sük el,
hogy min de nek leg na gyobb el len sé gét, a ha lált csak a sze líd és Aty já nak
en ge del mes Jé zus tud ta le győz ni!

Szom bat 
AzÚrpedigirányítsaszíveteketazIstenszeretetéreésaKrisztusállhata-
tosságára. 2Thessz 3,5 (Ézs 35,4; Jn 14,15–21; Lk 22,1–6) Is ten irán ti for ró
sze re tet és a Lé lek út ján va ló ki tar tó áll ha ta tos ság: e ket tő nél kül alig ha be -
szél he tünk Krisz tus-kö ve tés ről, avagy élő hit ről. Még is nap mint nap ta -
pasz tal hat juk, hogy a bűn el le ni harc ban áll ha ta tos sá gunk pró bá ján oly gyak -
ran el vér zünk. Az Úr irán ti sze re te tünk is oly sok szor el mé le ti sí kon ma -
rad, mi köz ben a sa ját föl di vá gya ink ki elé gí té sé ért meg annyi min dent meg -
te szünk, bi zo nyít va, hogy ezek hez mennyi vel in kább ké pe sek va gyunk ra -
gasz kod ni. Sze re tet és áll ha ta tos ság: ezek for mál ja nak ben nün ket Krisz -
tus ké pé nek ha son la tos sá gá ra!

g Lász ló Vir gil

Újnap– újkegyelem

VASÁRNAP

23.55/TV2
Egycsodálatoselme
(amerikaifilmdráma,2001)
(134')
1947-ben egy fi a tal em ber
meg ér ke zik a Prince ton
Egye tem re, hogy ma te ma ti kát
ta nul jon. A ti tok za tos nyu gat-
vir gi ni ai zse ni nek sem pe dig rés
is ko lai múlt ja, sem pén ze
nincs elég ah hoz, hogy be ke rül -
jön az elit di á kok kö ré be. Ám
szá má ra sem mit sem je lent a
tár sa sá gi élet – sem az órák lá -
to ga tá sa. A kü lönc fi út egyet -
len do log ér dek li: egy egé szen
ere de ti öt let meg ta lá lá sa…

HÉTFŐ

9.25/DunaTv
Kisenciklopédia
Lu ther Már ton
11.34/M.KatolikusRádió
Gospelkrónika
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
13.30/RTLKlub
Kosarasok (amerikaicsaládi
vígjáték,2001) (96')
17.20/PAX
Aharangszó (magyardoku-
mentumfilm,2001) (35')
22.50/DunaTv
MundiRomani
(magyarismeretterjesztő
filmsorozat,2007) (26')
23.40/DunaTv
Aháromdátum1939,1956,
1980
(magyardokumentumfilm,
1998) (42')

KEDD

12.05/Bartókrádió
AldoCiccolinizongorahang-
versenye
14.00/Filmmúzeum
Beszterceostroma
(fekete-fehérmagyarjáték-
film,1948) (89')
14.25/PAX
Mitérazember,ha…zene-
szerző? (magyarportréfilm)
(40') Szo ko lay Sán dor
18.00/PAX
Láthatatlanállampolgár
Lé lek ké pek – Ma gyar pa ra -
lim pi ko nok
21.00/DunaTv
Butaságomtörténete
(fekete-fehérmagyarroman-
tikusvígjáték,1965) (84')
23.10/m1
Mesésférfiakkurblival
(csehszlovákfilmszatíra,1978)
(83')

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunkeleitől
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások. Dés Lász ló 
ze ne szer ző
16.34/M.KatolikusRádió
Testvéregyházainkéletéből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
15.50/DunaTv
Azegyháziművészetkincsei
–BarangolásokToscanában
(olaszismeretterjesztőfilmso-
rozat,2003) (27')
21.00/DunaTv
Acsendországa
(iránifilmdráma,2004) (66')
21.40/ZonaEuropa
Hosszúalkony (magyarfilm-
dráma,1997) (67')
23.00/Bartókrádió
Éjszakaidzsesszklub

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólmárcius22-étőlmárcius29-éig

CSÜTÖRTÖK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bux te hu de: Az utol só íté let
(oratórium)
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:Henry
Purcell Hang sze res ze ne
15.06/HírTv
Túlélők (magyardokumen-
tumfilm,2002) (81')
18.55/DunaII.Autonómia
Magyarországkincsei–
Templomok
(magyarismeretterjesztő
filmsorozat)
A deb re ce ni re for má tus
nagy temp lom
19.35/Bartókrádió
MatuzIstván,RohmannImre
ésVasKatalinBach-hangver-
senye
21.00/m2
Kísértőigazság
(amerikaifilm,2004) (90')

PÉNTEK

11.50/PAX
Kerékpártúraegyháztörténeti
utakon
Ha tár őr ség, Re mény őr ség
12.05/Bartókrádió
AWeiner–SzászKamara-
szimfonikusokhangversenye
15.15/PAX
Ébredés
(evangélikusmagazinműsor)
(35')
19.00/DunaTv
Avízálarc
(olaszromantikusvígjáték,
2007) (78')
23.35/m2
Lantana–Aszövevény
(ausztrál–németfilmdráma,
2001) (116')
23.45/m
Azéletvendége–Csoma
legendárium
(magyardokumentumfilm,
2005) (80')

SZOMBAT

12.05/DunaTv
Istenkezében (26')
A Bib lia nyo má ban
13.30/Bartókrádió
TrajtlerGábororgonahang-
versenye
18.34/M.KatolikusRádió
Ver seny ké pes-e a „jó pász tor”?
Ve ze tői esz mé nyek a Bib li á -
ban és nap ja ink ban
20.04/Kossuthrádió
Kossuth-kultuszapolitiká-
ban
21.45/DunaTv
Ádámalmái
(dán–németvígjáték,2005)
(91')
21.55/m1
Aháromnővér (magyarfilm-
dráma,1992) (115')
22.55/m2
Azéletküszöbén
(fekete-fehérsvédfilmdráma,
1957) (81')

VASÁRNAP

10.20/m1
Baptistamagazin
11.00/Bartókrádió
Tóbiásmatiné
Ven dég: Gryl lus Vil mos
12.02/DunaII.Autonómia
Mégis,kinekazIstene?
(magyardokumentumfilm,
2002) (38')
A zsi dó-ke resz tény kul túr kör
két ezer éve
12.05/DunaTv
Élőegyház (26')
13.20/m2
Egyházinaptár
21.00/Bartókrádió
Azemberihangdicsérete
So fia Gu baj dul ina: Já nos-
pas sió
23.00/m1
Telesport
Mű kor cso lya- és 
jég tánc-vi lág baj nok ság 
– gá la
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APRóHIRDETÉS

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

HÍREK, HIRDETÉSEK

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Referencia:www.harangontes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

A Ha rang szó ért Ala pít vány (Deb re -
cen) ku ra tó ri u ma tisz te let tel kö szö -
ne tet mond mind azok nak, akik az új
temp lom ha rang vé te lé re a 2007. évi
szja-juk 1%-át fel aján lot ták. Össze sen
336 644 Ft ér ke zett.

Ger gely Fe renc-em lék hang ver -
seny lesz a mű vész ha lá lá nak ti -
zen egye dik év for du ló já ra em lé -
kez ve a Ma gyar Al bert Sch we i tzer
Tár sa ság szer ve zé sé ben a Bat -
thyá ny té ri Szent An na-temp -
lom ban már ci us 22-én, va sár nap
19 óra kor. Köz re mű kö dik Finta
Gergelyor go na mű vész. Be ve ze tőt
mond dr.OláhVilmos, a tár sa ság
el nö ke. A hang ver se nyen Men-
delssohn,Bach,Messiaen,Liszt,
Dupré és Gárdonyi or go na mű vei
hang za nak el. A be lé pés díj ta lan.

HIRDETÉS

TúróczyZoltánésaz1948-asegyez-
mény cím mel a Tú róczy-ha gya ték
Ala pít vány pá lyá za tot írt ki. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
éle tét je len tős mér ték ben meg ha -
tá ro zó ese mény re és TúróczyZol-
tánpüs pök sze re pé re va ló em lé ke -
zés ke re té ben a be ér ke zett pá lya mű
ün ne pé lyes díj át adá sá ra sze re tet tel
vá runk min den ér dek lő dőt már ci -
us 28-án, szom ba ton 16 órá ra a Bu -
da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé be. Cím: 1014
Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 28.

HIRDETÉS


