
Ugyan ki em lék szik még a ré gi, nem
iga zán szép idők re, ami kor fu tó tűz -
ként ter jedt a hír is me rő se ink kö ré -
ben: ba nán ér ke zett a kö ze li bolt ba!
A benn fen te sek már ezt meg elő ző -
en meg kap ták a fü lest bol ti el adó is -
me rő sük től, ne kik a pult alól ad ták
oda az elő re el ké szí tett szaty rot.
Más ha lan dók meg be áll tak a sor ba,
és re mény ked tek: mi előtt el fogy na a
ba nán, ők is sor ra ke rül nek.

Ma már té len-nyá ron ott a ba nán,
a na rancs és más eg zo ti kus dé li gyü -
mölcs a szu per mar ke tek és a kis
zöld ség-gyü mölcs áru sok pol ca in.
Akár tél víz ide jén is le het chi lei cse -
resz nyét és föl di ep ret vagy dél-af ri -
kai sár ga dinnyét vá sá rol ni – an nak
per sze, aki meg tud ja fi zet ni. Jó ma -
gam ma ra dok a meg szo kott mel -
lett, té len együk a jó fé le ma gyar jo -
na tán és gol den al mát, eset leg ak kor,
de csak is ak kor a na ran csot. Nyá ron
meg fo gyasszuk az itt hon ter mett,
nap ér lel te íz le tes gyü möl csö ket,
pap ri kát és pa ra di cso mot. 

Mos ta ná ban új faj ta bol ti tö meg je -
le ne tek bor zol ják a ke dé lye ket. A mi -
nap az egyik üz let lánc né hány bolt já -
ban es te hét és nyolc óra kö zött öt -
száz öt ven fo rin tért árult egy gu ri ga
Trap pis ta saj tot. Az érin tett bol tok ban
min de nütt ha tal mas tö meg gyűlt
össze. Az em be rek tü le ked tek a saj tért,
pa rázs han gu lat ala kult ki. A bol ti el -
adók nem bír ták fenn tar ta ni a sajt ra
áhí to zók kö zött a ren det, volt, ahol
rend őri be avat ko zás ra ke rült sor.

Há la Is ten nek, hogy most nem sé -
rült meg sen ki sem. Ugyan is má sutt,
ha son ló hely zet ben, már ha lá los ál do -
za ta is volt az ilyen üz le ti ak ci ók nak.
Volt, hogy el ta pos tak egy em bert, a tu -
dó sí tás sze rint több szá zan gya lo -
gol tak ke resz tül a sze ren csét le nen.

Most azon ban az em be rek nem
ol csó lap to pért, ked vez mé nyes árú
mik ro sü tő ért tü le ked tek, ha nem saj -
tért. Most nem pár tíz ezer fo rin tot tu -
dott meg ta ka rí ta ni a szem fü les, ide jé -
ben ér ke ző. Egy da rab sajt meg szer zé -
se ese tén pár száz fo rint le he tett a nye -
re ség. No meg per sze a si ker él mény…

Ennyi re sze gé nyek len nénk? Ide ju -
tot tunk, hogy van nak hon fi tár sa -
ink, akik nek ez a né hány száz fo rint
is je len tős meg ta ka rí tást je lent? Biz -

to san így is van. Nem lá tok be le
per sze má sok pénz tár cá já ba, de az el -
múlt hét év gaz da sá gi lejt me ne te,
majd mély re pü lé se egé szen biz to san
so kak anya gi le he tő sé ge it kur tí tot ta
meg ala po san. Fel mé ré sek so ra ta nú -
sít ja, hogy egy re szé le se dik a sze gény -
ség ben élők szá ma, de azo ké is, akik
már a tar ta lé ka i kat élik fel. Va ló ban,
akik ön hi bá ju kon kí vül ke rül tek
ennyi re ki szol gál ta tott hely zet be,
azok nak a négy-, öt száz fo rint meg -
ta ka rí tás is szá mít.

Van itt azon ban még más is. Ezt
ta lál tam az In dex című in ter ne tes új -
ság ban: „Min den szo ci ál pszi cho ló -
gi ai alap ve tés ben ben ne van, hogy ha
va la mi re azt mond juk, ke vés van be -
lő le, ak kor az em be rek kez de nek
úgy vi sel ked ni, mint ha fon tos len ne
ne kik. Ha va la mi ből ke vés van, ak -
kor is vágy nak rá, ha egy ál ta lán
nincs rá szük sé gük – mond ja dr. Fü -
löp Már ta pszi cho ló gus, az MTA
Pszi cho ló gi ai Ku ta tó in té ze té nek tu -
do má nyos fő mun ka tár sa. – A szű kös
erő for rás mo ti vá ci ót te remt, és evo -
lú ci ós ver sen gés re kész tet. Sen ki
nem akar vesz tes len ni. A hely zet ar -
ról szól, hogy győz ni akar. És ab ban
a pil la nat ban ez már más ról szól. Ez
már nem a sajt.” 

Ami re a pszi cho ló gus azt mond ja,
hogy az adott hely zet ben nor má lis és
ki szá mít ha tó em be ri vi sel ke dés, ah hoz
a ke resz tény még mást is hoz zá tud
ten ni. És pe dig azt, hogy az em ber nek
igen is van le he tő sé ge el len áll ni az őt
érő be ha tá sok nak. Töb bek közt et től
em ber. Nem kö te le ző sod ród nia, nem
kell a nyáj ban ön ma gát min den kép pen
fel ad nia. Sza bad sá ga van ar ra, hogy ő
irá nyít sa a fo lya ma to kat, s ne a kö rül -
mé nyek irá nyít sák őt. Sőt má so kat is
meg győz het mind er ről. Az em ber nek
nem csak ösz tö nei és vá gyai van nak.
Azt is tud ja, mi a jó, és mi a rossz, mi
he lyes, és mi hely te len. S ha még ke -
resz tény is, ak kor a for rást is is me ri,
amely ből me rít ve fe lül emel ked het a
kö rü löt te ka var gó in du la to kon.

S ha nem, ak kor ma rad az, amit
egy szem ta nú így írt le: „A han gu lat
és lát vány a há bo rús ré gi ók ra jel lem -
ző, éhe ző em be rek ön ma guk ból ki -
vet kő zött vi sel ke dé sé re kí sér te ti e -
sen em lé kez tet. Egy ki ló saj tért meg -
lök dös ték és in zul tál ták egy mást,
gye re ke ket ta pos tak és nyug dí ja so kat
te per tek le.”
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„A Bé kés Me gyei Hír lap ban jú ni us 19-én nap vi lá -
got lá tott in ter jú ban ma ga a tá vo zó sem rej tet te
vé ka alá el köl tö zé sé nek va lós okát: a gyü le ke zet
töb bi lel ké sze nem tud ve le együtt dol goz ni.”

„Gyújtsd fel, Isten, ezt a várost!” f 5. oldal

„Jel ké pes nek is mond ha tó, hogy Haydn el ső
fenn ma radt, tizenhét éves ko rá ban kom po nált
mű ve, a Mis sa Bre vis és az utol só, tel je sen be -
fe je zett mű ve, a Har mo ni en mes se is egy ház ze -
nei al ko tá s.”

Haydn egyházi zenéje f 6. oldal

„Is ten igé jé vel fel töl tőd ve, fan tasz ti kus
él mé nyek kel gaz da god va száll tunk fel a
busz ra. A ha za ve ze tő úton éb red tem rá
ar ra, hogy éle te met Is ten szol gá la tá nak
sze ret ném szen tel ni.”

Egyházmegyei csendesnap f 12. oldal

Egy ki ló Trap pis ta
g Lup ták György

Egy palackposta utóélete f 5. oldal
Fókuszban az országos iroda f 8–9. oldal
A köz véleménye… f 10. oldal
Mit várok az evangélikus presbiterek
országos találkozójától? f 13. oldal
Tapintható énekek f 14. oldal

b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) jú ni us 19-én,
pén te ken dél után zár ta
2008/2009-es tan évét – a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en – a bu -
da pest-zug lói evan gé li kus temp -
lom ban. A tan év zá ró is ten tisz -
te let és ün ne pi ülés a há la adás és
az út ra in dí tás je gyé ben telt.

Az is ten tisz te le ten dr. Orosz Gá bor
Vik tor egye te mi lel kész az 51. zsol tár
14. ver se alap ján hir det te Is ten igé jét:
„Add meg új ra üd vös sé ged örö mét,
erő síts meg a kész sé ges lel kü let ben!”
Ige hir de té sé ben azo kat a gon do la to -
kat idéz te meg, ame lyek az „Öröm
van ná lad, még ha bú bá nat” kez de -
tű éne ket (364.) ének lő gyü le ke zet
egyes tag ja i nak fe jé ben meg fo gal ma -

zód hat tak. Szólt az el ső pa dok egyi -
ké ben ülő fi a tal em ber ről, aki ar ra
gon dolt, hogy kül ső és bel ső hí vá sok -
nak en ge del mes ke dünk, és va la mi kor
azt ta nul ta, hogy ez la ti nul „vo ca tio
in ter na” és „vo ca tio ex ter na”. De
most már in kább a va ká ció in ter na és
va ká ció ex ter na kez dőd het ne, hi -
szen itt a nyár, a bel ső és a kül ső pi -
he nés sza bad sá ga. „Ki kel le ne már pi -
hen ni ma gam ból sok min dent…” –
tű nődött.

Be szélt ar ról az igehirdető, aki a
temp lom hát só pad já ban a sza bad ság
mi ben lé té ről szőtt magasztos gon -
do latokat. „Ho gyan őriz het ném meg
bel  ső bé ké met?” – töprengett. Odá ig
ju tott, hogy ha a jó mel lett kö te le zi el
ma gát, ak kor sza bad dá vá lik a szél ső -
sé gek től. És hogy bel ső bé ké jét, a bé -
ke bel ső te rét sen ki sem ve he ti el tő -
le, mert azt aján dék ba kap ta egy kor… 

Volt, aki nek fel vil lant egy kép:
egy fi a tal em ber áll egy fe hér vá szon
előtt, alat ta a fel irat: a jö vő tá gas és
ra gyo gó. Az tán a fe hér vá szon meg -
telt ké pek kel, ez egy szí nes vi tor la vá -
szon ra em lé kez tet te, amely be be le -
ka pott a szél, és a ha jót a ki kö tő fe -
lé re pí tet te, mi köz ben a par ton már
so kan stran dol tak, me le ged tek a nap
fé nyé ben. Örö möt ér zett… 

Ige hir de té sét az egye te mi lel kész
így zár ta: „Igen, a gyü le ke zet együtt
pré di kált, mi köz ben Is ten sze re tet tel -
jes ke gyel mé ben osz toz tak. Ész re vet -
ték, hogy a Szent lé lek ih le ti gon do la -
ta i kat, lé pés ről lé pés re. Fel tűnt ne kik,
hogy a mo soly és a há la, az üd vös ség
el ső zsen gé je ként, a nagy egész be
von ja őket, kö zö sen. Mi köz ben el -
kezd ték az ének utol só so rát éne kel -
ni: Itt és a menny ben. Hal le lu ja!”

Győ zel met nyer tünk,
ne ved ben já runk

Tan év zá ró is ten tisz te let és ün ne pi ülés a teo ló gi án

b Idén is fel boly dult méh kas hoz
ha son lí tott az or szág Abas ár tól
Zsám bé kig ezen a bi zo nyos
nyár éj sza kán, jú ni us 20-a éj je -
lén, a nyá ri nap for du ló ra (jú ni -
us 21.) vir ra dó ra. Az eu ró pai
nagy vá ro sok ha gyo má nya it kö -
vet ve 2003 óta Ma gyar or szá gon
is az év leg hosszabb nap já hoz,
Szent Iván hoz leg kö ze lebb eső
szom bat éj jel ren de zik meg a
mú ze u mok éj sza ká ját. Idén két -
száz mú ze um kö zel két ezer
prog ram mal és ki ál lí tás sal vár -
ta a kö zön sé get. Az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um má sod szor
kap cso ló dott be a hi va ta los ren -
dez vé nyek so rá ba.

Egyet len pon ton kel lett csak re mé -
nye ik ben csa lat koz ni uk a szer ve zők -
nek: az idő já rás – amely re a leg na -
gyobb jó szán dék kal sin csen be fo lyá -

sa sen ki nek – nem volt ke gyes. Leg -
alább is a tu dó sí tó ál tal be járt Bu da -
pes ten, ahol szo kat lan hi deg és vi gasz -
ta la nul sza ka dó eső kö vet te az elő ző
na pi har minc fo kos hő sé get… 

De ez ak kor is csak pil la na tok ra
ront hat ta el az alap han gu la tot. Hil -
ler Ist ván ok ta tá si és kul tu rá lis mi -

nisz ter nek az idei ren dez vényt be ha -
ran go zó, üd vöz lő sza vai ér vé nye sek
ma rad nak: ki nek-ki nek egy kü lön le -
ges, va rázs la tos nyári éj jut az eszé -
be a mú ze u mok éj sza ká já ról, ami kor
a csa lád dal, ba rá ti tár sa ság gal mú ze -
u mi ka land tú rá ra in dul.

Ez az éj sza ka más volt, mint a töb bi…
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b Szin te más ra sem biz tat ez az
ének, „csak” er re: Di csér jé tek az
Urat! Di csér jé tek a vi lág Te rem -
tő jét és Meg újí tó ját mind az zal,
amit tő le kap ta tok!

A Zsol tá rok köny vé nek utol só há rom
éne ke – a 148., a 149. és a 150. zsol -
tár – mind gon do la ta i ban, mind ha -
gyo má nyos hasz ná la ta sze rint szo ro -
san össze tar to zik. Már a leg ko ráb bi
ke resz té nyek is e há rom „La udes-
zsol tár ral” kö szön töt ték a reg gelt, a
vi lág új ra éb re dé sét. Sőt az ószö vet -
sé gi idők ben is össze tar to zó nak érez -
ték e há rom zsol tárt, s a ke gyes zsi -
dó ima gya kor lat is reg ge li imád ság -
ként hasz nál ta őket. Va ló szí nű leg a
fel tá ma dás haj na lán is eze ket éne kel -
ték a Jé zus tes tét meg ken ni kí vá nó
asszo nyok, így ne künk, a Krisz tust
kö ve tők nek már nem csak a te rem tő,
ha nem az új já élesz tő Is ten di csé re tét
is hor doz zák ezek az éne kek.

A 148. zsol tár so rol ja a vi lág egye -
tem lé te ző it – az égi tes tek től kezd ve
a ter mé sze ti erő kön át, az ál la to kon,
nö vé nye ken ke resz tül a min den ren -
dű és ran gú em be re kig –, és is ten di -
csé ret re buz dít ja őket. A 149. zsol tár
foly tat ja a sort, hogy a go noszt le győ -
ző Is tent, az íté lő Urat di csér jük min -
den le het sé ges mó don. A 150. zsol tár
pe dig össze fog lal ja az elő ző e ket, és
meg nem szű nő di cső í tés re biz tat.

Ha éne kel jük e zsol tárt, egy mást
buz dít juk – mond ja Szent Ágos ton –,
s mi köz ben egy szer re fo gad juk és ad -

juk is to vább a buz dí tást, ma gunk is
di csé ret té vá lunk. Mert ez az iga zi cél:
„Nem elég, ha nyel vünk és han gunk
di csé ri az Is tent, ha nem a lel ki is me -
ret nek, az élet nek, a tet tek nek is di -
csér ni kell őt!” Az Is ten nek tet sző élet
az igaz is ten di csé ret.

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv ben
– a szer kesz tés el ve i nek meg fe le lő en –
egy más mel lé ke rült a 150. zsol tár bib -
li ai szö ve ge (GyLK 779) és az ab ból ké -
szí tett ver ses át irat Szen czi Mol nár Al -
bert ma gyar for dí tá sá ban (GyLK 780).
Könnyen ké pet kap ha tunk így a gen -
fi zsol tá rok egyik jel leg ze tes sé gé ről:
amennyi re le het sé ges, a vá lasz tott
vers for ma ke re te in be lül igyek szik
mi nél pon to sab ban ra gasz kod ni az
ere de ti zsol tár szö veg hez.

Di csér jé tek az Urat! Hol? „Az ő

szen té lyé ben”, az „ég bol to za ton”, ott,
ahol ő ural ko dik („Hol or szá gol ke -
gye sen”). Di csér jük őt a vi lág min den -
ség temp lo má ban, az egy ház temp -
lo ma i ban és szí vünk temp lo má ban
egy aránt és egy szer re!

Di csér jé tek az Urat! Mi ért? Ha tal -
má ért, amellyel te remt, és cso dá i ért,
amellyel új já te remt. A ver ses zsol tár
még hoz zá te szi: ezek szem lé lé se
köz ben min den ki meg ért he ti („Min -
den ve he ti eszé be”), ki a vi lág min -
den ség Ura.

Di csér jé tek az Urat! Mi vel? Ze né -
vel és tánc cal. Azok kal az esz kö zök -
kel, ame lyek a szó be li ség előtt is az
em be rek ren del ke zé sé re áll tak már
ér zel me ik, szán dé ka ik ki fe je zé sé re.

A bib lia for dí tók több sé ge sa ját
ko rá nak hang sze re it so rol ja fel. Ma

éne kel het nénk így is: „Di csér jé tek őt
a leg ki mű vel tebb ze nei esz kö zök -
kel, az Is ten től ka pott te het sé ge tek -
kel, de ha kell, dön ges sé tek meg a
basszus gi tár húr ját, húz zá tok meg a
ha ran go kat, hogy min den ki meg -
hall ja, ki a vi lág te rem tő je és meg újí -
tó ja, egyet len re mé nyünk.” S ta lán
még kö ze lebb ke rü lünk a zsol tár
ere de ti szán dé ká hoz, ha így ér tel mez -
zük so ra it: „Szó lal tas sa tok meg min -
dent, ami ké pes a re zo nan ci á ra, és ti
ma ga tok is re zo nál ja tok a meg szó lí -
tó Is ten sza vá ra!”

Ez a gen fi zsol tár igen al kal mas a
lel ke sült ének lés re. A bel ső is mét lé -
sek kel két aszim met ri kus rész re ta golt
dal lam a sza kasz zá ró so rok ki vé te lé -
vel mind vé gig fel fe lé tö rek szik: elő ször
még csak ter cug rá sok kal, de a har ma -
dik dal lam sor tól már ál ta lá nos sá vá -
lik a fi gye lem éb resz tő, fel fe lé ug ró
kvart. (A dal lam ta ní tá sa kor for dít -
sunk kü lön fi gyel met az el ső és a ha -
to dik sor ha son ló sá gá ra, ki emel ve a
kez dő lé pé sek kü lön bö ző sé gét!) Az
ének rit mu sa is fe szes ének lést tesz le -
he tő vé. Vers so ron ként azo nos a rit -
mus kép let, ami hez szin tén csak a
zár la ti so rok ban já rul még egy meg -
nyug vást szer ző hosszú ér ték. 

Könnyen ta nul ha tó, von zó dal -
lam hor doz za te hát a 150. zsol tár ver -
ses szö ve gét; ért he tő a nép sze rű sé -
ge a re for má tus fe le ke ze ten kí vül is.
Ma gyar or szá gon leg töb ben Ko dály
Zol tán há rom szó la mú egy ne mű ka -
ri fel dol go zá sá ból is mer he tik.

g Ben ce Gá bor

A 150.  G EN FI  Z S OL TÁR

Di csér jé tek az Urat!
C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Mert ha Isten nem teremt is bűnt,
nem szűnik meg a Lélek elvesztése
után a bűn által megromlott emberi
természetet alakítani és jobbítani,
ahogyan egy szobrászművész hibás
fából is szobrot farag. Amilyen a ter-
mészete, olyan az ember! Isten tehát
ebből az Ádám-természetből for-
málja és alakítja.”

d Luther Márton:
A szolgai akarat

(Jakabné Csizmazia Eszter,
Weltler Ödön, Weltler Sándor

fordítása)

– Meg kell tér ned!
So ha nem fe lej tem el az ar cát.

Azt me sél te, hogy nem bír ta to vább,
meg kel lett osz ta nia va la ki vel a fáj -
dal mát. Úgy las san-las san rá jött,
hogy nem így akar él ni. Egy re több
hü lye ség be – így mond ta – ke ve re -
dett, egy re ke vés bé mert tü kör be
néz ni. A szü le i vel meg sza kí tot ta a
kap cso la tot, csak ma gá nak élt. De
mi lyen élet volt ez…? 

– El kel lett mon da nom va la ki -
nek, hogy sze ret nék meg vál toz ni,
sze ret nék vég re él ni, úgy, ahogy má -
sok – tör nek elő be lő le a sza vak. –
Ta lál ni egy sze re tő fe le sé get, együtt
ne vel ni a gye re ke ket, dol goz ni, hi szen
jó szak mám van. Nem tud tam már
to vább ma gam ban tar ta ni, annyi ra
azt érez tem, hogy a vál to zás hoz
szük sé gem van va la ki se gít sé gé re, tá -
mo ga tá sá ra, ar ra, hogy meg ért, mel -
let tem van. Eszem be ju tott a gyer -
mek ko rom, a temp lom, aho vá annyi
szép em lék köt a ré gi idők ből. Vé gül
is rá szán tam ma gam, el men tem a lel -
ké szi hi va tal ba. Új lel kész volt, fo ga -
dott, bár sok ide je nem volt. Pró bál -
tam gyor san el mon da ni, hogy mi van
ve lem, mi ben sze ret nék se gít sé get
kér ni. Rám né zett, és azt mond ta:
„Meg kell tér ned, utá na gye re vissza.”

A fa ri ze us Si mon már alig vár ta,
hogy ki de rül jön az igaz ság. Annyi
min dent hal lott már Jé zus ról. Meg -
döb ben tő hí rek ju tot tak el hoz zá.
Meg gyó gyí tot ta a po gány ka per na -
u mi szá za dos szol gá ját messzi ről,
egyet len szó val, úgy, hogy nem is lát -
ta. Meg szánt egy öz vegy asszonyt,
aki nek egyet len fia meg halt. De ő fel -
tá masz tot ta.

Ki ez az em ber? Lát nia kel lett, ta -
lál koz ni akart ve le, hogy ki de rül jön,

mi is tör té nik itt, ki is ez a döb be ne -
tes hí rű ide gen. Meg hív ta a há zá ba,
hogy be szél hes sen ve le. Már majd -
nem fel tet te a Jé zus meg is me ré sé ben
oly fon tos el ső kér dé sét, ami kor szin -
te be tört az aj tón az az asszony, akin
pon to san lát szott, hogy az ut cán mi -
vel fog lal ko zik. Már a hely zet is meg -
szé gye ní tő: Jé zus elé ve tet te ma gát, és
úgy sírt, hogy a könnyei a Mester lá -
bá ra öm löt tek, ahon nan nem győz te
a ha já val tö röl get ni. Utá na drá ga ke -
net tel ken te, si mo gat ta a lá bát. És Jé -
zus mind ezt hagy ta. Nem kell itt
egy kér dés sem, most már min den vi -
lá gos, nem le het pró fé ta, hi szen ak -
kor azon nal tud ná, mi lyen bű nös ez
az asszony, és csak bajt hoz rá! 

Va la hol itt tart ha tott a fa ri ze us Si -
mon a hely zet ér té ke lé sé ben, ami kor
Jé zus meg szó lí tot ta. Pon to san tud ta,
hogy Si mon min gon dol ko dik, hogy
ma gát igaz em ber nek tart va mi ként
vé le ke dik a bűn ről. Döb be ne te sek Jé -
zus sza vai. Sze mé re ve ti Si mon nak,
hogy a leg alap ve tőbb ven dég lá tói
fel adat ról is meg fe led ke zett. Sa ját
há zá ba hív ta, szem ben ült ve le, és
még sem ta lál koz tak. 

Si mon az ese mé nye ket kí vül ál ló -
ként néz te, a gon do la ta it kí vül ről fo -
gal maz ta meg. Kí vül ről vagy in kább
a ma ga be zárt vi lá gá ból. A bű nös
asszony pe dig, aki Jé zus hí ré re megy
oda, ke gyel met nyer. Át éli, hogy Jé -
zus ban va la mi olyan tisz tí tó, fel sza -
ba dí tó erő mun kál ko dik, amely még
az ő min den ki ál tal meg ve tett, bű nös
éle té nek is új irányt ad. A fa ri ze us a
bűnt és a bű nöst vizs gál gat ja. Mi köz -
ben mind ket tő től el ha tá ro ló dik, a
mel let te ülő, Is ten ke gyel mét köz ve -
tí tő Jé zus tól ke rül egy re tá vo labb ra.
A sza vak nél kül is se gít sé get ké rő bű -

nös asszony pe dig, Jé zus lá ba i hoz bo -
rul va, bűn bo csá nat ban ré sze sül.

A bűn nek mi is gyak ran csak az
eti kai ol da lát vizs gál juk. Meg néz zük,
mi lyen cse le ke de tek té rí te nek le a jó
út ról. Mind ezt per sze a sze münk ben
egy re na gyobb ra nö vő ge ren dá val
tesszük. Pe dig lel ki va ló sá ga sze rint
a bűn nem egyéb, mint hi tet len ség,
ame lyet csak az Úr or vo sol hat. A bűn
kö te lé ke csak előt te, ben ne tud ol -
dód ni, csak az ő ke gyel me tud be lő -
le fel sza ba dí ta ni.

Mi lyen sok em bert bé lye gez ma is
bű nös nek az egy há zi köz vé le mény!
Ez zel el is zár ja tő lük az élő evan gé -
li um meg hal lá sá nak, át élé sé nek le he -
tő sé gét. Pe dig Krisz tus az evan gé li -
um hir de té sé re kö te le zi ta nít vá nya -
it, se több re, se ke ve sebb re.

A tör té net ben Jé zus a ke gye lem -
ből táp lál ko zó sze re tet cse le ke de te -
it hi á nyol ja Si mon éle té ből. Ez az
alap ve tő prob lé ma. Ez a bűn. Ez
már nem a fel szí nes ítél ge tés szint -
je, ha nem eg zisz ten ci á lis, a tel jes
em bert érin tő kér dés. Ha nincs gyü -
mölcs éle tem fá ján, ak kor mi lyen is
az én hi tem? Ez a mi sze mé lyes kér -
dé sünk, nem má so ké. 

Tér del tél már az Úr elé az zal a kér -
dés sel, hogy mit is vár ő tő led? Nem
az egy há zad, a ba rá ta id, a csa lá dod,
a szü le id, ha nem Jé zus. Itt kez dő dik
a meg úju lás, sze mé lyes és egy há zi
szin ten egy aránt. A kér dés az, hogy
va ló ban ko mo lyan tud juk-e ven ni Jé -
zus ta ní tá sát, sza va it. Ke res sük-e
még egy ál ta lán őt? Érez zük-e a szo -
rí tó kész te tést, hogy nap ról nap ra ta -
lál koz zunk az élő Is ten kö zöt tünk je -
len le vő vi lá gá val? Az így szok tuk vagy
a nem így szok tuk vi lá gá ból ki lép ve
van-e bá tor sá gunk az örök ké va ló, de

min dig vál to zó is te ni pers pek tí vát kö -
vet ni? A kér dé sek re csak Jé zus ad hat -
ja meg azo kat a vá la szo kat, ame lyek
bé kes sé get nyújthat nak szá munk ra.

Be szél ge tő tár sam so ha nem ment
vissza a lel kész hez. Ő ugyan is már
rég nem ott tar tott, mint ami re a lel -
kész re a gált. Ő azért ment oda, hogy
va la ki meg hall gas sa. Nem azért,
hogy el ítél je, bí rál ja, vagy még erő -
sebb bűn tu da tot kelt sen ben ne. Ha -
nem hogy be szél jen ne ki a Sza ba dí -
tó ról, aki egye dül hi va tott ar ra, hogy
bű nö ket bo csás son meg. Hal la ni
sze re tett vol na ar ról, hogy le het a bű -
nö sen fel ra kott kö te lé kek től meg sza -
ba dul va, sza ba don él ni Krisz tus ban,
és Jé zus szol gá la tá ban el kö te le ződ ni.
Az új élet le he tő sé gét ke res te, amely -
ről tud ta, hogy csak ak kor le het sé ges,
ha ter he it le tud ja ten ni.

Nagy fe le lős ség az el hí vá sunk, hi -
szen Jé zus – a vi lág ba kül dve ta nít -
vá nya it – az ige nek és ne mek vi lá gos
ki mon dá sá ra kö te le zi őket. Pál ezért
mond ja: „…a te rem tett vi lág só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né -
sét.” (Róm 8,19) Mer jük ma is meg hal -
la ni az Úr hang ját, mert az ő hang ja
egye dül élő és ha tó.

g Jo hann Gyu la

Imád koz zunk! „Jöjj, Szent lé lek, té ged
hí vunk és ké rünk, / Hi szen lá tod a mi
erőt len sé günk. / Szent tü zed del töltsd
be szí vünk-lel kün ket, / Új mun ká ra
te ké szíts fel ben nün ket! Szent há -
rom ság, min den ál dás tő led jő. / Ke -
gyel med del új szol gá kat hívsz elő. /
Tő led vá runk ma is erőt, úju lást.
/ Kér ve ké rünk, áldd meg ezt az in du -
lást!” Ámen! (EÉ 315,3–4)

A VA SÁRNAP IG ÉJE
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Sze re tő mennyei Atyánk! Sza vad
biz tat ar ra, hogy min den gon dun kat
eléd hoz hat juk. Ké rünk, hall gass
meg min ket, ami kor eb ben bíz va
kö nyör günk hoz zád!

Kö nyör günk hoz zád egy há za dért,
gyü le ke ze tün kért. A te Fi ad min den
kon ven ci ót, elő íté le tet fel füg gesz tő
mó don kép vi sel te em ber sze re tő ir -
gal ma dat, ami kor a bű nös asszony
meg ken te a lá bát. Add, hogy kö -
zös sé ge ink min de nek előtt en nek le -
gye nek kép vi se lői a vi lág ban.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, aki -
ket már el ért öröm hí red. Sza ba díts
meg min ket min den val lá sos fö lény -
től, amely ki akar ja sa já tí ta ni a te ha -
tár ta lan sze re te te det.

Kö nyör günk hoz zád a könnye ző -
kért. Nem csak azo kért, akik fi zi kai
fáj dal muk ban sír nak, nem csak azo -
kért, akik nek az ér zel mi vesz te ség
csal könnyet sze mük be, ha nem azo -
kért is, akik könnyez ve döb ben tek rá,
hogy so ha nem fi zet he tik vissza ne -
ked az adós sá gu kat.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik -
nek csa lá di ház tar tá sa a gaz da sá gi
vál ság mi att az össze om lás szé lé re ke -
rült: te adj em ber sé get és szo li da ri -
tást a hi te le zők szí vé be, hogy a re mélt
ha szon he lyett em ber tár sa ik szük sé -
gét is lás sák, és te küldj ta lá lé kony se -
gí tő ket az el adó so dot tak hoz.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
nem adó sod tak el, hogy ké pe sek le -
gye nek meg lát ni a kör nye ze tük ben
élők hi á nya it, és úgy tud ja nak se gí -
te ni, hogy köz ben nem aláz zák meg
a szük sé get szen ve dőt.

Kö nyör günk hoz zád a fon tos po -
zí ci ók ban lé vő kért, hogy a sok fé le ér -
dek kö zött el ne té ved je nek, a sa ját
po zí ci ó juk fél té se he lyett fi gyel je -
nek a te mon da ni va lód ra is.

Kö nyör günk hoz zád ön ma gun -
kért, hogy éle tünk fe lett ki mon dott
sza vad – „Meg bo csát tat tak a te bű -
ne id” – ad jon ne künk bé kes sé get,
hoz zád va ló fel té tel nél kü li hű sé get,
egy más irán ti elő íté let nél kü li sze re -
te tet.

Hall gass meg min ket, Urunk, és
add meg, hogy Jé zus Krisz tu sért fé -
le lem és bi zal mat lan ság nél kül szó -
lít has sunk meg té ged, úgy, mint a
gyer me kek sze re tő ap ju kat: Mi
Atyánk…

Oratio
œcumenica
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Egye dül Is ten sza va élő és ha tó
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2007 ko ra ta va szán az zal a ké rés sel
ke re sett meg Hall ga tó né Haj nal Ju -
dit, a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó ja,
hogy az is ko la kö zel gő ju bi le u ma
al kal má ból ír jak rö vid kö szön tőt az
in téz mény ké szü lő év köny vé be. Ké -
ré sé nek ele get tet tem. Az itt kö vet -
ke ző né hány sor meg is je lent ak kor
az is ko la év köny vé ben.

Mint nem ze dé ke ken ke resz tül sok
más di ák nak, kö zel öt ven év vel ez előtt
ne kem is ez zel a mon dat tal mu tat ko -
zott be – Lé nárd Sán dor sza va i val él -
ve – a „vas or rú nyelv”: Non scho lae
sed vi tae dis ci mus – Nem az is ko lá -
nak, ha nem az élet nek ta nu lunk. Az
óko ri fi lo zó fus, Se ne ca sza vai kö zel két
év ez re dig meg fel leb bez he tet len nek és
örök ér vé nyű nek tűn tek. Az tán a mö -
göt tünk lé vő év ti ze dek ben egy más
után jöt tek a kü lön fé le, re form nak ne -
ve zett kí sér le tek, ame lyek az ősi böl -
cses sé get is erő sen kér dé ses sé tet ték. Va -
jon a sok fi as kó után el mond hat juk-
e vég re: hely re állt a rend, és ha zánk -
ban az is ko lák nak – kö zöt tük az egy -
há zunk fenn tar tá sá ban mű kö dők nek
– nincs más dol guk im már, csak az,
hogy hi va tá suk sze rint ok tas sák és
ne vel jék a rá juk bí zott gyer me ke ket, fi -
a ta lo kat? Ítél je meg ezt min den ki a sa -
ját ta pasz ta la tai sze rint! Tar tok tő le,
hogy a hely zet – 2007-ben Ma gyar or -
szá gon – egy ál ta lán nem ró zsás.

Ezért kell kü lö nö sen is nagy sze re -
tet tel, fe le lős ség gel és meg be csü lés sel
gon dol nunk óvo dá ink ra, is ko lá ink ra,
pe da gó gu sa ink ra! Több fron tos küz de -
lem ben kell helyt áll ni uk, hogy be tölt -
hes sék kül de té sü ket, és va ló ban élet -
re ne vel jék gyer me ke in ket. De me lyik

élet re? Hi szem, hogy – sa já tos kül de -
té sük sze rint – ar ra a má sik ra is,
amely ről Jé zus Urunk így szólt: „Én
va gyok az út, az igaz ság és az élet –
Ego sum via, ver i tas et vi ta.” (Jn 14,6)
A szá mí tás tech ni ká ban szo ká sos
hon lap meg je lö lés lo gi ká ja sze rint
ezért ír tam cí mül is: vvv.Jé zus. Igen,
pont ez a re mény sé günk, hogy a re ánk
bí zott gyer me kek, fi a ta lok nem csak
tu do mány ban, test ben, ha nem a Jé -
zus Urunk irán ti sze re tet ben is gya -
ra pod nak. (Vö. Lk 2,52)

Ezek kel a gon do la tok kal kö szön töm
15 éve új élet re tá masz tott győ ri is ko -
lán kat, és kí vá nom, hogy tu do -
mánnyal, hit tel és sze re tet tel tölt se be
kül de té sét még sok-sok éven át. Ad
mul tos an nos! 

A két év vel ez előt ti em lé kek kö zül
vissza té rek a je len be. Né hány ese -
ményt kü lön is meg kell em lí te nem. 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 2.
va sár na pon, e so rok meg je le né se
előtt egy hét tel zár ta az el ső tan évét
az evan gé li kus ok ta tá si és ne ve lé si
rend szer leg fi a ta labb in téz mé nye, a
ma lom so ki egy ház köz sé günk fenn -
tar tá sá ban mű kö dő mar cal tői Kmety
György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da.

A Vo ca ti o nal Aca demy Ala pít vány
mar ká ból és így a tel jes el le he tet le nü -
lés ből ki men tett is ko la ne héz esz ten -

dőn van túl. A min den te kin tet ben
szük sé ges kon szo li dá ci ós fo lya mat
el ső rész ered mé nye i ért is há lát ad hat -
tunk a tan év zá ró is ten tisz te le ten.

Az 1970-es évek ben ezen a kör nyé -
ken, a kö zel ben lé vő ta ká csi–ge csei
társ gyü le ke zet ben vé gez tem lel ké -
szi szol gá la to mat. Ak ko ri szol gá la tom
em lé kei alap ján jog gal ál lít ha tom,
nem túl zás, ha egy faj ta cso da ként
tart juk szá mon a mai, a köz ség kul -
túr há zá ban meg tar tott tan év zá ró is -
ten tisz te le ten tör tén te ket. A pe da gó -
gus-ének kar és a gyer me kek vers -
mon dá sa és éne ke nem csak a most
be fe je zett el ső tan év biz ta tó ered mé -
nye i ről ta nús ko dott, ha nem a jö vő re -
mény sé gét is meg ala poz ta. Csak így
to vább, kmety sek! Nem vagy tok egye -
dül! So kak jó szán dé ka és egy há -
zunk imád sá ga tá mo gat ben ne te ket!

A leg if jabb után a leg idő sebb… Ez
most nem a tör té nel mi idő ská la sze -
rint, ha nem az új ra in du lás idő rend -
je sze rint ér ten dő. Az előb bi alap ján

a sop ro ni lí ce um el ső sé ge meg kér dő -
je lez he tet len, a rend szer vál tás hoz
kap cso ló dó új ra in du lás pál má ját
azon ban a hí res-ne ve ze tes bu da pes -
ti Fa sor vi szi el. Húsz év! Van nak, akik
szá má ra – új ra in dult is ko lá ink min -
den di ák ja ide tar to zik – már tör té -
ne lem. Mint ha min dig is így lett vol -
na. Az idő seb bek tud ják, hogy a tör -
té net – és nem csak a Fa so ré – ma ga
a cso da. Amit az 1980-as évek vé ge fe -
lé egy há zunk ak ko ri ve ze té se túl -
zás nak, lá za dó kö ve te lés nek vélt,
má ra már meg ha la dott sze rény el kép -
ze lés. Hi szen a Fa sor után új és új is -
ko lák tér tek vissza a lel ki édes anya,
evan gé li kus egy há zunk ke be lé be. 

Ok ta tó- és ne ve lő mun kánk tár gyi -
la gos elem zé se alap ján azon ban ki -
ke rül he tet len a kér dés: va ló ban
vissza tér tek-e? Per sze jo gi lag igen, ez
nem két sé ges, de hogy a vvv.Jé zus pe -
da gó gi ai gya kor la ta és hit val lá sos
el kö te le zé se sze rint is – er re nem
min den eset ben mer nék és tud nék Is -
ten előtt jó lel ki is me ret tel igen nel fe -
lel ni. Gon do lom, egyet ér tünk ab -
ban, hogy az ed dig meg tett út biz ta -
tó rész ered mé nyei és alá zat ra in tő
ku dar cai együtt em lé kez tet nek ben -
nün ket Urunk és Mes te rünk in tő sza -
vá ra: „…nél kü lem sem mit sem tud tok
cse le ked ni.” (Jn 15,5)

A la punk meg je le né se utá ni na pok -

ban – az új ra in du lás huszadik év for -
du ló ja mi att ép pen a Bu da pest-Fa so -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban – tart -
juk a tan év zá ró evan gé li kus pe da gó -
gus kon fe ren ci át. Az evan gé li kus ok -
ta tás ügyet rep re zen tá ló, kö rül be lül
ezer pe da gó gust és tíz ezer di á kun kat
kép vi se lő nagy sza bá sú ren dez vé nyen
nem csak szü le tés na pot ün nep lünk, és
nem csak tan évet zá runk, ha nem az
ese dé kes ten ni va lók szám ba vé te lén
túl fel tesszük ma gunk nak a kér dést:
va ló ban a Mes ter sza va pe da gó gi ánk
zsi nór mér té ke?

Mert ne fe led jük, pont ő, egye dül ő
az, aki fi gyel mez tet és meg győz ben -
nün ket ar ról, hogy is ko lá ink nak olyan
mű he lyek ké kell len ni ük, ahol – a hí -
res evan gé li kus pe da gó gia tör té nész,
Sch nel ler Ist ván fel is me ré se sze rint –
a sze re tet nyit ja meg a ta nít vány szí -
vét. Er re vá la szo lunk nap ról nap ra
evan gé li kus ok ta tá si rend sze rünk min -
den in téz mé nyé ben, óvo dá ink ban és
is ko lá ink ban. Ha na pi gya kor la tunk
en nek meg fe lel, csak ak kor tart hat juk
óvo dá in kat, is ko lá in kat evan gé li kus
ok ta tá si, ne ve lé si mű he lyek nek. Er re
se gít sen min ket a min den ha tó és ir gal -
mas Is ten!

vvv.Jé zus
Né hány gon do lat a tan év zá rás apropóján

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Al só göd kis evan gé li kus ká pol -
na temp lo mát 1929-ben szen tel -
ték fel. A ju bi le um al kal má ból
Lu ther Már ton egyik gon do la tá -
val in vi tál tak há la adó is ten tisz -
te let re: „…nem elég, hogy lát -
szat ra te gyem a jót, ha nem szí -
vem leg mé lyé ből fa ka dó jó kedv -
vel és sze re tet tel kell azt cse le ked -
nem.” A nyolcvan év ese mény tör -
té ne té ből mot tó ként ha gyo má -
nyo zó dott a hí vek re egy zsol tár -
idé zet is: „Ha az úr nem épí ti a
há zat, hi á ba fá ra doz nak az épí -
tők.” Múlt va sár nap en nek a két
gon do lat nak a je gyé ben ele ve ní -
tet ték fel a temp lom épí tés tör té -
ne tét a dél utá ni is ten tisz te le -
ten. Az ün ne pi al ka lom ige hir -
de tő je Me kis Ádám, az Észak-
Pest Me gyei Egy ház me gye es pe -
re se volt.

Kez det ben az evan gé li ku sok még
csak szór vány ban él tek Göd-pusz tán.
A „ker tek alatt” alig öt ki lo mé ter re lé -
vő fa lu, Cso mád anya köny vé ben az el -
ső gö di be jegy zés 1794-ből szár ma zik.
A kis gö di szór ványt 1916 jú li u sá ban a
vá ci anya egy ház hoz csa tol ták, ek kor
Scholtz Gusz táv püs pök aján lot ta fel
nyá ri haj lé kát is ten tisz te le ti cé lok ra,
majd fia, dr. Scholtz Osz kár nyi tot ta
meg új há zát az is ten tisz te le tek előtt. 

Az 1917. jú ni us 17-én tar tott is ten -
tisz te le tek offer tó ri u ma már a Kis gö -
dön lé te sí ten dő evan gé li kus ima ház ja -
vá ra lett a ta ka rék pénz tár ban el he lyez -
ve. Las san-las san nö ve ke dett az épí -
té si alap, de a vi lág há bo rú után az ad -
dig ra már szé pen gya ra po dott tő ke el -
ér ték te le ne dett. Ám az is te ni ke gye -
lem ből táp lál ko zó ne mes szí vű em be -
rek nem en ged ték az ima ház épí té sé -
nek szán dé kát el vesz ni. Ezen jó aka rat

meg erő sö dé sét szol gál ta az 1923. má -
ju si egy ház ve ze tői jó vá ha gyás, mely az
al só gö di fi ók egy ház meg ala ku lá sát
mond ta ki. Még eb ben az év ben lo vag
dr. Floch Alf réd és nő vé re – evan gé -
li kus édes any juk em lé ké re – a feny ves
er dő alatt száz négy szög öl nyi te rü le -
tet aján dé koz tak az ima ház cél já ra. A

gyü le ke zet a tel ken elő ször egy ha -
rang láb fel ál lí tá sát ha tá roz ta el, 1928-
ban vi szont már a temp lom épí té sét.
A terv fél év alatt meg is va ló sult: 1929.
jú ni us 16-án dr. Raffay Sán dor bá nya -
ke rü le ti püs pök szen tel te fel a ká pol -
na mé re tű is ten há zát. 

A má so dik vi lág há bo rú ide jén a
to rony fe lét szét lőt ték, a te tő be sza -
kadt, a pa do kat ki hord ták és el éget -
ték, az ol tár ké pet el vit ték. Szin te
min dent elölről kellett kez deni, de
1947 vé gé re a temp lom új já épült. (Az
új ra szen te lést dr. Or dass La jos püs -
pök vé gez te.) 

A gyü le ke zet nek ál lan dó lel ké sze
ugyan nem volt, en nek el le né re min -

den va sár nap tar tot tak és tar ta nak
ma is is ten tisz te le tet a temp lom -
ban. A szol gá la tot hol Vác ról, hol Új -
pest ről, hol Du na ke szi ről, hol pe dig
Cso mád ról vé gez ték.

A gö di le ány gyü le ke zet 1988-tól is -
mét Du na ke szi hez tar to zik – az ez -
red for du ló óta Ko vács Lász ló lel -

kész lát ja el az al só- és fel ső gö di is -
ten tisz te le tek temp lo mi szol gá la tát.
(A gyü le ke zet kán to ra dr. Itt zés Má -
té gö di la kos.) 

A temp lo mot 1994-ben – szú et te
fö dém szer ke ze te mi att – élet ve szé -
lyes sé nyil vá ní tot ták. Az új já épí tés -
ben a gö di pi a ris ta szak mun kás kép -
ző is ko la is részt vett, az anya gi a kat
– az egy ház ke rü let tá mo ga tá sa mel -
lett – a gö di ön kor mány zat, a hí vek
ado má nyai és sok-sok jó aka ra tú
szak em ber ön zet len mun ká ja biz to -
sí tot ta. Ma az al só gö di evan gé li kus
gyü le ke zet hez harminc, egy ház fenn -
tar tói já ru lé kot fi ze tő tag tar to zik. 

g Dr. Gu óth Emil

Hálaadás a nyolcvanéves
al só gö di Lu ther ut cai temp lom ban
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A li tur gi á ban az egye tem ének ka ra
(Wulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na ve -
ze té sé vel) és li tur gi kus ének sze mi -
ná ri u ma (dr. Fin ta Ger gely ve ze té sé -
vel) vett részt, va la mint Jo hann Gyu -
la mű kö dött köz re har so nán. 

A tan év zá ró is ten tisz te letet ün ne -
pi ülés kö vet te. Dr. Csep re gi Zol tán
rek tor be szé dé ben a húsz év vel ez -
előtt tör tént ese mé nye ket ele ve ní tet -
te fel, hang sú lyoz va a két év ti zed alatt
vég be ment fej lő dést. 

Ezek után a so kak ál tal várt pil la -
nat, a dip lo ma át adás kö vet ke zett.
Nap pa li ta go za ton ha tan sze rez tek
teo ló gus-lel kész sza kos ok le ve let,
egye te mi szin tű hit ta ná ri ok le ve let
pe dig hár man. A nyír egy há zi ki he lye -
zett ta go zat fő is ko lai szin tű hit ta nár
sza kán ok le ve let öten, míg a si ke res
zá ró vizs gá ról szó ló iga zo lást he ten
ve het tek át. 

A tanévzáró keretében kapták
meg az arra érdemesek doktori, illet -
ve habilitációs oklevelüket. Dr. Reuss
And rás pro fesszor szá molt be a le -
foly ta tott el já rá sok ról, majd új dok -
to ra ink: Gerő fi Gyu lá né Bre bovsz ky
Éva, Ha fen scher Ká roly, Ko dá csy-
Si mon Esz ter és Lack ner Pál lau dá -
ci ói hangzottak el, és a dok to ri fo ga -
da lom té tel kö vet ke zett. Ha bi li tá ci ós
ok le ve let vett át dr. Fe ke te Ká roly, a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem do cen se. 

Az ün ne pi ülés a ju bi lán sok kö -
szön té sé vel és ok le ve le ik át adá sá val
foly ta tó dott. Arany ok le ve let kap tak
az 1959-ben vég zet tek: D. dr. Har ma -
ti Bé la, La bos sa Lász ló, Zász ka licz -
ky Pál és Bár dossy Ti bor. Gyé mánt -
ok le vél ben a hat van éve vég zet tek ré -
sze sül tek: Bre bovsz ky Gyu la, Sza kál
Ár pád, va la mint Ve tő Bé la. Vas ok -
le ve let ka pott a hat van öt éve vég zett

Tar já ni Gyu la. Pla ti na ok le vél át -
adá sá ra min den bi zonnyal most ke -
rült elő ször sor az egye tem tör té ne -
té ben, ezt az 1934-ben vég zett Ta kács
Já nos kap ta. A ju bi lán sok ne vé ben
La bos sa Lász ló mon dott szív hez
szó ló be szé det.

Az idei Só lyom Je nő-dí jat dr. Sza -
bó La jos rek tor he lyet te stől vette át
Reuss András, az EHE Szociáletikai
és Ökumenikus Kutatócsoportjának
ve zetője az Eszmecsere című könyv -
sorozat szerkesztőinek ne vé ben.

Csep re gi Zol tán rek tor ki hir det te az
egye te mi lel kész vá lasz tá sá ról ho zott
sze ná tu si dön tést. En nek ér tel mé ben
Zsí ros And rás lett a hit tu do má nyi
egye tem új lel ké sze. Orosz Gá bor
Vik tor, aki két éven át meg bí zott egye -
te mi lel kész ként te vé keny ke dett, a
rend sze res teo ló gi ai tan szék ad junk -
tu sa ként foly tat ja to vább mun ká ját.

A rek tor be je len tet te, hogy Reuss
And rás a kö vet ke ző tan év től pro fes -
sor eme ri tus ként ta nít to vább, il let -
ve meg kö szön te a pro fesszor húsz -
éves mun ká ját. El mond ta, hogy a sze -
ná tus to váb bi há rom év re meg -
hosszab bí tot ta dr. Cser há ti Sán dor
pro fes sor eme ri tu si meg bí zá sát.

A tan év zá ró ról és az ün ne pi ülés -
ről a Du na Tv fel vé telt ké szí tett,
amely jú ni us 28-án 10 órá tól ke rül
adás ba.

g Ve res An di

Tan év zá ró istentisztelet
és ün ne pi ülés a teo ló gi án
f Folytatás az 1. oldalról
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b Elő ször ke rült sor a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház, a
Ma gyar Re for má tus Egy ház és
az uni ált Veszt fá li ai Evan gé li kus
Egy ház tör té ne té ben kö zös egy -
ház ve ze tői ta lál ko zó ra jú ni us
15. és 19. kö zött Veszt fá li á ban.
Egy há zun kat dr. Fa bi ny Ta más
püs pök, Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő és Cse lovsz kyné
dr. Tarr Klá ra, az öku me ni kus
és kül ügyi osz tály ve ze tő je kép -
vi sel te az el múlt hé ten Észak-
Né met or szág ban. Együtt utaz -
tak a re for má tus egy ház ve ze tői
de le gá ci ó val, amely nek tag jai
dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök, a
zsi nat lel ké szi el nö ke, dr. Hu -
szár Pál, a zsi nat nem lel ké szi
el nö ke és Ódor Ba lázs öku me -
ni kus re fe rens vol tak.

Mint a vö rös és fe hér csí kok a hí res
veszt fá li ai son ká ban, úgy il lesz ked -
nek össze a fe le ke ze tek az egye sült
Veszt fá li ai Evan gé li kus Egy ház ban,
amely evan gé li kus és re for má tus
gyü le ke ze tek ből áll. III. Fri gyes Vil -
mos po rosz ural ko dó 1817-ben egye -
sí tet te po li ti kai dön tés sel a két egy -
há zat, ame lyek így is ten tisz te le ti és
úr va cso rai kö zös ség be ke rül tek egy -
más sal. A po rosz unió egyik jel leg ze -
tes sé ge még is az volt, hogy mind az
evan gé li kus, mind a re for má tus fe le -
ke zet meg tar tot ta ha gyo má nya it és
teo ló gi ai sa já tos sá ga it. S ez ma is
érez he tő. 

A négy tel jes na pot igény lő lá to ga -
tás fő cél ja az volt, hogy öku me ni kus
és egy ház ve ze tői szin ten is be le lás -
sa nak a part ne rek egy más éle té be:
meg is mer jék egy más örö me it, gond -
ja it, s egy út tal te ma ti zál ják a sa já to -
san ma gyar evan gé li kus–re for má tus
vi szonyt. Ahogy a fo ga dó egy ház
fő ta ná cso sa, dr. Ul rich Möl ler fo gal -
ma zott: a lá to ga tók nak be pil lan tást
en ged tek sa ját nap pa li szo bá juk ba, ta -
ka rí tás és rend ra kás előtt.

Már a szál lá son lát szott, hogy ki -
emelt he lyet szán tak a ma gyar de le -
gá ci ó nak: a Ha us Vil ligst egy a veszt -
fá li ai egy ház három köz pont ja kö zül,
amely szá mos poszt gra du á lis kur -
zust, to vább kép zést, va la mint kül föl -
di hall ga tók szá má ra (is) elit kép zést
kí nál és fi nan szí roz. A Ruhr fo lyó
men ti épü let együt tes gyö nyö rű park -
ban áll, lé lek épí tő ere je két ség be von -

ha tat lan. En nek be mu ta tá sa, va la mint
a veszt fá li ai egy ház ak tu á lis hely ze -
te volt az el ső nap té má ja. Ké ső es -
tig folyt az esz me cse re az észak né met
test vér egy ház Kirche mit Zu kunft
(Egy ház jö vő vel) cí mű új stra té gi á já -
ról, ame lyet tíz év óta haj ta nak vég -
re fo lya ma to san. 

A szép kör nye zet sem szé pít he ti
azon ban a hely ze tet: a veszt fá li ai

egy ház tag ja i nak szá ma fo lya ma to san
csök ken, so kan ki lép nek, a meg lé vő
temp lo mok ki üre sed nek, a szó szo -
ros ér tel mé ben. A ma gyar kül dött ség
meg néz het te a Glück und Se lig ke it
(Bol dog ság és üd vös ség) ne vű temp -
lo mot, ame lyet ét te rem mé ala kí tott
át új tu laj do no sa. 

A szo mo rú de mog rá fi ai ada to kat
azon ban gaz da sá gi ra ci o na li tás sal
és lel ki meg úju lás sal sze ret né ja ví ta -
ni a vesztfáliai egy ház: az új hely zet -
ben új mód sze rek re van szük ség.
Ez is ki de rült a lá to ga tás to váb bi
prog ram ja i ból. Be mu tat ko zott az
egy ház to vább kép ző in té ze te, amely -
nek ve ze tő je, dr. Pe ter Böh le mann
töb bek kö zött a lel kész aka dé mi á kat
ren de zi; kör nye zet vé del mi re fe ren se,
Klaus Breyer lel kész, aki csa pa tá val
már több mint húsz éve vég zi mun -
ká ját az egy ház ban és a tár sa da lom -
ban; vé gül pe dig bemutatkozott pe -
da gó gi ai in té ze te, amely nek ve ze tő -
je, Mar co Sorg lel kész a mi szem pon -
tunk ból irigy lés re mél tó szer ve ze ti
fel ké szült ség ről ad ha tott szá mot.

A négy na pon vé gig vo nult egy
fon tos teo ló gi ai té ma: idén het ven -
öt éves a Bar me ni teo ló gi ai nyi lat ko -
zat, amely nek lap ja in 1934-ben a

né met Hit val ló Egy ház ki je len tet te,
hogy a ná ci ura lom el le né re ber ke i -
ben nem en gedi az egy ház tól ide gen
nem ze ti szo ci a lis ta esz mék tér hó dí -
tá sá t. 

A ma gyar egy ház ve ze tők és kí sé -
rő ik kö zös va cso rán vet tek részt a
veszt fá li ai egy ház Eu ró pa al bi zott sá -
gá nak tag ja i val, akik az öku me ni kus,
kül ügyi és misszi ói kap cso la tok te rü -

le tén te vé keny ked nek. Szá mos kö zös
té ma ke rült na pi rend re, töb bek kö -
zött Ma gyar or szág eu ró pai uni ós
sze re pe, amely nek kap csán Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő ha tá ro zott
ál lás pont ja kel tett fi gyel met: az egy -
más sal va ló kö zös sé get nem ér het jük
el csu pán in teg rá ci ó val, ez utób bi nak
is meg van nak a ma ga kor lá tai. „Az
in tegráció és az identitás kényes
egyen súlyára mindig ügyelni kell” –
mondta.

A lá to ga tás utol só előt ti nap ján
Alf red Buß püs pök, a zsi nat lel ké szi
el nö ke fo gad ta a ma gyar öku me ni kus
de le gá ci ót, csü tör tö kön pe dig ki ér -
té ke lő be szél ge tés re kap tak meg hí -
vást a ma gyar ven dé gek az or szá gos
egy ház bi ele fel di köz pont já ba. A
szá mos hoz zá szó ló egyi ke ként Fa bi -
ny Ta más püs pök el mond ta: lel ki
meg úju lás ra, az egy ház sa ját hang já -
ra van szük ség. An nak ide jén az
egy ház a bar me ni nyi lat ko zat ke re -
té ben  lé pett fel az ural ko dó kor szel -
lem el len. Ma ez nem na gyon érez -
he tő. Ha tá ro zott egy ház kép re van
szük ség, hi szen Bar men je gyé ben
ma is el mond hat juk: „Csak aki tud -
ja, hol áll, az tud el len áll ni.”
g Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

Veszt fá li ai bé ke
Ma gyar–né met öku me ni kus egy ház ve ze tői ta lál ko zó

Első sor (balról jobbra): dr. Bölcskei Gusztáv, dr. Huszár Pál, dr. Fabiny
Tamás; második sor: Prőhle Gergely, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, dr. Ulrich
Möller; harmadik sor: Ódor Balázs, Stefanie Lüders és Peter Ohligschläger
(a missziói munkaág vesztfáliai vezetője)

Na pon ta bő rün kön érez zük a biz -
ton ság nak, bi za lom nak és bi zo nyos -
ság nak a hi á nyát. Éle tünk kü lön bö ző
te rü le te in szo ron gá sok, sőt ret te gé sek
ural nak ben nün ket. Bi zal mi vál ság ban
élünk, és a nem is olyan ré gen még biz -
tos tám pon tot je len tő ér ték ren dünk -
ben is sok szor el bi zony ta la no dunk.

A re for má ció hó nap já nak té má ja
– aho gyan ezen írás cí mé ben meg -
je le nik – eh hez az élet ér zés hez, eh -
hez a hi ány ér zet hez iga zo dik, ezt
tük rö zi. Mind azon ál tal – po zi tív
szó hasz ná la tá val – tük rö zi a ren dít -
he tet len hi tet és ko nok igényt ar ra
néz ve, hogy él jünk, él hes sünk biz ton -
ság ban, a bi za lom lég kö ré ben és bi -
zo nyos sá ga ink ér vé nyes sé gé ben.
Szük sé günk van ar ra, hogy fent ről
kap junk meg erő sí tést, és ar ra is,
hogy min den kö rül mé nyek kö zött
egy más szá má ra a biz ton sá got je lent -
sük, az ősi bi zo nyos sá got ta nú sít suk,
és a bi za lom lég kö rét új ra te remt sük.
Ez a cél, ez az igény nyer ki fe je zést és
ad esz köz tá rat is ez évi re for má ci ói
ren dez vény so ro za tunk ban, amely -
nek főbb ál lo má sai a kö vet ke zők.

Ok tó ber 1-jén, csü tör tö kön 14 óra -
kor ün ne pé lyes meg nyi tó val kez dőd -
nek a ren dez vé nyek a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa és
az egye te mi lel kész sé gek szék há zá -
nak ká pol ná já ban. A meg nyi tó al kal -
mat ad – a fő té ma meg fon to lá sán túl,
il let ve ah hoz kö tő dő en – a Kál vin Já -
nos szü le té sé nek öt szá za dik és Ady
End re ha lá lá nak szá za dik év for du ló -
já ra va ló em lé ke zés nek is.

Ok tó ber 18-án, va sár nap 17 óra kor
kez dő dik az ün ne pi re for má ci ói gá la
a bu da pes ti Urá nia Nem ze ti Film szín -
ház ban. Az ün ne pi be széd re dr. Bod
Pé ter Ákos egye te mi ta nár ka pott
fel ké rést. A gaz dag prog ra mban – ter -
ve ink sze rint – az Uni cum La ude
ének együt tes, va la mint Pál Ist ván
„Sza lon na” és ban dá ja, to váb bá ne ves
elő adó mű vé szek láthatók-hall ha tók.
A Kál vin-év for du ló ra is te kin tet tel el -

hang zik Illyés Gyu la A re for má ci ó
gen  fi em lék mű ve előtt cí mű ver se.

Ok tó ber 25-én, va sár nap 17 órá ra
az or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let -
re vár juk a hí ve ket Mis kol con. Az úr -
va cso rás is ten tisz te le ten igét hir det
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé -
li kus püs pök, bi zony sá got tesz Mé szá -
ros Kál mán bap tis ta egy ház el nök.
A li tur gi kus szol gá la tok ban a pro tes -
táns tag egy há zak püs pö kei, or szá gos
ve ze tői és a mis kol ci gyü le ke ze tek lel -
ki pász to rai vesz nek részt. A fel eme -
lő spi ri tu á lis él mény hez az egy há zi
ének ka rok szol gá la ta it kér jük fel. 

Ok tó ber 31-én, szom ba ton 17 óra -
kor meg em lé ke zést tar tunk Bu da -
pes ten a Reformációi em lék park -
ban. Er re el ső sor ban a bu da pes ti és
a Bu da pest kör nyé ki gyü le ke ze tek,
egy há zi in téz mé nyek és szer ve ze -
tek hí ve it vár juk. (Mint is me re tes, az

em lék park a Baj za ut ca és a Vá ros li -
ge ti fa sor sar kán az evan gé li kus és a
re for má tus temp lom kö zött van.)
Az ün nep sé gen el mon dan dó imád -
ság ra Gáncs Pé ter evan gé li kus püs -
pök, ün ne pi be széd re pe dig Tő kécz -
ki Lász ló re for má tus fő gond nok ka -
pott fel ké rést. Köz re mű kö dik az
Üdv had se reg fú vós ze ne ka ra, va la -
mint a kör nyék egy há zi is ko lá i nak di -
ák sá ga. Az ün nep ség – a ter vek sze -
rint – a fa so ri re for má tus temp lom -
ban ze nés re for má ci ói is ten tisz te let -
tel foly ta tó dik.

A to váb bi köz pon ti ren dez vé nyek -
ről, a női, misszi ói, ta nul má nyi, if jú -
sá gi, ze nei prog ra mok ról ké sőbb
adunk hírt. 

Sze re tet tel jes bi za lom mal buz dít -
juk a gyü le ke ze te ket, in téz mé nye ket
és szer ve ze te ket, hogy – le he tő leg pro -
fil juk nak meg fe le lő en, de nem ki zá ró -

la go san – e fő té má hoz kap cso lód va
szer vez zék meg a ma guk he lyi prog -
ram ját, s er ről – a prog ram fü ze tünk -
ben va ló re giszt rá ció ér de ké ben – leg -
ké sőbb szep tem ber 5-ig szí ves ked je -
nek tá jé koz ta tást kül de ni a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak. Cím: 1117 Bu da pest, Ma gyar
tu dó sok krt. 3.; te le fon: 1/371-2690; e-
mail: oi ku me ne@me ot.hu.

Bi za lom mal ké rem, hogy az ok tó -
ber 18-án, va sár nap 17 óra kor az
Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban
meg ren de zen dő ün ne pi gá lá ra – te -
kin tet tel az in téz mény be fo ga dó ké -
pes sé gé re – a je gye ket szí ves ked je nek
meg ren del ni (va la mint je gyen ként
500 fo rint/fő ado mányt is re mé -
lünk) leg ké sőbb szep tem ber 10-ig a
fen ti el ér he tő sé gek egyi kén. 

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
2009 ren dez vény so ro zat iránt min den
ér dek lő dő imád sá gos, ak tív rész vé te -
lét és a ha tár idők szem előtt tar tá sát
ké ri a szer ve ző bi zott ság ne vé ben:

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

Biz ton ság-bi za lom-bizonyos ság
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja

„Fog-e a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház csen de sen til ta koz ni az egy re
job ban el ha ra pó dzó erő szak el len
vég re ak kor is, ami kor az ál do zat ma -
gyar – gyil ko sa pe dig bi zo nyí tot tan ci -
gány? – tet te fel a pro vo ka tív nak szánt
kér dést az is me ret len te le fo ná ló. Sza -
vai a to váb bi ak ban ugyan ak kor ar ra
en ged tek kö vet kez tet ni, hogy in kább
azt sze ret né „üzen ni”: tart suk tá vol ma -
gun kat a Ma gyar Gár da fi gye lem kel -

tő de monst rá ci ó já val pá ro su ló ese -
mény től. Mi u tán meg tud tam, hogy a
csa lád a te le pü lés ko ráb bi evan gé li kus
lel ké szét kér te fel Krá lik At ti la bú csúz -
ta tás ra, már érteni véltem: va ló já ban
szer kesz tő sé günk is meg hí vást ka -
pott a gyász szer tar tás ra…

Ha tehát sen ki más, la punk egy ol -
va só ja most egé szen biz to san kí ván csi,
mi ként kom men tál juk a jú ni us 20-án
le zaj lott ke gye le ti ak tust. Előbb azon -
ban áll jon itt a saj tó or gá nu mok ban
több nyi re gon do san el hall ga tott hír. 

A hó nap ele jén bru tá lis ke gyet len -
ség gel meg gyil kolt Krá lik At ti la,
Nagy bör zsöny né hai er dé sze a te le -
pü lés szélén lakott. Az 54 éves fér fi
tor kát ott ho ná ban vág ta el az idő köz -
ben kéz re ke rí tett tet tes, aki nek zsák -

má nya az ál do zat mo bil te le fon ja és
húsz ezer fo rin tja volt. A ra va ta lo zó -
nál fel vo nult és dísz sor fa lat állt a Ma -
gyar Gár da, amely nek meg hí vott
elő adói a gyász szer tar tás után – im -
már a te me tőn kí vül – in téz tek be -
szé de ket az egy be gyűl tek hez.

Vé le mé nyün ket il le tő en ab ban a
„sze ren csés” hely zet ben va gyunk,
hogy idéz he tünk a Ma gyar Gár da
hon lap ján meg je lent be szá mo ló ból.

Ott ugyan is a tu dó sí tó így sum máz -
ta a tör tén te ket: „Az evan gé li kus
lel kész, Thu ránsz ky Ist ván meg bo csá -
tó ke gyel met kért a gyil kos ra is,
mert mi ilye nek va gyunk, de én
most azt mon dom nek tek, rá érünk
még az zal a ke gye lem mel.” Nos, mi
vi szont az evan gé li kus lel késszel
együtt vall juk: Is ten meg bo csá tó ke -
gyel mé re (amely nem té vesz ten dő
össze a vi lá gi igaz ság szol gál ta tás el -
né ző ke gyé vel) bi zony mind annyi an
rá szo ru lunk. Job ban, mint ar ra a

vé de lem re, ame lyet a gyász szer tar tás
nap ján – tel je sen szük ség te le nül –
két száz-va la hány ki ve zé nyelt rend őr
je len lé té ben él vez het tek – a gyil kos
hoz zá tar to zói.

g T. Pintér Károly

Bör zsö nyi par te cé du la

Ahol a profán és a szakrális üzenetek már összekuszálódtak –
a szabadtéri emelvény mikrofonjánál ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész
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A természet is siratta ismerőjét – a szakadó eső ellenére százak vettek
részt a meggyilkolt erdész búcsúztatásán
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b A „ka taszt ró fa tu ris ták nak” csa -
lód ni uk kel lett: 21-én szokat la -
nul népes gyülekezet előtt,
ugyan ak kor nyu godt kö rül mé -
nyek kö zött tar tot ta meg utol só
va sár nap dél előt ti is ten tisz te le -
tét Né meth Mi hály a bé kés csa -
bai evan gé li kus Nagy temp lom -
ban. Az al föl di vá ros vi ha ros
kö rül mé nyek kö zött tá vo zó
pász to ra több ször is lel kész tár -
sai tisz te le té re és sze re te té re
szó lí tot ta fel a hí ve ket.

Egy lel kész bú csú-is ten tisz te le té re
más kor is so kan kí ván csi ak, ez út tal
azon ban az át la gos nál is na gyobb ér -
dek lő dés övez te Né meth Mi hály bé -
kés csa bai tá vo zá sát. Né hány hó nap
alatt egy re töb ben tud tak az egy ház -
köz ség ve ze té sé ben ki ala kult konflik -
tus ról, míg egy – a Bé kés Me gyei Hír -
lap ban – jú ni us 19-én nap vi lá got
lá tott in ter jú ban ma ga a tá vo zó sem
rej tet te vé ka alá el köl tö zé sé nek va lós
okát: a gyü le ke zet töb bi lel ké sze
nem tud ve le együtt dol goz ni… 

A me gyei na pi lap in ter ne tes ki adá -
sát ha mar meg ta lál ták azok is, akik
több nyi re ál név mö gé búj va fej tet ték
ki ál lás pont ju kat, gyak ran sze mé -
lyes ke dő, pro vo ka tív stí lus ban. A
bé kés csa bai hely zet té ma lett az
evan gé li kus le ve le ző lis tán, a Fra ter -
ne ten, il let ve a my Lu the ren is.

A töb bi va sár na pon a ka to li kus
temp lom előtt meg ta lál ha tó kol dus
is tud ta: ez út tal töb ben lesz nek a lu -
the rá nu sok nál, ezért a Nagy temp lom
lép cső jén ké re get te a fo rin to kat. Az
át la gos va sár na pi ige hall ga tók több -
szö rö se, a me gyei na pi lap tu dó sító -
ja sze rint mint egy ki lenc száz em ber
vett részt a meg le he tő sen élénk mé -
dia ér dek lő dés kö ze pet te tar tott is ten -
tisz te le ten. 

Nyi tó ének ként az „Is ten ne kem
erőm, bi zo dal mam” kez de tű ének
csen dült fel, amely a csa bai gyü le ke -

zet ala pí tá sa óta min den je les ün nep -
na pon el hang zik. 

Né meth Mi hály Róm 9,16 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben több ször is
utalt az el múlt hó na pok ese mé nye -
i re. „Eb ben a gyü le ke zet ben van
va la ki, aki na gyon sze re ti ezt a gyü -

le ke ze tet és ezt a vá rost, aki Bé kés -
csa bán akart ma rad ni. Ez a va la ki ke -
res te, szí ve mé lyén még min dig ke -
re si az igaz sá got. Az utób bi hó na -
pok ban bi zony több ször is az igaz -
ság osz tó Is tent ke res te. Mi kor fog -
ja meg ta nul ni ez a va la ki, hogy nem
azé, aki akar ja, sem nem azé, aki fut,
ha nem a kö nyö rü lő Is te né? Ak kor,
ami kor le mond ön ma ga va lós –
má sok sze rint csak vélt – igaz sá gá -
nak ér vény re jut ta tá sá ról. Ha új ra rá -
te kint ar ra az Is ten re, aki fél re tet te
igaz sá gát, és ke reszt re ad ta ezért a
va la ki ért is a Fi át, Jé zust – mert
ennyi re sze re ti őt” – emel te ki az ige -
hir de tő. 

A tá vo zó lel kész szlo vá kul is fel -
idéz te a vá ros ból 1753-ban el űzött
pré di ká tor előd jé nek sza va it. Vand -
lik Már ton akkor e sza vak kal bú csú -
zott a csa bai szó szék ről: „Gyújtsd fel,
Is ten, ezt a vá rost!” „Mit kí ván hat -
nék én most nek tek, csa bai hí vek?”
– tet te fel a kér dést Né meth Mi hály.
„Így ál da lak ben ne te ket: Gyújtsd
fel, Is ten, ezt a vá rost – Szent lel ked
tü zé vel!”

A pré di ká ció in ter mez zó ja ként –
a lel késszel egy ön kor mány za ti bi -
zott ság ban dol go zó – Jó zsa Mi hály
szín mű vész tol má cso lá sá ban hang -

zott el Re mé nyik Sán dor Ke gye lem cí -
mű köl te mé nye.

Tá vo zá sá nak – saj tó ból már is mert
– oka it a bú csú zó lel ki pász tor a hir -
de té sek kö zött osz tot ta meg a gyü le -
ke zet tel. Ar ra kér te a bé kés csa ba i a kat,
hogy to vább ra is sze res sék az egy há -
zat, a temp lo mo kat, tisz tel jék és sze -
res sék az itt ma ra dó lel ké sze ket.

A zá ró ál dást kö ve tő en az am bó hoz
lép ve Né meth Mi hály így fo gal ma -
zott: „Vol tak, akik azt mond ták, hogy
biz to san meg akar tam ko ro náz ni
más fél év ti ze des bé kés csa bai szol gá -
la to mat ez zel a dél előt tel. Ne kem nin -
csen ko ro nám. Én a tö vis ko ro nás
Krisz tus szol gá ja vol tam itt, és az sze -
ret nék ma rad ni új szol gá la ti he lye -
men is.” El mond ta, hogy je re mi á si fáj -
da lom mal a szí vé ben hagy ja el Bé kés -
csa bát, majd le tet te a Kis- és a Nagy -
temp lom ná la lé vő kul csa it, és – fo -
gas ra akaszt va Lu ther-ka bát ját – ci -
vil öl tö zék ben hagy ta el az is ten há -
zát, mi köz ben a gyü le ke zet az éne -
kes könyv 328. éne két éne kel te.

A tá vo zó lel kész nem en ged te meg,
hogy bár ki nyil vá no san kö szön je meg
szol gá la tát. Az istentisztelet résztvevői
– a vasárnapi templomlátogatók mel -
lett jelenlegi és egykori tanítványai, ál -
ta la esketett házaspárok, a városi
közéletben szerepet vállalók – a
templom aj ta já ban sze mé lye sen bú -
csúz ha ttak el tő le. Itt kap ták kéz hez a
gyü le ke zet tag jai a Csa bai bú csú(s)zó
cí mű ki ad ványt, amely ben ti zen öt
évi szol gá la tát összeg zi, és tá vo zá sá -
nak oka it fej te ge ti a lel kész, már a ve -
zér cikk ben is hang sú lyoz va, hogy „a
bé kes ség ér de ké ben”. 

Né meth Mi hály jú li us 1-jén nyújt -
ja be írás ban le mon dá sát, jú li us 14-
étől idő ará nyos sza bad sá gát ve szi
ki, au gusz tus 1-jé től pe dig a mag ló -
di gyü le ke ze tet pász to rol ja, mi u tán
a Pest me gyei egy ház köz ség pa ró kus
lel ké szé nek vá lasz tot ta. A Vi har sa -
rok ban ma ra dók pe dig vár ják a Lélek
tüz ét és a bé kés Csa bát…

g –ó – –a

G Y Ú J T SD FEL , I S  TEN, EZ T A VÁ ROST!

Vi har utá ni bú csú a Vi har sa rok tól

Szin te min dig csak jó dol gok ról írunk:
fel újí tott épü le tek ről, át adott ki tün te -
té sek ről, zsú fo lá sig telt temp lo mok -
ról… Az tán – be lép ve az egy há zi hét -
köz na pok va ló sá gá ba – azt ta pasz tal -
juk, hogy bi zony szá mos épü le tünk
om la do zik, itt-ott személyes ellentétek,
vi szá lyok mételyezik gyülekezeteinket,
és leg na gyobb egyházközségeinkben is
ro ha mo san fogy az ige hall ga tók szá -
ma. Ezek ről azon ban rit kán írunk…

Per sze nem fel tét le nül ne künk kell
min dent fel hány tor gat nunk, hi szen a
vi lá gi mé dia lel ke sen tudósít minden
„vallási visszásságról”. De va jon sze ren -
csés-e min den eset ben hall gat nunk?
Nem kel le ne-e – sze re tet tel és Krisz tus -
tól kért böl cses ség gel – gyak rab ban rá -
mu tat nunk a prob lé mák ra, ez zel is
ösz tö nöz ve a meg ol dás fe lé ve ze tő út -
ra? Nem ár tunk-e időn ként ép pen
az zal, ha sző nyeg alá se per jük az ak -
tu á lis ba jo kat? Mert egy ide ig ugyan
ezt is meg te het jük, idő vel azon ban a
sző nyeg sem ta kar ja el a ku pa cot.

Hisszük, hogy mind annyi an, akik ki -
sebb-na gyobb rend sze res ség gel ír juk,
szer keszt jük, tör del jük a la pot: szol gá -
la tot vég zünk. Ar ra kap tunk el hí vást,
hogy ter jesszük az öröm hírt, a vi gasz -
ta ló, az erő sí tő vagy ép pen a szem be -
sí tő és bűn bá nat ra in dí tó evan gé li u mot. 

Így szü le tett meg ja nu ár vé gén –
sok-sok imád ság kö ze pet te – jegy ze -
tünk a bé kés csa bai gyü le ke zet hely -

ze té ről – Pa lack pos ta, avagy üze net
a mat ró zok nak címmel  (Evan gé li kus
Élet, 2009/4. szám, 13. ol dal). És bár
la punk ban nem gya kor lat ál né ven
meg je len tet ni cik ke ket, ez út tal ki vé -
telt tet tünk. Ép pen azért, hogy ne a

bot rány, ha nem a le het sé ges meg ol -
dás ke rül jön a kö zép pont ba. 

A meg je le nést kö ve tő na pok ban
so kan pró bál tak meg győz ni ben nün -
ket: nem lett vol na sza bad nyom dá -
ba kül de ni az írást. Egye sek bul vá ro -
so dás sal vá dol ták meg az Evan gé li -
kus Éle tet, má sok pe dig egye ne sen
cen zú rá ért ki ál tot tak.

Ma már tud juk: nem ár tot tunk az -

zal, hogy pa lack pos tán kat víz re bo csá -
tot tuk. Mert Bé kés csa bán ugyan sza -
kí tás lett a tör té net vé ge, más hol azon -
ban más irányt vet tek az ese mé nyek…
Pa lack pos tán kat ugyan is nem csak a
Kö rö sök vi dé kén fog ták ki a „víz ből”.

Elő ször mo so lyog tunk azon a va ló -
já ban meg hök ken tő, el gon dol kod ta -
tó té nyen, hogy má sutt is, má sok is
ma guk ra is mer tek az írás ból. Az or -
szág kü lön bö ző szeg le té ből tet ték fel
a kér dést la punk fő szer kesz tő jé nek:
va jon ki ír ta meg a tör té ne tü ket?… 

Per sze mind annyi unk nak ér de -
mes le von ni a ta nul sá go kat. Azok nak
is, akik az egy há zon be lül szol gál nak,
és azok nak is, akik „me zei” ige hall ga -
tó ként vall ják ka pi tá nyuk nak a bé kes -
ség Krisz tu sát. Mert az, hogy az ár -
boc ra húz zuk a Fel tá ma dott zász la -
ját, nem csak az örök  élet re mény sé -
gé vel, ha nem óri á si fe le lős ség gel is jár.
Nem ve zet het jük sa ját éle tünk ha jó -
ját sem a sö tét ség fe lé. Nem en ged het -
jük, hogy azt a bi zo nyos lo bo gót be -
szennyez zék bű ne ink, sze re tet len in -
du la ta ink, ren de zet len kap cso la ta ink. 

Ne künk min den nap ja ink so rán
vi lá gí ta nunk kell(ene), hogy má sok –
az egy ház hoz nem tar to zók is – utá -
nunk evez hes se nek. Csak így jut ha -
tunk el egy kor mi nél töb ben az örök
élet ki kö tő jé be.

g Egy em ber a fe dél zet ről:
Lász ló Je n Csa ba

Egy pa lack pos ta utó éle te…
Há rom bog rács ban főtt a gu lyás le ves
múlt va sár nap a csö mö ri temp lom -
kert ben – ez ön ma gá ban még nem
len ne or szá gos lap ban hír ér té kű. Az
azon ban igen, hogy az idén im már
má so dik al ka lom mal meg ren de zett
gyü le ke ze ti nap öt let gaz dái, szer ve -
zői, szpon zo rai és ki vi te le zői a most
már csa lá dos, har min cas és negy ve -
nes éve ik ben já ró egy ko ri if jú sá gi bib -
lia kö rös ta gok, az „öre gi fi” tag jai
vol tak.

Mi vel ez a kor osz tály – a csa lád és
a hi va tás ad ta el fog lalt sá gai mi att –
nem tud ja kel lő mér ték ben ki ven ni
ré szét a gyü le ke zet min den nap ja i ból,
az öre gi fi sek fon tos nak tart ják, hogy
ha von ta egy szer azért mindenképp

ta lál koz za nak, éven te egy szer pe dig
meg ven dé gel jék a tel jes gyü le ke ze tet.
Ezért ez a kö rül be lül har minc fős
csa pat te rí tett asz ta lok kal és har minc
ki ló hús ból ké szí tett bog rács gu lyás -
sal vár ta az – ez al ka lom mal D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott püs pök ven -
dég szol gá la tá val zaj lott – is ten tisz te -
let ről ér ke ző hí ve ket. 

Az elő ző pén te ken ért vé get a va -
sár na pi is ko lá sok hit tan tá bo ra, így a
dél utá ni prog ram ke re té ben a gye re -

kek ad tak íze lí tőt a tá bor han gu la tá -
ból a fel nőt tek nek há rom, Pál apos tol
éle té hez kö tő dő je le net tel. A nap zá -
rá sa ként Bo da Zsu zsa ve tí tett Észak-
Ír or szág ban ké szült fény ké pe i ből.

g Fábri István felvétele

Vendéglátó „öre gi fi”

A gödöllői Tes se dik Sá mu el Idő sek Ott ho ná ban tar tott múlt va sár nap – a
szep tem be ri év nyi tó al ka lom hoz ha son ló an – tan év zá ró is ten tisz te le tet Ro -
szík Gá bor evan gé li kus lel kész, az in téz mény ve ze tő je (képünkön). A szo kat -
lan hely színt az ma gya ráz za, hogy az idő sek ott ho na mel lett mű kö dő csa -
lá dok át me ne ti ott ho ná ból a ne héz sor sú szü lők és gyer me ke ik va sár nap ról
va sár nap ra át jár nak a ká pol ná ba, és részt vesz nek az is ten tisz te le te ken az idő -
sek kel együtt. Az ott hon ból eb ben a tan év ben ti zen öt gyer me ket is ko láz tak
be, kö zü lük he tet és egy édes anyát ke resz telt meg az in téz mény lel ké sze.

g Ga lam bos Ádám fel vé te le

Tan év zá rás idő sott hon ban

Sár szent lő rin cen jú ni us 20-án nagy lé pést tet tek a he lyi és kör nyék bé li ci gá -
nyok és ma gya rok an nak ér de ké ben, hogy a ta valy el ső ként meg ren de zett ta -
lál ko zó ha gyo mánnyá vál jon. Idén is ké szül tek fi nom éte lek, szólt az élő ci gány -
ze ne, össze ál lí tás hang zott el a ci gány iro da lom ból, rop ták a tán cot, és leg fő -
kép pen szólt az evan gé li um: „…min den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma…”

g Bakay Péter fel vé te le

Ci gány éte lek be mu ta tó ja
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Jo seph Haydnt a bé csi klasszi ciz mus
nagy mes te re ként szok ták em le get -
ni, két má sik ze ne szer ző-óri ás, Mo -
zart és Bee tho ven mel lett. Szü le té sük
sze rint azon ban egyi kük sem bé csi,
hi szen Haydn az al só-auszt ri ai Roh -
ra u ban, Mo zart Salz burg ban, Bee -
tho ven pe dig Bonn ban szü le tett.

Mi ért em le get jük őket még is bé -
csi mes te rek ként? – A 18. szá zad má -
so dik fe lé től a nyu ga ti ze ne sor sa
Bécs ke zé be ke rül. Bécs ben, a nagy -
vá ros ban a ze ne elő adá sá nak száz fé -
le le he tő sé ge van: van ope ra ház,
több nyil vá nos hang ver seny te rem, de
a ze ne szín te ré ül szol gál nak a fő úri
sza lo nok, pol gá ri ott ho nok is. Bécs -
ben ta lál koz nak egy más sal a ze ne -
szer zők és elő adó mű vé szek, s Bécs
biz to sít ja a kö zön sé get és a ze ne mű -
ki adó kat is.

S mi ben nük a klasszi kus? –
Klasszi kus nak szok tuk ne vez ni bár -
mely kor szak ki emel ke dő al ko tá sa it,
azon ban a bé csi klasszi ciz mus fo gal -
má val egy ze ne tör té ne ti kor sza kot,
még pe dig kö rül be lül a Bach ha lá lá -
tól, 1750-től Bee tho ven ha lá lá ig,
1827-ig ter je dő idő sza kot szok tuk
je löl ni. Min den klasszi ciz mus egyen -
súly ra, ará nyos ság ra, szim met ri á ra
tö rek szik. A bé csi klasszi kus ze ne -
szer zők – az el múlt kor szak kal, a ba -
rok kal szem ben, bár szá mos ele mét
meg tart ják – dön tő en új ze nei gon -
dol ko dás mó dot ala kí ta nak ki, új ze -
nei nyel ve ze tet te rem te nek, s eb ben
óri á si sze re pe volt Jo seph Haydn nak.

Jo seph Haydn 1732. már ci us 31-én
szü le tett a Laj ta men ti Roh ra u ban.
Ap ja – fog lal ko zá sát te kint ve ká -
dár mes ter –, bár a kot tát nem is mer -
te, ügye sen hár fá zott. Haydn a ha in -
bur gi ro kon is ko la mes ter ré vén ko -
rán meg is mer ke dik a ze ne alap ele me -
i vel. Mint Ge org Re ut ter ud va ri kar -
nagy fel fe de zett je, 1749-ig éne kel a
Wi e ner Sän gerk na ben tag ja ként a bé -
csi Szent Ist ván-szé kes egy ház ban.
1750 és ’59 között ne héz anya gi kö rül -
mé nyek közt él: zon go ra órá kat ad, és
kot tát má sol. Majd inas nak és zon -
go ra kí sé rő nek sze gő dik Por po ra olasz
ze ne szer ző és ének mes ter mel lé.
Míg az ének lec ké ket hall gat ja, meg -
is mer ke dik az ope ra stí lu sá val, va la -

mint az ek kor mo dern nek szá mí tó
bé csi kom po nis ták: Dit ter sdorf,
Monn, Wa gen se il mű ve i vel.

El ső vo nós né gye sét 1755-ben Fürn -
berg bá ró ren de lé sé re ír ja meg. E vo -
nós né gyes tu laj don kép pen a vé let len
szü löt te: Haydn azért ír ta két he ge -
dű-brá csa-gor don ká ra a mű vet, mert
a bá ró we in zi er li kas té lyá ban raj ta kí -
vül csak egy he ge dűs, va la mint egy
brá csás és egy csel lis ta volt. A ké sőb -
bi ek fo lya mán a vo nós né gyes mű fa -
ja Haydn ke zén ala kul és fej lő dik: tő -
le ta nul nak a kor tár sak – s köz ben ő
is ta nul kor tár sa i tól (fő leg Mo zart tól)
kvar tet tet ír ni.

Az öt ve nes évek má so dik fe lé ben
ír ja el ső zon go ra mű ve it, azon kí vül
tri ó kat, sze re ná do kat, va la mint el ső
ope rá ját is, A sán ta ör dö göt.

1759-ben Mor zin gróf lu ka ve ci re -
zi den ci á já ra ke rül mint ze ne igaz ga -
tó. Itt ír ja éle te el ső szim fó ni á ját.
1760-ban fe le sé gül ve szi An na Ma -
ria Kel lert, há zas sá ga azon ban nem
sze ren csés. Gyer mek ál dás és sze re -
tet nél kül él nek együtt 1800-ig, az
asszony ha lá lá ig.

Haydn 1761. má jus el se jén az Es ter -
há zy her ce gek szol gá la tá ba ke rül.
Csak nem har minc évet tölt Kis mar -
ton ban és Esz ter há zán – mai ne vü -
kön Ei sens tadt ban és Fer tő dön –, elő -
ször mint má sod kar mes ter, majd
1766-tól 1790-ig, a her ceg ha lá lá ig
mint el ső kar mes ter. E har minc év -
ről így vall: „Kí sér le tez het tem egy ze -
ne kar élén, meg fi gyel het tem min den
ha tást, ja vít hat tam, nye se get het tem,
vál lal koz hat tam, mer het tem!” Va ló -
ban: az Es ter há zy-ud var ban min -
den le he tő ség adott a zse ni á lis mu -
zsi kus szá má ra: a her ceg nek sa ját
ope rá ja, vi lá gi és egy há zi együt te se,
sőt ci gány ze ne ka ra is van.

A hat va nas évek a kí sér le te zés
kor sza ka Haydn szá má ra. Ál lan dó és
köz vet len a kap cso la ta a ren del ke zé -
sé re ál ló mu zsi ku sok kal, akik nek
hang sze res tu dá sát mű ve i ben ma xi -
má li san ki hasz nál ja. Ki pró bál hat ja a
kü lön fé le hang szí ne ket, ki ta lál hat ja
a ze ne ka ri be szé det, bi zo nyos han gu -
la tok ki fe je zé sé nek le he tő sé ge it, ki -
kí sér le tez he ti a kom po ná lás min -
den csín ját-bín ját. 

1767–68-ban ver sailles-i min tá ra
el ké szül a szín ház Kis mar ton ban.
Haydn több ope rát, ma ri o nett já té kot
kom po nál a het ve nes évek ben, e
mű vei azon ban ke vés bé je len tő sek.

Az 1770-es évek ben meg je le nik
(By ron sza va i val) a „szá zad be teg sé -

ge”, a Sturm und Drang, me lyet ál ta -
lá nos han gu lat ként vi lág fáj da lom,
túl fo ko zott ér zé keny ség jel le mez,
gon dol junk csak Goe the Götz von
Ber li chin gen vagy pe dig Az if jú Wert -
her ke ser vei cí mű mű vé re. A kor nak
e ro man ti kus vo ná sát fe dez het jük föl
töb bek közt a Bú csú szim fó ni á ban.

Eb ben az idő ben ta lál ko zik Haydn
a nagy ba rokk ha gyo má nyok kal,
meg is me ri Bach ze né jét. Bi zo nyí -
ték er re töb bek közt, hogy az op. 20-
as vo nós né gye sek kö zül az f-moll nak
két-, az A-dúr nak há rom-, a C-dúr -
nak négy szó la mú fú ga a zá ró té te le.
A ba rok kal va ló ta lál ko zást bi zo -
nyít ja a D-dúr kvar tett va ri á ci ós té -
te le is, mely nek in to ná ci ó ja a leg je -
len tő sebb a fi a tal Haydn nál.

Az Es ter há zy-kas tély ban úgy élt
Haydn, mint a te ré zi á nus vagy jo ze fin -
us Auszt ria bár mely re zi den ci á ján él -
he tett vol na. Szin te a vé let len nek – és
az ő kü lön le ges ér dek lő dé sé nek – kö -
szön het jük, hogy meg ütöt te fü lét a
ma gyar mu zsi ka, mely nek ha tá sa
kü lön le ges fű szer ként, ér de kes szín -
ként több mű vé ben –pél dá ul a G-dúr
zon go ra trió Ron do all’ung he r e se té -
te lé ben – fel fe dez he tő. Kü lön öröm
szá munk ra, ma gya rok szá má ra, hogy

egy ilyen rend kí vü li al ko tó egyé ni ség
rög zí tet te a mai Bur gen land te rü le -
tén az 1700-as évek má so dik fe lé ben
hall ha tó ma gyar ze nét és nem utol -
só sor ban a ko ra be li elő adói stí lust,
elő adás mó dot.

Az Es ter há zy her ceg szol gá la tá ban
töl tött har minc év bí be lő dő, fú ró-fa -
ra gó mű hely mun ká já nak kö szön -
het jük a klasszi kus for mák kiala ku -
lá sát, a klasszi kus stí lus lét re jöt tét, a
klasszi kus hang zás ide ál meg te rem -
tő dé sét.

A ze nei for mák ban egy sze rű sé get,
le tisz tu lást fi gyel he tünk meg. A nagy -
sza bá sú mű vek alap ele me a könnyen
kö vet he tő pe ri ó dus té ma. A for ma al -
ko tás ban a vissza té rés nek van nagy
sze re pe, a szer kesz tés mód ban a ho -
mo fó nia ke rül elő tér be. Új mű fa jok
szü let nek: a szo ná ta, a vo nós né gyes
és a szim fó nia. Ural ko dó hang ne mük
a dúr. Az új hang zás vi lág ra jel lem ző,
hogy el tű nik a ba rokk kor ban nél kü -
löz he tet len csem ba ló. A di na mi ka
gaz da go dik: már az el ső Haydn-mű -
vek ben meg je le nik a mann hei mi
mes te rek vív má nya, a cre scen do.
Ál lan dó sul a ze ne kar össze té te le: a
négy szó la mú vo nós kar hoz a fa- és
réz fú vó kat pá ro sá val al kal maz zák,
me lyek hez üst dob is csat la ko zik.

A kis mar to ni mű vek re egy re in -
kább fel fi gyel a kül föld. 1784-ben
Pá rizs fel ké ré sé re Haydn hat szim fó -
ni át kom po nál. 1790-ben meg hal
Es ter há zy Mik lós her ceg. Az ek kor
már Eu ró pa-hí rű mű vész nagy uta -
zás ra szán ja el ma gát: 1791-ben Lon -
don ba megy. Szim fó ni á it – di a dal mas
si ker kö ze pet te – ma ga di ri gál ja.
Ox ford ban 1791 jú li u sá ban az egye -
tem dísz dok to rá vá avat ják.

Az el ső lon do ni utat ha ma ro san
má so dik is kö ve ti 1794-ben. „Mér he -
tet le nül so kat je len tett szá má ra a két
lon do ni út, az osz tat lan si ker éle te al -
ko nyán s egy ben al ko tó ere je tel jé ben,
tehát a »leg jobb kor«, a leg na gyobb vi -
lág fó rum reflek to rá ban, a leg szé le -
sebb kö zön ség, az új vi lág vá ros pol -
gá ri tö me gei előtt. A mű vész itt tört
ki va ló já ban a ré gi vi lág ke re tei kö zül;
amit ed dig csak meg ál mo dott, an nak
most kéz zel fog ha tó tel je sü lé sét lát -
ta: sza vát min den ki meg ér tet te, mon -

da ni va ló ja egy sze ri ben min den kié
lett, s ami ről úgy érez te, hogy va la -
hol ott ké szül a jö vő ben, itt elé be hoz -
ta a je len” – ír ja Sza bol csi Ben ce.

Lon don szá má ra Haydn ti zen két
szim fó ni át kom po nált. Meg írá suk
szim fo ni kus mun kás sá gá nak be te tő -
ző dé sét s egy út tal le zá rá sát je len tet te.

Lon do ni út jai so rán ta lál ko zott
má sod szor a ba rokk ze né vel: ta nú ja
az 1791-es nagy sza bá sú Hän del-ün -
nep sé gek nek, ma gá ba szív ja a Hän -
del-ora tó ri u mok di a dal mas tö meg -
je le ne te it, ha tal mas lé leg ze tű dal -
lam íve it. El ső sor ban a lí rai, sta ti kus
ora tó ri u mok ra gad ják meg, ezek ha -
tá sát érez het jük A te rem tés és Az év -
sza kok cí mű ora tó ri u má ban. Mind -
két mű szö ve ge ere de ti leg an gol,
me lyet Gottfried van Swi etch bá ró,
Haydn párt fo gó ja, ösz tön ző je és ba -
rát ja for dít né met re.

Az utol só Haydn-vo nós né gye sek
már szin te Schu bert, Brahms hang -
ját ve tí tik elénk. Rend kí vül egy sze rű
té má i nak meg mun ká lá sa Bar tók IV.
vo nós né gye sé re mu tat elő re. 

1806-ban, het ven négy éves ko rá -
ban így nyi lat ko zik: „A ze ne mű vé szet
ha tár ta lan… Ami a ze né ben még
tör tén het, sok kal na gyobb és több an -
nál, mint ami ed dig vég be ment.
Gyak ran olyan esz mék éb red nek
ben nem, ame lyek még sok kal
messzebb re vin nék elő re mű vé sze te -
met; de fi zi kai erőm nem en ge di
töb bé, hogy ki dol go zá suk hoz fog jak.”

1809. má jus 31-én hal meg, s mint
előbb idé zett sza va i ból ki tű nik, „te -
le bő rönd del” megy el, mint Bar tók,
de itt ha gyott szá munk ra 104 szim -
fó ni át, 83 vo nós né gyest, 21 vo nós tri -
ót, 41 zon go ra tri ót, 126 ba ri ton tri -
ót – és még so rol hat nám: di ver ti -
men tó kat, zon go ra mű ve ket, tán co -
kat, nyi tá nyo kat, ver seny mű ve ket,
ope rá kat, egy há zi mű ve ket…

Élet mű ve az elő adó mű vé szek és a
hang ver seny mű so rok össze ál lí tó i -
nak ki me rít he tet len kin cses bá nyá ja.
Fe gyel me zett, csak a ze ne tör vény sze -
rű sé ge i nek en ge del mes ke dő szel le me
a leg töb bet ad ta, amit mű vész az em -
be ri ség nek ad hat. Erő for rás le het
mind annyi unk szá má ra.

g Ra dics Éva

Haydn ha lá lá nak két szá za dik év for du ló ja

b Az alábbi össze fog la ló Ma li na
Já nos ze ne tör té nésszel, a Ma -
gyar Haydn Tár sa ság el nö ké vel
(képünkön) a mis kol ci nem zet -
kö zi ope ra fesz ti vá lon ké szí tett
in ter jú alap ján író dott.

Jel ké pes nek is mond ha tó, hogy
Haydn el ső fenn ma radt, tizenhét
éves ko rá ban kom po nált mű ve, a
Mis sa Bre vis és az utol só, tel je sen be -
fe je zett mű ve, a Har mo ni en mes se is
egy ház ze nei al ko tá s. Köz is mert, hogy
a hí res ze ne szer ző mé lyen hí vő em -
ber volt, kéz ira ta it az „In no mi ne Do -
mi ni” fel aján lás sal kezd te, s a „Fi ne
laus Deo” zár szó val fe jez te be.

Haydn li tur gi kus ze né jé ben el ső -
sor ban a mi sék do mi nál nak, me -
lyek ből a szer ző egy tu cat nyit ha gyott
az utó kor ra. Ezek el ső fe lét még
Bécs ben, il let ve az Es ter há zy csa lád
szol gá la tá ban, Kis mar ton ban ír ta.
A töb bi opus már ké sői al ko tói kor -
sza kát di csé ri, a ze ne tör té né szek a
Haydn-szim fó ni ák foly ta tá sát lát ják
ben nük.

Az 1766-ban kom po nált Sta bat
Ma ter a mes ter egyik leg mar kán sabb
mun ká ja. Ez a da rab – be nem  val lot -
tan – a hí res Per go le si-al ko tás pa ra -
frá zi sa. A két mű a szö veg té te lek re
va ló fel osz tá sá ban és az emo ci o ná lis

tar ta lom ban va ló ban sok ha son ló sá -
got mu tat.

Ugyan eb ben az év ben a szer ző a
Mis sa Cel len sis szel (Cä cili en mes se)
gaz da gít ja élet mű vét. A több mint
egy órás Maria zel li mi se messze a leg -
hosszabb li tur gi kus da rab ja; az am -
bi ci ó zus Haydn ez zel az érett al ko tás -
sal kí ván ta ezen a te rü le ten is de -
monst rál ni kom pe ten ci á ját.

A Sta bat Ma te ren és a mi sé ken
kí vül a ze ne tu do mány más fél tu cat
rö vi debb egy há zi kom po zí ci ót (Ave
Re gi na, Sal ve Re gi na, Te De um) is
szá mon tart. Ezek ja va részt ko rai
mun kái, de már sok köz tük az érett
al ko tás. Ide so rol ha tó a g-moll Sal -
ve Re gi na, amely mély sé gé vel és
ér zel mi hő fo ká val ra gad ja meg a
hall ga tót.

El le het azon gon dol koz ni, hogy
Haydn ora tó ri u mai egy há zi vagy vi -
lá gi mű vek-e. Az olasz ora tó ri u mi
ha gyo má nyo kat kö ve tő Tó bi ás ha za -
té ré se ószö vet sé gi té má jú ugyan, de
li tur gi kus ze né nek sem mi kép pen
sem te kint he tő. Egyik leg is mer tebb
mű vé ben, Az év sza kok ban is
felfedezhető pan te is ta szem lé le t, Is -
ten is meg je le nik ben ne, de ez alap -

ve tő en vi lá gi zsá ner da rab. A te rem -
tést a ze ne tör té né szek – Hän del
Mes si á sá val együtt – tel je sen ön tör -
vé nyű, egy há zi ka te gó ri ák ba nem so -
rol ha tó, val lá sos té má jú, de vi lá gi
kom po zí ci ó nak tart ják.

Az egy há zi és a vi lá gi ze ne mezs -
gyé jén mo zog A Meg vál tó hét sza va
a ke reszt fán. Azért is ku ri ó zum,
mert há rom va ri á ci ó ban ké szült.

A dél-spa nyol or szá gi Ca diz vá ro -
sá nak ne ve ze tes sé ge a bar lang temp -
lom; e szen tély be, a nagy he ti el mél -
ke dés köz ze né jé nek szán ta a mes ter.
A mű ugyan me di ta tív, de tisz tán
hang sze res ze ne. A szer ze mény si ke -
re nyo mán Haydn el ké szí tet te vo nós -
né gyes vál to za tát, az ora tó ri um tör -
té ne te vi szont en nél jó val bo nyo lul -
tabb. Egy pas sa ui hí vét, bi zo nyos
Jo seph Fri ebert het meg ra gad ta a ze -
ne va rá zsa, és a hang sze res al ko tást
kó rus mű vé dol goz ta át. En nek hí re
el ju tott Haydn hoz is, aki szak sze rű -
en ké szí tet te el a mű ma is hall ha tó
vég le ges vál to za tát.

Jo seph Haydn élet mű ve szin te fel -
be csül he tet len. Meg ren de lő i től ál ta -
lá ban vi lá gi mun kák ra ka pott meg -
bí zást, de hí vő em ber ként nagy fi -
gyel met for dí tott az egy há zi ze né re,
így sok mű vé ben a vi lá gi té má kat is
gyak ran össze kap csol ta a hit tel.

g Csermák Zoltán

Haydn egy há zi ze né je
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Több nyi re csak a szak em be rek
előtt is me re tes, hogy a Jo seph
Haydn sze mé lyé hez és ze né jé -
hez kap cso ló dó for rá sok vi lág -
szer te leg je len tő sebb gyűj te -
mé nyét az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ze ne mű tá ra őr zi. 

A Haydn hét szer cí mű ki ál -
lí tás eb ből a gaz dag anyag ból
vá lo gat va mu tat ja be Haydn
sze mé lyi sé gét a kö vet ke ző hét
szem pont kö ré cso por to sít va:
(1) az újí tó, (2) az ud va ri kar -
mes ter, (3) a hu mo ris ta, (4) a
hí vő, (5) a ma gán em ber, (6) a
hí res ség, (7) a gyűj tő. 

A ki ál lí tó te rem ben ki zá ró -
lag ere de ti do ku men tu mok kal
ta lál ko zik a lá to ga tó, ame lye -
ket rész le tes szö ve ges ma gya -
rá za tok „szó lal tat nak meg” a
kot tát nem is me rő ér dek lő dők
szá má ra is. A Haydn hét szer
fon tos új don sá ga emel lett,
hogy a nagy kö zön ség most
elő ször te kint he ti meg a ze ne -
szer ző ko ráb ban el ve szett nek
hitt sa ját mű jegy zé két, az úgy -
ne ve zett Haydn-Ver ze ich nist.

A ki ál lí tá son ter mé sze te -
sen rész le tek szó lal nak meg

Haydn né hány fon tos kom po -
zí ci ó já ból, a ze ne mű tár ol va -
só ter mé ben pe dig a ki ál lí tás
nyit va tar tá sa alatt hét au -
diocsa tor nán a Haydn-élet -
mű hét fon tos mű fa já ból hall -
gat ha tó ak fo lya ma to san vá -
lo ga tott mű vek. 

A ki ál lí tást má jus 14-én
Som fai Lász ló aka dé mi kus nyi -
tot ta meg; köz re mű kö dött a
Haydn ba ri ton trió. A meg nyi -
tó ke re té ben a Ma gyar Ze ne -
tu do má nyi és Ze ne kri ti kai Tár -
sa ság ne vé ben Kár pá ti Já nos
meg em lé ke zett a ze ne mű tár
egy ko ri ve ze tő jé ről, a száz éve
szü le tett Vé csey Je nő ről is.

d EvÉ let-in fó

Haydn hét szer. Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár, Nem ze ti
Erek lye tér (Bu da pest, Bu da vá -
ri Pa lo ta F épü let). Nyit va
tar tá sa meg egye zik az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár nyit va
tar tá sá val: jú ni us 30. és jú li us
9. kö zött kedd től pén te kig 10 és
17 óra kö zött lá to gat ha tó. A be -
lé pés in gye nes.

Haydn hét szer
Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
ze ne mű tá rá nak kiállí tá sa Jo seph

Haydn ha lá lá nak bicen te ná ri u ma
alkal má ból

Az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ban jú ni us idu sán
nyílt meg az Eu ro päis che Me -
lanch ton-Aka de mie Bret ten
ki ál lí tá sa, amely ere de ti leg az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á ja és az Eu ró pai Püs pö ki
Kon fe ren ci ák Ta ná csa ál tal az
er dé lyi Nagy sze ben ben ren de -
zett har ma dik öku me ni kus
ta lál ko zó ra ké szült. 

A ki ál lí tás alap ve tő en a re -
for má ció és a hu ma niz mus

eu ró pai ran gú kép vi se lő jé nek,
Lu ther Már ton küz dő tár sá -
nak, Me lancht hon Fü löp nek
(1497–1560) ál lít em lé ket. Cél -
ja, hogy Me lancht hon mun -
kás sá gá nak sok ré tű ha tá sá -
ból ne csak a pro tes táns–ka -
to li kus kap cso la tok ra, ha nem
az egyes pro tes táns irány za tok
kö zöt ti vi szony ra is rá vi lá gít -

son. Ez utób bi gyak ran ke ve -
sebb fi gyel met kap, pe dig a
pro tes táns egy ség el éré se a
wit ten ber gi re for má tor egyik
leg fon to sabb tö rek vé se volt. 

Prog ram ja ered mé nyes sé -
gé nek a hu ma nis ta tu do má -
nyos ság és a val lá sos hit egy -
ide jű ápo lá sa volt a tit ka. Me -
lancht hon sze rint ez te szi le -
he tő vé a ha tá rok le győ zé sét és
a há bo rús konflik tu sok be fe -
je zé sét. 

A ki ál lí tást az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár né hány
ere de ti, a tár lat té má já hoz
kap cso ló dó kö tet tel egé szí -
tet te ki a Ré gi Nyom tat vá -
nyok Tá ra anya gá ból. A ki ál -
lí tás jú li us 11-ig te kint he tő
meg a könyv tár nyit va tar tá si
ide jé ben. A be lé pés in gye nes.

d EvÉ let-in fó

A ha tá rok le győ zé se
Phi lipp Me lancht hon eu ró pai

je len tő sé ge Wit ten berg től Er dé lyig

A hét fői hír adá sok sze rint a ta va lyi – és idén re is várt – kö zel
négy száz ezer em ber nél né mi leg ke ve seb ben vág tak ne ki az éj -
sza ká nak, hogy be tér je nek egy vagy több mú ze um ba. Az idő -
já rás a sza bad té ri ren dez vé nye ket ugyan zárt tér be kény sze rí -
tet te, de aki sze re tett vol na kul tú rát szív ni ma gá ba, azt hol mi
át ren de ző dés nyil ván va ló an nem tán to rí tot ta el cél já tól.

A mú ze u mok éj sza ká ja egyéb ként fran cia ta lál mány, 1999-
ben in dult hó dí tó út já ra, és 2005-ben vált eu ró pai meg moz du -
lás sá. Az évek óta si ker rel zaj ló ese mény nek a töb bi eu ró pai or -
szág ban is – mint ha zánk ban – az a cél ja, hogy mi nél több lá -
to ga tót vonz zon a mú ze u mok ba és ga lé ri ák ba.

A 2003-as el ső ren dez vény óta mind a részt ve vő mú ze u mok,
mind pe dig a lá to ga tók szá ma a nyolc szo ro sá ra emel ke dett, s
a vi dám, moz gal mas, nyüzs gő, szí nes, han gos, ér té kes és csak
er re az éj sza ká ra szó ló kul tu rá lis él ményt nyúj tó – és egy út tal
bu li han gu la tot kí ná ló – program pár éven be lül száz ez re ket meg -
moz ga tó or szá gos fesz ti vál lá fej lő dött.

Szteh lo-évet ün ne pel ve
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um az ön nön ma ga szá má ra ta valy
ma gas ra tett mér cét idén is „tel je sí tet te”, sőt fe lül múl ta: igé nyes és
em lé ke ze te sen gaz dag prog ram mal ké szült. A Há bo rú és bé ke fő -
cím je gyé ben a Szteh lo-év hez kap cso lód va ál lí tot ták össze éj sza -
ká ju kat. Ez zel nem csak él ve ze tes, lát vá nyos és gon dol ko dás ra kész -
te tő prog ra mot kínáltak, ha nem misszi ót is tel je sí tet tek, hi szen be -
té rők szá zai (!) ta lál koz hat tak elő ször vagy is mer ked het tek meg
mélyeb ben Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész éle té nek és szol gá -
la tá nak pél dá já val. De ve gyük sor ra, mi vel vár ta dr. Har ma ti Bé -
la Lász ló mú ze um igaz ga tó, Re gős né Zász ka licz ky Zsu zsan na
mű vé szet tör té nész és dr. Ker tész Bo tond tör té nész a lá to ga tó kat.

Süp pe dős pin ce ho mok ban
A Zász ka licz ky Zsu zsan ná tól ka pott hét fői „gyors je len tés” alap -
ján kö zel ezer fő lépett be az itt vagy másutt vásárolt karszalaggal,
akik Az ott hon te rem tő – 100 éve szü le tett Szteh lo Gá bor cí mű idő -
sza ki ki ál lí tás meg te kin té sé vel kezd het ték a rá han go ló dást az es -
té re a mú ze um épü le té ben. (Er ről la punk ko ráb ban már be szá molt.)

Ahogy ta valy, úgy az idén is ké szült „egy na pos tár lat” az épü -
let pin cé jé ben. Az at mosz fé ra, a sej tel mes fé nyek, a pin ceszag, a
ho mok ban ha gyott láb nyo mok és fő leg a tár gyak: tá bo ri ágy, lé -
gó fel sze re lés, gáz maszk, ka to na ru ha, jel vény, óvó hely táb lák, vi -
zes kan na, krump lis ko sár stb. az Élet az óvó he lyen cí mű in ter ak -
tív ki ál lí tást kel tet ték élet re. Látható, tapintható és szagolható volt,
mi lyen körülmények között éltek a vészkorszakban a bújtatottak
– mintegy ezerötszáz gyermek és ötszáz felnőtt –, Sztehlo és mun -
ka  társai a budai villák és pesti házak pincéiben… A tár lat ezt idéz -
te fel kéz be ve he tő, ki pró bál ha tó tár gyak kal, a falakon részletekkel
Szteh lo naplójából és a men tettek feljegyzéseiből. A pin ce mé lyén
pe dig más fél órá ra ve tí tő vá szon elé szö gez te né ző it az est egyik
fény pont ja: Szán tó Eri ka Ga u dio po lis cí mű film je. (Bő veb ben lásd
ke re tes anya gunk ban!) A gyer me kek is ki pró bál hat ták, mi lyen volt
az öröm köz tár sa ság la kó i nak éle te, leg alább is ami já té ka i kat, kre -
a tív el fog lalt sá ga i kat il leti: kéz be ve het ték a ko ra be li já té ko kat.

Át ad ni a kö vet ke ző ge ne rá ci ó nak
A film ve tí tés után a gyü le ke ze ti te rem ben pó di um be szél ge tés -
re ke rült sor. Aki a jó két órás prog ram ra sza va zott, nem csa ló -
dott: Szteh lo Gá bor szel le mi örök sé gé ről szem ta núk val lo má -
sá ból kaphatott ár nyalt ké pet. A be szél ge tés mo de rá to ra, Me -
ré nyi Zsu zsa Szteh lo-ku ta tó ven dé gei ugyan is – a film ren de ző,
Szán tó Eri ka ki vé te lé vel – mind egy ko ri Szteh lo-gyer me kek vol -
tak, a há bo rú alatt és az azt kö ve tő években. 

Em lék mo za i kok, mor zsák, pil la nat ké pek ele ve ned tek fel
sza va ik nyo mán (ne vük be tű rend jé ben em lít ve): And rá si An dor
’45 őszén, ti zen két éve sen ke rült be az ott hon ba, mi u tán a Don-
ka nyar ban meg halt az édes ap ja. Grő bler And rás 1944 no vem -
be ré ben a Bo gár ut cá ban lelt me ne dék re. Fü zé ki Bá lint ’48-ban
ta lál ko zott Szteh lo Gá bor ral, s mint me sél te, a Pax gyer mek ott -
hon ban min den ki dol go zott va la mit, ki asz ta los-, ki ci pész-, ki
sza bó mű hely ben te vé keny ke dett. Ez volt az élet, ez volt a
rend. Föl di La jos ’44 no vem ber ele jén, a Mar git híd fel rob ban -
tá sá nak nap ján ér ke zett vi dék ről, s a Jó Pász tor Gyer mek ott hon -
ba vit te Szteh lo Gá bor. Az élet kü lö nös ke gyé nek ne vez te, hogy
ak kor, il let ve még ’58 és ’60 kö zött is Gá bor bá csi vé dő szár nyai
alatt él he tett. A gyermekmentő em ber sé gét és ki vá ló em ber is -
me re tét is mél tat ták, rá mu tat va: Gá bor bá csi so ha sen ki re nem
tett bé lye get, sőt a meg bé lyeg zet te ket is véd te. 

A be szél ge tés résztvevői ígé re tet tet tek – a ren de ző vel egye -
tem ben –, hogy szí ve sen el lá to gat nak bár ho va, aho va meg hí -
vást kap nak, hogy em lé ke ik ről, il let ve a film kap csán fel me rü -
lő kér dé sek ről be szél ges se nek mind az if jú ság gal, mind a Gá -
bor bá csi em lé két őr ző fel nőtt ge ne rá ci ók kal.

Még azok az éj sza kák is vé get ér nek egy szer, ame lyek má sok,
mint a töb bi: Me kis Pé ter és So mo nyi An na or go na kon cert je a
temp lom ban, a Túl part együt tes kon cert je és a Ró ka Sza bolcs
bor da la i val fű sze re zett bor kós to ló zár ta a szel lem nek, lé lek nek,
kul tú rá ra éhe ző és mi nő sé gi bor ra szom ja zó lá to ga tók nak szép
mu ní ci ót adó éj sza kát.

g K há ti Dó ra

Múzeumok
éjszakája

f Folytatás az 1. oldalról

A Mú ze u mok éj sza ká ján
két hölgy egy re fel há bo ro -
dot tab ban ele mez te az
Evan gé li kus ság a ma gyar
kul tú rá ban cí mű ál lan dó
ki ál lí tást. „Hogy ezek a mú -
ze u mok ho va ju tot tak! Hogy
mit meg nem en ged nek ma -
guk nak!” Bú csú zás kor az -
tán, nem kí mél ve a mun ka -
tár sa kat, jól meg is mond -
ták a vé le mé nyü ket… A
pénz tá ros tü rel me sen el -
ma gya ráz ta ne kik, hogy a
mai, ki vé te les éj sza ká ra egy
já té kot eszel tek ki a mu zeo -
ló gu sok. „Ka kukk to jás,
avagy mú ze u mi ka csa” volt
a já ték cí me, meg kel lett
ke res ni a tár lók ba be lo pott
nyolc kü lö nös, oda nem il -
lő tár gyat. A höl gyek meg -

könnyeb bül ve, és nem csak
az öt let szel le mes sé gén, ha -
nem sa ját ma gu kon is jót
mu lat va, ha ho táz va ta lál -
ták meg pil la na tok alatt
töb bek kö zött a „ke se rű po -
ha rat” – amely a gyász év ti -
zed ben ül dö zött csa lá dok
ko mód já nak ked velt, jel ké -
pes da rab ja volt –, a ba bér -
le ve le ket a Pe tő fi sír ján her -
va dó ko szo rú ból, a II. Jó zsef
ka lap gyűj te mé nyé ből szár -
ma zó oszt rák pász tor sip -
kát, sőt azt a ha mu ba’ sült
po gá csát is, me lyet ál lí tó lag
Bél Má tyás ka pott az édes -
any já tól a hal lei út előtt és
ho zott ha za érin tet le nül,
mi vel olyan jól tar tot ták őt
a Franc ke-fé le ár va ház sza -
kács női.

Ki té vedt el?

„…ha bár öreg es te van, a De ák té ri Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ba is per cen ként lép be új lá to ga tó. Szin te moc can -
ni sem le het az ap rócs ka ki ál lí tó tér ben, annyi an ol vas sák
a tab ló kat, ame lye ken a száz éve szü le tett Szteh lo Gá bor éle -
tét, em ber men tő tet te it, Ga u dio po li sá nak his tó ri á ját idé -
zik fel. Oda lent, a pin cé ben pe dig sok tu cat láb ta pos sa a
ho mo kot – lép ked vissza fe lé az idő ben. Lé gó fel sze re lés, tá -
bo ri ágyak, sze dett-ve dett hol mik, nap ló rész le tek. Csön des
att rak ció a mú ze u mok éj sza ká ján: egy sze ri idő uta zás az ost -
rom lott Bu da pest re, az ül dö zöt tek me ne dé ké be.”
(Rész let Re vicz ky Zsolt nak Pik nik az éj sza ká ban cím mel a
Nép sza bad ság On line múlt va sár na pi „szá má ban” meg je -
lent tu dó sí tá sá ból.)

Szán tó Eri ka fil m- és szín -
há zi ren de ző az ese mé nyek
után mint egy negy ven év vel
vit te film re Ga u dio po lis tör té -
ne tét. Azo nos cí mű já ték film -
je a Ma gyar Te le ví zi ó ban ké -
szült. Már a tör té net is ér de -
kes, aho gyan a té ma meg ta lál -
ta és meg érin tet te a ren de ző -
nőt. Ő nem volt Szteh lo-gyer -
mek, még is el bű völ te, ra bul ej -
tet te az ál ta la sze mé lye sen
so ha nem is mert evan gé li kus
lel kész sze mé lyi sé ge.

A ren de ző nő a há bo rú után
ön tu dat ra éb re dő gyer mek -
ként ön ma gát is ke res ve, a
fel sza ba du lás utá ni Bu da pest
va ló sá ga után ku tat va bön -
gé szett egy könyv tár ban 1945-
ös na pi la po kat. Sze me meg -
akadt egy fo tón: film gyá ri ak
gyer mek sze rep lő ket vá lo gat -
nak a Va la hol Eu ró pá ban cí -
mű film hez. A gyer mek se reg
kö ze pén egy mo soly gó ar cú
fér fi a na pi lap fo tó ján – Szteh -
lo Gá bor és „gyer me kei” Ga -
u dio po lis ban. Erőt su gár zó,
bi za ko dó mo so lya, szug gesz -
tív te kin te te fog va tar tot ta a
ren de ző nőt, nem ha son lí tott
ah hoz a kép hez, amely ad dig
ben ne élt egy „pap ról”.

Szán tó Eri ka, aki ak kor – az
1980-as évek ele jén – az MTV
drá mai osz tá lyán dol go zott,
hir de tést adott fel, és Szteh lo-
gyer me kek ke re sé sé be kez -
dett. Sok-sok le vél ér ke zett,
mind ben a sze re tet és a cso dá -
lat sza vai; író ik éle tük leg bol -
do gabb sza ka sza ként jel le mez -
ték a há bo rú sú lyos, élet ve szé -
lyes idő sza kát, ami kor még
egy fa lat ke nyér is gond volt.
Hor váth Ádám, Or bán Ot tó is
Szteh lo Gá bor ne velt je volt…

Ki le het ez az em ber? Ki cso -
da Gá bor bá csi? A ren de ző nő
elő ször – a szem ta núk vissza -
em lé ke zé sei és do ku men tu -
mok alap ján – 1985-ben egy -
órás do ku men tum fil met for -
ga tott A gyer mek men tő cím -

mel. Ám a té ma to vább ra sem
hagy ta nyu god ni. Más képp is
meg akar ta örö kí te ni a gyer -
mek köz tár sa ság de mok ra ti -
kus mo dell jét. 

Az el ső film után a Szteh lo-
gyer me kek ta lál koz ni kezd -
tek, s mint mond ja, ek kor
érez te: van ér tel me a film ké -
szí tés nek. Va la mi nem várt
ho za dé ka lett a mun ká nak.
Tör té ne te ik ből össze állt egy
más fél órás já ték film. A va ló -
ság égi má sa, amely ben Husz -
ti Pé ter és Ta kács Ka ta lin ala -
kí tot ta a Szteh lo há zas párt.
Épp a rend szer vál tás haj na lán,
1989-ben ké szült el, és em lít -
sük meg: Stras bourg ban –
mint a leg jobb te le ví zi ós film
– Eu ró pa-dí jat ka pott. 

„A Ga u dio po lis meg ér de -
mel ten volt a nyo mor kö ze pén
az öröm vá ro sa. Az el múlt öt -
ven év ben so sem volt ek ko ra
szük sé ge Ma gyar or szág nak
Szteh lo Gá bor élet pél dá já ra.
Fi lo zó fi á ját, tár sa dal mi esz -
mé nyét nem sza bad el fe lej te -
ni. Éle tem leg bol do gabb idő -
sza ka ként em lék szem a film
for ga tá sá ra. Ma gam is ta nú sít -
ha tom, hogy aki Szteh lo bűv -
kö ré be ke rült, ezt a be lő le
ára dó bol dog sá got kap ta meg
tő le” – val lot ta Szán tó Eri ka. 

Itt ad juk hí rül, hogy a ter vek
sze rint a fil met – a Szteh lo-
ala pít vány jó vol tá ból – sok -
szo ro sít ják, és ok ta tó film ként
jut tat ják majd el az evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mé nyek be.

g K. D. 
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A ko ráb bi országos iro dai mel lék le -
tek hez ha son ló an most is szük sé ges -
nek tar tom az Önök tá jé koz ta tá sát je -
len le gi és kö zel gő fel ada ta ink ról,
egy há zi köz pon tunk ak tu á lis ese -
mé nye i ről.

Az or szá gos iro da előtt ál ló fel ada -
tok kö zül ki emel ke dő en fon tos a
köny ve lés és bér szám fej tés – 2010. ja -
nu ár el se jén ese dé kes – be ho za ta lá -
ra va ló fel ké szü lés.

Mint is me re tes, eze ket a te vé -
keny sé ge ket a ket tős köny ve lés re va -
ló át té rés kap csán szün tet ték meg
egy há zi köz pon tunk ban 2004-ben.
Az óta fo lya ma to san je lent ke ző igény,
hogy egy há zunk nak sa ját köny ve lé se
le gyen. Igazgatói pá lyá za tom egyik
alap ve tő ele me volt a köny ve lés
vissza ho za ta la, ezért kü lö nö sen lé nye -
ges volt szá mom ra, hogy 2010-ben is -
mét az Ül lői úton vé gez zük gaz da sá -
gi te vé keny sé günk nek ezt a kü lö nö -
sen fon tos ré szét.

A gaz da sá gi osz tály sze mé lyi fel -
té te le i nek meg erő sí té sét meg kezd tük,
hi szen a ket tős köny ve lés mun ka fo -
lya ma ta i nak el vég zé se ko moly szak -
mai fel ké szült sé get igé nyel. Az új
mun ka tár sak bér költ sé gei azon ban
el ma rad nak je len le gi ki adá sa ink tól,
így amel lett, hogy há zon be lül re ke -
rül köny ve lé sünk, és sok kal gyor sab -
ban ju tunk a dön tés ho za tal hoz szük -
sé ges ada tok hoz, in for má ci ók hoz,
anya gi té ren meg ta ka rí tást érünk el.

A köny ve lés be ho za ta lá nak elő ké -
szí té sé ben je len tős sze re pe van an nak
a tény nek, hogy zsi na tunk ta va lyi
dön té se ér tel mé ben be ve zet tük a

Lib ra szoft ve ren ala pu ló egy sé ges
ügy vi te li rend szert, me lyet ok ta tá si in -
téz mé nye ink ja nu ár el se je óta si ker -
rel hasz nál nak. Eb ben sze re pe van
gaz da sá gi te rü le ten dol go zó mun ka -
tár sa ink ál do zat kész sé gé nek, szor gal -
má nak, annak, hogy ők ener gi át nem
kí mél ve sa já tí tot ták el az új rend szer
hasz ná la tá hoz szük sé ges is me re te ket.

2010 ja nu ár já ban csat la koz nak a
rend szer hez dia kó ni ai ott ho na ink,

ok ta tá si in téz mé nye ink, va la -
mint az ön ként je lent ke ző gyü -
le ke ze tek, me lyek szá má ra a
Lib ra Szoft ver Zrt. mun ka tár -
sai egy sze res köny ve lés hez iga -
zo dó mo dult fej lesz te nek ki.

Vál to zá sok tör tén nek az Ül -
lői úton más vo nat ko zás ban is,
hi szen egy há zi köz pon tunk
szük sé ges sé vált fel újí tá sá val,
át épí té sé vel kap cso lat ban – a
zsi na ti dön tés szel le mé ben –
meg kezd tük a har minc hét év -
vel ez előtt ide ig le ne sen ide te -
le pí tett Ka kas Lí dia Sze re tet -
ott hon la kó i nak más in téz mé -
nye ink be va ló át köl töz te té sét.
Ez az el ke rül he tet len, ne héz
fel adat ko moly kö rül te kin tést,
oda fi gye lést igé nyel va la -
mennyi mun ka tár sunk ré szé -
ről, hi szen idős test vé re ink

meg szo kott éle té nek meg vál toz ta tá -
sa kü lö nö sen nagy fe le lős ség gel jár.

Vál to zás lesz az ok ta tá si osz tály
élén. Mi há lyi Zol tán né az el múlt
he tek ben ve het te át az Eöt vös József-
dí jat több év ti ze des pe da gó gi ai, szak -
mai mun ká já nak el is me ré se ként.
Iro dánk va la mennyi dol go zó já nak
ne vé ben nyug díj ba vo nu lá sa al kal má -
ból ez úton kö szö nöm meg ne ki azo -
kat a múl ha tat lan ér de me ket, me lye -
ket evan gé li kus is ko la rend sze rünk ki -
épí té sé ben szer zett. Fel ada ta it az
ok ta tá si és is ko lai osz tály, va la mint az
Evan gé li kus Pe da gó gi ai Köz pont ve -
ze tő je ként jú li us tól Ka li na Ka ta lin
ve szi át.

Új, kö zös ség épí tő kez de mé nye -
zés ként mun ka tár sa ink egy ré szé vel
együtt a hé ten Nyír egy há zá ra uta -
zunk, ahol részt ve szünk az Em -
maus Evan gé li kus Sze re tet ott hon
el ké szült épü le te kert jé nek ren de zé -
sé ben, hi szen szá munk ra fon tos,
hogy in téz mé nye in ket kö zel ről, élő
va ló sá guk ban is meg is mer jük.

Erős vár a mi Is te nünk!
g Ká kay Ist ván

iro da igaz ga tó

Tisz telt Ol va sók!

b Az aláb bi ak ban köz zé tesszük
az or szá gos iro dá tól kér he tő
iga zo lá sok lis tá ját, va la mint az
eze ket ki ál lí tó mun ka tár sak el -
ér he tő sé gét.

Pá lyá zat hoz vagy egyéb ok ból
e-mail ben vagy le vél ben
kérhető iga zo lá sok
Az APEH- és VPOP-iga zo lá sok elő -
ké szí té sét és be szer zé sét az MEE OI
Gaz da sá gi Osz tá lyán Kol tai Ka ta lin
vég zi. El ér he tő sé gei: flot tás te le fon:

20/824-9937, e-mail: ka ta lin.kol -
tai@lu the ran.hu, le vél cím: MEE Gaz -
da sá gi Osz tály, Kol tai Ka ta lin, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24. Az iga zo lá sok
ki ál lí tá sá nak ér de ké ben a pá lyá zat
meg ne ve zé sé nek, szá má nak, a pá lyá -
za tot ki író szer ve zet ada ta i nak pon -
tos köz lé se szük sé ges!

Az OI tit kár sá gá tól kér he tő
igazo lá sok
– A Fő vá ro si Bí ró ság ál tal ki adott „Ki -

vo nat a tár sa dal mi szer ve zet nyil -
ván tar tá si ada ta i ról” szó ló iga zo lás;

– díj men tes sé gi iga zo lás;

– Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz -
ga tó alá írá si cím pél dá nya;

– „Jo gi sze mély”, „szár maz ta tott jo -
gi sze mély” iga zo lás;

– ala pí tó ok irat hi á nyá ról szó ló iga -
zo lás;

– elő fi nan szí ro zá si for rás biz to sí tá -
sá ról szó ló nyi lat ko zat.

El ér he tő sé gek: Po lyák Ka ta: flot tás
te le fon: 20/824-2013, e-mail: ka -
ta.po lyak@lu the ran.hu. Ba logh
Krisz ta: flot tás te le fon: 20/770-0028,
e-mail: krisz ta.ba logh@lu the ran.hu,
le vél cím: MEE Or szá gos Iro da tit kár -
sá ga, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Köz ér de kű in for má ci ók

Idén el ső íz ben – kí sér let kép pen – ve -
ze ti be Ká kay Ist ván igaz ga tó az or szá -
gos iro dá ban azt az új, más mun ka he -
lye ken már al kal ma zott gya kor la tot,
amely nek cél ja, hogy ne aka doz zon a
mun ka az egyes osz tá lyok, mun ka ágak
dol go zó i nak nem össze han golt nyá ri
tá vol lé te mi att. A ha té ko nyabb mun -
ka vég zés ér de ké ben te hát idén nyá ron
egy idő ben ad ja ki a mun ka tár sak
nyá ri sza bad sá gát, így biz to sít va ad mi -
niszt rá ci ónk zök ke nő men tes mű kö dé -
sét a nyár töb bi idő sza ká ban.

Az ál ta lá nos le ál lás ra en nek ér tel mé -
ben 2009. jú li us 27., hét fő től au -
gusz tus 7., pén te kig ke rül sor az Ül -
lői út 24. szám alatt.

Kér jük a gyü le ke ze te ket, lel ké sze ket,
in téz mé nye ket, hogy mun ká ju kat,
az iro dá ban el in té zen dő ügye i ket
en nek tu da tá ban ter ve zzék. Itt je lez -

zük, hogy Bog dá nyi Gá bor in for ma -
ti kai, illetve pá lyá za tos ügyek ben te -
le fo non el ér he tő lesz jú li us 29-től.

A hoz zánk for du lók szí ves meg ér té -
sét ké ri az igaz ga tó ság.

Gyűj te mé nyek nyit va tar tá sa
az Ül lői út 24. szám alatt:
• Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár

a ko ráb bi ha gyo má nyok hoz hí -
ven egy sé ge sen au gusz tus hó nap -
ban zár be: au gusz tus 3., hét fő től
au gusz tus 28., pén te kig. Az el ső
mun ka nap: szep tem ber 1., kedd.
Azon a hé ten, ami kor az or szá gos
iro da már zár va lesz, jú li us 27–31.
kö zött ügye le tet szer vez nek, te hát
még lá to gat ha tó ak.

• Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv -
tár is zár va tart a le ál lás alatt. Az
el ső mun ka nap: szep tem ber 1.,
kedd.

Nyá ri mun ka rend
az or szá gos iro dá ban

A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház el nök sé ge,
Itt zés Já nos el nök-püs pök
és Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő 2009. már ci us
23-án szer ző dést írt alá a
Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra -
dó György Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont já nak kép -
vi se lő jé vel, dr. Né meth
And rás or vos dan dár tá -
bor nok pa rancs nok kal. A
szer ző dés lé nye ge, hogy
az aláb bi ak ban is mer te -
tett kör be tar to zó sze mé -
lyek szá má ra le he tő ség
nyí lik rend sze res egész sé -
giál la pot- fel mé rés re. Egy -

há zunk a jö vő ben rend sze -
res, ha vi le bon tás ban je -
len ti majd le a vizs gá la ton
részt ve vő ket, akik a MH
HEK Re pü lő or vo si, Egész -
ség vizs gá ló és Ku ta tó in té -
ze té ben, Kecs ke mé ten ve -
het nek részt az egész ség -
ügyi vizsgálatokon. Há -
rom vizsgálatcsoport –
alap, bővített és komplett
– választható.

A szol gál ta tást igény be
ve he tik: egy há zi sze mé lyek,
or szá gos tiszt ség vi se lők, az
or szá gos iro da al kal ma zot -
tai, il let ve a HM Tá bo ri
Lel ké szi Szol gá lat Pro tes -

táns Tá bo ri Püs pök ség
evan gé li kus szol gá la ti nyug -
ál lo má nyú, il let ve köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyú tag -
jai. To váb bi infor má ció val
szolgál, illetve a je lent ke zé -
se ket vár ja (a dá tum és a vá -
lasz tott vizs gá lat cso port
meg  je lö lé sé vel) Stark Il di -
kó az aláb bi e-mail cím en:
il di ko.stark@lu the ran.hu.

A vizsgálattal
kap cso la tos tud ni va lók
– 2009. szep tem ber:
A kö vet ke ző na po kon vár -
ják az ál la pot fel mé rés re
jo go sul ta kat Kecs ke mé ten,

al kal man ként öt em bert:
szep tem ber 2–3., 7–10. (4
nap), 14–17. (4 nap), 21–24.
(4 nap), szep tem ber 28. –
ok tó ber 1. (4 nap).

A vizs gá lat reg gel 7 óra -
kor kez dő dik, és le let ki ér -
té ke lés sel együtt kö rül be -
lül dél után 14–15 órá ig tart.
Le he tő ség van ar ra, hogy
aki na gyon messzi ről ér ke -
zik, az elő ző es te ott alud -
jon a kór ház ban.

Hely szín: MH HEK Re -
pü lő or vo si, Egész ség vizs -
gá ló és Ku ta tó in té zet (MH
HEK REV KI, 6000 Kecs -
ke mét, Ba la ton u. 17.)

Sze mé lyi vál to zá sok
2009 el ső fél évé ben
az or szá gos iro dá ban
Nyug díj ba ment mun ka tár sa ink:
• Ken deh Edit (gaz da sá gi osz tály):

06. 01.
• Pes kó Zsu zsa (gaz da sá gi osz tály):

06. 01.
• Mi há lyi Zol tán né, Éva osz tály ve -

ze tő (ok ta tá si osz tály): 07. hó tól

Tá vo zott a gaz da sá gi osz tály ról:
Herczeg Lász ló (05. 20.)
Mun ka kö ri vál to zás: Pé ter Ad ri -
enn gaz da sá gi re fe rens má jus tól is -
mét pénz tá ro si mun ka kört lát el.

Új mun ka tár sak:
• De li Gá bor né, Eri ka bel ső el len őr.

E-mail: eri ka.ko r eny@lu the ran.hu
• Kis Pé ter né, Már ti nyug díj re fe -

rens (nyug díj osz tály). Flot tás
mo bil: 70/523-6049

• Du dás né Tö rök Éva köny ve lő
(gaz da sá gi osz tály). E-mail:
eva.du das@lu the ran.hu

• Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő
(ok ta tá si osz tály; 07. 01-jé től)

• Va len tínyi Eri ka ok ta tá si re fe -
rens (ok ta tá si osz tály; 07. 01-
jétől)

Fókuszban

Csa pat épí tő ki rán du lá son vet tek
részt az or szá gos iro da mun ka tár sai
már ci us 26–27-én Ba la ton szár szón,
az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban. A két na pos
prog ram során az egyik leg na gyobb
él mé ny a Kor zensz ky Ri chárd OSB
ti ha nyi per jel lel va ló ta lál ko zás, va -
la mint a ti ha nyi apát ság meg lá to ga -
tá sa volt. 

Egy há zunk or szá gos iro dá já nak
dol go zói meg ra gad ták a le he tő sé get
ar ra is, hogy fel ke res sék a ba la ton -
bog lá ri és a sió fo ki evan gé li kus temp -
lo mot. Az előb bi ben Zsí ros And rás,
az utób bi ban Lam pért Gá bor lel kész
is mer tet te a temp lom és a gyü le ke -
zet tör té ne tét. Bog lá ron Sze me rei
Já nos es pe res is csat la ko zott a mun -
ka tár sak hoz. 

A ki rán du lás jó al kal mat kí nált ar -
ra, hogy kö zös ség épí tő já ték ke re té -
ben job ban meg is mer jék egy mást a
kol lé gák, va la mint hogy egy egész
dél előtt zaj lott mun ka tár si meg be szé -
lé sen – a szo ká sos Ül lői úti mun ka -
ér te kez le tek nél hosszabb időt szán -
va a ki ér té ke lés re, prob lé ma fel ve -
tés re, ak tu a li tá sok ra – ko moly té má -
kat érint se nek.

Vissza pil lan tó

Egészségiállapot-felmérés
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Cse lovsz kyné dr. Tarr
Klá ra – osz tály ve ze tő 
Te kin tet tel ar ra, hogy a jú ni us 14-én
meg je lent Úti társ mel lék let ben
hosszabb in ter jú ké szült a kül ügyi
osz tály ve ze tő jé vel – bár ott el ső sor -
ban a ha tá ron tú li ma gya rok kal és a
kül föld re sza kadt ma gyar evan gé li -
ku sok kal ápolt kap cso la tok ról adott
tá jé koz ta tást –, az or szá gos iro da
mun ka tár sa ként eb ben az össze ál lí -
tás ban ar ra kér tük, olyan in for má ci -
ó kat osszon meg az ol va sók kal, ame -
lyek ed dig nem je len tek meg, hogy a
két cikk ne is mé tel je, ha nem ki egé -
szít se egy mást. 

– A kül ügyi mun ka ág ban osz tály -
ve ze tő elő döm Szir mai Zol tán né
volt, aki től 2007 ja nu ár já ban vet tem
át a mun kát, de meg kell em lí te nem
Szent pé tery Pé ter és Reuss And rás ne -
vét is, akik kül ügyi tit kár ként ko ráb -
ban so kat fá ra doz tak a kül kap cso la -
tok épí té sén. 

A kül ügyi osz tály ra so kan még a
Pus kin ut cai püs pö ki hi va tal bé li ott -
ho ná ból em lé kez het nek, né hány éve
azon ban már ez az osz tály is be köl tö -
zött az Ül lői út ra. En nek két ség te len
elő nye, hogy a gaz da sá gi, pénz ügyi
tranz ak ci ó kat há zon be lül tud juk in -
téz ni mi is, il let ve az uta zá sok előtt,
után el szá mo lá sok kal, re pü lő je gyek -
kel, úti költ ség gel, pénz fel vé tel lel kap -
cso lat ban, egyéb pa pí rok kal hoz zánk

ér ke zők is. Gyak ran jön Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő vagy a zsi nat el nök -
sé ge, és az or szá gos iro da igaz ga tó val
is há zon be lül tu dunk dol goz ni. Hát -
rá nya, hogy a kül ügyért fe le lős püs pök -
kel, dr. Fabiny Tamással ne he zebb az
idő pont-egyez te tés, hi szen az ő hi va -
ta la a Szi lá gyi Er zsé bet fa sor ban van.

Na gyon sok ba jor delegáció útját

szer vez tük már meg. Ha kül föld ről
hi va ta los lá to ga tás ra sze mé lyek, cso -
por tok ér kez nek egy há zunk ba, ér de -
mes ve lünk fel ven ni a kap cso la tot –
volt, aki az IBUSZ-hoz for dult, de azt
ja va sol juk, ne te gyék –, mert mi díj -
ta la nul se gí tünk az itt-tar tóz ko dás
meg szer ve zé sé ben, a szál lás fog la -
lás ban, ét kez te tés ben, a kul tu rá lis
prog ra mok kal kap cso lat ban stb. Ki -
ala kult kap cso lat rend sze rünk az
evan gé li kus egy ház tag ja i nak ren del -
ke zé sé re áll. 

Öku me ni kus vo na lon a re for má -
tus kap cso la tot emel ném ki el ső -
sor ban, hi szen egy re több szin ten
mű kö dünk együtt. A ka to li kus és a
me to dis ta fe le ke zet tel fő leg egy ház -
ve ze tői szin ten fo lyik kö zös mun ka.
Fon tos a je len lét a nagy egy há zi
szer ve ze tek ben ne künk, ma gya rok -
nak, hi szen ta go kat de le gál ha tunk
akár a leg ma ga sabb szin tű egy há zi
gré mi u mok ba is, még ha a nyu gat-
eu ró pai do mi nan cia is a jel lem ző.
Meg győ ző dé sem, hogy jó fel lé pés sel,
nyelv tu dás sal, szak mai kép zett ség
te rén is egyen ran gú part ne rek va -
gyunk, és je len lé tünk kel erő sít het jük
a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ót.

– Hall hat juk itt a ház ban, hogy
min den ki „Tarr Klá ri nak” hívja, de
árul juk el: egy út tal pap né is, fér je De -
ák té ri lel kész, Cse lovsz ky Fe renc.
Két kis lá nyuk – hat- és nyolc éves –
mel lett ho gyan tu dja a sok uta zás sal
is já ró mun kát vé gez ni?

– Na gyon há lás va gyok fér jem nek
és csa lá dunk nak, hogy min den ben
tá mo gat nak, fon tos, hogy le he tő leg
ke vés ál do za tot kell jen hoz ni uk az
uta zá sa im mi att. A hét köz na po kon
hat órá ban dol go zom, de így is sok te -
le fo ná lás ma rad a dél utá ni órák ra.
Anyó som, édes anyám is so kat se gít.
Igyek szem a fe szült sé get nem ha za -
vin ni, nem ki ve tí te ni gyer me ke ink -
re. Fon tos szá mom ra, hogy „pap né”
va gyok, mert hét vé ge ken kez dő dik az
az élet, amit min den lel kész csa lád ban
is mer nek. A va sár nap a temp lo mi is -

ten tisz te le té. Igyek szem ki ven ni a ré -
sze met a gyü le ke ze ti óvo dai és csa -
lá dos al kal mak ból is.

– Hon nan ve ze tett ide az útja?
– A szek szár di Illyés Gyu la Ta ní -

tó kép ző Fő is ko lán ta ní tot tam négy
évig né met gye rek iro dal mat – ma -
gyar–né met sza kon vé gez tem –,
majd dok to rál tam al kal ma zott nyel -
vé szet ből. Két évet ta ní tot tam a SO -
TE nyel vi kom mu ni ká ci ós in té ze té -
ben. A gyes alatt pe dig az And rássy
Gyu la Egye te men vé gez tem nem zet -
kö zi kap cso la tok–dip lo má cia sza -
kon. Ez után szó lí tott meg Fa bi ny
püs pök úr, aki nek majd egy évig hi -
va tal ve ze tő je vol tam, s ez jó mun ka -
kap cso la tot ala po zott meg a ké sőb -
bi ek re néz ve is.

Dr. Lász ló Vir gil –
kül ügyi re fe rens
A kül ügyi osz tály fi a tal mun ka tár -
sa 2008. au gusz tus 1-jén, Schu lek
Edit re fe rens nyug díj ba vo nu lá sa
után ke rült az Ül lői út ra. A ne ve
előt ti két be tű jo gi dok to rá tust ta kar.
Dr. Lász ló Vir gil nek azon ban nem -
csak jo gász, ha nem teo ló gus vég zett -
sé ge is van, s mint mond ja, mind két
ké pe sí té sé nek nagy hasz nát ve szi. Az
ál ta la vég zett mun ka ugyan is olyan
ha tár mezs gyén mo zog, ahol jo gi és
teo ló gi ai is me ret ekre, ha zai és nem -
zet kö zi egy ház is me ret re egy aránt
szük ség van.

An gol nyelv-tu dá sát ösz tön dí jas -
ként 2006–2008 kö zött az ame ri kai
Ohio ál lam be li Co lum bus ban, az
evan gé li kus Tri nity Lu the ran Se -
mi nary hall ga tó ja ként tö ké le te sí tet -
te. A jo gi egye tem el vég zé se után je -

lent ke zett az itt ho ni teo ló gi á ra, majd
Ame ri ká ban teo ló gus vég zett sé get
szer zett. Így az an gol nyel vű le ve le -
zés és tol má cso lás el ső sor ban az ő
asz ta la.

Ar ra a kér dés re, hogy a kül ügyi
mun ka ág mi lyen jo gi köz re mű kö -
dést kí ván, Lász ló Vir gil so rol ja: egy -
há zunk tag ja olyan nem zet kö zi egy -
há zi szer ve ze tek nek – pél dá ul a
Brüsszel ben is je len lé vő Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já nak (KEK)
és az Eu ro dia co ni á nak –, ame lyek az
eu ró pai uni ós jog al ko tás egy há za -
kat érin tő kü lön fé le fo lya ma ta it is
fi gye lem mel kí sé rik. Eze ket a dön -
té se ket, fo lya ma to kat vé le mé nyez -
ni kell ma gyar rész ről is. Jo gi vég -
zett sé gét ha zai jo gi kér dé sek ben,
pá lyá za tok kal kap cso lat ban is hasz -
no sít ja, s emel lett a teo ló gi á val is ál -
lan dó a kap cso la ta, hi szen a kül föl -
di és ma gyar di á kok kal kö ten dő
ösz tön díj szer ző dé sek szin tén hoz -
zá ke rül nek.

Mun ká ja túl nyo mó több sé gét a
kül föl di part ne rek kel, part ner szer ve -
ze tek kel va ló le ve le zés, te le fo nos
kap cso lat tar tás, va la mint az utaz ta -
tá sok szer ve zé se, ügy in té zé se, utas -
biz to sí tá sok meg kö té se, a pénz ügyi
el szá mo lá sok in té zé se, kon fe ren ci ák
szer ve zé se je len ti. Na pi te en dői né -
mi leg egy uta zá si iro da in téz ni va ló -
i ra em lé kez tet het nek, ami kor kül föl -
di cso por tok prog ram ját szer ve zi,
vagy egy-egy ba jor lel ké szi mun ka -
kö zös ség el szál lá so lá sa, ét kez te té se
ügyé ben in téz ke dik… Kap cso la tot
tart töb bek kö zött az in do néz nagy -
kö vet tel, an gol nyel vű is ten tisz te le -
te ket szer vez a Vá ros li ge ti fa sor ban,
kap cso la tot épít a nem zet kö zi Ang -
li kán-Lu the rá nus Tár sa ság gal és az
ame ri kai evan gé li kus egy ház zal.

– Ez a mun ka sok szor az es té be, a
hét vé gé be is be le nyú lik, s azért sze -
ret he tő – ma gya ráz za Vir gil –, mert
vál to za tos.

Távlati terveire vonatkozólag el -
mond ja:

– Ké szü lök a lel ké szi hi va tás ra, az
or di ná lás ra. Van nak tu do má nyos
am bí ci ó im is: el ső sor ban az új szö vet -
sé gi és a rend sze res teo ló gi ai te rü let
ér de kel.

Vé gül egy sze mé lyes hír: Lász ló
Vir gil ha ma ro san meg nő sül, jú li us -
ban há za so dnak össze  nyelv ta nár nő
meny asszo nyá val.

Kik for dul nak, for dul hat nak hoz -
zá? Az evan gé li kus egy ház pá lyá za -
ta i nak in té zé se so rán – pél dá ul a
Gus tav-Adolf -Werk ese té ben – vagy
nem zet kö zi kap cso la to kat érin tő
kér dé sek ben lel ké szek, egy ház ta gok,
hi va ta los ügy ben uta zók, lel kész -
nya ral ta tá sok részt ve vői.

A kül ügyi osz tály el ér he tő sé gei: 
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. II. eme let. Tel., fax: 1/266-5532.
• Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra: 1/486-3524. Flot tás mo bil: 20/824-9703,

e-mail: klara.tarr@lu the ran.hu.
• Dr. Lász ló Vir gil: 1/486-3517. Flot tás mo bil: 20/824-4290,

e-mail: virgil.lasz lo@lu the ran.hu.

„A föld ha tá rá ig min den ki nek eszé be jut az Úr, és meg tér nek hoz zá, le bo rul előt te min den fé le nép” (Zsolt 22,28)

Be mu tat ko zik az öku me ni kus és kül ügyi osz tály,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kül ügyi kap cso la ta it

kép vi se lő mun ka ág

Né hány ál ta lá nos tud ni va ló
az MEE Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyá ról

„Az öku me ni kus és kül ügyi osz tály fel ada ta az MEE ar cu la tá nak meg -
je le ní té se a kül föld fe lé. Ápol ja egy há zunk kap cso la ta it a kül föl di egy há -
zak kal, nem zet kö zi egy há zi szer ve ze tek kel, de fel ada ta sa ját egy ház tag -
ja ink kül föl di kap cso la ta i nak elő se gí té se is. Köz ve tí tő ként részt vesz kül -
föl di egy há zi sze méllyel vagy szer ve zet tel va ló kap cso la tok fel vé te lé ben,
se gít uta zá sok szer ve zé sé ben, gyü le ke ze ti cse re kap cso la tok elő re moz dí -
tá sá ban, és le he tő ség sze rint tá mo gat ja a kül föl di kon fe ren ci ák ra uta zó
ma gyar evan gé li kus kül döt te ket. Fon tos fel ada ta az evan gé li kus teo ló -
gus hall ga tók kül föl di ösz tön dí jas ta nul má nyá nak elő se gí té se, meg szer -
ve zé se.” (Részlet az országos iroda honlapjáról)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a kö vet ke ző nem zet kö zi egy -
há zi szer ve ze tek tag ja: Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ), Eu ró pai
Egy há zak Kon fern ci á ja (KEK), Le u en ber gi Egy ház kö zös ség – Eu ró pai
Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé ge (GEKE), Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT),
Gus tav-Adolf-Werk (GAW), Mar tin-Lu ther-Bund (MLB) és Eu ro dia co -
nia. 2006 óta az MEE szo ro sab ban kö tő dik a GEKE-hez, mi vel mind ta -
nács ta got, mind a Dél-Eu ró pa cso port egyik tag ját in nen de le gál ják. Ki -
sebb szer ve ze tek ben is ta gok va gyunk, mint pél dá ul a KAL ME, az Eu -
ró pá ban ki sebb sé gi hely zet ben lé vő evan gé li kus egy há zak kom mu ni ká -
ci ós bi zott sá ga lel kész-új ság írók szá má ra.

Az MEE test vér egy há za a Ba jor Evan gé li kus Egy ház. A part ner kap -
cso la ti szer ző dést ti zen hét év vel ez előtt egy há zunk ak ko ri ve ze tő püs -
pö ke, dr. Har ma ti Bé la ír ta alá. A test vér egy há zi kö te lé ket ter mé sze te -
sen min den to váb bi ve ze tő igyek szik ápol ni, mind sze mé lyes lá to ga tá -
sok, mind egy más mun ká já nak se gí té se ré vén. 

Egy há zunk má sik fon tos kap cso la ta a Finn Evan gé li kus Egy ház hoz fű -
ző dik. Ez a szin tén na gyon szo ros együtt mű kö dés 1937-re nyú lik vissza,
ami kor elő ször ta nul ha tott Finn or szág ban ma gyar ösz tön dí jas teo ló gus,
majd ez után fin nek ha zánk ban. Má ra az ösz tön dí jascse rék mel lett sor -
ra ala kul tak ki finn–ma gyar test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok, ame lyek szá -
ma im már har minc fö lött van. 

A test vér egy há za kon kí vül más evan gé li kus, il let ve uni ált egy há zak -
kal is jó vi szony ala kult ki: az oszt rák, veszt fá li ai, nor vég, svéd egy há -
zak kal, de a ma gyar evan gé li ku sok ápol ják kap cso la ta i kat a cseh, szlo -
vák, len gyel, szlo vé ni ai, ame ri kai (EL CA) egy há zak kal is.

A kül ügye kért fe le lős püs pök dr. Fa bi ny Ta más.

az országos iroda

Dr. László Virgil és Cselovszkyné dr. Tarr Klára
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A ha gyo má nyos, szo kás sze rű en gya -
ko rolt val lá sos ság a sze ku la ri zá ció
mi att a rend szer vál tás óta csök ken
Ma gyar or szá gon, a meg té rők, a hi -
tet sze mé lye sen meg élők ará nya vi -
szont nő a tár sa da lom ban – áll a
Tár ki nak a Ma gyar Táv ira ti Iro dá -
hoz a közelmúltban el jut ta tott köz -
le mé nyé ben.

A ku ta tó in té zet az 1991-es, 1998-as
és 2008-as fel mé ré sek össze ve té sé ből
ar ra kö vet kez te tett, hogy a vizs gált
idő szak ban a né pes ség egy re ki sebb
ará nya tar to zott azok kö zé, akik „éle -
tük fo lya mán min dig is hí vők vol tak”,
s eny hén nö ve ke dett a so sem hí vők
né pes sé gen be lü li ará nya is.

Más részt azon ban azt is meg ál la -
pí tot ták, hogy a hit kér dé se a la kos -
ság egy re na gyobb há nya da szá má -
ra va ló ban di lem ma: a hi tü ket el ha -
gyók stag ná ló ará nya mel lett 7 szá -
za lék ról 12 szá za lék ra nőtt azok ará -
nya, akik ko ráb ban ugyan nem vol -
tak hí vők, a kér de zés kor vi szont val -
lá sos nak mond ták ma gu kat. Ez zel
pár hu za mo san nö ve ke dett azok tá -
bo ra is, akik a kér dés re nem tud tak
vagy nem akar tak vá la szol ni.

A Tár ki ar ra is ki tért, hogy amíg
1991-ben a hí vők összes sé gé nek csak

nyol ca da, 2008-ban már ne gye de
val lot ta ma gát újon nan meg té rő -
nek, il let ve 15 szá za lék ról 20 szá za -
lék ra nőtt azok nak az ará nya, „akik -
nek volt olyan for du ló pont az éle tük -
ben, ami kor új és sze mé lyes kap cso -
la tuk ala kult ki a val lás sal”.

A val lá sos ság ma ke vés bé élet -
kor füg gő a rend szer vál tás idő sza ká -
hoz ké pest; ak kor a fi a ta lok vol tak a
leg val lás ta la nab bak, ez a mai if jú ság -
ra már nem fel tét le nül igaz – ál la pí -
tot ta meg ku ta tá sa nyo mán a Tár ki
a Ma gyar Táv ira ti Iro dá hoz áp ri lis 18-
án el jut ta tott összeg zé sé ben.

Az in té zet elem zé se sze rint 1991-
ben a „so sem hí vők” ará nya a fi a ta -
labb ge ne rá ci ók kö ré ben 36 szá za lé -
kot tett ki, a kö zép ko rú ak nál en nél
ma ga sabb volt. A „min dig is hí vők”
ará nya vi szont a fi a ta labb ge ne rá ci -
ók fe lé ha lad va meg fe le ző dött. Ta valy
a 38 év alat ti ge ne rá ció kö ré ben az
előb bi ek ará nya 31 szá za lék, az utób -
bi a ké 34 szá za lék volt.

Mint ír ták, a so sem hí vők ará nya
a fér fi ak kö ré ben min dig is ma ga sabb
volt, és a rend szer vál tás óta nö ve ke -
dett is: 26-ról 33 szá za lék ra. A nők
kö ré ben a sze ku la ri zá ció ke vés bé és
a fér fi ak hoz ké pest meg kés ve érez tet -

te a ha tá sát, a so sem hí vők ará nya
mind vé gig 15 szá za lék kö rül ala kult,
a min dig is hí vő ké pe dig 60-ról 45
szá za lék ra csök kent.

Az is ko lá zat la nok és a dip lo má sok
kö ré ben vál to zat la nul ki sebb a so sem
hí vők és ma ga sabb a min dig is hí vők
ará nya, mint a szak mun kás vég zett -
sé gű ek és az érett sé gi vel ren del ke zők
kö zött – je gyez ték meg.

Az összeg zés ké szí tői a rend szer -
vál tás előt ti „sze ku la ri zá ci ós nyo -
más stá tus füg gő sé gé re” ve ze tik
vissza, hogy 2008-ban csak az 55 év
fe let ti ek kö ré ben volt meg fi gyel he tő:
a ma ga sabb vég zett sé gű ek fe lé ha lad -
va trend sze rű en csök ken a val lá so sak
rész ará nya. 1991-ben még azt ál la pí -
tot ták meg, hogy a hi tü ket el ha gyók
ará nya az ál ta lá nos is ko lai vég zett ség -
gel sem ren del ke zők től a dip lo má so -
kig ha lad va 4-ről 18 szá za lék ra nőtt,
2008-ban ilyen össze füg gés már nem
volt ta pasz tal ha tó.

A fel mé rést a Tár ki a nem zet kö zi
tár sa dal mi fel mé rés prog ram (In -
ter na ti o nal So ci al Sur vey Prog -
ramme, IS SP) val lá sos ság mo dul ja
1991-es és 2008-as prog ram já nak
ke re té ben vé gez te.

d MTI

Tár ki: a tra di ci o ná lis val lá sos ság
csök ken, a meg té rők szá ma még is nő

Kü lö nös köz vé le mény-ku ta tá sok ra
let tem fi gyel mes hús vét előtt, mi köz -
ben tal lóz tam az eu ró pai és ten ge -
ren tú li (egy há zi és nem egy há zi)
hír for rá sok kö zött. Va ló sá gos fel üdü -
lés volt ez szá mom ra, fő ként ha a ha -
zai fel mé ré sek po li ti kai, te ma ti kai
mo no tó ni á já val ve tem össze a fel lelt
té má kat. Úgy érez tem, mint ha ho -
mok si va ta gbeli kín ló dás után tikkad -
tan a zöl del lő oá zis ba ér kez nék. 

Nem pár tok és po li ti ku sok zu ha -
nó vagy emel ke dő szim pá tia mu ta tó -
i ról, nem a gaz da sá gi és a pénz ügyi
vál ság gyo mor szo rí tó ada ta i ról kap -
tam in for má ci ót. Az oszt rák, a sváj -
ci, a hol land, a né met és az ame ri kai
köz vé le mény-ku ta tó in té ze tek ugyan -
is – vál ság ide vagy oda – ar ra kér -
dez tek rá, s ar ról gyűj töt tek ada to kat,
ami ott és ak kor va ló ban fog lal koz -
tat ta a köz vé le mé nyét, s ami akár az
ün nep re tör té nő rá han go lás nak is
mi nő sül het ne. Az volt a be nyo má -
som, hogy alig pár száz ki lo mé ter rel
nyu ga tabb ra mint ha is mét más kép -
pen jár na az óra, más idő szá mí tás
len ne, más kép pen gör bül ne a tér idő,
s va ló já ban nem ki lo mé te rek és évek,
ha nem nö vek vő fény évek ál la ná nak
kö zöt tünk…

Néz zünk egy-két konk rét pél dát! 
Auszt ri á ban, Linz ben nagy pén te -

ken hoz ta nyil vá nos ság ra a Pi a ci és
Szo ci á lis Elem zé sek In té ze te (IMAS)
an nak a fel mé rés nek az ered mé nyét,
ame lyet Hús vét a szo ká sok és a hit kö -
zött cím mel ké szí tet tek. Eb ből ki de -
rül, hogy az oszt rá kok nak kö zel öt ven
szá za lé ka hisz Is ten ben. „Egy ház kri -
ti ka és evo lú ció el mé le ti vi ták el le né -
re az el múlt évek ben a ke resz tyén hit
ki je len té sei érin tet le nek ma rad tak” –
ol vas ha tó a szá mok ér tel me zé sé ről írt
kom men tár ban. Ugyan ak kor az is
lát ha tó, hogy ugyan csak mint egy öt -
ven szá za lék a hús vé tot szép szo ká -
sok ün ne pé nek tart ja. A meg kér de -
zet tek 42 szá za lé ka vi szont hisz a cso -
dák ban, 34 szá za lé kuk meg győ ző dé -
se az, hogy van ha lál utá ni élet. 28 szá -
za lék sze rint Jé zus Krisz tus Is ten
Fia, aki fel tá ma dott a ha lál ból. 

Megint csak ér de mes ar ra fi gyel -
ni, hogy mi fog lal koz tat ta nem csak
a köz vé le mé nyét, ha nem a köz vé le -
mény-ku ta tó kat is. Nyil ván azért
ezek a vá la szok, mert az ün nep volt
a leg főbb ak tu a li tás. Sen ki nem gon -
dol ja ta lán, hogy ezek a tar tal mak at -
tól iga zak, mert ilyen fel mé rés szü -
le tett! De azért szü let he tett ilyen
fel mé rés, mert a ku ta tók ar ra kér dez -
tek rá, ami már ele ve – így vagy úgy
– ben ne élt a köz vé le mény ben, s
tény le ges köz(ös) vé le mény.

Svájc ban, a vi lág egyik leg fej let tebb
de mok rá ci á já ban és jó lé ti ál la má ban
még meg le pőbb ered ményt ho zott
egy új fel mé rés. A Ber tellsmann Ala -
pít vány ál tal ké szí tett Val lá si mo ni -
tor 2008 ada tai eb ben a sok te kin tet -
ben és mél tán drá ga or szág ban azt
mu tat ják, hogy a sváj ci ak nyolc van
szá za lé ka val lá sos! A sch we i tzer-il -
lust ri er te.ch ál tal hús vét előtt köz zé -
tett ér té ke lő cikk cí me ez: „Pro mi -
nens sze mé lyek imád koz nak”. A cikk
meg fo gal ma zá sa sze rint pél dá ul po -
li ti ku sok és a vi lág hí rű szív se bész, a
ti zen négy sze res mű ug ró baj nok nő
meg a tv-mo de rá tor és má sok is kö -
ve tik a hel vét nem ze ti him nusz fel -
szó lí tá sát 2008/2009-ben is: „Imád -
kozz, sza bad sváj ci, imád kozz!” 

Meg tud hat juk, hogy a de mok rá cia
al pe si or szá gá ban a la kos ság hat van
szá za lé ka tart ja fon tos nak és szük sé -
ges nek az imád ko zást, a szö vet sé gi

par la ment ben ugyan úgy, mint a lé -
lek bel ső ima kam rács ká já ban, a pre -
cíz és ste ril la bo ra tó ri um ban meg az
al pe si le ge lők pász to rai kö zött. 

És ezt is le kell ír nom: a par la -
ment ben há rom (!) fő ál lá sú imád ko -
zó sze mély van! Le het azon töp ren -
ge ni, okos kod ni, ne tán ci ni kus üres -
ség nek és irigy ség nek han got ad ni
leg újabb ko ri ma gyar szo kás sze rint,
hogy mi től ez a ki ug ró adat. Azért
há rom, mert a hi va ta los nyel ve ket,
a né me tet, a fran ci át és az olaszt kép -
vi se lik-e ők vagy ép pen a pro tes tán -
so kat, a ka to li ku so kat s va la mi har -
ma dik irányt? Ne tán a Szent há rom -
ság ra utal na ez, vagy más misz ti kus
je len tést ta kar? 

Tény, ami tény: ez a köz vé le mény-
ku ta tá si adat az öt száz éve szü le tett
hit újí tó Kál vin or szá gá ban al pe si
szik la szi lárd ság gal és kő ke mény egy -
ér tel mű ség gel tá maszt ja alá hit és po -
li ti ka, hit élet és köz élet, ima és mun -
ka, pro fit és fe le lős ség, gaz da ság és
igaz sá gos ság, jó lét és szo li da ri tás,
pénz és mo rál, ke resz tyén ség és kul -
tú ra, ma gas ren dű lel ki élet és tu do -
má nyos csúcs ku ta tás nem zet meg tar -
tó egy sé gét és pros pe rá ló össz ha tá -
sát. S ezen is ér de mes len ne el gon dol -
kod ni!

Bár a hol land NAW-Plus in té zet ál -
tal ké szí tett fel mé rés ered mé nye en -
nek el lent mon da ni lát szik az zal, hogy
a tu li pá nok or szá ga egy ko ri több sé -
gi re for má tus la kói le szár ma zot ta i nak
„alig öt ven öt szá za lé ka tud ta, mi ről
szól hús vét”, de mit nem ad nék azért,
ha meg tud hat nám vég re, hogy ez az
„alig” mit is ta kar hon fi tár sa ink, egy -
ház tag ja ink gon dol ko dá sá ban, szí -
vé ben, itt a Kár pát-me den cé ben!
Mennyi is és mi is len ne ná lunk ez az
„alig”, ha szü let né nek ilyen gyors és hi -
te les fel mé ré sek ar ról, mit hisz a ma -
gyar la kos ság, mi lyen is ten ké pe van,
mi ért imád ko zik, s egy ál ta lán mi lyen
kép ze tei van nak egy-egy ün nep lé nye -
gé ről? 

Ba rack Oba ma ha zá já ban, az
USA-ban a meg kér de zet tek  78 szá -
za lé ka vi szont jól és pon to san tud ta,
hogy hús vét a fel tá ma dott Jé zus
Krisz tus ün ne pe, s nem té vesz tet te
össze a ke reszt re fe szí tést a fel tá ma -
dás sal. Az, hogy az egyik ame ri kai
köz vé le mény-ku ta tó in té zet sze rint
a la kos ság 63 szá za lé ka ter vez te,
hogy a hús vé ti ün nep kör ben temp -
lom ba megy – a ka to li ku sok nál még
ma ga sabb volt e hányad, 73 szá za lék
kö rül moz gott –, olyan tu do má nyos
ala pos ság gal el ké szí tett hús vé ti
öröm hír volt, ame lyet az in té zet
igaz ga tó ja ter mé sze tes egy sze rű ség -
gel így in do kolt: „Az ame ri ka i ak ban,
ké rem, pro tes tán sok ban és ka to li ku -
sok ban egy aránt, mély gyö ke rei van -
nak en nek az ün nep kör nek is.” Lám,
ez is Ame ri ka! 

Iga zi hús vé ti aján dék volt szá -
mom ra az, ami ről ezek a köz vé le -
mény-ku ta tó in té ze tek Eu ró pá ban
és az USA-ban hírt és szá mot ad tak.
Va jon mi kor ér ke zünk el mi oda – s
el ér ke zünk-e –, hogy ha zánk ban leg -
alább éven te egy ün nep előtt hi telt ér -
dem lő in for má ci ót kap has sunk ar ról,
mi él a ha zai köz vé le mény ben, köz -
gon dol ko dás ban mind ar ról, ami leg -
alább annyi ra vagy ta lán még fon to -
sabb, mint egy-egy párt vagy po li ti -
kus nép sze rűt len sé gi vagy nép sze rű -
sé gi mu ta tó ja? Jó len ne egy szer már
sa ját ma gunk és nem ze tünk, egy há -
za ink jól fel fo gott ér de ké ben leg -
alább ün ne pe ink kor túl lép ni a táv lat -
ta lan sá gon és cső lá tá son. Ez is ün nep
len ne, s nem is akár mi lyen, amely re
a szá mok, sta tisz ti kák, elő re jel zé sek
vi lá gá ban na gyon is rá szo ru lunk…

A köz vé le mé nye és a köz vé le mény-ku ta tás
g Dr. Bé ke fy La jos

A meg kér de zet tek több sé ge (56 szá -
za lék) hal lott ar ról, hogy egy kez de -
mé nye zés alap ján 2008 a Bib lia éve
volt Ma gyar or szá gon. A becs lé si hi -
bát is fi gye lem be vé ve ez a fel nőtt la -
kos sá gon be lül kö rül be lül 4,2-4,7
mil lió em bert je lent.

Nemcsak olyan cso por tok hal lot -
tak az át la gos nál na gyobb arány ban
az ese mény so ro zat ról, ame lyek re a
val lá sos ság is na gyobb arány ban
jel lem ző – a nők 59 szá za lé ka, a 60
év esnél idő seb bek 63 szá za lé ka hal -
lott a Bib lia évé ről –, ha nem a dip -
lo má sok (69 szá za lék) és a ma gas
egy fő re ju tó jö ve de lem mel ren del -
ke ző ház tar tá sok ban élők (69 szá -
za lék) kö ré ben is át lag fe let ti volt az
is mert sé ge. 

Ugyan ak kor a szin tén ma ga sabb
val lá sos sá got mu ta tó fa lun élők kö -
ré ben át lag alat ti (50 szá za lék) volt a
tá jé ko zott ság; ez az ese mény so ro zat -
tal kap cso la to s in for má ció áram lás
egye net len sé gé re utal. Ezt a meg ál -
la pí tást tá maszt ja alá az is, hogy
míg a dél- és kö zép-du nán tú li ré gi -
ó ban át lag alat ti volt a tá jé ko zott ság
(46-47 szá za lék), ad dig a Dél-Al föl -
dön a meg kér de zet tek 64 szá za lé ka
hal lott ar ról, hogy az el múlt esz ten -
dő a Bib lia éve volt.

A vizs gá lat ból ki de rül, hogy a meg -
kér de zet tek 17 szá za lé kát ki te vő, ma -
gu kat az egy ház ta ní tá sa sze rint val -
lá sos nak tar tók nagy ré sze (kö zel 80
szá za lé kuk) hal lott a ren dez vény so ro -
zat ról, de a nem val lá so sak kö ré ben is
43 szá za lé kos volt a tá jé ko zott ság.

A fe le ke zet hez tar to zás ugyan ak -
kor nem mu tat össze füg gést az is -

mert ség gel, a prog ram ban részt ve -
vő há rom nagy fe le ke zet hez tar to zók
egy for mán 55-56 szá za lék ban sze rez -
tek tu do mást ró la. Ugyan ez a hely -
zet, ha csak az egy ház ta ní tá sa sze -
rint val lá so sa kat ha son lít juk össze: a
ka to li ku sok és a re for má tu sok ese -
té ben 79, il let ve 78 szá za lék volt az
is mert sé ge a prog ram so ro zat nak.
(Az evan gé li ku sok ese té ben túl ala -
csony volt a min ta eset szám a becs -
lés hez.) Te hát úgy tű nik, a tör té nel -
mi ke resz tény egy há zak össze fo gá -
sa olyan ér te lem ben min den képp si -
ke res nek bi zo nyult, hogy ki egyen sú -
lyo zott volt a tá jé koz ta tás fe le ke ze -
ti szin ten.

Ar ra a kér dés re, hogy hon nan
hal lot tak a Bib lia évé ről, a kér de zet -
tek át la go san két for rást em lí tet tek.
A vá lasz adók – te hát akik hal lot tak
az ese mény so ro zat ról – 43 szá za lé -
ka em lí tet te a te le ví zi ót mint for rást,
31 szá za lék a temp lo mot, val lá si kö -
zös sé get, 30 szá za lék pe dig va la -
mely új sá got. Emel lett vi szony lag
so kan em lí tet ték a ro ko no kat, ba rá -
to kat, is me rő sö ket (21 szá za lék), va -
la mint a rá di ót is (20 szá za lék). 

A na gyobb te le pü lé sen élők vá la -
szai ban gyak rab ban fordult elő a rá -
di ó és az új sá go k, fa lun pe dig jel lem -
zőbb volt a val lá si kö zös ség ben va ló
tá jé ko zó dás. A te le ví zi ó a leg idő seb -
bek között, míg az in ter net a leg fi a -
ta lab bak kö ré ben volt az egyik leg -
gya ko ribb in for má ci ós for rás. 

Ér de kes kü lönb ség mu tat ko zik a
két leg na gyobb fe le ke zet hí vei kö zött:
míg a ka to li ku sok jó val na gyobb
arány ban sze rez tek tu do mást a Bib -

lia évé ről egy ház köz sé gük ben, val lá -
si kö zös sé gük ben (36 szá za lék), mint
a re for má tu sok (21 szá za lék), ad dig
utób bi ak ra in kább jel lem ző az in ter -
net (15 szá za lék), mint a ka to li ku sok -
ra (8 szá za lék). Ez ar ra utal köz vet -
ve – amit a fel mé rés ada tai is alá tá -
masz ta nak –, hogy a re for má tu sok
kö ré ben na gyobb arányt kép vi sel nek
a fi a ta lok a Bib lia éve ese mény so ro -
za tot is me rők közt, mint a ka to li ku -
sok ese té ben.

Az egy ház ta ní tá sa sze rint val lá so -
sak 71 szá za lé ka em lí tet te in for má -
ció for rás ként a temp lo mot, val lá si
kö zös sé get, de az ő ese tük ben sem el -
ha nya gol ha tó in for má ci ós csa tor na
a te le ví zió (29 szá za lék) vagy az új -
sá gok (17 szá za lék).

A ren dez vény so ro zat leg alább egy
ese mé nyén 15 szá za lék vett részt
azok kö zül, akik ha lot tak ar ról, hogy
az el múlt esz ten dő a Bib lia éve volt.
A tel jes fel nőtt né pes ség re ve tít ve ez
mint egy 8 szá za lé kot je lent, ami 510
ezer és 770 ezer kö zöt ti részt ve vői lét -
szám ra en ged kö vet kez tet ni.

Két olyan prog ram tí pus volt,
ame lyet a min tá ba ke rült összes meg -
kérdezett 3-3 szá za lé ka em lí tett:
ezek az elő adá sok és a fel ol va sá sok.
Emel lett 2 szá za lék em lí tet te, hogy
ki ál lí tá son vett részt. Akik el lá to gat -
tak a Bib lia éve va la mely ese mé nyé -
re, azok is csak rit kán em lí tet tek egy -
nél több prog ram tí pust.

Az egy ház ta ní tá sa sze rint val lá -
so sak 23 szá za lé ka vett részt sa ját
be val lá sa sze rint leg alább egy ese -
mé nyen, míg a ma guk mód ján val -
lá so sak ese té ben 6 szá za lé kos volt
a rész vé te li arány. A két leg na -
gyobb fe le ke zet kö zött ezen a té ren
sem ta pasz tal ni szig ni fi káns el té rést,
a ka to li ku sok 6, a re for má tu sok 7
szá za lé ka vett részt leg alább egy ese -
mé nyen.

d Forrás: Forsense

Köz vé le mény-ku ta tás a Bib lia évé ről
b A Ma gyar Bib lia tár su lat kez de mé nye zé sé re a ka to li kus, a re for má -

tus és az evan gé li kus egy ház a 2008. esz ten dőt a Bib lia évé nek nyil -
vá ní tot ta. A For sense in té zet 2009. feb ru á ri köz vé le mény-ku ta tá sá -
ban ezer főt kér de zett meg a Bib lia éve ese mény so ro zat ról.
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Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke -
res se és meg tart sa az el ve szet tet. (Lk
19,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 3. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
ben Is ten bű nö sö ket hív – meg té rés -
re. „Jó és igaz az Úr: út ba iga zít ja a vét ke ző ket.” (Zsolt 25,8; LK) „A te Szent -
lel ked ve zes sen he lyes úton!” (GyLK 774) – kér het jük ezt szo ron ga tott hely -
ze tünk ben. „Ez a Krisz tus tisz te, mű ve és hi va ta la” – mond ja ve zér igénk ről
Lu ther. „Csu pa vi gasz ta lás a sza va: El ítélt vi lág ba jö vök. Én azon ban fel füg -
gesz tem az íté le tet, hogy a kár ho zot tak üd vö zül je nek.” A két el ve szett fiú kö -
zül a fi a ta labb, bű ne it bán va, ön ként vissza tért ap ja há zá ba: „Atyám, vét kez -
tem az ég el len és te el le ned, és nem va gyok mél tó ar ra, hogy fi ad nak ne vez -
ze nek.” Az idő sebb fi út az ap ja kér lel te – mi ként gyer me ke it mennyei
Atyánk –, jöj jön be az ün ne pi la ko má ra: „Fi am, te min dig ve lem vagy, és min -
de nem a ti ed. Vi gad nod és örül nöd kel le ne, hogy ez a te test vé red meg halt és
fel tá ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott.” (Lk 15,21.31–32) Jé zus most min ket
hív; ne zár juk ki ön ma gun kat az örök élet ből, a Bá rány me nyeg ző jé nek va -
cso rá já ról! Pál az Is ten bű nö sö ket meg men tő ke gyel me el ső min ta ké pé nek
te kin ti ma gát, ám mi is le he tünk pél dák ká! Mert „Jé zus azért jött el a vi lág -
ba, hogy a bű nö sö ket üd vö zít se, akik kö zül az el ső én va gyok. De azért kö nyö -
rült raj tam, hogy Jé zus Krisz tus el ső sor ban én raj tam mu tas sa meg vég te len
tü rel mét, pél da ként azok nak, akik majd hisz nek ben ne, és így az örök élet re
jut nak.” (1Tim 1,15–16) Pé ter és Pál apos to lok név ün ne pén Má té evan gé lis -
ta el hí vá sá ról ol va sunk, ám ma ne künk szól az Úr hí vá sa: „Kö vess en gem!” De
ránk „il lik-e” Jé zus in dok lá sa? „Nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam,
ha nem a bű nö sö ket meg té rés re.” (Lk 5,27.32) Az „osz lop” apos to lok Uru kat hir -
det ték, „ön ma gun kat pe dig mint szol gá i to kat Jé zu sért” (2Kor 4,5). Is ten szol -
gá ja ként így kö nyö rög Mó zes bál vány imá dó né pé ért: „Ó, jaj! Igen nagy vét -
ket kö ve tett el ez a nép, mert arany ból csi nált is tent ma gá nak. Még is, bo csásd
meg vét kü ket!” (2Móz 32,31–32) „Akarsz-e meg gyó gyul ni?” Urunk e kér dé sé -
re se ke res sünk ki fo gá so kat, hogy az egész ség el vesz té sé nél va la mi rosszabb:
az örök élet el vesz té se ne tör tén jék meg ve lünk! Jé zus ma is gyógy víz nél kül
gyó gyít, akár a har minc nyolc éve be te get, csu pán élő igé jé vel: „Íme, meg gyó -
gyul tál, töb bé ne vét kezz…” (Jn 5,6.14) Mit is je lent a test vé ri ség jé zu si meg -
élé se a gyü le ke zet ben? Ha vét ke zik test vé red, há rom lé pés ben intsd meg: négy -
szem közt, több szem közt és vé gül sok szem közt! „Ha pe dig a gyü le ke zet re sem
hall gat, te kintsd olyan nak, mint a po gányt vagy a vám sze dőt.” (Mt 18,17) Ma
élünk-e a kö tés és ol dás Urunk tól nyert esz kö zé vel kö zös sé ge ink ben?! Jú dás
bűn val lá sát nem Jé zus nak mond ta el: „Vét kez tem, mert ár tat lan vért árul tam
el.” (Mt 27,4) Nem ta lál ta a meg bá nás he lyét. Akik el ju tot tak a ke resz tig, „nincs
te hát most már sem mi fé le kár hoz ta tó íté let azok el len, akik a Krisz tus Jé zus -
ban van nak, mi vel az élet Lel ké nek tör vé nye meg sza ba dí tott té ged a bűn és
a ha lál tör vé nyé től” (Róm 8,1–2). „Bű nö sök nek Meg vál tó ja, / Jé zus, lel künk
Meg tar tó ja! (…) Né ked él jek, né ked hal jak!” (EÉ 382,1.6) Én is! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ne vem Bor bás Zol tán, Nyír egy há zán
élek. Bib li ai ér te lem ben hi tet len csa -
lád ban nőt tem fel, min den ki él te a
ma ga éle tét, így tel tek a na pok, hó -
na pok, évek.

Gye rek ko rom ban két ese mény
volt, amely Is ten lé te zé sé re irá nyí tot -
ta a fi gyel me met. Az egyik úgy öt éves
ko rom ban le he tett, ami kor nagy -
ma mám imád koz ni ta ní tott, a má sik
pe dig kö rül be lül nyolc év vel ké sőbb
tör tént, ami kor azt a ta ná csot ad ta,
hogy ha éle tem so rán min den ki el -
hagy na, aki ben bíz tam, Is ten hez ak -
kor is for dul ha tok. Ezek az ese mé -
nyek ak kor nem so kat je len tet tek, de
az em lé ke ze tem ben meg ma rad tak, és
évek kel ké sőbb, a szük sé ges pil la nat -
ban elém jöt tek. Er re ala poz va sze -
ret ném biz tat ni azo kat a szü lő ket,
nagy szü lő ket, akik úgy lát ják, hi á ba
fá ra doz nak a gye re kek Jé zus hoz ve -
ze té sén, hogy mun ká juk még sem
hi á ba va ló. Az én pél dám is bi zo nyít -
ja, van ér tel me, leg fel jebb a gyü -
mölcs csak jó val ké sőbb érik be.

Az ál ta lá nos is ko la be fe je zé sét
kö ve tő en 1981-ben Bu da pest re ke rül -
tem ta nul ni, majd dol goz ni. A kol lé -
gi um ban több ször be szél get tem egy
olyan „fur csa” kol lé gis ta tár sam mal,
aki bib lia órák ra járt, meg áll tam ut -
cai evan gé li zá ci ók nál, nyá ron, a Ba -
la ton mel let ti szak mai gya kor lat alatt
el men tem a Jé zus éle te cí mű film ve -
tí té sé re és az azt kö ve tő be szél ge tés -
re. Utó lag úgy lá tom, hogy Is ten is ke -
re sett en gem, és én is ke res tem őt.

1989-ben Győr be ke rül tem, ahol az
egyik év fo lyam tár sam hí vott el az ál -
ta la ve ze tett MEKDSZ-össze jö ve tel -
re, majd Bia tor bágy ra és gyü le ke zet -
be. Új vi lág tá rult ki előt tem, né hány
csa lád éle tét kö ze lebb ről is meg is mer -
ve olyan sze re te tet ta pasz tal tam,
amely sem a mi csa lá dunk ban, sem
pe dig az ál ta lam ed dig is mert csa lá -
dok ban nem volt jel lem ző. Mint a szi -
vacs a vi zet, úgy szív tam ma gam ba az
új is me re te ket. Szin te min den hét re
ju tott egy új fel is me rés: „Jé, ez is
meg van ír va a Bib li á ban!” Kez det ben
a sok új is me ret mel lett ez az ért he -
tet len sze re tet volt szá mom ra von zó. 

Is ten tisz te le te ken, bib lia-, if jú sá gi
órá kon és csen des na po kon so kat
hal lot tam Jé zus Krisz tus ról és a bűn -
ről, de ezek lé nye gét ak kor még nem
ér tet tem. Jó val ké sőbb egy, a ka rá cso -
nyi tör té net ről szó ló ige hir de tés ben
hang zott el az, hogy aho gyan a nap -
ke le ti böl csek az aján dé ka i kat le tet -
ték Jé zus lá ba elé, és men tek to vább
az út ju kon ter he ik től meg sza ba dul -
va, úgy mi is le te het jük ter he in ket,
bű ne in ket Jé zus lá ba elé. Mint aho -
gyan a va kon szü le tett em ber a Jé zus -
sal va ló ta lál ko zás után „el kez dett lát -
ni”, úgy lát tam meg én is az ige hir de -
tés alatt a sa ját bű ne i met, és tet tem
le azo kat imád ság ban Jé zus lá ba elé.

Az óta töb ben több ször kér dez tek
tő lem olyan dol go kat, ame lyek re
nem tud tam a vá laszt, má sok pe dig
ar ra kér tek, győz zem meg őket ar ról,
hogy Is ten lé te zik. Ilyen kor a kö vet -
ke zőt szok tam vá la szol ni: Én nem tu -
dok és nem is aka rok má so kat meg -
győz ni. Azt tu dom „csak” el mon da -
ni, hogy vak vol tam, és most lá tok. Jé -
zus nél kül az éle tem nek sem volt ér -
tel me, vi szont a ve le va ló ta lál ko zást
kö ve tő en tel je sen meg vál to zott. Más
lett az éle tem cél ja, irá nyí tó ja, Ura.
Át ren de ző dött a gon dol ko dá som,
idő be osz tá som. Ahogy Zá ke us éle te
meg vál to zott, mi u tán ta lál ko zott Jé -
zus sal, úgy az én éle tem is; és aho -
gyan a sze re csen ko mor nyik ment to -
vább az ő út ján öröm mel, mi u tán Fü -
löp Jé zus hoz ve zet te, úgy én is ilyen

öröm mel me gyek to vább im már
nem a szé les, ha nem a kes keny úton.

Az előbb úgy fo gal maz tam: azt
tu dom csak el mon da ni. He lyes bí -
tek: ezt csak én és azok tud ják el mon -
da ni, akik már át él ték. Nem szí ve sen
sze re pe lek. Ami ért még is el fo gad tam
ezt a fel ké rést, az ép pen az, hogy bi -
zony sá got ten ni, eze ket el mon da ni
más nem tud ja, csak az, aki már át -
él te. Sze ret nék biz tat ni min den kit: ha
le he tő sé günk adó dik, te gyünk bi -
zony sá got, ne szé gyell jük az Úr Jé zust!

Va la ki egy szer úgy fo gal ma zott, hogy
ha a vi lág nem szé gyel li ma gát a sok
bűn, ká rom ko dás, lo pás, csa lás, kor -
rup ció, ital, ká bí tó szer stb. mi att, mi
mi ért szé gyell jük a tisz tát, Krisz tust?

Ké sőbb, ahogy a Bib li át fo ko za to -
san meg is mer tem, egy re több ked ves
igém lett. Azt ol vas suk:

– Sá mu el ről, hogy sem mit az Úr
igé i ből a föld re es ni nem ha gyott.

– Dá ni el ről, hogy el tö kél te az ő szí -
vé ben, nem fer tőz te ti meg ma gát.

– Jó si ás ról, hogy az Úr út já ról
nem tért le sem jobb ra, sem bal ra. 

– Fü löp ről, hogy az igé nek er ről a
he lyé ről (egy Ézsa i ás-idé zet ből) ki in -
dul va hir det te Jé zust.

– Ne hé mi ás ról, hogy sem ő, sem
a le gé nyei a nép fö lött nem zsar no -
kos kod tak, a hely tar tó nak já ró ke -
nye ret nem et ték meg, de imád ko -
zott Ne hé mi ás az ő Is te né hez, és a
nép pel együtt erős szö vet sé get kö tött
az Úr ral.

– Jó zsu é ról pe dig azt, hogy ő és az
ő há za né pe az Úr nak szol gál tak. Sze -
ret ném, ha az én éle tem re is iga zak
len né nek a fen ti igék! Ter mé sze te sen
én sem va gyok tö ké le tes. Je len bi -
zony ság té tel ter je del me nem te szi le -
he tő vé, hogy ki tér jek ar ra, hány igét
hagy tam a föld re es ni, hány szor tér -
tem le a kes keny út ról jobb ra vagy
bal ra, áll tam meg vagy for dul tam
vissza azon, hány szor sán ti kál tam
két fe lé, mi lyen ne héz sé gek, kí sér té -
sek és bu ká sok ér tek, és en nek el le -
né re hány szor nyúlt utá nam, mi -
lyen mó don se gí tett fel, vé dett meg
vagy ve ze tett az Úr.

Mi u tán Bu da pest ről ha za köl töz -
tem, gyü le ke ze tet ke res ve több he -
lyen meg for dul tam, azon ban azt a
sze re te tet és test vé ri kö zös sé get,
amely ről az előbb ír tam, se hol nem
ta pasz tal tam. Ezt is me rő se im nek
meg em lít ve ja va sol ták, hogy men jek
el Nyír sző lős re, amely ugyan Nyír -
egy há zá tól jó pár ki lo mé ter re ta lál -
ha tó, de van ott egy evan gé li u mi lel -
kész, hall gas sam meg őt is. El men -
tem, meg hall gat tam, „ot tra gad tam”.

2006-ban, a hat éven ként ese dé kes
ál ta lá nos tiszt újí tás kor a gyü le ke zet
fel ügye lő vé (vi lá gi ve ze tő jé vé) vá -
lasz tott. Ami kor a je lö lé si sza kasz ban
meg kér dez ték, el vál lal nám-e ezt a
szol gá la tot, vissza kér dez tem: Pon to -
san mi is len ne a fel ada tom? A gyü -
le ke zet épí tés – hang zott a vá lasz.

A be ik ta tá son Jel 3,20 alap ján azt
mond tam: Amennyi re raj tam áll,
sze ret ném, ha a nyír sző lő si evan gé -
li kus gyü le ke zet olyan, az apos to lok
cse le ke de te i ről szó ló könyv ben le írt,
élő gyü le ke zet len ne, ahol a kö zép -

pont ban az Úr Jé zus van; és ha azt
nem én, nem a lel kész, nem a pres -
bi té ri um, ha nem ő ve zet né, épí te né!
Ami pe dig raj tunk áll, ami a mi fel -
ada tunk, azt te gyük meg! Jó len ne, ha
mi nél töb ben dön te né nek mel let te,
hív nák be őt az éle tük be, árasz ta nák
a Krisz tus jó il la tát, hogy ha va la ki be -
jön a gyü le ke zet be, ak kor ugyan azt
a Jé zus tól jö vő sze re te tet ta pasz tal -
ná, mint én, ami kor elő ször be ke rül -
tem egy élő gyü le ke zet be.

Sze ret ném, ha az ügye ket a pres -
bi té ri um nem a ke zé be ven né, ha nem
Is ten ke zé be ten né!

Sze ret ném, ha a pres bi té ri um sa la -
mo ni lel kü let tel ve zet né a gyü le ke ze -
tet, az az bát ran el mon da ná: Én, Uram,
nem ér tek eh hez, al kal mat lan va -
gyok ar ra, hogy a te né pe det igaz gas -
sam, sze ret nék min dent a te ke zed be
ten ni, eh hez a fel adat hoz tő led böl -
cses sé get kér ni! Sze ret ném, ha a gyü -
le ke zet ve ze té se lel ki leg fo lya ma to san
„jól len ne”, mert a ve ze tők lel ki ál la po -
ta ki hat az egész gyü le ke zet re, mint
aho gyan Dá vid bu ká sa vagy Ákán
bű ne mi att nem csak ő, ha nem Is ten
né pe is szen ve dett, és a nép éle té re ki -
ha tott az is, hogy ép pen az Is ten től el -
for dult Ma nas sé vagy az Úr út ján já -
ró Jó si ás, il let ve Jó sa fát ural ko dott.

Sze ret ném, ha a gyü le ke zet szün te -
le nül imád koz na a ve ze tő i ért, mert ha
Is ten ügye elő re moz dul, ott a sá tán is
ak tív mun ká ba kezd, amit a „sa ját bő -
rö mön” ta pasz ta lok, mert so ha annyi
pró ba, kí sér tés, tá ma dás nem ért,
mint ami óta ezt a fel ada tot el vál lal tam!

Gyü le ke ze tünk ben sok lel ki al ka -
lom és szol gá la ti le he tő ség van. Az is -
ten tisz te le te ken a gyü le ke ze ti ta gok
is részt vesz nek a li tur gi á ban, an nak
ke re té ben a gyü le ke zet előtt rend sze -
re sen bi zony sá got tesz nek ar ról, ho -
gyan él ték meg az el múlt he tet, ho -
gyan ve zet te őket Is ten, mi lyen igé -
ket ol vas tak, és az mit je len tett az ő
min den na pi éle tük ben.

– El in dult Gö rög szál lá son egy
kül te rü le ti misszió.

– Szep tem ber ben kez dő dött az
EKE (Evan gé li ku sok Kö zös sé ge az
Evan gé li u mért) Bib lia is ko lá ja, aho vá
a gyü le ke zet ből eb ben az év ben 27-
en irat koz tak be.

– A fi a ta lok lel ke sen szer kesz tik és
ter jesz tik az Ér ted?! cí mű új sá got;
meg ala kí tot ták az EKG (Egye dül
Krisz tus Gaz da gít) ze ne kart, amely
gyü le ke ze ti al kal ma in kon az asszony -
kör rel együtt rend sze re sen szol gál.

Vé ge ze tül: akik sze mé lye sen ta -
lál koz tak az Úr Jé zus sal, azok nak a
meg té ré sem mel kap cso lat ban nem
sok újat mond tam, akik azon ban
még nem is me rik őt, azok nak azt kí -
vá nom, amit Pál mon dott Ag rip pa ki -
rály nak és Fesz tusz ró mai hely tar tó -
nak: „Ag rip pa pe dig mon da Pál nak:
Majd nem rá ve szel en gem, hogy ke resz -
tyén né le gyek. Pál pe dig mon da: »Kí -
ván nám Is ten től, hogy ne csak majd -
nem, ha nem na gyon is, nem csak te,
ha nem mind azok is, akik ma en gem
hall gat nak, len né tek olya nok, ami nő
én is va gyok, e bi lin csek től meg vál va.«”
(Ap Csel 26,28–29; Ká ro li-for dí tás)

Jé zus a Te aj tód előtt is ott áll és ko -
pog tat. Hívd be őt az éle ted be!

g Bor bás Zol tán

For rás: „Vak vol tam, most lá tok…” –
Evan gé li ku sok val lo má sai. (Élő Víz
Fü ze tek 4.) Szerk. Bá lint Jó zsef né,
Hu lej Eni kő, Sze ve ré nyi Já nos. Ki ad -
ta az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház misszi ói bi zott sá ga. Bu da -
pest, 2009.

Majd nem rá ve szel,
hogy ke resz tyén né le gyek…

„Vak vol tam, most lá tok” 
Evan gé li ku sok val lo má sai – Élő Víz Fü ze tek 4.

Min den ki kö rül mé nye i hez, tem pe ra men tu má -
hoz mér ten ta pasz tal ja meg Is ten mun ká ját. A
sze mé lyes ta pasz ta lat te szi hi te les sé a ke resz tény
meg győ ző dés té te le it: aki ér tem meg halt, ve lem
él. A gyűj te mény hu szon há rom bi zony ság té telt
tar tal maz. Le gyen bá to rí tó azok szá má ra, akik el -
bi zony ta la nod tak, irány mu ta tó a ho mály ban
ta po ga tó zók nak, s nyújt sa a lát ha tat lan kö zös -
ség él mé nyét azok nak, akik ma gá nyo san jár nak
a hit út ján – hogy a jö vő nem ze dék is Is ten be ves -
se bi zo dal mát! Ára: 500 Ft.

Meg ren del he tő a ki adó nál: Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont, 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057
(mun ka na po kon 8 és 13 óra kö zött); e-mail: ev mis@lu the ran.hu. Kap ha -
tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu -
szár Gál köny ves bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.) is.

H I R D E T É S

A vi lág kü lön bö ző or szá ga i ban szol gá ló tíz ezer ko re ai misszi o ná ri us kö zül
öt ve nen ha zánk ban mun kál kod nak. Ha vi ta lál ko zó ju kon má jus 25-én Sze -
ve ré nyi Já nos misszi ói lel kész tar tott elő adást a misszió és a velük való együtt -
működés lehetőségeiről.

g Heung Sik fel vé te le
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„A gond vi se lő Is ten meg ad ja az erőt,
hogy a má sok fe lé va ló meg nyí lás so -
rán ka pott se bek, fáj dal mak igaz -
gyönggyé ala kul ja nak. Az élet ma ga
is olyan, mint egy za rán dok lat, fo lya -
ma tos úton le vés, Is ten pe dig irány -
jel ző ket he lyez el az élet ös vé nye szé -
lén, ame lyek se gít sé get ad nak a he lyes
irány kö ve té sé hez, csak ész re kell
ven ni őket.” (El Ca mi no)

Nap ja ink ban a fi a ta lok gyak ran ar ról
pa nasz kod nak, hogy na gyon ne héz
meg ta lál ni az „iga zit”, a „nagy őt”. A
fi úk azt mond ják, hogy a lá nyok fi -
gyel met le nek, csak ma guk kal tö rőd -
nek, a lá nyok azt, hogy a fi úk éret le -
nek, nem le het ko mo lyan ven ni őket.

Az em ber örök vá gya, hogy bol dog
le gyen, és meg ta lál ja a pár ját, a hoz -
zá leg in kább il lő tár sat. De mit je lent
a bol dog ság, és ho gyan ta lál juk meg
azt a part nert, aki vel va ló ban bol do -
gok tu dunk/tud nánk len ni?

A pár ke re sés, pár vá lasz tás az élet
egyik leg iz gal ma sabb és leg meg ha tá -
ro zóbb él mé nye. Rá adá sul két ol da lú!
Mind két nem, mind két fél köl csö nös
ér dek lő dé se és ér zel mi el kö te le ző dé -
se szük sé ges hoz zá. Elő for dul, hogy az
egyik fél nek na gyon meg tet szik a má -
sik, de for dít va ez nem igaz. Er re a
hely zet re vonatkozik a na gyon szem -
lé le te s ma gyar mon dás: „Ne fuss olyan
sze kér után, ame lyik nem vesz fel!”

Vi szont mi lyen szé pen és pon to -
san fo gal maz a nép dal! „Hát én im -
már kit vá lasszak, vi rá gom, vi rá -
gom? / Te en ge met, én té ge det, vi rá -
gom, vi rá gom.”

A pár vá lasz tás tel jes fo lya ma tá ban
meg ha tá ro zó a má sik „fel fe de zé se”, az
el ső ta lál ko zás, az el ső pil la na tok, a
kez de ti be nyo má sok. Er re mond -
juk, hogy „meg lát ni és meg sze ret ni”.
Tud juk, hogy a vi zu a li tás nak a kap -
cso lat el ső, dön tő pil la na ta i ban igen
nagy sze re pe van! Sze re lem… el ső pil -
lan tás ra! Tet szik a má sik, úgy, ahogy
van. A ke ze, a sze me, az ar ca, a ha -
ja, a tes te, a mo so lya, hossza san so -
rol hat nánk, hogy ki nek mi ra gad ja
meg a fi gyel mét, mi a fon tos, mi a
leg fon to sabb a szá má ra. 

Az is fon tos, hogy mi lyen a mi ide -
á lunk. Ez a kul tú ra ter mé ke. Sok szor
egy vágy vagy nem tu da to sí tott, rej -
tett té nye zők is alakítják. (Pél dá ul
olyan fér fit sze ret nénk, aki jó ap ja lesz
a gye re ke ink nek, mert az ide ált egy
ko ráb bi él mény pro vo kál ja.) 

Nem rég meg je lent egy ta nul mány
Arc vo ná sok ha son ló sá ga köz ve tí ti a
pár vá lasz tást cím mel, amely ab ból a
hét köz na pi ta pasz ta lat ból in dult ki,
hogy a pá rok ha son lí ta nak egy más -
ra az in tel li gen ci át, a fi zi kai vonz erőt,
a tár sa dal mi stá tust és bi zo nyos sze -
mé lyi ség je gye ket il le tő en.

A ku ta tás sze rint a pá rok sok szor
tu da tos ság nél kül, de ke re sik sa ját
ma gu kat a má sik ban. Ezt ne vez ték a

ku ta tók ge no tí pu sos il lesz tés nek,
amely egy ge ne ti ka i lag kó dolt ön fel -
is me ré si és ön ki ve tí té si fo lya mat
ered mé nye.

Fel me rült azon ban az is, hogy a
pár vá lasz tás ban, a pár ke re sés ben a
ge ne ti kai té nye ző kön kí vül igen nagy
sze re pe van a ko ra gye rek ko ri ta nu -
lás nak, meg fi gye lé sek nek, a csa lá di
min ták nak. A ki lenc ve nes évek ben
foly ta tott ku ta tá sok ered mé nyei sze -
rint a har mo ni kus, jól mű kö dő csa -
lá dok ban ak kor sta bil a kap cso ló dás,
ha a part ne rek pár ju kat úgy ne ve zett
min ta, mo dell alap ján vá lasz tot ták ki.
Min tá ul a gye rek kor ban be vé sett
em lé kek, az el len té tes ne mű szü lő ről
szer zett ta pasz ta la tok szol gál nak,
ezek sze rint tör té nik az elő hí vás, a
part ner rel tör té nő össze ha son lí tás. Ez
nem azt je len ti, hogy tel je sen ha son -
lí ta nia kell a part ner nek az apá ra, az
anyá ra, de va la mi kül ső vagy bel ső
ha son ló ság az ese tek dön tő há nya dá -
ban ki mu tat ha tó.

Na gyon ér de kes, hogy mind a fér -
fi ak, mind a nők ked ve lik a má sik ban
a szim met ri át. Sze re tik, ha a má sik ar -
ca szim met ri kus. A fér fi ak vá la sza i ból
az de rült ki, hogy von zó ak szá muk ra
az úgy ne ve zett nő i es (öszt ro gén jel le -
gű) ar cok, a tel tebb száj szél, a kis áll,
a ba rát sá gos, ked ves, nagy sze mek,
míg a nők sok eset ben, de nem min -
dig, job ban ked ve lik az erő sebb, fér -
fi a sabb (masz ku lin) arc jel lem ző ket, a
ha tá ro zott ál lat, a ma ga biz tos ar cot és
szem öl dök ívet. A kül ső jel lem ző kön
kí vül per sze igen fon to sak a bel ső tu -
laj don sá gok, a lel ki té nye zők, va la mint
a tár sa dal mi stá tus, a kép zett ség meg -
íté lé se is. Nem sza bad meg fe led kez -
nünk a sze re lem ről sem, amely nagy
aján dé ka az élet nek.

Mint lát ha tó, iz gal mas do log a
pár vá lasz tás és az azt kö ve tő ese mé -
nyek, ame lye ket meg jó sol ni nem le -
het, de tu da tos ság gal ele jét le het
ven ni szám ta lan bal lé pés nek, csa ló -
dás nak és konflik tus hely zet nek.

„Min den a pár já val il lik össze. A
pá runk pe dig olyan, mint mi va -
gyunk, ab ban az ér te lem ben, hogy
ha son ló. És mennyi re ha son ló két ci -
pő, amely egy pár? Lé nye gi leg. A leg -
fon to sabb dol gok ban meg egyez nek.”
(Pa e li Su uta ri)

Ke res ni és meg ke res ni a pá run kat
ön is me ret-fej lesz tés is egy ben. Nagy
fel adat, de meg éri, mert ha ered mé -
nyes, egy élet re szól.
g Cser nyik né dr. Póth Ág nes

Ki le gyen a pá rom?
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Az el múlt évek ha gyo má nya i hoz ha -
son ló an idén is hív tak ben nün ket
egy ház me gyénk pün kösd hét fői csen -
des nap já ra. Az össze jö ve telt ez év ben
Tor da son ren dez ték meg. 

Ed dig még so ha nem érez tem
kész te tést ar ra, hogy részt ve gyek
ezen a ta lál ko zón, ta lán mos tan ra ér -
tet tem meg, hogy mi is a sze re pe. Be -
val lom, meg for dult a fe jem ben, hogy
oda ér ke zés kor egy ből ha za is in dul -
jak, de az tán a po zi tív él mé nyek ha -
tá sá ra le mond tam er ről a ter vem ről.
A hí vo ga tó szó, a ked ves fo gad ta tás
és ven dég lá tás mind meg erő sí tet tek
ab ban, hogy ott ma rad jak.

A temp lo mi elő adá sok alatt meg -
is mer ked het tünk a tor da si gyü le ke -
zet éle té vel és a temp lom tör té ne té -
vel. Kü lö nö sen tet szett, hogy egyes
fal vak ban mek ko ra össze tar tás sal
dol goz nak a ta gok a gyü le ke zet épí -
té sén. Az elő adá so kat ki ve tí tett ké -
pek kí sér ték, ez az él mé nye ket még
job ban fo koz ta. Ebéd után a temp -
lom ba vissza tér ve já té kos prog ram
ke re té ben meg is mer ked het tünk az
egy ház me gye gyü le ke ze te i nek épí tő
mun ká já val. Ér de kes nek ta lál tam ezt
a mód szert, mert nem egy sab lo nos
elő adást hal lot tam.

Na gyon örül tem, ami kor fi a ta lo kat
pil lan tot tam meg az ol tár előtt. Egy
szín da rab bal ké szül tek, amely fel hív -
ta a fi gyel met Is ten igé jé nek fon tos -
sá gá ra. Rá mu ta tott ar ra, hogy Is ten
igé je nem csak az idő sebb kor osz tály -
nak szól, ha nem ne künk is. Fon tos -

nak tar tom, hogy val lá sun kat ne úgy
él jük meg, mint va la mi szé gyell ni va -
ló tényt, mint olyas mit, ami „nem di -
va tos”, ha nem ma gunk jöj jünk rá

ar ra, hogy Is ten lé te zik, és oda fi gyel
ránk. Min den kép pen több prog ra -
mot szer vez nék az if jú ság nak, ki hasz -
nál va min den al kal mat, töb bek kö -
zött a csen des na po kat is. Úgy gon do -
lom, hogy meg fe le lő mo ti vá ci ó val
moz gó sí ta ni le het ne a kor osz tá lyom -
be li e ket.

A csák vá ri gyü le ke zet ének ka ra jó
pél da volt ar ra, hogy fi a ta lok és idő -
sek tö ké le te sen együtt tud nak mű -
köd ni. Az evan gé li kus éne ke ket le -
nyű gö ző en kí sér te Sze bik At ti la or -
go na já té ka.

Is ten tisz te let kö vet ke zett ez után,
ame lyen az öt lel kész együtt osz tott
úr va cso rát. Jó volt lát ni, hogy so kan
ré sze sül tek az Úr szent va cso rá já ban.

A ren dez vényt és a részt ve vő ket
Szar ka Ist ván es pe res ál dot ta meg.
Mély nyo mot ha gyott ben nem egy
idős né ni ál dá sa is, ame lyet vers ben
ol va sott fel a gyü le ke zet nek.

Is ten igé jé vel fel töl tőd ve, fan tasz -
ti kus él mé nyek kel gaz da god va száll -
tunk fel a busz ra. A ha za ve ze tő úton
éb red tem rá ar ra, hogy éle te met Is -
ten szol gá la tá nak sze ret ném szen tel -
ni. „Érez zé tek és lás sá tok, hogy jó az
Úr! Bol dog az az em ber, aki hoz zá
me ne kül!” (Zsolt 34,9)

g Tö rök Da ni el la

Egy ház me gyei csen des nap
fiatal szem mel
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Pi he nő ker tet avat tak má jus 22-én a
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um ud va rán. Óno di Sza -
bolcs, az in téz mény igaz ga tó ja azért
tar tot ta fon tos nak a kert ki ala kí tá sát,
mert a kol lé gi u mot sport pá lyák ve -
szik kö rül, és hi ány zott egy olyan
hely, aho va a fi a ta lok el vo nul hat nak
gon do la ta ik kal. Két éve meg vá sá -
rol ták a kol lé gi um mel let ti ma gán ker -
te ket, és ta valy ősszel el ké szül tek a pi -
he nő kert ter vei. 

– Ősszel még re mény te len nek
tűnt az öt let meg va ló sí tá sa – je len -
tet te ki Óno di Sza bolcs. – Az tán nyílt
egy le he tő ség: pá lyáz tunk a fenn tart -
ha tó kör nye zet ba rát is ko la prog -
ram ra, és nyer tünk. Így ele gen dő
lett a pén zünk az esz kö zök re, a föld -
gép mun ká já ra és a nö vény zet meg -
vá sár lá sá ra. De na gyon sok tá mo ga -
tást is kap tunk. Pél dá ul egy ot ta ni
szim pa ti zán sunk jó vol tá ból hat van
ton na kö vet hoz hat tunk el Er dő -
smecs ké ről ju tá nyos áron. Össze -
sen öt száz szü lőt szó lí tot tunk meg le -
vél ben. Volt, aki szál lí tó esz köz zel,
volt, aki fi zi kai mun ká val se gí tett. Di -
ák ja ink is se géd kez tek, így – né mi

túl zás sal – két hét alatt fel épült a kert.
A nö vé nyek gon do zá sát kell még
meg szer vez nünk. Száz negy ven faj ta
éve lő nö vény ta lál ha tó itt, az au to ma -
ta ön tö ző rend szert is na po kon be lül
be üze mel jük. 

A ker tet Si ka bo nyi Mik lós ter vez te.
– Ez a pi he nő kert akár ok ta tá si cé -

lok ra is al kal mas – mond ta. – A kis
ker ti pa vi lo nok ban ta ní tá si órá kat is le -
het tar ta ni. A nö vény zet je len tős ré sze

Ma gyar or szá gon is ős ho nos, így bio -
ló gia órá kon meg le het is mer ked ni
ve lük, akár csak a kör nyék ről ide ke rült
kő ze tek kel. Ha zánk ban saj nos nem jel -
lem ző, hogy ilyen par ko kat hoz za nak
lét re ok ta tá si in téz mé nyek ben. A
bony há di gim ná zi um pi he nő kert jé nek
meg ter ve zé se kü lön le ges fel adat és
egy ben meg tisz tel te tés is volt szá -
mom ra – fo gal ma zott a ter ve ző.

g Má té Ré ka felvétele

Pi he nő kert a gim ná zi um ud va rán

Is ten pa ran cso la tá nak tart ja Ste ve
Rey nolds lel ki pász tor, hogy meg sza -
ba dul junk fö lös ki ló ink tól. „A Szent -
írás meg mond ja ne künk, ho gyan ma -
rad ha tunk egész sé ge sek, és eh hez
hoz zá tar to zik az egész sé ges test súly is”
– hang sú lyoz za a lel kész. 

Rey nolds ma ga ko ráb ban két száz -
öt ven ki lót nyo mott, és túl sú lya mi -
att cu kor be teg lett. Erő fe szí té sei nyo -
mán idő köz ben le adott negy ven -
nyolc ki lót. Be val lá sa sze rint be vá sár -
lás kor Is ten se gít sé gét ké ri a kö vet ke -

ző sza vak kal: „Is te nem, add, hogy ke -
rül jem a zsí ros és egész ség te len fi -
nom sá go kat!” 

Úgy gon dol ta, hogy a fo gyás so rán
szer zett ta pasz ta la ta it to vább kell ad -
nia gyü le ke ze té nek. A hit nek kulcs sze -
re pet szánt, mert úgy vél te, hogy „a fo -
gyás so rán ke let ke ző üres sé get Is ten
sza vá nak kell be töl te nie, kü lön ben az
egész nem mű kö dik”.

Wa shing to ni gyü le ke ze té nek ezer
tag ja kö zül száz öt ve nen – ti zen öt fős
kis cso por tok ban – si ker rel vé gez ték a

lel ké szük ál tal szor gal ma zott „bib li ai
di é tát”: sok vi zet kel lett in ni uk, a ja vas -
lat sze rint a reg ge li ig már egy li tert, le -
he tő ség sze rint részt kel lett ven ni ük a
gyü le ke zet tor na csar no ká ban tar tott
fit nesz prog ra mo kon, és ka ló ria sze -
gény éte le ket kel lett fo gyasz ta ni uk. A
pro jek tet az egész sé ges élet ről szó ló
elő adá sok tet ték még tel je seb bé.

Rey nolds azt sze ret né, ha a mo dellt
más ame ri kai egy há zak ban is be ve -
zet nék. 

d Az ide a Spekt rum hí re alap ján

Álom súly – a Bib li á val

Lel kész csa lá dok ta lál ko zó ja a dé li ke rü let ben
Jó han gu la tú kö zös ség- és lé lek épí tő együtt lé ten ve het tek részt a Dé li Egy -
ház ke rü let lel ké szei csa lád tag ja ik kal együtt a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um -
ban és Kol lé gi um -
ban. A jú ni us 18. és
20. kö zött meg ren -
de zett ta lál ko zó
prog ram já ban – me -
lyen több mint szá -
zan vet tek részt –
egy aránt sze re pel tek
sport ese mé nyek, kö -
zös ének lés, be szél -
ge tés és el csen de se -
dés. Az együtt lét má -
so dik nap já ra szer -
ve zett ki rán du lá son a lel kész csa lá dok szó sze rint be jár ták Tol nát-Ba ra nyát
a Bony hád–Mo hács–Ma gyar bóly–Sik lós–Har kány–Vil lány út vo na lon. 

g S. A.
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A presbiterek országos találkozója elé
Az el ső or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zó ra (Pest szent im re, 2009. szep tem -
ber 12., szom bat) a szervezők lel ké szi ál lá son ként négy pres bi ter és a fel ügye lő je lent -
ke zé sét vár ják. A lel ké szek rész vé te le fa kul ta tív. (A szer ve zés az es pe re si hi va ta lo -
kon ke resz tül tör té nt.)

A cím bé li kér dés re a vá la szom rö vi den: azt,
hogy mi, evan gé li kus pres bi te rek ta lál koz -
zunk az egész or szág ból és az egész Kár pát-me -
den cé ből. Mi vel az el múlt évek ben ma gam is
ré sze se vol tam az or szá gos ta lál ko zók nak (a szé -
kes fe hér vá ri nak rész ben elő ké szí tő je is), úgy

gon do lom és ta pasz ta lom, hogy ezek az egész
or szág ból hí vo ga tó al kal mak tény le ge sen a
rég nem lá tott test vé rek kel va ló ta lál ko zás
örö mét nyújt ják a rész ve vők nek. 

Most egy há zunk gyü le ke ze ti ve ze tő i nek
szól a meg hí vás, akik egy kö zös szol gá lat ban Is -
ten mun ka tár sa i nak mond hat juk ma gun kat.
Per sze én sem gon do lom azt, hogy pres bi ter -
ként egy ki vá lasz tott kaszt tag jai len nénk,
csu pán azt, hogy kü lö nö sen is nagy a fe le lős -
sé günk a gyü le ke ze ti mun ká ban. És per sze azt
sem gon do lom, hogy csak a pres bi te rek re mé -
re tett ez a fel adat. Mi ta lán ab ban kü lön bö zünk,
hogy – a min den ke resz tény re bí za tott kül de -
tés mel lett – szol gá la tun kat a nyil vá nos ság előtt
vál lal tuk, an nak vég zé sé re vá lasz tás sal meg erő -
sí tett meg bí zást kap tunk. 

Tisz tá ban va gyok ve le, hogy min den egyes
pres bi ter ség hez kü lön bö ző út ve zet, és kü lön -
bö ző el hí vá sok, meg szó lí tá sok alap ján ke rül -
tünk eb be a szol gá lat ba, így fel ké szült sé günk
is na gyon kü lön bö ző. Tu dom, hogy több gyü -
le ke zet ben fo lyik va la mi lyen szol gá lat ra fel ké -
szí tő mun ka, kép zés. Vá rom, hogy ezek az or -
szá gos ta lál ko zón is be mu ta tás ra ke rül je nek,
ezek ből öt le te ket kap junk. 

Ha pél dá ul tu da tos mun ká val ke res nénk
szol ga tár sa in kat, utó da in kat a gyü le ke zet kö -
zös sé gé ben, ak kor ta lán nem for dul hat na elő
az, ami nek az egyik gyü le ke zet ben jár va vol -
tam fül ta nú ja. Pres bi te rek kel be szél get ve az
egyik kö zép ko rú gyü le ke ze ti tag el mond ta,
hogy őt most vá lasz tot ták meg „fel ügye lő nek”.
Vissza kér dez tem, nem ér tet tem-e fél re, mert
tör té ne te sen tud tam, hogy még min dig egy
idős szol ga tár sam töl ti be ezt a tiszt sé get. (Ezek
után nem tu dom, mi lyen fel ké rés vagy fel ké -
szí tés után ke rült ez a test vé rünk a tiszt ség vi -
se lők kö zé.) 

Sze rin tem ha mis és sok szor csak lus ta sá -
gun kat palástoló in dok az, hogy örül jünk, ha
egy tiszt ség be töl té sé re ta lá lunk olyan sze -
mélyt, aki ide jét, ener gi á ját haj lan dó oda szán -
ni. Igen is a mi fel ada tunk meg ke res ni, meg -
ta lál ni, fel kér ni és a fel ké szü lés ben se gí te ni
azo kat, aki ket Is ten meg aján dé ko zott a gyü -
le ke ze ti tag ság vál la lá sá nak kész sé gé vel. Biz -
tos van né mi rész igaz ság ab ban a mon dás ban
is, hogy „aki nek az Is ten hi va talt ád, észt is ad
hoz zá”, de én azt ta pasz ta lom, hogy ahol
ilyen re mény ség gel töl tet nek be egy hi va talt,
ott sok a há lyog ko vács. 

Az em lí tet te ken túl azt is vá rom az evan gé -
li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó já tól, hogy
a sok men de mon da, amely egy há zunk hely ze -
té ről ke ring, re á lis hely zet ér té ke lés sé ar ti ku lá -
lód jon. Le het, hogy nem lesz olyan ró zsás a kép,
mint mi kor egy or szá gos ta lál ko zón egy-egy
gyü le ke zet be mu tat ta jól mű kö dő ének ka rát,
if jú sá gi cso port ját – mint egy ez zel is ösz tö nöz -
ve a töb bi e ket ha son lók ala kí tá sá ra. De mi van
ott, ahol ezek lét re ho zá sá ra nincs meg a fel ké -
szült mun ka társ, nincs hely ben la kó lel kész, és
egy ál ta lán: fogy a gyü le ke zet? 

Ta lán az Élő kö vek egy há za cí mű stra té gi ánk er -
re is ad meg ol dá si ja vas la tot, de ne fe led jük, hogy
ez a szé pen for má ló dó stra té gia is csak lég vár ma -
rad, ha mi nem te szünk a meg va ló su lá sá ért. 

Az egy ház a gyü le ke ze tek ben és a gyü le ke -
ze tek csa lád ja i ban él! Ha mi, tiszt ség vi se lők a
ma gunk he lyén nem vé gez zük el fel ada ta in kat,
sem az or szá gos egy ház, sem az egy ház me gye,
de még ma ga az es pe res és a püs pök sem fog
he lyet tünk el vé gez ni sem mit!

Amel lett, hogy mun ka társ ként nem ke vés fel -
adat há rul ránk, két ség te len, hogy az egy ház rep -
re zen tán sai is va gyunk. Bár mennyi re lel kész -
köz pon tú is evan gé li kus egy há zunk, a „vi lág fi -
ai” nem csak raj tuk ke resz tül íté lik meg az egy -
há zat, ha nem raj tunk ke resz tül is, akik kö zöt -
tük élünk. És bár le het, hogy ránk nincs ki ra -
gaszt va a hal vagy a ke reszt mat ri ca, mint au -
tó ink ra, de egy ki sebb kö zös ség ben nincs is er -
re szük ség ah hoz, hogy tud ják, ho va tar to zunk. 

Nem mint ha most egy „ke resz tény il lem tant”
kel le ne meg fo gal maz nunk, de jó len ne, ha a vi -
lág ban va ló jár tas sá gunk, az ott vál lalt sze re -
pünk is „meg tal pa lást” nyer het ne a szep tem -
be ri ta lál ko zón: mi kor mi lyen eti kai, er köl csi
kér dé sek ben kell meg szó lal nunk? Mi lyen meg -
bí za tást, köz sze rep lést vál lal ha tunk? 

Szó val a ta lál ko zás és a ta nu lás irán ti vá ra -
ko zás sal te kin tek pest szent im rei össze jö ve te -
lünk elé. Re mé lem, hogy na gyon ke vés lesz azon
gyü le ke ze tek szá ma, ahon nan sen ki sem tud el -
jön ni, és akik ott lesz nek, azok nak lesz mit ha -
za vin ni ük a pres bi ter tár sa ik nak. 

Be val lom őszin tén, rég óta hal lok a re for má -
tus test vé re ink nél meg ala kult pres bi ter szö vet -
ség ről, azon ban igen ke ve set tu dok ró la. Nagy
a vá ra ko zás ben nem, hogy job ban meg is -
mer hes sük, mi ben is si ke rül töb bet nyúj ta ni -
uk a szol gá lat te kin te té ben. Ta lán nem elő íté -
let, ha azt mon dom: nem biz tos, hogy a szer -
ve zet hi á nya az, ami a mun kánk ha té kony sá -
gát gá tol ja. Ha va la ki meg akar ta ta lál ni az
össze fo gás ban rej lő le he tő sé ge ket, az ed dig is
meg te het te. Tu do má som sze rint több egy ház -
me gyé ben mű kö dik – a fej ér-ko má ro mi hoz ha -
son ló an – a fel ügye lők ta nács ko zó tes tü le te. 

Ha úgy lát juk, hogy a be jegy zett szer ve zet va -
ló ban több le he tő sé get ad a szol gá lat ha té kony -
sá gá nak nö ve lé sé re, ne ha lo gas suk a meg ala -
kí tá sát. Azon ban ne fe led jük, el ső sor ban nem
a mi eről kö dé se ink épí tik egy há zun kat és gyü -
le ke ze te in ket. Mi az eh hez va ló erőt és Lel ket
kér het jük, ha a haj lan dó ság meg van ben nünk,
de hi á ba fá rad nak az épí tők, ha az Úr ma ga nem
épí ti a há zat.

Ked ves Pres bi ter Test vé rek! Tár sak a szol gá -
lat ban! Gyűl jünk össze szep tem ber 12-én egy jó
han gu la tú, va ló di ta lál ko zá sok kal te li na pon.
Ame lyen a jó han gu la tot nem csak a rég nem lá -
tott szol ga tár sak je len lé te ad ja, ha nem az egy -
há zunk Urá ba ve tett re mény ség, őbe lé, aki
mun ka tár sul hí vott el ben nün ket, és meg aján -
dé ko zott az egy ház ban a ve le va ló kö zös ség gel. 

g Mé szá ros Ta más,
a Csákvári Evangélikus Egyházközség és a
Fejér-Komáromi Egyházmegye felügyelője

Mit vá rok
az evan gé li kus pres bi te rek

orszá gos ta lál ko zó já tól?

Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő Misszió gyó gyí tó csen des he tet tart a
szar vas-ótemp lo mi evan gé li kus gyü le ke zet Kö zép hal mi Misszi ó já ban jú li us 13-tól 17-ig. A
hét igé je: „Kér de zős köd je tek az ősi ös vény után, me lyik a jó út, és azon jár ja tok, ak kor nyu -
gal mat ta lál tok lel ke tek nek.” (Jer 6,16)

Sze re tet tel hív juk lel ki gyó gyu lást, meg erő sö dést ke re ső, al ko hol- és szen ve dély be teg -
ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett test vé re in ket. Lel kész test vé re in ket kér jük, biz -
tas sák és se gít sék a rá szo ru ló kat, hogy részt ve hes se nek az al kal mon, szük ség ese tén csa -
lád tag gal együtt.

A rész vé te li díj sze mé lyen ként: 7500 Ft. A rá szo ru ló kat le he tő ség sze rint tá mo gat juk. Hoz -
zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib li át és jegy zet fü ze tet.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het jú li us 9-ig dr. Sár kány An gyal or vos nál (20/824-6669) és
Sel me czi La jos lel kész nél (34/383-819 és 20/824-3011). Az ét ke zés biz to sí tá sa mi att kér jük
az ér dek lő dő ket, hogy tart sák be a je lent ke zé si ha tár időt.

H I R D E T É S

b Az idei fér fi kon fe ren ci á -
ra jú ni us 19–21. kö zött –
a ko ráb bi ak hoz ha son ló -
an – Pi lis csa bán, a Bé -
thel Misszi ói Ott hon ban
ke rült sor. A részt ve vők
leg több je a Du nán túl ról
ér ke zett, ahol már szá -
mos he lyen ala kul tak fér -
fi kö rök…

E so rok író ja Gal 5,2 alap ján
tar tott nyi tó áhí ta tá ban el -
mond ta, hogy bár a lát szat
sze rint az em be ri ség a de -

mok rá cia ter je dé sé vel egy re
na gyobb sza bad ság ban él,
még is egy új faj ta szol ga ság, a
pénz vi lág és az el len őr zött
tár sa da lom rab sá ga fe lé ha lad.
A hí vő em ber szá má ra csak
egy fé le sza bad ság lé te zik, ami -
kor is Krisz tus ban sza bad dá
vá lik mind at tól, ami őt be fo -
lyá sol ja. 

A kon fe ren cia el ső elő adó -
ja Bal czó And rás olim pi ai
bajnok volt. Van ki út a vál -
ság ból cím mel tett bi zony sá -

got ar ról, hogy egész éle té ben
meg ta pasz tal ta Is ten se gít -
sé gét. Kez det ben azt gon dol -
ta, hogy a si ker fog ja bol -
dog gá ten ni, de ez nem kö vet -
ke zett be – mondta. Ké sőbb
fel fi gyelt ar ra, hogy ami kor a
si kert már kö zel érez te, ak kor
ki csú szott a ke zé ből. Ak kor
le het nyer ni, ha nem gör csö -
sen aka runk va la mit. Ag go da -
lom mal töl ti el a ma gyar ság
tra gi kus hely ze te, mert rossz
úton já runk. A po li ti kai for -
du lat sem hoz hat ál ta lá nos ja -
vu lást, ha a lel kek ben nem
tör té nik vál to zás, ha nem lesz

kel lő szá mú meg tért, be csü -
le te sen élő és dol go zó ma gyar
em ber – szögezte le.

Az elő adást élénk esz me -
cse re, sőt vi ta kö vet te, mi vel a
je len lé vők vé le mé nye meg -
osz lott ab ban a te kin tet ben,
hogy kik a fe le lő sek a ki ala kult
hely ze tért. 

Ez után ke rült sor Baran ka
György szin tén nagy ér dek lő -
dés sel várt ve tí tett ké pes elő -
adá sá ra: Mo tor ral az Ara rát
he gyé ig. A nagy tar csai lel kész

mint egy nyolc ezer ki lo mé te -
res utat tett meg egye dül, sok -
szor ve szé lyes kö rül mé nyek
kö zött, hogy fel ke res hes se
azo kat a he lye ket, ahol a bib -
li ai ős atyák jár tak. Út ja so rán
meg ta pasz tal hat ta a tö rök
ven dég sze re te tet, és ta lál ko -
zott ot ta ni ke resz té nyek kel is. 

Es te a veszp ré mi fér fi kör
mu tat ko zott be. Ve ze tő je, Ló -
czi Ti bor nem is me ret len ol va -
só ink szá má ra. Nem ré gi ben az
Evan gé li kus Élet is írt öt le tes
kez de mé nye zé sük ről, az idő -
bank ról. A szom bat he lyi fér -
fi kör sok ré tű mun ká ját és szí -
nes éle tét a kör ve ze tő je, Tóth
Sán dor mu tat ta be – szám ta -
lan kép pel il luszt rál va. 

A szom bat dél előt ti fő elő -
adást Hit és ter mé szet tu do -
mány, avagy az ere det kér dé se
és az úgy ne ve zett ős rob ba nás
cím mel Welt ler Re zső, a győ ri
sze re tet ház nyu gal ma zott igaz -
ga tó ja tar tot ta. Ko runk nagy fi -
zi ku sa i nak, csil la gá sza i nak és
teo ló gu sa i nak is me rő je ként ar -
ról be szélt, hogy ta lán nincs is
olyan nagy el len tét a hit és a
ter mé szet tu do mány kö zött.
Szi por ká zó elő adá sá ban töb bek
kö zött el mond ta, hogy Eins tein
le vél ben is mer te el Ge or ge Hen -
ri Le ma it re ka to li kus teo ló -
gus és fi zi kus el mé le tét, mely
sze rint a vi lág egye tem szu per -
sű rű anya ga egyet len atom
bom lá sá nak ha tá sá ra rob bant
fel, és tá vo lo dik az óta is min -
den irány ba. (Az elő adás be fe -
je ző mon da ta it lásd ke ret es
írá sunkban.)

A to váb bi ak ban a je len lé vők
meg is mer ked het tek egy, a fér -
fi ak val lá sos éle tét elem ző né -
met or szá gi fel mé rés ered mé -
nye i vel. Ez zel össze füg gés ben
esz mét cse rél tek a fér fi kö rök
te vé keny sé gé ről és a fel nőtt -
kép zés kü lön bö ző egy há zi
kez de mé nye zé se i ről. 

Áhí tat tal szol gált még Böj -
tös At ti la sár bo gár di gyü le ke -
ze ti mun ka társ és Scher mann
Gá bor ta ta bá nyai lel kész. Mi -
vel az esős re for dult idő já rás
mi att a ki rán du lás el ma radt, a
ter ve zett tú ra szer ve ző je,
Kézdy Pé ter he lyi lel kész –
mint egy kár pót lás ként – A
má sok éle te cí mű né met fil met
hoz ta el ve tí tés re, amely a haj -
da ni Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban mű kö dő ügy -
nök éle té nek meg vál to zá sá -
ról szólt.

A va sár nap reg gel tar tott ki -
ér té ke lés és az is ten tisz te let
után a részt ve vők hit ben meg -
erő söd ve, az új kér dé sek re és
ki hí vá sok ra fel vér tez ve in dul -
hat tak ha za.

g Ko há ry Fe renc 
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A fér fi ak hi te a vál to zó vi lág ban
Har ma dik fér fi kon fe ren cia Pi lis csa bán

Rész let Welt ler Re zső elő adá sá ból
„Amennyi re lá tom, je len leg az evan gé li kus teo ló gia zász -
lós ha jó ja – fő ként kül föl dön – a gya kor la ti teo ló gia, kö szön -
he tő en an nak, hogy haj lan dó ta nul ni ro kon tu do má nyok -
tól (pszi cho ló gia, szo ci ál pszi cho ló gia, szo cio ló gia stb.). De
va jon el kép zel he tő-e ha son ló dog ma ti kánk nak a ter mé szet -
tu do má nyok hoz va ló vi szo nyu lá sá ban? 

Van né mi re mény sé gem, amit egy pri mi tív pél dá val sze -
ret nék ér zé kel tet ni. Ko runk leg na gyobb pa ra dig ma vál tá -
sa két ség kí vül az in ter net el ter je dé se. Már most kép zel jünk
el egy teo ló gi á ra ké szü lő evan gé li kus fi a talt – a jö vő po ten -
ci á lis dog ma ti ka pro fesszo rát –, amint a vi lág há lón a
Hubble te lesz kóp lé leg zet el ál lí tó fel vé te le it né ze ge ti. Olyan
le he tet len, hogy ezek ha tá sa töb bet len dít el ha tá ro zá sán,
mint a temp lom ban az x + 1-edik pré di ká ció a sze re tet ről?

Max Planck, a kvan tum el mé let aty ja még nem hasz nál -
ta a pa ra dig ma vál tás szót, de pon to san er ről be szélt egy
al ka lom mal. Sze rin te a nagy tu do má nyos fel fe de zé sek
nem úgy lesz nek el fo ga dot tá, hogy hí ve ik fo ko za to san meg -
győ zik a ké tel ke dő ket, ha nem úgy, hogy az utób bi ak las san
ki hal nak. S gya ní tom, hogy Planck gon do la ta ér vé nyes há -
zunk tá já ra is: le het sé ges, hogy lesz dog ma ti kai pa ra dig ma -
vál tás egy há zunk ban – ha igen, ak kor azt már az új ge ne -
rá ció fog ja vég hez vin ni.”

Baranka György stílusosan motorkerékpáron érkezett…
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Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
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Álláshirdetés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det né met (el ső sor ban
né met–an gol) sza kos ta ná ri ál lás ra. Ké pe sí té si fel té tel: né met ta ná ri sza -
kos egye te mi ok le vél. Fe le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tény ta ná rok pá lyá -
za tát vár juk. Csa to lan dó mel lék le tek: ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás,
lel ké szi aján lás, pe da gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá za -
to kat 2009. jú li us 20-ig kér jük Kézdy Edit igaz ga tó nak kül de ni a gim -
ná zi um cí mé re (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.). Az ál lás el fog la lá sá nak ide -
je: 2009. au gusz tus 25.

H I R D E T É S

Hit ta nár-ne ve lő mes ter szak in dul az EHE-n
A mes ter szak hallgatói az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem és az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rá nak kö -
zös kép zé se ke re té ben tanulnak.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél: ka te ké ta-lel ki pász -
to ri mun ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők: teo ló gus-
lel kész ok le vél; fő is ko lai szin tű hit ok ta tói ok le vél; kán tor BA ok le vél.

Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel tíz kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -
ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.

A kép zés 2010 feb ru ár já ban kez dő dik, az elő fel té tel tel je sí té sé hez szük -
sé ges kur zus 2009 szep tem be ré ben.

Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább
öt ven kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze -
res teo ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek,
bib li kus teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. au gusz tus 15.

H I R D E T É S

Hi ba iga zí tás. Saj ná la tos név el írás csú szott leg utób bi szá munk 3. ol -
da lán a Ko vács Mi hállyal ké szí tett in ter jú ba. A mó ric hi dai kán tor el ső
ta nít vá nya nem Zsé dely Dó ra, ha nem Zsé dely An na volt. Az érin tet tek -
től el né zést ké rünk.

b Im már a va kok sem ma rad nak
né mák, ha a kö zös ség ének kel
di csé ri az Urat. El ké szült ugyan -
is az Új ének if jú sá gi ének fü zet
Braille-írá sos vál to za ta. Egy -
elő re mind össze húsz pél dány
áll a lá tás sé rül tek ren del ke zé sé -
re, de csak az evan gé li kus gyü -
le ke ze te ken mú lik, hogy hány
temp lom ba és gyü le ke ze ti ház -
ba ke rül a kü lön le ges ki ad vány -
ból. A könyv ről és a vak em be -
rek egy há zon be lü li esé lye i ről az
oros há zi Hack Já nos nyi lat ko -
zott la punk nak.

– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi Szö vet ség (Me visz) ti zen nyolc
éve ren de zi meg a lá tás sé rült fi a ta lok
tá bo rát. Ma gam is hosszú évek óta
te vé keny ke dem a szer ve zet ben, öt
éve pe dig át vet tem a tá bor ve ze té sét.
Ko ráb ban, ami kor gyü le ke ze ti vagy
más kö zös ség ben ének lés re ke rült a
sor, és osz tot ták az éne kes köny ve ket,
vic ce sen oda szól tam a töb bi ek nek:
„En gem meg ki hagy tok?” A hely zet
per sze alap ve tő en el szo mo rí tó volt:
a vak em be rek vagy nem tud tak
részt ven ni a kö zös ének lés ben, vagy
hosszú időt vett igény be, amíg sor -
ról sor ra, vers szak ról vers szak ra
meg ta ní tot ták ne künk a szö ve get és
a dal la mot. Ezért gon dol tam ar ra,
hogy Braille-írás sal ki kel le ne ad ni a
tel jes ének fü ze tet.

– Hol le het egy ál ta lán elő ál lí ta ni
eze ket a spe ci á lis ki ad vá nyo kat?

– Ma gyar or szá gon csak egy nyom -
da foglalkozik Braille-írá sos köny vek -
kel. Rá adá sul nem is ol csó a gyár tá -
suk. A va kok ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze té nek tag jai azon ban je len tős
ked vez ményt kap nak, ezért az el ső
evan gé li kus Braille-írá sos éne kes -
köny vet én ma gán sze mély ként ren -
del tem meg. 

– Nem le he tett te hát egy sze rű a
dol guk… 

– So kat kel lett dol goz nunk és
imád koz nunk, amíg ke zünk be ve -
het tük a két kö tet be szer kesz tett fü -
ze tet. Ko moly utá na já rást igé nyelt,
hogy be sze rez zük a jo go sul tak hoz -
zá já ru lá sát. Ezt kö ve tő en di gi ta li zál -
ni kel lett a tel jes ének anya got. Itt is
sze ret ném meg kö szön ni mind azok
mun ká ját, akik nek a se gít sé ge nél kül
nem tart hat nám most ke zem ben a
Braille-éne kes köny vet. A ki adást tá -
mo gat ta a Me visz, to váb bá anya gi se -
gít sé get nyúj tott az oros há zi és a
du na ke szi evan gé li kus gyü le ke zet.

– Épp a kö zel múlt ban je lent meg
az egy há zi saj tó ban, hogy Kő bá nyán
jel tol mács se gí ti az is ten tisz te le te -
ken a hal lás sé rült em be rek „ige hall -
ga tá sát”. Ta lán nem túl zás azt ál lí ta -
ni, hogy a Braille-írá sos Új ének fü -
zet meg je len te té se is tör té nel mi je len -
tő sé gű egy há zunk éle té ben.

– Bi zony, de ezt a lá tó em be rek ta -
lán nem is iga zán ér zé ke lik. Óri á si él -
mény volt elő ször kéz be ven nem
Bu da pes ten a köny ve ket. Vég re le he -
tő sé gük van sor tár sa im nak is ar ra,
hogy be kap cso lód ja nak a kö zös ének -
lés be. Nem kell ki szol gál ta tott nak
érez nünk ma gun kat. Per sze iga zán

ak kor len nék bol dog, ha min den
gyü le ke zet ben len ne né hány pél -
dány a könyv ből. Én vál la lom, hogy
az igé nye ket össze gyűj töm és – a
ked vez ményt ki hasz nál va – le gyár -
ta tom a kért mennyi sé get. Nagy -
sze rű üze net len ne a vak em be rek és
az egész tár sa da lom fe lé, ha tu dat -

nánk: min den temp lom ban nem -
csak öröm mel, ha nem ez zel a se géd -
esz köz zel vár ják a vak em be re ket.
Egy-egy pél dány elő ál lí tá sa két-há -
rom ezer fo rin tot tesz ki, ne künk
azon ban ez sok kal töb bet ér.

– A Me visz ed dig is so kat tett a sé -
rültekért. Si ke re sek a moz gás sé rül tek
szá má ra szer ve zett tá bo rok, és min -
den év ben együtt nya ral nak a vak fi -
a ta lok is.

– Va ló ban óri á si hi ányt pó tol nak
a szer ve zet prog ram jai. Idén a va kok -
kal Sze ge den tá bo ro zunk, negy ven -
öt fi a talt vá runk a Lu ther-ház ba. A
tá bor si ke rét jel zi, hogy – hely hi ány
mi att – többeket is el kel lett uta sí ta -
nunk. A tá bor ban min den al ka lom -
mal leg alább annyi lá tó se gí tő vesz
részt, ahány vak fi a tal van. Min dig

pró bá lunk szí nes prog ram ról gon -
dos kod ni: idén pél dá ul meg lá to gat -
juk a sze ge di dó mot, az egyik leg iz -
gal ma sabb nap nak pe dig az ígér ke -
zik, ami kor majd tűz ol tó ko csi kat
pró bá lunk ki. Fon tos nak tar tom,
hogy áhí tat tal kezd jük és zár juk a na -
po kat. Az ál munk az, hogy jö vő re
már ne csak a ti zen nyolc év fe let ti ek -
nek, ha nem a tíz–ti zen nyolc éves
kor osz tály nak is szer vez zünk tá bort.
Két oros há zi test vé rem nek, Bán ki-
Hor váth György nek és Sző ke Sza -
bolcs nak kö szön he tő en el in dí tot tuk
a www.vak ta bor.hu hon la pot, ahol
min den in for má ció el ér he tő prog -
ram ja ink ról.

– Az in ter jú ra vak ve ze tő ku tyá já -
val ér ke zett, spe ci á lis kar órá ja, be szé -
lő mo bil te le fon ja és szá mí tó gé pe van.
So kan ta lán meg le pőd nek, hogy tel -
jes ér té kű éle tet él…

– Ez hoz zá ál lás és hit kér dé se. El -
vi leg ma már min den ren del ke zé -
sünk re áll, bár ezek az esz kö zök
nem ol csók. A te le fo nom és a szá mí -
tó gé pem is han go san le ol vas min dent
a kép er nyő ről, ezért ugyan úgy tu dok
sms-t kül de ni vagy ép pen in ter ne tez -
ni, ahogy bár ki más. Az órám szám -
lap ja ta pint ha tó. Bors, a ku tyám pe -
dig nyolc éve tár sam. Ve le bár ho vá el
tu dok men ni: ket tes ben uta zunk
rend sze re sen Bu da pest re és Sze ged -
re is. Jön ve lem az is ko lá ba, ami kor
vi szem a lá nyo mat, az üz le tek be és a
temp lom ba is, tü rel me sen hall gat ja
a pré di ká ci ót.

Pró bá lok ak tív éle tet él ni, a kö zel -
jö vő ben egy tan dem mel ta lán még
Bécs be is el ke re ke zem. Ha pe dig
már nem dol go zom, igyek szem a
sza bad idő met ar ra for dí ta ni, hogy
má so kon se gít sek. Gyak ran mond -
ják, hogy túl sá go san me ré sze ket ál -
mo dom. Le het sé ges, de a Braille-
éne kes könyv is egy ilyen álom mal
kez dő dött…

g Lász ló Je n Csa ba

Hack Já nos a janos bors73@gmail.com
e-mail cí men vár ja a gyü le ke ze tek és
egy há zi in téz mé nyek je lent ke zé sét,
ha fon tos nak tart ják, hogy né hány
pél dány meg ta lál ha tó le gyen pol cu -
kon a va kok szá má ra el ké szí tett Új
ének fü zet ből.

Ta pint ha tó éne kek
El ké szült az Új ének Braille-írá sos ki adá sa

A Braille-írás spe ci á lis tech ni kát al kal ma zó ábé cé, ame lyet a fran cia nem -
ze ti sé gű Lo u is Braille szerkesztett meg 1821-ben. Alap ja a Charles Bar -
bi er ál tal meg al ko tott jel rend szer, ame lyet Na pó le on ka to nái szá má ra fej -
lesz tett ki, hogy éj sza ka is tud ja nak fény és hang nél kül kom mu ni kál ni
egy más sal. Az ál ta la meg al ko tott ábé cé azon ban túl bo nyo lult nak bi zo -
nyult, ezért a Braille ál tal ké sőbb meg szer kesz tett jel rend szer lett köz -
is mert. Min den egyes Braille-ka rak ter hat pont ból áll, tég la lap alak ban
el ren dez ve, két osz lop ban. A po zí ci ók bár me lyi kén le het pont, így össze -
sen 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64 va ri á ció le het sé ges. Egy adott va ri á ci ót an -
nak alap ján ne vez nek el, hogy me lyik po zí ci ó ban van pont. Min den nyelv -
nek, így a ma gyar nak is sa ját Braille-írá sa van.

Egy ház ke rü le ti
lel ké szevan gé li zá ció
Gye nes di á son ren dez ték meg jú ni us 15. és 18. kö -
zött a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let ez évi
lel ké szevan gé li zá ci ó ját. Az al kal mon – me lyen az
ak tív és nyug dí jas lel ki pász to rok há zas tár sai is je -
len le het tek – a Szteh lo-év al kal má ból elő adást tar -
tott D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott es pe res, egy -
ház tör té nész, va la mint Bo hus Im re nyu gal ma zott
lel kész, aki a For mu la Con cor diae hit val lá si ira tunk
for dí tá sát ké szí tet te. Az ige szol gá la to kat – Szol -
gá la tunk mély sé gei és ma gas sá gai cím mel – Itt zés
Ist ván nyu gal ma zott lel kész vé gez te. Az együtt lét
csü tör tö kön „so mo gy or szá gi” ki rán du lás sal zá rult,
me lyen a részt ve vők a kör nyék ne ve ze tes sé ge it te -
kin tet ték meg.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

HÁ ZAS SÁG KÖ TÉS
A nagy ka ni zsai evan gé li kus temp lom ban öku me ni kus is ten tisz te le ten
kért ál dást há zas sá gá ra jú ni us 19- én De me Dá vid és Nagy Tí mea. 1Kor
13 és Zsolt 25,10 alap ján hang zott az ige. „Az Úr min den ös vé nye sze re -
tet és hű ség azok nak, akik meg tart ják szö vet sé gét és in tel me it.” „Áld jon,
áld jon meg az Is ten a ben ne va ló bi za lom ere jé vel, az egy sze rű ség gel meg -
elé ge dő em ber ség gel, a hét köz na pok iga zi cso dá i val és az ün nep tel jes ra -
gyo gá sá val.”
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„Húsz év és után” és ami előt te tör tént 
Nagy öröm mel ol vas tam Frenkl Ró bert cik két az Evan gé li kus Élet jú ni us 7-i
szá má ban. Jól eső ér zés sel lát tam, hogy az egy ház is vissza em lé ke zik a húsz
év vel ez előtt tör tént ese mé nyek re. Szo mo rú an ta pasz tal tam azon ban, hogy
a vissza em lé ke zés egy ol da lú, csak az egy ház mű kö dé sé ről tesz em lí tést.

Húsz év még nem tör té nel mi táv lat, így az élő sze mé lyek ta pasz ta la ta i kat
még el tud ják mon da ni. A le gen dák nak min dig van va la mi va lós tar tal muk,
ezért hogy a le gen da ne csak vir tu á lis le gyen, a té nyek szé le sebb kö rű köz -
re adá sá val a va ló sá got kell vissza ad ni, meg kö ze lí te ni.

A har minc hét évi kény szer szü net utá ni, 1989. szep tem be ri új ra in dí tást sok
min den előz te meg. 1984 ok tó be ré ben – a po li ti kai rend szer gyen gü lé se kor
– a fa so ri öreg di á kok ha gyo mány őr ző egye sü le tet ala pí tot tak a Ha za fi as Nép -
front ke re tén be lül. Elő adá sok vol tak min den hó nap utol só pén te kén az is -
ko lá ról, a volt ta ná rok ról, ne ve sebb volt di á kok tar tot tak elő adást élet út juk -
ról és élet ta pasz ta la ta ik ról. Az is ko la vissza ál lí tá sá ról azon ban nem volt sza -
bad be szél ni.

A ha gyo mány őr zés nek egy re na gyobb ha zai és kül föl di vissz hang ja tá madt,
és a ma gyar ér tel mi ség kezd te egy re job ban tá mo gat ni azt a gon do la tot, hogy
ezt a nem ze ti ér té ket (a hí res fa so ri gim ná zi u mot) fel kel le ne élesz te ni, az
is ko lát új já kel le ne ala kí ta ni. Kül föl dön en nek han got adott Wig ner Je nő No -
bel-dí jas fi zi kus és Bogsch Ár pád, az ENSZ Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve -
ze té nek (WI PO, OM PI) a ve zér igaz ga tó ja – mind ket tő fa so ri di ák volt.

Itt hon a par la ment ben Pet ri Gá bor, Cse lő tei Lász ló rek to rok – volt fa so -
ri di á kok – és Szent ágot hai Já nos, aka dé mi ku sok tá mo ga tá sá val (Ba logh Já -
nos öko ló gus, Ko vács Ist ván fi zi kus) fel erő sö dött az a hang, hogy a fa so ri gim -
ná zi um ala kul jon új ra. Ezt az ele mi erő vel fel tö rő igényt mint egy öt ven (volt
di ák) egye te mi ta nár és más ve ze tő ér tel mi sé gi ek min den fó ru mon tá mo -
gat ták. Tény ként azt is meg kell em lí te ni, hogy az ügyet pár tol ta Kö peczi Bé -
la, majd Gla tz Fe renc ok ta tá si mi nisz ter is.

Az er köl csi se gít sé gen kí vül anya gi se gít ség is ér ke zett. Meg ala kult a Gen -
fi Fa so ri Öreg di á kok Egye sü le te, amely je len tős anya gi tá mo ga tást biz to sí tott,
és a kül föl di egy há zak hat ha tós ado má nya mel lett itt hon is meg in dult a pénz -
ügyi tá mo ga tás. Saj nos er ről az öt éves el ké szí tői mun ká ról, a ha tal mas ér tel -
mi sé gi tá mo ga tás ról szin te egy szó sem esik a vissza em lé ke ző cikk ben.

Az egy ház – mint Frenkl Ró bert ír ja – „elő ször me re ven el uta sí tot ta, majd
a gor ba cso vi po li ti ka je gyé ben tár gya lá si alap nak fo gad ta el” az is ko la új já -
ala kí tá sá nak ira tát. A kül föl di anya gi se gít sé gek meg ér ke zé se után mond ta ki,
hogy tá mo gat ja az is ko la új já élesz té sét. Hogy mennyi re nem volt hit és ki tö -
rő lel ke se dés eb ben a kér dés ben, le gyen sza bad az ak kor reg ná ló püs pök ez
év ben meg je lent vissza em lé ke zé sé ből idéz nem: „…be kell val la nom, hogy két -
sé gek kö zött ígér tem meg, igye kez ni fo gok a ké rés nek ele get ten ni, de ek kor
még nem bíz tam a si ker ben (…) szék fog la ló be szé dem ben a Fa sor kér dé sét nem
em lí tet tem.”

Mi, fa so ri öreg di á kok kez det től fog va bíz tunk a si ker ben, és a több éves ha -
tal mas elő ké szí tő mun ka után – amely Gya pay Gá bor ké sőb bi igaz ga tó és
a mel let te mű kö dő Vi tá lis György fő tit kár ér de me – le gen dás lel ke se dés sel
vet tük, hogy a rend szer vál to zás ered mé nye ként vagy előz mé nye ként 1989
szep tem be ré ben az al ma ma te rünk mű kö dött.

Eze ket a té nye ket nem sza bad el hall gat ni, sőt büsz ké nek kell ar ra len nünk,
hogy az egy há zi is ko lák kö zül el ső ként a fa so ri gim ná zi um kezd te meg mű -
kö dé sét az or szág ban, és mo dell ként szol gált a ké sőb bi egy há zi is ko lák vissza -
ál lí tá sá hoz. Le tet tük az alap kö vet, az el ső kö vet, amely azt ered mé nyez te, hogy
ma már ti zen egy evan gé li kus kö zép is ko la és mint egy száz egy há zi gim ná -
zi um mű kö dik ha zánk ban.

Er re büsz kék va gyunk, és kö szö net tel tar to zunk azok nak, akik már nem
ér het ték meg ezt a húsz éves szép ün ne pet, amely mind az egy ház nak, mind
a gim ná zi um nak di cső ség.

Dr. Lip tay György,  a Bu da pes ti (Fa so ri) Evan gé li kus
Gim ná zi um Volt Nö ven dé ke i nek Egye sü le te el nö ke

Ha egy kö zép kor ban ját szó dó, lo va -
gok ról szó ló kosz tü mös film al ko -
tás hoz meg fe le lő for ga tá si hely -
szín után ku tat nánk, ke res ve se
ta lál hat nánk al kal ma sab bat Ta ta
vá rá nál. Az Ál tal-ér fel duz zasz tá -
sá val ki ala kí tott Öreg-tó ro man ti -
kus hát te ret kí nál a 19. szá zad ban
az Esz ter há zy csa lád ál tal ro man ti -
kus épí té sze ti stí lus ban át ala kí tott
erő dí tés nek. 

A vár alap ja it az 1300-as évek el -
ső fe lé ben a Csák nem zet ség tet te le
a vi zes-mo csa ras te rü le ten szik lá ra
épí tett la kó to ronnyal. A szá zad má -
so dik fe lé ben a Lack ffy csa lád bír ta és
bő ví tet te, majd 1397-ben ke rült ki rá -

lyi kéz be, és Lu xem bur gi Zsig mond
épít tet te ki tel jes pom pá já ban. A
sár ká nyos ki rály egy ide ig ud var tar -
tá sát is a négy tor nyos erő dít mény ben
ve zet te, majd az újabb épít ke zé se ket
foly ta tó Má tyás alatt az ural ko dók
va dász kas té lya ként szol gált. 

Az osz mán hó dí tás idő sza ká ban a
ha di sze ren cse több szö ri for dul tá val
jó pár szor cse rélt gaz dát, tör té ne té -
nek ezt az idő sza kát a pusz tí tá sok és

a vé del mi cé lú bő ví té sek egy aránt jel -
le mez ték. A 17. szá zad vé gén a tö rö -
kök fel rob ban tot ták, a tel jes el pusz -
tí tá sát cél zó csá szá ri tö rek vé se ket a
Rá kó czi-sza bad ság harc ha di ese mé -
nyei aka dá lyoz ták meg. A Habs bur -
gok bir tok ado má nyo zá sai ré vén a
Kra pff bá rói csa lád hoz ke rült, akik -
től 1727-ben Esz ter há zy Jó zsef or szág -
bí ró vá sá rol ta meg. A fő úri csa lád
egé szen a má so dik vi lág há bo rú vé gé -
ig tu laj do no sa volt Ta ta vá rá nak.

1954-től az erő dí tés a Kuny Do -
mon kos Mú ze um ki ál lí tá sa i nak és
vál to za tos prog ram ja i nak szol gál
im po záns hely szí néül.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

A ta tai vár

So ro za tunk cí mét az öku me né szel -
le mé ben II. Já nos Pál pá pá tól köl csö -
nöz tük, aki 1990-es új évi üze ne té ben
ezt mond ta: „A mo dern tár sa da lom
nem lesz ké pes meg ol dást ta lál ni az
öko ló gi ai vál ság ra, ha csak ko mo -
lyan át nem gon dol ja egész élet for -
má ját.” Az áru szál lí tás je len tő sen
hoz zá já rul boly gónk ál la po tá nak
rom lá sá hoz, ér de mes hát ezt is vé gig -
gon dol nunk.

„Hány ki lo mé tert eszel meg na pon -
ta?” – tet ték fel a kér dést az el múlt
évek ben több ren dez vé nyen há rom
ma gyar kör nye zet vé del mi szer ve zet
mun ka tár sai, és se gí tet ték is az ér dek -
lő dő ket, hogy ki szá mol has sák az
ered ményt. Az élel mi szer üz let ben
sok szor egy ér tel mű en ki de rül, hogy
a ma zso la Irán ból, a föl di mo gyo ró pe -
dig Kí ná ból szár ma zik, de a pi a con
sok szor csak kér dés re tudjuk meg,
hogy a zöld pap ri ka Hol lan di á ból ér -
ke zett, a ba la to ni hal sü tő ben pe dig
nem szok tunk ar ra gon dol ni, hogy a
hek ket nem tő lünk húsz mé ter re,
ha nem eset leg Ar gen tí ná ban fog ták
ki a víz ből. Kü lön ben is so kak szá má -
ra – ért he tő mó don – az a leg fon to -
sabb szem pont, hogy mi nél ol csób -
ban meg tud ják ven ni a más na pi fő -
zés hez az árut. Hát nem mind egy,
hogy hon nan szár ma zik?

Nem, egy ál ta lán nem! Mos ta ná ban
min den az ég haj lat vál to zás ról szól,
ezért a kör nye zet vé dő ak ti vis ták a
szál lí tá si ki lo mé te rek után azt pró bál -
ták tu da to sí ta ni a vá sár lók ban, hogy
az adott mennyi sé gű áru köz úton,
ha jón vagy re pü lőn tör té nő szál lí tá -
sa mennyi szén-di o xid ki bo csá tá sá -
val jár, amely ugye köz tu dot tan üveg -
ház ha tá sú gáz.

Én iga zán él mény sze rű en ak kor él -
tem át az esz te len szál lí tá sok kör nye -
ze ti ha tá sát, mi kor egy auszt ri ai au -
tó pá lya-par ko ló ban fi gyel tem az el -
dü bör gő ka mi o no kat. A fel ira tok
sze rint az egyik ás vány vi zet, a má sik
iro da bú tort szál lí tott nyu gat ról ke let -
re, ve le szem ben, a má sik ol da lon vi -
szont az egyik iro da bú tort, a má sik
ás vány vi zet ke let ről nyu gat ra. Ezek a
monst ru mok nem csak a klí ma vál to -
zás hoz já rul nak hoz zá, de he lyi szin -
ten is sú lyos lég szennye zők, ha pe dig

be tér nek a te le pü lé sek re, nagy kárt
tesz nek az utak ban és az épü le tek ben
is, rá adá sul szá mos bal ese tet okoz nak.

A köz úti szál lí tás nál csak a lé gi szál -
lí tás kör nye zet szennye zőbb. Ar ról

so kat hal lunk, hogy kör nye ze ti szem -
pont ból ked ve zőbb len ne az áru szál -
lí tás je len tős ré szét a köz utak ról vas -
út ra át irá nyí ta ni, és a ha jó zás ról is azt
ta nul tuk, hogy kör nye zet ba rát szál lí -
tá si mód. Per sze egy ál ta lán nem prob -
lé mát lan. Ép pen az el múlt hó na pok -
ban de rült ki: ah hoz, hogy a raj nai ha -
jó flot ta szá má ra szük sé ges me rü lé si
mély sé get a Du nán is biz to sí ta ni le -
hes sen, olyan mér té kű kot rá sok ra
len ne szük ség, hogy szá mos, zá to -
nyok hoz, se kély víz hez kö tő dő ál lat -
faj ve szély be ke rül ne. 

Tu do má sul kell ven ni, hogy az
áru szál lí tás min den kép pen ko moly
kör nye zet ter he lést je lent. Mind ezt
mi ért? Ki sebb rész ben azért, hogy va -
ló ban nél kü löz he tet len – vagy an nak
hitt – ter mé kek jus sa nak el hoz -
zánk, na gyobb rész ben azért, hogy a
chi lei bo rok tól a kí nai fok hagy má ig
olyan áruk ér kez ze nek Ma gyar or -
szág ra, ame lyek tönkreteszik a ha zai

ter me lők meg él he té sét. Per sze ha
elég ügye sek és sze ren csé sek, ak kor
az ő áru ju kat tá vo li föld ré szek vá sár -
lói ve szik meg.

So kan azt mond ják, hogy nincs
mit ten ni. Az áruk sza bad áram lá sá -
nak alap el vét az Eu ró pai Gaz da sá gi
Kö zös sé get lét re ho zó ró mai szer -
ző dés ben ha tá roz ták meg 1957-ben,
és a ke res ke del mi aka dá lyok tól men -
tes, sza bad ver se nyen ala pu ló bel ső
pi ac az uni ó ban az óta is meg kér dő -
je lez he tet len. (Ez per sze nem ele gen -
dő ma gya rá zat az ol csó chi lei bo rok -

ra, de Vi lág ke res ke del -
mi Szer ve zet is van a vi -
lá gon.) A mű sza ki szak -
nyelv sze rint ton na ki lo -
mé ter/év ben ki fe je zett
glo bá lis áru szál lí tá si vo -
lu men 2000 és 2050
kö zött vár ha tó an meg -
h á  r o m  s z o  r o  z ó  d i k
majd.

Na, er re azért nem
ven nék mér get! Ez is
egy olyan elő re jel zés,
ame lyik nem ve szi fi -
gye lem be, hogy a vi lág
olaj ki ter me lé se ép pen
mos ta ná ban te tő zik, és
ha len ne is ele gen dő

üzem anyag a fö lös le ges szál lí tá sok -
hoz, ezt boly gónk alig ha bír ná ki.
Még min dig van nak, akik azt hi szik,
hogy egy vé ges boly gón a gaz da sá gi
nö ve ke dés a vég te len sé gig foly tat ha -
tó. Ők ilyen kor ar ra szok tak hi vat koz -
ni, hogy szál lí tó jár mű ve in ket olyan
ener gia fog ja haj ta ni, ame lyet ma még
el sem tu dunk kép zel ni.

Igen, és mi köz ben utó da ink egy -
re fo koz zák az ipa ri ter me lést, a
tech ni kai meg ol dá sok ha tá sá ra a
Föld se bei is be gyó gyul nak majd? A
ma gyar gaz dák pe dig chi lei bor ral
fog nak vi gasz ta lód ni? Nem len ne
esé lye sebb még is az éssze rű ség és
mér ték le tes ség út já ra lép ni?

Ja vas lom, hogy leg kö ze lebb ne
vá sá rol ja nak se ka li for ni ai, se auszt -
rál bort. Se ma guk nak, se a gyü le ke -
zet nek. Ez zel per sze nem ol dó dik
meg min den, de el ső lé pés nek nem
rossz!

g Ga dó György Pál

Ha csak ko mo lyan át nem gon dol juk
3.: Szál lí tunk – ha kell, ha nem

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Nyom ke re ső tá bor Pak son
Sám son tör té ne te volt a té má ja a Pak son jú ni us 17. és 21. kö zött tar tott nap -
kö zis hit tan tá bor nak. A „nyom ke re ső” a Jungs char-fog lal ko zás ma gyar vál -
to za ta, a mód szert sváj ci ön kén te sek hoz ták el Bé kés csa bá ra a ki lenc ve nes
évek ele jén. (A pak si tá bor ra va ló fel ké szü lést Ba kay Pé ter se gí tet te.) A mód -
szer lé nye ge, hogy az ere de ti bib li ai alap hely zet hez ha son ló kö rül mé nye ket
te remt ve a tör té ne tet át él he tő vé te gye, s ez ál tal gon do la to kat in dít son el, kér -
dé se ket éb resszen a gyer me kek ben – így az ige ma gya rá zat tal csak pár hu za -
mot kell von nunk.

A tör té ne tek hez kap cso ló dó an a gyer me kek dél utá non ként kü lön fé le fog -
lal ko zá so kon – mint pél dá ul né pi hang szer-ké szí tés, drá ma já ték, erő pró ba,
ügyes sé gi fel ada tok, kö zös sé gi já té kok, ter mé szet já rás – vet tek részt, s elő -
adást hall gat tak mé hész ke dés ről, méz ről, ró kák ról, va dá szat ról.

Zá ró prog ram ként a va sár na pi is ten tisz te le ten a gye re kek a tá bor ban ta -
nult éne kek kel és az ott ké szült je le net tel mu tat koz tak be a pak si evan gé li -
kus gyü le ke zet nek. A tá bor részt ve vői kö zül több gyer mek ezen az is ten tisz -
te le ten ré sze sült a ke reszt ség szent sé gé ben.

Fritz Györ gyi hit ok ta tó (Paks)A
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VASÁRNAP

23.40 / Du na Tv
Mon sieur Ib rahim és a Ko rán
vi rá gai (fran cia–tö rök film -
drá ma, 2003) (94')
A ti zen há rom éves Mo mo
szo mo rú sor sú pá ri zsi zsi dó
kis fiú. Any ja ré gen el hagy ta,
az tán az ap ja is odébb áll. Ki -
szol gál ta tott, egye dül ér zi
ma gát. Egy igaz ba rát ja még is
akad, Mon sieur Ib rahim, az
öreg mu zul mán fű sze res, aki
még azt is el né zi ne ki, hogy
oly kor lop a bolt já ból. Mi -
köz ben Mon sieur Ib rahim
ke vés szó val, csen des böl -
cses ség gel az élet re ta nít ja
Mo mót, gon dos ko dó fi gyel -
me meg vál toz tat ja a fiú éle -
tét. S mi vel min dent, amit
adunk, vissza is kapunk, Ib -
rahim éle te is meg vál to zik a
Mo mó tól ka pott sze re tet től.

HÉTFŐ

13.23 / Kos suth rá dió
Rongy sző nyeg
Weö res Sán dor da lai,
epigram mái
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
15.10 / PAX
Ta má si Áron: He gyi pa tak Az
Evan gé li um Színház elő adá sa
(135')
15.10 / Du na Tv
Hit ler he lyet te se
(né met do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (52')
18.00 / Bar tók rá dió
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
20.10 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós
szó ra koz ta tó já ték)
22.45 / Du na Tv
Fe le let az élet nek (26')

KEDD

9.00 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Rub ik Er nő
12.05 / Bar tók rá dió
Nürn ber gi nem zet kö zi
or go na fesz ti vál 2008
13.10 / m2
Vak va gá nyok (ma gyar
filmsza tí ra, 2001) (119')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
El me tánc. A han gu lat za va -
rok tól a tu dat ha sa dá sig
21.10 / Du na Tv
Han gya boly
(ma gyar já ték film, 1971) (95')
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz ka le i dosz kóp
23.20 / Du na Tv
Kó la, pus ka, sült krump li
(kana dai–ame ri kai–né met
do ku men tum film, 2002)
(120')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.10 / PAX
Lé lek és épí té szet
(port ré film)
Ben czúr Lász ló, Ko csi Jó zsef,
Tu rá nyi Gá bor
21.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Túl a Ti szán, túl a Ti szán tú lon
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Hans Jörg Ham mel Bux te hu -
de-kan tá tá kat éne kel
21.35 / Du na Tv
Utó irat (ame ri kai ro man ti -
kus drá ma, 2004) (97')
22.30 / m2
A re vi zor
(ma gyar té vé film, 1984) (93')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 28-ától július 5-éig

CSÜTÖRTÖK

6.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Sza ló ki Ági nép dal éne kes
18.30 / m2
Épí tett szép sé gek (25')
Veszp rém
21.00 / m2
Klón bé bi (ame ri kai film -
dráma, 2001) (90')
22.35 / m2
Só Mi hály ka land jai
(fe ke te–fe hér ma gyar
té vé film, 1969) (59')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Szo ko lay Sán dor:
A Min den-Tit kok tit ka –
kan tá ta Ady End re ver se i re
23.50 / Du na Tv
Em be ri érin tés (auszt rál
filmdrá ma, 2004) (97')

PÉNTEK

5.05 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999) Ják
7.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.34 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008
A Wim neba If jú sá gi Kó rus
éne kel
13.55 / m2
Az iro da lom nyel ve
Pi linsz ky Já nos
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Je an-Phi -
lip pe Ra meau
Temp lom és szín ház
21.55 / Du na Tv
Fatso gyors bü fé je
(ír víg já ték, 2004) (95')
23.05 / m1
Ör dög ge rinc (spa nyol–me xi -
kói drá ma, 2001)

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Kár pát al jai fa temp lo mok
16.55 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai (len gyel
doku men tum film-so ro zat,
2005) (27')
A sír fe lett emel ke dő ba zi li ka
17.00 / Bar tók rá dió
Klasszi kus és dzsessz
Pusz tai An tal szó ló gi tár-
hang ver se nye a zsám bé ki ba -
rokk plé bá nia temp lom ban
17.30 / PAX
A köny vek köny ve Mag ló don
(do ku men tum film)
20.04 / Kos suth rá dió
A Ká dár-vil la tit ka
Borenich Pé ter do ku men -
tum já té ka
00.05 / Du na Tv
An na nya ra
(spa nyol–gö rög–né met
filmdrá ma, 2001) (104')

VASÁRNAP

10.35 / m1
Egy há zi nap tár
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.40 / m1
Temp lo mi or go nák tit kai (18')
12.05 / m1
El jut ni a ha tá rig – Ha tár -
nyitás ’89. Öku me ni kus
isten tisz te let. Igét hir det
dr. Jo han nes Fried rich ba jor
evan gé li kus püs pök
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
20.04 / Kos suth rá dió
Tó ték. Ör kény Ist ván ko mé -
di á já nak rá dió vál to za ta
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Nyolc év szá zad kan tá tái…
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap 
Ne félj, én va gyok az el ső és az utol só. Jel 1,17–18 (Zsolt 119,52; Lk 15,1–3.11b–
32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 12) Fus sunk ver senyt Is ten nel! Pró bál juk meg le győz -
ni! Tu dod, mi lesz a vég ered mény? Nem fog si ke rül ni, hi szen az ő ha tal ma
vég te len, is me re te tö ké le tes, ere je múl ha tat lan. Ő lesz min den ben az el ső, te
meg a má so dik. Ám Is ten nek a sze re te te is örök, meg vál tói aka ra ta ha tár ta -
lan: ezért nem hagy ja, hogy te légy a vesz tes, mö géd ke rül, hogy ő le gyen az
utol só is. S hogy ak kor te hol le szel? Olyan he lyen, ahol nincs már mi ért fél -
ned, mert Is ten kö rül vesz. • Uram, rejtsd el éle te met a te ke gyel med ben…

Hét fő
Tér je tek meg ah hoz, aki től oly messze el tá vo lod ta tok! Ézs 31,6 (Ap Csel 3,19;
Lk 5,27–32; Ap Csel 13,44–52) Az ál lat kert ben a ve szé lyes vad ál la to kat vé -
dő rács, a vé dő rá csot vé dő ke rí tés, a vé dő ke rí tést vé dő kor lát ve szi kö rül. Az -
óta van így, mi ó ta egy szer ab ból szár ma zott tra gé dia, hogy a fi gyel mez te tő
fel irat nem volt elég egy ér tel mű: „A ket re cet meg kö ze lí te ni ve szé lyes és ti -
los!” Pár ba rát akar ta le fo tóz tat ni ma gát a rács előtt, és nem fér tek a kép be.
Nem kel lett so kat, csu pán fél lé pést hát rál ni uk… Az élet és ha lál kö zöt ti óri -
á si tá vol ság oly kor csu pán fél lé pés nyi. Te hány lé pés re vagy az élet től? • …hogy
ne té ve lyeg jek el tő led…

Kedd
Meg óv en gem sát rá ban a ve sze de lem nap ján, el rejt sát ra mé lyén. Zsolt 27,5
(Jn 8,4.7; 2Móz 32,30–33,1; Ap Csel 14,1–7) Azt ál mod tam, hogy es er nyő va -
gyok. Az em be rek ki fe szí tet tek ma guk fö lé, és meg óv tam őket az eső től, mi -
köz ben én ma gam tel je sen el áz tam. Ami kor az em be rek meg ér kez tek, össze -
csuk tak, és csu rom vi ze sen be ál lí tot tak a sa rok ba. Az tán ott fe lej tet tek. Volt,
aki órák múl va jött vissza ér tem, volt, aki na pok kal ké sőbb, volt, aki so ha töb -
bé. Reg gel el me sél tem az ál mo mat a fe le sé gem nek. Ő meg azt ál mod ta, hogy
Jé zus sal ta lál ko zott. Csu rom vi zes nek lát ta. • …aki éle te det ad tad ér tem…

Szer da
A ta nít vá nyok ve szély ben vol tak. Ek kor oda men tek Jé zus hoz, fel éb resz tet ték,
és így szól tak: „Mes ter, Mes ter, el ve szünk!” Lk 8,23–24 (Zsolt 71,3; Jn 5,1–16;
Ap Csel 14,8–20a) „Ezért kel tet te tek fel?” – kér dez te Jé zus ál mo san. Pé ter a
ha ját tép te: „Nem ér ted, Mes ter? Mind járt fel bo rít ja a vi har a ha jón kat, és
el süllye dünk! Va la mennyi en a víz be fú lunk!” Jé zus fel kö nyö költ. „Ugyan mi -
ó ta je len ti a ha lál azt, hogy el vesz te tek?” A ta nít vá nyok el csen de sed tek. Az -
tán a ten ger is. • …hogy el ne vesszek, ha nem örök éle tem le gyen…

Csü tör tök
Örü lök és vi ga dok ne ked, zen gem ne ve det, ó, Fel sé ges! Zsolt 9,3 (Lk 1,47; Mt
18,15–20; Ap Csel 14,20b–28) Mi nél na gyobb egy örö münk, an nál na gyobb
a kény szer, hogy meg osszuk min den ki vel. És mi nél több min den ki vel oszt -
juk meg, an nál na gyobb lesz ma ga az öröm is. Hadd hasz nál jam ki hát a le -
he tő sé get, hogy az Evangélikus É let ha sáb ja in tu dat ha tom min den ked ves
Ol va só val: au gusz tus 30-án apa le szek! És az a leg nagy sze rűbb, hogy ezt ennyi
min den ki vel meg oszt hat tam. De hidd el, még en nél is nagy sze rűbb, ha ma -
gá val Is ten nel oszt juk meg min den örö mün ket! Hi szen tő le kap tuk mind. • …a
ben ned va ló öröm ben…

Pén tek
Az em be rek től va ló ret te gés csap dá ba ejt, de aki az Úr ban bí zik, az ol tal mat
ta lál. Péld 29,25 (Zsid 10,35; Mt 27,3–10; Ap Csel 15,1–12) A kon fir má ci ós vizs -
ga előtt ret te ne te sen iz gul tunk. Még az utol só per cek ben is a ká tét la poz -
gat tam, mert úgy érez tem, el fe lej tet tem ezt-azt. Az tán be jött a lel kész bá -
csi, meg lát ta ri adt ar cun kat, el mo so lyo dott, és így szólt: „Ne fél je tek, nem
én vizs gáz tat lak ben ne te ket.” Össze néz tünk. „Hát ki?” „Csak Jé zus lesz bent”
– ka csin tott. Az egész kon fir má ci ós fel ké szü lés alatt nem ta nul tam annyit,
mint ebből a mon dat ból. • …a te ol tal mad bé kes sé gé ben…

Szom bat
Az is ten fé lők ben gyö nyör kö dik az Úr, azok ban, akik az ő sze re te té ben bíz nak.
Zsolt 147,11 (Lk 7,46–47a; Róm 8,1–6; Ap Csel 15,13–35) Volt egy né ni, aki -
nek az volt a szo ká sa, hogy min den szom ba ton le ült a temp lom mal szem -
be n a pad ra, és meg könnyez te a temp lom ból ki lé pő az na pi friss há za so kat.
Ki csit bo ga ras nak tar tot tam, és már elő re bosszan tott, hogy a mi es kü vőnk -
kor is ott ül majd, és pi tye reg, pe dig nem is is mer jük egy mást. Az tán ami -
kor el jött a nagy nap, még sem volt ott. Más nap hal lot tam, hogy meg halt. Ki
tud ja, mi ért, el men tem a te me té sé re. Ahogy ott áll tunk a ko por só kö rül, egy -
szer csak könny szö kött a sze mem be. És rá jöt tem, ugyan azért va gyok én itt,
mint ami ért ő volt ott a sok es kü vőn: mert a sze re tet nél nincs gyö nyö rűbb
lát vány. • …és min de ne ket át fo gó sze re te ted ben. Ámen!

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem

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.

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Jú ni us 28-án, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni har ma dik va sár nap 10.04-
től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán
Surd ról. Igét hir det Smi dé li usz né Dro b i na Er zsé bet lel kész.

Is ten irán ti há lá val ér te sít jük, hogy jú ni us 27-én 15 óra kor a pest szent -
lő rin ci evan gé li kus temp lom ban (1183 Bu da pest, Kos suth tér 3.) Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé avat min ket. Sze re tet tel meg -
hív juk Önt és sze ret te it er re az ün ne pi is ten tisz te let re. 

Grend orf-Ba logh Me lin da és Grend orf Pé ter

H I R D E T É S APRÓHIRDETÉS

XVI II. ker. 67 m2, 2 + 1 fsz. la kás el -
adó. T.: 30/461-2771.

Bu da pest V. ke rü le té ben, a Do rottya
ut cá ban 86 m2-es la kás el adó. Érd.:
Bot ta, 20/824-8282.


