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„Meg ta nul tam ko mo lyan ven ni, hogy
ne künk csak az zal kell fog lal koz nunk,
ami az nap ra ada tott fel adat ként. S most,
hogy a ti zen nyolc év re vissza te kin tek,
látom, vé gig »sí nen volt« az éle tünk.”

Anyák napi interjú f 10. oldal

Könyvterjesztés a templom falain kívül f 7. oldal
Finn–magyar testvér-egyházmegyei kapcsolat f 4. oldal
Boldogok-e az irgalmasok mifelénk? f 11. oldal
Klímaváltozás: felelősségünk – lehetőségünk f 5. oldal
Táncról szóló töredék f 14. oldal
Férfimisszió Veszprémben f 13. oldal

„Az ala pí tó na gyon fon tos nak tar tot ta, és
ami kor egy szer meg kér dez ték tő le, nem
kel le ne-e be le ten ni a cser ké szet be a val lást,
azt fe lel te, nem kell, mert már ben ne van.”

Honpolgárnevelés Bi-Pi módra
f 8–9. oldal

„Nem pró bál ta meg a me ne kü lés má -
sok éle tét is koc káz ta tó út ja it. A köl té -
szet ér de kel te. Ott, ak kor is, ezt akar ta
be fe jez ni, hi bát lan tö ké le tes ség gel.”

Radnóti Miklós emlékezete
f 6. oldal

A négy kor osz tály ban het ven hét,
négy fős csa pat ban in du ló hit ta nos
iz ga tot tan vet te kéz be – Baran ka
György nagy tar csai lel kész áhí ta ta

után – a fel adat la po kat, ame lyek vál -
to za tos for má ban mér ték fel a ta nul -
ta kat. Be tű- és ke reszt rejt vény, la bi rin -
tus, teszt fel adat és tit kos írás – amely

azon ban még is mind egy fe lé, az „Élő
Víz”, Jé zus Krisz tus fe lé irá nyí tot ta a fi -
gyel met.

A ti zen négy, egy há zi is ko lá ból jött
csa pat és a gyü le ke ze tek ből a dön tő -
be ke rült gyer me kek kü lön mér ték
össze tu dá su kat. A dél utá ni ered -
mény hir de tés ről sen ki sem tá vo zott
üres kéz zel: Pál Ma ri et ta gyer mek re -
fe rens a he lye zet tek ok le ve lei, ser le gei
és ju tal mai mel lett em lék la pok kal és
ap ró aján dé kok kal kö szön te meg a
ver seny ző gyer me kek rész vé te lét.

g Bo da Zsu zsa

„Élő víz-szint fel mé rés”
Ti zen nyol ca dik or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny

Az el múlt na pok ban a szar va si Ben -
ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
lá ban ké szült rej tett ka me rás fel vé te -
lek től volt han gos a saj tó. Új ság cik -
kek, te le ví zi ós tu dó sí tá sok, reg ge li
ma ga zin mű so rok suly kol ták a vá dat:
az egy há zi is ko lá ban nem kí vá na to -
sak a ro ma szár ma zá sú gye re kek. Az
Esélyt a Hát rá nyos Hely ze tű Gye re -
kek nek Ala pít vány ál tal ké szült fel -
vé te lek pro fesszi o ná li san ki dol go -
zott saj tó kam pány ke re té ben ju tot -
tak el a mé di u mok hoz, a kéz hez ka -
pott fel vé te lek könnyebb ér tel me zé -
sé hez pe dig se gít sé get nyúj tott a
még min dig leg na gyobb pél dány -
szá mú or szá gos na pi la p új ság író já nak
cik ke – te le csúsz ta tás sal. 

So kan te szik fel a kér dést, hogy va -
jon a rej tett ka me rás fel vé te lek meg -
fe lel nek-e az ál ta lá nos saj tó eti kai el -
vá rá sok nak. Ha az ol va só egy ér tel mű
nem mel vá la szol na a kér dés re, ne
ma gá ban ke res se a hi bát, ugyan ak kor
a bul vár mód sze rek el ter je dé se nyo -
mán az utób bi évek ben egy re in kább
pol gár jo got nyert ez az alap ve tő en
tisz tes ség te len eljárás. Tet szik, nem
tet szik, a nem te len esz köz ön ma gá -
ban nem zár ja ki, hogy ne mes cél ér -
de ké ben jár el egy jog vé dő ala pít vány.
Sőt az sem zár ha tó ki, hogy a nem -
te len esz köz zel va ló di jog sér tést, et -
ni kai meg kü lön böz te tést lep lez le. 

Az el ső hír adás meg je le né sének
nap ján fel ke res tem a kez de mé nye ző
ala pít ványt, hogy meg néz hes sem a
le lep le ző ere jű nek vélt fel vé te le ket. A
vi de ón két kü lön bö ző em ber, az is -
ko la igaz ga tó nő je, il let ve – a má sik
eset ben – he lyet te se tár gyal két kü -
lön bö ző em ber rel. Egyi kük egy ka la -
pos, ro ma fér fi val, má si kuk egy jól öl -
tö zött, nem ro ma apu ká val. Már
ön ma gá ban ez a tény is ne he zen
össze vet he tő vé te szi a két je lent ke ző
ügyét, no ha igaz, hogy mind két édes -
apa má so dik osz tály ba sze ret te volna
át írat ni gyer me két. Szö gez zük le:
mind két be szél ge tés ugyan úgy vég -
ző dött: a ci gány fér fi nak te le fon hí vást
ígért az igaz ga tó nő, ha üre se dés len -
ne, a he lyet tes pe dig meg ad ta az
ügy ben egye dül il le té kes igaz ga tó nő
el ér he tő sé gét. Se egy ér tel mű el uta -
sí tás, se egy ér tel mű ígé ret nem hang -
zott el, et ni kai ala pú hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés te hát sen kit sem ért. 

Tény, hogy a je lent ke zé sek kap ko -
dós idő sza ká ban az igaz ga tó nő ke vés -
bé volt elő zé keny a ro ma fér fi val,
mint he lyet te se a Bu da pest ről ál lí tó -
lag Szar vas ra köl tö ző, a be ka me rá zott
lá to ga tás kor épp szak mai ki kül de tés -
ben já ró s ak kor csak seb ti ben „be -
ug ró” nem ro ma sors tár sá val. „Sze -
re tet tel vár juk” – mond ta a he lyet tes
a vá ros ba köl tö zés hal la tán, em lí tést
tett az óvo dá ról is, de minden nek el -
le né re az igaz ga tó nő il le té kes sé gé be
utal ta a kér dést. A „be ug ró” apu ka
ak kor még rá tett egy la pát tal, meg -
em lít ve szar va si evan gé li kus fel me -

nő it. Így is meg kel lett elé ged nie a te -
le fon szám mal.

Ter mé sze te sen fel le het vet ni,
hogy va jon a ro ma apu kát mi ért
nem kí nál ták ká vé val, mi ért nem
em le get ték ne ki is az óvo dát, va jon
mi ért nem ma ra dék ta la nul azo nos
„pro to koll” alap ján zaj lik egy ilyen
be szél ge tés. Eset leg em be ri gyen ge -
ség nek mi nő sít he tő az, hogy egy

ke vés bé pal lé ro zott, ka lap ban ülő fér -
fi val ke vés bé gör dü lé keny a kom mu -
ni ká ció, mint az ud va ri as, „snáj dig”
bu da pes ti apu ká val.

Egy azon ban bi zo nyos: a fel vé tel
alap ján nem le het in téz mé nye sí tett
rassziz must vi zi o nál ni! Kü lö nö sen
ak kor nem, ha tud juk azt, amit a leg -
több mé di um el hall gat: az is ko lá ban
tíz szá za lé kos a ro ma ta nu lók ará nya.
Ar ról nem is be szél ve – és er ről vég -
képp nem szól nak a hír adá sok –,
hogy a ro ma apu ka a vá ros má sik
evan gé li kus is ko lá jából akar ta át írat -
ni gyer me két…

Az or szá gos pres bi té ri um gyor san
re a gált, ki adott nyi lat ko za tá ban min -
den et ni kai meg kü lön böz te tést el ítélt,
és er re in tet te az egy ház tag ja it is, a
rej tett ka me rás mód szert ugyan ak -
kor tisz tes ség te len nek mi nő sí tet te. A
mé dia kam pány el len sú lyo zá sá ban
egy re ol va sot tabb evan gé li kus hon -
la punk szer kesz tő jé től a nyug dí jas
püs pö kig min den ki részt vett, ám ha -
té kony sá gunk így is messze el ma radt
a jog vé dő ala pít vá nyé tól. A mi nyi lat -
ko za tunk, a szar va si ci gány ön kor -
mány zat el nö ké nek vagy az is ko lá ban
ta nu ló ro ma gye re kek szü le i nek tá -
mo ga tó meg nyi lat ko zá sai alig je len -
tek meg. 

Az ok ta tá si in téz mény-ve ze tők
múlt hét vé gi ba la ton szár szói össze -
jö ve te lén kö zö sen igye kez tünk le von -
ni a ta nul sá go kat. A ci gány kér dés
egy re ag gasz tóbb esz ka lá ló dá sa a
jog vé dő ket is egy re el szán tab bá te szi.
A ro ma ügy ben csak úgy, mint a köz -
rend fenn tar tá sá ban nem sok ered -
ményt fel mu tat ni ké pes ál lam ha ta -
lom he lyett a ci vil tár sa da lom ra és az
egy há zak ra is je len tős sze rep há rul
ab ban, hogy a hely zet to váb bi ki éle -
ző dé sét meg aka dá lyoz zuk.

Fon tos, hogy e kö zös fe le lős ség nek
mind nyá jan tu da tá ban le gyünk, és
kár, hogy a ro ma jog vé dők – fö lös le -
ges el len té tet ger jeszt ve – a szar va -
si is ko lá ban in kább a fe le lőt len sé get
vá lasz tot ták.

Kö zös fe le lős ség

b „Ho gyan men tet te meg Jé zus a süllye dő Pé tert?” „Lót me lyik fo lyó -
nak a part ján te le pe dett le? „Hány osz lop csar no ka volt a Bet es dá nak?”
– né hány íze lí tő kér dés az áp ri lis 25-én le zaj lott or szá gos hit tan ver -
seny dön tő jé nek fel ada ta i ból. Az egy há zunk if jú sá gi és gyer mek osz -
tá lya ál tal szer ve zett se reg szem lén mint egy há rom száz gyer mek
(kö zöt tük ti zen ket ten Er dély ből) mér te össze tu dá sát a zug lói gyü le -
ke zet és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ter me i ben – ez út tal
víz zel kap cso la tos bib li ai tör té ne tek ből. 

Az idén prog ram so ro zat tá fej lő dött
ese mé nyek so rát már ci us ban a sze ge -
di kezd te az ár ví zi em lék nap pal, majd
áp ri lis 18-án Sza mo súj vá ron tar tot tak
ro vás írás ver sennyel egy be kö tött cser -
kész na pot az er dély or szá gi ma gyar
cser ké szek. A sort a (Szent) György-
na pi prog ra mok zár ták az em lí tett
négy hely szí nen, me lye ket Soly mo si
Ba lázs or szá gos ve ze tő tiszt és Bu day
Bar na bás, a Ma gyar Cser kész szö vet -
ség el nö ke is meg lá to ga tott.

Ami kor utol ér az ár nyé kunk
Kár pát-me den cei cser kész nap Szent György ne ve nap ján

b Pár hu za mo san négy hely szí nen – Sze ren csen, Szent György-he -
gyen, Szom bat he lyen és a ha tár túl ol da lá ra eső Rév ko má rom ban – zaj -
lot tak az el múlt hét vé gén a Kár pát-me den cei cser kész nap ren dez vé -
nyei. Or szág ha tárt át íve lő prog ram so ro za tot ed dig még nem, or szá -
gos cser kész na pot azon ban már szer ve zett a Ma gyar Cser kész szö vet -
ség. Az el sőt 2007-ben, a moz ga lom szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ja al kal má ból ren dez ték meg, a tra di ci o ná lis Szent György-na pi fo -
ga da lom té te lek ide jé hez iga zod va. (Ka to li kus ha gyo mány sze rint Szent
György a cser ké szek vé dő szent je.) Ilyen kor már több nyi re az idő já -
rás is ked vez a sza bad ba ter ve zett, a cser ké szek mun ka ága it (ter mé -
szet já rók, bar lan gá szok, re gös-, ví zi cser ké szet stb.) is meg je le ní tő prog -
ra mok nak. f Részletek a 8–9. oldalon

Eredmények a 8. oldalon
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g Prh le Ger gely

„A mi nyi lat ko za -
tunk, a szar va si
cigány ön kor -
mány zat el nö ké -
nek vagy az is ko lá -
ban ta nu ló ro ma
gye re kek szü le i nek
tá mo ga tó meg nyi -
lat ko zá sai alig
jelen tek meg.
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„Bi zony, bi zony, mon dom nék tek,
hogy ti sír ni és jaj gat ni fog tok, a vi lág
pe dig örül…” (Jn 16,20) – hall juk Jé -
zus pró fé tai sza vát Ju bi la te va sár nap
evan gé li u má ban. 

„A Lel ket ne olt sá tok ki, a pró fé tá -
lást ne ves sé tek meg” – in ti Pál apos -
tol a Thessza lo ni ká ban élő gyü le ke -
ze tet. Mert ahol a pró fé tá lás Lel ke
vissza vo nul, ott hall gat nak a pró fé -
ták; ahol vi szont meg ve tik a pró fé tá -
lást, ott vissza vo nul a pró fé tá lás
Szent lel ke.

Va jon azért tűn tek el oly ha mar az
egy ház éle té ből az apos to li kor ban
még fel-fel buk ka nó – lásd Aga bosz
(Ap Csel 11,28; 21,10) – pró fé ták,
mert az egy ház né pe nem fo gad ta
meg Pál in tel mét, és a Lel ket ki ol tot -
ta? Azért vo nult vissza a pró fé tá lás
Lel ke, mert meg szo mo ro dott, lát va,
hogy az egy ház né pe egy re csak
meg ve ti a pró fé tai szót? Vagy azok -
nak van iga zuk, akik a kér dést el uta -
sít ják, és azt mond ják, hogy az új szö -
vet ség ko rá ban a pró fé tá lás nem
más, mint a Krisz tus ról va ló ta nú ság -
té tel, és ez az egy ház ban so ha nem
né mult el? Nem hi szem, hogy he lyes
a kér dés élét így el ven ni. De ma in -
kább ar ról pró bál junk szá mot ad ni,
ho gyan vi szo nyul az egy ház, ho -
gyan vi szo nyu lunk mi ma gunk Jé zus
pró fé tai sza vá hoz: „Bi zony, bi zony,
mon dom nék tek, hogy ti sír ni és jaj -
gat ni fog tok, a vi lág pe dig örül…”

Min dig van nak, akik egy ol da lú an
a pró fé tai mon dat foly ta tás ra te szik
a hang súlyt: „…ti szo mor kod tok, de
szo mo rú sá go tok öröm re for dul.” Majd
hoz zá te szik, hogy ez az ígé ret hús vét -
ra vo nat ko zik: ak kor a ta nít vá nyok új -
ra meg lát ják majd Jé zust, akit „egy kis
ide ig” – nagy pén tek es té től – nem
lát hat tak.

A pró fé ci ák ter mé sze té hez tar to -

zik, hogy egy szer re több idő ről szól -
hat nak, és több sza kasz ban tel je sül -
het nek. Az ószö vet sé gi pró fé ci ák
nagy ré sze is „több üte mű”. Egy szer -
re utal nak egy be lát ha tó, kö ze li ese -
mény re, és egy olyan ra, amely csak
egy ké sőb bi kor ban fog be kö vet -
kez ni. A tel jes szö veg kör nye ze tet
fi gye lem be vé ve csak így ért he tő
he lye sen az utol só va cso rán el hang -
zott jé zu si pró fé cia is. Egy részt hús -
vét kor már be tel je sült. A fel tá madt
Krisz tus sal ta lál ko zó ta nít vá nyok
örö mét töb bé sem mi nem ve he ti el.
De ez nem zár ja ki, hogy hús vét, de
még in kább pün kösd után vál jék –
föl di kö rül mé nye it te kint ve – iga zán
nyo mo rú sá gos sá, ül dö zé sek kel és
más tes ti-lel ki szen ve dés sel te li vé az
éle tük. 

Az apos to lok mind ezt öröm mel el -
fo gad ták Krisz tu sért és az ő evan gé -
li u má ért. Hit ték, hogy szá muk ra föl -
di éle tük vé gé ig, az egy ház szá má ra
pe dig Krisz tus di cső sé ges má so dik el -
jö ve te lé nek nap já ig tart az a „kis
idő”, amíg tes ti szem mel nem lát hat -
ják az Urat, de ak kor szo mo rú sá guk
majd ab ban az ér te lem ben is öröm -
re for dul, hogy töb bé a kül ső kör nye -
zet sem lesz for rá sa sem mi lyen gyöt -
re lem nek vagy szen ve dés nek.

Töb bé-ke vés bé ha son ló an gon -
dol ko dott az el ső szá za dok ke resz -
tény sé ge is. Tíz vé res ül dö zé si hul lá -
mot él tek át an nak bi zo nyos sá gá val,
hogy Jé zus jö ven dö lé se tel je se dik be
raj tuk: e vi lág ban nyo mo rú ság lesz az
osz tály ré szük. Az áll ha ta tos ság hoz
pe dig az ígé ret ad ta ne kik az erőt: vé -
gül meg lát ják fel tá madt és meg di cső -
ült Uru kat, és szo mo rú sá guk ak kor
öröm re vá lik.

A Nagy Kons tan tin-fé le for du lat
után a ke resz tény ség sza kí tott ez zel
a szem lé let tel. El uta sí tot ták, hogy

osz tály ré szük itt a föl dön fel tét le nül
nyo mo rú ság kell hogy le gyen. Leg fel -
jebb a szer ze te sek tar tot tak ki emel -
lett, sok szor két ség te le nül tor zult
for má ban, ma guk vá lasz tot ta mű nyo -
mo rú ság ra té ve fo ga dal mat.

Ké sőbb, az el len re for má ció ide jén
hit val ló ele ink is mét íze lí tőt kap tak
ab ból, hogy a Krisz tus-kö ve tés a
föl dön bi zony nyo mo rú ság gal és ül -
döz te tés sel jár. Az ural ko dó ál tal
meg hir de tett val lá si tü rel met kö ve -
tő en azon ban a re for má ció egy há za -
i nak hí vő né pe is kezd te el uta sí ta ni
a jé zu si pró fé cia tar tal mát, és éle tét
az zal a meg győ ző dés sel pró bál ta él -
ni, hogy hi té vel egy ál ta lán nem
össze egyez tet he tet len a föl di nyo mo -
rú sá gok el ke rü lé se.

Ez az tán a bib li kus teo ló gia és a ra -
ci o na liz mus össze bé kí té se mel lett
ha son ló er köl csi komp ro misszu -
mok hoz ve ze tett, mint ami lye ne ket
a kons tan ti ni for du lat utá ni ke resz -
tény ség kö tött. Jé zus pró fé tai sza vá -
nak ilyen for má ban va ló meg ve té se
és a re for má ció év szá za dá ra min den
ül dö zés el le né re jel lem ző ele ven egy -
há zi élet tra di ci o na li zá ló dá sa és lát -
ha tó an Lé lek-hi á nyos sá vá lá sa kö zött
kár ta gad ni az össze füg gést.

De ma min de nek előtt a ma gunk
hi té ről kell szá mot ad nunk. Mi ta lán
nem uta sít juk el zsi ger ből, hogy ha
Krisz tus hű kö ve tői aka runk len ni a
föl dön, ak kor ne künk is szá mol nunk
kell Jé zus pró fé ci á já nak iga zá val:
„Bi zony, bi zony, mon dom nék tek,
hogy ti sír ni és jaj gat ni fog tok, a vi lág

pe dig örül”? „Fel vi lá go sult” teo ló gu -
sa ink nem pró bál ják min den erő vel
cá fol ni az apos to lok ál tal hir de tett és
re for má to runk, Lu ther ál tal fel ele ve -
ní tett igaz sá got, hogy a hí vők éle te itt
a föl dön nem le het más, mint ke -
reszt kö ve tés? Fé lek, nem jár messze
az igaz ság tól az a „ma ra di” an gol teo -
ló gus (H. R. Ni e buhr), aki a mai ke -
resz tény köz gon dol ko dást így jel -
lem zi: „Egy ha rag nél kü li Is ten a
bűn nél kü li em be re ket az íté let nél -
kü li or szá gá ba vit te be egy ke reszt
nél kü li Krisz tus szol gá la ta ál tal.”

Ko mo lyan vesszük-e, hogy a vi lág
so ha nem for dul, mert nem is for dul -
hat el is me rés sel Krisz tus hű sé ges
kö ve tői fe lé? Ko mo lyan vesszük-e és
vál lal juk-e, hogy ha va ló ban úgy kö -
vet jük Krisz tust, ahogy azt a He gyi
be széd ben ő ma ga hir det te meg, ak -
kor eb ben a vi lág ban el ke rül he tet le -
nül el uta sí tás, meg ve tés, nyo mo rú -
ság és ül döz te tés lesz a ré szünk?
Vagy meg vet jük a pró fé tai szót, és egy
ke reszt nél kü li Krisz tust pró bá lunk
kö vet ni, gon do san ki tér ve min den le -
mon dás, meg aláz ta tás és szen ve dés
elől, amely ben a hit hű sé ges meg élő -
i nek az zal a re mény ség gel van ré szük,
hogy szo mo rú sá guk egy na pon
öröm re for dul?

A hit és a Szent írás ér tel me zé sé -
nek gyak ran egy más nak el lent mon -
dó, egy mást ki zá ró sok fé le sé gé ben
nem árt meg szív lel nünk Pál ta ná csát:
„…min dent vizs gál ja tok meg: a jót
tart sá tok meg, a go nosz min den faj -
tá já tól tar tóz kod ja tok.”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Jöjj, Szent lé lek, óvj
meg min ket min den ha mis ta ní tás tól,
és se gíts mind vé gig igaz hit ben jár ni.
Ámen.
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Pró fé tai szó
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Evan gé li kus éne kes köny vünk
meg je le né se kor (1982) kor sze rű -
ség re és sok ol da lú ság ra tö re ke -
dett. Azon túl, hogy meg újí tot -
ta a gyü le ke ze ti ének kin cset,
több te rü le ten is új le he tő sé -
gek fe lé in dí tot ta el egy há zunk
is ten tisz te le ti éle tét. Ne gyed
szá zad el múl tá val, a li tur gi kus
meg úju lás kap csán vál lal koz -
hat tunk ar ra, hogy az éne kes -
könyv kí nál ta le he tő sé gek kö zül
né há nyat gaz da gab ban is ki -
bont sunk. Így állt össze az Evan -
gé li kus is ten tisz te let – Gyü le ke -
ze ti li tur gi kus könyv (GyLK)
anya ga: épít ve az éne kes könyv
alap ja i ra és ki egé szít ve azt bi zo -
nyos te rü le tek gaz da gí tá sá val.

Ta lán nem szo rul ma gya rá zat ra az a
tény, hogy egy-egy éne kes könyv nem
csu pán ver ses éne kek tá ra. A gyü le ke -
ze ti éne ke ken kí vül tar tal maz is ten tisz -
te le ti ren de ket, imád sá go kat és olyan
éne ke ket is, ame lyek nem ver ses szö -
ve gű ek, ha nem pon to san hor doz zák
a Bib lia és a li tur gia szö ve gét: eze ket
hív juk li tur gi kus éne kek nek. Te kint sük

vé gig, hogy a két kö tet mennyi re töl -
ti be ezt a négy funk ci ót.

Is ten tisz te le ti ren dek. Az 1982-es
éne kes könyv ele jén is meg ta lál juk az
ak ko ri is ten tisz te le ti for mák váz la tos
le írá sát, és a Gyü le ke ze ti li tur gi kus
könyv el ső har ma da is is ten tisz te le -
ti ren de ket tar tal maz. Új don ság az,
hogy az ed di gi nél jó val bő veb ben,
ma gya rá za tok kal ki egé szít ve ol vas -
hat juk itt az is ten tisz te le ti ren de ket,
így min den ki pon to san kö vet he ti a
meg vál to zott vagy tel je sen új is ten -
tisz te le tek me ne tét. A rész le tes le írás
se gít ab ban is, hogy tu da to sít suk
ma gunk ban a li tur gia egyes ele me i -
nek je len té sét, ér tel mét.

Li tur gi kus éne kek. Nagy újí tás volt
1982-ben, hogy az éne kes könyv be be -
ke rül he tett né hány gre go ri án té tel és
re ci tált zsol tár is. Meg is mer het tük
így a li tur gi kus ének lés ele mi for má -
it. E rész ben a szer kesz tők ak kor el -
ső sor ban né met min ták nyom do -
ka in ha lad tak. Az óta az egy ház ze ne
ku ta tói nagy mér ték ben fel dol goz -
ták és ki ad ták a ma gyar evan gé li kus -
ság sa ját li tur gi kus ének kin csét. 

Ter mé sze tes, hogy a Gyü le ke ze ti li -
tur gi kus könyv a ma gyar anyag ból vá -
lo gat va gya ra pít ja je len tő sen a li -

tur gi kus éne kek szá mát. A ki vá lasz -
tás szem pont jai kö zé tar to zott, hogy
a dal la mok könnyen meg ta nul ha tó -
ak le gye nek. Né hány té tel ugyan ze -
ne i leg össze tet tebb, meg szó lal ta tá sá -
hoz kis ének kar ra van szük ség, de a
gyü le ke zet nek ilyen kor is van mód -
ja a be kap cso ló dás ra: egy-egy vissza -
té rő rész let tel vagy is mert ko rál lal fe -
lel a kar éne ké re. A bő sé ges zsol tár -
vá lo ga tás meg ele ve nít he ti imád sá gos
éle tün ket. Kö zös ség ben éne kel het jük
vagy fenn han gon mond hat juk e zsol -
tá ro kat, de al kal ma sak ar ra is, hogy
egyé ni el csen de se dés kor, csen des
imád ság ként ol vas sunk be lő lük.

Ver ses éne kek. A kö zel öt száz ver -
ses ének és még hat van négy bib lia -
órai ének ké pe zi az éne kes könyv
leg ter je del me sebb ré szét. Bő sé ges
anyag ez, mely ben bi zonnyal ta lá lunk
éne kel ni va lót a leg kü lön bö zőbb té -
má jú is ten tisz te le tek re. Ép pen ezért
a GyLK csak jel zés sze rű en (har -

minc öt ko rál lal és har minc ver ses
zsol tár ral) gya ra pít ja a gyü le ke ze ti
éne kek szá mát. Itt is el sőd le ges szem -
pont volt a ré gi ma gyar éne kek új ra -
fel fe de zé se. Ezen túl csak egy-egy ér -
de kes ség, ed dig kény sze rű en mel lő -
zött ének és né hány, a ma gyar pro -
tes táns gon dol ko dást (va la mint a
ma gyar nyel vet) alap ve tő en be fo -
lyá so ló gen fi zsol tár ke rült a ki egé szí -
tő kö tet be.

Ta ní tás és imád sá gok. Az éne -
kes köny vet gaz dag imád sá gos rész
zár ja. Lé nyeg re tö rő rö vid ta ní tá sok
ta gol ják az imád sá gos fe je ze te ket. A
GyLK az Ágos tai hit val lás ki vo na tos
köz lé sé vel és a kö zös ség ben mond -
ha tó sek res tye imád sá gok kal egé szí -
ti ki ezt a részt.

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus köny vet ki -
egé szí tő kö tet nek hív juk, hi szen nem
vált ja fel ed di gi éne kes köny vün ket,
ha nem az zal együtt, a mel lett hasz -
nál ha tó. Ami ben az éne kes könyv
kel lő en bő sé ges anya got kí nál, az
csak jel zés sze rű en je le nik meg a
Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv ben, s
ami ben az éne kes könyv sze gé nye -
sebb, ab ból a ki egé szí tő kö tet tar tal -
maz töb bet. 

g Ben ce Gá bor

K I E G É SZ Í TŐ KÖ TET

Az éne kes könyv alap ja i ra épít ve
C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Krisztus valóban nagyszerű örö-
möt ígér itt a tanítványainak. »Is-
mét meglátlak majd titeket«, mond-
ja. Ez történt húsvét szent ünnepén,
amikor a tanítványok új, örök élet
ábrázatában látták meg Urukat.
Ugyanígy lát meg minket is a Krisz-
tus. Szívünk pedig örvend, mikor
feltámadását magunkra vesszük, s
látjuk, hogyan győzte le javunkra a
bűnt, halált és ördögöt, hogy általa
mi is örökké éljünk. Ez az igazi,
örökre megmaradó öröm, amely
minden szomorúságot örömre vált,
és amelyet soha senki nem vehet el
tőlünk.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Mennyei Atyánk, aki az élet örö mét
aján dé koz tad ne künk, kö nyör günk,
hall gasd meg imád sá gun kat!

Kö nyör günk azo kért, akik nem
tud nak örül ni az élet nek. Kö nyör -
günk azo kért, aki ket tes ti-lel ki szen -
ve dé sek ke se rí te nek meg; azo kért,
akik el vi sel he tet len fáj da lom mal küz -
de nek; azo kért, akik az élet ben ned
ki tel je se dő táv la tá nak hi á nya mi att
öröm te le nek. Jé zus Krisz tus fel tá -
masz tá sá val meg nyi tot tad az em -
be ri éle tet az örök élet táv la ta fe lé. Se -
gíts mind nyá jun kat, hogy en nek a
táv lat nak a fé nyé ben lát has suk mind -
azt, ami föl di éle tünk ben ér ben nün -
ket, és se gíts, hogy az örök élet örö -
me át ra gyog jon éle tün kön. 

Kö nyör günk egy há za dért, gyü le -
ke ze tün kért. Ne en gedd, hogy a
min den na pi gon dok, fé lel mek el ve -
gyék tő lünk azt a kin cset, ame lyet
egy há zad ra bíz tál. Ne en gedd, hogy
je len ko ri ba ja ink és fé lel me ink el -
ho má lyo sít sák evan gé li u mod tisz -
ta fé nyét kö zöt tünk. Tarts meg
min ket a ben ned öröm re ta lál tak és
ne ked há lát ad ni ké pe sek kö zös sé -
gé nek. 

Kö nyör günk sze ret te in kért, most
kü lö nö sen is az érett sé gi vizs ga
előtt ál ló fi a ta lo kért. Te se gítsd meg
őket, hogy min den iz ga lom és fé le -
lem el le né re szá mot ad has sa nak
mind ar ról az is me ret ről, tu dás ról,
kész ség ről, amellyel meg aján dé koz -
tad őket ta nul má nya ik alatt. Kö nyör -
günk ta ná ra i kért is, se gíts ne kik,
hogy a hi á nyos sá gok mel lett a meg -
kez dett jót is ész re ve gyék di ák ja ik -
ban. Kö nyör günk azért, hogy fi a tal -
ja ink a tu dás ban és is me ret ben va -
ló nö ve ke dés mel lett a ben ned va ló
hit ben és öröm ben is nö ve ked hes -
se nek. 

Kö nyör günk az egész vi lá gért! Fé -
le lem mel és ag go da lom mal né zünk
kör be te rem tett vi lá god ban és az
em be ri tár sa da lom ban, de se gíts
meg lát nunk azt is, ami nek öröm re és
te vé keny fe le lős ség vál la lás ra kell in -
dí ta nia min den em bert. 

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked, hogy élet tel és élet öröm mel
akarsz meg aján dé koz ni min den em -
bert je le né ben és a ben ned va ló
örök ké va ló ság táv la tá ban Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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A fen ti cím mel ren dez ték meg Né -
met or szág ban, a Maj na-par ti Frank -
furt tól száz ki lo mé ter re észak ra fek -
vő Holz ha us en ben az öt ve ne dik, ju -
bi le u mi EME IK-kon fe ren ci át. 

De mi is az az EME IK? Leg jobb, ha
a vá laszt a kon fe ren cia kép vi se lői ad -
ják meg. Az Eu ró pai Ma gyar Evan -
gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren cia hon lap -
ján ez a rö vid be mu tat ko zás ol vas ha -
tó (http://church.lu the ran.hu/eme -
ik/): „A nagy he ti If jú sá gi Kon fe ren cia
1960 óta min den év ben meg ren de zés -
re ke rül. Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga -
i ból gyű lünk egy be, pro tes táns fi a ta -
lok, csa lá dok és idő seb bek is, hogy a
ke resz tyén hit ben, a ma gyar ság tu dat -
ban erő söd jünk, és a kö zös ség él mé -
nyé vel gaz da god junk. So kak szá má -
ra je len tett ed dig az If jú sá gi Kon fe ren -
cia öröm te li ta lál ko zást ha son ló hely -
zet ben élő ma gya rok kal és fon tos tá -
masz pon tot ke resz tyén hi tük ben.“

Itt van előt tem a hon la pon is ol vas -
ha tó lis ta, amely fel so rol ja, hogy az
el ső, 1960-ban a nor vé gi ai Try sil ben
tar tott kon fe ren cia óta mi lyen utat
jár tak be Eu ró pa-szer te, és mik vol -
tak a té mák, ame lyek meg ha tá roz ták
az egyes al kal ma kat. E rö vid írás
ke re té ben nem so rol ha tom fel a
hosszú lis tát, de ja vas lom, hogy aki
meg te he ti, néz zen utá na a hon la pon. 

Im po ná ló tör té net sej lik fel előt -
tünk a pusz ta fel so ro lás ból is. A
Nyu ga ti ma gyar iro dal mi le xi kon és
bib li og rá fi á ban pe dig töb bek kö zött
ezt is ol vas hat juk: „Az EME IK szel -
le mi ve ze tői kö zé tar to zott, il let ve tar -
to zik: Cse ri Gyu la, Gé mes Ist ván,
Gla tz Jó zsef, Pát kai Ró bert, Szép fa -

lu si Ist ván, Ter ray Lász ló, Tóth Já nos,
Vaj ta Vil mos. A szer ve zet ből 1969-ben
ki vált idő sebb ta gok ala kí tot ták meg
az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza -
bad egye te met.“

Azt már én te szem hoz zá, hogy a
kon fe ren ci ák si ke ré hez esz ten dő ről
esz ten dő re sok mun ká val já rul tak
hoz zá azok az if jú sá gi lel ké szek és a
gya kor la ti szer ve zés ben részt ve vő se -
gí tők, akik nek a ne vét ugyan nem őr -
zik le xi ko nok, de akik nél kül nem jö -
het tek vol na lét re ezek az al kal mak. 

Az öt ve ne dik kon fe ren cia si ke ré -
ért fá ra do zók kö zül azért két ne vet
sze ret nék kü lön is meg em lí te ni: a
Svájc ban gyü le ke ze ti lel kész ként szol -
gá ló Joób Szi lárd evan gé li kus if jú sá -
gi lel kész el ső sor ban a tar ta lo mért
volt fe le lős, az ang li ai Jas kó Irén re for -
má tus ve gyész mér nök pe dig gon -
dos há zi asszony ként a prak ti kus ten -
ni va lók ter hét vál lal ta ma gá ra. Ne kik
és min den mun ka tár suk nak mint a
kon fe ren cia egyik részt ve vő je és elő -
adó ja én ma gam is kö szö ne tet mon -
dok. Tu dom, hogy min den részt ve vő
– kü lö nös kép pen a Ma gyar or szág ról
ér ke zett evan gé li kus gim na zis ták és
re for má tus teo ló gi ai hall ga tók – ne -
vé ben is te szem ezt.

Mi előtt ki csit rész le te seb ben szó -
lok az össze jö ve tel té má já ról és elő -
adó i ról, még azt is el mon dom, hogy
az if jú sá gi kon fe ren ci át meg előz te a
7. nyu gat-eu ró pai ma gyar pres bi te -
ri kon fe ren cia, amely két na pon át az
ak tu á lis ten ni va lók mel lett el ső sor -
ban a ma gyar nyel vű szór vány gyü le -
ke ze tek is ten tisz te le ti rend je i ről és az
eset le ges egy sé ge sí tés le he tő sé ge i ről

tár gyalt. Két ha zai elő adót is meg hív -
tak a li tur gi ai kér dé sek meg be szé lé -
sé hez: re for má tus rész ről dr. Fe ke te
Ká roly deb re ce ni teo ló gi ai pro fesszor,
evan gé li kus ol dal ról pe dig én ma gam
vol tam a meg hí vott. 

A pres bi te ri kon fe ren ci át le zár ta,
a nagy he ti if jú sá gi kon fe ren ci át pe -
dig meg nyi tot ta a kö zö sen ün ne -
pelt vi rág va sár na pi úr va cso rás is -
ten tisz te let, amely nek Gé mes Pál
evan gé li kus lel kész volt az ige hir de -
tő je. Ő – sa ját né met szol gá la ta mel -
lett – édes ap já val, Gé mes Ist ván nal
kö zö sen vég zi a stutt gar ti ma gyar
gyü le ke zet ben a mun kát.

For dít suk most fi gyel mün ket a
ju bi le u mi kon fe ren ci á ra! Ahogy em -
lí tet tem, mos ta ni írá som cí mé ül a
kon fe ren cia cí mét, fő té má ját vá lasz -
tot tam. A meg hí vón a szer ve zők így
hir det ték meg a ju bi le u mi al kal mat:
„A té ma, »ott hon – ide gen ben«, ke -
resz tyén és ma gyar sors kér dést vet fel.
Ez volt meg ha tá ro zó az EME IK in du -
lá sa kor és tör té ne te alatt is. Az ide -
gen be ke rült fi a ta lok a kon fe ren cia ál -
tal egy da rab ott hont te rem tet tek,
mely az óta is sok részt ve vőt vonz. Az
50. kon fe ren ci án ezért ezt a min dig
idő sze rű kér dést vizs gál juk meg: ho -
gyan él he tünk ide gen ben ott hon, és

ho gyan vi sel jük el ott hon az ide gen -
sé get? Egyéb ként akár hol is élünk,
mint ke resz tyé nek nek e föl dön csak át -
me ne ti ott ho nunk van.”

A kon fe ren cia mun ka mód sze re a
már sok szor be vált ha gyo má nyos
volt. A bib lia ta nul mány-so ro zat, az
elő adá sok, sőt még az es ti áhí ta tok is
a na gyon gaz dag té ma egy-egy rész -
le té re irá nyí tot ták a fi gyel met. Le he -
tő ség volt dél utá non ként a na pi rész -
let té mák kis cso por tos meg be szé lé sé -
re is. Négy dél előt tön Vi rágh Sán dor
sá ros pa ta ki re for má tus lel ki pász tor
tar tot ta a bib lia ta nul mányt Mó zes 1.
köny vé nek nagy csa lád tör té ne te alap -
ján. Az ide gen be sza kadt Jó zsef éle -
te az „ott hon ide gen ben” té ma sa já -
tos vé gig gon do lá sá ra adott al kal mat
és le he tő sé get. 

A még min dig dél előtt sor ra ke rü -
lő elő adás-so ro zat a fő té ma kü lön -
bö ző össze füg gé se i re vi lá gí tott rá. Az
Ott hon ide gen ben szi ká ran kop pa nó
fő cí mé re ugyan is egy más után kö vet -
kez tek a kér dést nem szű kí tő, de min -
den eset ben konk rét kon tex tus ba
he lye ző cí mek: mint ke resz tény, mint
ma gyar (e ket tő az én fel ada tom
volt), majd az emig rá ci ó ban, vé gül ki -
sebb ség ben.

Az emig rá ció össze füg gé sé ben
Gé mes Ist ván evan gé li kus lel kész
Stutt gart ból osz tot ta meg ve lünk
gaz dag ta pasz ta la ta it, a ki sebb ség -
ben va ló lét sa já tos kér dé se i ről a fel -
vi dé ki Rozs nyó ról ér ke zett Ba din
Ádám – az ot ta ni gyü le ke zet pres -
bi té ri u má ból ép pen a kö zel múlt ban
ki zárt – elő adó mű vész test vé rünk
szólt. Az ő „hely zet je len té se” hal la -

tán a kon fe ren cia egyik részt ve vő je
ré szé ről kez de mé nye zett spon tán
ak ció is el in dult, amely egy nyi lat -
ko zat tal az Eu ró pai Unió il le té ke se -
i nek fi gyel mé be aján lot ta a fel vi dé -
ki ma gyar anya nyel vű evan gé li ku sok
ne héz hely ze tét. (Vö. a múlt he ti –
áp ri lis 26-i – Evan gé li kus Élet Úti -
társ mel lék le té nek 1. ol da lán meg -
je lent S.O.S., szlo vá ki ai evan gé li ku -
sok… cí mű írást.) 

Egyik dél után szép él ményt je len -
tett a kö ze li Her born ban tör tént ki -
rán du lás. Gár do nyi Zsolt és fia, Dá -
ni el az ot ta ni evan gé li kus temp lom -
ban tar tott kon cer ten ör ven dez tet te
meg a részt ve vő ket. A na pon ta más-
más kon fe ren ci ai rész ve vő ál tal tar -
tott es ti áhí ta tok előtt vál to za tos
prog ra mú – pél dá ul if jú sá gi est, Ki
mit tud?, Ba din Ádám báb szín há za
stb. – al kal ma kat ké szí tet tek elő a
szer ve zők.

Akik ott le het tünk, át él het tük a
cso dát: ide gen ben is ott hon érez tük
ma gun kat a Jé zus kö ré gyűlt ma gyar
anya nyel vű ta nít vá nyi kör kö zös sé -
gé ben. Is ten él tes se az öt ven éves
EME IK-et – ad mul tos an nos!

Ott hon ide gen ben
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az Esz ter go mi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ve ze tő sé ge nem ré -
gi ben úgy dön tött, hogy mi u tán
be fe jez ték épü le te ik fel újí tá sá -
nak el ső üte mét, és le zár tak egy
négy éves idő sza kot, áp ri lis 26-
án úr va cso rás há la adó is ten -
tisz te let ige hir de tői szol gá la tá -
ra hív ják meg Itt zés Já nos püs -
pö köt. Ami kor vi szont szá mot
ve tet tek az zal, hogy mi lyen jel -
le gű fel újí tás tör tént – szin te az
utol só pil la nat ban –, úgy dön -
töt tek, le gyen temp lom szen te -
lés sze rény ün ne pük ből…

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke a va sár nap
epis to lá ja, Jak 5,16–20 alap ján a test -
vé ri kö zös ség és az egy má sért va ló
imád ko zás fon tos sá gá ról be szélt. Mint
mond ta, ez az ün nep akár edző tá bo -
ra is le het a lel ki épít ke zés nek. 

Az ige hir de tés után Kal már Zol -
tán fel ügye lő fog lal ta össze az el múlt
négy év mun ká la ta it, ame lyek a
temp lo mot, a gyü le ke ze ti ter met, a
lel kész la kást és az ud vart érin tet ték.
Nyí lás zá ró kat cse rél tek, te tőt szi ge -
tel tek. A pa ró kia te tő te ré ben fel újí -
tot ták a für dő szo bát, egy la kó szo bát,
va la mint az elő te ret. Az épü le tek kö -
rül ki épí tet ték a csa pa dék víz-el ve ze -
tő csa tor nát, fe lül vizs gál tat ták az
elekt ro mos há ló za tot. A gyü le ke ze -
ti te rem nél több he lyen a vé kony
gipsz kar ton fal he lyett tég la fa lat
emel tek. Va la mint hosszú mér le ge -
lés után a fé lig kész ga lé ri át el bon -
tot ták. 

A temp lom ren de zé se kí ván ta a
leg hosszabb időt, mi vel a fel újí tás ter -
ve zé si mun kát igé nyelt. A temp lo mot
a gyü le ke zet nem érez te ma gá é nak,

és ál la po ta mű sza ki lag is sok prob lé -
mát ve tett fel. Sze ret ték vol na el ér -
ni, hogy vá ro si kör nye zet be il lő, le -
tisz tult for má jú, az ere de tit vissza adó
meg je le né sű, szél fo gó val ren del ke ző
és evan gé li kus han gu la tú le gyen. Ez

majd a temp lom to rony meg épí té sé -
nél lát szik tel je sen. 

Leg elő ször, 2005-ben a temp lom -
pa do kat ho zat ták rend be, hi ány zó

bur ko ló la po kat,
lá ba za ti sze gé lye -
ket, szó szék pad -
ló za tot pó tol tak.
Az összes nyí lás -
zá rót ki cse rél ték,
s a temp lom egyik
ékes sé ge ként szí -
nes, Lu ther-ró -
zsás üveg ab la kot
he lyez tek el. Az
ol dal ha jót egy be -
nyi tot ták a fő ha -
jó val, és a biz ton -
sá gos csa pa dék -
víz-el ve ze tés ér -
de ké ben az előb -
bi nek a tel jes te -
tő ze tét ki cse rél -
tet ték. Vá lasz tó -
fal lal biz ton sá -
gos szél fo gót ala -
kí tot tak ki, ez ál -
tal nap köz ben
meg nyit hat ják a
temp lo mot.

Kli ment né Fe -
ren czy And rea, a
gyü le ke zet lel ké -
sze la punk nak el -
mond ta, hogy
ter vük az or szá -

gos egy ház tá mo ga tá sá val ké szült, és
hogy sze ret nék foly tat ni a mun ká la -
to kat. A temp lom meg úju lá sa a ter -
ve zett új to ronnyal vá lik majd iga zán
lát vá nyos sá.

g Me nyes Gyu la

Há la adás nak in dult,
temp lom szen te lés lett…

b Idén Tót kom ló son tar tot ta ta va szi köz gyű lé sét a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let. Az áp ri lis 24-re meg hir de tett ta nács ko zást – mi vel dá tum
sze rint ép pen egy be esett a te le pü lés vá ros nap já val – a temp lom ban
meg tar tott ün ne pi is ten tisz te let előz te meg.

A hi va ta los ülés a gyü le ke ze ti ház ban Szpi sák At ti la he lyi lel kész áhí ta tá val vet -
te kez de tét. A tes tü let tag jai el ső ként Gáncs Pé ter püs pök és Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő éves je len té sét hall gat ták és vi tat ták meg. Mind -
ket ten hang súlyt he lyez tek a lel ké szi mun ka ko mo lyan vé te lé re, mely nek egyik
je le a ca no ni ca vi s i ta tio el fe le dett gya kor la tá nak fel élesz té se a ke rü let ben.

Gáncs Pé ter töb bek kö zött is mer tet te a ke rü let idei ki tün te tett je i nek név -
so rát (ők a má ju si misszi ói na pon ve he tik majd át dí ja i kat), il let ve be mu tat -
ta a kül döt tek nek Jó né Ju ta si An ge li kát, a püs pö ki hi va tal új iro da ve ze tő jét.

A fel ügye lő asszony az el múlt év ben tett gyü le ke zet lá to ga tá sok ta pasz ta -
la ta i nak összeg zé sén túl meg em lí tet te: a so kat em le ge tett vál ság hely zet szük -
ség sze rű en ma gá val kell, hogy hoz za az egy há zi dia kó ni ai mun ka új ra gon do -
lá sát és át ala kí tá sát is. Hogy az elő ter jesz tés mennyi re le kö töt te a hall ga tó ság
fi gyel mét, azt jel zi az a nem kis de rült sé get ki vál tó epi zód, ami kor is az elő re
meg kül dött je len tés rész le te it el mé lyül ve ta nul má nyo zó Ri bár Já nos es pe res
ke zé ben az asz ta lon égő mé cses től egy szer csak láng ra ka pott a pa pír lap. „Egy -
ér tel mű vé le mény nyil vá ní tás” – hang zott a te rem ben in nen is, on nan is.

Az el nök ség je len té se i nek el fo ga dá sa után Sza bó né Mát rai Ma ri an na adott
rész le tes ér té ke lést az elő ző leg be kért éves lel ké szi je len té sek ről. A püs pök -
he lyet tes rá mu ta tott: a vissza te kin tés egy ben ön ér té ke lést, szem be né zést is
je lent, ugyan ak kor nem csu pán az el múlt év ese mé nye i nek szám ba vé te lé re
van szük ség, de jö vő be mu ta tó mun ka terv re, vagy is a gyü le ke ze ti cé lok meg -
fo gal ma zá sá ra is. Az elem zés ből a hall ga tók ké pet kap hat tak a ke rü let na gyon
kü lön bö ző hely ze tű és adott sá gú gyü le ke ze te i nek örö me i ről és gond ja i ról.

A to váb bi ak ban Ká posz ta La jos egy ház ke rü le ti GAS-elő adó, dr. Font Éva ke -
rü le ti ügyész, va la mint Ara di György egy ház ke rü le ti misszi ói lel kész be szá mo -
ló ját hall gat hat ták meg a je len lé vők. Smi dé li usz And rás püs pö ki tit kár a gyü -
le ke ze ti hír le ve lek elő ző leg ki írt „ba rát sá gos mér kő zé sé nek” ered mé nye it is mer -
tet te: az el té rő adott sá gok sze rin ti ka te gó ri ák ban a Ge ren dás–Csor vá si Tár sult
Evan gé li kus Egy ház köz ség hír le ve le, az Oros há zi Ha rang szó és a Kő bá nyai Ha -
rang szó vég zett az el ső he lyen a ver seny ben. A szín vo na las mun ká ért az el nök -
ség ér té kes aján dé kok kal mon dott kö szö ne tet az új sá gok szer kesz tő i nek.

Vé gül a ke rü let mát ra szent ist vá ni tel ké nek le het sé ges hasz no sí tá sá ról ta -
nács ko zott a tes tü let. Ká posz ta La jos nyu gal ma zott es pe res egy ke rü le ti pi -
he nő ház ról szó ló kon cep ció ter vet ter jesz tett elő, mely nek meg va ló sít ha tó -
sá gát a jö vő ben szak ér tők be vo ná sá val mér le ge li a köz gyű lés. 

g S. A.

Lán go ló je len tés
Egy ház ke rü le ti köz gyű lés dé len
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b Együtt mű kö dé si szer ző dést kö -
tött áp ri lis 26-án, va sár nap Kő -
sze gen a Finn Evan gé li kus Egy -
ház Mik ke li Egy ház me gyé je és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Va si Egy ház me gyé je. A do -
ku men tu mot a két egy há zi szer -
ve zet es pe re se, Pek ka Hu o ku na
és Ros tá né Pi ri Mag da lát ta el
kéz je gyé vel. 

A két or szág evan gé li kus egy há za kö -
zöt ti kap cso lat a két vi lág há bo rú
kö zöt ti idők re nyú lik vissza. A kö zös
hit és az ősi nyelv ro kon ság ból ere dő
köl csö nös szim pá tia a tá vol ság el le -
né re kö zel hoz ta egy más hoz a két or -
szág hí ve it. A hú szas évek vé gén in -
dul tak el az ösz tön dí jas cse rék, finn -
ugor lel kész kon fe ren ci ák szer ve ződ -
tek, és a finn éb re dé si moz ga lom is
ha tás sal volt a ma gyar egy ház ra.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni
kény szer szü net után a két or szág
evan gé li ku sai új ra egy más ra ta lál tak.
Ma már or szág szer te mint egy öt ven
gyü le ke zet ápol test vér kap cso la tot
finn egy ház köz ség gel. Egy ház me -
gyék kö zött azon ban most elő ször
köt te tett együtt mű kö dés.

Az is me ret ség a va si ak ese té ben is
a kő sze gi és a mik ke li-kert vá ro si
gyü le ke zet több éves kap cso la tá ban
gyö ke re zik. A most meg kö tött ke ret -

szer ző dés azon ban le he tő sé get ad ar -
ra, hogy az egy ház me gyék más gyü -
le ke ze tei, ki sebb kö zös sé gei kö zött is
mi nél szé le sebb kö rű kap cso la tok
épül je nek ki. Ahogy a mik ke li es pe -
res kö szön tő jé ben fo gal ma zott: a
ke ret szer ző dés jó vol tá ból ma, ami -
kor egy há za ink a vál to zás idő sza kát
élik, a kis gyü le ke ze tek is meg ta pasz -
tal hat ják az együ vé tar to zás ér zé sét. 

– Nem uta zá si iro da sze rű en kép -
zel jük el az együtt mű kö dést – fej tet -
te ki vé le mé nyét a ma gya rul is jól be -
szé lő Pek ka Hu o ku na es pe res. – A
kö zös kez de mé nye zé sek re már is van -
nak jó pél dák. Több fi a ta lunk itt járt
ta valy a Szél ró zsa ta lál ko zón, és az -
óta is tart ják a kap cso la tot az in ter -
ne ten ke resz tül. Gyer mek mun ka ág-
ve ze tőnk ta valy há rom hé tig volt
ta pasz ta lat cse rén Kő sze gen. Fon tos,

hogy a kap cso lat ne csak a lel ké szek
szint jén, ha nem a hí vek mi nél szé le -
sebb kö ré ben ki ala kul jon, meg is -
mer jük egy más hely ze tét, kö rül mé -
nye it.

A ke let-finn or szá gi, ki lenc gyü le -
ke ze tet tö mö rí tő Mik ke li Egy ház me -
gye es pe re se azt is el árul ta: szá muk -
ra na gyon ta nul sá gos a ma gyar gyü -
le ke ze tek kel va ló ta lál ko zás. Finn or -
szág ban ugyan is a la kos ság túl nyo mó
több sé ge lu the rá nus, ki ter jedt az
egy há zi in téz mény há ló zat, sok a fi -
ze tett al kal ma zott. Ugyan ak kor az
egy ház vál sá gos idő ket él, több tíz ezer
em ber for dí tott ne ki há tat az utób -
bi évek ben. A fin nek szá má ra hasz -
nos ta pasz ta lat, hogy Ma gyar or szá -
gon ki sebb sé gi lét ben, hi val ko dó
épü le tek és nagy ad mi niszt rá ci ós
hát tér nél kül is él az evan gé li kus
egy ház. A hit, az evan gé li um üze ne -
te min den hol ugyan az. 

A szer ző dés kö tés al kal má ból tett
lá to ga tás már is szü le ten dő kap cso -
la to kat kör vo na laz. A ti zen hét fős
finn kül dött ség tag ja it más-más gyü -
le ke ze tek nél szál lá sol ták el, s va sár -
nap dél előtt több va si fa lu ban és vá -
ros ban a ven dég lel ké szek hir det tek
igét. Ros tá né Pi ri Mag da va si es pe -
res asszony sze rint a csa lá dok kö zött
erő sö dő ba rát ság mel lett a dia kó ni -
ai és az if jú sá gi mun ka le het nek az
együtt mű kö dés leg főbb te rü le tei. 

g Var ga T. Krisz ti na

Finn–ma gyar test vér-egy ház me gyei
kap cso lat szü le tett

A Saul ból lett Pa u lus Is ten ki vá lasz -
tott em be re volt. XVI. Be ne dek pá pa
2008–2009-re Szent Pál évet hir de -
tett az apos tol szü le té sé nek ké tez re -
dik év for du ló ja al ka la má ból. Eh hez
kap cso ló dó an je lent meg az idei esz -
ten dő ele jén Ma da ri Gyu la Szent Pál
apos tol ma gyar or szá gi le ve lei cí mű
köny ve, ame lyet a Mak ro vi lág Za rán -
dokiro da adott ki.

A szer ző ta valy jú ni us ban ka pott
meg hí vást Da masz kusz ba, a szí rek ál -
tal szer ve zett Szent Pál-ün nep sé -
gek re, és vé gig jár ta az ott ta lál ha tó
szent he lye ket. Ezen él mény ha tá sá -
ra ki lenc le vél szü le tett… 

Ma da ri Gyu la a mai ma gyar és vi -
lág vál ság fe lett nem csak ke se reg , de
le vél pa raf rá zi sa i val ki utat is pró bál
mu tat ni hí vők nek és nem hí vők nek
egy aránt. Ki lenc le vél ben (fe je zet ben)
szó lít ja meg ma gyar hon fi tár sa it, az
egy ház tag ja it, po li ti ku so kat és pol -
gá ro kat, tő ké se ket, mun kál ta tó kat
és mun ká so kat. Le ve let in téz a mo -
dern gon dol ko dás hoz, a ne ve lők -
höz, a fi a ta lok hoz, az öre gek hez, a be -
te gek hez, el eset tek hez és mun ka -
nél kü li ek hez, va la mint a szü lők höz,
gye re kek hez, ár vák hoz.

Írá sa i ban rá mu tat nap ja ink nem
egy rom bo ló ha tá sú je len sé gé re, és
fel hív ja a fi gyel met – Pál apos tol le -
ve le i ből vett idé ze tek se gít sé gé vel –,
hogy ezek mö gött a Bib lia ta ní tá sa -
i tól, ér ték rend jé től va ló el té rés hú zó -
dik meg. „A mai ma gyar és a vi lág
vál sá gá ra (er köl csi, pénz ügyi és gaz -
da sá gi) csak egyet len, ki zá ró la gos

meg ol dás van: Jé zus Krisz tus és az ő
apos to la, Szent Pál ta ní tá sa” – vall -
ja a szer ző.

A ka to li kus za rán dok iro da igaz ga -
tó ja köny vé nek má so dik fe lé ben köz -
zé tesz – töb bek kö zött – egy ma gyar
tör té nel mi ke reszt utat is, to váb bá az
apos tol élet raj zi ada tai mel lett a „ju -
bi le u mi Szent Pál ki len ced” is ol vas -
ha tó a kö tet ben.

g Bzs

Ma da ri Gyu la: Szent Pál apos tol
ma gyar or szá gi le ve lei (No vé ná val).
Mak ro vi lág Zarándokiro da, Bu da -
pest, 2009. Ára 1000 fo rint. Meg vá sá -
rol ha tó az uta zá si iro dá ban: 1091 Bu -
da pest, Ül lői út 7., Tel.: 1/215-0636

Levelek válság idején
Madari Gyula kötete elé

A ha zai ma ga zi nok és egyéb új sá gok
kí ná la tá ban im már szép szám mal
ta lál ha tók egy há zi és fe le ke ze tek -
hez köz vet le nül nem kö tő dő val lá si
la pok is. Sa já tos szín folt ezek kö zött
a 2006 au gusz tu sa óta két ha von ta
meg je le nő Stá ció val lá si ma ga zin.
Az új ság szer kesz tő bi zott sá ga áp ri -
lis 23-án sze mé lyes ta lál ko zó ra in vi -
tál ta az ér dek lő dő ket. 

E lap kü lön le ges sé ge öku me ni -
kus jel le gé ben rej lik. Nem csak a
négy ha zai tör té nel mi egy ház kép vi -
sel te ti ma gát min den lap szám ban, de
a „ki seb bek há za tá já ról” is rend sze -
re sen ér ke zik hír adás. 

A Stá ció ma ga zin emel lett fon tos
kül de té sé nek te kin ti a kul tu rá lis
ér té kek to vább adá sát, va la mint a
po zi tív pél da nyúj tá sát. Nem vé let -
len hát, hogy a lap támogató já -
nak, a Ma gyar Köz löny Lap- és
Könyv ki adó nak a köny ves há zá ban
ren de zett an két ra az áp ri lis–má ju -
si szám „cím la par cát”, a temp lom -

épí tő pol gár mes tert, Rá tó ti Zol -
tán Já szai Ma ri-dí jas szín mű vészt
hív ták meg ven dé gül. A ve le foly ta -
tott be szél ge tést Plat thy Iván nyu -

gal ma zott ál lam tit kár, el nö ki ta -
nács adó, a Stá ció Alapítvány el nö -
ke mo de rál ta.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Stá ció-stá ció

Rátóti Zoltán, Platthy Iván, Simon Sándor, a lap szerkesztőbizottságának
elnöke és Váradi Hédi, a könyvesház vezetője

Gaz da gí tó él mény ben le he tett ré -
szük mind azok nak, akik be kap cso -
lód tak a kör nye ző gyü le ke ze tek lel -
ké sze i nek és if jú sá gi együt te se i nek
köz re mű kö dé sé vel, il let ve a he lyi
szlo vák klub be vo ná sá val élet re hí -
vott prog ram so ro zat ba. Gyer me -
kek és fel nőt tek, spor tot ked ve lők és
ze ne sze re tők, el csen de sed ni vá gyók

és az iro da lom iránt ér dek lő dők
egy aránt vá lo gat hat tak a gaz dag kí -
ná lat ból. Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház -
ke rü let püs pö ke és Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő a
ren dez vény el ső nap ján ta lál ko zott
a he lyi gyü le ke zet tel. 

A múlt szá zad de re kán az ál la mi
gaz da ság kö ré szer ve ző dött te le pü -

lé sen so ká ig az ál ta lá nos is ko lá ban
tar tot tak is ten tisz te le te ket. A rend -
szer vál to zást kö ve tő en az ön kor -
mány zat ál tal ado má nyo zott tel ken
1992-re épül he tett fel az evan gé li kus
temp lom. A ke rü let el nök sé ge is
han got adott ab bé li örö mé nek, hogy
má ra a kö zös ség ön ál ló su lá sa és a
pres bi té ri um meg vá lasz tá sa ke rült
na pi rend re. A gyü le ke zet lel ké sze
utalt ar ra, hogy a más fél év ti ze de el -
ve tett mag kez di meg hoz ni ter mé sét:
idén négy fi a tal és há rom fel nőtt
kon fir mált a gyü le ke zet ben.

A kö tet len fó rum be szél ge tést evan -
gé li zá ci ós al ka lom kö vet te Gáncs
Pé ter ige hir de té si szol gá la tá val.

g S. A.

Misszi ós na pok Te lek ge ren dá son
b Az el múlt esz ten dő ben el in dí tott jó gya kor la tot foly tat va má sod íz ben

ren dez ték meg Te lek ge ren dá son áp ri lis 24. és 26. kö zött a „te le ki csa -
lá di na po kat”. A Lip ták né Gaj dács Má ria evan gé li kus lel kész ve ze té -
sé vel for má ló dó evan gé li kus gyü le ke zet tag jai, ci vil szer ve ze tek kel
össze fog va, ko moly ál do zat vál la lás sal ké szí tet ték elő és bo nyo lí tot -
ták le a hét vé ge al kal ma it.
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Van nak he lyek, ame lyek be az em ber
– ha egy szer fel fe de zi ma gá nak őket –
mind örök re belesze ret. Bo da Zsu zsa
egyik ilyen „szí ve csücs ke” Észak-Ír -
or szág. A von za lom a ki lenc ve nes
évek kö ze pé től da tá ló dik, ami kor is

fél évig Bally castle-ben, a Corry -
meela ne vet vi se lő, a pro tes tán sok és
a ka to li ku sok meg bé ké lé sén mun kál -
ko dó ke resz tény kö zös ség nél ön -
kén tes ke dett. 

He ti la punk szer kesz tő ség ve ze tő -
jé nek ta valy ta vasszal új ra le he tő sé ge
nyílt ar ra, hogy né hány hó na pot „a
zöld szi ge ten” tölt sön. Ak kor ké szí tett
fény ké pe i nek egy ré szét ki ál lí tás sá
ren dez te. A tár lat EvÉ let-est ke re té ben
nyílt meg áp ri lis 22-én a Bu da pest IX.

ke rü le ti Fe hér Pá va ét te rem pin ce he -
lyi sé gé ben. Ez al ka lom mal a mintegy
hatvan ven dé g kép ze let ben kör uta zást
te hetett – ugyan csak a hely szí nen
ké szült, ki ve tí tett fel vé te lek se gít sé gé -
vel, ké szí tő jük kom men tá lá sá val – az

Ír-szi get észak ke le ti ré szén, a Sham -
rock ze ne kar jó vol tá ból ír mu zsi ka szó
mel lett. A ké pek má jus 4-éig lát ha tók
a pin ce he lyi ség ben (Ül lői út 7.). (A
Corry me ela köz pont ban fo lyó mun ká -
ról bő veb ben az Evan gé li kus Élet 2008.
au gusz tus 10-ei szá má nak 6–7. ol da -
lán ol vas ha tó, Bo da Zsu zsa Észak-Ír -
or szág ban ké szí tett fény ké pe i ből pe dig
a 2009. áp ri lis 26-ai szám 6. ol da lán
lát ha tó íze lí tő. – A szerk.)

g – vi tá lis –

EvÉ let-est
a zöld szi get ről
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Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á -
ja és a Püs pö ki Kon fe ren ci ák Eu ró -
pai Ta ná csa ál tal meg ren de zett 3. eu -
ró pai öku me ni kus nagy gyű lés egyik
fon tos aján lá sa az, hogy min den év
szep tem ber 1. és ok tó ber 4. kö zött az
egy há zak imád koz za nak a te rem tés
meg őr zé sé ért, és konk rét prog ra -
mok kal szor gal maz zák az élet stí lus
olyan vál to zá sa it, ame lyek meg ál lít -
hat ják vagy meg for dít hat ják a klí ma -
vál to zást, amely ből sú lyos ter mé -
sze ti, tár sa dal mi, gaz da sá gi, sőt kul -
tu rá lis és po li ti kai kö vet kez mé nyek
szár maz hat nak. 

Az egy há zak nak ez zel a fel hí vá sá -
val össz hang ban van az a tény, hogy
a kör nye zet vé de lem ál ta lá ban és a klí -
ma vál to zás kü lö nös kép pen is az eu -
ró pai po li ti ka egyik leg fon to sabb
pont ja. 

Az Eu ró pai Unió eb ben a kér dés -
ben pél da ér té kű, po zi tív ma ga tar tást
ta nú sít vi lág mé re tek ben és glo bá lis
össze füg gé sek ben is. Élen jár és hú -
zó erő az zal, hogy a glo bá lis tár gya -
lá so kon a szén-di o xid-ki bo csá tás nak
előbb húsz-, majd har minc szá za lé -
kos csök ken té sé re kö te lez te el ma -
gát 2020-ig. Ez zel pár hu za mo san
húsz szá za lék ra nö vel né a meg úju -
ló ener gia for rá sok hasz ná la tát, és
húsz szá za lék kal nö vel né az ener gia -
ha té kony sá got. Ezek kel a dön té sek -
kel az Eu ró pai Unió messze túl mu -
tat a ki o tói dön té se ken, nem be szél -
ve azok ról, akik a ki o tói ha tá ro za to -
kat sem tart ják ma guk ra néz ve mér -
ték adó nak. 

Az eu ró pai egy há zak sok fé le mó -
don ak tív part ne rei e té ren az eu ró -
pai in téz mé nyek nek. A klí ma vál to -
zás köz pon ti té má ja volt pél dá ul a
2008 má ju sá ban meg ren de zett ta lál -
ko zó nak, ame lyen az Eu ró pai Ta nács,
az Eu ró pai Unió kor má nya, az Eu ró -
pai Bi zott ság és az Eu ró pai Par la ment
ve ze tő po li ti ku sai ta nács koz tak eu -
ró pai egy há zi és val lá si ve ze tők kel. 

Az eu ró pai egy há zak nö vek vő ak -
ti vi tás sal fe je zik ki fe le lős ség ér ze tü -
ket a te rem tés vé del me iránt, és kö -
te le zik el ma gu kat a dia ló gus ra és kö -
zös cse lek vés re a fe le ke ze tek kö -
zött, kor mány za tok kal, ön kor mány -
za tok kal és a ci vil tár sa da lom il le té -
kes szer ve ze te i vel. A klí ma vál to zás
már nem csak mér he tő, ha nem érez -
he tő ká ros kö vet kez mé nyei vi lá gos
üze ne tet hor doz nak. Az is nyil ván -

va ló, hogy a klí ma vál to zás előbb-
utóbb min den ki szá má ra ne ga tív kö -
vet kez mé nyek kel jár, te hát a leg szé -
le sebb kö rű össze fo gás nem csak
szük sé ges, ha nem vi szony lag könnyen
le het sé ges is.

Kon ti nen tá lis szin ten az Eu ró pai
Ke resz tény Kör nye ze ti Há ló zat az a
szer ve zet, amely – az Eu ró pai Egy há -
zak Kon fe ren ci á ja Egy ház és Tár sa -
da lom Bi zott sá gá val szo ros együtt -

mű kö dés ben – vál lal ja a kör nye zet -
vé de lem két irá nyú szol gá la tát. Eu ró -
pai egy há zi kö rök ben egy részt igyek -
szik elő se gí te ni a kör nye ze ti fe le lős -
ség fel éb re dé sét és a kü lön fé le együtt -
mű kö dé sek le he tő sé gét. Más részt
pe dig az eu ró pai in téz mé nyek dön -
té se i ben a teo ló gi ai, az eti kai és a spi -
ri tu á lis szem pon to kat igyek szik ér -
vé nye sí te ni. En nek az egy há zi szer -
ve zet nek a főbb té mái – ame lye ket
nyil ván egy más sal va ló össze füg gés -
ben is ele mez – a kö vet ke zők: teo ló -
gia, is ten tisz te let, klí ma vál to zás, kör -
nye zet tu da tos igaz ga tás, kör nye ze ti
ne ve lés, víz, szál lít má nyo zás és ter -
mé szet vé de lem.

E nyolc té ma vi lá go san mu tat ja az
em ber és az egész te rem tés össze füg -
gé sét a Te rem tő előt ti fe le lős ség -
ben. Az em ber élet stí lu sá nak a te -
rem tés őr zé sé ben, mű ve lé sé ben
és/vagy szennye zé sé ben, ki zsák má -
nyo lá sá ban ját szott sze re pe köz pon -
ti kér dé se a kör nye zet fe le lős hit élet -
nek. Nem csak az igaz, hogy a klí ma -
vál to zás mind annyi un kat érint, ha -
nem az is, hogy a vál to zást mind -

annyi an be fo lyá sol juk. S fe le lős sé gün -
ket en nek je gyé ben úgy is meg él het -
jük, hogy amennyi re tő lünk te lik,
véd jük a ter mé sze tet, és úgy is, hogy
ha már oly kor megsebezzük, ak kor
tu da to san gyó gyí ta ni is pró bál juk. A
lé gi köz le ke dés le het ez utób bi ra
pél da, ame lyet eset leg nem tu dunk
nél kü löz ni, de az ál ta la oko zott se be -
ket tud juk gyó gyí ta ni. Szép pél da er -
re a nagy sze be ni nagy gyű lés nek az az
ak ci ó ja, amely nek ke re té ben ado -
má nyo kat gyűj töt tek a re pü lő vel ér -
ke zők től és az így össze gyűj tött
összeg ből ti zen öt ezer fát ül tet tek
Nagy sze ben ben. 

S ez zel meg ér kez tünk ma gunk hoz.

Mit te he tünk mi? Mi, egy sze rű em -
be rek sem in téz het jük el a kér dést az -
zal, hogy nin cse nek gyá ra ink, ka mi -
on park ja ink, re pü lő ink és ha tal munk
se a dön té sek be fo lyá so lá sá ra, te hát
e kér dés nem tar to zik ránk. Ránk tar -
to zik, mert éle tünk ren des és rend -
kí vü li ese mé nye i vel óv juk vagy sért -
jük a ter mé sze tet. Sür get jük vagy las -
sít juk a klí ma vál to zást. Jó vagy rossz
pél dát adunk a kö rü löt tünk élők nek. 

Va la mi lyen szin ten mind annyi -
unk nak van le he tő sé günk dön te ni ab -
ban, hogy mi lyen vegy sze re ket hasz -
ná lunk és mennyit be lő lük; mi lyen
cso ma go ló anya go kat, po ha ra kat, tá -
nyé ro kat, do bo zo kat és ener gia for rá -
so kat hasz ná lunk és mennyit. Dönt -
he tünk ab ban, hogy la ká sok, temp -
lo mok, pa ró ki ák, egy há zi in téz mé -
nyek épí té sé nél, kor sze rű sí té sé nél
mi lyen épí tő anya got és tech no ló gi -
át hasz ná lunk. Sok szor el dönt het jük,
hogy gya log, ke rék pár ral, vil la mos -
sal me gyünk az is ten tisz te let re vagy
au tó val. Nyu ga ti test vé re ink kör -
nye zet tu da tos, zöld egy há zi éle té nek
szép pél dá it kö vet het jük vagy meg -
mo so lyog hat juk. Az ön kor mány za -
tok és a ci vil tár sa da lom szá mos
kör nye zet vé del mi prog ram já hoz
csat la koz ha tunk vagy ki ma rad ha -
tunk belőlük. Sok le he tő sé günk van
ar ra, hogy a klí ma vál to zás ne ga tív kö -
vet kez mé nye it ne csak el szen ved jük,
ha nem a meg ál lí tá sát, meg for dí tá sát
ma gunk is elő se gít sük.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak ta va lyi köz -
gyű lé se ha tá ro za tot ho zott ar ra néz -
ve, hogy a 3. eu ró pai öku me ni kus
nagy gyű lés nek a te rem tés ün ne pé re
vo nat ko zó aján lá sát se géd anyag gal
együtt to váb bít ja a gyü le ke ze tek és
in téz mé nyek szá má ra. Eze ken a se -
géd anya go kon most dol go zunk, és
ide jé ben a tag egy há za ink ren del ke -
zé sé re bo csát juk őket. 

Azon ban ad dig is sze re tet tel hí -
vunk min den kit a fen ti ek meg fon to -
lá sá ra an nak ér de ké ben, hogy a te -
rem tő Is ten ma gyar hí vő né pe a klí -
ma vál to zást és a ter mé szet vé del mét
il le tő en a meg ol dás ol da lán áll jon a
min den na pi élet leg hét köz na pibb
és leg ün ne pé lye sebb ese mé nye i ben
egy aránt.

g Dr. Bó na Zol tán,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Ökume ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra
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Klí ma vál to zás: fe le lős sé günk – le he tő sé günk

b A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia Fe le lős sé günk a te -
rem tett vi lá gért cí mű kör le ve lé -
nek be mu ta tá sa és ér té ke lé se
cél já ból ren de zett nyil vá nos
ülést már ci us 30-án a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia (MTA)
szék há zá ban a Kör nye zet tu do -
má nyi El nö ki Bi zott ság. A kon -
fe ren cia ki fe je zet ten a kör nye -
zet vé de lem mel, va la mint az ég -
haj lat vál to zás sal fog lal ko zó ré -
szek re és az eh hez kap cso ló dó
er köl csi, eti kai vo nat ko zá sok ra
össz pon to sí tott.

Pá lin kás Jó zsef, az Aka dé mia el nö ke
meg nyi tó be szé dé ben hang sú lyoz ta,
hogy ugyan az a tu dás szük sé ges a
kör nye ző vi lág egyen sú lyá nak hely -
re ál lí tá sá hoz, amely egy ben hoz zá já -
rult a fel bom lá sá hoz is. A tu dás
azon ban ön ma gá ban nem elég, mert
hit és er köl csi vi szo nyu lás is szük sé -
ges ah hoz, hogy a kör nye zet vé de lem
min den na pi éle tünk ré szé vé vál jon,
és eb ben az egy ház nak is fon tos sze -
re pe van.

A kör le ve let ket ten mu tat ták be.

Har sá nyi Pál Ot tó OFM er kölcs -
teo ló gus, egye te mi ad junk tus a kör -
nye ze ti krí zis oka it, fo lya ma tát tár -
ta fel, to váb bá rész le tes fi lo zó fi ai
refle xi ót ad va a ke resz tény kör nye zet -
eti ka alap pil lé re it, va la mint az egy -
ház sze rep vál la lá sá nak le he tő sé ge it
vá zol ta. Ba ritz Sa rol ta La u ra OP teo -
ló gus, köz gaz dász a gaz da ság fe lől kö -
ze lí tet te meg a té mát. A két di men zi -
ós, szol gá ló gaz da ság mo dell jé nek be -
mu ta tá sá val hang sú lyoz ta, hogy gon -
dol ko dás be li és eti kai pa ra dig ma vál -
tás szük sé ges a jó vi lág rend ki tel je -
se dé sé hez.

A kör le vél egyes ré sze i nek is mer -
te té se után el ső ként Er dő Pé ter bí bo -
ros – aki egy ben az MTA le ve le ző tag -
ja is – szólt hoz zá az el hang zot tak hoz.
Mint a hely szín is mu tat ja, va ló ban
szé les össze fo gás ra van szük ség – hív -
ta fel a fi gyel met. El mond ta, hogy bár
le het nek, akik ben ma gá nak a té má -
nak a fel ve té se is bi zal mat lan sá got éb -
reszt, összes sé gé ben még is van rá
igény, hogy er ről be szél je nek az egy -

há zon be lül is. A kör le vél nem „meg -
ren de lés re” szü le tett, ha nem va ló di
mon da ni va lót köz ve tít a hí vek fe lé.

A Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lő dé -
si Ta nács (NFFT) ne vé ben – mely nek
két egy há zi sze mély is tag ja –
Schmuck Er zsé bet, a ta nács tit ká ra
mu tat ta be rö vi den a szer ve zet mű -
kö dé sét, és ke res te meg a kö zös
pon to kat a ta nács ál lás fog la lá sa, va -
la mint a kör le vél kö zött. Ilye nek
pél dá ul a szem lé let vál tás, az ér ték -
rend vagy az er köl csi rom lás.

Ha bár na gyon sok is me re tünk
van már, még sincs he lyén min den -
na pi éle tünk ben a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás – ál la pí tot ta meg Csé -
pe Va lé ria agy ku ta tó, pszi cho ló gus,
az MTA fő tit kár he lyet te se, a Köz ok -
ta tá si El nö ki Bi zott ság ve ze tő je. A
gyer me kek szá má ra fon tos a mo dell -
kö ve tés. Eb ben el ső sor ban a csa lád -
nak, a szü lők nek, ezen kí vül az is ko -
lá nak, a ta ní tók nak és a tá gabb fel nőtt
kör nye zet nek jut meg ha tá ro zó sze -
rep. Az at ti tűd vál tás hoz ál ta lá ban egy

ge ne rá ció szük sé ges. De je len hely -
zet ben va jon van-e er re ennyi idő?
Eb ben a kér dés ben nem hagy hat juk
fi gyel men kí vül a tu do mány fe le lős -
ség égét sem – fej tet te ki.

Ke re kes Sán dor köz gaz dász, az
Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács
el nö ke rész le te sen fel vá zol ta a fenn -
tart ha tó tár sa dal mi-öko ló gi ai rend -
szer jel lem ző it. Hang sú lyoz ta, hogy
a ver seny he lyett vég re az együtt mű -
kö dést kel le ne elő tér be he lyez nünk,
mely hez el en ged he tet len a re gi o na -
liz mus szem lé le te. Oly kor ci ni kus, ám
op ti mis ta hang vé te lű hoz zá szó lá sa vé -
gül azt su gall ta: van re mény! Hi szen
egy bol ti vá sár lás is le het vá lasz tás, el -
kö te le ző dés a fenn tart ha tó élet fe lé…

Szin tén köz gaz dász ként szólt a
té má hoz Halm Ta más, a Gaz da sá gi
és Szo ci á lis Ta nács fő tit ká ra. A tes -
tü let el ké szí tet te Vál ság és ha za sze -
re tet cí mű ta nul má nyát, mely ben
olyan dol gok ra hív ják fel a fi gyel met,
mint a tu da tos fo gyasz tás, il let ve a fo -
gyasz tás vissza fo gá sa, a bel föl di tu -

riz mus elő tér be he lye zé se vagy a
ma gyar ter mék vá sár lá sa. Hoz zá -
szó lá sát Pál apos tol sza va i ra hi vat koz -
va kezd te, és Szé che nyi Hi tel cí mű
mű vé nek rész le té vel zár ta.

Vé ge ze tül Szar ka Lász ló, a Föld-év
Magyar Nem zet Bi zott sá gá nak tit ká -
ra ér de kes össze ha son lí tást tett a
ka to li kus kör le vél, a Föld-év do ku -
men tu ma és az EU fenn tart ha tó fej -
lő dés stra té gi á ja kö zött. (A 2007–
2009 kö zöt ti idő szak vi lág szer te a Föld
éve. Ha zánk ban ti zen két fon tos té ma -
kör ben ké szült rész le tes ta nul mány a
Föld ál la po tát il le tő en, ta valy pe dig
– mint az Evan gé li kus Élet is tu dó sí -
tott ró la – Sop ron ban ren dez tek kon -
fe ren ci át Föld és Ég cím mel. – A
szerk.) Szar ka Lász ló föl ve tet te, hogy
eset leg sort kel le ne ke rí te ni a kör le -
vél je len vál ság hely zet ben tör té nő ak -
tu a li zá lá sá ra, akár öku me ni kus szin -
ten is.

Az ülést Né meth Ta más le ve ze tő
el nök nek, az MTA fő tit ká rá nak sza -
vai zár ták, aki vissza utal va egy ko ráb -
bi fel szó la lás ra út ra va ló ul olyan sza -
va kat he lye zett a je len le vők szí vé re,
mint ér ték, ér te lem, ér ze lem.

g Je ra bek-Cse re pes Csil la

Össze fo gás ra van szük ség
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A gaz da sá gi és pénz ügyi vál ság
gyö ke re a pénz sze rel me és az ez -
zel kap cso la tos csa lás – mond ta Ba -
log Zol tán re for má tus lel kész, az
Or szág gyű lés em be ri jo gi, ki sebb -
sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá -
nak el nö ke. Nem sza bad azt gon -
dol ni, hogy egy kor mány vál tás sal
ön ma gá ban meg ol dód nak majd a
prob lé mák, mert lel ki for du lat nél -
kül nem lesz vál to zás – je len tet te ki
a Van ki út… – Össze fo gás egy él he -
tőbb Ma gyar or szá gért cí mű kon fe -
ren ci án. 

A fő vá ros V. ke rü le té nek mű ve lő -
dé si há zá ban áp ri lis 23-án ren de zett
fó ru mon Kö ves Slomó, az Egy sé ges
Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség
(EMIH) ve ze tő rab bi ja azt mond ta:
az elő íté le tek kel szem ben leg in kább
pár be széd del le het ten ni. Dar vas
Ist ván VI II. ke rü le ti rab bi ar ról be -
szélt, hogy a val lá sok kö zött „a leg -
ki sebb kö zös több szö röst kell meg -
ta lál ni, és az Is tent, mert az ő lé té -
ben min den val lás kép vi se lői meg -
egyez nek”. 

Tempfli Jó zsef nyu gal ma zott ró mai
ka to li kus püs pök elő adá sá ban egye -
bek mel lett a mun ka je len tő sé gét
hang sú lyoz ta. „Hogy mer re megy a
vi lág, azt az ha tá roz za meg, hogy kik
mu tat nak pél dát az em be rek nek” –
tet te hoz zá. 

Mé szá ros Kál mán, a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ke ki je -
len tet te: „Be teg a nem zet lel ke, a
leg pesszi mis tább nép let tünk.” Az
utób bi hét év ben száz hat van ezer -
rel csök kent az or szág la kos sá ga, és
min den má so dik há zas ság fel bom -
lik. Na pon ta hét ön gyil kos sá got
kö vet nek el az or szág ban, az abor -
tu szok mi att pe dig az utób bi öt ven
év ben hat mil lió gyer mek nem szü -
le tett meg. A vál ság ke ze lé sé ben „az
egy ház sincs a hely zet ma gas la -
tán”, Jé zus evan gé li u mát a tár sa da -
lom nagy ré sze nem fo gad ja el – kö -
zöl te. 

Sze ve ré nyi Já nos, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház misszi ói köz -
pont já nak ve ze tő je ne ga tí vum ként
em lí tet te, hogy az Or szág gyű lés ben
tör vé nye sí tet ték a be jegy zett élet tár -
si kap cso la tot. „Élet el le nes ha lál kul -
tú rá ban élünk”, az utol só stá di um ban,
„gyer me ke in ket pe dig a pusz tu lás ba
vi szik”, ami el len til ta koz ni kell –
mond ta. 

d For rás: MTI

Öku me ni kus
kiút ke re sés
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Hó na pok óta ná lam ven dé ges ke dik,
fény kép ar ca néz rám az író asz ta -
lom ról. Sze lí den és töp reng ve; ta lán
még re mény ked ve ke gyet len sor sa
jobb ra  for du lá sá ban. Né zem én is,
szo ron gás sal idéz ve fi a ta lon ki lob -
bant éle tét. Szen ve dés sel telt, ár va
nap ja it, fe ke te-vé res Gol go ta-út ját.
Föl la po zom evan gé li u mi tisz ta sá gú
ver se it: őszi arany csönd elé gi á it, ha -
lál sza gú és vi rág il la tú ek lo gá it.

Köl tő arc a ta va szi dél előtt ben.
Bá gyadt fény vi lá gít ja meg a fáj da lom
csi szol ta kes keny fe jet. Ég bolt hom -
lok, mécs láng ként ra gyo gó sze mek,
vé kony és ma kacs száj. Egy sze rű és
rej tel mes. Mint a ha lál. A ha lál, amely
vé gig kí sér te hű sé ge sen, amely ről ő
tu dott ta lán a leg töb bet 20. szá za di
köl té sze tünk ben, ő, Rad nó ti Mik -
lós, aki most len ne száz éves. De
nem ada tott ne ki csak har minc öt
kur ta esz ten dő! Fá radt csont ja it a Ke -
re pe si te me tő föld je öle li, gyö kér és
mo ha ta kar ja, hogy ne fáz zon töb bet.
Dur ván meg mun kált, vas tag mész -
kő fe dő lap. Meg ko pott fel irat: Rad -
nó ti Mik lós 1909–1944.

Ez már a te me tő vé ge, kö zel a ke -
rí tés hez. A ma gas tég la fa lon túl to -
rony há zak, be vá sár ló köz pon tok, zsú -
folt vil la mo sok és bu szok. A reg ge li
vá ros zör gő szív ve ré se.

Me ne kü lő na pok, szen ve dé sek,
ha lál. Pe dig mi cso da élet sze re tet van
ver se i ben! Nem szű nő di csé re te az
élet kis cso dá i nak. Pus ka tus ra
fröccsent vér, vi zes fa hu sán gok üt le -
ge, éh ség sem tud ta el ven ni élet sze -
re te tét. Aki a há tán ci pel te a ha lált –
aho gyan ő –, az tu dott csak így hin -
ni a fá jó-szép em ber lét ben. A föl ke -
lő nap ra gyo gá sá ban, a zú du ló zá por -
ban, a hul ló szir mú tör pe kör te fák -
ban. Mert nem akart meg hal ni, nem
akart el pusz tul ni ko rán. Él ni akart,
él ni és te rem te ni a tisz ta ha lá lig.

„1909. má jus 5-én szü let tem Bu da -
pes ten. Szü le té sem anyám éle té be ke -
rült, és ti zen két éves vol tam, ami kor
apám is meg halt, anyám öccse ne velt
és ta nít ta tott…” – így kez di Rad nó -
ti 1940 ele jén írt élet raj zát. Mi cso da
élet be in du lás! Ta lán min den el is dőlt
ak kor: vessző fu tás és küsz kö dés lesz
az egész élet. Nagy báty ja kí ván sá gá -
ra szer zett ke res ke del mi érett sé git.

1930-ban meg je lent el ső ver ses kö -
te te (Po gány kö szön tő). Ősszel a sze -
ge di egye te men ma gyar–fran cia
szak ra irat ko zott be. Je les pro fesszo -
ra, Sík Sán dor nagy sze re tet tel fi gyel -
te pá lyá ját. Rad nó ti egyik ala pí tó ja a
Sze ge di Fi a ta lok Mű vé sze ti Kol lé gi -
u má nak. 1931-ben a nya rat Pá rizs ban

töl töt te, ugyan eb ben az év ben el ko -
boz ták Új mó di pász to rok éne ke cí mű
kö te tét.

Lí rá ja két kö tet tel gaz da go dott a
Ti sza-par ti vá ros ban (Lá ba do zó szél,
1933; Új hold, Bu day György fa met -
sze te i vel, 1935.) Dok to ri ér te ke zé se:
Kaff ka Mar git mű vé szi fej lő dé se.
1934-ben há zas sá got kö tött Gyar ma -
ti Fan ni val, aki ko ra if jú sá gá tól ver -
se i nek ih le tő for rá sa volt. 1936-ban je -
lent meg Jár kálj csak, ha lál ra ítélt! cí -
mű ver ses kö te te. 1938-ban lá tott
nap vi lá got Me re dek út cí mű köny ve,
1940-ben Ik rek ha va cí mű pró zai
írá sa gye rek ko rá ról, ez zel egy idő ben
vá lo ga tott ver sei, majd a Nap tár rö -
vid cik lu sa.

És kez dőd tek az em ber te len meg -
pró bál ta tá sok: 1940. szep tem ber 5. és
de cem ber 18. kö zött mun ka szol gá la -
tos volt Sza mos ve res mar ton. 1942. jú -
li us 1-jé től Mar git tán, Ki rály há gón,

Éles den, majd a hat va ni cu kor gyár -
ban, vé gül a fő vá ros ban ra bos ko -
dott… 1944. má jus 20-án is mét mun -
ka szol gá lat várt rá. A szer bi ai Bor
mel let ti La ger Hei de na u ban ír ta re -
mek mű ve it… 1944. szep tem ber 17-én
in nen in dí tot ták el utol só út já ra, fé -
lig ha lott, meg gyö tört tár sa i val
együtt. Egy-egy órá nyi „pi he nés”

köz ben ve tet te pa pír ra vég ső üze ne -
tét. No te szá ba ce ru zá val be írt vé res-
ve rej té kes ver se it ex hu má lá sa kor vi -
har ka bát ja zse bé ben ta lál ták meg.

Zak la tott har minc öt év a köl tő
éle te.

Ver sek, for dí tá sok,
pró zai írá sok, nap ló ja
ko mor be jegy zé sei (1937
ok tó be ré től 1943. már ci -
us kö ze pé ig). És le ve lek.
Gyö nyö rű val lo má sok
az egye te mi évek ből és
a há bo rú pok lá ban bo -
lyon gó, de még is ha za -
é rő né hány so ros le ve le -
ző la pok: Fan ni nak, a
hű sé ges asszony nak. A
sí rig tar tó sze re lem hez!
A tö ré keny társ véd te és
óv ta min den perc ben,
ta kar gat ta a ré mek elől,
szin te re pül ve, gyen ge
kar ja kap ta vissza az ab -
lak pár kány ról… A cso -
da. Aki a sem mi ből va -
rá zsolt pár sze let ke -
nye ret, kon zer vet, ci ga -
ret tát, a ta ní tás egész
na pos ro bot ja után, vit -
te a haj na li dö cö gő vo -
na ton a vi lág vé gé re. A társ nak, Mik -
lós nak. Várt, vir rasz tott egyet len
öle lé sért, egyet len bú csú csó kért.

A köl tő vi gyá zott ma gá ra, amíg le -
he tett. Von szol ta meg kín zott tes -
tét, amíg tud ta, hal lot ta Fan ni hang -
ját, lát ta a ked ves he gye ken át vi lág -
ló ar cát, az után le ros kadt, s be fe jez -
te a Razg led ni cák utol só ré szét. Hét
sor mind össze. Mil li ók har col tak a
há bo rú ban fegy ver rel, szá raz föl dön
és ví zen, ő cson ka ce ru zá val a ke zé -
ben küz dött a vég ső pil la na tig ve -
szen dő em be ri iga zá ért.

Még biz tat ja ma gát: „…csak fe küdj
nyu god tan.” Meg tö re tett test tel, de
tisz ta fej jel fo gal ma zott. Még né hány
nap ha la dék, to vább von szol ja ma -
gát… lát ja a gép pisz to lyos SS-ka to ná -
kat, ván szor gó, né ma tár sa it… Oda lép
a mel let te hal dok ló hoz egy pri bék, és
föl húz za pisz to lyát. A köl tő össze sze -
di fo gyat ko zó ere jét, és ír ja:

Mel lé zu han tam, át for dult a tes te
s fe szes volt már, mint húr, ha pat tan.
Tar kó lö vés. – Így vég zed hát te is, –
súg tam ma gam nak, – csak fe küdj

nyu god tan.
Ha lált vi rág zik most a tü re lem. –
Der springt noch auf, – hang zott

fö löt tem.
Sár ral ke vert vér szá radt fü le men.

A ha lál ár nyé ká ban is ír. Küsz köd ve,
ahogy a He te dik ec lo gá ból tud juk,
utol só ere jét is föl emészt ve. „Éke ze -
tek nél kül, csak sort sor alá ta po gat -
va, / úgy irom itt a ho mály ban a ver -
set…”, ahogy rég óta élt már, fé lig
hol tan, „vak sin, her nyó ként ara szol -
gat ván a pa pí ron”. Fek szik a dur va
desz kán, ahol töb ben is meg hal tak
már; el vet ték hal vá nyan vi lá gí tó
zseb lám pá ját, sok he lyen be je lölt
Bib li á ját. Nincs sem mi je, csak a szí -
vé ből ki bu kó he xa me te rek. És jegy -
zi, jegy zi a fe ke te-pi ros sza va kat.

Az is döb be ne tes, hogy a po kol
bugy ra i ban írt ver se it is gon do san
má solt kéz ira tok ban hagy ta ránk.
Mint a töb bit. Ron gyok ban te met ték
el, mond hat ni, egyet len ér ték tár gya
ez a Szer bi á ban vá sá rolt egy sze rű no -
tesz volt, aho vá utol só köl te mé nye -
it má sol ta. Mi kor? Ho gyan? Ta lán
amíg holt fá radt tár sai le ros kad tak,
hogy a kon zerv do boz ból ki mer jék a
híg ká posz ta le vest. 

Úgy járt-kelt a vi lág ban, mint aki
gyűj tö get egy vég te len mon da tú kró -
ni ká hoz. Ír nia kel lett, mert az egy re
zor dabb idő bő sé ges „nyers anyag gal”
lát ta el.

Ván szor gó me net, or dí tó tiszt
mel let tük és ke ret le gé nyek. A ha lál
már ott áll a kö ze lük ben, a ke mény
töl tés fűz fái mö gül les ki, el buk tat ja
a gyen gé ket. Rad nó ti – utol só ere jét
össze szed ve – Bor ban 1944. szep tem -
ber 15-én meg ír ja vég ső ta nú ság té te -
lét: az Eről te tett me ne tet.

Nem pró bál ta meg a me ne kü lés
má sok éle tét is koc káz ta tó út ja it. A
köl té szet ér de kel te. Ott, ak kor is,
ezt akar ta be fe jez ni, hi bát lan tö ké le -
tes ség gel. A szí vét kö ve tel te a vers, a
vé rét hab zsol ta a húsz sor. Ol va -
som, meg ál lok, és fel vil lan ben nem:
le het sé ges ez? Le het a nem szű nő
szen ve dés ről, a bor za lom ról ilyen
fá jó szép ség gel ír ni? Gon do lok
Baude laire-re, Vil lon ra vagy a hor -
vát Ko vačić köl te mé nyé re, de ezek ap -
ró sá gok nak tűn nek. Mert Rad nó ti
sor sa a 20. szá zad kö ze pé nek vi lág -
mé re tű bor zal ma! Olyan iszo nyat,
hogy lát tá ra vol ta kép pen el kel le ne
hall gat nia a köl té szet nek. De nem. A
lé lek kü lö nös nyu gal ma szö vi át üze -
ne tét. S tö ré keny de rű is a dal sze rű

le be gés ben. Vég le te sen pon tos vers -
for ma, hi bát lan bel ső rend, és va la -
mi el ful la dó zi há lás a lán go ló vi lág -
hoz iga zít va.

A kü lö nös íz lé sű kez dő 1938 kö rül
jó és erős köl tő, a Taj té kos ég ben már
naggyá ne me se dett. Mi le het en nek
a va ló ban me re dek út nak a cso dá ja?
Rad nó ti a mo rá lis és mű vé szi ha gyo -
mány fe lé for dul. A klasszi kus köl té -
szet hez. És ez az ál lan dó er köl csi
emel ke dés, köl tői mun ka le győz te a
tor nyo su ló ve sze del me ket. A dol -
gok a ma guk vég ső tisz ta sá gá ban
je len nek meg ver se i ben.

A hű ba rát, Vas Ist ván em lé ke zé -
sé ből tud juk az iga zat: „Utol já ra
má jus vé ge fe lé ta lál koz tam Mik lós -
sal. Ne kem azt mond ta, hogy egy
do log bánt ja na gyon, és ez sok min -
den re rá vi lá gít, ar ra, mit je len tett ne -
ki a köl té szet, hogy a köl té szet ne -
ki min de nek fö lött va ló volt. Egy
do log bánt ja, az, hogy eset leg ezek
lesz nek az utol só ver sei. Nyil ván ép -
pen a zak la tott sá guk ra gon dolt,
mert nem volt meg elé ged ve ve lük,
hol ott gyö nyö rű ek. Még egy szer
ta lál koz tunk. Töb ben is két ség be es -
ve kér tek, hogy pró bál jak én Mik lós -
sal be szél ni, hát ha még tu dok hat -
ni rá, hogy fo gad ja el azt, amit ki -
eszel tek szá má ra, ira to kat, rej tek he -
lyet, ahol el búj hat, és ne vo nul jon be.
De hajt ha tat lan volt, nem akart el -
búj ni. Ek kor lát tam utol já ra.”

Nem akart el szök ni. Túl akar ta él -
ni, mert a köl tők ben, ahogy Rad nó -
ti Mik lós ban is, szin te vég le te kig fe -
szült az élet erő. Na gyon sze re tett él -
ni, ver set ír ni és sze ret ni – hű sé ge -
sen – mind ha lá lig. Ko mo lyan és já -
té kos kedv vel. 

Min den úgy tör tént, ahogy ver se -
i ben meg jó sol ta. A vég le tes élet meg -
ele ve ní tet te mon da ta it va ló di he -
gyek kel s azok ban va ló di lá ge rek kel,
kő tö rők kel, éji csil la go kat is be ke rí -
tő drót sö vénnyel s mö göt te gyil ko -
sok kal. Az erő sek mind el zu han tak,
ő, a gyen ge áll ta a fé lel mek pró bá it.
Nem szű nő szen ve dé se a leg ne he -
zebb for mák ba ön töt te vers so ra it, a
ret te gés ben is szív ve ré se üte mé re
lük te ttek.

Állt a min den ség égő kö ze pén, és
éne kelt. Vér ző to rok kal és tar kó lö vés -
sel. Rá ri adt Is ten is. És fe ke te-pi ros
éne ké ben Pe tő fi hang ja szólt, Ba tsá -
nyi bú csú sza va, az ár tat la nok vé re
buz gott föl a han tok alól:

Vi rág vol tam, gyö kér let tem,
sú lyos, sö tét föld fe let tem,
sor som el vé gez te tett,
fű rész sír fe jem fe lett.

Me re dek úton
Rad nó ti Mik lós em lé ke ze te

Erőltetett menet
Bolond, ki földre rogyván        fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként        mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,        mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok,        maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem?        még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony        s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor,        mert ott az otthonok
fölött régóta már csak        a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal,        eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos        a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám:        nemcsak szivemben hordom
mindazt, mit érdemes még,        s van visszatérni otthon;
ha volna még! s mint egykor        a régi hűs verandán
a béke méhe zöngne,        míg hűl a szilvalekvár,
s nyárvégi csönd napozna        az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök        ringnának meztelen,
és Fanni várna szőkén        a rőt sövény előtt,
s árnyékot írna lassan        a lassú délelőtt, –
de hisz lehet talán még!        a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom,        kiálts rám! s fölkelek!

Bor, 1944. szeptember 15.

Sem emlék, sem varázslat
Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kisér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptű szivében megterem
az érett és tünődő kevésszavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,
az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egy percre e gazdag életen;
szivemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ ujraépül, – s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, – baljós a menny felettem;
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, –
talán most senki sincs.

1944. április 30.

g Feny ve si Fé lix La jos

A Varga Imre-gyűjtemény Radnóti-
szobra (Budapest Galéria)
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Óbu da. Egy sze rű, tisz ta ház a Lak -
ta nya ut cá ban. Vá ra ko zó, es er nyős
nők mu tat ják az utat, így el té ved ni
nem le het. A fá kon túl a Du na, a má -
sik ol da lon a for gal mas Ár pád híd a
ta vasz ra gyo gás ban. Var ga Im re, eu -
ró pai hí rű szob rász mű vé szünk élet -
mű-ki ál lí tá sa 1983 óta fo gad ja lá to -
ga tó it, szer te az or szág ból és a nagy -
vi lág ból.

Szom ba ton egy-két órá ra min dig
be néz. Kör be sé tál a zsú folt ter mek -
ben, le ül, és friss ká vé mel lett idé zi az
el röp pent év ti ze de ket. A va ti ká ni
ma gyar ká pol ná ban lát ha tó Szent
Ist ván és Szűz Má ria a be já rat mel -
lett, bent az Eről te tett me net vé get
nem érő vo nu lá sa, Szent Er zsé bet és
La jos ki rály lo vas kom po zí ci ó ja…
Bar tók, Mó ricz, Der kovits, Czó bel, a
Pro fesszor örök tű nő dő alak ja. Az
ud var lomb rej tet te csend jé ben fé lig
hunyt arc cal a már tír ha lált halt köl -
tő: Rad nó ti Mik lós.

Ha él ne, most len ne száz éves.
Ró la kér dez tem je les szob rá szun -

kat: a mű ről és a nem por la dó ver -
sek ről.

– 1956 után, szi len ci u mok kal a há -
tam mö gött kap tam mint el ső fel ada -
tot – kez di az em lé ke zést. – A meg -
bí zás úgy szólt: Rad nó ti port ré ja. Ezt
le het úgy is ér tel mez ni, aho gyan én
tet tem: egész ala kos port ré szob ra. A
mo há csi mo zi elé szán ták, ami na -

gyon bán tott, mert nem volt sem mi
kö ze hoz zá. Ek kor én már Rad nó tit
mint köl tőt rég óta is mer tem. Sze mé -
lye sen nem. 1938-ban je lent meg
Me re dek út cí mű kö te te, amit ké sőbb
az ő de di ká ci ó já val kap tam aján -
dék ba to vább de di kál va. Vol tak ezen -
kí vül más meg je lent ver sei is, ked ven -
cem a Ha son la tok: „Olyan vagy, mint
egy sut to gó fa ág, / ha rám ha jolsz, /
s rej tel mes ízü vagy, / olyan vagy,
mint a mák, // s akár a foly ton gyű -
r ü ző idő, / oly iz ga tó vagy, / s olyan
meg nyug ta tó, / mint sír fe lett a kő…”

– Gyö nyö rű.
– Ez na gyon szép vers.
– Mi kor is mer te meg a köl tő tra gi -

kus éle tét?
– Saj nos a ké sőb bi tör té né sek

egy be vág tak mind az zal, amit ad dig
nem tud tunk. Rad nó ti Mik lós a
mun ka tá bor ban, Rad nó ti, a me ne kü -
lő, aki vál lal ja a ha lált, ahogy meg ír -
ta a Razg led ni cák ban: „Mel lé zu han -
tam, át for dult a tes te / s fe szes volt
már, mint húr, ha pat tan. / Tar kó lö -
vés. – Így vég zed hát te is, – súg tam
ma gam nak…”

Te hát jól is mer tem a köl tőt, mi kor

ne ki fog tam a min tá zás nak. A fel adat,
amit én tűz tem ma gam elé, az volt,
hogy egy olyan ér zé keny sé gű port rét
ké szít sek, amit sze ret ni le het. Egy
em bert, akit én a ver se in ke resz tül
sze ret tem meg. 

– So ká ig ví vó dott a meg ol dá son?
– Hosszan kín lód tam ve le. Ami kor

ké szen let tem, már csak az volt a
prob lé ma, ho gyan he lyez zem el a
kör nye zet ben. Koc ka kő ből ki ala kí tott
ala pot rak tam le, és vas úti talp fák ból
kor lá tot, ar ra tá masz tot tam a szob -
rot. A ha tás fre ne ti kus volt. Ar ra gon -
dol tam a le haj tott fej jel, le hunyt
szem mel, hogy ez az út min dig nyit -
va ma rad. Ezt nem le het el ven ni
sen ki től. Nincs az a bör tön, az a szö -
ges drót, ame lyik az utat be fe lé el zár -
ná. Úgy hi szem, Rad nó ti nak ez volt
az egyet len sza bad út ja!

– Mi kor ál lí tot ták fel a szob rot?
– Kap tam egy épí tészt, aki fe ke te

grá nit ból ké szí tet te el az ala pot.
Mind ez tel je sen ide gen volt az egész -
től, de fel ál lí tot ták. Ször nyen né zett
ki. De sze ren csém volt, mert nem
sok kal utá na, 1969-ben el kér ték egy
moszk vai ki ál lí tás ra, s hál Is ten nek
ott el vesz tet ték. Mi vel so ká ig volt
nyit va a ki ál lí tás, új ból el ké szí tet tem
a szob rot koc ka kö vek kel és fa kor lát -
tal. En nek a tör té net nek van hu mo -
ra, de nem an nak szán tam. Hiszen a
mű úgy kell, hogy has son, bi zse reg -
jünk tő le, el né mul junk. Mi kor vissza -
hoz ták a szobrot kül föld ről, el küld -

tem Sal gó tar ján ba. Ők azon nal meg -
vet ték, és el he lyez ték egy szép he lyen.

– Ez zel le zá rult a sor sa?
– Egy na gyon szim pa ti kus ide gen

hölgy és úr, né me tek, meg lát ták Rad -
nó tit, és meg ren del ték. El ké szí tet tem
és fel is ál lí tot tuk. Ak kor csak egy kér -
dé sük ma radt: ki ez? Mond tam, ez
egy nagy ma gyar köl tő. Gyor san el -
men tem a kö ze li vá ros könyv tá rá ba,
ahol sze ren csé re ta lál tam for dí tást.
Mon da nom se kell, a két em ber
meg ér tet te Rad nó ti Mik lóst a ver sei
nyo mán. Ér de kes és ta nul sá gos volt
ez a ta lál ko zás, s en gem iga zolt, azt
a szel le mi sé get su gá roz ta, amit ne ki
szán tam.

– Vas Ist ván író asz ta lán sok szor
meg cso dál tam az Ön által készített
te nyér nyi Rad nó ti-szob rot…

– Egyi ke az el ső meg fo gal ma zá -
sok nak. Tud tam, hogy jó ba rá tok vol -
tak. Az egyik lá to ga tás kor ez zel
men tem hoz zá, és meg lep ve lát tam,
na gyon el ér zé ke nyült. Csi nál tam Vas
Ist ván ról is port ré kat a Pe tő fi Iro dal -
mi Mú ze um meg bí zá sá ból. Fe le sé ge,
Pi ros ka nem na gyon ked vel te, amit
ké szí tet tem. Én a tisz ta em ber sé get
akar tam el mon da ni, azt a lel ki erőt,
amit na gyon sok szor ta nú sí tott.
Együtt őket pél da adó pár nak gon do -
lom, akik től ta nul ni le het, akik ver -
se ik kel él ni se gí te nek!

g Feny ve si Fé lix La jos

Út a lé lek fe lé
Be szél ge tés Var ga Im re szob rász mű vésszel

b Könyv/Misszió cím mel könyv -
szak mai mű hely be szél ge tés lesz
a Har mat, a Kál vin és a Lu ther
Ki adó szer ve zé sé ben má jus 14-
én 14-től 16 órá ig a bu da pes ti Vá -
ci ut cai Pi linsz ky Já nos iro dal mi
ká vé ház ban.

A bu da pes ti Szent Ist ván könyv hét
(má jus 11–16., Fe ren ci ek te re) kí sé rő -
prog ram jai kö zött ka pott he lyet ez a
ke resz tyén/ke resz tény könyv szak -
mai ta lál ko zó. Előz mé nye ként az el -
múlt há rom esz ten dő ben a Ló nyay
Ut cai Re for má tus Gim ná zi um adott
ott hont a Könyv/Misszió – gyü le ke -
ze ti könyv ter jesz tők és ke resz tyén
köny ves bol tok szak mai nap já nak,
ám az egész na pos ren dez vény tech -
ni kai okok ból idén nem va ló sul ha tott
meg. A szer ve zők még is sze ret nék
biz to sí ta ni e ta lál ko zók fo lya ma tos -
sá gát, ezért ke rül sor er re a mű -
hely be szél ge tés re, amely – te kint ve,
hogy egy nagy ut cai könyv vá sár ré -
sze ként jön lét re – a temp lom fa la kon,
a gyü le ke ze tek ha tá ra in kí vül vég zett
könyv ter jesz tés ről, könyv misszi ó ról
szól majd.

A prog ram cí me Má té evan gé li u -
má nak 22. ré szé ből le het so kak nak is -
me rős. Jé zus a „nagy va cso ra” pél dá -
za tá ban egy gaz da gon el ké szí tett ki -
rá lyi la ko má ról be szél, aho va nem
jöt tek el a meg hí vot tak. Ezért kell a
szol gák nak ki men ni az út ke resz te ző -
dé sek hez, és az ar ra já ró kat, aki ket
csak ott ta lál nak, be kény sze rí tik a
ven dég ség hely szí né re, oda ül te tik a
te rí tett asz tal hoz. 

De mi kö ze van eh hez a ke resz -
tyén/ke resz tény tar tal mú köny vek -
nek, könyv ter jesz tés nek? – te het -
jük fel a kér dést. Kér dez zünk vissza:
ho gyan is ál lunk ma Ma gyar or szá gon
a Bib lia és a tel je sebb meg ér té sét,
üze ne té nek a min den na pok ban tör -
té nő meg élé sét se gí tő iro da lom ter -
jesz té sé vel? El fogynak-e ezek a
könyvek a ma gu kat ke resz tyén -
nek/ke resz tény nek val ló em be rek
kö zött, akik hez el ső sor ban szól ná -
nak? Ko ránt sem. A 2008-as Bib lia-

év kap csán el ké szült köz vé le mény-
ku ta tá sok sze rint a ha zai ház tar tá sok
negy ven szá za lé ká ban még min dig
nincs Bib lia, és or szá gos át lag ban az
em be rek több mint fe le so ha sem ol -
vas sa a köny vek köny vét. Per sze
hoz zá te het jük eh hez, hogy más fel -
mé ré sek sze rint hon fi tár sa ink fe le
egy ál ta lán nem ol vas köny vet!

A fel ada tunk adott: min den al kal -
mat meg kell ra gad nunk, hogy ezen
a hely ze ten jó irány ban vál toz tas -
sunk. A mód szer sok fé le le het a

könyv ter jesz tést, irat misszi ót vég zők
tár sa dal mi hely ze té től, anya gi le he -
tő sé ge i től és fel ké szült sé gi, kép zett -
sé gi szint jé től vagy az őket (nem
min dig) tá mo ga tó szer ve ze ti hát -
tér től füg gő en. Hi szen a temp lo -
mon kí vül szám ta lan le he tő ség van
– a ki sebb-na gyobb egy há zi és „vi -
lá gi” könyv vá sá rok tól, egyéb ren -
dez vé nyek től kezd ve a köny ves bol -
ti és ügy nö ki te vé keny sé gig – be le -
ért ve a csa lá di, is ko lai, sa ját szű kebb
kö zös sé günk ben tör té nő sze mé lyes
ter jesz tést is –, hogy por té kán kat hi -
va tá sos ként vagy „ama tőr ként” kéz -
ből kéz be ad va el jut tas suk azok -
hoz, aki ket ér de kel a ke resz tény ség
ré gi-új öröm hí re, ak tu á lis vá la szai
ko runk ége tő kér dé se i re.

Ál ta lá ban be lül ről, egy há zi, gyü le -
ke ze ti ol dal ról szo kott el han goz ni egy
má sik kér dés is: va jon meg éri-e? Is -
mét kér dez zünk vissza: Hol a he lye
a könyv nek? A ki adók rak tá rá ban, a
köny ves bol tok, könyv tá rak pol ca in
vagy be zárt vit ri nek ben? Ott is, de… 

„Az Igé nek nyil vá nos ság-igé nye
van, ami ből kö vet ke zik az Igét hir -
de tő, to vább adó, ér tel me ző egy ház
nyil vá nos ság-igé nye. Ami kor az
egy ház el me ri hin ni, és el kez di
ko mo lyan ven ni a Mt 10,27 igaz sá -

gát, ak kor ott nagy for du la tok jön -
nek, tör té nel mi vál to zá sok, iga zi
meg té rés, a Krisz tus ol da lá ra ál lás
kö vet ke zik be, ak kor mond hat ja el
ma gá ról, hogy hisz Is ten túl ere jé -
ben. (…) A re for má ció bi zo nyít ja
leg job ban: az egy ház nyil vá nos sá gi
meg bí zá sát a re for má to rok ko mo -
lyan vet ték, és fe le lős sé get vál lal tak
ér te. (…) A nyil vá nos ság szó nak a
leg több eu ró pai nyelv ben la tin ere -
de te van: pub li ci tás. A ki fe je zés
olyan em be rek lát ha tat lan fó ru mát
je lö li, il let ve azon esz kö zö ket, ame -
lyek se gít sé gé vel gon do la to kat és
esz mé ket le het mi nél több em ber -
hez el jut tat ni. Ilyen esz köz volt a
múlt ban a pré di ká ló szék, a tan -
szék, a szó no ki emel vény, ma pe dig

az írott és az au dio vi zu á lis elekt ro -
ni kus saj tó.” (Ifj. dr. Fe ke te Ká roly:
A Bib lia és a könyv mint a sze mé lyes
kap cso lat te rem tés esz kö ze, Re for -
má tus Egy ház, 2007/2.)

A ke resz tyén/ke resz tény ki adók,
köny ves bol to sok, ame lyek nek és
akik nek a meg él he té sük mú lik azon,
si ke rül-e meg szó lí ta ni az em be re ket
az egy ház ban és an nak von zás kö rén
túl is, igen ké nyes egyen súlyt pró bál -
nak fenn tar ta ni an nak ér de ké ben,
hogy a ke res ke de lem tör vény sze rű -
sé gei alap ján mind a misszió, mind
az „üz let” to vább foly ta tód has son. (A
meg ma ra dá sért foly ta tott küz de lem
nem ke resz tény spe ci a li tás, ezt a
nem rég az úgy ne ve zett „vi lá gi” ki -
adók és a nagy könyv üz let lán cok
kö zött ki bon ta ko zott pa rázs vi ta is ta -
nú sít ja.) 

Ki-ki más és más stra té gia alap ján
dol go zik, pró bál tal pon ma rad ni.
Eh hez nagy fo kú al kal maz ko dá si
kész ség, sok-sok kre a ti vi tás és min -
de nek előtt azok bi zal ma és se gít sé -
ge szük sé ges, akik a gyü le ke ze ti,
egy há zi hát te ret biz to sít ják, il let ve
azo ké, akik vá sár ló ként meg áll nak
egy ke resz tyén/ke resz tény köny ves -
bolt, könyv ter jesz tő kí ná la ta mel lett,
és meg vá sá rol ják ki ad vá nya i kat. 

S jó vol na, ha él mé nye i ket hoz zá -
te het nék mind eh hez azok a gyü le ke -
ze ti mun ká sok is, akik egy-egy ut cai
ren dez vé nyen a kö zös sé gük ne vé ben
vagy ilyen hát tér hí ján al kal man -
ként egy ma guk áll nak a köny ves
asz tal mö gé. Ter mé sze te sen ró luk
sem sza bad el fe lejt kez ni.

E mű hely be szél ge tés ar ról sze -
ret ne szól ni, hogy ma, ha le het sé ges,
még na gyobb össze fo gás ra van szük -
ség: meg kell osz ta nunk egy más sal
si ke rünk vagy si ker te len sé günk ta -
pasz ta la ta it, bá to rít va min den kit –
ép pen a Bib lia évé nek ha zai, a nyu -
ga ti or szá go ké hoz ké pest bi zo nyos
szem pont ból si ke re sebb nek mond -
ha tó le bo nyo lí tá sát és to váb bi ha tá -
sa it pél da ként em lít ve –, hogy a
szo ron ga tó kö rül mé nyek el le né re
foly tas sa hit ből vál lalt, ko moly szol -
gá la tát.

g Fo dor Csa ba

MEN JE TEK A K E RE SZ T U TAK R A!

Könyv ter jesz tés a temp lom fa la in kí vül

Ka bay Bar na do ku men tum film je az
ál lam és az egy ház kap cso la tát, il let -
ve az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok
át kos be li mű kö dés me cha niz mu sát
vizs gál ja. A film mot tó ja a jé zu si
ígé ret: „…az igaz ság meg sza ba dít ti -
te ket.” (Jn 8,32) 

A rend kí vül bo nyo lult és ké nyes té -
mát ér tő mó don, ár nyal tan és evan -
gé li u mi szel lem ben tár gyal ja a film. A
két pro tes táns egy ház ról ép pen csak
em lí tést tesz nek. Az al ko tás a ka to -
li kus egy ház és a tit kos szol gá la tok
kap cso la tát bon col gat ja. Mi, pro tes -
tán sok is so kat ta nul ha tunk be lő le, hi -
szen ugyan azok kal a mód sze re ket
al kal maz ták az összes egy ház ban.

A film nar rá to ra Vár sze gi Asz trik
pan non hal mi apát és püs pök, aki
egyik ku ta tó ja e té má nak. A film ele -
jén egy szer ze tes, aki ti zen nyolc évet
töl tött bör tön ben, mond ja ki az egyik
leg ke mé nyebb mon da tot: a meg -
tisz tu lás hi á nyát szen ved jük a tár sa -
da lom ban és az egy ház ban egy aránt.

Meg tud hat juk, hogy mi lyen alat -
to mos mód sze rek kel szer vez tek be
egye se ket, hogy a fő pap ság nagy

ré sze érin tett volt, hogy „ár tat lan in -
for má ció” nincs, mert egy szer min -
dent fel hasz nál hat nak, hogy egye se -
ket iszo nyú kín zá sok kal fé lem lí tet -
tek, aláz tak meg, hogy a bör tön ben
zu ha nyo zás köz ben is le het gyón ni,
hogy az egyik ügy nök fe dő ne ve „Hí -
vő” volt…

Vár sze gi Asz trik sze rint az em be -
rek bi zal mát vissza kell, hogy sze rez -
ze az egy ház, mert bi za lom nél kül
nincs misszió, és ezért jö vő sem. 

g Sze ve ré nyi Já nos

Hit val lók
és

ügy nö kök
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b Ci vil ben ér ke zett az in ter jú ra
Bu day Bar na bás, pe dig a Ma -
gyar Cser kész szö vet ség el nö ke -
ként a Lu ther-ka bá ton kí vül má -
sik „mun ka ru há ja” is van. De a
jel leg ze tes cser kész in get, a nyak -
ken dőt, a szé les ka ri má jú ka la -
pot ez út tal ott hon hagy ta, és
csak a fel öl tő jé re tű zött li li o mos
jel vény utal ar ra, hogy a cser ké -
szet is meg ha tá ro zó ré sze az
éle té nek.

– Mi ó ta is?
– 1986-ban ép pen a kon fir má ci -

óm ra ké szül tem, ami kor Ko ren Emil
es pe res úr bu da vá ri könyv tá rá ban
egy cser ké szet ről szó ló köny vecs -
ké re buk kan tam. Ér dek lőd ve ol vas -
tam, és érez tem, hogy bár az út tö rő -
ben mi is va la mi ha son lót csi ná -
lunk, ez azért még is más. Ar ról áb -
rán doz tam, mi lyen jó is len ne sa ját
csa pa tot szer vez ni… Az tán meg je lent
Ger gely Fe renc A ma gyar cser ké szet
tör té ne te 1910–1948 cí mű mű ve, és én
alig vár tam, hogy meg ve hes sem.

1989-ben a fa so ri gim ná zi um ba ke -
rül tem – mi vol tunk az el ső négy osz -
tá lyos év fo lyam –, ahol új ra ala kí tot -
tuk a negy ven egy év vel ko ráb ban fel -
osz la tott 16. Szá mú Evan gé li kus
Gim ná zi um Cser kész csa pa tot. Cso -
dál koz va fi gyel tem a szín pa don a
mé lyen meg ha tó dott öreg bá csit.
Csak ké sőbb ér tet tem meg, mi cso da
óri á si do log volt szá má ra, hogy meg -
él het te ezt a pil la na tot. Ő volt End -
rő di Fri gyes, a csa pat utol só pa -
rancs no ka.

Az ezt kö ve tő bő tíz év fan tasz ti -
kus volt, de ami kor Ar nót ra ke rül tem

se géd lel kész nek, majd pa ró kus nak,
kis sé meg la zult a cser ké szet hez,
konk ré tab ban a csa pat hoz fű ző szál,
és ke vés bé vol tam ak tív tag ja a szer -
ve zet nek. An nál na gyobb len dü let -
tel ve tet tem ma gam be le a mun ká ba,
ami kor 2006-ban a Ma gyar Cser -
kész szö vet ség el nö ké vé vá lasz tot -
tak.

– Em lí tet te az út tö rő sé get. Azt
ho gyan él te meg?

– Hogy lel ke sen, azt ta lán túl zás
len ne ál lí ta ni, hi szen még is csak kö -
te le ző osz tály fel adat volt… Tíz-ti zen -
két éve sen nem ért het tem – hi á ba ré -
sze sül tem én is úgy ne ve zett ket tős
ne ve lés ben –, hogy az út tö rők ti zen -
két pont ja és egy ál ta lán az út tö rő -
moz ga lom mö gött meg bú jó kom mu -
nis ta ideo ló gi ai ne ve lés mennyi re
fél re vi szi az em ber gon do lat vi lá gát.
Ma már tu dom, mek ko ra fe le lős sé -
günk van ab ban, hogy mi lyen lel ki
ele delt adunk a gye re kek nek.

– A cser ké szet mi lyen lel ki ele delt
ad? Egy ál ta lán mi a lé nye ge?

– Az ala pí tó, Ro bert Ba den-Po well
– vagy aho gyan ma gunk kö zött ne -
vez zük, Bi-Pi – fel de rí tő volt, de ka -
to na ként is leg in kább az fog lal koz tat -
ta, mi ként le het úgy győ ze del mes ked -
ni egy harc ban, hogy a vér ál do za tot
el ke rül jük. A cser ké szet tel az volt a
cél ja, hogy jó hon pol gá rok ká ne vel -
je a fi a ta lo kat, még hoz zá az er dő já rás,
a ter mé szet ak tív fel fe de zé se ré vén. Ez
utób bi mo men tum azon ban csak
egy ré sze a cser kész mód szer nek,
amely ben fon tos sze re pe van a cse lek -
vés ál ta li ta nu lás nak, a kis kö zös sé gi,
öt-hat fős őr sök re épü lő rend szer nek,
va la mint a cser kész fo ga da lom nak és
a cser kész tör vé nyek nek is, és a ter mé -
szet sze re te ten kí vül olyan ér té kek

H
Be szél ge

1–2. osz tá lyo sok

Gyü le ke ze ti csa pa tok
1. he lye zett: Irsa
2. he lye zett: Bu da hegy vi dék
3. he lye zett: Kő szeg

Is ko lai csa pa tok
1. he lye zett: kő sze gi Ár pád-há zi

Szent Mar git Óvo da és Ál ta lá -
nos Is ko la 

2. he lye zett: pak si Ba logh An tal
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Gimnázium

3. he lye zett: Oros há zi Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um

3–4. osz tá lyo sok

Gyü le ke ze ti csa pa tok
1. he lye zett: Gal ga gu ta
2. he lye zett: Nagy ko vá csi
3. he lye zett: Ik lad

Is ko lai csa pa tok
1. he lye zett: győ ri Pé ter fy Sán dor

Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
2. he lye zett: Al ber ti Evan gé li kus

Ál ta lá nos Is ko la
3. he lye zett: sop ro ni Hu nya di Já -

nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta -
lá nos Is ko la

5–6. osz tá lyo sok

Gyü le ke ze ti csa pa tok
1. he lye zett: Pi lis
2. he lye zett: Kő szeg
3. he lye zett: Hosszú fa lu–Fű rész -

me ző

Is ko lai csa pa tok
1. he lye zett: De ák Té ri Evan gé li kus

Gim ná zi um
2. he lye zett: Nyír egy há zi Evan gé li -

kus Általános Iskola
3. he lye zett: Bu da pest-Fa so ri Evan -

gé li kus Gim ná zi um

7–8. osz tá lyo sok

Gyü le ke ze ti csa pa tok
1. he lye zett: Bu da örs
2. he lye zett: Kis pest
3. he lye zett: Men de

Is ko lai csa pa tok
1. he lye zett: De ák Té ri Evan gé li kus

Gim ná zi um
2. he lye zett: sop ro ni Hu nya di Já -

nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta -
lá nos Is ko la

3. he lye zett: sop ro ni Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um)
Gim ná zi um, Kol lé gi um és Szak -
kép ző Is ko la

A XVI II. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny
ered mé nyei Kár pát-me den
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Munkában az 1–2.-os korosztály egyik csapata

A díjátadás pillanatai

Reggeli áhítat a zuglói templomban

A 3–4. osztályosok a zuglói gyülekezeti teremben
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Hon pol gár ne ve lés Bi-Pi mód ra
e tés Bu day Bar na bás evan gé li kus lel késszel, a Ma gyar Cser kész szö vet ség el nö ké vel

A részt ve vők be szá mo lói szí nes
prog ra mok ról tesz nek ta nú bi zony -
sá got.

A Ba da csony mel let ti, ró la el ne ve -
zett he gyen kö zel száz cser kész em -
lé ke zett meg Szent György ről, a leg -
if jabb cser ké szek pe dig fo ga da lom -
té tel lel erő sí tet ték meg, hogy a moz -
ga lom tör vé nyei sze rint kí ván nak
él ni. Az al ka lom a Szé kes fe hér vá ri
Cser kész ke rü let prog ram ja volt – a
126. Szá mú Szent Im re Cser kész csa -
pat szer ve zé sé ben.

A Szom bat he lyi Cser kész ke rü let a
Va si Fa lu mú ze um te rü le tén ün ne pel -
te a cser kész na pot szí nes vá sá ri for -
ga tag ban, Szent Lász ló-lo va gok és
Mag or-íjá szok kö zött. Test edzés re
bő ven volt le he tő ség: a leg bát rab bak
kör mé tá zás sal és a já ki em lék osz lop -
hoz va ló ke re ke zés sel bi zo nyít hat tak.
A fa lu mú ze um ban hely is me re tü ket
csil log tat hat ták meg a Vas me gyei fi -
a ta lok. A szlo vén füs tös ház ban bár -
ki bőr be éget het te a nap jel vé nyét,

amely azon  túl, hogy ked ves em lék
lesz, em lé kez tet is: a Kár pát-me den -
ce fel boly du lá sá ra, a cser ké szet
misszi ó já ra és a hely szí nek ér té ke i re.

Rév ko má rom ban a ko má ro mi
erőd rend szer VI. bás tyá ja lett a
cser ké szek fő ha di szál lá sa. A mint -
egy két száz öt ven fel ső-ma gyar or szá -
gi és anya or szá gi cser kész le eresz -
ked he tett a vár fal ról, evez he tett a
Holt-Vá gon, pró bá ra te het te ma gát
egy aka dály pá lyán, sőt egy men tő -
au tó bel se jé vel is meg is mer ked he -
tett – anél kül, hogy bár mi ba ja tör -
tént vol na.

A moz gal mas cser kész na pi ren -
dez vé nyek nek azon ban ré szük volt a
meg ál lás és az el csen de se dés is. Sze -
ren csen pél dá ul az egyéb ként ’48-as
ke ret tör té net be il lesz tett prog ra mo -
kat a Kos suth-szo bor meg ko szo rú -
zá sa, majd a re for má tus temp lom ban
há la adó is ten tisz te let zár ta. Rin ger Ist -
ván tá ro ga tó mű vész já té ka sok szí vet
is ki tárt… Volt, aki sze rint ez egy
olyan pil la nat volt, ami kor az ár nyé -
kunk utol ért: te li to rok ból, fel nőtt hit -
tel, könnye ket csal va a sze mek be
éne kel te a kö zel két száz öt ven fi a tal
cser kész: 

Fi úk, fel a fej jel, a har so na zeng,
Áll junk csa ta sor ba vi dá man,
Ránk vár a vi lág, ez a harc a mi enk…
…Sza bad ott a sza bad ban a lé lek!
Ott szem ben, szív ben tisz ta láng,
S az Is ten ar ca néz le ránk.

g B-M. A.

n cei cserkész nap Szent György ne ve nap ján
f Folytatás az 1. oldalról

A Rá kó czi-vár ud va rá ban íjá szat, lo vag lás, lő pró ba köz ben vagy ép pen a cser kész ké pes lap-ki ál lí tá son, eset leg
a cso ko lá dé mú ze um ban tett lá to ga tás után több mint két százötven – ha tá ron in ne ni és tú li – fi a tal ár nyé ka ren -
de ző dött mér ta ni pon tos sá gú pár hu za mos sá egyet len ve zény szó ra. Nem egy sze rű en ka to nás fe gye lem van itt,
ké rem. Sok kal in kább büsz ke, élet te li és jö vő be ki ál tó „Vi gyázz!”, ami sza vak nél kül mond ja: „Ránk vár a vi lág!”

Áp ri lis 25-én Sze ren csen le het tünk ta núi en nek a meg ka pó je le net nek (volt még be lő le bő ven), és biz tos va -
gyok ben ne, hogy a Kár pát-me den cei cser kész nap má sik há rom hely szí nén, Rév ko má rom ban, Szent György-
he gyen és Szom bat he lyen is ha son ló él mény ben lett vol na ré szünk. Én ma gam nem va gyok cser kész, de azok
után, hogy sa ját sze mem mel lát hat tam, mek ko ra öröm a fi a tal fi úk nak és lá nyok nak ke resz tény kö zös ség ben
játsz va-ta nul va ta lál koz ni a ma gyar kul tú rá val, ha gyo má nyok kal és a nem ze te ket össze kö tő cser kész ér té kek -
kel – őszin tén re mé lem, hogy cser kész anyu ka még le he tek…

g Bu day-Ma lik Ad ri enn
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át adá sát je len ti, mint a be csü le tes ség,
a fe gye lem, a tu da tos fe le lős ség vál la -
lás, az en ge del mes ség, a baj tár si as ság,
a ta ka ré kos ság, a tes ti és lel ki tisz ta -
ság. A jó „hon pol gár” ugyan is a tár -
sa da lom élet re va ló, el kö te le zett, te vé -
keny tag ja…

– …aki nek – mint a hon lap ju kon
(www.cser kesz.hu) ol vas ha tó – az is
fon tos, hogy „ön ma ga fo lya ma tos ne -
ve lé se ál tal Is ten fe lé nö ve ked jen”. Ez
utób bi ban ho gyan se gít het a cser ké -
szet?

– Gyü le ke ze ti lel kész ként is, de a
mis kol ci Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö -
zép is ko la is ko la lel ké sze ként is szin -
te na pon ta ta lál ko zom az zal a kér dés -
sel, hogy a ti zen éve sek szá má ra mi -
ként vál hat hi te les sé és ter mé sze tes -
sé a hit élet, és mi ként mu tat ha tom
meg ne kik, mi lyen jó érez ni Is ten sze -
re te tét. 

A val lás hoz va ló vi szo nyu lás a
cser ké sze ten be lül nem egy sé ges,
sőt né hány he lyen ez a kér dés egye -
ne sen ta bu nak szá mít. Az ala pí tó na -
gyon fon tos nak tar tot ta, és ami kor
egy szer meg kér dez ték tő le, nem kel -
le ne-e be le ten ni a cser ké szet be a
val lást, azt fe lel te, nem kell, mert már
ben ne van. Ben ne van a jel lem ne ve -
lés ben, és ben ne az él mény pe da gó -
gia ele me i ben.

Ná lunk 1989-ben, a cser kész moz -
ga lom új ra éle dé se kor két mar káns
irány kör vo na la zó dott. Egy részt lét -
re jött a Ma gyar Cser kész szö vet ség,
ame lyik sok kal fon to sabb nak tar -
tot ta – és tart ja ma is –, hogy val lás -
er köl csi ala po kon áll jon, az az óta már
meg szűnt Ma gyar Cser kész csa pa -
tok Szö vet sé gé be pe dig azok tö mö -
rül tek, akik nek ez ke vés bé volt fon -

tos. A cser kész tör vé nyek egyi ke ná -
luk pél dá ul csak ad dig tar tott, hogy
„a cser kész hí ven tel je sí ti kö te les sé -
ge it”, míg mi eh hez azt is hoz zá -
tesszük, hogy „amellyel Is ten nek,
ha zá já nak és em ber tár sa i nak tar to -

zik”. A reg ge li és es ti tá bo ri zász ló -
szer tar tá sa ink nak is van né hány per -
ces imád ság ré sze, utal va ar ra, hogy
az em ber éle té nek szer ves ré sze az Is -
ten nel va ló kap cso lat.

Nyol cez res tag lét szá munk kal Ma -
gyar or szá gon je len leg mi va gyunk a
leg na gyobb cser kész szö vet ség. Raj -

tunk kí vül a Ma gyar Cser kész lány -
szö vet sé get és a Ma gyar or szá gi Eu -
ró pai Cser ké sze ket ér de mes még
meg em lí te ni. Előb bi hoz zánk ké pest
ke vés bé tart ja fon tos nak a kon zer va -
tív ér ték ren det, utób bi tag jai pe dig ta -

lán el ső sor ban ka to -
li ku sok, és csak utá na
ma gya rok.

– A cser kész lá nyok
szö vet sé gét em lí tet te.
A cser ké szet vé gül is
ko e du kált vagy nem?

– Az ala pí tó 1907-
ben ere de ti leg fi úk
szá má ra ta lál ta ki a
cser ké sze tet, de a
cser kész fi úk nő vé re -
i nek és hú ga i nak
annyi ra meg tet szett a
moz ga lom, hogy alig
há rom év vel ké sőbb
Bi-Pi test vé re, Ag nes
ve ze té sé vel lét re hoz -
ták ma guk nak a lány -
cser ké sze tet. Ma vi -
lág szer te sok fé le kép -
pen kö ze lí tik meg a
kér dést. Ná lunk, Ma -
gyar or szá gon a csa -
pa to kon be lü li őr si
bon tás a jel lem ző,
kü lö nö sen ki sebb
kor ban, ami kor még
ke vés bé fon tos kér -
dés a má sik nem je -

len lé te vagy hi á nya.
A ma gyar cser ké sze ten be lül

amúgy elő ször kül föl dön, egé szen
pon to san az 1945 után ki ván do rol tak
kö zött je lent meg a ko e du ká ció. A
Kül föl di Ma gyar Cser kész szö vet ség –
amely a ki lenc ve nes évek ben vet te fel
ezt a ne vet, és ma körülbelül négy ezer

ta got szám lál – le nyű gö ző mun kát
vég zett: éb ren tar tot ták a lán got, se -
gí tet tek tag ja ik nak meg őriz ni mind a
ma gyar ság-, mind a cser kész tu da tot,
1989 után pe dig ren ge teg tá mo ga tást
ad tak a cser kész moz ga lom anya or -
szá gi új ra élesz té sé hez.

– A ko ráb ban em lí tett idős úr ról
jut eszem be: med dig le het cser kész va -
la ki?

– A cser ké szet alap ve tő en if jú -
ság ne ve lés, és így el ső sor ban a hat–
hu szon öt éve se ket szó lít ja meg,
ugyan ak kor nincs fel ső kor ha tá ra,
bár ki bár mi kor be lép het. A cser -
kész fo ga da lom pe dig egy élet re szól,
így ma Ma gyar or szá gon azok szá ma,
akik va la mi kor is – akár még a má -
so dik vi lág há bo rú előtt, akár már az
új ra in du lás óta – részt vet tek a moz -
ga lom ban, körülbelül öt ven ezer fő re
te he tő. Kül föl dön egyéb ként az idő -
sebb cser ké szek nek kü lön szer ve ze -
te ik van nak, így tény leg min den kor -
osz tály ne ki va ló prog ra mot kap hat.

– No ha a cser ké szet a ter mé szet já -
rás ra épül, vá ro si fi ú ként lett cser kész.
„Úri mu lat ság ról” len ne szó? Avagy
hon nan jön nek a gye re kek?

– Ami a ter mé szet já rást il le ti: a
szö vet ség ben épp nem ré gi ben be -
szél get tünk ar ról, hogy egy re szű kül
az a te rep, ahol még sza ba don tá bo -
roz ha tunk, és fe sze get tük azt a té mát
is, va jon le het-e „vá ro si” cser ké sze -
tet vé gez ni. A kér dés ez eset ben az:
mennyi re meg fe le lő a nagy vá ro si
élet for ma, és ah hoz aka rom-e szo ci -
a li zál ni a gye re ke ket…?

És hogy „úri mu lat ság”-e? A cser -
ké szek alap ve tő en kon zer va tív be ál -
lí tott sá gú ak. A szö vet sé günk höz tar -
to zó csa pa tok tag ja i nak több mint
hat van szá za lé ka Bu da pes ten vagy a

kör nyé kén élő csa lá dok ból ke rül ki,
va ló szí nű leg a bu da pes ti mun ka he -
lyek lé nye ge sen na gyobb szá ma mi -
att. A szö vet sé gen be lül ugyan így na -
gyon erős a ka to li ku sok je len lé te.
Pon tos sta tisz ti kánk ugyan nincs er -
ről, de a plé bá ni ák ál tal fenn tar tott
csa pa tok szá má ból ki in dul va úgy
becsülöm, a ta gok nyolc van-nyolc -
van öt szá za lé kát ők al kot hat ják. És
nyil ván igaz az is, könnyebb csat la -
koz ni egy jól mű kö dő, ma gas lét szá -
mú kö zös ség hez, mint egy ép pen le -
épü lő höz.

– De azért, gon do lom, nem Ön az
egyet len evan gé li kus cser kész.

– Hat olyan csa pat ról tu dok,
ame lyik rész ben vagy tel je sen evan -
gé li kus ala pí tá sú. Bu da pes ten a bu -
da hegy vi dé ki ma már több sé gé ben
ugyan re for má tus, a fa so ri gim ná zi -
u mi és a bu da vá ri vi szont evan gé li -
kus, utób bit a bu da vá ri és a ke len -
föl di gyü le ke zet együtt tart ja fenn.
A fő vá ro son kí vül há rom he lyen,
Kis kő rö sön, Solt vad ker ten és Győ -
rött mű kö dik ak tív lu the rá nus cser -
kész csa pat. Évek óta ter vez zük,
hogy meg ren dez zük az evan gé li -
kus cser ké szek or szá gos ta lál ko zó -
ját. Ta lán egy szer ez az álom is
meg va ló sul.

g Vi tá lis Ju dit
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b No vá ky And rea, a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ének ta ná ra az utób -
bi na pok ban sok gra tu lá ci ót kap ha tott.
Nem vé let le nül, hi szen leg ki sebb gyer me -
ke – Mun tag Vin ce – el ső he lye zést ért el
ma gyar iro da lom ból az idei or szá gos kö -
zép is ko lai ta nul má nyi ver se nyen (OKTV).
A si ker ter mé sze te sen a fi úé, ám a csa lád -
hoz kö zel ál lók tud ják, hogy eh hez a ki vá -
ló ered mény hez az édes anya és a csa lád ál -
do za tos, tá mo ga tó sze re te tén ke resz tül ve -
ze tett az út. Vin ce ugyan is ke re kes szék -
ben töl ti a nap ja it. A szü le té se kor őt ért
agyi hy po xia (oxi gén hi ány) mi att moz gás -
szer vi köz pont ja sé rült. And rea leg ki -
sebb fia éle te vé gé ig gon do zás ra szo rul.
Más sza vak kal: az az édes anya, aki vel
be szél get ni ké szü lök – élet re szó ló több -
let fel ada tot ka pott.

– Azok ban a per cek ben, ami kor ki de rült, hogy
az új szü lött kis fiú nem lesz tel je sen ép és egész -
sé ges, mi lyen gon do la tok su han tak át And re án? 

– Örök re be lém vé ső dött azok nak az órák -
nak a ri a dal ma. Ilyen kér dé sek fog lal koz tat tak:
„Hát már so sem lesz nor má lis éle tünk? Saj ná -
lat tal fog nak ránk néz ni az em be rek?” De
őszin tén fél tet tem is a ba bát. A „már so sem lesz
nor má lis éle tünk” an nak szólt, hogy a két na -
gyob bik fi am mal – Már ton nal és Lő rinc cel –
is ve szé lyez te tett ter hes vol tam. A vá ran dós -
ság alatt vé gig fe küd nöm kel lett, s egy szer már
át él tem, mit je lent rend sze re sen jár ni a sza bad -
ság-he gyi gyer mek kli ni ká ra. A leg idő seb bet vit -
tem oda, mert moz gá sá ban las san fej lő dött. Ám
egyik báty sem volt ennyi re ko ra szü lött, mint
Vin ce, aki hat hó na po san, egy ki ló har minc -
nyolc de ká val jött a vi lág ra. Egyik ro ko nunk bá -
to rí tott, hogy nem a súly, nem a hó nap a
dön tő, ha nem hogy akar-e él ni az a gyer mek.
Vin ce akart. Be lő le ma is ez az élet erő és
öröm su gár zik fe lénk. 

– Nem ret ten tet te el, hogy már a két nagy -
fiú szü le té se kor is ek ko ra ál do za tot kel lett
hoz nia? Sőt, az ol va sók közt akad hat olyan, aki
egye ne sen azt kér dez né meg: nem fe le lőt len ség-
e ennyi ne héz ség után egy har ma dik gyer me -
ket vál lal ni? 

– Ezen nem gon dol ko dik az em ber, mert
min dig a leg szebb re ké szül. Min dig is nagy csa -
lá dot sze ret tem vol na, leg alább négy gyer mek -
ről szőt tünk ter ve ket. Van is ben nem szo mo -
rú ság, hogy ez nem ada tott meg. Az tán Már -
ton fi am ese te „be is csa pott” ben nün ket. Azt
gon dol tuk, hogy ha son ló an báty já hoz Vin ce is
jár ni fog. Azt mond ták az or vo sok, há rom éves
ko rá ban el in dul. Ma már örül nénk, ha ez ti zen -
há rom éve sen meg tör té nt volna…

– Mit tar tott kü lö nö sen is ne héz nek ezek ben
az évek ben?

– Meg kel lett ta nul nom, hogy ne néz zek túl -
zot tan elő re. Rá kel lett ven nem ma ga mat ar -
ra, hogy ne ag gód jam a jö vő mi att. Azon
gyöt rőd tem pél dá ul, hogy Vin ce ho gyan fog
majd gim ná zi um ba jár ni, mi lesz ve le ti zen nyolc
éve sen. Érez tem, ha nem vi gyá zok, „be pá ni ko -
lok”. Ek kor ér tet tem meg, hogy Jé zus nem vé -
let le nül óv az ag go dal mas ko dás tól, ami kor fi -
gyel mez tet, hogy „elég min den nap nak a ma -
ga ba ja”. Meg ta nul tam ko mo lyan ven ni, hogy
ne künk csak az zal kell fog lal koz nunk, ami
az nap ra ada tott fel adat ként. S most, hogy a ti -
zen nyolc év re vissza te kin tek, lá tom, vé gig „sí -
nen volt” az éle tünk. Annyi min dent át él tünk
kö zö sen Is ten gond vi se lő sze re te té ből, hogy
nem le he tünk a hol nap ra néz ve sem ag go dal -
mas ko dó ak, sem pesszi mis ták.

– Töb bes szám ban fo gal maz…
– Ter mé sze te sen, hi szen a csa lá dom tag ja -

i ról val lok. Együtt él jük át az örö mö ket, és kö -
zö sen vi sel jük a min den na pok ter he it. A fi úk
is so kat se gí te nek, de nem tud tam vol na ön fe -
ledt anya len ni, ha nem állt vol na mel let tem a
fér jem, Mun tag And rás, aki a szó iga zi ér tel mé -
ben apa. Én az anya sá go mat úgy tu dom meg -
él ni, hogy ő is tel je sen mel let tem áll mint társ.
Há zas ság kö té sünk kor mond ta már – ami nek
én na gyon örül tem –, hogy ő is ott akar len ni
a gye re kek éle té ben, ak tí van akar ja őket ne vel -
ni: gomb fo ciz ni ve lük, ha sal ni a sző nye gen. Ez
így is tör tént. Olya nok va gyunk együtt, mint a
jobb és a bal kéz: ak kor tud juk a sze re pün ket
jól be töl te ni, ha a má sik ra tá masz kod ha tunk.

– Az édes anyá kat gyak ran a szív nek tart ják,
akik sze re te tük kel fon ják egy be a csa lá dot.
And rea vi szont egy egé szen mo dern ki fe je zés -
sel élt, ami kor ma gát a csa lád me ne dzse ré nek
ne vez te. Ab ból is adó dik ez, hogy ott hon annyi
fér fi ve szi kö rül? Ők az ér zel mes ség re ke vés bé fo -
gé ko nyak? 

– Nagy ka land csak fi ú kat ne vel ni! Nem tu -
dom, mi lyen len ne az éle tünk, ha a test vé rek
kö zött len ne egy le ány is. A csa lád egye dü li nő -
tag ja ként él ve zem női és anyai mi vol tom nak
min den elő nyét. Ám van nak hely ze tek, ami kor
„be sö pör a tö meg”, és egy sze rű en csak úgy ke -
zel nek, mint ha én is fiú len nék. Be val lom, eze -
ket a pil la na to kat na gyon szó ra koz ta tó nak ta -
lá lom. 

Va ló ban úgy lá tom, hogy az édes anyák fel -
ada ta nem csak az ér zel mi alap hang meg adá -
sa, ha nem a csa lád har mo ni kus mű kö dé sé nek
meg szer ve zé se. Ami kor Vin ce meg szü le tett,
ele in te a két na gyot kis sé el ha nya gol tuk. Úgy
tűnt, a moz gás sé rült-fog lal ko zá sok – tor náz -
ta tás, úszás és így to vább – pár év alatt le zaj -
la nak, s utá na a csa lád éle te vissza tér het a ren -
des ke rék vá gás ba. Egy idő után azon ban lát -

szott, hogy ez
hosszabb fo lya mat
lesz, er re mint ál la -
pot ra kell át áll nunk.

Ak kor ra már je -
lent kez tek a na gyok
is: ők is igé nyel ték a
ko ráb bi erős fi gyel -
mün ket. Igye kez tünk
hát töb bet me sél ni
ne kik es tén ként, érez -
tet ni ve lük, hogy na -
gyon fon to sak a szá -
munk ra, de a leg jobb
ha tás sal ta lán az volt
rá juk, ami kor be von -
tam őket a fel ada tok
vég zé sé be. Meg szok -
ták, hogy nem so kat
ké rek tő lük, leg több -
ször csak ap ró szí -
ves sé get – pél dá ul

hogy ad ják ke zem be a tö rül kö zőt, ha Vin cét tor -
náz tat tam –, de azt a ke ve set azon nal. Min dig
is be von tuk őket: nem csak a se gít sé get vár tuk
el tő lük, ha nem ve lük együtt örül tünk, ha
Vin cé nek va la mi si ke rült. Né ha egye ne sen
úgy tűnt, négy szü lő ne ve li őt. Így, fok ról fok -
ra ta nul ták meg a szol gá la tot, egy más se gí té -
sét, a má si kért va ló szur ko lást, s ezen ke resz -
tül erő sö dött ben nük a test vé ri sze re tet.

– A Mun tag csa lád kü lön ben is moz gal mas,
kö zös sé gi éle tet él. A fi úk lel ki ott hon ra lel tek a
De ák té ri gyü le ke zet ben. Már ton és Vin ce a Me -
visz lel kes mun ka tár sai, And rea ének kart szer -
ve zett a Fa sor ban, And rás ugyan ott pres bi ter.
A szol gá la to kon túl a gyü le ke ze ti kö zös ség biz -
ton sá got is ad, hogy van nak em be rek, akik re a
baj ban tá masz kod ni le het?

– Na gyon fon tos, hogy van nak ba rá ta ink.
Saj nos ép pen ak kor, ami kor leg in kább rá szo -
rul tunk vol na a se gít sé gük re, ma rad tak el
mel lő lünk. Vin ce szü le té se kor „be gör csöl tek”,
és nem lá to gat tak meg. Ta lán úgy érez ték, nem
tud nak majd mit mon da ni, vagy épp at tól fél -
tek, hogy va la mit rosszul fo gal maz nak meg a
sé rült gye rek ről. Eset leg at tól (is) tar tot tak, hogy
kí ván csi nak tűn nek majd. Éle tem ben so ha
nem vol tam olyan ma gá nyos, mint ép pen
azok ban a hó na pok ban, évek ben, ami kor pe -
dig úgy vágy tam az oda fi gye lés re, a test vé ri szó -
ra. Ezt a be szél ge tést jó al ka lom nak te kin tem,
hogy fel hív has sam a fi gyel met er re: a lá to ga tás,
a sze mé lyes kap cso la tok tar tá sa na gyon fon tos.
Meg kell ad nunk a le he tő sé get azok nak, akik
baj ban van nak, hogy ők be szél je nek a prob lé -
má ik ról, ol da ni kell a min den na pi őr lő dést a lá -
to ga tás sal. Né ha ma ga mon is ér zem ezt a fé -
lénk sé get, ha olyan is me rőst kell fel hív ni vagy
meg lá to gat ni, aki baj ban van. Ezért len ne na -
gyon nagy szük ség ar ra, hogy lel ké sze ink
rend sze re sen lá to gas sa nak, és ta nít sa nak min -
ket is ar ra, hogy ilyen hely zet ben ak tí vabb kap -
cso la tot épít sünk egy más sal. A kö zös ség ak kor
iga zi, ak kor élő, ha a ta gok oda fi gyel nek egy -
más ra. 

– Mint aho gyan Önök nél…
– Meg kér dez ték tő lem Vin ce si ke re kap csán,

hogy nem tart juk-e ma gun kat ki vált sá gos
hely ze tű ek nek, hi szen a fi a ink mind annyi an jó
eszű ek, ki vá ló ak a ké pes sé ge ik. Most a fi gye -
lem Vin cé re te re lő dött, mert ver senyt nyert. De
a csa lád ban nem az szá mít, ki mennyi re okos
– ez egy olyan klub, amely ben a tag ság a fon -
tos –, ha nem azért, mert hoz zánk tar to zik. A
tes ti fo gya té kos sá gá val együtt tar to zik hoz zánk.
És en nek a te her nek a hor do zá sa ugyan olyan
ne héz ne ki is, ne künk is, mint más ha son ló sor -
sú csa lá dok nál.

Mi így va gyunk egy kö zös ség, és én így va -
gyok há rom gyer me kes anya, aki nek az a fel ada -
ta, hogy a csa lád har mó ni á ját mun kál ja.

g B. Pin tér Már ta

NAG Y K A L AND CSAK FI  Ú K AT NE VEL NI!

Hi va tá sa: az oda fi gye lés
Anyák na pi be szél ge tés az OKTV-nyer tes Mun tag Vin ce édes any já val

Anya, hogy te mennyi min dent tud tál!
Pél dá ul tud tad, hogy gyer mek ko rom ban a fő -

ze lé ke ket, fő ként a spe nó tot a Jan csi és Ju lis -
ká-s tá nyér ból kell en nem, egé szen ad dig,
amíg ki nem lát szik a cso dás me se ház.

Ami kor ki es tem ott hon a szo bai akasz tós
hin tá ból, és be da gad tak a tér de im, vagy ami -
kor el csúsz tam a für dő szo bá ban, és li la lett az
egész ál lam, tud tad, hogy az va ló já ban sem mi -
ség, és hogy meg lá tom, az anyai pu szi tól mi -
lyen ha mar meg gyó gyul min den.

Azt is tud tad, hogy az ol tás az csak amo lyan
szú nyog csí pés szá mom ra, sem mi több, és ha
nem sí rom el ma gam, ak kor le szek csak iga zán
bá tor hős, iga zi nagy lány!

Ha be teg vol tam, meg vol tál ró la győ ződ ve,
hogy a te ágyad ban gyó gyu lok meg a leg ha ma -
rabb. Ezért, mi előtt el men tél vol na dol goz ni, és
a Na gyi ra bíz tál vol na, szor go san át hord tad a
nyu szi kás hu za tú pap lan ká mat és kis pár ná mat
a ti éd he lyé re. Ki ké szí tet ted a te le font egy szék -
re az ágy mel lé, majd ki ír tad mel lé a mun ka -
he lyi te le fon szá mo dat, és tud tad, hogy órán -
ként fel hív lak majd, hogy meg kér dez zem,
most ép pen mit csi nálsz.

Ter mé sze te sen azt is jól tud tad, hogy a vi -
lág leg szebb ki rály lá nya va gyok, ami kor el ké -
szül tél a pity pang ból font ko szo rú val, és át nyúj -
tot tad ne kem a Gel lért-he gyi ját szó té ren.

Tud tad, hogy iga zi úszó baj nok va gyok, mi -
kor li la száj jal és resz ket ve jöt tem ki elő ször az
uszo da – ne kem még na gyon is mély – vizé -
ből, ahol csak egy ki csit lóg tam a lép csőn, amo -
lyan szok ta tás képpen. Ezért ké sőbb, a Ve len -
cei-tó se kély vi zé ben te vol tál az anya bál na, én
és a bá tyám a ki csi nye id, akik mel let ted úsz kál -
tunk, né ha át is ug rál tunk, és tud tad, hogy így
majd egy élet re meg sze ret jük a vi zet.

Ami kor az óvo dá ban tár sas uta zást szer -
vez tem, és jöt tek hoz zád a szü lők ér dek lőd ni,
hogy ak kor mi kor is megy az óvo da Esz ter gom -
ba, és mennyi be ke rül majd a ki rán du lás, te na -
gyot cso dál koz tál, és ta lán szé gyell ted is egy ki -
csit ma gad, mert mi iga zán nem szer vez tünk
sem mit, eszünk ágá ban sem volt, ne kem még -
is azt mond tad, most már tu dod, mi lyen klassz
szer ve ző le szek, ha majd nagy le szek.

Te azt is tud tad, hogy a ti zen hat da rab, pi -
ros szí nű, ka ka sos nya ló kát, amit vé gül Apa vett
meg ne kem egy Du na-par ti tra fik ban, iga zá ból
nem is az osz tály fő nök né ni kér te.

Tud tad, hogy ha rossz je gyet hoz tam, ak kor
leg kö ze lebb úgy is ki ja ví tom majd.

Ha cso ko lá dét kap tam, azon nal min det
meg et tem. Ezt jól tud tad, és azt is, hogy a bá -
tyám pe dig min dent el ra kott. Tud tad, hogy a
bá tyám nak por szí vóz tam, ren det rak tam cso -
ki ért, még sem szól tál eb be be le, hagy tad, hogy
forr junk össze egy élet re, el vá laszt ha tat la nul.

Az tán már ar ról is tu do mást sze rez tél, hogy
a sző nyeg vo na lá ig por szí vó zom csak, ahol csak
én já rok, mert több re nem va gyok haj lan dó. 

Tud tad a kon fir má ci óm kor, hogy jó hely re
hoz tál már gyer mek ko rom tól fog va.

Meg tud tad azt is, hogy kap tam egy in tőt,
mert sö tét ben, si kol toz va vár tuk a ma gyar ta -
nárt a pin ce he lyi ség zárt könyv tá ra előtt.

Lát tad, ami kor hisz tiz ve ki a bál tam a tü kör
előtt, hogy mi lyen bé na a ha jam, pe dig már las -
san egy órá ja fé sül kö döm, és se hogy sem az iga -
zi. Tud tad, hogy csak bé kén kell hagy ni.

Te varr tad meg éle tem el ső mi ni szok nyá ját,
mert tud tad jól, mi kor jött el az a pil la nat. Tud -
tad, me lyik ba rá to mat kell egy fi nom te á ra in -
vi tál ni, és ki az, akit a kéz fo gás után szin te el
kel lett kül de ned.

Tud tad, hogy sa ját lá bam ra kell ál lí ta nod,
tud tad, hogy el kell en ged ned. De azt is tud tad,
se gí te ned kell még egy ki csit, hogy iga zán fel nő -
jek, hogy va ló ban min dig csak a ben sőm re hall -
gas sak, hogy küzd jek a ma gam dol ga i ért, hogy iga -
zán bol dog le gyek, hogy majd én is anya le gyek,
hogy én is meg tud jam ven ni azt a Jan csi és Ju -
lis ká-s tá nyért a fő ze lék től fin tor gó uno ká id nak.

g Ba log Esz ter

A min den tu dó
Anya

M Á J U S  E L S Ő  VA S Á R N A P J Á R A

Kettesben Vincével
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Ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem -
tés az: a ré gi el múlt, és íme: új jött lét -
re. (2Kor 5,17)

Hús vét ün ne pe után a 3. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben a fel tá -
ma dott és élő Krisz tus hir det te tik
gyü le ke ze té nek Pál és Já nos tol má cso lá sá ban; ő ré sze sít győ zel mé ben: uj jong -
ja tok! „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál dott min -
ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) Ő fel tá ma dá sá val örö -
möt szer zett né pé nek, ezért „ör ven dez ze tek Is ten nek, min den föl dek!” (GyLK
718); ju bi la te! Lu ther sze rint ez a Szent lé lek ben va ló öröm tit ka: „Tart sa ma -
gát az em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Krisz tu sunk drá -
ga ígé re té vel, hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma rad, s meg ol tal maz, hogy
sem mi baj ne árt son, ör dög s vi lág sem mi ha tal ma el ne ti por jon, se tő le el
ne sza kít son.” Ezért is ké ri Jé zus tő lünk ma ezt hat szor: én ben nem (!) „ma -
rad ja tok, és én ti ben ne tek. Én va gyok az iga zi sző lő tő, és az én Atyám a sző -
lős gaz da. (…) Én va gyok a sző lő tő, ti a sző lő vesszők: aki én ben nem ma rad,
és én őben ne, az te rem sok gyü möl csöt…” (Lásd Jn 15,1–8) De mit is je lent Krisz -
tus ban len ni? Pál tud ja és meg éli: „…töb bé te hát nem én élek, ha nem Krisz -
tus él ben nem; azt az éle tet pe dig, amit most test ben élek, az Is ten Fi á ban va -
ló hit ben élem…” (Gal 2,20) Já nos sze rint az a hit győ zel me az éle tünk ben,
ha Is ten nek hisszük és vall juk Is ten test té lett Fi át; „és az a győ ze lem, amely
le győz te a vi lá got, a mi hi tünk” (1Jn 5,4). Pál vall ja: „Az igaz em ber pe dig hit -
ből fog él ni”, de a hi tet len, em ber- és bál vány imá dó em be re ket a Te rem tő íté -
le te sújt ja, ő „ha rag ját nyi lat koz tat ja ki a menny ből az em be rek min den hi -
tet len sé ge és go nosz sá ga el len”, mert „akik az Is ten igaz sá gát ha zug ság gal cse -
rél ték fel, azok a te remt ményt imád ták és szol gál ták a Te rem tő he lyett…” (Róm
1,17.18.25) Pált Krisz tus sze re te te szo ron gat ja, s az ő min den ki ért tör tént vált -
ság ha lá lát hir de ti, hogy akik be fo gad ják Jé zust, s ér te él nek, ré sze sei le gye -
nek az Is ten új te rem té sé nek, „aki meg bé kél te tett min ket ön ma gá val Krisz -
tus ál tal, és ne künk ad ta a bé kél te tés szol gá la tát” (2Kor 5,18). Csak Jé zus tud -
ja meg sza ba dí ta ni a bűn szol ga sá gá ból azt, aki hisz őben ne! Ha „a Fiú meg -
sza ba dít ti te ket, va ló ban sza ba dok lesz tek” (Jn 8,36). Ho gyan jön lét re a he -
ti igénk ben meg hir de tett új te rem tés? Jé zus kér te: ma rad ja tok én ben nem!
„Ha pe dig Krisz tus ben ne tek van”, Is ten, „aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust
a ha lot tak kö zül, élet re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál -
tal” (Róm 8,10.11). Há rom nagy pén te ki el len pél da az ör ven de zés re. A ka to -
ná ké: „Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” Pi lá tu sé: „Íme, az em ber!” A fő pa po ké: „Fe -
szítsd meg, fe szítsd meg!” (Jn 19,3.5.6) S egy pél da az örök öröm re: ez a mennyei
ju bi la te! Az Úr is ten s a Bá rány tró nu sa előtt szol gái – akik már most Krisz -
tus ban van nak, s ő ben nük él – uj jong nak, imád ják s lát ják Is tent, ne vét is
vi se lik, és „az Úr Is ten fény lik fö löt tük, és ural kod nak örök kön-örök ké” (Jel
22,5). Itt is: „Uj jongj, Is ten né pe, / Hir desd szün te len, / Jé zu sé a vég ső, dön -
tő győ ze lem! / Győ zel met vet tél, ó, Fel tá ma dott! / Di cső ség gel fé nyes a di -
a da lod!” (EÉ 388,2) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Sem mi sem áll tő lem tá vo labb, mint
a hát só ka pun vissza hoz ni a „cse le ke -
de tek ből va ló meg iga zu lást”. Ke gye -
lem ből va gyok meg ment ve, és ke gye -
lem ből ma ra dok is meg men tett. Ha
Jé zus Krisz tus ra gon do lok és ar ra,
hogy mit tett ér tem, sok szor könnyek -
re fa ka dok. Mi cso da öröm, hogy Jé -
zu sé va gyok! De azt is meg kell mon -
da nom, hogy több mint har minc éves
ige hir de tői szol gá la tom ban gyak ran
meg döb ben tett sok ke resz tény kö zö -
nye és ké nyel mes sé ge.

A ke gye lem ről szó ló evan gé li um
hall ga tá sá nál úgy tű nik, va la mi el ma -
rad. A Jé zus Krisz tus nak va ló oda -
adás el tor zult. Va jon mi tör tén ne, ha

ilyen oda adást ta nú sí ta nánk az üze -
mi fő nö künk fe lé? Alig ha nem jön ne
az el bo csá tó le vél.

Föl te szem ma gam nak a kér dést: az
én Jé zus-kö ve té sem ér annyit, hogy
má sok kö ves sék? (1Kor 11,1) Gyak ran
job ban sze re tünk al kal mi lag ta lál koz -
ni Is ten pá rat lan igé jé vel, mint be ha -
tó an ta nul má nyoz ni. Kí ván juk az
ál dá so kat és az el ső ke resz té nyek
telj ha tal mát, ám de az ő élet gya kor -
la tuk nél kül. Azt kér dez zük: mit
nye rek a gyü le ke ze tem ben? Nem
pedig azt, hogy mit nyújt ha tok én a
gyü le ke zet nek, ami vel ál ta lam nö ve -
ked het, épül het.

Imád ko zunk Jé zus hoz, de gyak ran

in kább ér zés ben, mint igaz ság ban,
mely éles, mint a bo rot va pen ge, és
sza bad dá tesz. (Zsid 4,12–13) Sze re -
tünk éb re dés ről be szél ni. Van fo -
gal munk ar ról, hogy mi lyen kö vet -
kez mé nyei van nak en nek szá munk -
ra? Hogy Jé zus vég té re is Ura pél dá -
ul a bank szám lánk nak is?

Az Ószö vet ség ben van egy ige,
amely en gem évek óta meg ren dít, és
ki hí vást je lent szá mom ra: „Át ko zott,
aki az Úr dol gát ha nya gul vég zi…”
(Jer 48,10) Az Új szö vet ség ben pe dig
ezt ol vas suk: „…fé le lem mel és ret te -
gés sel mun kál já tok üd vös sé ge te ket…”
(Fil 2,12) Bi zo nyos, hogy Jé zus az örök
át kot el for dí tot ta ró lunk, és ő mun -

kál ja az aka rást és a cse lek vést. De
akar juk-e, amit Jé zus akar? Az átok
az ál dás hi á nya.

Meg kér dez het jük ma gun kat: mi -
lyen ál dot tak va gyunk mi? En gem
mint ige hir de tőt oly kor sok min -
den hajt, csak nem a Szent lé lek. De
ez oda is űz en gem Jé zus kar ja i ba, új
oda adás ra. Jé zu son aka rok füg ge ni
gyen ge sé gem mel és erőm mel, bo csá -
na tán és meg úju ló ural mán. Egye dül
ez ad ne kem bá tor sá got, hogy ki nyis -
sam a szá mat – és nép sze rűt le nül is
szól jak.

g Hel mut Blatt
(For rás: idea Spekt rum, 2009/5.
For dí tot ta: Marschal kó Gyu la)

Iga zán akar juk, amit Is ten akar?

Az el múlt va sár nap, áp ri lis 26. a vi -
lág pro tes tan tiz mus ban is az „Úr ir -
gal mas sá ga i nak va sár nap ja”, mi se ri -
cor di as Do mi ni. Mi jut eszünk be
ma nap ság az ir gal mas ság ról? Az,
hogy ir gal mat lan pénz ügyi, po li ti kai,
gaz da sá gi, mo rá lis vi lág ban élünk? Ez
is. Van he lye még Jé zus igé jé nek eb -
ben a vi lág ban: „Bol do gok az ir gal ma -
sok, mert ők ir gal mas sá got nyer nek”?
(Mt 5,7) Gyen ge ség nek, erőt len ség -
nek, ön fel adás nak tart juk az ir gal mat,
ide jét múlt szó nak és ma ga tar tás for -
má nak? És Jé zus ta nít vá nyai, egy há -
zai, gyü le ke ze tei, pap jai, püs pö kei, hí -
vei gya ko rol ják-e ezt a Jé zus sze mé -
ben oly ér té kes ke resz tény erényt,
mint egy al ter na tí vá ja ként oly sok
min den más nak? Kik és ho gyan kép -
vi se lik a temp lo mon kí vül, a csa lád -
ban, az is ko lá ban, a po li ti ká ban, a
gaz da ság ban, a kór ház ban, a bör tön -
ben, a had se reg ben? S hogy néz ez
ak kor ki? Ho gyan kel le ne fo gal maz -
nunk, hogy egy ér tel mű en meg ért sük,
mi ről van szó?

Jel lem ző és el gon dol kod ta tó, hogy
ré gi ko rok em be rei rög tön tud ták,
mi ről van szó. Nem csak az ir gal mas
sa ma ri tá nus pél dá za ta okán vagy a
té koz ló fiú pél dá za ta nyo mán nyílt
ki szí vük ben az ir ga lom kul tú rá ja Jé -
zus kö ve té sé ben. Ha nem ele ve úgy
szo ci a li zá lód tak temp lom ban és
ott hon, is ko lá ban, hogy min den -
na pi éle tük szer ves ré sze volt az ir -
ga lom. Az egész kö zép kort át ha tot -
ta a Mt 25 szel le mi sé ge s azok a cse -
le ke de tek, ame lye ket az ir gal mas ság
mű vé nek ne vez tek (éhe zők, szom -
jú ho zók meg elé gí té se, me ne kül tek
be fo ga dá sa, sze gé nyek fel ru há zá -
sa, be te gek és fog lyok meg lá to ga tá -
sa – Mt 25,35 kk.). 

A re for má to rok, a hu ge not ták sor -
sán ér le lő dött az ir gal mas ság Kál vin
szí vé ben és teo ló gi á já ban, a me ne kü -
lők ez re i nek be fo ga dá sa köz ben Genf -
ben, hogy leg alább öt száz éves pél dát
em lít sek. De ki ma gas ló er köl csi pél -
dát mu ta tott az Ár pád-há zi her ceg -
nő, Tü rin gi ai Er zsé bet is ka ri ta tív,
együtt ér ző szí vé nek ró zsá kat ke -
nyér ré vál toz ta tó ere jé vel. Vagy Bo -
delsch wingh Né metföl dön a ha tal mas
ár va há zi szo ci á lis moz ga lom mal, Ab -
ra ham Lin coln Ame ri ká ban el nök -
ként, aki a de mok rá cia ten ge lyé vé tet -
te már százötven éve az ir gal mas sá -
got. És Al bert Sch we i tzer, aki az af ri -
kai ős er dő ben emel te fel a lep rá ból az
ir ga lom ere jé vel a ha lál ra ítél te ket… 

Mit lát tak meg ele ink eb ben a cse -
lek vés for má ban? Az Úr tet te i nek
fo lya tá sát meg az igaz sá gos ság gya -
kor lá sá nak leg szebb és leg hi te le -
sebb for má ját. Kez det től fog va azok
a teo ló gu sok, akik hi tünk tit ka it
pró bál ták meg fo gal maz ni, egy be -
kap csol ták az ir gal mas sá got az igaz -
sá gos ság gal. Ez az a fo ga lom, amely

má ra le for dít hat ja a mi se ri cor dia
ér tel mét. 

A nap ja ink ban ki lenc száz éve el -
hunyt Can ter buryi Ans el mus sze rint
az ir ga lom Is ten alap ve tő és rej tett jó -
sá ga, amely még íté le te it is át jár ja. Is -
ten ir gal mas sá gát igaz sá gos sá gá ból is
meg is mer het jük: nem csak meg íté li a
bűnt, ha nem ir gal maz is a bű nö snek.
Vi szont már Karl Barth és má sok is
rá mu tat tak: az igaz sá gos ság ir ga -
lom nél kül ke gyet len ség, az ir ga -
lom igaz sá gos ság nél kül ér zel gős ség
vagy ép pen na i vi tás. 

Nap ja ink ir gal mat lan vi lá gá ban a
hei del ber gi re for má tus pro fesszor,
Mic ha el Wel ker az, aki új ra meg vizs -
gál ta és ér tel mez te szá munk ra is az
ir gal mas ság má ra le for dít ha tó üze ne -
tét. S ami re ju tott, az bi zony ke mény,
em bert pró bá ló ki hí vás egy há zi ak nak
és nem egy há zi ak nak egy aránt.

Sze rin te össze füg gés van jog(os -
ság), ir ga lom és is ten is me ret kö zött.
Már a ko rai tör té nel mi idők ben
meg je lent az iz rá e li tör vény ben az ir -
gal mas ság (2Móz 20,22–23,19). Meg -
ta nul ta a vá lasz tott nép, hogy az ir -
ga lom Is ten tör vé nyé ből kö vet ke -
zik, nem pe dig egye sek vé le mé nyé -
ből, hu ma niz mu sá ból, együtt ér ző
szí vé ből, jó té kony ko dó lel kü le té ből.
Az ir ga lom szo ci á lis min tá vá lett
Iz rá el ben (ide ge nek be fo ga dá sa, rab -
szol gák fel sza ba dí tá sa). Az a jog al ko -
tó és az a jog rend, aki és amely nem
vet te ál lan dó an te kin tet be az el eset -
tek és hát rá nyos hely ze tű ek ügyét, s
nem igye ke zett a meg bil lent jo gi és
szo ci á lis egyen súlyt hely re ál lí ta ni,
nem ér de mel te meg az igaz sá gos
meg je lö lést. 

Ahol pe dig az ir gal mas ság hi ány -
zik, ott a tör vény töb bi ele me, az is -
ten is me ret és a jog is csor bát szen -
ved. Ez az egész kö zös ség er köl csi
meg rom lá sá hoz, majd szét esé sé hez
ve zet. Az igaz ság ta lan ság ban tob zó -
dó nép vagy ve ze tők ugyan is meg -
ront ják a kul tuszt, el ve szej tik az is -
ten is me re tet is. El ké pesz tő, igaz
össze füg gés! 

Az ir ga lom te hát: „Fo gé kony ság
nem csak má sok szen ve dé sé re, ha -
nem fo gé kony ság a tár sa da lom ban
meg va ló su ló rend sze res hát ra té tel re,
igaz ság ta lan meg kü lön böz te tés re,
diszk ri mi ná ci ó ra, s el tö kélt küz de lem
el le ne.” Po zi tív meg fo gal ma zás ban: az
ir ga lom ra be ren dez ke dett kö zös ség -
ben, tár sa da lom ban tö rek sze nek az
ál lan dó meg úju lás ra, az ön kri ti kus
gon dol ko dás ra, az ir ga lom és a jog
össze kap cso lá sá val a konflik tus ke ze -
lés ár nyalt for má i nak és gya kor la tá -
nak ki ala kí tá sá ra. Az a nép ugyan is,
ame lyik az ir gal mas ság tör vé nyét
fel ad ja, a kul tuszt is meg ront ja, és a
jo got is. 

Az ir ga lom kul tú rá já nak ki ala kí tá -
sá ban igen fon tos a men tá lis re for má -

ció, az az az ir gal mat lan ön ér vé nye -
sí tés től va ló el for du lás s az oda for du -
lás a má so kat is te kin tet be ve vő ön -
kén tes ön kor lá to zás fe lé. Ne vez het -
jük ezt „poszt mo dern pu ri ta niz mus -
nak” is. Ve szé lyes le het, ami kor a tör -
vény ki ját szá sa or szá gos mé re te ket
kezd öl te ni, mert cin kos és ci ni kus
egyet ér tés üt he ti fel a fe jét, de az is
ve szé lyes, ami kor az ön iga zult ság a
tör vény be tű jé re kezd hi vat koz ni,
hogy lep lez ze az el tor zult ön zést, gát -
lás ta lan sá got és a mö gé je bú vó, tör -
vényt ki ját szó, ár má nyos em be ri
cso por to kat. 

Is ten jó sá gos tör vé nye et től a ma -
ga tar tás tól olyan messze van, mint a
föld az ég től, Ma kó Je ru zsá lem től.
Könnyen vál hat ugyan is a jó tör vény
a vissza élők ke zé ben a szé pít ge tés és
gaz sá guk el lep le zé se esz kö zé vé, a
ha zug és má so kat meg ha zud to ló ön -
ál ta tás ma nír já vá. Így for dul át a
tör vény a bűn ere jé vé, az igaz sá gos -
ság lát sza tá nak ha tal mas ha zug ság -
gé pe ze té vé, lát szat ir gal mas ság gá, a jól
ren de zett és szo ros Is ten-kap cso lat
lát sza tá vá. Ez a lát szat pe dig meg kö -
töz het egy egész kor sza kot, va la -
mint egész kul tú rá kat is. 

Bor zasz tó ke mény, de igaz meg ál -
la pí tá sok. Csak ez a kris tály tisz ta
(bib li kus) gon dol ko dás és fo gal ma -
zás ké pes az ir gal mas ság va sár nap -
ját az zá ten ni, ami re ren del te tett. Az -
az igaz sá gos, együtt ér ző, szo ci á li san
cse lek vő, em ber köz pon tú, mert Is -
ten ből táp lál ko zó ün ne pi pil la nat tá,
ir gal mat lan sá got le lep le ző, fáj dal -
ma san gyó gyí tó be avat ko zás sá. Csak
így vi he tünk ma gunk kal ir gal mat lan
hét köz nap ja ink ba né mi el kö te le zett -
sé get, ir gal mat, (tár sa dal mi) igaz sá -
gos sá got, (szo ci á lis) ér zé keny sé get és
fe le lős sé get, re ményt és táv la tos sá got.
Er re pe dig a má ra ki ala kult vál ság, la -
bi li tás, visszás sá gok, tár sa dal mi mé -
re tű szo li da ri tás vesz tés ál ar cos szín -
já té ká ban min den nél na gyobb szük -
sé günk van és lesz! 

Azt gon do lom, nem csak Né met -
föl dön iga zak Eber hard Ched ron
speye ri pro tes táns egy ház el nök sza -
vai: „A ke resz tyén egy há zak min dig
is kö vet ke ze te sen fel lép tek az ir ga lom
kul tú rá já ért. Hi szen szá munk ra igaz -
sá gos ság és ir ga lom nem lé te zik egy -
más nél kül. Hi á ba bár mennyi el tö kélt
tö rek vés tár sa dal munk ban az igaz sá -
gos ság ra, nem le het kár té tel nél kül
meg ke rül ni az ir gal mas ság szem -
pont ja it. S az egy há zak nak er re
mind un ta lan em lé kez tet ni kell a tár -
sa dal mat és a ha tal mon lé vő ket!” 

Bi zony, er ről is szól az ir gal mas ság
va sár nap ja, meg ar ról, hogy így gon -
dol kod va és cse le ked ve igen is le -
het nek bol do gok az ir gal mas szí vű -
ek, az ir gal mas sza vú ak és az ir gal mas
tet tű ek mi fe lénk is! 

g Dr. Bé ke fy La jos

Bol do gok-e az ir gal ma sok mi fe lénk?
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Az idén ti zen ha to dik al ka lom mal ren dez ték meg a bu da pes ti nem zet kö zi
könyv fesz ti vált, a kö zép-eu ró pai tér ség meg ha tá ro zó szak mai és kul tu rá lis
fó ru mát. A Mil le ná ri son áp ri lis 23–26. kö zött zaj lott se reg szem lén a kö zel
két száz ki ál lí tó kö zött egy há zunk Lu ther Ki adó ja is az ér dek lő dők elé tár ta
ki ad vá nya it a Kál vin és a Har mat Ki adó val kö zös stand ján.
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„Sze ret tem ide jár ni. Sok jó ba rá tom
van, akik től saj nos bú csút kell ven -
nem. Teg nap volt a bo lond bal la gá -
som. Ka to ná nak öl tö zött az osz tály,
és ví zi pisz tollyal lö völ döz tük a ki csi -
ket. Most pe dig ha ma ro san át me -
gyünk majd a temp lom ba, ahol a ta -
ná ra ink ad nak út mu ta tást a jö vőm -
re vo nat ko zó an. Az tán vé gig jár juk a
su lit, majd kö vet ke zik a ban kett, de
az már csak bu li. Más nap jön a csa -
lád, jön nek a ro ko nok.”

„Ne kem pe dig az a vé le mé nyem,
hogy örü lök, hogy vég re vé ge. Nem sze -
ret tem már eb be a su li ba jár ni. Az
osz tály fő nö köm pik kelt rám, nem
bír tam őt. Meg alá zott, rossz je gye ket
adott, igaz ság ta lan volt. Ké sőbb ki -
vág ták, sze ren csé re. Utá na már ki csit
job ban sze ret tem is ko lá ba jár ni.”

„Én ha elő rete kin tek, egy ki csit fé -
lek: mi lyen lesz az új su li, mi lye nek
lesz nek az új ta ná rok. És na gyon
rossz lesz el hagy ni mind azo kat, akik -
kel együtt nőt tem fel.”

„Én is a be il lesz ke dés től tar tok, az
ne héz lesz.”

Gyer me kem! Én pe dig azt mon -
dom, akár ho va mész is to vább ta nul -
ni, és bár mit csi nálsz is majd az új is -
ko lai év ben, csak jó szív vel tedd a dol -
ga i dat. Mert min dent meg le het ta -
nul ni, ami kö te le ző, és min den mun -
kát el le het vé gez ni, amit el vál lalsz, de
ha nem jó szív vel és lé lek kel te szed,
csak fö lös le ges te her, púp lesz a há -
ta don, és nem sze rez örö möt ne ked.

Azt is mon dom, hogy csak azt ta -
nuld, és csak azt a mun kát vé gezd,
ami iga zán bol dog gá tesz, hogy ne
múl jon el az éle ted úgy, hogy nem azt
tet ted, amit a szí ved mé lyén sze ret -
tél vol na.

Azt is mon dom még ne ked, hogy
min dig tedd meg a tő led tel he tő
leg job bat. Ezt ne héz meg fo gad ni.
De ha fel írod ma gad nak az író asz ta -
lod fö lé, nagy nyom ta tott be tűk kel,
hidd el, sok szor erőt ad, ha új ra és új -
ra rá té ved a sze med, fő leg a ne héz fel -
ada tok vég zé se köz ben.

És ha úgy ér zed, túl nagy a te her,
egye dül ma radsz a fel ada tok meg ol -
dá sá val, tudd, hogy Jé zus min dig
ve led van. Ő nem hagy el té ged so -
ha. Ha hoz zá imád ko zol a nap ele jén,
a ta nu lás előtt, ha ké red a se gít sé gét
a na pi fel ada tok el vég zé sé hez, hidd
el, hogy meg hall gat ja az imád sá go dat,
és meg se gít a ta nu lá s ban is.

De ké szülj fel a ku dar cok ra is,
mert el kép zel he tő, hogy azok ban is
ré szed lesz. Azon ban úgy fo gadd
őket, hogy so ha sem vé let le nül jön nek
eléd, ha nem ah hoz se gí te nek, hogy
meg ta láld a he lyed, az utad, ame lyen
to vább kell men ned.

Ke resd az utad so rán mind azo kat,
akik szin tén ke re sők: ke re sik éle tük
ér tel mét, he lyü ket az élet ben, mert
ve lük tudsz majd jól be szél get ni,
együtt mű köd ni és ta lán össze fog ni,
va la mi kö zö set al kot ni.

De azo kat is ke resd, akik már

meg ta lál ták a he lyü ket az élet ben,
mert tő lük ta pasz ta la tot és öt le te ket
tudsz gyűj te ni, ta ná csot tudsz kér ni.
De tudd: az ő út juk nem a te utad. A
te uta dat ne ked, sa ját ma gad nak kell
meg ta lál nod.

Mi köz ben fel nősz, ki nyí lik a lé nyed,
ki bon ta ko zik a bel sőd. Ki forr, ho va
tar to zol, ki  mellett kö te le zed el ma gad,
mi lyen te rü le ten tu dod hasz no sí ta ni
ma gad a leg job ban, hol élsz majd.

De ne ijedj meg, ha éle ted az tán
még is más irányt vesz, eset leg ön hi -
bá don kí vül. Le gyél min dig ru gal mas,
és bízz a kül de té sed ben: Te rem tőd
nem vé let len adott ne ked éle tet, fel -
ada tot bí zott rád. Min den ki re, rád is.
Hogy mit? Meg súg ják ne ked majd ál -
ma id és vá gya id. Csak fi gyeld az éle -
tet ma gad kö rül nyi tot tan és kí ván -
csi an. És lesz nek pil la na tok, ami kor
egy re biz to sab ban fo god tud ni, mit
kell ten ned, és lesz egy pil la nat, ami -
kor össze áll a kép.

Ek kor bal lagj min dig to vább, hogy
bol dog le gyél. Tel jes szí vem mel ve -
led va gyok.

g Ba log Esz ter

Bal la gók
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b A sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé -
li kus Gim ná zi um és Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la két vég zős
di ák ja, Hor váth Zsu zsan na és
Elek Gab ri el la do bo gós (1. és
3.) he lye zést ért el a szak ma cso -
por tos szak mai elő ké szí tő érett -
sé gi tan tár gyak ver se nyén
(SZÉTV), az egész ség ügy szak -
ma cso por ton be lül. A Szol no kon
áp ri lis 6–8-án meg ren de zett ver -
seny ről, az iz gal mak ról és örö -
mök ről di ák tár sa ik kér dez ték
őket és fel ké szí tő ta ná ru kat, Tóth
Lász ló né Weisz Zsu zsan nát.

– Hon nan le he tett tud ni a ver seny -
ről?

Zsu zsa né ni: Az ok ta tá si mi -
nisz té ri um hon lap ján ol vas tam a
szak mai tan tár gyak ból ren de zett or -
szá gos szin tű ver seny re szó ló fel hí -
vást. Azt gon dol tam, hogy az emelt
szin tű érett sé gi re ké szü lő ta nít vá nya -
im nak se gít a fel ké szü lés ben és a kel -
lő ru tin meg szer zé sé ben.

– Vol tak-e már a ko ráb bi évek ben
is részt ve vők az is ko lá ból?

Zsu zsa né ni: Ilyen or szá gos szin -
tűn nem, csak te rü le ti ver se nye ken.
2004-ben Győr ből el hoz tuk a má so -
dik és az ötö dik he lye zést.

– Hány for du ló ból állt a meg mé -
ret te tés?

Ga bi: Ket tő ből. Az el ső csak írás -
be li volt, amit az is ko lá ban ír tunk, és
Zsu zsa né ni ja ví tot ta, a dön tő pe dig
Szol no kon volt, írás be li és szó be li egy
bi zott ság előtt.

– Lá nyok, mit érez te tek ak kor,
ami kor be ju tot ta tok a dön tő be?

Ga bi: Na gyon meg ijed tem, mert
tud tam, hogy ren ge te get kell még ta -
nul nunk rá.

Zsu zsi: Az volt a prob lé ma, hogy
há rom hét tel a dön tő előtt tud tuk
meg, hogy me he tünk, és öt fé le tan -
tárgy négy év nyi anya gát kel lett át néz -

nünk. Rá adá sul há rom hét tel az
érett sé gi előtt.

– Az egész ség ügyi is me re tek mely
te rü le te i ből kel lett fel ké szül nö tök?

Ga bi: Az em be ri test, ál ta lá nos lé -
lek tan, fej lő dés lé lek tan, gon do zás tan
és egész ség tan. 

– Me lyik a leg ne he zebb?
Ga bi: A lé lek ta nok. Bár mennyi re

is azt hi het né min den ki, hogy az ana -

tó mia a leg ne he zebb, az egy kör vo -
na la zott, át te kint he tő tu do mány. A
lé lek tan nem olyan meg fog ha tó.

– Mi kor oda ke rül te tek, mi volt a
leg na gyobb ki hí vás?

Zsu zsi: Na gyon fél tünk a szó be -
li től, de mi kor meg kap tuk az írás be -
li fel adat sort, rá jöt tünk, hogy at tól
kel lett vol na fél nünk.

Zsu zsa né ni: Sok kér dés vo nat -
ko zott az ana tó mi á ra, kü lö nö sen az
ideg rend szer re és a hor mo ná lis rend -
szer re. A lá nyok jó meg ol dá sa i nak
azért is örü lök, mert nagy részt egye -
dül kel lett eze ket az anyag ré sze ket át -
néz ni ük, hi szen nem volt elég időnk,
hogy min dent ala po san meg be szél -
jünk.

– Mi ért je lent kez te tek a ver seny re?
Zsu zsi: Jó fel ké szü lés volt az érett -

sé gi re, más részt több let pon to kat ka -
punk ér te a fel vé te li nél. Az el ső tíz he -
lye zett nek, így ne künk is nyolc van
pont jár. Meg a ta ná ra ink is örül nek
ne ki.

– Le het, hogy egy ki csit az ő ér de -
mük is?

Zsu zsi: Hát per sze.

– Mi lyen volt át él ni a ver seny hely -
ze tet?

Ga bi: Fur csa volt, hogy nem csak
az egész ség ügyi is me re te in ket kel lett
„moz gó sí ta ni”, ha nem kény te le nek
vol tunk min den fé le öt le tet al kal -
maz ni, kom bi nál ni. A szó be li pe dig
at tól volt iz gal mas, hogy még nem
vol tunk ilyen hely zet ben, ami kor
össze sze det ten elő adást kel lett tar ta -
nunk egy tu do má nyos té má ról. Ez -
után már az érett sé gi sem lesz ne héz.

– Mi lyen ér zés volt meg hal la ni a
jó ered mé nye ket? Mit érez te tek?

Zsu zsi: Én nem hit tem el.
g Bé kés Bri git ta, Csá ki

Alexand ra, Fin ta Zsa nett
12. osz tá lyos di á kok

Ideg rend szer is kel lett a si ker hez

Egy ház me gyei kon fir man dus-csen -
des na pot ren dez tek áp ri lis 18-án
Győr ben. Az al ka lom cél ja az volt,
hogy a me gye kon fir man du sai meg -
is mer ked je nek egy más sal, és hogy ki -
ala kít sunk egy ha gyo mányt. 

Nap sü té ses reg ge len ér kez tünk
meg az Öreg temp lom ud va rá ba,
ahol a be osz tás után nyi tó ének lés -
sel és áhí tat tal kezd tük a na pot. Kar -
say La jos gy őr szem erei lel kész gon -
do la tai a nagy pa ran cso lat el ső ré sze

kö ré épül tek. Ar ról be szélt, hogy az
em ber sok szor ke res kis ka pu kat a
tör vény be tar tá sá ban, és ez bi zony
igen nagy kí sér tés. Ar ról is szólt, hogy
ab ban bí zik, a jó kap cso lat lel ké szek
és kon fir man du sok, fi a ta lok kö zött
meg fog ma rad ni a ké sőb bi évek ben
is. Jó eb be a nagy ke resz tény kö zös -
ség be tar toz ni, az egy ház tag já nak
len ni!

A dél előtt to váb bi ré szé ben aka -
dály ver se nyen vet tek részt a fi a ta lok,
ame lyen a Tíz pa ran cso lat tör vé nye -
i hez kap cso lód tak a fel ada tok. Ha mar
fel ol dó dott a tár sa ság, hal la ni le he -
tett ne ve tést, ki a bá lást az egyes ál lo -
más he lyek ről. Já té kos for má ban idéz -
tük fel Is ten tör vé nye i nek fon tos sá -
gát, és az is ki de rült, hogy nem csak
a pa ran cso la to kat, de más bib li ai
tör té ne te ket is is mer nek a résztvevők.
Volt meg kö ve zés pa pír ga la csi nok kal,
puzzle, tör té net-össze ra kás, já té kok.
Jó han gu la tú két óra után fi nom
ebé det kap tunk az is ko lá ban, majd
egy kis pi he nő és a pon tok össze sí -
té se, ered mény hir de tés kö vet ke zett.

Dél után ér ke zett el a nap csúcs -

pont ja: a Szél ró zsa Band kon cert je.
A temp lom ban pa za rul hang zott az
is te ni mu zsi ka. A hang sze rek, az
éne kek, a csa pat tag ja i nak lel ke se dé -
se su gár zó an be töl töt ték a te ret. If -
jú sá gi éne ke ket éne kel tek. So kan a
gye re kek kö zül is be kap cso lód tak, s
akik nem is mer ték a szö ve get, azok
is ön fe led ten tap sol tak. Mi lyen jó, ha
hoz zá ér tő, lel kes ze né szek kel együtt
éne kel het az em ber, az egy sze rű da -
lok is más kép pen, szeb ben szól nak. 

A zá ró áhí tat ban Ócsai Zol tán lel -
kész a nagy pa ran cso lat má so dik ré -
sze kö ré épí tet te gon do la ta it, össze -
gez ve a nap ese mé nye it is. Is ten ál dá -
sá val fe jez tük be a na pot, aho gyan
éne kel tük a jól is mert éne ket: „Ál dá -
sod dal me gyünk, me gyünk in nen el.”

Még ha za me ne tel előtt iz gal mas és
har cos vi a dal ra is sor ke rült az ud va -
ron, a fi úk és fér fi ak, fi úk és lá nyok,
gye re kek és szü lők kö tél hú zó ver se -
nye ke re té ben. Annyi ener gia, erő,
lel ke se dés volt min den ki ben, hogy
több for du lón át zaj lott a ver seny. 

Jó volt lát ni a fi a ta lok lel ke se dé sét,
aho gyan a ked vük a nap so rán egy -
re jobb lett, a mo solyt az ar cu kon,
aho gyan be le él ték ma gu kat a já té kok -
ba, fel ada tok ba. Jó volt lát ni a szer -
ve zők ala pos sá gát, fel ké szült sé gét,
azt, hogy ne kik is mi lyen fon tos ez a
fel adat, a fi a ta lok meg szó lí tá sa. Re -
mé lem, év ről év ről össze gyűl nek
majd a fi a ta lok, hogy együtt le gye nek,
be szél ges se nek, játssza nak, s így is
meg erő sít sék: jó Is ten nagy csa lád já -
ba tar toz ni.

g De ák Ágo ta

Tör vény és evan gé li um
– Is ten csa lád já ban
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Horváth Zsuzsanna, Tóthné Weisz Zsuzsanna, Elek Gabriella

A bot rá nyok ba ke ve re dett sztá ro kért imád ko zik egy Los An ge les-i ke resz tény
szer ve zet, a Ka ren Co vell ala pí tot ta Hol ly wood Pra yer Net work (hol ly woo -
di ima há ló zat) – volt ol vas ha tó a kö zel múlt ban az egyik in ter ne tes por tá lon.
Vé le mé nyük sze rint Hol ly wood a 21. szá zad leg na gyobb misszi ós te re pe, ezért
szállt a fo hász az ég fe lé pél dá ul a dús gaz dag szál lo da lánc-örö kös nő ért, Pa -
ris Hil to nért épp úgy, mint az egy kor hí res – ma már in kább hír hedt – Brit -
ney Spe ars éne kes nő ért. A szer ve zet hez a hír anyag sze rint ti zen hat ame ri -
kai vá ros és nyolc or szág csat la ko zott, és már több mint öt ezer tag ja van.

Az egyik sze mem sírt, a má sik ne ve tett, ami kor e so ro kat ol vas tam. Egy fe -
lől örül tem, hi szen jól is me rem a le vél be li igét: „Min den kor örül je tek, szün te -
le nül imád koz za tok, min de nért há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus
Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra.” (1Thessz 5,16–18) Ezért te hát úgy gon dol tam, jó,
hogy az ame ri kai test vé rek szót emel nek Is ten nél „té vely gő” em ber tár sa i kért.

Más részt azon ban sze mer nyi kész te tést sem érez tem, hogy ma gam is csat -
la koz zam az em lí tett ima há ló zat hoz. Nem mint ha szün te le nül imád koz ni,
Is ten nel kap cso lat ban len ni szá mom ra nem je len te ne örö möt. El zár kó zá som
oka az, hogy nem fűz hoz zá juk sze mé lyes kap cso lat, éle tük tör té né se it plety -
ka la pok ból vagy a te le ví zió bul vár hí re ket köz lő ma ga zin mű so ra in ke resz -
tül kí sér het ném csak fi gye lem mel. Ha akar nám…

Nem aka rom, most „vé let le nül” még is be le bot lot tam e né hány sor ba, amely
ró luk is szól. És na gyon há lás va gyok Is ten nek és a por tál szer kesz tő i nek ezért
a hír adá sért, hi szen em lé kez tet tek ar ra, mi lyen sok olyan em ber van, akit na -
gyon is jól, kö zel ről is me rek. És még sem (vagy csak na gyon ke vés szer) em -
lé ke zem meg ró luk imád ság ban… Ide je sür gő sen vál toz tat nom ezen! Hi szen
meg van ír va: „Min den kor örül je tek, szün te le nül imád koz za tok, min de nért
há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra.”

g G. Zs.

Szün te le nül imád koz za tok



Evangélikus Élet 2009. május 3. f 13»presbiteri«

„Ami le he tet len az em be rek nek,
az Is ten nek le het sé ges” (Lk 18,27)

Misszi ói kon fe ren cia lesz az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer ve zé sé -
ben jú li us 8–11. kö zött a pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott hon ban.

A kon fe ren cia kí ná la ta: evan gé li zá ció, bib lia kö ri be szél ge tés, bi -
zony ság té te lek, ima kö zös ség, misszi ói mun ka ágak be mu tat ko zá sa, ha -
tá ron tú li ma gyar test vé rek be szá mo lói, elő adó-mű vé szi est…

Szol gá lat te vők: Gáncs Pé ter püs pök, Vi tai Il di kó elő adó mű vész, Ke -
ve há zi Lász ló egy ház tör té nész, Kim Pál (He ung Sik) ko re ai lel kész, Csa -
bay Ár pád nagy vá ra di lel kész, Ben c ze Im ré né, az EK ME tit ká ra, Böj tös
At ti la nem lel ké szi egy há zi mun kás, dr. Ga rá di Pé ter fel ügye lő, Hon ti
Irén kór ház lel kész, Je nei Ot tó ci gány misszi o ná ri us (Mun kács, Kár pát -
al ja), An tal Ist ván ze nész, ze nei szer kesz tő (Be reg szász, Kár pát al ja), a
Szél lel bé lel tek együt tes, a rá dió misszió mun ka tár sai és má sok.

Ez al ka lom mal is le he tő sé get kí ná lunk gyer me kes csa lá dok rész vé te -
lé re; a fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san gyer mek- és if jú sá gi fog lal -
ko zá so kat aján lunk.

Rész vé te li díj: 6800 Ft, tíz éves kor alatt 3800 Ft. (A rész vé te li díj tá -
mo ga tott. Kér jük, aki tud, ad jon töb bet, hogy ven dé gül lát has sunk olya -
no kat is, akik nek nincs le he tő sé gük a rész vé te li díj ki fi ze té sé re.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20. Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo -
non vagy e-mail ben az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont nál: 1164 Bu da pest,
Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.; tel.: 1/400-3057; e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Egy csep pes es te
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány sze re tet tel vár min den -
kit az Egy csep pes es ték leg kö ze leb bi al kal má ra má jus 7-én, csü tör tö kön
16 órá tól a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé be (Bu da pest
V., Sü tő u. 1., a De ák té ri temp lom mel lett, a met ró ki já rat tal szem ben).
A ta lál ko zó prog ram ja: Egy csepp be szél ge té sek; ének, ze ne, vers; mű -
vé sze ti al ko tá sok be mu ta tá sa, ár ve re zés; tár sa sá gi prog ram. Há zi -
asszony: Len gyel An na, há zi gaz da: Ra dos Pé ter. A szer ve zés ér de ké ben
kér jük szí ves vissza jel zé sét az aláb bi el ér he tő sé ge ken: Asz ta li Be szél ge -
té sek Kul tu rá lis Ala pít vány, 1071 Bu da pest, Dam ja nich ut ca 28/b., e-mail:
asz ta li@ya hoo.com; tel.: 20/824-4622; fax: 1/322-2806 vagy ra -
dosp@mail.tv net.hu, il let ve 30/902-8669. Az elő ző ta lál ko zó kon ké szült
fo tók meg te kint he tők a http://egy csepp.lu the ran.hu hon la pon!

H I R D E T É S

Há zas pá rok nak szer vez csen des he tet a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol -
gá lat jú li us 6. és 12. kö zött Fel ső tár kány ban, a Ho tel Tál tos ban (3324 Fel -
ső tár kány, If jú ság út 1). A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe renc. Je lent ke zés:
e-mail: in fo@bhsz.hu; te le fon: 20/417-4871, Ne mes ké ri né Tóth Éva. Rész -
vé te li díj: 30 200 Ft/fő (2 ágyas szo bák für dő vel). Kér jük, je lez zék, ha tá -
mo ga tást igé nyel nek.

* * *

Csa lá dos he tet szer vez a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat au gusz tus
9. és 15. kö zött a nagy bör zsö nyi if jú sá gi tá bor te rü le tén (2634 Nagy bör -
zsöny, Völgy u. 54.). A hét ve ze tő je: Amb rusz Gá bor. Je lent ke zés: e-mail:
amb ruszg@fre e mail.hu; le vél cím: 1221 Bu da pest, Arany Já nos út 109.; te -
le fon: 1/226-5660 (az es ti órák ban). Rész vé te li dí jak tel jes el lá tás sal: fel -
nőtt: 22 000 Ft/fő, gyer mek há rom év fö lött: 11 000 Ft/fő, gyer mek há -
rom év alatt: 6000 Ft/fő.

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.), ahol
105 di ák nyer het el he lye zést. In for má ci ók a szak kol lé gi um ról és a fel -
vé te li fel té te lek ről a http://www.mp ta.hu hon la pon ta lál ha tók, il let ve az
1/391-9050-es te le fon szá mon kap ha tók hét főn, szer dán és csü tör tö kön
9-től 13 órá ig. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je má jus 24.

H I R D E T É S

Há zas pá ri csen des nap lesz a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat és a
bod ro gi „Jó az Úr” Bap tis ta Gyü le ke zet szer ve zé sé ben a bod ro gi bap -
tis ta ima ház ban (7439 Bod rog, Kos suth La jos u. 155.) má jus 9-én, szom -
ba ton 9.30-tól 16 órá ig. Elő adók: Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka, Sel me czi
Lász ló és Ot ti lia. In for má ció: http://www.bhsz.hu; te le fon: 06-20/775-
8408, Sel me czi Ot ti lia.

H I R D E T É S

A III. fér fi kon fe ren ci á ra ke rül sor jú ni us 19. és 21. kö zött, pén te ken dél -
től va sár nap dé lig Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban. Ven dég: Bal -
czó And rás olim pi kon. A to váb bi prog ram ban: elő adá sok a fér fi misszió
té ma kö ré ből; ve tí tés – Baran ka György: Mo tor ral az Ara rá tig; ki rán du -
lás a kör nye ző he gyek be. Rész vé te li díj 5800 Ft/fő. Je lent kez ni le het Ko -
há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél. Tel.: 96/360-013; mo bil: 20/824-
122; e-mail: ko hary@en ter net.hu. Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

b Az utób bi évek ben az Egy há zak
Vi lág ta ná csa is egy re töb bet fog -
lal ko zik a fér fi ak nak az egy ház -
ban el fog lalt hely ze té vel, amellyel
a je lek sze rint nem csu pán ná -
lunk in do kolt tö rőd ni. Evan gé li -
kus egy há zunk min den eset re
tett né hány lé pést a gyü le ke ze ti
al kal ma kon ál ta lá nos ság ban ta -
pasz tal ha tó „fér fi hi ány” mér sék -
lé sé re. Pél dá nak oká ért az egy -
ház köz sé ge ken be lü li fér fi kö rök
élet re hí vá sá val. 

Öröm mel és sze re tet tel kö zöl jük
ked ves test vé re ink kel, hogy a Veszp -
ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
az Úr ke gyel mé ből és ál dá sá val 2008.
ok tó ber 30-án megala kult a veszp ré -
mi evan gé li kus fér fi kör – ti zen öt
fő vel. Je len le gi lét szá ma hu szon négy
fő. A gyü le ke ze tünk is ten tisz te le te -
in részt ve vő fér fi ak lét szá mát te kint -
ve ez a szám na gyon meg győ ző. Ed -
dig öt al ka lom mal volt összejövete -
lünk. (Ha vi egy al ka lom mal ta lál ko -
zunk, de ezek prog ram ját egy év re
elő re meg ter vez zük.) Az együtt lé tek
ge rin cét ter mé sze te sen Is ten di cső -
í té se, hi tünk mé lyí té se, a gyü le ke ze -
tünk és hí vő test vé re ink irán ti ten ni
aka rás ha tá roz za meg. 

A fér fi kör kül de té se az in ak tív,
Jé zus Krisz tus tól és az evan gé li kus
egy ház tól el tá vo lo dott fér fi ak meg -
szó lí tá sa, hogy meg erő söd je nek a
hit ben, és meg él jék a Jé zus Krisz tus -
ban hí vők kö zös sé gét.

A rend sze res együtt lé te ken a gyü -
le ke zet fér fi tag jai – az áhí ta tot kö -
ve tő en – meg be szé lik az ak tu á lis
egy há zi ese mé nye ket és az ezek ből
szár ma zó fel ada to kat sze mély re szó -
ló an. Lel ké sze ink mun ká ját könnyí -
ten dő vál lal juk át azo kat a fel ada to -
kat, ame lye ket a fér fi kör tag jai is el -
vé gez het nek. A kör ugyan ak kor
együtt mű kö dik a nő egy let tel és az if -
jú sá gi cso port tal is. 

A fér fi kör mű kö dé sé re úgy te kin -
tünk, mint Is ten ke gyel mé ből va ló
szol gá lat ra. Leg fon to sabb „ele me” a
hí vő em ber, aki ál tal Is ten Szent lel -
ke élet ben tart ja a kö zös sé get. A
fér fi kör meg ala kí tá sa kor el ső sor ban
a fér fi pres bi te rek re szá mí tot tunk,
mert az épít ke zés nél – mint elöl já rók
– ők kell, hogy je lent sék az ala pot. 

Ta lán más gyü le ke ze tek szá má ra

sem ér dek te len té te le sen fel so rol ni a
 kö rünk élet re hí vá sa kor meg fo gal ma -
zott szem pon to kat. 

Fon tos nak tar tot tuk, hogy lel ké -
szünk, Isó Zol tán is tag ja le gyen, és
e misszió mű kö dé sét teo ló gi ai szem -
pont ból fel ügyel -
je, meg elő zen dő
az eset le ges tév -
ta ní tá so kat vagy
az egy ház hoz
mél tat lan, sér tő
meg nyil vá nu lá -
so kat.

Fon tos, hogy
a ta lál ko zá sok
meg ha tá ro zott
rend sze rint,
idő ben és he lyen
tör tén je nek; az
együtt lé tek nek
min dig le gyen
elő re egyez te tett
té má juk; ezek ről
ké szül jön fel jegy zés, amely biz to sít -
ja a kö vet he tő sé get és a foly to nos -
sá got.

A bel ső mű kö dé si ren det a fér fi kör
tag jai ha tá roz zák meg, a fe le lő sö ket
is ők vá laszt ják (ve ze tő, he lyet tes,
pénz tá ros, ren dez vény szer ve ző, kap -
cso lat tar tó, nyil ván tar tás-ve ze tő stb.).
A ta gok be lé pé sé nek és ki zá rá sá nak
a fel té te le it is ők ha tá roz zák meg. A
fel ada to kat ará nyo san kell el osz ta ni,
hogy min den ki fon tos nak érez ze
ma gát, és meg ta lál ja azt a szol gá la -
tot, ame lyet ő tud el vé gez ni a gyü le -
ke ze tért. Egy sze mé lyes dön tés nincs.
A fér fi kör tag jai ön kén tes ado má nya -
ik kal hoz zá já rul hat nak a be vé te lek -
hez. A kör nek nyi tot tan kell mű köd -
nie, fo ga dó ké pes nek kell len nie min -
den új és jó is me ret re. A fér fi kör szá -
má ra le he tő sé get kell ad ni ar ra, hogy
bi zo nyos időn ként nyil vá no san is
be szá mol has son ter ve i ről, ered mé -
nye i ről, prob lé má i ról. Így a gyü le ke -
zet is fo lya ma to san in for má ci ót kap
a kör mű kö dé sé ről.

S hogy mit is je lent az idő bank? A
kör tag jai úgy gon dol ták, hogy sza -
bad ide jük ből fel ajánlanak a gyü le ke -
zet tag jai szá má ra. Aki bi zo nyos fel -
ada to kat, ügye ket nem tud ma ga
meg ol da ni, az tel jes bi za lom mal for -
dul hat a fér fi test vé rek hez se gít sé gért.
Bár ki bár mi lyen se gít sé get kér het, és
a kérést a fel aján lást te vők kö zött a
hoz zá ér tés és a vál la lás alap ján ki oszt -
juk. Ter mé sze te sen a se gít sé get ké -

rő is te het fel aján lást a gyü le ke zet ré -
szé re, még pe dig olyat, amit ő ma ga
teljesíteni tud, pél dá ul imád ko zik a
töb bi e kért, hasz ná la ton kí vü li tár gya -
kat ajánl fel (köny ve ket, ré gi ér de kes -
sé ge ket). 

Az igaz ság az, hogy min den ki tud
se gí te ni va la mi ben vagy va la mi vel,
csak ed dig nem volt al kal ma így
nyíl tan, sza ba don, ön zet le nül és sze -
re tet tel meg ten nie. A fér fi kör ve ze -
tő je nyil ván tart ja a fel aján lá so kat.

„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma -
ga dat” – mond ja Jé zus (Mt 22,39).
„Gyer me ke im, ne szó val sze res sünk,
ne is nyelv vel, ha nem cse le ke det tel és
va ló sá go san” – mond ja az apos tol
(1Jn 3,18). A fér fi kör te vé keny sé gé vel
akar bi zony sá got ten ni a test vé ri
sze re tet ről. Ha a Jé zus Krisz tus tól ka -
pott vég te len, ön zet len sze re tet nek
csak egy mor zsá ját is to vább tud juk
ad ni, az zal más ban is el vet jük a sze -
re tet mag ját, és ak kor jót cse le ked -
tünk: a sze re tet meg kap ja a ma ga táp -
lá lé kát, mert a sze re tet sze re tet ből él.
„Ar ról fog ja meg tud ni min den ki,
hogy az én ta nít vá nya im vagy tok, ha
sze re ti tek egy mást.” (Jn 13,35)

A veszp ré mi evan gé li kus fér fi kör
ezt az utat vá lasz tot ta szol gá la tá nak,
mert Is ten aján dé kát to vább kell ad -
ni. Az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján
gyü le ke ze tünk éle té re is jó ha tás sal
van a fér fi kör. Ezért ja va sol juk ked -
ves test vé re ink nek, ahol le he tő ség
van, ala kít sa nak ilyet a gyü le ke ze tek.

Is ten ál dá sa és ke gyel me le gyen a
fér fi kö rök mű kö dé sén a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház min den
egy ház köz sé gé ben!

g Ló czi Ti bor,
a veszp ré mi fér fi kör ve ze tő je

PRE S BI  TE RI  „PÉ L DA MUN K ÁK”

Mi az az idő bank?
Fér fi misszió Veszp rém ben

A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
mun ka prog ram já nak meg fe le lő en a
gyöm rői gyü le ke zet temp lo ma adott
he lyet áp ri lis 25-én, szom ba ton az
egy ház me gyei misszi ói nap nak. Az
al ka lom ra ér ke ző gyü le ke ze ti kül döt -
te ket Óvá ri Pé ter misszi ói fe le lős és
csa pa ta „Se gíts, hogy se gít hes sek” fel -
ira tú pla kát tal fo gad ta. Ez je lez te és
egy ben rö vi den össze is fog lal ta az
elő adá sok és a cso por tos be szél ge té -
sek köz pon ti té má ját. 

A nap so rán el hang zott bi zony ság -
té te lek ar ra irá nyí tot ták a fi gyel met,
hogy Krisz tus hí vá sá nak en ge del -
mes ked ve olyan szol gá lat ba „sod ró -
dunk”, amely ben min den le het sé -
ges. A sú lyos gon dok kal, ba jok kal
meg ter helt te le pü lé se ken és csa lá di
kö zös sé gek ben ez te he ti ér té kes sé és
iz gal mas sá min den Krisz tus je len lé -
té ben élő gyü le ke ze ti tag éle tét. 

g Kust ra Csa ba felvétele

Egy ház me gyei misszi ói nap

A férfikör által nem csak férfiak számára szervezett
leg  utóbbi alkalmon dr. Fabiny Tibor teológus, iro da lom-
történész tartott előadást a Szentírás értelmezéséről

Németh László VII. Gergely című drámája
az Evangélium Színházban

Elő adá sok: má jus 8., pén tek: es te 7 óra; 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.
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Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 16,16–23; 1Móz 1,1–4.26–31;2,1–4a. Alapige: 1Thessz 5,16–24.
Énekek: 364., 48.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer;
de. 11. (úrv.) Tóth Károly; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Brebovszky Gyula; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) D. Takácsné Kovácsházi Zelma; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.)
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.)
Gerőfi Gyuláné; du. 6. Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi)
Pelikán András; de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan;
VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u.
31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Vajda P. u. 33. de. 9. (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Gát
utcai katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi)
dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Tóth
Károly; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv., családi) Keczkó Pál; de. fél
12. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Tóth-Szöllős Mihály;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.)
Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy
Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-
templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. (úrv.) Herzog Csaba.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Azt mond ják, a tánc se gít het el iga -
zod ni az em ber nek, nő nek és fér fi nak
egy aránt, hogy ki vel le het, ki vel ér -
de mes akár éle tünk vé gé ig össze -
egyez tet ni a lé pé se in ket, s ki vel nem,
de egy ál ta lán.

Kell hát le gyen igaz sá ga a szé ki
asszony ká nak, aki vel nem rég a vil la -
mo son ele gyed tem szó ba. El he lyez -
ke dett ve lem szem ben, ki né zett az
ab la kon, az tán vissza for dult, jól meg -
né zett, majd a töb bi utast is szem ügy -
re vet te. Én köz ben is őt bá mul tam.
Negy ven még nincs, ta ka ros nép vi -
se let raj ta, ül té ben is egye nes, szép
büsz ke a tar tá sa. 

Ta lán be szél ge tés re job ban vá -
gyik, mint az unal mas, na pon ta lá tott
út vo na lat kö vet ni. Ahogy rám né zett,
meg szó lí tot tam, hogy szé ki-e? Igen.
Mint aki ben zsi li pet húz tak föl, mi -
kor be val lom: én sem ide va ló si va -
gyok, er dé lyi, vá sár he lyi, de már
har minc éve itt élek. A mu ta tós vi -
se let, a gyö nyö rű fe ke te-pi ros szok -
nya és a csal ha tat la nul szé ki e sen
meg kö tött, szép ken dő jut tat ta
eszem be meg kér dez ni: itt ho va jár va -
sár nap temp lom ba? És tán col ni? A
leg hí re sebb he lye ket bök te ki, ter mé -
sze tes büsz ke ség gel. 

Ze né szek ről, tánc há zak ról kezd -
tünk el be szél get ni, s én a tánc után
va ló só vár gá som ról. Mert el árul -
tam, hogy az én uram saj nos nem
sze re tett ve lem tán col ni. Nem hogy
nép tán cot, de sem mi lyent. Kez det -
ben hi á ba igye kez tem iga zít gat ni,
fi no mí ta ni a lé pést, for gást, de sem -
mi képp nem il let tek össze a moz du -
la ta ink, túl pör gő sen és rán gat va
tán colt min dent. 

Bi zony azt mind járt az el ső tánc -

nál tud ni kell, érez ni kell, hogy olyan
em ber rel ne kös se össze a ron gyát fe -
hér nép… Nincs en nél pon to sabb
irány tű, de nem fi gye lünk oda elég -
gé. Túl büsz kék va gyunk hoz zá, ön -
tel tek és sér tő dő sek, hogy ilyen egy -
sze rű do log ból lec két ve gyünk. „Pe -
dig a nagy anyá ink is úgy tar tot ták:
ahogy a de re kad ra te szi a tán co sod
a ke zét, te már kell érez zed, jól oda -
tet te-e, s hagy nád-e, hogy ott tart sa,
akár éle ted vé gé ig?…” – sum máz ta
nagy rész vét tel a vé le mé nyét, mi kor
meg kér dez te, még együtt va gyunk-e.
Meg mert vol na rá es küd ni!… Lát szik
a te kin te tén, az ar cán, egé szen meg -
élén kül a kí ván csi ság tól.

Úgy be szél ge tünk, mint akik nem
a vil la mo son s nem vé let le nül ül nek
ép pen egy más sal szem ben… „Tud ni
kel lett vol na, ki kel lett vol na pró bál -
ni a tán cát, még az előtt, hogy be le -
sze re tett, s fő leg mi előtt hoz zá ment”
– in gat ta szép, be kö tött fe jét, nem is
lep le zett rész vét tel, ro kon szenv vel.
Ha én olyan, tán cá ról hí res vi dék szü -
löt te len nék, mint ő, biz tos nem kö -
töm össze a sor som olyan fér fi val, aki
nem te szi jó hely re a ke zét a csí pő -
mön, s nem úgy in dít a tánc ba, hogy
a kö vet ke zőt is ve le akar jam jár ni, és
a töb bit is, amíg csak élek…

Szó esett köz tünk még a há zak -
ról, aho va dol goz ni jár, hi szen nem
tán ci kál ni van itt. Ki kell va la hogy
húz ni, míg az urá nak új ra lesz ke -
re se te. Most ne ki jár job ban a ma -
lom. Kéz ről kéz re ad ják, sze ren csé -
re, s van min den nap ra he lye. Ál ta -
lá ban ta ka rí ta ni kell, sok he lyen
va sal ni is, ezt-azt meg stop pol ni,
pár ná kat új ra töl te ni, fris sí te ni a
tol lat, ha még jó. 

Azt gyor san el mond ja, mi előtt
le száll, mert mind járt oda ér ke zünk
az új he lyé hez, hogy sok he lyen
még csap víz zel sem kí nál ják nap -
hosszat, nem hogy egy tá nyér étel lel.
El hi szem-e? Pe dig sok szor a tel jes
nap ja el te lik a mun ká ban ugyan an -
nál a nagy sá gá nál. Ott hon ő meg
nem tud ná áll ni, hogy a há zá ba be -
té rőt, messzi ről jött ide gent meg
ne kí nál ja va la mi vel, le ne ül tes se…
Pe dig egyik-má sik asszony ma gá ra
hagy ja a la kás ban is, s le megy vá sá -
rol ni, vagy be ül a fod rász hoz, meg -
bíz nak ben ne. Van, ame lyik a kony -
há ban tesz-vesz, fő zőcs ké zik, vagy
ép pen ül a té vé előtt, s köz ben be néz
hoz zá is, hogy s mint ha lad a mun -
ka. Rit ka ki vé tel, hogy meg áll jon
be szél get ni, vagy kap jon köz ben egy
ká vét… Fi gyel me sen hall ga tom, s
lá tom raj ta, há lás, hogy meg szó lí tot -
tam. Ne kem is öröm volt szó ba ele -
gyed ni ve le.

Ked ve sen, is me rős ként in te ge tett
utá nam. Az óta job ban meg né zek
min den utam ba ke rü lő szé ki
asszonyt, hát ha még vi szont lá tom és
fel is me rem! Kü lön ben is erőt me rí -
tek ma gá ból a lát vány ból: a tán cos já -
rás, szép tar tás üde szín folt itt, a
nagy vá ro si, si vár kő ren ge teg ben,
ahol rit kán jegy zi meg egyik utas a
má si kát a vil la mo son. Ezek ről az
asszo nyok ról hol Páll La jos tán cos-
ver sei, hol Ká nyá di-so rok zsong nak,
go mo lyog nak ben nem, leg ele ve neb -
bül a Fe ke te-pi ros ból: „Hon nan jár -
ják, hon nan hoz ták? / Hon nan e
moz du lat-or szág? / S mi lyen tit kos
adó-ve vők / fog ják, foly ton su gá -
roz ván, / az egy azon vér és ve lő / hul -
lám hosszán?”

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te münk könyv tá ro sá nak aláb bi írá sá val a tánc áp ri lis 29-i vi lág nap já nak ap ro pó -
já ból csem pé szünk né hány gon do la tot la punk ha sáb ja i ra ar ról a mű faj ról, amely min dig is meg ha tá ro zó ele me volt
ko rok nak és kul tú rák nak. „A ba lett Shakes peare-jé nek” tar tott Je an-Ge or ges No ver re (1727–1810) szü le tés nap ja, áp -
ri lis 29. egyéb ként 1982 óta a tánc vi lág nap ja. Már ton Gyöngy vér írá sa el ső íz ben az An to ló gia Ki adó gon do zá sá -
ban 2006-ban kiadott, Át ke lő cí mű no vel lás kö tet ben je lent meg.

Tánc ról szó ló tö re dék

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány (AB KA) kü lön le ges ha -
gyo mányt te rem tett az Asz ta li be szél -
ge té sek cí met vi se lő köz éle ti dis pu ta -
so ro za tá nak el in dí tá sá val.

Mi köz ben kör nye ző vi lá gunk köz -
szfé rá já ban és szel le mi-kul tu rá lis
éle té ben egy re fáj dal ma sab ban kel -
lett nél kü löz nünk az ér tel mes, épí tő,
el mé lyült, egy más ál lás pont ját tisz -
te let ben tar tó pár be szé de ket, az évek
mú lá sá val az egy re több hely szí nen
meg szer ve zett asz ta li dis pu ták már-
már „moz ga lom má” nőt ték ki ma gu -
kat: ez a lé nye gét te kint ve kul tu rá lis
ren dez vény olyan pél dát ké pes ál lí -
ta ni a ve ze tő ér tel mi ség elé, amely re -
á lis al ter na tí vát és ha té kony meg ol -
dást kí nál a tár sa dal mi köz gon dol ko -
dás és köz be széd szá mos akut be teg -
sé gé re. S mind ezt úgy te szi, hogy köz -
ben ma gu kat a ve ze tő ér tel mi ségieket
is be von ja, sőt ál ta luk mű köd te ti a
ha té kony kom mu ni ká ció e min den -
kép pen kö ve ten dő pél dá ját.

Az Asz ta li be szél ge té sek könyv so ro -
zat nagy si ke rű el ső kö te te, az Öt
pár be széd meg je le né se után nem sok -
kal lá tott nap vi lá got a so ro zat má so -
dik da rab ja, A csen des ség fe lé, mely ben
az AB KA a Lu ther Ki adó val kö zö sen
foly tat ja a köz élet ben kul tu rá lis kül de -
té sét. A má so dik kö tet kü lön le ges sé -
ge, hogy an nak a rend ha gyó be szél ge -

tés nek a szer kesz tett szö ve ge is ol vas -
ha tó ben ne, ame lyet az Öt pár be széd
könyv be mu ta tó ján foly ta tott egy más -
sal az el ső könyv négy dia ló gu sá nak
egy-egy ne ves be szél ge tő part ne re.
(2009-ben a so ro zat to váb bi dia ló gu -
so kat tar tal ma zó kö te te i nek meg je le -
né se vár ha tó.)

Az Asz ta li be szél ge té sek má so dik
kö te te az el ső höz ha son ló an szin tén
öt be szél ge tés szer kesz tett vál to za tát
tar tal maz za. Az asz tal hoz te le pe dő be -

szél ge tő part ne rek a kö vet ke ző té -
mák ban fej tet ték ki gon do la ta i kat a
hall ga tó ság és az ol va sók szá má ra. Sze -
ma dám György író, fes tő mű vész és

Ócsai Zol tán lel kész az em be ri kul tú -
ra „fent és lent” me ta fo rá val ki fe je zett
ver ti ká lis meg ha tá ro zott sá gá ról, Kol -
tai La jos film ren de ző és Percze Sán -
dor lel kész a vi zu a li tás ha tal má ról,
Hel ler Ág nes fi lo zó fus, Jó kai An na író,
Csep re gi And rás teo ló gi ai ta nár és Fa -
bi ny Ta más püs pök ar ról, hogy hon -
nan jö vünk, kik va gyunk, és ho vá me -
gyünk, Be recz And rás me se mon dó és
Han kovsz ky Bé la Já cint tá bo ri pap a
ha gyo má nyok ápo lá sá ról és át adá sá -
ról, Böj te Csa ba szer ze tes és Ro szík Ág -
nes szo ci á li s in téz mény-ve ze tő a se gí -
tő tett ere jé ről be szél ge tett.

Az AB KA im már a „har ma dik be -
szél ge tő társ” in téz mé nyét is ha gyo -
mánnyá emel te: a kö tet ben ol vas ha -
tó dia ló gu sok hoz egy-egy kép ző mű -
vész is csat la ko zott, aki ket a dis pu ták
té mái és gon do lat me ne tei ih let tek ar -

ra, hogy fest mé nyek, gra fi kák se gít -
sé gé vel hoz zák kö ze lebb a be szél ge -
té sek gon do la ti sá gát az ol va sók hoz.

g P. G.

A HÓ NAP KÖN Y VE

Asz ta li be szél ge té sek 2.
– A csen des ség fe lé

A hó nap köny ve ak ció – május

Asztali beszélgetések 2.
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: 2200 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.

Dél-Ba ra nya a ma gyar or szá gi re for -
má ció egyik böl cső je volt Sztá rai Mi -
hály las kói mű kö dé sé nek kö szön he -
tő en. Ez idő ből pé csi lu the rá nus
gyü le ke zet ről nincs tu do má sunk.
Nendt vich Ta más evan gé li kus val lá -
sú gyógy sze rész 1804-ben te le pe -
dett le Pé csett, és Bor bély Jó zsef
bony há di lel készt kér te fel, hogy há -
zá ban is ten tisz te le tet tart son. Ahogy
a csa lá dok szá ma sza po ro dott, úgy
ke res tek ál lan dó és na gyobb he lyet
ta lál ko zá sa ik hoz, míg 1868-ben az
egy ház me gyei köz gyű lés Pé cset anya -
egy ház zá nyil vá ní tot ta. 1869-ben a
gyü le ke zet nek már sa ját lel ké sze lett
Jes kó La jos sze mé lyé ben.

Sa ját temp lo muk hoz már 1846-
ban kér ték a tel ket a vá ros tól. Meglé -
vén a te lek az ak ko ri Kert ut cá ban –
ma Disch ka Győ ző ut ca –, a püs pö -
ki ker tek te rü le tén, meg kez dő dött az
épít ke zés. A kész temp lo mot 1875.
szep tem ber 22-én vet te át a bi zott -
ság a vál lal ko zó tól, bár fel szen te lé sé -
vel nem vár ták meg az át adást, ez
már áp ri lis 18-án meg tör tént Kar say
Sán dor szu per in ten dens szol gá la tá -
val. Az or go na ké szí té sé vel a he lyi or -
go na épí tőt, Angster Jó zse fet bíz ták
meg, aki nek ez volt a ti zen ha to dik al -
ko tá sa. Az ol tár kép Ma da rász Vik -
tor fes tő mű vész mun ká ja.

A gyü le ke zet tör té ne té ben az egyik
leg na gyobb ha tá sú lel kész Bal da uf
Gusz táv volt, aki 1917-től ha lá lá ig,
1931-ig szol gált az egy ház köz ség ben.
Ő te rem tet te meg az alap ja it a ró la el -
ne ve zett sze re tet ott hon nak, amely
eb ben az év ben egy új be ru há zás nak
kö szön he tő en Po gány ba köl tö zött.

A lel ki pász to ri szol gá la tot Takó
Ist ván foly tat ta 1931-től 1944-ig, őt
Kál dy Zol tán kö vet te. A há bo rú

utá ni idő szak az éb re dés és evan gé -
li zá ci ók idő sza ka volt Pé csett, és Kál -
dy Zol tán ka riz ma ti kus sze mé lyi sé -
ge nagy ban hoz zá já rult a pezs gő
gyü le ke ze ti élet lét re ho zá sá hoz.
Kál dy püs pök ké vá lasz tá sa után Ba -
li kó Zol tán lett a gyü le ke zet lel ké sze,
aki 1990-ig volt az egy ház köz ség pa -
ró ku sa. 

1990 óta a gyü le ke zet meg vá lasz -
tott lel ké sze Var sá nyi Fe renc. Az
1999-ben lét re ho zott má so dik pa ró -
ku si ál lás ra Sef csik Zol tánt vá lasz tot -

ták meg, 2002 és 2004 kö zött Ba ra -
nyay Csa ba töl töt te be ezt a tiszt sé -
get. Több éves ke re sés után ke rült sor
Né meth Zol tán meg hí vá sá ra, aki
2007 szep tem be re óta szol gál a gyü -
le ke zet ben, és eb ben az év ben az
igaz ga tó lel kész fel ada ta it is el lát ja.

Az ezer főt alig meg ha la dó pé csi
gyü le ke zet hez ki ter jedt szór vány te -
rü let tar to zik, amely nek ki emelt te -
le pü lé sei Po gány, Va sas, Ko zár mis -
leny, Szi get vár. A kom lói fi li á ban
né hány éve az ott la kó Mó nus Györ -
gyi lel kész nő szol gál.

I S  TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik
a Pé csi Evan gé li kus

Egyház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban

Má jus 10-én, Can ta te va sár nap -
ján 10.04-től is ten tisz te le tet hall -
ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Pécs ről. Igét hir -
det Né meth Zol tán lel kész.
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A Föld nap ján, áp ri lis 22-én ol vas tam,
hogy a benn szü lött né pek klí ma vál -
to zá si vi lág ta lál ko zó ján nyolc van or -
szág négy száz benn szü lött nép cso -
port já nak kül döt tei gyűl tek össze
Alasz ká ban. 

Az egyik fá jó té ma az volt, hogy
van nak, akik nek már me ne kül ni ük
kell a glo bá lis fel me le ge dés mi att.
Alasz ká ban egy elő re csak há rom -
száz húsz em ber kény sze rült ar ra,
hogy az ol va dás mi att fa lu já tól ki lenc
ki lo mé ter re, egy ma ga sab ban fek vő
te rü let re köl töz zön, a Csen des-óce -
án dé li ré szén fek vő Car te ret-szi ge -
te ket vi szont a na pok ban há rom ezer
ős la kos nak kell el hagy nia a víz szint
emel ke dé se kö vet kez té ben. 

A benn szü lött né pek össz lét szá -
mát há rom száz öt ven mil li ó ra be csü -
lik. Kép vi se lő ik el mond ták, hogy
ma guk nak nem az ál do zat sze re pét
szán ják, hi szen sok olyan ősi tu dás
bir to ká ban van nak, ame lyek jól hasz -
no sít ha tók a klí ma vál to zás el le ni
küz de lem ben. 

Ma már szen zá ci ó nak szá mít, ha
boly gón kon olyan tör zset ta lál nak,
amely nincs kap cso lat ban a ci vi li zált
vi lág gal. De azért olya nok van nak,
ame lyek nek az éle té ben sa ját ha -
gyo má nya ik egy elő re fon to sab bak,
mint a fo gyasz tói vi lág. Ilyen élet mó -
dot foly ta tó em be rek kel én is ta lál -
koz hat tam. 

Ez a tör té net is evan gé li kus gyö ke -
rű. Több mint tíz éve egy ke len föl di
sze re tet ven dég sé gen dr. Csep re gi
Már ta finn ugor nyel vész tar tott elő -
adást Szi bé ri á ban élő nyelv ro ko na ink -
ról. Ő ak kor már több ször járt egy
han ti csa lád nál, di á kat is ve tí tett a rén -
szar vas tar tók hét köz nap ja i ról. A té -
ma ma gá val ra ga dott, el ha tá roz tam,
hogy meg pró bál juk fil men is be mu -
tat ni a han ti kat. Né hány hó na pos elő -
ké szü let után egy hé tig Szur gut ban,
a most már Ma gyar or szá gon is is mert
ne vű olaj vá ros ban küsz köd tünk az
orosz ha tó sá gok kal, de meg ér te.

Egy szép már ci us vé gi na pon
Már tá val és a stáb bal együtt ott áll -
tunk a mé te res hó ban egy vi lág vé gi
vas út ál lo má son, és egy szer csak fel -
tűnt egy han ti csa lád. Pa pa, ma ma,
kis lány, kis fiú, a ked ves ázsi ai ar cok
alig lát szot tak ki a rén szar vas bun dá -
ból. Mint ha egy me sé ből lép tek vol -
na elő. A mí nusz húsz fo kos idő ben
mo to ros szán ju kon vit tek min ket a
té li szál lás he lyük re, egy ba rát sá gos
ge ren da ház ba.

Már ta is mer te a kö rül mé nye ket,
ne künk is el mond ta, hogy a han tik
öt-hat ma gyar or szág nyi tör zsi te rü -
le tei alatt a vi lág egyik leg na gyobb
olaj me ző jét ta lál ták meg. Jo szi fék
köz vet len kö ze lé ben is folyt a ki ter -
me lés. Bár mi csak nagy fe hér hó me -
ző ket és szép fe nyő fá kat lát tunk,
tud tuk, hogy szennye zet tek a vi zek,
sok kal ke ve sebb a fo lyók ban a hal, és
szin te tel je sen el tűn tek a va dász ha -

tó pré mes ál la tok. Ugyan ak kor a
Lu kO il – az óta a ben zin kút ja ik itt
van nak Ma gyar or szá gon is – kár pót -
lás kép pen mo to ros szánt, ben zint,

tej kon zer vet és édes sé ge ket aján dé -
ko zott a benn szü löt tek nek. Per sze kí -
vül ről néz ve ez is in kább átok volt,
mint ál dás, fel őröl te a han tik ha gyo -
má nyos éle tét. 

A né pet ősi sza bá lyai ar ra ta ní tot -
ták, hogy óv ni kell a ter mé sze tet. Ha
ar ra kény sze rül tek, hogy ki vág ja nak
egy fát, előt te a fa szel le mé hez fo hász -
kod va bo csá na tot kér tek. Jo szif na -
gyon ér tett a fa ra gás hoz, fe le sé ge, Ri -
ma me leg és tet sze tős rén szar vas bőr
csiz mát varrt, es tén ként él vez tük a
las sú, bé kés han gu la tú be szél ge té se -
ket. Jo szif nak még ab ból az idő ből is
volt egy tör té ne te, mi kor a han tik és
a ma gya rok együtt ke nuz tak a nagy
fo lyón. A han tik éle tét gaz dag nak és
sok szí nű nek lát tuk, de ag gód va kér -

dez tük egy más tól, hogy va jon med -
dig tud ják meg őriz ni.

Tíz év után, ta valy nyá ron is mét
Jo szi fék hoz ér kez tünk, hogy fel nőtt,
húsz éves lá nyuk éle tén ke resz tül
mu tas suk be a han tik előtt ál ló le he -
tő sé ge ket. Al isz ka fél évig Bu da pes -
ten ta nult, de már előt te, a han ti-
man szijszki egye te men meg is mer ke -
dett a fo gyasz tói tár sa da lom vonz ere -
jé vel. A csa lád a rén szar va sok moz -
gá sát kö vet ve most is év sza kon ként
más-más szál lás he lyen la kik, de míg

tíz éve ta vasz tól őszig sá tor ban él tek,
most már mind a négy szál lás he lyen
fa ház áll. A té vé an ten nát ne héz be -
ál lí ta ni, de a mo ni tor és a DVD-le ját -
szó jól mű kö dik, vi szik ma guk kal, ha
a rén szar va sok meg in dul nak. Fő leg
a gye re kek mi att. 

Al isz ka nyel ve ket és nép raj zot ta -
nul, Sztyo pa olaj mun kás lesz. Ha
szü net ben ha za jön nek a taj gá ra,
vissza il lesz ked nek az ott ho ni élet be,
de es tén ként a vil ló dzó ké pek ről
nem szí ve sen mon da nak le. Mo bil -
te le fon ja min den ki nek van. 

Iga zá ból ar ra szá mí tot tunk, hogy
tíz év alatt töb bet vál to zott az élet -
mód juk. Per sze ma már nem csak
vad húst, ha lat, ott hon sült ke nye ret
és bo gyó kat esz nek. Öt ven ki lo mé -
ter re van a bolt, de a te rep já ró val né -
ha el men nek be vá sá rol ni.

Néz tük a gyö nyö rű, ácsolt rak tá rak
kö rül hány ko ló dó mű anyag pa lac ko -
kat, és ar ról be szél get tünk, hogy bő -
ven len ne mit ta nul nunk egy más tól.
Min dent meg kel le ne őriz ni a ré gi ha -
gyo má nyok ból, csak a há zak ra kel le -
ne nap kol lek tort és nap ele me ket ten -
ni és a fű tést sok kal gaz da sá go sab bá
ala kí ta ni. A han tik most nem fe jik a
rén szar va so kat, pe dig más észa ki
né pek től el ta nul hat nák a rén szar -
vas sajt-ké szí tést. De a leg fon to sabb,
hogy meg ma rad jon szel le mi gaz dag -
sá guk, és ne ra gad ja őket ma guk kal a
fo gyasz tói vi lág. Ezt per sze ne künk is
meg kel le ne ta nul nunk – nem csak a
glo bá lis fel me le ge dés mi att.

g Ga dó György Pál

Mit ta nul ha tunk
a ter mé sze ti né pek től?

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

Pál ma né ni
Szo mo rú an vet tem a hírt Schel ken Pál ma né ni ha lá lá ról (Evan gé li kus Élet,
2009. áp ri lis 26.), ugyan ak kor az Úr nagy ir gal mát is ér zem, hi szen ki lenc -
ven öt évig él ni nagy ke gye lem. S én is na gyon örü lök an nak, hogy is mer het -
tem, hogy so kat be szél get het tem ve le. 

2002–2003-ban a rév fü lö pi Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ve ze tő je vol tam;
sok fe lé hir det tük a köz pont prog ram ja it, s vár tuk a ven dé ge ket. Így hí vott fel
Pál ma né ni, s kér te, hogy ha jön, men jek ki ér te a vas út ál lo más ra, mert ne -
héz a tás ká ja. Nem tud tam, pon to san mennyi idős, bár azt sej te ni le he tett a
hang já ból, hogy nem fi a tal. S ami kor ta lál koz tam ve le, meg le pőd tem, mert
egy idős, de jó ked vű, vég te len ener gi á jú és ki su gár zá sú hölgy állt előt tem.

Ha mar össze ba rát koz tunk. A köz pont dol go zói azon igye kez tek, hogy a
le he tő leg ké nyel me seb ben érez ze ma gát a ház ban, és min den nel meg le gyen
elé ged ve. Ki csit le pi hent, de nem ha gyott sok időt a sem mit te vés re, hi szen
val lot ta, ne ki dol ga van. Nem sé tál gat ni jött, ha nem dol goz ni. El me sél te mun -
ká it, hogy mennyit fá ra do zik azon, hogy min den kul tu rá lis prog ra mon ott
le gyen. Na gyon örült, ha egy ki ál lí tás ról, meg nyi tó ról hal lott, s per sze rög -
tön tu dó sí tot ta az Evan gé li kus Éle tet. Úgy érez te, ne ki ez a dol ga, ha nem te -
szi, ak kor nem tud a prog ram ról az ol va só, s az na gyon rossz len ne.

Cso dál tam ener gi á ját, idős ko ra el le né re is fi a ta lo kat meg szé gye ní tő len dü -
le tét. Tö ré keny tes te volt, né ha azt le he tett hin ni, össze rop pan. Ke zén fáj dal mas
gö bök vol tak. Egy szer meg kér dez tem, nem fáj-e a ke ze, mert min dig kéz zel ír -
ta tu dó sí tá sa it. „De hogy nem – mond ta –, de ha dol go zom, el fe lej tem.”

Tet szett ne ki Rév fü löp, s az el ső lá to ga tást több is kö vet te. Ha csen det kí -
vánt, nyu gal mat ma ga kö rül, el jött, és a Ba la ton szép sé ges szí ne in pi hen tet -
te sze me it. Több ször vit tem Ti hany ba, hi szen a Te tő té ri es ték elő adá sa it nem
mu lasz tot ta el. Sok szor hoz zá szólt, szel le mi ak ti vi tá sát csak bá mul tam.

Ami kor el ke rül tem Rév fü löp ről, kap tam tő le egy köny vet aján dék ba. So -
kat gon dol tam rá, s min dig öröm mel ol vas tam írá sa it. A be teg ség ne ki is fájt,
de ha tal mas hi te volt, vég te len sze re te te Is ten iránt. Sok szor mond ta: „Tu -
dod, a mun ka gyó gyít.” Igen, ha dol go zott, so ha nem ér zett fáj dal mat. Mun -
kás sá ga, élet sze re te te, az ér té kek tisz te le te és to vább adá sa pél da előt tünk.
Hi á nyoz ni fog, de hi szem, hogy a föl di fáj dal mak nél kül Is ten kö ze lé ben bé -
ké sen pi hen het. Em lé két őriz zük!

So mo gyi Ve ro ni ka (Al ber ti)

In me mo riam Gya pay Gá bor
Tisz telt szer kesz tő ség! Mel lé kel ten kül dök egy rö vid cik ket, és ké rem, ha le het -
sé ges, kö zöl jék egy há zunk lap já ban azért, hogy ha va la ha bár ki ku tat ni fog -
ja a Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um tör té ne tét, úgy le gyen adat ar ra is, ho -
gyan kez dő dött el tény le ge sen az új ra in dí tás, és mi lyen sze re pe volt benne Gya -
pay Gá bor nak. Ha lá la kap csán ju tot tak eszem be a ré gi ese mé nyek, és úgy érez -
tem, hogy em lé ket kell ne ki ál lí ta ni. Ezért fog tam ke zem be a tol lat.

Va la mi kor 1987 nya rán cso da tör tént.
A párt ve ze tő sé ge vé gül is haj lott ar -
ra, hogy az egy há zi in gat la nok ügyét
ren dez ze, és en nek kap csán vissza ad -
ja a jog ta la nul el vett is ko la épü le te ket
az evan gé li kus egy ház nak is.

A fel sőbb ség uta sí tá sá ra ezek után
nem volt mi ten nie az ak ko ri mű ve -
lő dés ügyi mi nisz ter nek, Kö peczi Bé -
la elv társ nak, mint hogy ér te sít se az
evan gé li kus egy há zat, és meg be szé -
lés re hív ja Nagy Gyu la püs pök urat.
A püs pök úr pe dig úgy gon dol ta,
hogy a biz ton ság ked vé ért nem árt az
ilyen be szél ge tés re ma gá val vin ni
szak mai tá mo ga tó it, a gaz da sá gi szak -
em bert, Sze me rei Zol tánt és egy jo gászt is, az or szá gos egy ház jog ta ná cso -
sát – e so rok író ját –; így is tett, kí sé re tünk ben je lent meg a mi nisz ter nél.

A meg be szé lé sen hang zott el elő ször az, hogy az egy há zi is ko lák kö zül a
mél tán hí res Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi u mot, il let ve an nak ko ráb bi épü -
let együt te sét vissza ad ják az egy ház nak. Két ség te len, hogy vol tak már ko ráb -
ban is lob bizá sok en nek ér de ké ben, de hi va ta lo san most kö zöl ték az egy ház -
zal a ver dik tet.

A gon dot az okoz ta, hogy csu pán az épü let vissza adá sá ról volt szó ek kor,
de a ki ürí té sé ről és bir tok ba adá sá ról nem, mert kö zöl ték azt is, hogy az épü -
le tet az Or szá gos Pe da gó gi ai In té zet (OPI) hasz nál ja, és el ső sor ban ve lük kell
tár gyal ni a ki ürí tés ről, il let ve an nak idő pont já ról és mód já ról.

Az OPI igaz ga tó já val és gaz da sá gi ve ze tő jé vel én kezd tem el a meg be szé -
lé se ket a ki ürí tés és az át adás fel té te le i ről, mi vel ak kor még nem állt más he -
lyi ség az OPI ren del ke zé sé re, és idő kel lett ah hoz, hogy az épü le tet át tud -
ják ad ni. Hosszas vi ták, egyez te té sek után ju tot tunk ered mény re.

Az egy ház ve ze tő sé ge ezek után meg bíz ta Gya pay Gá bor ta nár urat, aki
sok szál lal kö tő dött a gim ná zi um hoz, hogy mind az épü le tet ké szít se elő, mind
a pe da gó gi ai fel té te le ket te remt se meg a gim ná zi u mi ok ta tás el kez dé sé hez. 

Az, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak vég re van is ko lá ja, még -
hoz zá egy vi lág szer te hí res gim ná zi u ma, nem csak or szág szer te, ha nem min -
den hol, ahol evan gé li ku sok él nek, osz tat lan örö met szer zett. Még az USA-
ból is kap tam má so la tot egy evan gé li kus új ság ból, mely ben örö mük ről tá -
jé koz tat nak és gra tu lál nak.

Gya pay Gá bor ra hi he tet le nül nagy fel adat há rult ak kor, ami kor elv ál la ta
a gim ná zi um új bó li el in dí tá sát. Az épü let le rom lott ál la po ta, az idő kö zi át -
ala kí tá sok vissza ál lí tá sa, a ta ní tás fi zi kai fel té te le i nek a biz to sí tá sa, a ter ve -
zők kel, ki vi te le zők kel va ló tár gya lá sok mind-mind em bert pró bá ló fel ada -
tok vol tak. Csak a ta nár úr rend kí vü li ener gi á ja, agi li tá sa tet te le he tő vé, hogy
a ka pott pen zu mot tel je sít hes se.

Az új ra in dí tott in té zet el ső igaz ga tó ja lett, és meg szer vez te az új ta ná ri kart
is. A gim ná zi um mű kö dé sé nek az alap ja it ő rak ta le.

Nyolc van öt éves volt, ami kor el tá vo zott kö zü lünk; már ci us 17-én bú csúz -
tunk tő le. Meg ér de mel né, hogy a gim ná zi um bel ső te ré ben em lék táb la őriz -
ze múl ha tat lan ér de me it.

Dr. Lu thár Je n (Bu da pest)

Van nak em lé kek, me lyek vé gig kí sé rik
az em ber éle tét. Ak kor is, ha év ti ze -
dek múl tá val idé ződ nek fel, meg fog -
ha tat lan jó ér zés sel töl te nek el.

Így to lul fel most az em lé ke im ben
Ke me nes söm jén, egy kis föld szin tes
ház hosszú ud va rá val és a kony ha,
ahol so kat be szél get tünk Irén né ni vel.
Ízes, szép ke me nes al jai be szé de, jó hu -
mo ra, a csa lá dért és a ki csiny le ány -
gyü le ke ze tért ér zett sze re te te erőt ad -
ha tott. És most kap tam a hírt, hogy
bi zony már egy hó nap ja, hosszú szen -

ve dés után, csend ben, nyolc van nyolc
éves ko rá ban el hunyt. 

Nem is gon dol sok szor az em ber ar -
ra, hogy va jon mi le het azok kal, aki -
ket sze ret, hi szen olyan ter mé sze tes,
hogy él nek, hogy itt van nak ve lünk eb -
ben a vi lág ban. Ha kép ze let ben Söm -
jén ben jár tam, ő volt az el ső, aki re gon -
dol tam év ti ze dek tá vo lá ból is. Em lék -
szem, egy szer re két kis ha ran got hú zott
a ha lot ta kért, és ami kor cso dál koz tam,
hogy nem ve ri fél re, csak mo soly gott.

Most ér te szól tak azok a ha ran gok.

Ér te és so ka kért, akik már elő re men -
tek. Jós ka bá csi ért, Te ri né ni ért és a
töb bi e kért, aki ket ezek ben az évek ben
bú csúz ta tott a cell dö möl ki gyü le ke zet
vagy a fi li ák. Sze ret ték a föl det és az
em be re ket. Most ez a föld fo gad ta ma -
gá ba özv. Hor váth La jos nét, Irén né -
nit is. Hi tünk kel azon ban vall juk,
hogy nem csak a drá ga söm jé ni föld -
be ke rült, ha nem a ke gyel mes Is ten ke -
zé be is, aki Krisz tus ban ir gal má ba fo -
gad ta meg fá radt gyer me két.

g Nagy Lász ló

Irén né ni, a söm jé ni gond nok nő

Aliszka
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Nagy Im re és tár sai új ra te me té se cím -
mel val lás tu do má nyi meg kö ze lí tés ben
te kin tünk vissza húsz év táv la tá ból
1989. jú ni us 16-ra. Itt zés Gá bor egye -
te mi do cens tart fel ve ze tő elő adást a
Ke len föl di Kö zép kör al kal mán meg -
je le nők vi tá já hoz. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk má jus 8-án, pén tek
es te 8-ra gyü le ke ze tünk ta nács ter mé -
be (Bu da pest XI., Bocs kai út 10.).

Va sár nap
Sen ki se szé gye nül jön meg, aki ben ned re mény ke dik, azok szé gye nül je nek meg,
akik ok nél kül el pár tol nak tő led! Zsolt 25,3 (2Kor 3,4; Jn 15,1–8; 1Jn 5,1–4; Zsolt
19) Ha hí vő em bert bal sze ren cse, nyo mo rú ság ér, a kör nye ze té ben élők ci ni kus
mo sollyal, kár ör ven dez ve kér de zik: „Hol van a te Is te ned? Mi ért en ged te meg
az Úr, hogy mind ez a csa pás meg tör tén jen ve led?” A kí sér tő ügyes trükk je ez,
hogy az Úr ban bí zót el bi zony ta la nít sa, meg ren dít se hi té ben. Ilyen kor ka pasz -
kod junk meg még job ban az Ige ígé re te i ben, mert Is ten azt mond ta: so ha nem
hagy el, min den ve szély ből ki me ne kít. Ő so ha nem ha zu dik, bát ran bíz zunk ben -
ne! Hi tünk sze mé vel már elő re lás suk meg Is ten sza ba dí tá sát és an nak örö mét!

Hét fő
Mi kor Krisz tus, a mi éle tünk meg je le nik, ak kor ve le együtt ti is meg je len tek
di cső ség ben. Kol 3,4 (Ézs 40,10a; Róm 1,18–25; Jó el 1,1–20) Is ten el ké szí tet -
te éle tünk út ját, ame lyen jár nunk kell. A kes keny ös vény nem kény szer, ha -
nem vá lasz tá si le he tő ség az ő ta ná csá ra. Ugyan ak kor ar ra is fel hív ja a fi gyel -
mün ket, hogy ne le gyünk szűk lá tó kö rű ek, pró bál juk meg na gyobb pers pek -
tí vá ban lát ni sor sun kat. Krisz tus di a da lá ban ak kor ré sze sü lünk, ha már most
ve le együtt élünk, lé te zünk. En ge del mes ked jünk te hát az is te ni el hí vás nak,
kö ves sük őt, hogy meg lát has suk fé nyét, amely ránk is szór ja su ga rát!

Kedd
Di csér je őt a nap és a hold, di csér je min den fé nyes csil lag! Mert ő pa ran csolt,
és azok lét re jöt tek. Zsolt 148,3.5 (Jel 4,11; 2Kor 5,11–18; Jó el 2,1–11) As si si Szent
Fe renc Nap him nu sza jut eszem be e so rok ol va sá sa kor: „Ál dott vagy, Uram,
s ke zed min den mű ve ál dott, / leg fő kép pen öreg bá tyánk, a Nap: (…) Dí csér -
jen té ged né nénk, a Hold, meg a Csil la gok, / te for mál tad őket, s mind oly
gyö nyö rű en ra gyog.” Az ige Is ten di csé re té re szó lít fel, s azt is meg in do kol -
ja, mi ért. Az Úr sza vá nak ha tal má val te rem tet te az eget, föl det, égi tes te ket,
ál la to kat, nö vé nye ket s min ket, em be re ket is. Ne ki kö szön het jük éle tün ket
s mind azt, ami kö rül vesz ben nün ket. Há lá val, kö szö net tel tar to zunk mind -
ezért. Di csér jük az Is tent imád ság gal, ének kel, mert mél tó és üd vös sé ges!

Szer da
Egyet len szó sem ve szett el mind ab ból a jó ígé ret ből, amit meg ígért szol gá ja,
Mó zes ál tal. 1Kir 8,56b (Róm 9,15–16; Jn 8,31–36; Jó el 2,12–17) Ha Is ten tör -
vé nyei sze rint élünk, meg áld az Úr, meg óv min den el len ség től, ki me ne kít a
ve szély ből, és ör ven de ző éle tet nyújt ne künk. Ígé re te i ben bát ran bíz ha tunk,
azok ban nem csa lód ha tunk, mert nem gyar ló em ber mond ta, ha nem a tö -
ké le tes és min den ha tó Úr is ten. Hit ál tal már most is meg kap hat juk Is ten sza -
ba dí tá sát, bé ké jét. Ha gyat koz zunk rá, en ged jük, hogy ve zes se éle tün ket!

Csü tör tök
Ha pe dig a bű nös meg tér, és nem kö ve ti el töb bé bű nét, ha nem tör vény és igaz -
ság sze rint él, ak kor meg men ti éle tét. Ez 18,27 (Lk 19,8; Róm 8,7–11; Jó el 2,18–
27) Ha va la mi rosszat el kö vet tem gye rek ko rom ban, nagy ma mám tól sok szor
hal lot tam: „Meg té rő bű nös nek nincs po kol ban he lye!” Így sok év táv la tá ból vissza -
em lé kez ve azt mond ha tom: az én egy sze rű, jó sá gos, nép vi se le tes nagy anyám
tu laj don kép pen az öröm üze ne tet fo gal maz ta meg ne kem. Hagy junk fel te hát
nyil ván va ló és tit kos bű ne ink kel, mert ez ál tal örök éle tet nye rünk! Szin te hal -
lom a vá laszt: „Sze ret nék meg sza ba dul ni bű ne im ből, de min dig vissza esek oda,
aho vá nem aka rok!” A jó hír az, hogy nem egye dül kell küz de nünk, ha nem Jé -
zust kell se gít sé gül hív nunk. Nem va gyunk ma gunk ra hagy va har ca ink ban!

Pén tek
Nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is ten ere je az, min den hí vő nek üd -
vös sé gé re. Róm 1,16 (Zsolt 96,3; Jn 19,1–7; Jó el 3,1–5) Jé zus azt mond ta, hogy
az evan gé li um hir de tő i nek ül döz te tés ben lesz ré szük, és ör vend jünk is, ha
az ő ne vé ért szen ve dünk. Ré geb ben ki csit fur csá nak ta lál tam, hogy mi ként
le het öröm ab ban, ami fáj. Most már ta pasz ta lat ból ki je lent he tem: va ló ban
ha tal mas öröm for rás Jé zus ne vé ért se be ket vi sel ni. Sőt mi nél job ban ül döz -
nek, an nál na gyobb az öröm és lel ki bé ke. Bíz zunk ab ban, hogy fá ra do zá -
sunk so sem hi á ba va ló, mert éle te ket ment he tünk meg, s mi ma gunk is szá -
mít ha tunk a her va dat lan ko szo rú ra!

Szom bat
Le gye tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas! Lk 6,36 (2Móz 15,13; Jel 22,1–
5; Jó el 4,1–21) Jé zus éle te pél dá já val min tát nyúj tott, mi lyen a he lyes ma ga -
tar tás egy adott hely zet ben. Mind nyá jan sze ret jük, ha sze líd ség, jó ság, jó -
in du lat vesz kö rül ben nün ket. Az Is ten nél kül élő em ber az őt ért bán tá sok -
ra azon nal tá ma dás ba len dül, s ha le het, még töb bet ad vissza a ka pott go -
nosz ko dás ból. Ennyi te lik az em ber től, er re ké pes a ma ga ere jé ből. Jé zus azt
mond ja, hogy a bán tá so kat ne ad juk vissza, sőt sze res sük el len sé ge in ket, és
még ál dást is kér jünk rá juk. Ho gyan sze ret he tem én azt az il le tőt, aki bánt,
be mocs kol, ás ká ló dik el le nem? Öröm mel je len tem: ez le het sé ges, de csak is -
te ni se gít ség gel. So kat kell imád koz ni és Jé zus ne vét se gít sé gül hív ni. Csak
így tu dunk jó sá go sak, sze líd lel kű ek ma rad ni. Ne ad juk te hát vissza a má -
sok tól ka pott sér té se ket, bán tá so kat, se be ket, ha nem sze re tet tel vi szo nyul -
junk azok hoz is, akik em be ri gon dol ko dás sze rint nem ér dem lik meg! Ez az
ir gal mas ság! Ne fe lejt sük el, hogy Is ten ke gyel me nél kül már mi is rég meg -
ér de mel tük vol na a ha lált, és még min dig süt ránk a nap, sőt Krisz tus ön -
fel ál do zá sá ból még örök éle tet is nyer he tünk!

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

12.35 / m1
A mag za ti élet tit kai
(fran cia is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2005)
(43')
A film a ter hes ség he te dik
hó nap já tól kö ve ti a mag zat
fej lő dé sét.
A méh ben hall ha tók az
anyai szív- és ér rend szer ál -
tal kel tett han gok, kü lö nö -
sen a lé pé sek za ja, az anya
hang ja és lég zé se, va la mint
az evést, ivást, emész tést kí -
sé rő han gok. De va jon mit
és ho gyan érez nek ezek a
csöpp nyi lé nyek zárt uni ver -
zu muk ban? 
Va jon ho gyan élik meg vi lág -
ra jö ve te lük pil la na tát? Ezek -
re a kér dé sek re ke re si a vá -
laszt a fran cia is me ret ter jesz -
tő film el ső része.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.10 / PAX
A köny vek köny ve Mag ló don
(do ku men tum film) (53')
16.45 / Film mú ze um
Az utol só met ró
(fran cia film drá ma, 1980)
(130')
19.35 / Bar tók rá dió
Fe lejt he tet len hang ver se nyek
az MR ar chí vu má ból
Tatja na Nyi ko la je va Bee tho -
ven-szo ná tá kat zon go rá zik
21.00 / Du na Tv
Zsák fa lu
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (76')

KEDD

9.00 / PAX
Csa lá di ma ga zin (19')
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Gú thy Lász ló fel ső őri lel kész
15.05 / Du na Tv
Ke rék be tör ve
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (73')
21.05 / m2
Az igaz ság fog sá gá ban
(ka na dai film drá ma, 2007)
(90')
21.10 / m1
Kü lö nös tör té ne tek
Ke pes And rás mű so ra
Da ni, há rom di men zi ó ban
21.30 / Du na Tv
Nap ló – Rad nó ti Mik lós
(fe ke te-fe hér ma gyar té vé film,
1975) (43')

SZERDA

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
A Svéd Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va”
A re for má tus egy ház fél órá ja
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
20.50 / PAX
Idő gaz da (nép raj zi film -
sorozat) (30') Kis asszony tól
adven tig, ka rá csony
22.50 / Du na Tv
Dal ma nő vér
(ma gyar do ku men tum film,
1999) (25')
23.25 / m2
Csend ben fut, mé lyen fut
(fe ke te-fe hér ame ri kai há bo -
rús film drá ma, 1958) (90')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 3-ától május 10-éig

CSÜTÖRTÖK

7.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.45 / HBO
Az el len ség nyel ve
(ame ri kai film drá ma, 2006)
(104')
15.45 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film -
soro zat, 2003) (30')
Az El sa völ gye
18.40 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
Ben c ze Ist ván pest er zsé be ti
kán tor port ré ja
21.00 / Du na Tv
Sze rel mem, Sza ra je vó
(hor vát–oszt rák–né met
filmdrá ma, 2006) (90')
22.15 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(ze nés film) (38')

PÉNTEK

12.05 / Bar tók rá dió
A Gö te bor gi Szim fo ni kus Ze -
ne kar hang ver se nye
Bruck ner: IX. szim fó nia
14.10 / Du na Tv
Vá ro sok, tör té ne tek – Gyu la
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2009) (27')
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Rad nó ti Mik lós:
Á la recher che…
20.55 / Du na II. Au to nó mia
Az ígé ret föld je (len gyel
filmdrá ma, 1975) (185')
22.00 / m2
A ping pong ki rá lya
(svéd film drá ma, 2008) (107')
23.15 / Du na Tv
Re vans (len gyel film drá ma,
2006) (104')
24.00 / Bar tók rá dió
El múlt Zsám bék Jazz Ope nek
leg ja va

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
14.40 / m2
A mér ték le tes ség nyo má ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2009) (44')
15.15 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2005) (15')
A Hagh pat- és San a hin-ko -
los tor – A fe le más test vér pár
17.05 / m1
Rad nó ti száz éve
Ün ne pi zá ró est
20.04 / Kos suth rá dió
Nap ló, 1942 –
Mun ka szol gá lat
Rad nó ti Mik lós nap lói alap -
ján szer kesz tet te és ren dez te
Dá ni el Fe renc
22.05 / m1
Moszk va tér
(ma gyar já ték film, 2001) (88')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Pécs ről. Igét hir det
Né meth Zol tán lel kész.
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
18.55 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te (25')
Ál lam ala pí tás
20.40 / Du na Tv
Vá mos Mik lós-klub
Ven dég: Ká nyá di Sán dor
20.58 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Bach: h-moll mi se
21.40 / Du na Tv
Ve ra Drake
(an gol–fran cia–új-zél an di
film drá ma, 2004) (124')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.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.

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lője

H I R D E T É S

A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár -
ja ked ves vá sár ló it a XVII. Szent
Ist ván könyv hé ten!
Idő pont: má jus 11–16.
Hely szín: Bu da pest,
Fe ren ci ek tere, 15. stand.
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