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„Ha valaki számára az is ten tisz te let ből a pré di ká -
ció a szel le mi ki hí vást, a ko rál elő já ték az esz té ti kai
él ményt, az úr va cso ra íze pe dig a transz cen den ci -
át köz ve tí ti, ak kor az il le tő nagy va ló szí nű ség gel
Kö zép-Eu ró pa pro tes táns pol gá ra.”
Közép-európai protestáns identitás f 8–9. oldal

„Nem csak jo gunk, de kö te les sé günk is, hogy az
azo nos ne mű ek egy más sal va ló sze xu á lis éle tét,
sőt a ve lük va ló egyet ér tést (Róm 1,32) – Jé zus
Krisz tus Urunk, az Ó- és Új szö vet ség ki je len té se
alap ján – Is ten előt ti utá la tos bűn nek tart suk.”

„Homofóbia” vagy bibliai alapvetés? f 10. oldal

„Egy idő ben »di vat« volt
ki kér dez ni az ige  hir de -
tést. Az ered  mény le súj tó
volt.”

Az unalmas prédikáció
f 13. oldal

Éves or szá gos misszi ói kon fe ren ci án -
kon, Pi lis csa bán hang zott el a cím ben
meg fo gal ma zott iz gal mas kér dés
D. Ke ve há zi Lász ló egy ház tör té nész -
től. Köz tu dott, hogy La ci bá csi „mi -
nisz ter el nö ke” volt Ga u dio po lis If jú -
sá gi Ál lam nak, me lyet Szteh lo Gábor
szer ve zett a há bo rú pok lá ból ki men -
tett gyer me kek ré szé re. (La ci bá csi
nyolc van éves, de én még min dig biz -
to sabb ke zek ben tud nám ha zánk sor -
sát az ő ke zé ben, mint a mai idők szív -
te len, mil li ár dos kor mány fő i é ben.)

Szteh lo, ha ma itt él ne kö zöt tünk,
bi zo nyá ra új ra csak men te né a rá szo -
rul ta kat, a ve szély ben lé vő ket. Kik
azok? Saj nos a lis ta na gyon hosszú.

Mag za tok, aki ket – a kon zer va tív
ol dal asszisz tá lá sá val ho zott – gyil -
kos tör vény alap ján na pon ta tö me ge -
sen meg öl nek. Ó, Is te nem, csak e mi -
att el pusz tít hat nál min ket jo gos ha -
ra god ban!

Gyer me kek, akik nek nagy ré sze
már nem tel jes csa lád ban szü le tik
meg, aki ket meg sem ke resz tel nek,
akik kö zül több mint száz ez ren éhez -
nek! Mi ért nem in dí tunk ár va el lá tó
szol gá la tot? Egy há zunk ban nagy ha -
gyo má nyai van nak e te rü let nek. Ár -
va gyer mek bő ven van, egye dül ál ló
nő is. Mi lyen szép lett vol na egy ár -
va ház há ló zat fel ava tá sá val ün ne pel -
ni a nagy gyer mek men tőt! De ez
még nem ké ső.

Az if jú ság hal mo zot tan ve szé lyez -
te tett nem ze dék: sze mé lyi ség fej lő dé -
sük rend kí vül ér zé keny ide jén érik
őket al jas, ra fi nált, élet el le nes tá -
ma dá sok, kí sér té sek: drog li be ra li -
zá ci ós pró bál ko zá sok, „be ete té sek”,
sza bad szex (las san már gyer mek kor -
ban), a ho mo sze xu a li tás rek lá mo zá -
sa, ter jesz té se. (Sajnos hetilapunk
2009. július 5-i számában még egy -
há  zunk volt országos felügyelője is
„meg en ge dő en” írt a homo sze xu á li -
sok élet társi kapcsolatáról. Ál li be ra -
liz mus? Provokáció? Ki tudja? – Is -
ten tudja.)

A há zas ság és csa lád, a na gyobb
em be ri kö zös ség alap jai, tar tó pil lé rei
ro mok ban he ver nek. A rek lá mo zott
szing li mo dell ro ha mo san ter jed.
So kan nem tud ják: a fo gyasz tói fi lo -
zó fi á nak és gya kor lat nak aka dá lya a
csa lád.

Az egyik leg na gyobb ve szély  a fa -
lut és a pa raszt ságot fenyegeti. Az
egész sé ges, ke resz tény fa lu si (ta nya -
si) élet ki bír min den meg pró bál ta tást,
tá ma dást. A fa lu nak nincs szük sé ge a
glo ba lis ta fo gyasz tói rend szer re. Le -
épí té sé nek, el pusz tí tá sá nak ez az oka.

Szteh lo Gá bor ma bi zo nyá ra se gí -
te né, mo ti vál ná, egy há zunk ba be hoz -
ná a ci gány sá got. Ta lán va la hogy
úgy is, ahogy Ba rack Oba ma ame ri -
kai el nök biz tat ta a na pok ban Af ri -
ka né pe it: ve gyék ke zük be sor su -
kat, im már ne az egy ko ri gyar ma to -
sí tást hoz zák fel ma gya rá zat ként a
mai gon dok ra.

Ugyan ak kor men te né a ma gyar sá -
got ha tá ron in nen és túl is. Ezt a kis
nem ze tet, amely fo lya ma to san fogy,
ame lyet pes ti ka ba rék ban és ke res ke -
del mi te le ví zi ók ban gú nyol nak és
ócsá rol nak, amelynek kul tú rá ját el -
hall gat ják. A kom mu nis ta dik ta tú ra
éve i ben olyan fil mek ké szül tek, mint
az Eg ri csil la gok Sin ko vits csal… Nincs
olyan szent szim bó lu munk, in téz mé -
nyünk, me lyet ne ér tek vol na az
utób bi évek ben tá ma dá sok, mű kö dé -
sü ket el le he tet le ní tő in téz ke dé sek.

A jól, vagy is bib li ku san mű kö dő
egy ház nál, gyü le ke zet nél nincs biz to -
sabb, erő sebb kö zös ség ezen a vi lá gon.
Az ér ték el le nes, ér ték rom bo ló kor -
szel lem leg na gyobb el len fe le az ön ál -
ló ke resz tény egyén és kö zös ség. Jé -
zus Krisz tust és hű sé ges kö ve tő it
gyű lö li a go nosz. Csak a mennyei erő,
a Szent lé lek ke ne te az, amely im mu -
ni tást ad ezek ben az idők ben. Is ten
igé je erő sít sen min ket eb ben! 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 5.
va sár na pon, ami kor írom e so ro kat,
ezt ol vas suk a herrn hu ti Lo sung sze -
rint az Igé ből: „Az Úr igaz sá got szol -
gál tat az el nyo mot tak nak, ke nye ret
ad az éhe zők nek…” (Zsolt 146,7) Jé -
zus így szólt: „Az Úr Lel ke van én raj -
tam, mi vel fel kent en gem, hogy evan -
gé li u mot hir des sek a sze gé nyek nek…”
(Lk 4,18) A na pi pré di ká ci ós ige sze -
rint (Ap Csel 4,32–35) az ős gyü le ke -
zet ben az élő ige ha tá sá ra, a meg té -
rés kö vet kez mé nye ként a ta gok meg -
osz tot ták egy más kö zött va gyo nu kat.
Min den ki nek van va la mi ből több le -
te és hi á nya is. Is ten csa lád já ban
ezek a kü lönb sé gek fo lya ma to san
ki egyen lí tőd nek.

Szer vez ni, il let ve erő sí te ni kell a lá -
to ga tás, há zi gon do zás és csa lád -
segí tés szol gá la tát gyü le ke ze te ink ben.
Mind egyik kü lön te rü let, me lyek
össze függ nek egy más sal. Csak re mél -
ni le het, hogy a lel kész kép zésnek
szer ves ré sze ezek ok ta tá sa és gya kor -
lat ban va ló ki pró bál ta tá sa.

Össze kell köt ni a szá la kat. Leg -
alább kö zöt tünk ne for dul jon elő
éhe zés, nyo mor gás. Minden nek ki -
ha tá sa len ne kör nye ze tünk re. Egy
mai pél da: az Uk raj ná hoz tar to zó
kár pát al jai gyü le ke ze tek ben rend -
sze res sé vál tak a be te gek kór há zi
költ sé ge i re va ló gyűj té sek.

Evan gé li um nél kül per sze mind ezek
csu pán las san ki mú ló hu ma ni tá ri us
ak ci ók len né nek. Tud juk, a fi a tal
Szteh lo Gá bor lel ki éb re dést, meg úju -
lást élt át Finn or szág ban, en nek kö vet -
kez té ben szer vez te meg a nép fő is ko -
lai moz gal mat – má sok kal együtt –
ha zánk ban, és ké sőbb éle te koc káz ta -
tá sá val men tet te a rá szo ru ló kat.

Ezért kell ma is fo lya ma to san
imád koz ni és ten ni egy há zunk éb re -
dé sé ért és meg úju lá sá ért. Jó len ne
nem csu pán me di tál ni, só haj toz ni,
mi ni mál prog ra mok kal és PR-meg -
nyil vá nu lá sok kal elő áll ni, ha nem fo -
lya ma to san, kre a tí van ten ni a dol gun -
kat Jé zus Urunk ta ní tá sa alap ján,
vagy is kö vet ni a Bá rányt.

Mit ten ne ma Szteh lo?
g Sze ve ré nyi Já nos

b Nem az „ün nep te len fél év” gyü -
le ke ze ti ese mé nyek ben is szű -
köl kö dő idő sza ka, sok kal in -
kább kü lön le ges sé ge mi att ér de -
me sült ar ra, hogy „cím lap szto -
ri” le gyen a ki csiny Nóg rád me -
gyei köz ség, Bo kor evan gé li ku -
sa i nak múlt va sár na pi ün nep sé -
ge. A le gen dás hí rű lel kész, né -
hai Ke ken And rás szü lő fa lu já -
ban a hí vek jú li us 19-én temp lo -
muk kül ső-bel ső meg úju lá sá -
ért ad tak há lát.

A Cser hát lan kái kö zött meg bú vó,
mind össze más fél száz lel ket szám -
lá ló, Ár pád-ko ri ere de tű te le pü lé sen
va sár na pon ként leg fel jebb már csak
tí zen-ti zen öten ke re sik fel az Is ten
há zát. Thu ránsz ky Ist ván lel kész
mind azon ál tal ren dü let le nül tart
is ten tisz te le tet Bo kor és a szom szé -
dos Ku ta só evan gé li kus temp lo má -
ban. Hang já ban né mi ke se rű ség gel
em lí ti ugyanakkor, hogy
a hi va ta los ne vén Bo -
kor–Ku ta só–Cser hát -
szent ivá ni Evan gé li kus
Egy ház köz ség har ma -
dik tag gyü le ke ze té ben
már nincs ki nek hir det -
ni az igét… 

Bo kor mű em lé ki vé -
dett sé get él ve ző temp -
lo mát 1790-ben emel -
ték azok a tót atya fi ak,
akik a 17–18. szá zad
for du ló ján Zó lyom kör -
nyé ké ről te le pül tek át a
tö rök idők ben csak nem
el nép te le ne dett fa lu ba.
Ám a ké ső ba rokk
temp lom kar ban tar tá -
sá ra idő vel nem csak az
ál la mi, de az ön erő is
meg fo gyat ko zott, már -
pe dig év ti ze dünk kö -
ze pé re a re no vá lás is -
mét el odáz ha tat lan ná
vált. Az ál la mi bü dzsé -
ből két év vel ez előtt
jut ta tott mint egy más -
fél mil lió fo rint jobbára

csak a temp lom kül ső res ta u rá lá sá -
hoz volt ele gen dő, a Gusz táv Adolf
Se gély szer ve zet től (Gus tav-Adolf-
Werk) ka pott egy mil lió-hét száz -
ezer ből vi szont – nem kis mér ték -
ben a Krát ki György fel ügye lő ve zet -
te pres bi té ri um rá ter mett sé gé nek
kö szön he tő en – nem csak a bel ső
fel újí tá sá ra, ha nem még a ku ta sói
haj lék ta ta ro zá sá ra is fu tot ta. A
múlt va sár na pi há la adó is ten tisz te -
let ige hir de tő je min den eset re a lip -
csei szék he lyű se gély szer ve zet –
ma gyar or szá gi pro jek te kért fe le lős
– meg bí zott ja volt. 

Az un ter kat zi né met evan gé li kus
lel kész – so kak meg le pe té sé re –
ékes ma gyar nyel ven pré di kált. Mint
mon dot ta, csak nyil vá no san tet te
ezt el ső íz ben, va ló já ban már több
ezer szer „pré di kált” egyet len ma -
gyar hall ga tó já nak, a je len lé té vel a bo -
ko ri ün nep sé get is meg tisz te lő fe le -
sé gé nek. (Meg tisz tel te egyéb ként je -
len lé té vel az al kal mat – töb bek kö -
zött – Po zso nyi An na egy ház me -

gyei fel ügye lő és En gel Krisz ti na pol -
gár mes ter is.) 

Man fred Gre in ke a ha zánk ban is
rég ről is mert se gély szer ve zet név adó -
ja, a pro tes táns egy há zak sza bad sá -
gá ért har co ló II. Gusz táv Adolf (1594–
1632) svéd ki rály nak az Új szö vet ség -
ből vett jel mon da ta alap ján szólt a
temp lo mot ez út tal zsú fo lá sig meg töl -
tő gyü le ke zet hez: „Ezért te hát, míg
időnk van, te gyünk jót min den ki vel,
leg in kább pe dig azok kal, akik test vé -
re ink a hit ben.” (Gal 6,10)

Az is ten tisz te let után Őze Já nos
épí tész is mer tet te a mű em lék ese té -
ben ko ránt sem egy sze rű fel újí tás
me ne tét, kü lön is meg kö szön ve Krát -
ki György együtt mű kö dő se gít sé -
gét. Kö szön töt te a gyü le ke ze tet az
Or szá gos Szlo vák Lel ké szi Szol gá lat
ve ze tő je, Gu lá csi né Fa bu lya Hil da is,
aki a pro jekt be in dí tá sa kor (2007-ig)
te ré nyi pa ró kus lel kész ként lát ta el a
bo ko ri–ku ta sói szol gá la to kat. 

Volt már ugyan a bo ko ri pa ró ki á -
nak is ál lan dó la kó ja, több nyi re azon -

ban Bér ről, Te rény ből
vagy Ba las sa gyar mat ról
gon doz ták e cser há ti
fal vak hí ve it. Egy ide ig a
má so dik vi lág há bo rú
után is lo vas ko csi „hoz -
ta a pa pot” Bér ről, és a
ló erő per sze ma is be se -
gít a szol gá lat ba. (Thu -
ránsz ky Ist ván ép pen -
ség gel ló há ton is le rö vi -
dí tet te már a he gyen át
a Bér–Bo kor utat.) Egy
bi zo nyos: két éves szol -
gá la ta alatt annyi an még
so ha sem gyűl tek össze a
bo k  ri temp lom ban,
mint most jú li us 19-én.
A kö ze li ven dég ház
park já ban tar tott sze -
re tet ven dég sé gen kö zel
szá zan ül ték kö rül az
asz ta lo kat. A kér dés
már csak az, hogy meg -
újult temp lo muk ban lel -
ki meg úju lás hoz is igé -
nyel nek-e majd erőt a
bo ko ri ak.

g TPK

Bo kor ba jut ta tott jó té te mény
A kép bal szélén Thuránszky István, középen Gulácsiné Fabulya Hilda, jobboldalt Manfred Greinke áll
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Csak  higgy bátran, teljes szívvel… f 2. oldal
Adósai vagyunk gyermekeinknek f 3. oldal
50 éves az Európai Egyházak Konferenciája f 4. oldal
Interjú Horváth Ádám rendezővel f 5. oldal
Árva Bethlen Kata emlékezete f 6. oldal
Mennyei GPS navigál a keskeny úton f 11. oldal
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b Zsol tár pa rafrá zis nak ne vez zük
azo kat a – több nyi re re for má ció
ko ra be li – ver se ket, ame lyek
egy-egy bib li ai zsol tár gon do lat -
me ne tét kö ve tik nyu gat-eu ró -
pai vers for má ban. A 130. zsol tár
alap ján szá mos pa ra frá zis ké -
szült. Ma ga Lu ther Már ton is el -
ké szí tet te e zsol tár ver ses vál to -
za tát.

Aus ti e fer Not sch rei ich zu dir; Mély -
sé ges mély ből ki ál tunk (EÉ 402) – így
kez dő dik Lu ther éne ke. Ő al kot ta e
ko rál dal la mát is, s ze ne i leg meg raj -
zol ta a „mély sé get”: a dal lam fő le-,
majd vissza ug ró kvint je egy ér tel -
mű en ver met, göd röt, mély sé get áb -
rá zol.

Ha son ló for du lat tal él a 130. gen -
fi zsol tár (GyLK 763) is, csak a kez -
de ti le ug ró kvin tet két tel jes dal -
lam sor alatt eme li vissza a kez dő hang
ma gas sá gá ig. A re ne szánsz kor jel leg -
ze tes ze nei áb rá zo ló esz kö zét, a
„mad ri ga liz must” is mer het jük fel
eb ben a dal lam al ko tó gesz tus ban.

Va ló szí nű leg tu da to san ala kí tot ta
ilyen né a zsol tár dal la mát Loys Bour -
geo is (1510?–1569?), hogy a fran cia
ud var ne ves köl tő jé nek, Clé ment
Ma rot-nak (1495–1544) a ver sét ze -
nei esz kö zök kel is meg erő sít se. Szen -
czi Mol nár Al bert (1574–1634) ma -
gyar for dí tá sá ban ugyan a „si ral mas
mély ség” meg em lí té se egy dal lam sor -
ral ké sőbb re, ma ga sabb han gok ra
ke rül, az ere de ti fran cia szö veg gel
azon ban a mé lyen  já ró dal lam sza ka -
szon hang zik el a „mély sé ges” szó is

(Du fond de ma dét res se, Dans mes
pro fonds en nu is…).

A szer ző a bib li ai zsol tár nyolc
sza ka szát ket te sé vel oszt ja be az ének
négy vers sza ká ba úgy, hogy a szö veg
lo gi ká ja jól ki dom bo rod jék. Az el ső
vers szak a meg szó lí tás és a zsol tá ros
hely ze té nek szem lé le tes be mu ta tá sa:
a re mény te len ség mély sé gé ből ki ált az
Úr hoz. A má so dik stró fa ar ról ta nús -
ko dik, hogy a zsol tá ros hi te sze rint Is -
ten vá la sza a bűn bá nat ra nem a
bosszú, ha nem a meg bo csá tás. (A
vers szak he te dik so rá ban sze rep lő
„en ge del mes” szót ma in kább en ge dé -
keny nek, el en ge dő nek mon da nánk.)

A har ma dik vers szak azt a vá ra ko zást
ének li meg, ame lyet olyan bűn bá nó
érez het, aki eszé vel ugyan biz tos Is -
ten ke gyel mes sé gé ben, de sa ját bű né -
re sze mé lyes fel ol do zást kér és re mél.
Vé gül a ne gye dik stró fa a tel jes kö zös -
ség hez szó ló biz ta tás, ame lyet ér tel -
mez he tünk úgy is, mint a bűn bá -
nók nak hir de tett pa pi vá laszt, és úgy

is, mint a bűn bo csá nat sza ba dí tá sát át -
élő sze mély bi zony ság te vé sét.

Már az ere de ti zsol tár szö veg is
gaz dag a köl tői esz kö zök ben, Szen -
czi Mol nár szin te új szö vet sé gi Is ten-
ké pet elénk tá ró zsol tár for dí tá sa pe -
dig még gya ra pít ja, fi no mít ja azo kat.

A for dí tó kor tár sai is rá érez tek a
vers szép sé gé re. Ér de kes adat, hogy
ez a gen fi zsol tár nem csak ere de ti
dal la má val volt is mert a 17. szá zad -
ban, ha nem szö ve ge ön ál ló an is meg -
je lent. Az Eper je si gra du ál (1635)
vé gén, több más négy szó la mú té tel
kö zött sze re pel egy kó rus mű, amely
Szen czi Mol nár szö ve gét hasz nál ja
ugyan, de a gen fi dal lam tól tel je sen
füg get le nül. Ez az adat an nál in kább
kü lö nös, mert az Eper je si gra du ál
má sik ti zen há rom gen fi zsol tárt kö -
zöl a Cla ude Gou di mel ál tal meg har -
mo ni zált ere de ti for má já ban.

Szin tén a vers el is mert sé gét bi zo -
nyí tó adat, hogy a ró mai ka to li kus
Illyés Ist ván (1650–1711) nagy pré -
post sa ját össze ál lí tá sú zsol tár kö te -
té be (’Sol tá ri Éne kek a ma gyar anya -
szent egy ház vi gasz ta lá sá ra, 1693) is
fel ve szi ezt a ver set egy tel je sen más
– ere de ti leg cseh vagy len gyel – dal -
lam ra al kal maz va.

„A mély ség ből ki ál tok hoz zád,
Uram!” Min den kor, min den nem zet
kö zös bűn bá na ti imád sá ga le het e
zsol tár. Min den kié, aki hisz a mély -
ség ből ki ve ze tő egyet len Úr ban, aki
„hí ve in kö nyö rül”, és aki „ke gye sen ki -
men ti bű né bül”. Így éne kel het jük
ver ses vál to za tát, a 130. gen fi zsol tárt
is sze mé lyes kö nyör gés ként és hit val -
ló imád ság ként egy aránt.

g Ben ce Gá bor

BŰN BÁ NAT É S HIT VAL L Á S

Te hoz zád tel jes szív ből kiál tok szün te len
C ANTATE

Já nos apos tol nem sze di ízek re Is ten
lé te zé sé nek, test té lét elé nek és aján -
dé ká nak tit ka it ebben az ige sza -
kasz ban. Még sincs olyan ér zé se az
ige ol va só nak, hogy hit val lá sa bi -
zony ta lan, hogy inog vagy hi ány zik
va la mi be lő le.

Hogy ki cso da Is ten, és mi vel bi zo -
nyít ha tó a lé te, hogy bi zo nyít ha tó-e
üd vös sé gün ket meg adó ke gyel me,
bi zo nyít ha tó-e Jé zus Krisz tus nak –
mint em ber nek és Is ten nek – vált sá -
got szer ző ál do za ta, és hogy mi győ -
zi meg, mi bá to rít ja, mi vi gasz tal ja
szí vün ket, az nem egy kö rül te kin tő,
min den re ki ter je dő vizs gá lat ered -
mé nye, ami után nyu god tan ki -
mond hat juk az igaz sá got.

Nem is egy jól si ke rült meg fo gal -
ma zás kér dé se, hogy vég re el higgyük
őt! Azt az Is tent, aki Krisz tus ban és
az ő föl di mű kö dé sé ben is mind vé -
gig Is ten volt. Aki, mint a ko ráb bi
ige ver sek ből ki de rül, Lé lek től, víz től
és vér től szü le tett. Őt ad ta Is ten –
mint Fi át – meg vál tá sunk ra.

Ezen a va sár na pon is egye dül hit -
tel hall gat hat juk az igét. Urunk em -
be ri for má ban jött el, és em ber ként
is Is ten volt. Ez azért nem könnyű,
mert ami kor hall juk, elő ször ké tel -
ked ni kez dünk. Egy sze rű en szo kás
lett nem rög tön el fo gad ni a hal lot tat,
lá tot tat. Szo kás lett min dig va la mi
mást ál lí ta ni, fel té te lez ni. Di vat ba
jött, hogy gon dol junk utá na, kö ze lít -
sük meg más ol dal ról is azt, ami ről
szó van. A gya nak vó, nyug ta lan,
min dent meg kér dő je le ző em ber nem
vé let le nül vált ilyen né.

Még is van nak dol gok, amelyeket
a bölcs em ber nem kér dez meg, és

van olyan, amelyet a hí vő sem kér -
dez, ha nem hi sz. Is ten Lel ke te szi
biz tos sá szá munk ra, hogy Krisz tus
Úr rá lett min den ha lá los bű nön, az
éle tünk re tö rő ör dö gön, ve sze del me -
ken és ha lá lon. Van, amit egész egy -
sze rű en nem ku ta tunk, nem ma gya -
rá zunk, ha nem „csak” hisszük, és
cso dál juk ben ne Is ten em be ri ér te -
lem mel fel nem fog ha tó ter vét, ha -
tal mát, sze re te tét.

Baj, hogy Is ten hez, aján dé ka i hoz
sok szor nem szív vel, ha nem ér tel -
münk ké tel ke dé sé vel kö ze lí tünk. Van,
aki nek az ige hir de tés is csak egy be -
széd. Van, aki nek a Bib lia is csak egy
könyv a sok kö zül. Az tán, ha ke zé be
ke rül egy mai szer ző mű ve, amely ben
Jé zus ról van szó, azt te kin ti mér cé nek,
szá má ra már ab ban lesz az igaz ság.
Az apos tol sza va i val Urunk ép pen
azért mond ja ma ne künk, hogy mi
egyet hi he tünk. Egy az igaz ság, egy -
faj ta élet van, amely élet nek mond ha -
tó: a Krisz tus ban va ló.

Meg za var ha tó, meg ront ha tó és
el bi zony ta la nít ha tó a hit val lá sunk, ha
nem Is ten győz meg ar ról, hogy Fi -
á ban, Jé zus ban van éle tünk. Élő
Urunk sze re te te és örök éle tet aján -
dé ko zó ir gal ma nem vizs gá lat tár gya,
nem vál to zó tény ál lás. Nem le het
össze ve gyí te ni az zal, amit én gon do -
lok. Nem egyez tet he tő össze az zal az
élet stí lus sal, amely ről azt gon dol -
juk, hogy vé gül is nem olyan rossz.

Is ten bi zony ság té te lét nem sza bad
ki egé szí te ni, és nem le het be lő le el -
ven ni. Ki zá ró lag Is ten men tő sze re -
te te tart élet ben. Ez Is ten sa ját bi -
zony ság té te le ön ma gá ról. Ez zel egy -
részt ön ma gát iga zol ja, más részt az

em ber azt is meg tud ja be lő le, hogy
nem ér het fel Urá hoz, nem ért he ti
meg Is tent, ha nem csak aján dé ka in
cso dál koz hat.

Kész hely zet előtt ál lunk. És ép pen
ez a Krisz tus-imá dá sunk, hi tünk óri -
á si cso dá ja, él mé nye. Eb ben van a bi -
zo nyos sá gunk, örö münk, ál lan dó re -
mény sé günk. Mi min dig tud hat juk,
Is ten örök éle tet ké szí tett. És en nek,
az az a Krisz tus ban va ló élet nek, már
most ré sze sei va gyunk. Ez a már
kész hely zet ak kor sem meg döb ben -
tő en le súj tó, ami kor azt vesszük ész -
re két ség be es ve, hogy már nem te he -
tünk sem mit. Ami kor rá döb be nünk
az el ké szí tett aján dék nak, a bűn bo csá -
nat nak és az örök élet nek fel nem fog -
ha tó nagy sá gá ra, ak kor ért jük meg,
mit je lent az a szó, hogy ke gye lem.

Igénk ben szó sincs bi zony ta lan ság -
ról. Biz tos jö vő je és tá ma sza van
an nak, aki Krisz tus nak él. Sok bot lás,
aka dály, meg le pő for du lat azért kö -
vet ke zik be éle tünk ben, mert nem
csak egyet hi szünk. Nagy ki tar tás ra,
meg úju ló hit re, az igé re van szük sé -
günk, hogy az ör dög el ne té rít sen
más faj ta élet re, egy ki csit la zább
élet foly ta tás ra, könnyel mű ség re,
más fe lé ka csin tás ra.

Biz tos, hogy Is ten üd vö zí te ni akar
min ket, és a meg ér de melt bün te tés,
a kár ho zat he lyett örök éle tet szán
ne künk. Nem tart kí ván csi ság ban, bi -
zony ta lan ság ban. Nem né zi to vább
éh sé gün ket, vá gya ko zá sun kat, ha -
nem Fi á ban meg ad ja ne künk a tel jes
és az örök éle tet. A va sár nap evan gé -
li u ma, a négy ezer em ber meg ven dé -
ge lé sé nek cso dá ja is er re utal. Ar ról
be szél, hogy ő ven dé gel meg, ő elé -

gít meg, mert mi nem tud juk ma gun -
kat jól la kat ni, mi nem tu dunk ma -
gunk nak igaz aján dé ko kat sze rez ni,
éle tet, jö vőt biz to sí ta ni.

Is ten ről be szél ni egé szen más,
mint bár mi egyébről. Aho gyan egé -
szen más Krisz tus ból táp lál ko zó éle -
tet él ni, és más a nél kü le va ló élet is.
Ami kor vé le ményt al ko tunk, mond -
hat juk, hogy „az a vé le mé nyem”.
Ami kor sa ját gon do la tun kat fo gal -
maz zuk meg, kezd het jük a mon da -
tot úgy, hogy „én azt gon do lom”.
Ami kor azon ban Is ten ről be szé lünk,
hi tünk ről szó lunk, az éle tünk ről van
szó, nem mond ha tok vé le ményt,
nem ta lál gat ha tok, ha nem az irá nyít,
szól, cse lek szik, aki be  lé pett az éle -
tünk be, és tel je sen meg vál toz tat ta.
Örök élet re vál tot ta.

Ame lyik gyü le ke zet ben ezen a va -
sár na pon úr va cso rai kö zös ség is van,
ott a test vé rek együtt éne kel he tik biz -
ta tá sul, vi gasz ta lá sul: „Csak higgy
bát ran, tel jes szív vel, / És ha szád dal
is val lást te szel, / E test és vér ád ne -
ked / Meg úju lást, bé két, éle tet.” (EÉ
303,5) Ha pe dig va la ki csak az új sá -
got ol vas va egye dül, ma gá nyo san
hall ja ma Is ten sza vát, szá má ra is igaz
az idé zett ének vers ta nú ság té te le:
bi zony a Krisz tus tes te lett éle tünk zá -
lo ga. Ő je len ti ne künk az éle tet.
g Kli ment né Fe ren czy And rea

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk, en -
gedd meg is mer nünk Krisz tust, aki ben
lát ha tó vá let tél, aki ben meg is mer he -
tünk té ged, és aki ál tal igaz éle tet
mun kálsz ben nünk. Ámen.
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Csak higgy bát ran, tel jes szív vel… 
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Sze re tő mennyei Atyánk! Há lát
adunk ne ked, hogy igéd del ma is
szól tál hoz zánk. Kö szön jük, hogy Fi -
ad ban örök éle tet kap tunk, s ké rünk,
nö veld ben nünk a hi tet és a ne ked
va ló en ge del mes sé get. Tud juk, hogy
bol dog éle tet kí nálsz ne künk a Jé zus
Krisz tus ban va ló hit ál tal, s bo csásd
meg, hogy még is sok szor a ma gunk
bol dog sá gát ke res sük, a ma gunk út -
ját jár juk. Nem mi in du lunk a te
utad ra, ha nem té ged aka runk a mi -
énk re kény sze rí te ni. De ma vi lá -
gos sá tet ted: „Akié a Fiú, azé az élet;
aki ben nincs meg Is ten Fia, az élet
sincs meg ab ban.”

Sze re tet tel ké rünk, őrizz meg ben -
nün ket az ön zés től. Add, hogy ne vál -
junk ér zé ket len né em ber tár sa ink
gond jai iránt, ami kor mind annyi -
unk le he tő sé gei egy re szű kül nek és
kor lá to zód nak. Se gíts meg ben nün -
ket min den na pi éle tünk gond ja i nak
meg ol dá sá ban. Add, hogy az iga zán
szük sé ges dol gok ból – a lel ki ál dá sok -
ból, a sze re tet ből – so ha ne szen ved -
jünk hi ányt. A te sze re te ted bő ven ki -
áradt ránk Jé zus Krisz tus ban, hadd
su gá roz zuk to vább ezt a sze re te tet a
kö rü löt tünk lé vők re.

Őrizd egy há za dat, nö veld nyá ja -
dat, s pász to rolj ben nün ket. Vi selj
gon dot csa lád ja ink ra, sze ret te ink re
kö zel ben és tá vol ban egy aránt. Őrizd
csa lád ja ink bé kes sé gét, add, hogy
egyet ér tés ben és össz hang ban, igaz
sze re tet ben él hes sünk egy más sal és
te ve led.

Ál dá so dat kér jük ha zánk ra és né -
pünk re. Add, hogy mind annyi an
érez zünk fe le lős sé get az egész kö -
zös ség jó lé té ért és bol dog sá gá ért, s
te gyük a dol gun kat leg jobb tu dá -
sunk és tő led ka pott ké pes sé ge ink
ka ma toz ta tá sá val azon a he lyen,
aho vá ren del tél és ál lí tot tál ben -
nün ket.

Imád ko zunk a te rem tett vi lá gért
is, ame lyet la kó he lyül ad tál ne -
künk. Add, hogy ne szennyez zük és
pusz tít suk el sa ját élet te rün ket, ha -
nem őriz zük vi lá go dat meg bí za tá -
sunk sze rint mind ad dig, amíg el ho -
zod ne künk új já te rem tett vi lá go dat,
ahol örök ké va ló he lyet ké szí tet tél a
té ged sze re tők nek, mind azok nak,
akik Jé zus Krisz tus ban van nak.
Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Minket is a kegyelem igéje szül,
teremt újjá és igazakká, s nem mi
magunk leszünk ilyenekké a tör-
vény vagy a jó cselekedetek által.
Jó cselekedeteinkkel nem örök éle-
tet, kegyelmet és üdvösséget ér-
demlünk ki, hanem más valamit,
tud ni illik dicséretet, tisztességet,
tetszést és más előnyöket, amint a
fa is gyümölcseivel érdemli ki, hogy
az emberek szeressék, ápolják, di-
csérjék és becsben tartsák. Ha vilá-
gosan magad elé állítod, hogy mi-
képp születik az ember újjá az igaz
keresztyén életre, s hogy mi ennek
a lényege, ezzel máris elejtetted
saját jó cselekedeteink érdemszerző
jelentőségét – legalábbis a bűntől,
haláltól és ördögtől való megsza-
badítás tekintetében.”

d Virág Jenő:
Dr. Luther Márton önmagáról
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A Győr-Mo son-Sop ron Me gyei Bün -
te tés-vég re haj tá si In té zet fog va tar -
tott jai újí tot ták fel a Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont óvo -
dá já nak kül té ri já té ka it. Két na pon
át hat el ítélt dol go zott a múlt hé ten
a „Meg bán tam, jó vá ten ném” prog -

ram ke re té ben. A köz mun kát Já no -
sa At ti la győ ri evan gé li kus bör tön -
lel kész szer vez te, aki sze rint szem -
lé let vál tás ra van szük ség. Je len eset -
ben elengedhetetlen volt a nyitottság
a bör tön és az óvo da ré szé ről is, el
kell fo gad ni, hogy a rá cso kon tú li vi -
lág ban is em be rek él nek. Az a cél,
hogy a bör tön ne csak re tor zió le -
gyen a ra bok szá má ra, ha nem se gít -
se elő, hogy bün te té sük le töl té se
után vissza tér hes se nek a tár sa da lom -
ba. En nek lehet egyik esz kö ze ez a
prog ram. 

d EvÉ let-in fó

Ját szó té ren
raboskodtak

Győr-Mo son-Sop ron me gye na pi lap -
ja, a Kis al föld jú li us 17-i, pén te ki szá -
má ban a lap har ma dik ol da lán Há -
zas sá gon kí vü li gye re kek cím mel fi -
gye lem fel hí vó írást kö zölt.

Ko ráb bi ta pasz ta la ta im alap ján
ta lán jól gon do lom, hogy a me gyei
na pi la pok glo ba li zá ci ó ja mi att ez a
cikk más me gyék na pi lap ja i ban is
meg je lent, így nem csak a Győr-Mo -
son-Sop ron me gyei Evan gé li kus
Élet-ol va sók tud ják, mi ről van szó.
Ezért csak rö vi den uta lok ar ra, hogy
Észt or szág 57,8 szá za lé kos és Gö rög -
or szág 5,8 szá za lé kos ér té kei kö zött
ha zánk a há zas sá gon kí vül szü le tett
gyer me kek szá mát il le tő en a ma ga
37,5 szá za lé kos „ered mé nyé vel” a
kö zép me zőny ben he lyez ke dik el. 

De ez a kö zép me zőny is azt je len -
ti, hogy 2007-ben Ma gyar or szá gon
a gyer me kek kö zel negy ven szá za lé -
ka szü le tett há zas sá gon kí vül! Itt
most nincs al ka lom ar ra, hogy a
sta tisz ti kát rész le te sen ele mez zük
– bár ér de mes len ne el töp ren ge nünk
azon, mi le het az oka an nak, hogy
en nek az eu ró pai sta tisz ti ká nak az
élén a tra di ci o ná li san evan gé li kus nak
mon dott or szá gok: Észt or szág és
Svéd or szág (54,8 szá za lék) áll nak. A
sza bad el vű nek mon dott Fran cia or -
szág csak utá nuk kö vet ke zik a ma -
ga 51,7 szá za lé ká val.

Rész le tes elem zés re, mint je lez -
tem, itt nincs mód, de azt a cikk ol -
vas tán azon nal érez tem, va la mi -
képp re a gál nom kell rá. Bí zom ab -
ban, hogy a ked ves ol va só is meg ér -
ti, hogy er re a fon tos és el szo mo rí -
tó in for má ci ó ra – bár püs pö ki je len -

té sem tel jes ter je del mé ben meg je lent
az Evan gé li kus Köz löny leg utób bi,
2009. jú ni us 9-i szá má ban – egy ház -
ke rü le tünk áp ri lis 18-án tar tott köz -
gyű lé sén el mon dott je len té sem né -
hány sza ka szá nak fel idé zé sé vel kí sér -
lek meg, ha nem is vá laszt, de egy faj -
ta fe le let ad ni.

Je len té se met A hit re ne ve lés le he -
tő sé gei és ne héz sé gei – A csa lád mint
az egy ház jö vő jé nek pá rat la nul fon -
tos mű he lye – cím mel ter jesz tet tem
köz gyű lé sünk elé. A kö vet ke ző be -
kez dé sek ben te hát, erő sen ki vo na to -
san, eb ből idé zek:

„(…) sze ret ném meg osz ta ni ked -
ves test vé re im mel – és itt nem csak
egy ház ke rü le ti köz gyű lé sünk tag ja -
i ra gon do lok, ha nem egy há zunk tag -
ja i ra ál ta lá ban – a szí vem re ne he ze -
dő ag go dal mat. Azt a köz tu dott, de
még sem elég gé hang sú lyo zott fel is -
me rést, hogy gyü le ke ze te ink, egy há -
zunk jö vő je a csa lá dok ban dől el. És
itt el ső sor ban most nem azok ra a tra -
gi kus sta tisz ti kai ada tok ra gon do lok,
ame lyek a vá lá sok szá má ról, szét hul -
ló csa lá dok ról, a há zas sá gon kí vül
szü le tett gyer me kek szá má nak nö ve -
ke dé sé ről vagy ál ta lá ban a csa lád
vál sá gá ról szól nak. Az a kér dés ne -
he ze dik a szí vem re, hogy a ma gu kat
gyü le ke ze te ink tag ja ként meg ha tá ro -
zó csa lá dok ho gyan töl tik be a gyer -
me ke kért, fi a ta lo kért vi selt, Is ten től
ka pott kül de té sü ket. Ez zel ter mé sze -
te sen nem akar juk át há rí ta ni lel ki -
pász to ri és gyü le ke ze ti fe le lős sé gün -
ket, de azt sem sze ret nénk, hogy
evan gé li kus vagy ma gu kat evan gé li -
kus nak ne ve ző csa lád ja ink tu dat la nok

ma rad ná nak ab ban, hogy az új nem -
ze dék ke resz tyén ne ve lé se dol gá ban
át há rít ha tat lan fel ada ta ik van nak.
Is ten től ka pott man dá tu muk, hogy
min dent meg te gye nek gyer me ke ik
ke resz tyén hit re va ló ne ve lé se ér de -
ké ben.

(…) ke resz tyén hit alatt – re for má -
to runk nyo mán – el ső sor ban azt a bi -
zal mat ért jük, amellyel a bűn bo csá -
na tot nyert bű nös em ber Is ten ke -
gyel mé re vá la szol. A ma gam és a rám
bí zot tak éle té ben szám ta lan ta pasz -
ta la tot gyűjt het tem ar ra néz ve, hogy
ezt az Is ten irán ti bi zal mat azon ban
sem ön ma gunk ban, sem má sok ban
mi nem éb reszt het jük fel, ezt egy -
más nak nem pa ran csol hat juk, de
nem is aján dé koz hat juk. Ez a hit a
Szent lé lek Úr is ten mun ká já nak az
ered mé nye min den hí vő éle té ben; Is -
ten aján dé ka, ame lyet ő az evan gé li -
um és a Krisz tus tól ren delt szent sé -
gek (ke reszt ség és az úr va cso ra) ál -
tal aján dé koz, tart kar ban és újít
meg ben nünk. (…)

A Szent írás sze rint a gyer me kek Is -
ten aján dé kai (»ja vai«), aki ket az Úr
a szü lők re bí zott. Ér tük nem a kor -
szel lem íté le te, nem a köz vé le mény,
nem az ak tu á lis po li ti kai ha ta lom, de
még nem is a tör té ne lem íté lő szé ke

előtt tar toz nak fe le lős ség gel, ha nem
az élő Is ten előtt, aki től őket kap ták.
Ezért a szü lők fel ada tát is ő je lö li ki:
»Ti apák pe dig ne in ge rel jé tek gyer me -
ke i te ket, ha nem ne vel jé tek az Úr ta -
ní tá sa sze rint fe gye lem mel és in tés -
sel.« (Ef 6,4) A ke resz tyén ne ve lés ér -
tel me és lé nye ge te hát az, hogy gyer -
me ke in ket Is ten ben, mennyei Aty juk -
ban va ló hit re ve zes sük, és tu da to sít -
suk ben nük, amit a ke reszt ség szent -
sé gé ben kap tak.

Úgy eme lem most fel ezt a gon do -
la tot, mint egy gyó nó tük röt, amely -
be mind annyi unk nak be le kell néz -
nünk. Va jon nem el ső sor ban az idő -
sebb ge ne rá ci ók mu lasz tá sa – Is -
ten től ka pott gyö nyö rű sé ges kö te les -
sé günk meg sze gé se – az oka an nak,
hogy ott tar tunk, ahol tar tunk? (…)

An nak, akit va ló ban nyug ta la nít
a kér dés, és aki nem a ma di va tos
»majd el dön ti a gye rek« szö veg gel
ráz za le ma gá ról Is ten től ka pott
man dá tu má nak fe le lős sé gét, ezt
mond hat juk: A Szent írás üze ne te rö -
vi den úgy fog lal ha tó össze, hogy a
sze mé lyes ta nú ság té telt és a pél da -
adást vár ja el Is ten a szü lők től, aki -
ket meg aján dé ko zott gyer me ke ik kel.
Te hát nem a kül dés, az in tés az el -
ső. Egyéb ként is a »lel ki fröccsök«,
az »er köl csi pré di ká ci ók« a leg több
eset ben kont ra pro duk tí vak, ép pen
az el len ke ző ha tást vált ják ki, mint
amit – ál lí tó lag – el aka runk ér ni ve -
lük. (…)

Az a cso da, amely az egy ház leg -
újabb ko ri tör té ne té ben is meg-meg -
tör té nik, hogy hi tet len szü lők gyer -
me kei is – rend sze rint va la mi lyen be -

fo ga dó kö zös ség me le gé ben – hit re
jut hat nak, nem ment ség a kö te les sé -
gü ket mu lasz tó szü lők, gyü le ke ze tek
szá má ra. Na gyon hang sú lyos sá sze -
ret ném ten ni kö vet ke ző mon da to -
mat. Sok kal ko mo lyab ban kel le ne
fog lal koz nunk a szü lők – és a fi a ta -
labb nagy szü lők – ge ne rá ci ó já val,
ke res nünk kel le ne an nak le he tő sé gét,
hogy meg szó lít suk őket, hi szen leg -
in kább ez a kor osz tály síny let te meg
a mö göt tünk lé vő dik ta tú ra év ti ze de -
it és a tom bo ló sze ku la ri zá ció ha tá -
sa it. (…)

Csak az igaz meg győ ző dés sel pá -
ro su ló pél da lesz erős és ha té kony.
Nagy vi gasz ta lás le het a szü lők szá -
má ra, hogy sa ját ku dar ca ik el le né re
is rá bíz hat ják gyer me ke i ket a
mennyei Atyá ra. És so ha nem len ne
sza bad el fe lej te nünk, hogy van bűn -
bo csá nat! Jé zus Urunk gyó gyí tó és el -
kö te le ző sza va – az »…eredj el és töb -
bé ne vét kez zél« (Jn 8,11; Ká ro li-for -
dí tás) – azok nak is szól, akik fel is mer -
ték, hogy adó sa ik ma rad tak gyer me -
ke ik nek. Akik pe dig ezt fel is mer -
ték, meg tet ték az el ső lé pést a gyó -
gyu lás fe lé ve ze tő úton…”

Adó sai va gyunk gyer me ke ink nek
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az Evan gé li kus Élet ol va só i nak
több sé ge fe le ke ze tünk iránt is el -
kö te le zett ke resz tény, aki jog gal
vár ja el, hogy la punk a tel jes ség
igé nyé vel szá mol jon be egy há -
zunk je len tő sebb tör té né se i ről.
Pél dá ul ar ról, hogy kik és mi lyen
in dít ta tás ból áll nak újon nan a
lel ké szi szol gá lat ba. Ez utób bi
kér dést akár köl tő i nek is te kint -
het nénk, ám az or di ná ci ó ra
mint egy mot tó ként vá lasz tott
bib li ai ige vers(ek) ál ta lá ban az
el hí vás, el hi va tott ság fun da -
men tu ma i ról is árul kod nak. A
jú li us 18-án Szé kes fe hér vá ron
lel késszé szen telt Pet hő Ju dit a
Fi lip pi le vél 4,13-ban ol vas ha tó
pá li mon da tot nyom tat ta az éle -
te egyik leg na gyobb ese mé nyé -
re in vi tá ló meg hí vó ra: „Min -
den re van erőm a Krisz tus ban,
aki meg erő sít en gem.”

„Na gyon so kat kö szön he tek a csa lá -
dom nak. Most kü lö nö sen is azt, hogy
el fo gad ták, ami kor a lel kész sé get vá -
lasz tot tam, és tá mo gat tak ben ne, hol -
ott nem úgy nőt tem fel, hogy csa lá -
dom ak tí van gya ko rol ta vol na a hi tét.

Leg jobb ba rát nőm ha tá sá ra má so dik
osz tá lyos ko rom ban kezd tem re for -
má tus hit tan ra jár ni… Köz ben azon -
ban min dig tud tam, hogy én evan gé -
li kus va gyok” – osz tot ta meg a tud ni -

va ló kat a kez de tek ről Ju dit, de édes -
any já tól a kró ni kás ek kor már a csa -
lá di „elő élet” egy ko ránt sem mel lé kes
epi zód já ról is ér te sült. Ne ve ze te sen ar -
ról, hogy Ju dit édes any ja evan gé li kus
fér jé vel kö ten dő há zas sá ga előtt ér zett
ha tá ro zott kész te tést ar ra, hogy meg -
ke resz tel ked jen és kon fir mál jon…

Fel eme lő ér zés zsú fo lá sig te li temp -
lom ban ün ne pel ni, és ezen a szom bat
dél előt ti „rend kí vü li is ten tisz te le ten”
zsú fo lá sig meg telt a szé kes fe hér vá ri
evan gé li ku sok im po záns haj lé ka,

amely leg utóbb 1981-ben le he tett ta -
nú ja or di ná ci ó nak. Az ol tá ri szol gá -
lat ban Itt zés Já nos püs pök mel lett az
egy ház köz ség lel ké sze ként most Ben -
c ze And rás se géd ke zett, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem kép vi se -
le té ben pe dig Var ga Gyön gyi do cens
vett részt a fe hér vá ri gyü le ke zet kó -
ru sá nak köz re mű kö dé sé vel zaj lott
lel kész ava tá si li tur gi á ban. 

Ige hir de té sé ben a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hang sú lyoz ta: „Er re a hit val lás ként is
vá lasz tott ige vers re úgy te kints, mint
amit fegy ver ként is szí ved be írt a te
Mes te red” – majd pré di ká ci ó já nak
egyik zá ró mon da ta ként hoz zá tet te:
„Vidd ma gad dal! Ne a te ma gad ál tal
vá lasz tott igét, ha nem az aján dék ba
ka pot tat. A fel is mert igaz sá got.”

Az Is ten előt ti el csen de se dés re
múlt szom ba ton köz vet le nül az or -
szá gos nagy vi har előtt ke rült sor Szé -
kes fe hér vá ron. Még az ün ne pi is ten -
tisz te le tet kö ve tő sze re tet ven dég ség
is ká ni ku lai me leg ben zaj lott a cisz -
ter ci gim ná zi um hűs épü le té ben,
hogy az után oda künn be mu tat koz -
za nak a ter mé szet romboló erői…
Ek kor azon ban ün nep ron tás ra már
esé lyük sem volt.

g T. Pintér Károly

Vi har előt ti el csen de se dés
Szé kes fe hér vá ron avat ták lel késszé Pet hő Ju di tot

Rész let Pet hő Ju dit
ön élet raj zá ból

1984. áp ri lis 18-án szü let tem Szé -
kes fe hér vá ron, azon ban Tá con, il -
let ve édesapám szülőfalujában,
Ke  me nes pál fán nőt tem fel. Ezek -
nek a gyö ke rek nek kö szön he tő -
en let tem evan gé li kus. 

Kör nye ze tem nagy ré szé nek
bá na tá ra szak kö zép is ko lát vá -
lasz tot tam gim ná zi um he lyett.
Szoft ver tech no ló gia–köz gaz da -
ság tan osz tály ba jár tam, és a ne -
héz sé gek el le né re is bol dog va -
gyok, hogy ezt vá lasz tot tam.
Hogy ho gyan lett eb ből teo ló gia?
Er re egy szer re könnyű és egy szer -
re ne héz a vá lasz: Is ten így akar -
ta, egy idő után pe dig azt vet tem
ész re, hogy már én is aka rom, és
nem me ne kü lök. Ki zá ró lag a teo -
ló gi át je löl tem meg a fel vé te li kor. 

A teo ló gi ai stú di u mok alatt két
al ka lom mal vol tam hosszabb
ide ig az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok ban. Elő ször 2003 nya rán
há rom hó na pot töl töt tem a Szik -
lás-hegy ség ben egy evan gé li kus
tá bor ban se gí tő ként, majd a
2004/2005-ös tan év re el nyer -
tem egy ta nul má nyi ösz tön dí jat
a Tri nity Lu the ran Se mi nary ne -
vet viselő intézménybe (Ohi o).
Ne gye dik teo ló gi ai évem alatt a
Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze -
re tet ott hon ban szol gál tam men -
tál hi gi é nés mun ka társ ként. Ötö -
dik teo ló gi ai éve met már Szé kes -
fe hér vár ról vé gez tem el, aho vá
se gí te ni hív tak mint vég zős hall -
ga tót. A ha tod évet is itt töl töt tem
Ben c ze And rás men tor sá ga alatt,
és a püs pö ki ki he lye zés ér tel mé -
ben be osz tott lel kész ként is itt
foly ta tom szol gá la to mat.
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Úrvacsorát oszt (balról jobbra) Ittzés János, Pethő Judit és Bencze András
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A Szé kely ud var hely mel let ti Szej -
ke für dőn, Or bán Ba lázs sír em lé ké nek
ár nyé ká ban gyűl nek össze 1999 óta a
vi lág uni tá ri u sai, ez zel új já éleszt ve az

egy ko ri ho mo ród für dői bú csút, a
ma gyar Al föld uni tá ri u sai pe dig má -
so dik év ti ze de ta lál koz nak év ről év -
re Fü zes gyar ma ton.

Az el múlt hét vé gén ren de zett al -
föl di uni tá ri us bú csú ün ne pi is ten -
tisz te le tén Papp Gy. Lász ló deb re ce -
ni lel kész hir de tett igét, va la mint
kö szön töt te az ép pen húsz éve a
gyü le ke zet ben szol gá ló Ba lá zsi Lász -

ló lel készt, fő jegy zőt. Ezt kö ve tő en
egy kon fir man dus tett bi zony sá got
hi té ről és a hit tan órá kon ta nul tak ról,
ez zel gya ra pít va a ki csiny gyü le ke zet

fel nőtt tag ja i nak lét szá mát. A lel kész
há zas pár misszi ós mun ká já nak kö -
szön he tő en egy re töb ben ta lál ják
meg az utat a temp lom ka pu ja fe lé,
ám a kon fir má ci ós ün nep sé gek még
min dig igen rit ká nak szá mí ta nak
Fü zes gyar ma ton vagy a hoz zá tar to -
zó szór vány vi dé ken.

Az al föl di bú csúk al kal má val a
gyü le ke zet meg em lé ke zik év for du ló -

i ról vagy az uni tá ri us egy ház je les sze -
mé lye i ről is. Idén Or bán Ba lázs nak
ál lí tot tak em lék táb lát szü le té sé nek
száz nyolc va na dik év for du ló ja al kal -
má ból (képünkön). A „leg na gyobb
szé kely” ka to li kus csa lád ban szü le tett,
és csak fel nőtt ko rá ban tért át az uni -
tá ri us val lás ra. 

A ka lan dos éle tű író, nép rajz ku ta -
tó be jár ta a Kö zel-Ke le tet, majd tu -
do mást sze rez ve Athén ban a ma -
gyar for ra da lom ról, egy sza bad csa pat -
tal in dult ha za, ám Vi din ben ér te a hír
a sza bad ság harc bu ká sá ról. Ez után a
ma gyar emig rán so kat se gí tet te szál -
lás sal és mun ka hellyel, sőt Kos suth
kör nye ze té be ke rült. 1859-ig nem
tér he tett ha za, mi vel a csá szá ri ha tó -
sá gok el len ség nek te kin tet ték.

Az ab szo lu tiz mus éve it, az eny hü -
lés idő sza kát ar ra hasz nál ta fel, hogy
hat év alatt be utaz za a Szé kely föl det,
az ak kor még új don ság nak szá mí tó
fény ké pe ző gép pel meg is örö kít ve a lá -
tot ta kat. Mun ká já nak ered mé nye it
hat kö tet ben ad ta köz re A Szé kely föld
le írá sa tör té nel mi, ré gé sze ti, ter mé szet -
raj zi s nép is mei szem pont ból cím mel.
Köny ve ré gi stí lu sa el le né re még ma
is ér de kes ol vas mány, fő leg hogy ő írt
elő ször rész le te sen bar ca sá gi evan gé -
li kus csán gó gyü le ke ze te ink ről. 

Köny vé nek meg je le né se után Or -
bán köz éle ti sze rep lő lett. A leg na -
gyobb szé kely a szé kely ke reszt úri
vá lasz tá son el esett a kép vi se lő ség től,
de ér de kes mó don Be rettyó új fa lu ban
meg vá lasz tot ták, s így a ma gyar or -
szág gyű lés ben kép vi sel het te az 1848-
as esz mé ket. Ké sői el is me rés ként
1888-ban a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia le ve le ző tag já vá vá lasz tot -
ta. Or bán Ba lázs 1890-ben, utó dok
nél kül hunyt el.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Al föl di bú csú Fü zes gyar ma ton
b Ha bú csú ról be szé lünk, el ső sor ban a ka to li kus egy ház bűn bá nó

gya kor la tá ra, a ne ve sebb bú csú já ró he lyek re gon do lunk, elég csak a
csík som lyói pün kös di bú csút em lí te nünk. Evan gé li kus egy há zunk ban
leg in kább a né met gyü le ke ze tek ben tar tot tak temp lom bú csút, an nak
szen te lé si év for du ló ján, bár Szend rey Ákos nép rajz ku ta tó el ső sor ban
a „tó tok hosz ti ná ját”, az az temp lom bú csú ját eme li ki. Szin tén ő em -
lí ti a pro tes táns bú csúk kö zül a deb re ce ni cí vi sek nagy er dei „kál vi nis -
ta bú csú ját”, ame lyet ál lí tó lag an nak em lé ké re tar tot tak, hogy el ra bolt
lá nya i kat itt men tet ték meg a vá ra di ba sa ja ni csár ja i tól. Az uni tá ri -
u sok ho mo ród für dői bú csú já ról, amely az új sü te tű ke nyér ün ne pe le -
he tett, már Or bán Ba lázs is írt. 
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Ba rá tok és ro ko nok in te ge té sé től kí -
sér ve in dult Finn or szág ba jú li us
20-án reg gel a Hő sök te ré ről há rom,
lel kész csa lád ból szár ma zó jó ba rát.
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um volt nö ven dé kei – Ba logh Bá lint,
Ben ce Győ ző teo ló gus és Csep re gi Já -
nos – ke rék pá ron te szik meg az
utat. Öt ven na pig ül nek majd nye -

reg ben. Ter ve ik sze rint öt ezer ki lo -
mé tert te ker nek Szlo vá ki án, Len -
gyel or szá gon és a Bal ti ku mon ke -
resz tül, és ezen az úton is tér nek
majd ha za.

A fi a ta lok több na gyobb ke rék pár -
tú ra után ha tá roz ták el, hogy idén
egé szen Finn or szá gig ke re kez nek.
Ter vük el ső sor ban erő pró ba, de

öröm mel ké szül nek az út ju kon rájuk
váró ta lál ko zá sok ra is. S hogy ez a
gyü le ke ze tek ben is meg tör tén hes -
sen, dr. Fa bi ny Ta más püs pök aján -
ló le ve lét vit ték ma guk kal. Út juk ról
– re mény ség sze rint – a http://pe -
dal.fre eb log.hu cí men tu dó sí ta nak
majd.

g Bence Imre felvételei

Háromszor két ke ré ken észak ra

Csep re gi Já nos Ben ce Győ zőBa logh Bá lint

b „Di cső ít jük és áld juk a Szent há -
rom ság Is tent, aki meg ál dot ta az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á -
já nak mun ká ját az el múlt öt ven
esz ten dő ben” – kezd te ün ne pi
be szé dét Bart ho lo ma i osz kons -
tan ti ná po lyi pát ri ár ka a kon fe ren -
cia meg ala pí tá sá nak öt ve ne dik
év for du ló ja al kal má ból ren de -
zett ün nep sé gen, amely Ly on -
ban zajlott jú li us 15–20. kö zött a
szer ve zet ti zen har ma dik nagy -
gyű lé sé nek ke re té ben. Fél év szá -
zad nagy idő egy szer ve zet éle té -
ben, s nem könnyű az összeg zés.
A gyű lés még sem csak a leg utób -
bi „ple ná ris ülés” óta el telt hat év,
ha nem az el múlt öt ven esz ten dő
ér té ke lé sé re is vál lal ko zott.

A kü lön bö ző szem pon to kat az a
vissza-vissza té rő gon do lat egye sí tet -
te, hogy ez az össz eu ró pai szer ve zet
a leg re mény te le nebb idők ben is a
hí vő re mény ség bá tor sá gá val igye ke -
zett le bon ta ni a fa la kat és ré se ket vág -
ni a ke let és a nyu gat kö zöt ti szel le -
mi, lel ki és fi zi kai vas füg gö nyön. A ké -
sőb bi ek ben pe dig Krisz tus min de ne -
ket át öle lő sze re te té nek je gyé ben
min den idők el vá lasz tó erő i vel szem -
ben emel te föl hang ját Ke let- és Nyu -
gat-Eu ró pa né pe i nek ér de ké ben.

Bart ho lo ma i osz kons tan ti ná po -
lyi pát ri ár ka a szá mos ered mény és
do ku men tum kö zül az Öku me ni kus
Char tát emel te ki, s egy ben kér te a
je len lé vő egy há za kat, hogy a char -
ta szel le mé ben és irány mu ta tá sa sze -
rint él jék meg sok kal in ten zí veb ben
krisz tu si egy sé gü ket. Szin te min den
komp ro misszu mot mel lőz ve emel te
fel hang ját an nak ér de ké ben, hogy a
ró mai ka to li kus egy ház, il let ve az Eu -
ró pai Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csa
ne csak együtt mű köd jön az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já val (EEK),
ha nem le gyen ren des tag ja.

Bib liata nul má nyá ban Wolf gang
Hu ber püspök, a Németországi
Evan gé likus Egyház tanácsának
elnöke ar ra em lé kez tet te a je len lé vő -
ket, hogy Is ten mi ként bé kí tet te
meg Krisz tus ban a zsi dó kat és a
po gá nyo kat. A po gá nyok im má ron
nem csak egy sze rű en ven dé gek, ha -
nem tel jes tag jai Is ten né pé nek, s így
az üd vös ség az övék is. Egye bek mel -
lett utalt ez zel ar ra is, hogy az Eu ró -
pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak – és
ál ta lá ban az öku me ni kus moz ga -
lom nak – fa la kat le bon tó, ha tá ro kat
át lé pő, ide ge ne ket test vé rek ké for -
má ló ere je Krisz tus ban gyö ke re zik.
Sőt az öku me ni kus meg hí vás csak
má sod sor ban fel adat, el ső sor ban
aján dék. Aján dék kép pen va gyunk
öku me ni ku sak, s ezt ko mo lyan vé -
ve, fel adat kép pen vá lunk öku me -
ni kus sá – mond ja a né met evan gé -
li kus püs pök, hoz zá té ve, hogy ezt az
öku me ni kus fel ada tun kat krisz tu si
hi tünk re épült re mény ség gel és igaz -
sá gos ság ra tö re ked ve tölt het jük be.

A re mény ség, a hit és az igaz sá gos -
ság hár mas egy sé ge egyéb ként át ha -
tot ta az egész nagy gyű lést. En nek je -
gyé ben utalt Wolf gang Hu ber föld ré -
szünk nek hat olyan je len sé gé re, ame -
lye ket nem hogy nem hagy ha tunk szó
nél kül, ha nem küz de nünk kell el le nük
hit ből fa ka dó re mény sé günk kel.

A gaz da sá gi vál ság gal kap cso lat ban
az az egy há zak fel ada ta, hogy rá mu -
tas sa nak azokra az etikai alapelvekre,
ame lyek a gaz da sá gi és pénz ügyi
struk tú rák ra és te vé keny sé gek re is

ér  vé nyesek. Se gí te nünk kell az Eu ró -
pá ban le te le pe dést és mun kát ke re ső
be ván dor ló kat. Az em be ri jo gok és a
val lás sza bad ság ér de ké ben is fel kell
emel ni a han gun kat. A klí ma vál to zás
és a kör nye ze ti kér dé sek okán a nagy -
gyű lés nek egy han gú lag el kell kö te lez -
nie ma gát a te rem tés jobb szol gá la tá -
ra. A Krisz tus ban meg bé kél tek és bé -
kes ség re hí vot tak to vább ra is fog lal ja -
nak ál lást a nuk le á ris fegy ve rek fej lesz -
té se el len és a tel jes le sze re lés mel lett.
Az úgy ne ve zett köz ügyek so rá nak
szám ba vé te lét a ro ma ki sebb ség mel -
let ti szo li da ri tás kö te le zett sé ge zár ta.

An nak ér de ké ben, hogy az öt ven -
éves szer ve zet meg újult spi ri tu a li tás -
sal, kor sze rű szak tu dás sal és a leg na -
gyobb ha té kony ság gal tud ja be töl te -
ni fel ada tát, a nagy gyű lés meg al kot -
ta az el kö vet ke zen dő évek fő irány vo -
na lát, amely az aláb bi ak ban nyert
összeg zést:

1. Hisszük, hogy az EEK to vább ra
is a köl csö nös ta nu lás nak és öku me -
ni kus nö ve ke dés nek az egyik fó ru ma
an nak ér de ké ben, hogy hi dak épül je -
nek, hogy erő söd jön az egy há zak kö -
zöt ti kap cso lat, va la mint a kö zös bi -
zony ság té tel.

2. Hisszük, hogy az EEK az eu ró -
pai in téz mé nyek kel va ló együtt mű kö -
dés egyik öku me ni kus esz kö ze.

3. Hisszük, hogy az EEK a ke resz tény
egy há zak és más val lá sok kö zöt ti pár -
be széd egyik plat form ja Eu ró pá ban.

4. Hisszük, hogy az EEK egyi ke
azok nak a kö zös sé gek nek, ame lyek le -
he tő vé te szik a be ván dor lók, a me ne -
kül tek és az et ni kai ki sebb sé gek tag -
ja i  számára, hogy kü lön bö ző sé gü ket
meg élhessék.

An nak ér de ké ben, hogy mind ez a
re mény ség, a hit és az igaz sá gos ság
hár mas egy sé gé nek je gyé ben tör -
tén jen, a nagy gyű lés – negy ven fős
köz pon ti bi zott sá ga mel lett, mely ben
he lyet ka pott Ra jos Krisz ti na re for -
má tus de le gá tu sunk is – lét re ho -
zott egy olyan ti zen öt fős mun ka bi -
zott sá got, amely fe lül vizs gál ja a szer -
ve zet ed di gi te vé keny sé gét, ví zi ó it,
leg fon to sabb cél ki tű zé se it, és nem
utol só sor ban meg vizs gál ja azo kat a
struk tu rá lis le he tő sé ge ket, ame lyek
meg fe le lő en szol gál hat ják, hogy a
szer ve zet be tölt se kül de té sét. (E
mun ka bi zott ság ban Ma gyar or szág -
ról Tarr Zol tán re for má tus zsi na ti ta -
ná csos ka pott he lyet.)

A há rom száz hat de le gá tus ból és to -
váb bi több mint négy száz részt ve vő -
ből ál ló nagy gyű lé sen a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy há zat Kar say Esz -
ter, Tarr Zol tán, Vad Zsig mond, Ra -
jos Krisz ti na és Ho dossy-Ta kács Előd,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat Krá mer György, Sza bó And rás
és Pál Ma ri et ta, a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy há zat ifj. He c ker Már -
ton, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csát (MEÖT) – mint
tár sult ta got – pe dig e so rok író ja kép -
vi sel te. A ma gyar de le gá tu sok – ide -
ért ve az er dé lyi Ka tó Bé lát és a par -
ti umi An tal Já nost is – ak tí van részt
vet tek a nagy gyű lés ple ná ris ülé se in,
bi zott sá ga i ban, és fel hív ták a részt ve -
vők fi gyel mét a szlo vá ki ai nyelv tör -
vény ki sebb sé get sér tő tar tal má ra is.

„Krisz tus a jö vő ből jön hoz zánk, és
úgy ta lál ko zik ve lünk, mint te rem tő,
meg bé kí tő és éle tet meg újí tó Is ten.
Krisz tus a jö vő ben él, és on nan ta lál -
ko zik ve lünk, ami kor mi az előt tünk va -
lók ra re mény ség gel te kin tünk” – hang -
zott a buz dí tás a zá ró is ten tisz te le ten. 

g Dr. Bó na Zol tán református
lelkész, a MEÖT főtitkára

Egy re mény ség re
hí vat tunk Krisz tus ban

Öt ven éves az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja
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A vi lág leg ré gibb Bib li á já nak, a Co -
dex Si na i ti cus nak, az az a Sí nai-fél szi -
ge ti kó dex nek fenn ma radt ré szei az
in ter ne ten is mét egy sé ges egé szet ké -
pez nek.

A görög nyelvű Co dex Si na i ti cus
kéz zel író dott a 4. szá zad kö ze pén, a
ke resz tény val lást tör vé nyes sé te vő
Nagy Kons tan tin ró mai csá szár ural -
ko dá sa alatt. A szö ve get csu pa nagy -
be tű vel, szó kö zök nél kül négy ír -
nok ve tet te per ga men re, kö zülük
há rom nak si ke rült meg ál la pí ta ni a
sze mély azo nos sá gát.

A kó dex negy ven há rom per ga -
men lap ból ál ló rész le tét 1844-ben vé -
let le nül ta lál ták meg a Sí nai-he gyi
Szent Ka ta lin-ko los tor ban; Cons -
tan tin von Tis c hend orf né met ku ta -
tó buk kant rá a tűz gyúj tás ra szánt pa -
pí rok kö zött. A fel be csül he tet len ér -
té kű do ku men tum Lip csé be ke rült. 

Ké sőbb a kó dex nek egy re több
ré szét ta lál ták meg. Ere de ti leg ezer -
négy száz lap ból áll ha tott, mely ből
nyolc száz ma radt fenn – ja va ré szü -
ket a Bri tish Lib raryben tá rol ják. A
töb bi is mert per ga men la pot az
Orosz or szá gi Nem ze ti Könyv tár ban
és a Lip csei Egye te mi Könyv tár ban
őr zik, az 1975-ben meg ta lált újabb
har minc nyolc ol dalt pe dig a ko los tor -
ban. Hi ány ta la nul fenn ma radt a tel -
jes Új szö vet ség, az Ószö vet ség nek
azon ban csu pán a fe lét kí mél ték
meg az év szá za dok.

„A Co dex Si na i ti cus a vi lág egyik
leg ér té ke sebb írott em lé ke” – nyi lat -
koz ta Scott Mc Kend rick, a Bri tish Lib -
rary nyu ga ti kéz irat tá rá nak ve ze tő -
je. Az ezer hat száz éves kéz irat be te -
kin tést en ged ab ba, ho gyan fej lő dött
az el ső év szá za dok ban a ke resz tény -
ség, s ho gyan ha gyo má nyoz ta egyik
nem ze dék a má sik ra a Bib li át.

A négy éves pro jekt ke re té ben a
per ga men la po kat őr ző négy in téz -
mény vir tu á li san össze il lesz tet te a kó -
dex lap ja it. A di gi ta li zált kó dex el ső
íz ben en ged rá lá tást az egész mű re,
s ez ál tal új ku ta tá so kat in du kál, hi -
szen még min dig van nak meg vá la -
szo lat lan kér dé sek a kéz írá sos Bib li -
á val kap cso lat ban: hol és ki nek az
uta sí tá sá ra író dott, mennyi ide ig
tar tott, míg a négy ír nok per ga men -
re ve tet te a szö ve get.

A kutatók re mé nyei sze rint a di gi -
ta li zált anyag új ku ta tá so kat ins pi rál,
és nagy ér dek lő dést vált ki vi lág szer -
te. Ami kor ta valy jú li us ban az ol da -
lak ne gye dét hoz zá fér he tő vé tet ték az
in ter ne ten, a leg el ső nap há rom és fél
mil li ó nyi an vol tak kí ván csi ak a mű -
re, s az óriási forgalom miatt a hon -
lap szer ve re össze om lott.

A Bib lia in gye ne sen le tölt he tő a
www.co dex-si na i ti cus.net cí mről. A
por tá lon a mo dern gö rög re át ül te tett
szö veg is meg ta lál ha tó, né mely ré szek
pe dig an go lul is ol vas ha tók.
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Interneten
a vi lág leg ré gibb Bib li á ja

b Hor váth Ádám ne ve is me rő sen
cseng het azok nak, akik néz ték,
né zik a Szom szé dok cí mű té vé so -
ro za tot, hi szen ő ír ta és ren -
dez te. De bi zo nyá ra van nak
olya nok is, akik úgy is me rik őt,
mint a Nagy Im re-te me tés köz -
ve tí tő jét vagy mint egy ko ri
Szteh lo-gye re ket. 

Le nyű gö ző, hogy mi lyen iro dal mi
ősök kel büsz kél ked het! A déd nagy -
pa pa Vé szi Jó zsef,a Bu da pes ti Nap ló
ala pí tó ja; nagy pa pá ja Mol nár Fe -
renc; édes any ja Sár kö zi Már ta, aki
egy ide ig a Vá lasz cí mű fo lyó ira tot
szer kesz tet te, és aki nek a há zá ban
meg for dult a har min cas évek iro dal -
mi éle té nek csak nem min den je les
alak ja. Sár kö zi Már ta el ső fér je Hor -
váth Zol tán új ság író, tör té nész volt,
a Nép sza va egyik szer kesz tő je – ő lett
Ádám édes ap ja. 

Sár kö zi Már ta még fia szü le té se
előtt el vált Hor váth Zol tán tól, és
hoz zá ment Sár kö zi György köl tő -
höz, aki ak kor a Vá laszt szer kesz tet -
te, és aki út já ra in dí tot ta a fa lu ku ta -
tó írók Ma gyar or szág fel fe de zé se cí -
mű szo ciog rá fi ai so ro za tát. Tő le szü -
le tett Sár kö zi Már ta har ma dik gyer -
me ke, Sár kö zi Má tyás, aki 1956 óta
Lon don ban él; író, köl tő, mű for dí tó.
Ádám nő vé rét pe dig Lu kin Lász ló né
né ven is mer he ti min den ki, aki ta nult
va la ha is ének-ze nét. Ennyi te het sé -
ges iro dal már kö zött nem le he tett
könnyű a ki csi Ádám nak, aki rá -
adá sul még sú lyo san da do gott is. 

Kis fiú az iro dal mi nagy sá gok
kö zött

– Anyám el vitt egy Ka ni zsai De -
zső ne vű cso dá la tos lo go pé dus hoz, és
ott ha gyott egy év re – em lék szik
vissza Ádám. – Még el kö szön ni sem
tud tam tő le. Le küld tek, hogy játsszak
a gye re kek kel, ami elég gé meg ré -
mí tett, kü lö nö sen azok után, hogy rá -
jöt tem, hogy va kok és si ket né mák.
Mi re fel men tem, anyám már el ment,
és leg kö ze lebb egy év múl va lát tam
új ra. Mi u tán ha za ke rül tem, még há -
rom évig jár tam Ka ni zsa i hoz he ten -
te há rom szor, és tíz éves ko rom ra
csak ugyan meg szűnt a da do gá som. 

A har min cas évek ben Sár kö zi ék
Nyúl ut cai vil lá já ban meg for dult a
ma gyar írók, köl tők szí ne-vi rá ga:
Mó ricz Zsig mond, Né meth Lász ló,
Cs. Sza bó Lász ló, Sza bó Lő rinc, Ve -
res Pé ter, Zi lahy La jos, Má rai Sán dor,
Er dei Fe renc, Fé ja Gé za. Ádám azt
mond ja, már nyolc éve sen is tud ta,
hogy ezek az em be rek hí res bá csik,
mert a köny ve ik ott so ra koz tak ne -
ve lő ap ja pol ca in, és ő min dig an nak
a kö te tét ol vas ta, aki ép pen ná luk járt. 

Any ja úgy ta lál ta, hogy há rom gye -
re ke kö zül Ádám a leg ke vés bé te het -
sé ges, ezért nya ran ta el küld te őt Er dei
Fe renc ta nyá já ra dol goz ni: pu col ta az
is tál lót, dol go zott a föl dön. Itt sze ret -
te meg annyi ra a me ző gaz da sá got,
hogy ké sőbb ag rár tu do má nyi egye tem -
re irat ko zott be. A vi lág há bo rú vé gét
is ezen a ta nyán vé szel te át. A né met
meg szál lás után „szét spric celt” a csa -
lád vi dék re. Ami kor kö ze le dett a front,
az öreg Er dei azt ja va sol ta Ádám nak,
hogy ke res se meg in kább az ap ját. Így
az ak kor ti zen öt éves fiú Szi get szent -
mik lós ról fel gya lo golt Pest re. 

Ga u dio po lis kul tu rá lis mi nisz te re
– Sár kö zi Györ gyöt 1944 ta va -

szán mun ka szol gá lat ra hur col ták,
és 45-ben a bal fi mun ka tá bor ban
éhen halt – me sé li to vább Ádám. –
Anyám nak ek kor már sok volt a há -

rom gye rek, mert a Vá lasz új ra in dí -
tá sá val kez dett fog lal koz ni, és en gem
el vit tek Szteh ló hoz mint fi ze tős nö -
ven dé ket. Szteh lo Gá bor ek kor már
le fog lal ta az egy ko ri Weiss Manf réd-
vil lát az ál ta la össze gyűj tött ár va

gye re kek nek, itt kap tunk egy szo bát
mi, na gyobb fi úk. 

Olyan ki vá ló szo ba tár sa im vol tak,
mint Or bán Ot tó, aki ké sőbb köl tő -
ként vált is mert té, vagy Szi lá gyi Jan -
csi, a ri por ter. Mi ek kor már fél ne ve -
lő ként mű köd tünk, és kö zü lünk ke rül -
tek ki ké sőbb Ga u dio po lis If jú sá gi Ál -
lam el ső mi nisz te rei. 1947-ben Szteh -
lo át vett a fő vá ros tól húsz fo gya té kos
gye re ket, és azt a há zat, ahol ők lak -
tak, há rom hó nap ra rám bíz ta. Ne kem
kel lett gon dot vi sel nem rá juk: fek tet -
tem, éb resz tet tem, tisz tá ba tet tem
őket. Emi att nem tud tam is ko lá ba sem
jár ni, és az osz tály fő nö köm nem fo -
gad ta el Szteh lo iga zo lá sát, ezért
kény te len vol tam is ko lát vál ta ni. 

Ádám ezek ben az évek ben még az
épí té si mi nisz té ri um ba is el ju tott két
tár sá val együtt. Szteh lo is ko lát akart
épí te ni, eh hez pe dig pénz kel lett.
Hor váth Zol tán be aján lot ta fi át és tár -
sa it a mi nisz té ri um ba, amely ki utalt
ne kik har minc ezer fo rin tot. Ez ret te -
ne te sen nagy pénz volt ak ko ri ban.
Szteh lo a gye re kek se gít sé gé vel fel épí -
tet te az is ko lát, fel sze re lést pe dig a
Sváj ci és a Dán Vö rös ke reszt től ka pott. 

– Cso dá la tos évek vol tak! – em lék -
szik vissza Ádám. – Mi, idő seb bek
be jár tunk a vá ros ba is ko lá ba, dél után
pe dig dol goz tunk, és ga u dio po li sos
ügye ket in téz tünk. Min den ki nek kel -
lett szak mát tanulnia, majd ki sebb
mun ká kat vé gez tünk el a vá lasz tott
szak mánk ban. Én vil lany sze re lést és
esz ter gá lást ta nul tam. Ami kor va la -
ki el vég zett egy mun kát, azért ka pott
pél dá ul egy ki ló lisz tet. A fél ár va gye -
re kek ezt rend sze rint ha za ad ták… Én
so ha nem fo gad tam el fi zet sé get az
el vég zett mun ká ért.

Fan tasz ti kus volt az a faj ta de mok -
rá cia, amit Szteh lo lét re ho zott. Az
egyes há zak kül döt tei vá lasz tot ták a
mi nisz ter ta ná csot. Ke ve há zi La ci
volt a leg im po ná lóbb srác kö zöt -
tünk, egy ér tel mű volt, hogy ő lesz az
el ső mi nisz ter el nök. Én kul tu rá lis
mi nisz ter let tem. Ami kor a mi nisz -
ter ta nács össze ült, meg be szél tük,
ho gyan áll a mun ka, a tisz ta ság, a
rend, mi lyen kul tu rá lis prog ra mo kat
szervezünk. Meg vi tat tuk azt is, hogy
mi lyen pa na szok ér kez tek be az
egyes ne ve lők el len, és ha szükséges -
nek ta lál tuk, ak kor le ül tünk ve lük is
be szél get ni, ho gyan le het ne más -
hogy csi nál ni a dol go kat. És bár mi -
lyen fur csa, en nek volt fo ga nat ja. 

A sé rült gye re kek kel töl tött há -
rom hó na pot le szá mít va Ádám a
Szteh ló ék mel let ti szo bá ban la kott.
Ren ge te get be szél ge tett a lel késszel,
Szteh lo egyé ni sé ge igen nagy ha tás -
sal volt az éle té re. 

„Szteh lo szá mom ra pél da kép”
– Rit kán éri az em bert az a sze ren -

cse, hogy olyan egé szen ki vé te les
sze mé lyi ség gel ta lál koz zon, ami lyen
Szteh lo volt. Pél dát lan volt a bá tor -
sá ga, de rű je, a cél tu da tos sá ga, a pe -
da gó gi ai ér zé ke… Mi köz ben egy ha -
tal mas ap pa rá tust mű köd te tett –
vé re sen ko moly ügye ket in té zett,
in téz ményt ve ze tett, nem zet kö zi
kap cso la to kat tar tott fenn –, volt
ere je, ide je ar ra is, hogy ha va la me -
lyik gye rek nek prob lé má ja tá madt,
az zal köz vet le nül ő fog lal koz zon.

Em lé ke ze te sek ma rad tak szá mom -
ra az ál ta la tar tott is ten tisz te le tek is,
ame lye ken fe le ke ze ti ho va tar to zás ra
va ló va ló te kin tet nél kül min den ki szí -
ve sen vett részt, mert annyi ra él ve ze -
te sen be szélt. Nem ke gyes pré di ká ci -
ók hang zot tak el, ha nem fi a ta lok,
gye re kek szá má ra is ért he tő, hasz nos
lel ki, cse lek vé si ta ná csok. Pon to san
tud ta, hogy ti zen öt-húsz perc nél to -
vább nem be szél het. Su gár zott ró la,
hogy na gyon erős hi te van, még sem
er ről val lott, nem a sze re tet ről be szélt,
ha nem gya ko rol ta. Az egész em ber -
ből su gár zott a sze re tet. De köz ben ő
volt az a va gány sváj ci sap kás fic kó is,
aki azon az emb le ma ti kus ké pen
mo so lyog, és ő volt az, akit foly ton fel -
írt a rend őr, mert az ol dal ko csis mo -
tor ke rék pár já val rend sze rint szá gul -
doz va in téz te mil lió dol gát. 

Szá mom ra pél da kép pé vált, és éle -
tem ne héz pil la na ta i ban rend re be vil -
lant a ké pe, amint az is ten tisz te let vé -
gén ál dást osz tott: „For dít sa az Úr az
ő szent or cá ját te fe léd, és ad jon ne ked
bé két!” A mon dat és a hang súly örök -
re ben nem ma radt. Sok min dent
hasz no sí tot tam pe da gó gi á já ból ké -
sőbb, ami kor egye te mis ták nak ta ní -
tot tam ren de zést. Pél dá ul azt, mi lyen
hang vé telt, hang hor do zást kell hasz -
nál ni a fi a ta lok kö zött, ho gyan le het
akár a leg ki sebb gye rek kel is fel nőtt -
ként bán ni. Em lé ke ze tes szá mom ra az
a tü re lem is, ahogy le ült be szél get ni
az egyik ne velt jé vel, aki tő le tel jes ség -
gel tá vol ál ló esz mé ket kép vi selt. 

„Mi ért nem jössz
a te le ví zi ó hoz?”
Ádám vé gül 1948-ban hagy ta el Ga u -
dio po list, mert el ütöt te egy vil la mos,
és fel gyó gyu lá sa után már csak lá to ga -
tó ba járt ki az in té zet be. Érett sé gi
után egy évig az ag rár tu do má nyi egye -
te men ta nult, de el tá vo lí tot ták, mert
nem ér tett egyet a kom mu nis ta ideo -
ló gia alap ján ta ní tott bio ló gi á val. Ép -
pen ak kor csuk ták bör tön be az édes -
ap ját, és emi att se hol nem ka pott ál lást.
Vo na tot ra ko dott, kö vet ta lics ká zott,
majd be hív ták ka to ná nak. Ám mi vel
ideo ló gi a i lag meg bíz ha tat lan nak ta lál -
ta tott, mun ka szol gá lat ra osz tot ták be.
Épít ke zé sen dol go zott olyan kö rül -
mé nyek kö zött, hogy ha on nan édes -
any ja igen nagy pro tek ci ó val ki nem
men ti, ak kor be le hal. Vé gül be so roz -
ták sor ka to ná nak, és tűz sze rész ként ak -
nát sze dett a ju go szláv ha tá ron. 

Le sze re lé se után édes ap ja kon -
cep ci ós pe re mi att csak tit kos hall ga -
tó ként jár ha tott be a Ze ne aka dé mia
kar nagy sza ká ra, tag ja lett a Hon véd
Együt tes nek (1956 for ró nap ja i ban ép -
pen ve lük tur né zott Kí ná ban), majd
az együt tes fel osz la tá sa után még
kar nagy ként dol go zott né hány he lyen.
1957-ben vé let le nül össze fu tott Ke re -
kes Já nos sal, az Ope ra ház kar mes te -
ré vel, aki meg kér dez te tő le: „Mi ért
nem jössz a te le ví zi ó hoz?” Hor váth
Ádám ak kor még ké szü lé ket sem lá -
tott, nem hogy ka me rát. Ám amit ő
ott ezek után ren de ző ként vég hez vitt,
az bi zony már té vé tör té ne lem. 

g Já no si Va lé ria

Szteh ló tól a Szom szé do kig
Beszélgetés Horváth Ádám televíziós rendezővel
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Éj sza kai ka lan do zás ra hív ják a lá to -
ga tó kat a Va ti ká ni Mú ze u mok; a
Six tus-ká pol nát és a hí res kin cse ket
jú li us 24-én te kint he tik meg éj sza ká -
ba nyú ló an az ér dek lő dők.

A mú ze u mok a kü lön le ges na -
pon es te ti zen egyig tar ta nak nyit va,
s ha si ke res nek bi zo nyul, akár meg is
is mé tel he tik a kez de mé nye zést – ír -
ta An to nio Pa o luc ci, a mú ze um -
együt tes igaz ga tó ja a Va ti kán hi va ta -
los lap já nak szá mí tó L’Os ser va to re
Ro ma no cí mű na pi lap ban.

A ha tal mas te rü letet el fog la ló épü -
le tek pá rat lan kin csek nek ad nak ott -
hont: óko ri és re ne szánsz cso dák –
köz tük a Mi che lan ge lo fres kó i val dí -
szí tett Six tus-ká pol na és a Raffa el lo ál -
tal de ko rált szo bák – lát ha tók ben nük.

Pa o luc ci ab ban re mény ke dik, hogy
a kü lön le ges es te in kább a he lyi e ket
vonz za majd, mi vel ők a turistaáradat
miatt tá vol tart ják ma gu kat az éven -
te négy és fél mil lió lá to ga tót fo ga dó
mú ze u mok tól.
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Éj sza kai ka lan do zás
a Va ti ká ni Mú ze u mok ban

A Sixtus-kápolna menyezeti freskójának részlete

Hosszas, sú lyos be teg ség után jú li us
15-én, szer dán el hunyt Ráz mány
Csa ba Bé la, a Ma gyar or szá gi Uni tá -
ri us Egy ház ne gye dik püs pö ke – kö -
zöl te az egy ház el nök sé ge az MTI-vel.

„Fő pász to ri és lel ké szi kül de té -
sét, hi va tá sát alá zat tal, sze re tet tel,
oda adás sal vé gez te hosszú éve ken át
hí ve ink meg elé ge dé sé re, egy há zunk
elő me ne te le ér de ké ben. Egy há zunk
és a Bar tók Bé la Uni tá ri us Egy ház -
köz ség, amely nek lel ké sze volt, sa ját

ha lott já nak te kin ti. Te me té sé ről a
csa lád dal va ló egyez te tés után ké sőbb
in téz ke dünk” – áll a köz le mény ben.

Ráz mány Csa ba Bé la 1946-ban
szü  le tett Ko lozs vá ron. Bras só ban volt
se géd lel kész 1968-tól 1971-ig. 1971-től
1995-ig Al só bol dog fal ván, majd Ma -
gyar or szág ra köl tö zé se után 1995-től
2001-ig Pest szent lő rin cen volt lel -
kész. 2001-ben lett a Ma gyar or szá gi
Uni tá ri us Egy ház püs pö ke.

d MTI

El hunyt Ráz mány Csa ba Bé la,
a Ma gyar or szá gi Uni tá ri us Egy ház

püs pö ke
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An nak utá na ne vel tet tem az édes anyai
gond vi se lő kéz alatt, szin tén az 1717.
esz ten dő nek Szent Mi hály ha vá ig,
azon hó nak ti zen ne gye dik nap ján,
mind ma gam nak, s mind test vér ked -
ves atyám fi a i nak aka rat jok el len, id -
ve zült édes anyám tól adat tam so ha
elég gé meg nem si rat ha tó ke ser ves há -
zas ság ra, val lá so mon kí vül va ló hoz.
Mely há zas ság ban, fér jem mind szép
úri fa mi li á já ra néz ve, mind pe dig
ma ga sze mé lyé re néz ve il len dő és
ele gen dő sze ren cse is lett vol na, ha ve -
lem azon egy hit ben és val lás ban va -
ló lett vol na. De más ként lé vén a do -
log, az ál tal a há zas ság ál tal mind ez
mái na pig va ló ször nyű nagy bá nat ra
és kí sér tet re té tet tem ki: mi vel hogy
ez fe le más há zas ság nak ke se rű gyü -
möl csét szün te len kós tol tat ta Is ten én -
ve lem. No ha pe dig édes szü lő anyám -
tól ma gam nak tel jes aka ra tom el len
adat tat tam ez sze ren csét len há zas ság -
ra; én mind az ál tal eb ben sen kit nem
oko zok; ha nem meg is me rém az Is ten -
nek igaz uta it: mert jól tu dom én azt,
hogy ki sebb do log is az Is ten vé ge zé -
se nél kül vég hez nem mé gyen. Ez volt
irán tam is az őfel sé ge szent tet szé se,
hogy én ez ször nyű kí sér te tek kel
küsz köd jem. Lé gyen ez után is az ő
szent aka rat ja sze rént min den dol gom.

13
Az után gróf Hal ler Lász ló vet te fel köz -
ben já ró ul Kö le sé ri Sá mu elt, ak ko ri
fe le sé gé vel, Beth len Ju dit asszonnyal,
akit is mint hogy igen okos és nagy ta -
ná csú em ber nek tar tot tak ab ban az
idő ben, joval lá sát igen bé szok ták volt
ven ni és kö vet ni. En nek ta ná csa, me -
lyet adott édes anyám nak, ron tott meg
en ge met is; mert jár ván ezen do log ban
min den ha szon nél kül, egy va sár nap
est ve a jegy gyű rűt el hoz ta, és id ve zült
édes anyám ke zé nél hagy ta, mely ben
én sem mit nem tud tam: ki is, egy ide -
ig ma gá nál tart ván, vég re ily ke mény
és en ge met meg ret ten tő szók kal ke -
zem be ád: Ha gyer me kem nek aka rod
hogy tart sa lak, ezt a gyű rűt vedd el; ha
pe dig nem, én so ha té ge det gyer me -
kem nek nem tar ta lak, és min de nem -
ből ki is ta gad lak. Ó, ke mény szók, vi -
lág jova i val él ni aka ró if júi el mé hez,
édes any já hoz min den ben en ge del -
mes sé get mu tat ni kí vá nó, s effé le pró -
bák hoz szo kat lan le ány hoz! Mit tud -
tam azért ten ni, még vissza szó la ni is
nem mer vén, a gyű rűt el ve vém. Ó, sze -
ren csét len óra! amely má sok nak nagy
örö met szo kott szer ze ni, né kem szer -
zett ki mond ha tat lan ke se rű sé get és
szo mo rú sá got; mert el szem lél vén a
két fé le val lá sú ak kü lön bö ző is te ni
tisz te le te ket, könnyen fel há bo ro dó
éle te ket, és effé le há zas ság nak egyéb
mér ges gyü möl cse it, oly nagy kí sér tet -
ben és gyöt re lem ben vol tam azon az
egész éj sza kán, me lyet le ír nom nem le -
het. Úgy hogy azt lát ván id ve zült édes -
anyám is, ma gát a ke ser ves sí rás tól
ezen do lo gért nem tar tóz tat hat ta.
Még is mind azon ál tal, hogy a gyű rűt
vissza küld je, si ral mas ké ré sem mel is
ar ra nem ve het tem, sőt vég re oly ke -
mé nyen meg fed dett, hogy töb bé meg
sem mér tem em lí te ni. Ó, én if jú sá -
gom nak Is te ne! aki meg en ged ted,
hogy ily kí sér tet be es sem; de nem en -
ged ted, hogy ab ban el vesszek, a te ir -
gal mas sá god ról em lé ke zem, lé gyen
ál dott a te szent ne ved örök ké!

15
Egyet ér tett azért a gróf Hal ler Lász -
ló atya fi a i val, akik ha son ló kép pen el -
len zet ték azt, hogy ide gen val lá sút ne
vin ne fa mí li á jok ba az aty jok fia, s
esze rént el ne ven ne. Vég hez is vit -
ték azt egye zett aka rat tal az ak ko ri
pá pis ta püs pök előtt (ki is volt Mar -
ton fi Már ton), hogy min den szer zet -
bé li pa pok nak pa ran cso la tot ad na ki,

hogy min ket kü löm ben egy be ne
es kes se nek, ha nem ha én pá pis tá vá
lé szek. Ez pa ran cso lat min den fe lé ki -
ment az or szág ban.

94
Ezek ben az esz ten dők ben sok ter hes
és ne héz nya va lyá kon men tem ál tal,
úgy hogy sok szor vol tam a ha lál ka pu -
já ban, fenn já ró lag hor doz ha tó nya va -
lyák nél kül pe dig egy szer sem vol tam.
De min den nya va lyá mat és ter he met
meg kö ze lí tet te né kem a há zam ban va -
ló csen des sé gem, mert az én uram mal
(második férjével, Teleki Józseffel – a
szerk.) csen des és igen ked ves jó éle -
tem volt. En nek fe let te az Is ten nek ál -
dá sa is há zun kon nagy volt, úgy hogy
di cse ked het tem az én Is te nem di cső -

sé gé re az zal, hogy sem mi ben nem -
hogy fo gyat ko zást, de még ke vés szük -
sé get sem szen ved tem: amennyi ben le -
he tett, min de nek kel bé kes ség ben kí -
ván tam él ni: meg szű kült fe le ba rá ta i -
mat se gél tet ni. Akik kel pe dig én kí ván -
tam jól ten ni, az én uram ab ban so ha
aka dályt nem tett, nem is bán ta. Ma -
ga is igen ba rát sá gos em ber volt, ba -
rát sá ga min den szín mu ta tás nél kül va -
ló; má sok dol gá ra nem vi gyá zott, a ma -
gá é hoz hoz zá lá tott, mi vel ez or szág -
ban igen hí res, jó gaz da is volt. Sen ki -
ét nem kí ván ta, a ma gá ét nem hagy -
ta: egy szó val jó lel kű, val lá sát iga zán
sze re tő, jó ha za fia volt. Mind ezek én -
hoz zám az én Is te nem nek mél tat lan
szol gá ló já hoz nagy ál dá sai, meg kö -
szön he tet len jó té te mé nyei vol ta nak;
mert én ezek re ér de mes nem vol tam.
A te ne ve dé lé gyen hát én Is te nem, a
te ne ve dé mind eze kért a di cső ség,
mind örök ké.
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Ez zel ke ser ves bá na tunk nak nem lőn
vé ge; mert nem so ká ra Klá rám el -
sőb ben, és har mad nap ra utá na Gá bo -
rom meg be teg szik So ros té lyon him -
lő ben, kik is ugyan azon 1731. esz ten -
dő ben, Szent Mi hály ha vá nak 17.
nap ján mind ket ten el ha lá nak. Gá bo -
rom ebéd előtt ki lenc és tíz óra kö zött,
éle té nek he te dik esz ten de jé ben. Klá -
rám dél utá ni há rom és négy óra kö -
zött, éle té nek má so dik esz ten de jé ben.
Akár ki légy, aki ezt szem lé led, csu dál -
va mond ha tod: ó, Is ten nek nagy ere -
je, ki a nagy erőt len ség ben mu tat ja ki
ma gát, mert ezt a ször nyű kí sér te tet
nem em be ri, ha nem az is te ni erő
győz te meg én ben nem. A te ke gyel -
med volt az én fáj dal mas szí vem nek
meg erő sí tő bal zsa mom ja, édes atyám!


(…) Ó, édes atyám! ha még tet szik
szent fel sé ged nek, hogy e si ra lom nak
völ gyé ben sá to roz zak, kö nyö rülj én -
raj tam, és ha di cső sé ged re va gyon, pa -
ran csolj az nya va lyák nak, s azok
mind járt el osz la nak, és az én nagy
erő te len sé gem em be ri re mén ség fe -
lett erő vé vál to zik. Ha pe dig nem tet -
szik szent fel sé ged nek az én nya va lyá -
im nak én ró lam va ló el vé te le. Lé gyen
meg, édes atyám, a te szent aka ra tod
min de nek ben: jól va gyon, édes atyám:
mert gyö nyö rű sé gé re va gyon az én
lel kem nek, még a ked vet len na pok -
ban is a te szent aka ra tod szem lél ni.

De azon kér lek té ge det, min de -
nek re elég sé ges, nagy ha tal mú szent
Is ten, hogy mér sé kel jed úgy a te
édes atyai ke ze id ből ki jött súj to ló
vessző det, hogy a test nek nagy erő -
te len sé ge ne té gyen aka dályt a te hoz -
zád va ló kö ze lí té sé ben az én sze gény
lel kem nek, sőt a te ki gon dol ha tat lan
böl cses sé ged sze rént cse le ked jed
azt én ve lem, hogy még az erő te len -
sé gek is lé gye nek né kem mint egy se -
gé de im, a te ve led va ló szo ro sabb
egyes ség re. Mert te tu dod, min den
szí vek nek vizs gá ló ja, hogy él tét az én
lel kem csak azért kí ván ja, hogy őt té -
ge det, uram di csér hes sen: azért ami
leg di cső sé ge sebb szent fel sé ged nek,
és az én te ben ned ör ven de ző lel kem -
nek, leg al kal ma to sabb lé szen a te -

hoz zád va ló emel ke dés re, azt cse le -
ked jed én ve lem; mert tes te met, lel -
ke met, s éle te met egé szen te né ked
szen tel tem; már akár él jek, akár
meg hal jak. Én nem ma ga mé, ha nem
az én meg vál tó uram Jé zus Krisz tu -
so mé va gyok. (…)
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(…) Ez után is mét ret te ne tes nagy
szél vé szek jár ván, az épü le tek nek
egy ré szét le ron tot ta. Ugyan ott jú li -
us nak 19-ik nap ján vir ra dó lag éj sza -
ka nagy jég eső es vén, egy ré szét a ha -
tár nak és egyik rend bé li sző lő he gyet
el vet te. Azon nap dél után is mét nagy
jég eső tá mad ván, az egész sző lő he -
gye ket, bú za és ta va szi ha tá ro kat el -
ver te. A sző lők nek pe dig sok esz ten -
dők től fog va szebb ter mé sek nem lát -
szott mint most. Igaz vagy te, Uram,
és még a te íté letid nek kö ze pet te is
igen ir gal mas a te vá lasz tot tid hoz;
hoz zám is meg mu ta tád kö nyö rü lő
vol to dat a te íté letid kö zött. Jú li us nak
24-ik nap ján est ve fe lé hét óra kor, hé -
ví zi ud va rom ban szin tén a le á nyok
há za ab la ká nál lé vő is tál lóm nak a sze -
ge le tét meg ütöt te az is ten nyi la; úgy -
hogy a te te jén lé vő gomb ját ket té ha -
sí tot ta, a sza ru fá ját el tör te, vé gig a
zsen delyt le se per te, a kő falt meg ha -
sí tot ta, a lé ce zé sé nek nem lett sem -
mi gond ja; az is tál ló fe le te le volt szé -
ná val rak va, még is gyú lás nem lett; ez
Is ten kö nyö rü le tes sé ge lőn raj tam,
hogy egy szem pil lan tás ban min de -
nem ha mu vá nem lőn; és úgy nem já -
rék, mint en nek előt te két esz ten dő -
vel az ug ra i ak: az hol ott est ve va cso -
ra kor le es vén az is ten nyi la, hir te len
egy óra alatt az egész fa lu ha mu vá lőn;
lé vén pe dig bú za ta ka ro dás után, ve -
tés előtt, min den ta kar má nyok elé ge;
úgy hogy akik kü löm ben jó te he tős
em be rek vol ta nak, más nap a’ sem
volt, amit bé fal ja nak, hogy csak má -
sok nem ad ta nak né kik. Ha az Is ten
raj tam nem kö nyö rül va la, én szin tén
úgy let tem vol na. Ó, én uram, ne en -
ged jed, hogy el fe lejt kez zem ezen jó -
vol tod ról. Sőt, en ged jed, hogy há lá -
adó szív vel ma gasz tal jam szent ne ve -
det éret te. (…)

A részletek forrása: Magyar emlékírók
16–18. század. A válogatás, a szö veg -
gondozás és a jegyzetek Bitskey  István
munkája (Magyar Remekírók). Szép -
iro dal mi Könyvkiadó, Budapest, 1982.

Rész le tek Ár va Beth len Ka ta ön élet írá sá ból

b Az er dé lyi nagy asszony, Ár va
Beth len Ka ta – aki nek ne ve
Né meth Lász ló sze rint „va la -
hon nét az iro da lom tör té net
sar ká ból de reng” –, a ko ra be -
li mű ve lő dés fá rad ha tat lan ser -
ken tő je, a sze gé nyek is tá po ló -
ja 1700-ban szü le tett az er dé lyi
Bony hán. Ap ja Beth len Sá mu -
el, az ön élet író Beth len Mik lós
fél test vé re, míg nagy ap ja a his -
to ri kus kan cel lár, Beth len Já -
nos volt.

Ami kor a szá zad haj na lán aty ja bony -
hai kas té lyá ban meg lát ta a nap vi lá -
got, majd fel ser dült, Er dély ép pen
Habs burg-kéz re ke rült. A „tar to -
mányt” ek kor árasz tot ták el a je zsu -
i ták, és erő sza kos té rí tés kez dő dött.
Ami kor ap ja meg halt, éle te drá mai
for du la tot vett. Any ja „nagy me nő”
vő le gényt vá lasz tott ti zen hét éves lá -
nya szá má ra: ez ép pen mos to ha fia, a
ka to li kus Hal ler Lász ló volt, aki vel az -
tán na gyon bol dog ta lan há zas ság ban
élt a re for má tus hit ben ne vel ke dett
fi a tal asszony. Az if jú férj ha ma ro san
pes tis ben meg halt, Beth len Ka ta pe -
dig, akár egy gö rög tra gé dia hős nő -
je, egy évig vir rasz tott a holt test
mel lett.

Öz ve gyi éve it Olt hé vi zen töl töt te.
Itt ta lált vég re mél tó férj re Te le ki Jó -
zsef sze mé lyé ben, aki nagy mű velt sé -
gű em ber volt és emel lett ki tű nő gaz -

da is. De a bol dog ság nak ko rán vé -
ge sza kadt, mert a Hal ler ro kon ság
össze fo gott el le ne, hogy elő ző há zas -
sá gá ból va ló két gyer me két any já tól
el ve gye, s ka to li kus ne vel te tés ben
ré sze sít se. 

A nagy csa pá sok ez után mé ret tek
rá. Gyer me kei rend re el hal tak, s vé -
gül 1732-ben új ra öz ve gyen ma radt,
„mint a meg sze dett sző lő ben va ló
kuny hó, egye dül”. Et től kezd ve ír ja ne -
ve elé, hogy Ár va. 

Ám a szí vós, hajt ha tat lan asszony
min dig talp ra állt, má sok meg se gí té -
sé ből me rí tett erőt a to vább  élés hez.
Élet cél ja: ad ni, hasz nál ni, ahol csak

le het. Is ko lát épít te tett, sze gény if ja -
kat ta nít ta tott itt hon és kül föl dön,
könyv tá rat ál lít ta tott fel, szö ve tett, fo -
na tott, hí mez te tett.

Köz ben ne ki lá tott éle té nek le írá -
sá hoz. Fő  mű vének tel jes cí me: Gróf
Bethleni Beth len Ka ta éle té nek ma -
ga ál tal va ló rö vid le írá sa. Ezt jó részt
hé vi zi ma gá nyá ban ír ta, meg örö kít -
ve az anya nyelv cso dás íze it, ár nya -
la ta it. Nem a nyil vá nos ság nak szán -
ta köny vét, de ha lá la után a kéz ira -
tot ki ad ták Sze ben ben.

Ár va Beth len Ka ta 1759. jú li us 29-
én halt meg Fog ara son, ahol éle té nek
utol só éve i ben la kott. Kú ri á ja a Beri -
voj-pa tak part ján állt, a mai kö zép -
is ko la he lyén. Ez az épü let hosszú
ide ig a sze gé nyek kór há za ként mű -
kö dött. Az is ko la ud va rán ál ló öreg
fák pe dig Beth len Ka ta park ját dí szí -
tet ték haj dan.

A nagy asszony sír ja a re for má tus
temp lom tö vé ben ta lál ha tó, ma gá -
nyos fák alatt, ma gá nyo san. Ke gye -
let tel gon doz zák.

A hé vi zi ha gyo mány ban Beth len
Ka ta ne ve el ső sor ban ké zi mun kák
ké szí tő je ként ma radt fenn, aki mű -
he lyé ben var ró nő ket fog lal koz ta tott.
Ezek se lyem re meg posz tó ra hí mez -
tek, a mun kát ő irá nyí tot ta, a ter ve -
ket, min tá kat ma ga ké szí tet te. 

A két leg gyö nyö rűbb ké zi mun ka
Fog ara son, a re for má tus pa ró ki án ta -
lál ha tó. A tün dök lő sár ga se lyem -
abroszt Beth len Ka tá nak és má so dik
fér jé nek ki varrt cí me re ural ja, meg

egy tar ka tol lú, szét tárt szár nyú an -
gyal, kö rü löt te fan tasz ti kus vi rá gok,
óri ás csi gák, egy va dász les ál lás ban,
kí gyó, med ve és egy in di án tal pig
fegy ver ben. 

Azt tart ják, hogy ezt vi sel te Beth -
len Ka ta az 1722-es es kü vőn, s csak
ké sőbb lett az ün ne pi pa lást ból úr asz -
ta lá ra va ló te rí tő a bol dog ese mény
em lé ké re. A má sik ugyan ilyen min -
tá jú, de egy sze rűbb ab rosz „jegy -
szok nya” volt, ame lyet az el jegy zé sen
vi sel he tett. A két da rab va ló szí nű leg
a szá zad öt ve nes éve i ben ke rül he tett
Fog aras ra.

g Sal ló Lász ló

250 éve halt meg
Ár va Beth len Ka ta

Bethlen Kata és első férje, Haller László a Haller család nemzetségkönyvében

A fogarasi vár – ahol az 1759. jú li us 29-én elhunyt Árva Bethlen Kata élete
utolsó éveit töltötte
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b Meg ala pí tá sá nak ez re dik év for -
du ló ját ün nep li a Gyu la fe hér vá -
ri Ró mai Ka to li kus Fő egy ház me -
gye. A 2008 szep tem be ré ben
meg nyílt és ez év szep tem be ré -
ig tar tó mil len ni u mi év prog -
ram jai ke re té ben tar tot tak
együt tes kon fe ren ci át jú li us 6. és
10. kö zött Er dély ősi köz pont já -
ban ma gyar or szá gi és er dé lyi
egy há zi gyűj te mé nyek mun ka -
tár sai.

A gyu la fe hér vá ri szé kes egy ház a ma -
gyar tör té ne lem má ig meg ma radt ta -
lán leg je len tő sebb épí té sze ti em lé ke,
hi szen a ha son ló stí lu sú esz ter go mi,
szé kes fe hér vá ri, ka lo csai, eg ri szé kes -
egy ház a tör té ne lem vi ha ra i ban nem
ma radt fenn. A re for má ció és az er -
dé lyi fe je de lem ség ide jén uni tá ri us,
il let ve re for má tus kéz be ke rült temp -
lo mot a ka to li ku sok a Rá kó czi-sza -
bad ság harc után kap ták vissza. A ma -
gyar – és kü lö nö sen az er dé lyi – tör -
té ne lem fon tos sze rep lői van nak itt
el te met ve: a tö rök ve rő Hu nya di János
és fia, Lász ló, Iza bel la ki rály nő, Já nos
Zsig mond vá lasz tott ki rály, Mar ti nuz -
zi Frá ter György, az er dé lyi fe je del -
mek kö zül Beth len Gá bor, I. Rá kó czi
György. A sír em lé ke ket a tör té ne lem
fo lya mán fel dúl ták, ki ra bol ták, ezért
he lyü ket nem min dig le het pon to san
meg ha tá roz ni.

Gyu la fe hér vá ron Tri a non előtt az
ak kor még csak ti zen ké tez res vá ros
ma gyar és ro mán la ko sa i nak szá ma
meg egye zett. A má ra hat van há ro m -
ez res re nö ve ke dett la kos ság nak a ma -
gya rok el enyé sző ré szét al kot ják (ezer -
nyolc száz fő, 2,8 szá za lék). Jel ké pe zi
ez az elő ző száz év ben Dél-Er dély ben
szór vánnyá vál to zó ma gyar ság hely -
ze tét. Gyu la fe hér vár így nem csak ka -
to li kus köz pont nak, ha nem a ma -
gyar kul tú ra fon tos őr he lyé nek is
szá mít.

Az er dé lyi ro má nok Gyu la fe hér vá -
ron a volt tisz ti ka szi nó épü le té ben ha -
tá roz ták el a Ro má ni á val va ló egye sü -
lést. Az ősi ka to li kus szé kes egy ház tő -
szom széd sá gá ba a tir go vis tei fe je del -
mi temp lom min tá já ra bi zán ci stí lu -
sú or to dox ka ted rá list épí tet tek, ahol
1922-ben ki rállyá ko ro náz ták I. Fer di -
nán dot. A he lyi ha gyo mány sze rint ek -
kor mond ták a ma gya rok a ro má nok -
nak: ma ga sabb szé kes egy há zat épít -
het tek, de ré geb bit nem!

Kü lön le ges tisz te let öve zi Már ton
Áron nak, Er dély ró mai ka to li kus
püs pö ké nek em lé két, aki az 1938–
1980 kö zöt ti ne héz év ti ze dek ben
kor má nyoz ta egy ház me gyé jét. 1992-
től szent téava tá si el já rá sa is meg in -
dult. Mi vel el le ne sze gült a ro mán ki -
sebb ség el le nes po li ti ká nak, ren dü let -
le nül ki áll va ül dö zött egy há za és er -
dé lyi ma gyar né pe mel lett, Már ton
Áron ma ga is sú lyos ül dö zé sek nek,
bör tön nek volt ki té ve, majd hosszú
ide ig há zi őri zet ben volt. Kü lön le ges
ér zés volt a hit val ló püs pök la kó szo -
bá i ban jár ni, ahol a be ren de zés má -
ig érin tet len a ha lá la, 1980 óta. A kis
ker ti lak is lát ha tó, ahol hosszú há zi
őri ze te alatt sok szor tar tóz ko dott. 

A gyu la fe hér vá ri püs pök ség
könyv- és irat gyűj te mé nye, a Bat -
thyán eum az egyik leg gaz da gabb
Kár pát-me den cei tu do má nyos gyűj -
te mény nek szá mít. A ma gyar és eu -
ró pai kul tú ra je len tős kin cse it őr ző
együt test gróf Bat thyá ny Ig nác gyu -
la fe hér vá ri püs pök 1791-ben ala pí tot -
ta. A gyűj te mény be olyan eu ró pai

ran gú kin csek tar toz nak, mint a
nyolc szá zas évek ből szár ma zó ka ro -
ling evan ge li á ri um, a Co dex Au re us,
to váb bá ezer két száz tör té nel mi kéz -
irat, hat száz ős nyom tat vány, öt ven -

ezer 16–18. szá za di kö tet, ti zen ki lenc -
ezer tör té nel mi do ku men tum. A ro -
mán ál lam ál tal 1949-ben el kob zott
gyűj te mény tu laj don jo ga fe lett a
rend szer vál tás óta jo gi vi ta fo lyik
az egy ház és az ál lam kö zött. Mi vel
ro mán rész ről nem haj lan dó ak le -
mon da ni ró la, az ügy az eu ró pai bí -
ró sá gig is el ju tott.

A kon fe ren cia ke re té ben meg lá to -
gat tuk a ka to li kus püs pö ki pa lo tá ban
el he lye zett egy ház me gyei le vél tá rat,
amely nek min ta sze rű ren de zé sén
hosszú éve ken ke resz tül dol go zott di -
ák ja i val dr. Szö gi Lász ló egye te mi do -
cens, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Könyv tá rá nak fő igaz ga tó ja.
Már ton Áron is mű kö dött egy ide ig
püs pö ki le vél tá ros ként (1930–32).
Elő adá so kat hall gat tunk a töb bi er -
dé lyi ma gyar egy há zi le vél tár ál la po -
tá ról. A ka to li kus, re for má tus és
uni tá ri us le vél tá ro sok ko moly erő fe -
szí té se ket tesz nek, hogy az el fo gyó,
meg gyen gü lő gyü le ke ze tek ből, el -
ha gyott pa ró ki ák ról az ira to kat, köny -
ve ket be gyűjt sék, ren dez zék. Az így
meg men tett irat anya got a ku ta tás nak
hoz zá fér he tő vé té ve Er dély ma gyar
múlt já nak je len tős ré szét őr zik meg
az enyé szet től.

A kon fe ren cia al kal mat adott a
kör nyék ma gyar em lé ke i vel va ló is -
mer ke dés re is. Szo mo rú ál la po tot
mu tat tak a má ra jó részt el nép te le ne -
dő, el fo gyó dél-er dé lyi ma gyar szór -
vány gyü le ke ze tek. El lá to gat tunk a
ma gya ri ge ni re for má tus gyü le ke -
zet be, ahol a tu dós Bod Pé ter mű kö -
dött; fel ke res tük Bo roskrak kó 13.
szá za di ere de tű re for má tus temp lo -
mát, el ju tot tunk a hí res nagy enye di
re for má tus kol lé gi um ba, amely nek
épü le te, be ren de zé se saj nos elég el -
ha nya golt ál la pot ban van, és fel újí -
tás ra szo rul. E te le pü lé sek ma gyar -
sá ga az 1848–49-es sza bad ság harc
ide jén a ro má nok ál tal vég be vitt
em ber ir tás kö vet kez té ben csök kent
le vé sze sen. 

Meg lá to gat tuk a ma gyar tör té ne -
lem egyik meg ha tá ro zó nagy csa lád -
já nak, a Hu nya di ak nak a vaj da hu nya -
di vá rát, to váb bá Dem sus ősi ro mán
or to dox temp lo mát is, amely nem
esik messze a dá kok haj da ni köz pont -
já tól, Sar mi ze ge tu sá tól. Vé gül Őr al -
ja bol dog fal va cso dá la tos kö zép ko ri
fal fest mé nye ket őrző re for má tus
temp lo má ban jár tunk, amely be ázás
mi att ve szé lyes ál la pot ban van, ko -
moly tá mo ga tás ra len ne szük ség a
fel újí tá sá hoz. A lel kész el mon dá sa
sze rint a szór vány szol gá lat itt e vég -
vi dé ken kü lön le ges oda adást, el hi va -
tott sá got igé nyel – gyak ran egy em -
ber nek is tart is ten tisz te le tet, de tart
al kal ma kat ro mán nem ze ti sé gű ek nek
és más fe le ke ze tű ek nek is.

Er dé lyi utunk so rán a gaz dag szak -
mai ta pasz ta la to kon túl erőt me rít -
het tünk az er dé lyi ma gya rok nak a
meg ma ra dás ba ve tett hi té ből, amely
szem be néz a ma gyar sá got fe nye ge tő
ve szé lyek kel és ne héz sé gek kel. Pél da -
mu ta tó le het az anya or szá gi ak szá má -
ra, hogy itt a hit, kul tú ra, nem ze ti ér -
té kek ápo lá sa kéz a kéz ben jár. Ezt az
ön fel ál do zó ra gasz ko dást hir de ti a
nagy enye di re for má tus kol lé gi um fa -
lá ra ki tett em lék táb la fel ira ta: „Mint
égő fák lya, mely se tét ben lán gol, s ma -
gát meg emészt ve má sok nak vi lá gol.”

g Czen the Mik lós, 
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár

igaz ga tó ja

VI H AR NAK K I TET T AP RÓ CS K A L ÁN G OK VA G Y UNK M ÁR TON ÁRON

Egy há zi gyűj te mé nyek kon fe ren ci á ja
Gyu la fe hér vá ron
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Új ra meg pró bál ják kor lá toz ni az
egy há zi köz ok ta tás au to nó mi á ját a
ha tá ron tú li ma gyar nyel vű egy há zi
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben és Ma -
gyar or szá gon is – mond ta Papp Kor -
nél, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház (MRE) ok ta tá si iro da ve ze tő -
je jú li us 13-án az MTI-nek.

Az ok ta tá si szak em ber er re an nak
kap csán hív ta fel a fi gyel met, hogy a
Kár pát-me den cei ma gyar re for má -
tus kö zép is ko lák Sep si szent györ gyön
e hó nap ele jén tar tott ti zen ne gye dik ta -
lál ko zó ja is ezt ál la pí tot ta meg zá ró nyi -
lat ko za tá ban. Papp Kor nél szólt ar ról,
hogy Uk raj ná ban, Kár pát al ján nem te -
szik le he tő vé, hogy a szak tár gyak ból
anya nyel vi érett sé gi vizs gát le hes sen
ten ni. A to vább ta nu lás hoz azon ban
emelt szin tű uk rán nyel vi érett sé gi
vizs ga szük sé ges, mi köz ben hi á nyoz -
nak az uk rán nyelv ha té kony ta ní tá sá -
nak tár gyi és mód szer ta ni fel té te lei,
ezért a di á kok kal szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek ir re á li sak. 

Prob lé ma ként em lí tet te, hogy Ro -
má ni á ban, Er dély ben több he lyen in -
dí tot tak pert – ma gán sze mé lye ket
fel hasz nál va fel pe res ként –, hogy
el ve gyék a kár pót lás kor az ál lam tól
vissza ka pott egy há zi épü let tu laj -
don jo gát. 

To váb bi ne héz sé get je lent az is,
hogy az egy há zi is ko lák eu ró pai uni -
ós pá lyá za ta i nak be nyúj tá sá hoz az
ön kor mány za tok nak kell bér be ad ni
az is ko lák épü le tét. Itt az in téz mé -
nyek és osz tá lyok in dí tá sá nak köz -
pon ti en ge dé lyez te té se is gá tol ja a
ma gyar nyel vű egy há zi in téz mény -
rend szer fej lesz té sét. A me gyei ok ta -
tá si hi va ta lok dön te nek ugyan is ar -
ról, hány osz tály in dul hat az egyes is -
ko lák ban, így még ak kor sem biz tos,
hogy in dul hat egy osz tály, ha a fel té -
te lek adot tak – em lé kez te tett az iro -

da ve ze tő. A Szlo vá ki á ban nem rég el -
fo ga dott nyelv tör vény szin tén ve -
szé lyez te ti a ma gyar nyel vű kö zös sé -
ge ket, kö zöt tük az egy há zi is ko lá kat
is – tet te hoz zá.

Papp Kor nél sze rint Ma gyar or -
szá gon a kö zép is ko lai fel vé te li rend -
szert az egy há zi is ko lák szá má ra
ked ve zőt le n irányba mó do sí tot ták
az zal, hogy a hat- és nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok ban el tö röl ték a szó be -
li fel vé te lit, míg a négy év fo lya mo sok -
ban is meg ha tá roz ták, hogy a négy -
száz ból ma xi mum száz pon tot szá -
mít hat nak be a szó be li fel vé te li vizs -
ga ered mé nye ként. Ez zel nem de rül
ki, me lyik fel vé te li ző di ák el kö te le zett
a ke resz tény ha gyo má nyok iránt, ne -
he zebb ki szűr ni, kik azok, aki ket az
adott fe le ke zeti gim ná zi um szí ve sen
lát na a tanulói kö zött – vé le ke dett.

Ezek a je len sé gek ar ra utal nak,
hogy tér sé günk ben nem ér vé nye sül -
nek ma ra dék ta la nul az Eu ró pai Unió
és az Eu ró pa Ta nács el vei. To váb bá sé -
rül nek az egyes or szá gok al kot má nyá -
ban és tör vé nye i ben rög zí tett sza bad -
ság jo gok, el ső sor ban a lel ki is me re ti és
val lás sza bad ság hoz, az anya nyel vi
ok ta tás hoz és a sza bad is ko la vá lasz -
tás hoz va ló jo gok – kö zöl te.

Az ok ta tá si szak em ber ki tért ar -
ra is, hogy a Kár pát-me den cei Re for -
má tus Ok ta tá si Alap pal – amely ben
ed dig már mint egy negy ven re for -
má tus in téz mény vesz részt – tá mo -
gat ni tud ják anya gi lag ne héz hely zet -
be ke rült is ko lá i kat. En nek ke re té -
ben a ha tá ron tú li in téz mé nyek is
be fi ze tők le het nek min den ta nu ló
után ezer fo rint tal, ám a ten den cia
még is csak az, hogy a zöm mel ma -
gyar or szá gi be fi ze té se ket a kül föl di
ma gyar re for má tus in téz mé nyek
kö zött oszt ják szét.

d MTI

RE FOR M Á TUS SZ AK VÉ LE MÉ N Y

Sé rül az egy há zi ok ta tás
autonó mi á ja

Mint a múlt hét kö ze pén a Ma gyar
Táv ira ti Iro da is hí rül ad ta, a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um élé ről tá vo zik Ódor Lász ló; a
kö zös meg egye zés fel té te le it rög zí tő
do ku men tu mot – a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos
Pres bi té ri u má nak meg ha tal ma zá sa
alap ján – jú li us 16-án dél ben ír ta alá
Ká kay Ist ván, az MEE or szá gos iro -
da igaz ga tó ja és Ódor Lász ló, a gim -
ná zi um igaz ga tó ja.

Ká kay Ist ván az MTI-nek el mond -
ta: az el múlt idő szak ban szá mos né zet -
el té rés ne he zí tet te az együtt mű kö -
dést az MEE ve ze tő sé ge és Ódor Lász -
ló kö zött, „az or szá gos pres bi té ri um
ezért dön tött – komp ro misszu mos

meg ol dás ként – az igaz ga tó tól va ló
meg vá lás mel lett”. Ódor Lász ló jog vi -
szo nya ok tó ber 31-én szű nik meg. 

Az or szá gos iro da igaz ga tó köz lé -
se sze rint a gim ná zi um mű kö dé sé nek
za var ta lan sá gát biz to sí tan dó az evan -
gé li kus egy ház fenn tar tói tes tü le te, az
or szá gos pres bi té ri um (OP) ál tal ki -
ne ve zett egy há zi biz tos – dr. Roncz
Bé la, az Evan gé li kus Egy ház Aszó di
Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko -
lá ja és Kol lé gi u ma igaz ga tó ja – ve szi
át a fő vá ro si gim ná zi um ügye i nek in -
té zé sét. (A fa so ri fej le mé nyek rész le -
tes is mer te té sé vel mi is meg kí ván -
juk vár ni a nyi tó tan tes tü le ti ülés au -
gusz tus 24-i idő pont ját.)

d EvÉ let-in fó

Tá vo zik a fa so ri
gim ná zi um igaz ga tó ja

Demsusi romrészlet

A gyulafehérvári székesegyház

Ár pád-ko ri temp lom alap ja i nak rész -
le tét és egy csont kam rát is ta lál tak a
Szé che nyi té ri fel tá rá sok köz ben; a ré -
gé sze ti szen zá ció vál toz ta tá sok ra kény -
sze rít he ti a tér fel újí tó it – ír ta jú li us 18-i
szá má ban az Új Du nán tú li Nap ló.

A Szé che nyi tér re konst ruk ci ó ját
meg elő ző ré gé sze ti fel tá rás szen zá -
ci ó ja: meg lel ték az Ár pád-ko ri Szent
Ber ta lan-temp lom alap ja i nak újabb
rész le te it. Rá adá sul egy – száz nál

több em ber föl di ma rad vá nya it őr ző
– csont kam rát is ta lál tak.

A le le tek re a tér észa ki ré szén egy
ter ve zett köz mű alag út nyom vo na lá -
nak ki ala kí tá sa so rán buk kan tak. Az
ké sőbb de rül het ki, hogy mi kép pen
kell foly tat ni a fel tá rást, il let ve be mu -
tat ha tó vá kell-e ten ni a temp lom
ma rad vá nya it, avagy sem – ol vas ha -
tó a ba ra nyai na pi lap ban.

d MTI

Szen zá ci ós le le tek Pé csett
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Nyár fo lya mán ide gen tá jon ba ran -
gol va so kan ki fe je zet ten jó ér zés sel
lép ünk be egy-egy pro tes táns temp -
lom ba, épü let be, ren dez vény re. Ott -
ho nos ság és ven dég ség ér de kes öt vö -
ze te az az ér zés, amely ma gá val ra -
gad hat. 

Lé te zik Kö zép-Eu ró pá ban egy
szel le mi-lel ki alap be ál lí tódás, ame -
lyet a re for má ció egy há zai ala kí tot -
tak ki és ha tá roz nak meg év szá za dok
óta. Föld raj zi lag, kul tu rá li san és teo -
ló gi a i lag is kö rül ha tá rol ha tó ez a
be ál lí tó dás. Nem csak kon fir má ci ós
ká ték mon dat for du la tai vagy ko rá lok
dal la mai, nem csak lel kész di nasz ti ák
me gyé ket át szö vő bo nyo lult csa lá di
kap cso la tai ha tá roz zák meg. Sok -
kal in kább egy ér zés, amely ak kor tá -
mad, ha be lé pünk egy vi szony lag
vi lá gos, nem túl dí szí tett és még üre -
sen is érez he tő en az ott ülő kö zös ség -
re for mált pro tes táns temp lom ba.
Akit itt a temp lom ban hasz nált
nyelv től, épí té sze ti stí lus tól és épí té -
si kor tól füg get le nül egy ér tel mű ott -
ho nos ság ér zet ra gad ma gá val, az
tud ja, mi re gon do lok. 

Ha valaki számára az is ten tisz te let -
ből a pré di ká ció a szel le mi ki hí vást, a
ko rál elő já ték az esz té ti kai él ményt, az
úr va cso ra íze pe dig a transz cen den -
ci át köz ve tí ti, ak kor az il le tő nagy va -
ló szí nű ség gel Kö zép-Eu ró pa pro tes -
táns pol gá ra. Év szá za dok re for má to -
ri szel le mi sé gén csi szo ló dott Is ten-,
em ber- és vi lág ké pe, me lyet a kri ti kai
gon dol ko dás, a sze mé lyes fe le lős ség,
a hit sza bad sá ga és az em ber ér té ke
ha tá roz  meg. A hi e rar chi á val szem ben
ere den dő en szkep ti kus, ne héz, idő igé -
nyes de mok ra ti kus egyez te té se ken
edző dött tü rel mű. Az új jal ál ta lá ban
gyor san meg ba rát ko zik. 

Alig ha éli ma vi rág ko rát ez a kul -
tú ra. Úgy tű nik, a 20. szá zad to ta li -
tá ri us rend sze rei után a 21. szá zad is
in kább a le egy sze rű sí tő tö meg meg -
ol dá sok nak ked vez. A re for má ció
meg in du lá sá nak öt szá za dik év for du -
ló já ra ké szül ve a ma gyar or szá gi evan -
gé li kus stra té gia ter ve zé se fo lya mat -
ban van. Az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men az el múlt fél év ben
sze mi ná ri um ke re té ben folyt a stra -
té gia ter ve zet ér té ke lé se és át gon do -
lá sa. Úgy vé lem, ér de mes ezt a ter ve -
ző fo lya ma tot meg ra gad ni az evan -
gé li kus ság mö gött ál ló iden ti tás át -
gon do lá sá ra. 

A jö vő fe lé te kint ve nem sza bad ezt
a kö zép-eu ró pai pro tes táns iden ti tást
el fe lej te ni. Alap ve tő teo ló gi ai, kul tu -
rá lis és ma ga tar tá si ér té kei van nak,
ame lyek for rá sai le het nek egy stra té -
gi á nak is. 

Négy ten den ci át sze ret nék ki -
emel ni, amely stra té gi ai ve szélyt je -
lent a mai kö zép-eu ró pai pro tes -
táns iden ti tás ra. Ezek a de ma gó gia,
a ra jon gás, a na ci o na liz mus és a kö -
tet len kö tő dés.

De ma gó gia
Ha a tö meg kul tú ra szá mai dön te nek,
és csak az egy sze rű, fi gye lem fel kel -
tő üze net megy át a köz gon dol ko dás -
ba, ne héz idők jár nak a komp lex
ma gya rá za tok ra. A pro tes tan tiz mus
ma gya rá za tai pe dig össze tet tek. Ér -
té kes fo gal mak le já ra tód nak és ki -
ürül nek a de ma góg hasz ná lat tól. Ez
minden nyelvi rétegre igaz, így a
val  lá si, teo ló gi ai nyelv re is. 

Szá mos teo ló gi ai fo ga lom meg üre -
se dett, de el ké nyel me se dés ből vagy
bá tor ta lan ság ból hi ány zik az új sza -
vak vagy a meg fe le lő ma gya rá za tok
lét re ho zá sa és kom mu ni ká lá sa.

Könnyebb és biz to sabb egy el fá radt
egy há zi as nyelv hasz ná la ta, még an -
nak vál la lá sá val is, hogy ez ért he tet -
len a tár sa da lom sze ku la ri zá ló dott és
ál ta lá nos mű velt sé gé ben át ala ku ló
vagy süllye dő ré te gei szá má ra. A
ko moly teo ló gi ai vé le mény al ko tás
és tar ta lom köz ve tí tés he lyén a köz -
be széd ezer szer hal lott köz he lyei
szól nak szó szé kek ről. Az ön ál ló ke -
resz tény iden ti tá son ala pu ló meg szó -
la lás ener gi á ját és koc ká za tát ke rü -
len dő a más hon nan jól is mert som -
más ki je len té sek, vé le mé nyek temp -
lo mi új ra cso ma go lá sa tör té nik. 

Ez a szel le mi vá ku um te ret ad a ke -
resz tény ség től ide gen esz mék nek.
Sza va zat ma xi má ló po li ti kai tak ti -
kák ál do za ta ként szét sza kadt a ma -
gyar tár sa da lom, és a po li ti kai sze kér -
tá bo rokhoz való tartozás el ső szá mú
iden ti tás elem mé vált ke resz tény em -
be rek szá má ra is. Va la mennyi kö zép-
eu ró pai poszt szo ci a lis ta tár sa da lom
fel él te ide gi tar ta lé ka it. Az em be rek
év ti ze dek óta él nek bi zony ta lan ság -
ban, és a rá juk sza ba dult vad ka pi ta -
liz mus az ere de ti fel hal mo zás dar wi -
ni har cá ban el len fe lek ké tet te a tár -
sa da lom tag ja it. 

A je len le gi gaz da sá gi vál ság és a
ma gyar gaz da ság ez red for du ló óta
tar tó po zí ció vesz té se a ré gi ó ban to -
vább élez te a tár sa dal mi konflik tu so -

kat, en nek leg újabb fe szült ség hul lá -
mai na pon ta ta pasz tal ha tók és egy -
re in kább et ni kai szí ne ze tet vesz nek
fel. A le sza ka dó ro ma né pes ség hely -
ze te kulcs kér dés lett. A tü re lem -
vesz tés és a he ves in du la tok nem
ural kod hat nak el. A prob lé mák ra a
leg nyo mo rul tabb tör té nel mi idők
or das jel me ze i be bújt fel vo nu lá sok
sem fog nak meg ol dást hoz ni. A szük -
sé ges tár sa dal mi át ala ku lá sok vé -
gig gon do lá sa he lyett a pa ter na lis ta ál -
lam ide á já ba me ne kü lés vagy a dokt -
ri ner neo li be ra liz mus ugyancsak
nem vezet ke resz té nyek szá má ra el -
fo gad ha tó meg ol dáshoz.

A pro tes táns iden ti tás részét ké pe -
ző tár sa dal mi fe le lős sé gvállalás al ter -
na tív meg szó la lást tesz le he tő vé és
szük sé ges sé. Fe le lős evan gé li kus
meg nyil vá nu lás volt a De ák té ri
temp lom ban tar tott fi gye lem fel kel -

tő al ka lom (csen des meg em lé ke zés,
evan gé li ku sok az erő szak el len 2009.
már ci us 3-án), és fe le lős evan gé li kus
meg nyil vá nu lás az utób bi évek ben
ak tí vab bá vá ló ci gány misszió mun -
ká ja is. 

A tár sa dal mi jö vőt ala kí tó fe le lős
dia ló gus hely szí ne le het az egy ház. Ez
nem a hit át po li ti zá lá sát je len ti, ha nem
a tár sa dal mi pél dák ko mo lyan vé te lét.
Gaz dag ta pasz ta lat ból me rít he tünk
Kö zép-Eu ró pá ban, a né met Kirchen -
tag moz ga lom hat van éve ki emel ke -
dő tár sa dal mi vi ta fó rum ként mű kö -
dik, de pél dá nak te kint het jük a ki sebb

oszt rák evan gé li kus egy ház bé csi aka -
dé mi á ját is, amely szá mos meg ha tá -
ro zó meg be szé lés nek volt hely szí ne az
el múlt év ti ze dek ben. Messzebb re te -
kint ve a tör té ne lem ben ki emel ke dő
pél dák az 1848–49-es for ra dal mak
és a ki ala ku ló pol gá ri de mok rá ci ák
szü lő he lyei, a frank fur ti Pál-temp lom
vagy a deb re ce ni re for má tus kol lé gi -
um és a Nagy temp lom. 

Na ci o na liz mus
A má so dik ve szély a na ci o na liz mus
val lás pót ló sze re pe. A Kár pát-me -
den ce az eu ró pai pro tes tan tiz mus pe -
ri fé ri á ján he lyez ke dik el. A kon ti nens
val lá si tér ké pét néz ve leg ke le tebb re
az or to dox vi lág ha tá rán, Er dély ben
ta lá lunk szá mot te vő lét szám ban pro -

tes tán so kat. Dél nyu gat ra a ki zá ró lag
ró mai ka to li kus vi lág he lyez ke dik
el. Iden ti tás őr ző, ne héz tör té ne ti
küz de lem és sze ren csés nagy ha tal mi
egyen súly ered mé nye, hogy egy ál ta -
lán lé te zik ez a je len tős pro tes táns ki -
sebb ség Eu ró pa kö ze pén. 

A ha zai evan gé li kus ság nak ezen
be lül kü lö nös adott sá ga, hogy há -
rom kü lön bö ző nem zet ben is gyö -
ke ret vert. Az evan gé li kus sá guk
össze köt né me te ket, szlo vá ko kat és
ma gya ro kat. A kö zép-eu ró pai evan -
gé li kus iden ti tás val lá si iden ti tás,
mely nem ze te ket össze kap cso ló hit -
tra dí ci ó ból és hit élet ből gyö ke re zik.
Tel je sen ott hon érez he ti ma gát a
ma gyar evan gé li kus hí vő egy er dé -
lyi szász erőd temp lom ban vagy egy
szlo vák ar ti ku lá ris fa temp lom ban a
Tát ra lá bá nál. Má ra sze gé nyeb bé
tett a nem ze ti ol ló, amellyel vé gül si -

Kö zép-eu ró pai
g Sza bó B. And rás

„Mél tó és igaz sá gos íté le te volt az Úr -
nak, hogy ezt a he lyet, mely oly so -
kat szen ve dett is ten ká rom lá suk tól, a
hi tet le nek vé ré vel töl töt te meg. Most,
hogy a vá rost be vet tük, a za rán do kok
min den ko ráb bi fá ra do zá sa és nél kü -
lö zé se fel es dés be me rült, ahogy a
Szent Sír nál imád koz tak, és az Urat
él tet ték” – ír ta a szem ta nú ki lenc -
száz tíz éve, 1099. jú li us 15-én. E na -
pon fog lal ták vissza az el ső ke resz tes
had já rat lo vag jai Je ru zsá le met, a ke -
resz tény ség szü lő vá ro sát a mu zul má -
nok tól.

II. Or bán pá pa 1095-ben hir de tett
ke resz tes had já ra tot, hogy vissza -
sze rez zék a musz li mok tól a Szent
Sírt, és hogy se gít sé get nyújt sa nak a
szel dzsuk tö rö kök től fe nye ge tett Bi -
zán ci Bi ro da lom nak. 

A had já rat a bir tok nél kü li ne mes -
ség szá má ra is jó le he tő ség nek kí nál -
ko zott új föl dek szer zésé re, így Eu ró -
pa-szer te özön löt tek a zász ló alá az
ön kén te sek. Az in du lást 1096-ra
tűz ték ki, mi vel azon ban IV. Hen rik
né met-ró mai csá szár és I. Fü löp
fran cia ki rály is egy há zi átok alatt ál -
lott, a ve ze tést Bouil lon Gottfried al -
só-lo ta rin gi ai her ceg re bíz ták. A
har minc ezer gya lo gos ból és öt ezer
lo vas ból ál ló négy had test mel lett
szám ta lan ki sebb, szer ve zet len csa -
pat, va la mint ka lan do rok és val lá si fa -
na ti ku sok is út ra kel tek.

A ke resz te sek el ső ha di tet te Ni ka -
ia be vé te le volt 1097 jú ni u sá ban.
Az elő re nyo mu lás a for ró ana tó li ai
hegy vi dé ken egy re ne he zeb bé vált,
csak ok tó ber ben ér kez tek meg An -
ti ó khia alá, s 1098 jú ni u sá ban vet ték
be. A har cok és nél kü lö zé sek mi att
mint egy fe lé re csök kent se reg 1099.
jú ni us 7-én vert tá bort Je ru zsá lem fa -
lai alatt. 

Az egy hó na pos ost rom so rán a tá -
ma dók leg alább annyit szen ved tek,
mint a vé dők, mi vel igen ke vés élel -
met tud tak sze rez ni, a ku tak vi zét pe -
dig a vé dők meg mér gez ték. Vé gül a
ha jó ik fá já ból épí tett ost rom tor -
nyok ról si ke rült a fa lak ra fel jut ni uk,
s be lül ről ki nyit ni a ka pu kat. A kor
szo ká sa i nak meg fe le lő en a ke resz te -
sek a pol gá ri la kos ság nagy ré szét is
kard él re hány ták, a töb bit el űz ték, a
vá rost ki fosz tot ták.

Ez után a se reg zö me ha za tért, az
ott ma ra dók Bouil lon Gottfrie det
vá lasz tot ták meg „a Szent Sír őr ző -
jé nek” (a her ceg a ki rá lyi cí met nem
vet te fel, mert nem akart arany ko ro -
nát vi sel ni ott, ahol egy kor Krisz tust
tö vi sek kel ko ro náz ták meg). Báty ja,
Bald vin már nem volt ilyen sze rény:
Gottfried 1100-ban be kö vet ke zett
ha lá la után Je ru zsá lem ki rá lya lett,
majd a Szent föl dön to váb bi ap ró
ke resz tény ki rály sá gok ala kul tak.

A mo ha me dá nok 1144-ben fog lal -
ták vissza az el ső vá rost, Edesszát, III.
Je nő pá pa ek kor hir det te meg a má -
so dik ke resz tes há bo rút. Ezt to váb -
bi ak kö vet ték a 13. szá zad vé gé ig, egy -
re ki sebb ered ménnyel. 1187-ben el -
esett Je ru zsá lem, az ez után in dult
har ma dik ke resz tes had já rat már
csak annyit ért el, hogy le he tő vé tet -
te ide a za rán dok uta kat. A ne gye dik
had já rat ban a ke resz te sek Je ru zsá lem
he lyett 1204-ben Kons tan ti ná polyt
fog lal ták el és fosz tot ták ki, lét re hoz -
va a La tin Csá szár sá got. 

Ez után már nem vol tak lé nye ges
vál to zá sok a Kö zel-Ke le ten, bár még
négy nagy had já rat in dult, az 1217-est
II. End re ma gyar ki rály, az utol sót
1270-ben IX. (Szent) La jos fran cia ki -
rály ve zet te.
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A ke resz tes ha dak
910 éve fog lal ták el

Je ru zsá le met

He tek óta tart a „sab bat há bo rú” Je -
ru zsá lem ben. Ult ra or to dox zsi dók
szá zai til ta koz nak az el len, hogy a vá -
ros pol gár mes te re en ge dé lyez te egy
par ko ló nyit va tar tá sát az óvá ros
kö ze lé ben a zsi dók szent nap ján, a
sab bat ide jén.

A til ta ko zók meg pró bál ták át tör -
ni a par ko ló kö ré vont rend őr kor do -
no kat, és időn ként kö vek kel do bál -
ták meg a rend fenn tar tó kat Je ru zsá -
lem több szek to rá ban – kö zöl te a vá -
ros rend őr sé gé nek szó vi vő je, Smu -
el Ben-Ru bi.

Több tu cat tün te tő nek si ke rült el -
jut nia a par ko ló hoz, ahol az egyik til -
ta ko zó egy be lé pés re vá ró busz ke re -
kei elé ve tet te ma gát. A rend őrök ki -
rán gat ták a jár mű alól, és ki hall ga tás -
ra elő ál lí tot ták. Más til ta ko zók az
egyik kö ze li ut cá ban le ül tek vagy
le fe küd tek az út ra, hogy meg aka dá -
lyoz zák az au tók be ju tá sát a par ko -
ló ba. A rend őrök – a té vé fel vé te lek
ta nú sá ga sze rint – ke zük nél, lá buk -
nál vagy gal lér juk nál fog va von szol -
ták el őket az út kö ze pé ről.

A til ta ko zás át ter jedt a par ko ló
kör nyé kén lé vő egyik or to dox ne -
gyed re, ahol lo vas rend őrök szo rí tot -
ták vissza a több tu cat fel dü hö dött hí -
vőt. A rend őr ség sze rint a tün te té se -
ken sen ki sem sé rült meg.

A sab bat pén tek nap nyug tá tól

szom bat es tig tart. Ez a pi he nés
nap ja, ami kor a szi go rú val lá si ha gyo -
mány alap ján ti los dol goz ni, pénzt és
ener gi át hasz nál ni, ezért au tó val
sem le het köz le ked ni. Az or to do xok -
ra te kin tet tel Je ru zsá lem zsi dók lak -
ta ré szén a sab bat ide jén az üz le tek
túl nyo mó több sé ge zár va tart.

Nir Bar kat, a vá ros la i kus pol gár -
mes te re azon ban fel bo rí tot ta a sta -
tus qu ót, ami kor hoz zá já rult, hogy a
par ko ló szom ba ton is nyit va tart son.
Az óvá ros a tu ris ták ked velt úti cél -
ja, és a pol gár mes ter ez zel is eny hí -
te ni akart az ot ta ni for gal mi du gó kon.
Az or to do xok viszont szent ség tö rés -
nek tart ják az in téz ke dést, mert sze -
rin tük ez ösz tön zi az üz le tek nyit va
tar tá sát és az au tós köz le ke dést a
szent pi he nő na pon.

Ben-Ru bi rend őr sé gi szó vi vő sze -
rint nap fel kel te előtt is volt cse te pa -
té or to do xok és vi lá gi ak kö zött a vá -
ros egyik ult ra or to dox ne gye dé ben.
Két val lá sos zsi dót meg ké sel tek, egy
má si kat össze ver tek. Mind hár man
kór ház ba ke rül tek, de egyi kük se be -
sü lé se sem sú lyos. Az in ci dens kö rül -
mé nye it csak a sab bat be fe je ző dé se
után le het tisz táz ni, mert a sé rül tek
ad dig nem tesz nek val lo mást. A tá ma -
dók el me ne kül tek a hely szín ről, és az
ügy ben sen kit sem vet tek őri zet be.
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„Sab bat há bo rú”
prolongálva
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ke rült fel da ra bol ni ezt a tör té nel mi
szö ve tet. 

A na ci o na liz mus olyan bál vány,
mely Kö zép-Eu ró pát év szá za dok óta
fo lya ma to san te szi tönk re. Egy olyan
egy ház, mint a ma gyar or szá gi evan -
gé li kus, kul tu rá lis tra dí ci ó já nak leg -
ér té ke sebb kin cse a sok szí nű hár mas
nem ze ti iden ti tá sa. Van va la mi, ami
össze köt, és fon to sabb, mint a nyelv,
ami el vá laszt. Ér de mes po zso nyi,
sop ro ni, bé ké si tör té ne te ket hall -
gat ni, ol vas ni er ről. Nem ér de mes ki -
zá ró la gos nem ze ti igé nye ket épí te ni
evan gé li kus ala po kon. Sem ma gyart,
sem szlo vá kot, sem né me tet. A va ló -
ság ban so ha sem volt nagy nem ze ti ál -
mo kat fe les le ges gye re ke ink osz tály -
ter me i be és sa ját fe jünk be el he lyez -
ni. Kö zép-Eu ró pa mul ti kul tu rá lis
jel le gét nem ze ti ki zá ró la gos ság igé -
nyek kel he lyet te sí te ni – akár a múlt
fö lött si rán koz va, akár a je len ben te -
vé keny ked ve – sem mi jó ra nem ve -
zet. A tör té nel met át ír ni sa ját múl -
tunk el lo pá sa. 

A poszt sze ku lá ris kor ban a val lá -
si iden ti tás egy re ke vés bé al kal mas
ar ra, hogy nem ze te ket kös sön össze
Kö zép-Eu ró pá ban. A hit meg élé se túl
ko moly el kö te le ző dés so kak nak.
Könnyen emészt he tő nem ze ti mí to -
szok má ra a val lás pót lék sze re pét töl -
tik be az ön ér té ke lé sü ket vesz tett kö -
zép-eu ró pa i ak kö zött. Van, ahol nép -
egy há zi val lá sos na ci o na liz mus ként,
sze ku la ri zál tabb tár sa dal mak ban pe -
dig új po gány ság ként je len nek meg
Észt or szág tól a Bal kán or to dox egy -
há za i ig. Egy pro tes táns kö zép-eu ró -
pai iden ti tás, de egy ka to li kus, or to -
dox vagy zsi dó sem le het a na ci o na -
liz mus tú sza. Sőt ép pen a má sik
hely ze té be va ló be le ér zés és a dia ló -
gus for rá sa kell, hogy le gyen.

Ra jon gás
A har ma dik ki hí vás a pro tes táns
iden ti tás szá má ra a ra jon gás kí sér té -
se, amely vé gig kí sér min ket a re for -
má ció óta. Az ez red for du ló ra vi lág -
je len ség lett a val lá si ra di ka liz mus
meg erő sö dé se. A ke resz tény ka riz -
ma ti kus moz gal mak, a kis egy há zak
tér nye ré se a nagy egy há za kon be lül
is zaj lik. 

A ra jon gás teo ló gi ai ál lí tá sa it egy -
faj ta teo ló gi ai neo kon zer va ti viz mus
jel lem zi, me lyet a kor társ po pu lá ris
kul tú ra for ma vi lá gá ban je le nít meg,
és így új ként ad elő. Egy sze rű sí tő vá -
la szai a nép sze rű for mák ban meg je -
le nít ve a leg könnyeb ben be fo gad ha -
tók. A pro tes tan tiz mus for ma i lag
csak he lyen ként ké pes olyan mi nő -
sé gi al ter na tí vát fel mu tat ni, amely a
tar tal mat is ké pes át ad ni. Az egész -
sé ges vi ta li tás és a lel ke se dés a ke resz -
tény eg zisz ten ci á ban nem agy mo sás -
sal jön lét re, és nem a sze mé lyi ség
meg szű né sét ered mé nye zi, ha nem az
Is ten ál tal el fo ga dott, a ma ga tel jes -
sé gé ben meg élt sa ját sze mé lyi ség
ki tel je se dé sét. 

Fo lya ma tos ku darc él ményt je lent -
het csak szá mo kon tá jé ko zód ni, el -
vesz ni a szá mok ban. Egy át ala ku ló
nép egy há zi sta tisz ti ka szá mai nem
ele gen dő ek a va ló di fo lya ma tok le írá -
sá ra. Ra jon gó som más ér té ke lé sek
he lyett („üres temp lo mok”) ér de -
mes a va ló ság hoz kö ze leb bi mu ta tó -
kat fi gyel ni és ele mez ni (eb ből a
szem pont ból pél dá ul Sze bik Im re
friss sta tisz ti ká ja az evan gé li kus te -
me té sek ről el gon dol kod ta tó a Lel ki -
pász tor 2009/6. szá má ban vagy ta -
nul sá gos Só lyom Je nő fel mé ré se a Dé -
li Egy ház ke rü let gyü le ke ze te i nek ez -
red for du lós ál la po tá ról). 

Ugyan ak kor ért he tő az in téz mé -
nye sü lő egy ház zal szem ben a meg -

élt ke gyes ség és spi ri tu a li tás lel ke sí -
tő va ló sá gá nak szá mon ké ré se. A
pro tes táns egy ház szer ve zet már alap -
ja i ban is ma gá val hoz za a ka riz ma ti -
kus, spi ri tu á lis él mé nyek hi á nyá nak

koc ká za tát. Ezen él mé nyek pót lá sá -
ra olyan fe le ke zet kö zi ke gyes sé gi
moz gal mak ala kul nak, me lyek az
azo nos spi ri tu a li tást a fe le ke zet ha tá -
ro kon ke resz tül gya ko rol ják. 

Kö tet len kö tő dés
A ne gye dik szem pont az egy há zi
kö tő dés át ala ku lá sa. A pro tes táns
iden ti tás teo ló gi ai gyö ke re a meg iga -
zu lás tan, kul tu rá lis gyö ke re pe dig a
re for má ció egy há za i nak szel le mi sé -
ge. Mind ket tő az ön ál ló, egyé ni ta -
pasz ta lat ra épül, és kö zép pont já ban
az egyén sza ba du lás él mé nye áll. En -
nek kö zös sé gi meg élé se és át adá sa
min dig ko moly erő fe szí tést igé nyelt. 

Má ra köz ben ál ta lá nos lett a tel jes
po li ti kai és fo gyasz tói sza bad ság ér -
zé se. A sok irány kö zött jel lem ző a sa -
ját meg győ ző dés össze ál lí tá sa kü -
lön bö ző ele mek ből, ide ig le ne sen.
Az ek lek ti kus ez red for du lós szel le mi
kö zeg ben a leg fur csább cso por to sí -
tá sok je len het nek meg, a ke le ti fi lo -
zó fi ák tól az ős ma gyar val lás res ta u -
rá ci ó já ig, ke resz tény kön tös ben. A
tar tós meg ha tá ro zó el kö te le ző dés
egy re ke vés bé jel lem ző. A fo gyasz tói
po zí ci ó ban minden nek ára van, de
min den vá laszt ha tó. 

Az in gyen, ke gye lem ből, hit ál tal
teo ló gi ai ta ní tá sa más sza bad sá got ad.
Ez a sza bad ság olyan fo kú nagy ko rú -
sá got kö ve tel meg, amely ne he zen ér -
he tő el. Er köl csi és szel le mi kö vet kez -

mény ként a kö tő dés la zu lá sát lát juk.
Kis ko rú sá got, ah hoz a kis gye re ké hez
ha son ló vi szo nyu lást, aki mi kor újabb
ér de kes já té kot kap, a ré git a gye rek -
szo ba sar ká ban fe lej ti. A pro tes táns
egy há zak fel ada ta a nagy ko rú vá nö -
ve ke dés se gí té se. 

Az el kö te le ző dés la zu lá sa ener gi -
á ban, anya gi ál do zat kész ség ben, idő -
ben és az oda tar to zás ha tá ro zat lan
vál la lá sá ban min den gyü le ke zet ben
meg je le nik. Fon tos kér dés azok nak
a fel ada tok nak a meg ta lá lá sa, ame -

lyek olyan fe le lős sé get ad nak, amely
se gít az el kö te le ző dés tisz tá zó dá sá -
ban és ki fej lő dé sé ben. Az el kö te le ző -
dés ben óri á si re gi o ná lis kü lönb sé gek
van nak fa lu és nagy vá ros, tra di ci o ná -
li san ál do zat kész (pél dá ul nóg rá di)
vagy az el múlt szá zad ban tö me ge sen
szek ura li zá ló dott (pél dá ul vi har sar -
ki, pes ti) evan gé li kus ság kö zött.

Po zi tív pél dák
A pro tes táns iden ti tás Kö zép-Eu -
ró pá ban a fen ti ki hí vá sok mel lett is
ör ven de te sen je len van sa já tos szín -
ként. Két ak tu á lis po zi tív pél da az
iden ti tás épí tés re a Kirchen tag evan -
gé li kus ta lál ko zó és az Eu ró pa több
or szá gá ban lé te ző pro tes táns za rán -
dok út. A Kirchen tag már hat van éve
sok szí nű, bá tor és őszin te. 

Ilyen volt az idei, bré mai ta lál ko -
zó is. Ké pes mar káns pro tes táns –
evan gé li u mi – ta nú sá got ten ni. Olyan
ta lál ko zó, mely ke mény té má kat is
fel vet, és a tár sa da lom lel ki is me re te -
ként mű kö dik. Az ép pen ak tu á lis
prob lé má kat ké pes az evan gé li um
szem üve gén ke resz tül te kin te ni. En -
nek for rá sa nem csak az egy ház, ha -
nem tag ja i nak el kö te le zett sé ge is.
Sok szo ro san a ha tá ron moz gó kez de -
mé nye zés ez a hi va ta los és a ci vil, a
nép sze rű és a mély, a be vett és a for -
ma bon tó kö zött. 

Nyá ron egy faj ta fesz ti vál pro tes tan -
tiz mus nak örül he tünk (ké szül ve jö -
vő re a szar va si Szél ró zsá ra), mely új
for mák kal, ele ve neb ben ké pes meg -
szó lal tat ni az evan gé li kus él ményt
(er ről ér de mes Ka ma rás Ist ván nak a
kő sze gi Szél ró zsá ról írt gon do la ta it
ta numányoz ni). 

A má sik pél da az oszt rák evan gé -
li kus egy ház za rán dok út ja, me lyet
Nyu gat-Auszt ri á ban hoz tak lét re an -
nak az út vo nal nak a nyo mán, me lyen
az el len re for má ció ide jén a nyom ta -
tott né met Bib li á kat csem pész ték
Auszt ri á ba a pro tes tán sok. Vé gig le -
het jár ni a fes tői tá jon a fal va kat, vá -
ro so kat, meg le het is mer ni a temp -
lo mo kat, gyü le ke ze te ket. A leg mo -
der nebb well ness- és kul túr él ményt
él he ti át, aki ke rék pá ron vagy tú ra -
ba kancs ban el in dul. Szí nes könyv
ve ze ti ezen az öko- és spi ri tu á lis
úton a za rán do kot. 

Nem ide gen be, ha nem a sa ját
iden ti tás ba ve zet ez az út. Egy szer -
re vissza fe lé az év szá za dos gyö ke re -
ken és elő re a je len be. A fesz ti vál pro -

tes tan tiz mus és az evan gé li kus za rán -
dok él mény ki vé te les „nyá ri” hit él -
mény. A hét köz nap hoz vi szo nyít va a
fel adat ab ban áll, hogy a min den na -
pi ott ho ni élet be, a gyü le ke zet be, in -
téz mény be, is ko lá ba és csa lád ba ér -
kez zen meg ez az él mény. Hogy sa -
ját min den na pi éle tünk hely szí ne in
jó ér zés sel je len le hes sünk.

Illusztrációink az idei brémai Kir chen -
tagon készültek.

Ma gyar nyelv. Édes anya nyel vem.
Meg ál lok egy perc re, most, hogy az
idős er dé lyi asszony ízes be szé dét
hall ga tom. Mi lyen nagy sze rű, ez az
egyet len kin csem. Min de nem. Apám
rit ka pa nasz sza va, pap test vé rem Is -
tent hí vó mon da ta, az em be ri fen ség,
Weö res Sán dor örök köl tő üze ne te. És
a vi lág bá na ta is, mert a nem ma gyar
em be rek nem tud ják, nem is sej tik,
nem is fog ják so ha meg is mer ni ezt a
zen gő köl té szet ka ted rá list. Min den -
na pi ke nye rem: ma gyar nyelv! Fáj dal -
mam, bol dog sá gom. „Száz húsz ezer
ma gyar szó val mond ha tom el – ír ja
Má rai –, hogy élek. Ma gyar nyelv,
sze rel me sem, íté lő bí rám, ke gyet len -
sé gem. Élek ben ned, mint a sejt a vér -
ben. Ha meg ha lok, utol só pil la nat ban
ma gya rul gon do lom majd: De fur csa,
él tem.”

* * *

Ké ső es te. Egy re nyug ta la nab bul ol -
va sok. Mint ha ki fogy tam vol na az
idő ből. Sem mi re nem ma rad es ti
csönd. Nyu god tab ban kell ol vas nom,
vég te len tü re lem mel. A Bib lia meg -
há lál ja; oly kor meg aján dé koz egy-
egy csil lag be tűs mon dat tal. Igaz ság -
gal. Jé zus-üze net tel. Nem igaz, hogy
sok a könyv, és rö vid az élet. Ke vés a
fon tos könyv, amely hoz zánk szól, s
eh hez ép pen elég hosszú az éle tünk.

* * *

Ce ru za so rok. Ré gi alá hú zás Má rai
nap ló já ban (1950–52): „Nincs se gít -
ség, mert épp a ke resz tény ség az, ami
hi ány zik éle tünk ből. Min den rend -
szer ből ez hi ány zik. Nem csak a bol -
se viz mus ból, a szo ci a liz mus ból és az
ame ri ka niz mus ból: az Egy ház ból is!”

* * *

Meg té ré sek. Ta lál ko zás a le haj ló
Is ten nel. Pál, Szent Fe renc és a töb -
bi ek: a gá lya ra bok vagy evan gé li kus
pap test vé rem. So ha nem tud ták
sza vak kal el mon da ni a hét köz na pi
cso dát. Mi „tör tént” ve lük? Bot la doz -
va, el es ve már, va la ki át ka rol ta őket
az örök pil la nat ban.

* * *

Czi ne Mi hály. Mond ják, hor to bá -
gyi csi kós volt az édes ap ja. On nan
hoz ta a né pi írók, Mó ricz Zsig mond,
a ha tá ron tú li ma gyar iro da lom sze -
re te tét. Is te nes, bib li ás em ber volt:
a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let fő gond no ka. De iga zi mű fa -
ja az elő adás volt. A köny vet cen zú -
ráz ták, de az élő, a szép re hí vó be -
szé det nem le he tett. Az egész szé -
les Kár pát-me den ce volt a szó szé ke:
ott pré di kált szí vek be vé ső dött sza -
vak kal. És a ta lál ko zók után éne kelt,
alig ha nem ő tud ta a leg több ma gyar

nép dalt, s ha haj nal fe lé még ta lált
vir rasz tó tár sa kat, meg ta ní tot ta őket
a leg szebb vál to zat ra. Min dig ta nu -
ló vér be li ta nár volt, mond ta iga zát:
nincs vé ge sem mi nek, mert hol -
nap min dent új ra le het kez de ni. Az
éle tet, a vers mon dást. Min den Is ten
ke gyel mé ről be szél, ar ról a lát ha tat -
lan erő ről, amely meg tart ja nem ze -
tün ket! Ha él ne, most len ne nyolc -
van éves. És aho gyan ré gen, most is
bát ran el mon da ná vé le mé nyét, biz -
ta tó sza va it.

* * *

Va cso ra. Hang ver seny ről ha za fe lé
né zem a té ren az éj fé li ét te rem sort.
Gyer tya fé nyek, ra kott asz ta lok min -
de nütt. Halk cse ve gés, de a leg több he -
lyen evés és ivás. Fér fi ak-nők fal ják a
ha tal mas fa tá nyé ro so kat: a disz nót, a
mar hát, a rit ka bor jút, az il la to zó
szár nya so kat. Van, aki min den má so -
dik fa lat után sluk kot szív égő ci ga ret -
tá já ból. Nem tu dom, mi ért, de a han -
gos ság mel lett az is eszem be ju tott,
hogy a va cso rák mö gött ke gyet le nül
le mé szá rolt ál la tok szen ve dé se is ott
van. Mint ha örö kös szen ve dés len ne
min den élő nek min den na pi éle tünk.

* * *

Csík som lyói bú csú. (Is mét lés.) Sza -
kad az eső, hi deg szél fúj, még is ez -
rek és ez rek igye kez nek föl a szent
hegy re. Má ria hí vá sa messzi re el ér:
min den ma gyar hoz! És jön nek idő -
sek és fi a ta lok, zász lók kal és táb lák -
kal a me re dek úton. Most, hogy ré -
gi, sa ját lá to ga tá som jut eszem be, iga -
zat adok a ta ní tó nő nek: er ről nem le -
het sza vak kal be szél ni. Ezt itt meg
kell ta pasz tal ni. Ennyi em ber együtt,
ma gya rok a vi lág min den tá já ról.
Az egy ség az, ami a leg fon to sabb.
Ezen kel le ne fá ra doz nunk. A nem ze -
ti egy sé get meg va ló sí ta ni. Re mény -
ked ni, hogy jó ma gyar nak len ni, és Is -
ten meg se gít ben nün ket. Meg ma rad -
ni! Mennyi kis cso da. Az egy sze rű
em be rek aján dé ka – lé lek ben. Az idei
ün nep ket tős év for du ló hoz ért: ezer -
éves az Er dé lyi Egy ház me gye, nyolc -
száz éves a fe ren ces rend. Rit ka pil -
la nat az öröm re és a ké rés re. Kö zös
imád ság ra. Tartsd meg, Uram, ma -
gyar ja id ősei hi té ben!

* * *

Ha za té rés. Fogy nak, egy re gyor -
sab ban fogy nak az évek. De már
nem bá nom. Kö ze leg a ha za té rés
nap ja. Az lesz az iga zi ün nep majd,
mi kor el dob ha tok min dent: kar órát,
fél tett köny ve ket, mű velt sé get.
Vissza tér he tek szü lő föl dem sze gé -
nye i hez, le ül he tek egy sze rű asz ta luk -
hoz. Együtt mon dom ve lük va cso rá -
nál az ál dást, hall ga tom sze re te tük
szív me leg üze ne tét. Ők az erő sek,
még is halk, tisz ta sza vak kal hív nak a
vo nu ló idő ben.

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2009)

Fel vé tel a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um ba
a 2009/2010-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det bu da pes ti fel ső ok ta -
tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók -
nak a 2009/2010-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell lel -
ké szi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot.

Az írás be li fel vé te li be ér ke zé si ha tár ide je jú li us 30., 23 óra 59 perc.
A je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san az fb@lm szk.hu cí men vagy

pos tai úton a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi za fo -
gó u. 2–4. cí men vár juk.

A fel vé te li tá bort – amely nek ré sze a szó be li fel vé te li – jú li us 31. és au -
gusz tus 2. kö zött rendezzük meg. Bő vebb in for má ció Se bes tyén At ti lá -
tól kap ha tó az fb@lm szk.hu cí men vagy a 20/824-3766-os te le fon szá mon.
A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lm szk.hu hon lap ról.
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„Homofóbia” vagy bibliai alapvetés?

Igen Tisz telt Al kot mány bí ró ság!
Nagy je len tő sé gű és nép egész ség -
ügyi leg fon tos volt az al kot mány bí -
ró ság 2008. de cem ber 15-én nyil vá -
nos ság ra ho zott ha tá ro za ta a be -
jegy zett élet tár si kap cso lat ról szó -
ló tör vény meg sem mi sí té sé ről, az
egy fér fi és egy nő há zas sá gi in téz -
mé nyé nek vé del mé ben (154/2008.
[XII. 17.] AB-ha tá ro zat, In dok lás IV.
1. 3.). A fen ti in dok lás alap ján még
in kább ki fo gá sol ha tó az Or szág gyű -
lés ál tal el fo ga dott 2009. évi XXIX.
tör vény, amely nek tisz te let tel kér jük
al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

A ki fo gá solt tör vény ben a ho -
mo sze xu á lis pá rok a há zas ság és
csa lád (Al kot mány 15. §) jog in -
téz mé nyé hez na gyon ha son ló,
szin te azo nos tar tal mú, a 154/2008.
XII. 17. AB-ha tá ro za tot is sér tő „in -
téz mé nyi” jo go kat kap nak. Pél dá -
ul 1. § (1) bek.: „anya könyv ve ze tő
előtt”; 1. § (3) bek.: „anya könyv”; 1.
§ (4) bek.: „nyil vá no san, két ta nú
je len lé té ben”; 3. § (1) bek. a)–f )
pon tok: „há zas ság ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat” stb. „…meg fe le lő en
al kal maz ni kell” – vö. uo. (2)–(4)
bek.; 3. § (5)–(6) bek.: „csa lá di ál -
la pot ra vo nat ko zó”; 4. § (1) bek. b)
pont: „bí ró sá gi fel bon tás”; 4. § (2)
bek.: „A be jegy zett élet tár si kap -
cso lat meg szű né sé re a há zas ság
meg szű né sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket al kal maz ni kell”; to váb -
bá: 5–6. §, 7. § (1)–(7) bek., 8. § (1)–
(5) bek., 9. § (1) bek. – 8. § (1) bek.
a „26/E. § […] (4) A be jegy zett élet -
tár si kap cso lat lé te sí té se nyil vá nos
és mél tó ság tel jes” szö veg rész hez
lásd az aláb bi ak ban az em be ri
mél tó ság ról, az „em ber hez mél tó”-
ról ír ta kat; 9. § (1) bek.: „…36/A. §
[…] (4) A be jegy zett élet tár si kap -
cso lat meg szün te té sé re a há zas ság
fel bon tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat – az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel – meg fe le lő en
al kal maz ni kell […]” –, 10. § (1),
(5)–(6) bek., 13. §, 14–15. §, 17. § (1)–
(8) bek.

Az új tör vény ki ke rü li az AB há -
zas sá got vé dő meg ál la pí tá sa it, ami -
kor a há zas ság után az együtt élé si
for mák rang so rá ban az azo nos ne -
mű ek éle tet to vább ad ni nem ké pes
társ kap cso la tát tá mo gat ja. 

Ká ros len ne, ha olyan élet for mát
emel nénk tör vé nyi leg a há zas ság hoz
ha son ló szint re, csak nem egye ző
jog ha tá sok kal, amely nép egész ség -
ügyi leg ma gas koc ká za tú, így a csa -
lá dok ra, a jö vő nem ze dék re ká ros
ha tás sal van.

Hi vat koz va a 2008. áp ri lis 17-én
a Nép egész ség ügyi Tu do má nyos
Tár sa ság nagy gyű lé sén, Pé csett el -
hang zott elő adá sunk ra, idé zünk
né hány olyan té nye zőt, amit tu do -
má nyos vizs gá la tok tár tak föl, és a
nem zet kö zi or vo si szak iro da lom -

ban kö zöl tek. A ho mo sze xu á lis élet -
for má ban: 
• a fe lek élet hossza bi zo nyí tot tan

rö vi debb (8–20 év vel);
• több fé le be teg ség ve szé lyez te ti

őket (pl. pszi cho szo ma ti kus, ne -
mi úton ter je dő);

• egy más sal va ló kap cso la tuk ke -
vés bé sta bil (rit kán hosszabb két
év nél);

• egy ide jű leg má sok kal is tar ta nak
fenn sze xu á lis kap cso la tot (éle tük
so rán akár több száz part ne rük
is le het);

• kap cso la tuk ban két szer gya ko -
ribb az erő szak, mint a he te ro sze -
xu á li so ké ban;

• a kör nye ze tük ben fel nö vő gyer -
me kek sze xu á lis fej lő dé se gyak -
rab ban szen ved ká ro so dást, a
sze xu á lis za va rok gya ko rib bak;

• von zód nak a fi a ta lok hoz, a pe do -
fi lek je len tős szá za lék ban ho -
mo sze xu á li sok.

Fon tos utal nunk ugyan ak kor azok -
ra a vizs gá la tok ra is, ame lyek vi -
szont a há zas ság és a csa lád egész -
ség meg őr ző sze re pét bi zo nyít ják,
igény ese tén ezen hi vat ko zott szak -
iro da lom bár me lyi két el tud juk
kül de ni.

Ha zánk sok szem pont ból is vál -
ság ban van. Tra gi kus nép egész ség -
ügyi mu ta tó ink, de mog rá fi ai hely -
ze tünk és ezek kel pár hu za mo san a
csa lád in téz mé nyé nek vál sá ga és a
szü lői min ta meg gyen gü lé se fi gyel -
he tők meg. A „ho mo sze xu á lis pá -
rok be jegy zett élet tár si kap cso la -
tá ról” szó ló tör vény ag go da lom mal
tölt el min ket, ke resz tény egész -
ségü gyi e ket, hi szen köz vet len ha -
tá sa in túl to vább rom bol hat ja a
csa lád in téz mé nyét. Meg té vesz tő
élet vi te li al ter na tí vát ígér het a fel -
nö vek vő ge ne rá ci ók nak, tes ti leg-
lel ki leg-szel le mi leg még nem érett
hon fi tár sa ink nak, aki kért fe le lő sek
va gyunk. 

Ke resz tény or vos ként igyek szünk
min dent meg ten ni be te ge in kért sze -
xu á lis ori en tá ci ó juk tól füg get le nül.
Ho mo sze xu á lis hon fi tár sa in kat saj -
nos több be teg ség fe nye ge ti, ame -
lyek fi gyel men kí vül ha gyá sa, ta ga -
dá sa eti kát lan len ne. A ve szé lyek
tár sa dal mi mé re té re szin tén kö te -
le sek va gyunk fel hív ni a köz vé le -
mény fi gyel mét. A ter mé sze ti tör -
vé nyek ha tá lya és kö vet kez mé nyei
alól ugyan is sen kit nem men te sít -
het sem mi lyen jog sza bály.

Új tör vény al ko tá sa kor fel tét le -
nül fi gye lem be kell ven ni az új
nem ze dék hosszú tá vú ér de ke it is.
A gyer me kek meg szü le té se, egész sé -
ges, jó élet mi nő ség ben va ló fel ne ve -
lé se, szá muk ra jó pél dát adó, az éle -
tü ket vé dő ke re tek biz to sí tá sa el en -
ged he tet len. En nek ér de ké ben tisz -
te let tel kér jük az ide vo nat ko zó
sza bá lyok rész le te i nek a fi gye lem -
bevé te lét is. 

„Az, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
vé di a há zas ság in téz mé nyét, po zi -
tív vi szo nyu lást, ak ti vi tást és tá mo -
ga tást is fel té te lez.” (154/2008. [XII.
17.] AB-ha tá ro zat, In dok lás IV. 1.3.)

„Az Al kot mány 15. §-ában írt
vé de lem ma gá ban fog lal ja to váb bá
azt a kö ve tel ményt is, hogy az ál lam
ne csu pán a fenn ál ló há zas sá go kat
véd je, ha nem olyan jo gi kör nye ze -
tet te remt sen (pl. a há zas ság ban
élők nek olyan elő nyö ket nyújt son),
amely ar ra ösz tön zi pol gá ra it, hogy
a le het sé ges együtt élé si for mák kö -
zül a há zas sá got vá lasszák, és csa -
lá dot ala pít sa nak.” (Uo. 3.2.1.)

„Az azo nos mél tó sá gú sze mély -
ként ke ze lés kö ve tel mé nyé vel (Al kot -
mány 70/A. §) el len té tes, eset le ges
diszk ri mi ná ció el bí rá lá sa szem pont -
já ból dön tő je len tő sé ge van an nak,
hogy az élet tár sa kat érin tő jo gi sza -
bá lyo zás a leg rit kább eset ben vo nat -
ko zik csak az élet tár sak ra; rend sze -
rint fel öle li a (kö ze li) hoz zá tar to zók
– a sza bá lyo zá si tárgy tól füg gő en vál -
to zó – bi zo nyos kö rét is.” A gyer me -
kek nem tud nak a sa ját em be ri mél -
tó sá gu kért sík ra száll ni, ezért jó,
hogy az al kot mány vé di őket. (Al kot -
mány 67. §., 15. §., 16. §., 7.§)

Az ál ta lunk ki fo gá solt tör vény nek
nem csak a szű keb ben érin tett ho -
mo sze xu á li sok ra, ha nem a fel nö -
vek vő ge ne rá ci ók ra gya ko rolt ha tá -
sá val is szá mol nunk kell. Is mer ve a
ho mo sze xu á lis kö zös ség fel vi lá go -
sí tó-nép sze rű sí tő te vé keny sé gét,
jog gal fel té te lez he tő, hogy a há zas -
ság hoz ha son ló tör vé nyi vé dett sé -
get nye rő kap cso la ti for mát mint al -
ter na tí vát nép sze rű sít het nék. Ez
fel erő sí te né az egyén és tár sa da lom
egész sé gét ve szé lyez te tő élet for ma
vá lasz tá sát, és csök kent het né a ter -
mé sze tes em be ri kap cso la tok, a há -
zas ság és ba rát ság (nem sze xu á lis)
ki ala ku lá sá nak le he tő sé gét.

Az al kot mány bí ró ság a hi vat ko -
zott ha tá ro za tá ban a szó ban for gó
„in téz mény” be ve ze té sé hez kö te le -
ző elő fel té tel ként ír ta elő a há zas -
tár sak ra vo nat ko zó sza bá lyok rész -
le te i ben tör té nő át te kin té sét, amely
a tör vény szö ve ge és in dok lá sa
alap ján nem tör tént meg, és ezért
is al kot mány el le nes.

Ál lás pon tunk sze rint a tá ma -
dott tör vény sér ti az al kot mány 2.
§ (1) be kez dé sét, a 15. §-át, az 54. §
(1) be kez dé sét, 67. §-át, a 70/A. §
(1)–(3) be kez dé sét, ezért al kot -
mány el le nes, és tisz te let tel kér jük a
meg sem mi sí té sét.

Bu da pest, 2009. má jus 12.
Bölcs dön té sü ket vár va ki vá ló
tisz te let tel:

Dr. Fe rencz Pé ter el nök,
Dr. Ma kó Já nos al el nök ,
Dr. Gy ri Gá bor fő tit kár,

Dr. Dreny ovsz ky Irén
tisz te let be li el nök

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának
levele a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához

Az Evan gé li kus Élet 2009. jú ni us
21-i szá má ban fon tos, fi gye lem fel kel -
tő cik ket ol vas hat tunk Lup ták György
es pe restől, mely ben a ho mo sze xu á -
lis pá rok be jegy zett élet tár si kap cso -
la tá ról ho zott 2009. évi XXIX. tör -
vény re re a gált. Is ten irán ti há lá val ol -
vas tam ezt is, és utá na Ben ce Im re es -
pe re sünk Egy sze mé lyes nyi lat ko za tát
is, mely ről hi szem, hogy a Szent lé lek -
től ih le tett írás. Va ló di, fél tő sze re tet -
tel ír min den e té má ban érin tett ről.
Ir ga lo mért kö nyö rög a vét ke sek szá -
má ra, jobb be lá tá sért a meg té ved tek -
nek és mu lasz tók nak, ol ta lo mért a
ve szély ben le vők nek, imád ko zik azo -
kért is, akik nem nő het tek fel jó pél -
dát adó har mo ni kus csa lád ban.

Is ten te rem té si rend jét, tör vé nye -
it va ló ban nem le het em be ri tör vé -
nyek kel fe lül ír ni. Ha meg szeg jük, szá -
mít ha tunk a sú lyos kö vet kez mé nyek -
re. Elég az egyén egyet len sejt jét
meg vizs gál ni, a kro mo szó mák ból ki -
de rül, hogy fér fi ból vagy nő ből szár -
ma zik-e. En nek meg fe le lő en fej lőd nek
szer ve ink, és jól tesszük, ha eh hez a
ne mi meg ha tá ro zott sá gunk hoz iga zo -
dunk lel ki leg-szel le mi leg is. So do -
má ban-Go mo rá ban, Ró má ban nem a
hi bás fel épí té sű em be rek sza po rod tak
el, ha nem a te rem tő Is tent sem mi be
ve vők (Róm 1,25), aka ra tá val szem be -
for du lók, má so kat is ve szé lyez te tők,
akik el is vet ték „té vely gé sük mél tó ju -
tal mát ön ma guk ban” (Róm 1,27).

Az Evan gé li kus Élet 2009. jú li us 5-
én meg je lent szá má ban dr. Frenkl Ró -
bert reflek tált az em lí tett cik kek re.
Írá sa meg té vesz tő, ezért tar tom fon -
tos nak, hogy hi tem, or vo si ta pasz ta -
la tom és a szak iro da lom ada tai alap -
ján ír jak. He lye sen ki fo gá sol ja, hogy
az il le té kes tes tü let a sza bad ság kor -
lá to zá sá tól va ló túl zott fé lel me mi att
nem él a mé dia tör vény ad ta le he tő -
ség gel, hogy a „tö meg mé di á ból ára -
dó sok mocs kot” ki szűr je. Ugyan ak -
kor azt ír ja: „Nincs jo gunk ítél kez ni,
bűn ben élő nek mi nő sí te ni a be jegy -
zett élet tár si kap cso lat ban élő ket.”

Az új tör vény ki zá ró lag az egy ne -
mű ek szá má ra ad ta meg a be jegy zett
élet tár si kap cso lat le he tő sé gét, fel ru -
ház va e kapcsolatot a há zas ság gal
csak nem azo nos jo gi ked vez mé nyek -
kel, rész le tez ve a ko ráb ban csak há -
zas tár sa kat il le tő, ün ne pé lyes, ta -
núk előt ti ce re mó ni á tól az egyéb ként
csak há zas tár sa kat vé dő örök lé si és
nyug díj ked vez mé nye kig. Ne künk,
is ten fé lők nek nem csak jo gunk, de kö -
te les sé günk is, hogy az azo nos ne mű -
ek egy más sal va ló sze xu á lis éle tét, sőt
a ve lük va ló egyet ér tést (Róm 1,32) –
Jé zus Krisz tus Urunk, az Ó- és Új szö -
vet ség ki je len té se alap ján – Is ten
előt ti utá la tos bűn nek tart suk.

Akik Is tent te rem tőnk ként tisz tel -
jük, tud juk, hogy tör vé nye it a mi ja -
vunk ra, a bol dog éle tünk hasz ná la -
ti uta sí tá sa i ként ad ta. Ben nük, mint
tü kör ben, meg lát hat juk mind azt,
ami raj tunk nem fe lel meg is ten ké pű -
sé günk nek, ami élet foly ta tá sunk ban
célt té vesz tett, más szó val bűn. Az Is -
ten tör vé nye oda ve zet min ket a bű -
ne in kért ér tünk meg halt, de fel tá -
madt Krisz tus hoz, aki nek van ha tal -
ma bű ne in ket meg bo csá ta ni és azok -

tól meg sza ba dí ta ni. Az ő köz ve tí té -
se az egy ház fel ada ta. Csak így se gít -
het min den em be ren, csak így köz -
ve tít het ál dást és ol tal mat egyé nek -
nek, csa lá dok nak, gyü le ke zet nek,
tár sa da lom nak. 

A pél dá nak fel ho zott nor vég és
svéd test vé re kért imád koz nunk kell,
hogy meg ta lál ják a Vi lá gos sá got, a
meg bá nást mind azok, akik be csap -
ják a bűn ben élő ket, mint ha Is ten ál -
dást ad na el hi bá zott élet vi te lük re.
Gyen ge pél dá val él ve, ad na-e ál dást
egy apa fi á nak ar ra a szán dé ká ra,
hogy új aján dék au tó já val a for ga lom -
mal szem ben fog köz le ked ni? A köz -
le ke dés sza bá lyai vál toz nak or szá gok,
idők sze rint (Is ten tör vé nyei so ha!),
meg sze gé sük még is kö vet kez mé -
nyek kel jár (bal eset, bün te tés).

A ho mo sze xu á lis pá rok be jegy zett
élet tár si kap cso la tá ról szó ló új tör -
vény nem csak ezek re a pá rok ra ká -
ros, be biz to sít va ve szé lyes élet vi te lü -
ket, ha nem ko moly ne ga tív be fo -
lyást gya ko rol hat a fel nö vek vő nem -
ze dék re az ál tal, hogy ál la mi jog -
rend ben sza bá lyo zott, tör vé nyi leg
vé dett, ked vez mé nye zett al ter na tí va -
ként ten nék is mert té.

A ho mo sze xu á lis ak ti vis ták el ér ték,
hogy élet foly ta tá su kat hi va ta lo san
ne te kint sék kó ros nak, 2002 óta ti -
zen nyolc év ről tizennégy év re szál -
lí tot ták le a kor ha tárt, akik kel szem -
ben a fel nőtt ho mo sze xu á li sok kap -
cso la ta nem bün tet he tő. Együtt élé -
sük há zas ság ként va ló el is me ré sét a
par la ment el uta sí tot ta, de né hány
nappal később be ter jesz tet ték igé nyü -
ket a be jegy zett élet tár si kap cso lat -
ra. És a tör vény meg szü le tett. Ak ti -
vis tá ik el ér ték, hogy a köz sze mér met
sér tő fel vo nu lá sa ik rend őri vé del -
met kap nak, hogy skan di náv or -
szág ban bör tön be ke rül he tett olyan
lel kész, aki hí vei fi gyel mét fel hív ta a
ve szély re. Há la Is ten nek, egy elő re szó
sincs „je len tős tár sa dal mi cso port ról”.

Le gyen szá munk ra el ret ten tő pél -
da a sze ku la ri zált skan di náv egy há -
zi gya kor lat, ha tá ro lód junk el tő le, és
imád koz zunk, hogy sza ba dul has sa -
nak be lő le. Ne en ged jük, hogy teo -
ló gi án kon, is ko lá ink ban, óvo dá ink -
ban te ret kap jon olyan ta ní tás, amely
Is ten rend jét el ho má lyo sít ja.

A Ke resz tény Or vo sok Ma gyar or -
szá gi Tár sa sá ga (tag jai olyan or vo sok,
egész ség ügyi dol go zók, akik Jé zus
Krisz tust sze mé lyes meg vál tó juk nak
tart ják) 2009. má jus 12-én írás ban for -
dult a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
mány bí ró sá gá hoz, hogy az al kot -
mány ba üt kö ző pa rag ra fu sai mi att
sem mi sít se meg ezt a tör vényt. Nép -
egész ség ügyi szem pon to kat is fel so -
rol tunk, me lye ket jó, ha min den ki
meg is mer, ezért az írást mel lé ke lem.

Ké rem az Urat, hogy eb ben a nem
test és vér el le ni fo lya ma tos küz de -
lem ben ve zes sen mind egyi kün ket a
ma ga he lyén, ad ja ne künk Lel ke
fegy ver ze tét, és ő győz zön. Le hes sünk
olyan, Krisz tust kö ve tő ta nít vá nyai,
gyü le ke ze tei, hogy az em be rek meg -
sza ba dul has sa nak bű nös élet vi te -
lük től, és meg ta pasz tal has sák az Is -
ten üd vö zí tő sze re te tét, ol tal mát.

g Gy ri né Dreny ovsz ky Irén

A ho mo sze xu á li sok
be jegy zett élet tár si

kapcso la tá ról
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Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen -
tek nek és há za né pe Is ten nek. (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a 7.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben az örök ké va ló Is ten a hit aján -
dé ká val örök élet re hív ja há za né pét – a Bá rány me nyeg ző jé nek ün ne pi va -
cso rá já ra. „Íz lel jé tek meg, és lás sá tok, hogy jó az Úr: bol dog az az em ber, aki
ben ne bí zik.” (Zsolt 34,9; LK) Is ten az egész föld ki rá lya, ura, ezért „ör ven -
dez ze tek az Is ten nek vi gas ság nak sza vá val!” (GyLK 708) A po gá nyok ból s a
zsi dók ból lett ke resz té nyek egy aránt tel jes jo gú pol gá rai Is ten újon nan te -
rem tett né pé nek, mert szen tek, az ő gyer me ke i vé let tek. S he ti ve zér igénk
in dok lá sa sze rint: „Mert rá épül te tek az apos to lok és a pró fé ták alap já ra, a
sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus…” (Ef 2,20) Is ten há za né pe nem éhe zik,
mind a négy evan gé li um ta nú sít ja. Az Úr Jé zus ma ga ven dé gel te meg az öt -
ezer fér fit és a csa lád tag ja i kat: „…vet te a ke nye re ket, há lát adott, és ki osz tot -
ta az ott ülők nek; ugyan úgy osz tott a ha lak ból is, amennyit kí ván tak.” (Jn 6,11)
Ez jel volt; ám nem akart ke nyér ki rály len ni! De ki is ő? „Bi zony, bi zony, mon -
dom nék tek: aki hisz (ben nem), an nak örök éle te van. Én va gyok az élet ke -
nye re.” (Jn 6,47–48) És az el ső gyü le ke zet ben, „ami kor há zan ként meg tör ték
a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül tek az étel ben. Az Úr pe dig nap -
ról nap ra nö vel te a gyü le ke ze tet az üd vö zü lők kel” (Ap Csel 2,46–47). Ezé ki -
ás meg tisz tí tot ta a temp lo mot, hely re ál lí tot ta az is ten tisz te le tet. „Azon kezd -
ték, hogy el tá vo lí tot ták Je ru zsá lem ből az ol tá ro kat”, a bál vá nyo kat. „Az után
le vág ták a pás ka bá rányt. (…) Az után meg tar tot ták a ko vász ta lan ke nye rek
ün ne pét.” (2Krón 30,14–15.21) A menny or szág ki rá lya me nyeg zőt ké szí tett
fi á nak, de csak a har ma dik meg hí vás ra telt meg a la ko dal mas ház ven dé gek -
kel: „Mert so kan van nak az el hí vot tak, de ke ve sen a vá lasz tot tak.” (Mt 22,14)
Is ten bol dog jö ven dőt szánt vá lasz tott né pé nek: „…úgy ha tá roz tam, hogy jót
te szek Je ru zsá lem mel és Jú da há zá val. Ne fél je tek!” (Zak 8,15) Gyü le ke ze té -
ről sem fe lejt ke zett el; a Fia ál tal el ren delt szent ség ben Is ten ket tős kö zös -
sé get ho zott lét re. „Az ál dás po ha ra, ame lyet meg ál dunk, nem a Krisz tus vé -
ré vel va ló kö zös sé günk-e? A ke nyér, ame lyet meg tö rünk, nem a Krisz tus tes -
té vel va ló kö zös sé günk-e?” (1Kor 10,16) Lu ther vá la sza: „A ke nyér és bor szent -
sé gé ben a Krisz tus és min den szen tek kel va ló kö zös ség és egy test té le vés
bi zo nyos je gyét vesszük. – Ez az iga zi egy ség, és ez az úr va cso ra szent sé gé -
nek va ló di ér tel me.” Jé zus utol só pás ká ját azon nal kö vet te az el ső úr va cso -
ra: „…töb bé nem eszem eb ből a hús vé ti va cso rá ból, amíg csak be nem tel je -
se dik ez az Is ten or szá gá ban.” Ad ja a tes tét és vé rét, hogy „ezt cse le ked jé tek
az én em lé ke ze tem re” (Lk 22,16.19). „Írd meg: Bol do gok, akik hi va ta lo sak a
Bá rány me nyeg ző jé nek va cso rá já ra!” (Jel 19,4–9) S ad dig: „Őt, Is ten Bá rá nyát
zen gi új éne kem, / Őt áld ja meg vál tott éle tem (…) Hadd áld ják mil li ók én -
ve lem!” (EÉ 386,3) Te is? 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Mi ért né zed a szál kát atyád fia sze -
mé ben, a ma gad sze mé ben pe dig
mi ért nem ve szed ész re még a ge ren -
dát sem? Vagy ho gyan mond ha tod
ak kor atyád fi á nak: Hadd ve gyem ki
sze med ből a szál kát! – mi kor a ma -
gad sze mé ben ott a ge ren da. Kép mu -
ta tó, vedd ki előbb sa ját sze med ből a
ge ren dát, és ak kor majd jól fogsz
lát ni ah hoz, hogy ki ve hesd atyád fia
sze mé ből a szál kát.” (Mt 7,3–5)

Ó, hány szor, de hány szor ér zem,
hogy amit csi ná lok, az – ha nem is
szem től szem be sér tőn-bán tón ki -
mon dott mó don, ha nem csak ma -
gam ban pu fog va-for tyog va, de –
már megint „szál ka né zés”. És köz ben,
fel sőbb ren dű ség-tu dat tal meg spé -

kel ve, kár ör ven dőn-gú nyo san „Bez -
zeg én!”-t súg a bel ső hang…

Eny he „vi gasz”, hogy azon nyom -
ban meg szó lal a má sik bel ső hang is,
és meg fed di az el sőt, fi gyel mez tet ve-
em lé kez tet ve ar ra, hogy bi zony ő
sem tö ké le tes, sőt.

Mi köz ben ar ra vá gyunk, hogy
bár csak tény leg tö ké le te sek le het -
nénk, min den al kal mat „meg ra ga -
dunk” ah hoz, hogy – ön iga zo lás -
kép pen? – azt mond has suk: lám, a
má sik sem az. Tesszük ezt ta lán
pont azért, mert tisz tá ban va gyunk
sa ját tö ké let len sé günk kel (is), és tud -
juk, hogy egyéb ként is el ér he tet lent
„cé loz tunk meg”…

De ha el ér he tet len, ak kor be le sem
ér de mes kez de ni, meg sem ér de mes
pró bál ni?! Ak kor „elég”, ha a szál ka -

né zés sel ha gyunk fel – de köz ben a
ge ren dát nem „bánt juk”? A lel künk
mé lyén tud juk – és a lel kem mé lyén
én is tu dom –, hogy nem elég…

Csak ép pen a ge ren dát ki ven ni
olyan ne héz…! Mert a szál ka ugyan
fáj dal ma san tud szúr ni, de pa rá nyi lé -
vén könnyen el tá vo lít ha tó, és alig ejt
se bet. A tes tes-meg ter mett ge ren da
el len ben – tar tó pil lér. Még hoz zá –
leg alább is ezt gon dol juk ró la – fon -
tos, nél kü löz he tet len, ki cse rél he tet -
len tar tó pil lér; az tesz ben nün ket
olyan ná, ami lyen né. Ha ki vesszük –
min den össze dől…

Elég erő sek, bát rak va gyunk-e ah -
hoz, hogy hagy junk min dent össze -
dől ni – és a ro mok he lyé be va la mi
újat, igazi ge ren dá ból állót épí te ni…?

g Vitális Judit

Szál ka és ge ren da

Az in du lás előtt a leg fon to sabb a cél
meg ha tá ro zá sa. Ha el dön töt ted szí -
ved ben, hogy kö ve ted Jé zust, nincs
vissza út! Mi vel hi szel ben ne, és meg-
vagy vissza tér tél hoz zá, Atyád lett az
Is ten, aki szent igé je és Szent lel ke ál -
tal új já szül, s el in dít a kes keny úton,
ha za fe lé az ő or szá gá ba. De nem hagy
egye dül: Jé zus is meg ígér te a Pár tfo -
gót, vi gasz ta lót, bá to rí tót, aki ve zet;
ál ta la hal lod Urad sza vát. Mint egy
mennyei GPS (= Glo bal Po sit ion ing
Sys tem, glo bá lis hely meg ha tá ro zó
rend szer), ak kor szól, ha szük sé ges,
de ha nem fo ga dod meg a ta ná csát,
az élet ve szé lyes le het a szá mod ra!

Te hát be ír tad a célt: Is ten örök or -
szá ga. Je len le gi po zí ci ó dat, tér be li és
idő be li he lyed rög tön ki ír ja a min dent
tu dó glo bá lis hely meg ha tá ro zó rend -
szer. Ő még Ádá mot és Ka int is
meg ta lál ja, te sem rej tőz hetsz el szí -
ne elől! De a leg fon to sab bat, hit be li
ko or di ná tá i dat is lep le zet le nül eléd
tár ja, hogy tisz tá ban légy ön ma gad -
dal, s hogy ki re is szá mít hatsz va ló -
já ban! Uta dat már szü le té sed előtt el -
ren del te, s most, ami kor a start nál a
ke reszt tö vé ből el in dulsz a za rán dok
út ján a mennyei vá ros fe lé, szá mot
kell vet ned je len le gi ké pes sé ge id -
del, adott sá ga id dal, mint a to rony épí -
tő em ber nek, ne hogy va la mi lyen hi -
ány mi att meg hi ú sul jon a ki tű zött cél
el éré se. Ne hagyd ki a szá mí tás ból:
plusz Jé zus! Az el ső üze net: „Kö vesd
az utat, ame lyen ha ladsz!”

De tud nod kell, hogy a kes keny út
nem nyíl egye nes, ezért fi gye lem be
kell ven ned út köz ben, he gyes-völ -
gyes sza ka szo kon ke resz tül ha lad va
az ak tu á lis fi gyel mez te té se ket, ne -
hogy le sod ródj, vagy tév utak ra juss!
„A kö vet ke ző le he tő ség nél for dulj
jobb ra vagy bal ra!” Kör for ga lom -
ban nagy a ve szé lye, hogy nem a cé -
lunk nak meg fe le lő ki já ra ton ha la -
dunk át. De a mennyei GPS konk rét
el iga zí tást ad. Eset leg ezt: „Ha ladj át
egye ne sen a kör for gal mon!” Is ten
igé je min dig egy ér tel mű, csak mi
szok tuk ki for gat ni, fél re ér tel mez ni, a

sa ját ké pünk re és ha son la tos sá gunk -
ra ma gya ráz ni a Szent írás igé it. 

Ahogy a ki já ra tok egy más mel lett
szo ro san van nak a kör for ga lom ban,
úgy a he lyes és a tév utak kö zött is
kez det ben igen ki csi a kü lönb ség. A
haj szál nyi jobb- és bal ol da li el haj lá -
so kat ek kor még ész re sem vesszük.
De ha eset leg túl lép ve a se bes ség ha -
tárt, má so kat le előz ve szá gul dunk,
ha mar ide gen tá ja kon ta lál hat juk
ma gun kat. Nem is kel le nek nagy, lát -
vá nyos bű nök ah hoz, hogy el sza -
kad junk Urunk tól! Pe dig hall hat -
nánk, ha len ne fü lünk a hal lás ra: „Túl -
lép ted a se bes ség ha tárt!” Is ten sze re -
tet tör vé nyét is át hág tad, át gá zol tál az

em be ri együtt élés min den sza bá -
lyán, er köl csi nor má in; a kár ho zat ba
ro hansz, a sza ka dék vár az út vé gén,
ezért: „Az el ső le he tő ség nél for dulj
vissza!” Is mer jük mi a KRESZ sza bá -
lya it, nyílt au tó pá lyán nem le het
csak úgy meg for dul ni, el kell men ni
a leg el ső le haj tó ig, de ad dig már

jócs kán el té ved het tünk, el tér het -
tünk ere de ti cé lunk tól.

Mit te gyünk hát, ha el té ved tünk a
menny or szág fe lé fél úton? Is ten nem
hagy ma gunk ra! Van men tő öt le te a
mennyei GPS-nek, amely csu pán
egyet len szó: „Új ra ter ve zés!” Is ten
szá má ra nincs olyan el ron tott élet,
ame lyet ő meg ne tud na vál ta ni,
olyan mély sé ge a bűn nek, ahon nan
ő ki ne tud na emelni, olyan élet ve szé -
lyes hely zet a sá tán mar ká ban, amely -
ből ő ki ne tud na sza ba dí ta ni! Van
Meg vál tónk és Sza ba dí tónk, ő ter ve -
zi új ra té koz ló, el ve szett éle tün ket, te -
szi új já egé szen, tisz tít ja meg min den
bűn től, hogy új ra en ge del mes, sza vá -
ra hall ga tó, az ő út ján já ró ch ris ti a -
nu sok le hes sünk. 

S ha vissza ta lál tunk az el ha gyott
kes keny út ra, foly tat hat juk, mert
van ke gye lem, s ma még le het, ma
még sza bad; bo rulj le a ke reszt alatt!
Ez a nul la ki lo mé ter kő, csak in nen
foly tat ha tod az utad, de most már a
sa ját bő rö dön meg ta pasz tal va: e kes -
keny út a menny be visz, de sok raj -
ta a zord tö vis! Ámde cél hoz ér hetsz
ezen az ös vé nyen, mert szánt és sze -
re tett min ket: a Mes ter ar ra ment! 

Nem sza po rí tom to vább a szót

ezen a kép ze let be li „pró ba úton”; már
csak az utol só, szá mom ra leg ked ve -
sebb uta sí tás van hát ra. Min den úti -
tár sam nak azt kí vá nom, hogy föl di
za rán dok út ja vé gén a mennyei GPS
e sza va it is meg hall has sa: „Meg ér kez -
tél a cél hoz!”

g – ga rai –

Mennyei GPS na vi gál a kes keny úton
A Szent lé lek mint glo bá lis hely meg ha tá ro zó rend szer

b Az el múlt he tek ben egy nyá ri au tós ki rán du lás so rán elő ször hasz nál -
hat tam a mo dern tech ni ka egyik vi szony lag új esz kö zét: is me ret len
úti cé lom el éré se ér de ké ben rá bíz tam ma gam egy ma gya rul is tu dó
GPS-re. Sab lon mon da tai előbb csak szó ra koz tat tak, de mi u tán több -
ször is hall gat nom kel lett eze ket az in for má ci ó kat, ön ál ló éle tet kezd -
tek él ni gon do la ta im ban, és a cím ben meg fo gal ma zott asszo ci á ci ók -
ra kész tet tek. Jól tu dom, hogy min den ha son lat sán tít, de egy mai fi -
a tal szá má ra ta lán se gí te nek an nak meg ér té sé ben, mit is je lent a Szent -
lé lek ál lan dó je len lé te és mun kál ko dá sa az új já szü le tett ke resz té nyek
föl di éle té ben a mennyei ha zá ba ve ze tő úton… Te gyünk egy kép ze -
let be li „pró ba utat”!

Hogy vagy?… Vá laszt sem vár va si et to vább… Ha rá ér nénk hát ra néz ni, lát -
nánk a sá tánt os tor ral ke zé ben lo hol ni még a hí vők után is… Gond nok há -
zas pár fon tos gyü le ke ze ti ügy ben au tó zott a püs pök höz, aki ér ke zé sük után
le ütöt te a ho mok órát, mond ván: „Tíz per cük van!” (Nem a mi egy há zunk -
ban tör tént.) Sír va tá voz tak a gond no kék…

Jé zus gya log járt… Volt ide je meg hall gat ni, le ha jol ni, por ba ír ni, so ha nem
ké sett el…

Tú róczy püs pök idő be osz tá sa pél da le het a csa lád lá to ga tás ban… Akit ér -
de kel, an nak szí ve sen el mon dom.

„Most nem si e tek, most nem ro ha nok, / most nem ter ve zek, most nem
aka rok, / most nem te szek sem mit sem, / csak en ge dem, hogy sze res sen az
Is ten.” (Túr me zei Er zsé bet)

Ba lázs Bé lá né (Ko zár mis leny)

Ro ha nunk, ro ha nunk?!
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Ma nap ság a fi a ta lok fej lő dé si üte me
na gyon fel gyor sult. Ti zen öt-ti zen hét
éves kor ban – sok szor már jó val
előbb is – az át lag fi a tal már szin te kis
fel nőtt nek szá mít, és rend sze rint
fel nőtt nek is ér zi ma gát, tes ti leg már
szin te az is. A ne mi érett ség azon ban
csak az egyik fel té te le az érett, fel nőtt
jel le gű pár kap cso lat nak, szük sé ges
hoz zá a meg fe le lő ne m i sze rep-ma ga -
tar tás meg ta nu lá sa, hogy úgy tud jon
vi sel ked ni, aho gyan az egy fel nőtt fér -
fi tól vagy nő től el vár ha tó. Ez pe dig a
pszi cho sze xu á lis fej lő dés egy bi zo -
nyos érett sé gi fo kát fel té te le zi.

A pszi cho sze xu á lis érett sé get két do -
log jel lem zi: az egyik, hogy ki ala kul jon
a sze rel mi part ner irán ti igény, vágy ar -
ra, hogy ke res ni és meg ta lál ni akar ja va -
la ki a tár sát, a pár ját. Ezt ne vez zük pár -
ke re ső be ál lí tott ság nak, il let ve az er re
va ló tö rek vés nek, ami azt je len ti, hogy
min den egész sé ges lel kű fi a tal ke res -
ni kez di a hoz zá kor ban, nem ben (ez
a he te ro sze xu á lis ori en tá ció), er köl csi
és hit bé li tekintet ben hoz zá il lő tár sát,
aki men tá li san, a szel le mi szín vo na lat
il le tő en is meg fe lel ne ki.

Fi a tal fel nőtt kor ra fon tos, hogy
ki ala kul jon az egyén ké pes sé ge ar ra,
hogy egy ha son ló ér dek lő dé sű és
érett sé gű, ha son ló élet fel fo gá sú, gon -
dol ko dá sú és igé nyű part ner rel mind -
két fe let ki elé gí tő, har mo ni kus kap -
cso la tot tud jon lé te sí te ni. Ez egy -
sze rű nek hang zik, de a ket tő saj nos
nem min dig jár együtt. A sze rel mi
kap cso lat ra va ló igény több nyi re igen
ko rán, sok szor a ser dü lő kor kez de tén
meg je le nik – bár hal lot tunk már
óvo dás ko ri és kis is ko lás ko ri „bim bó -
dzó” sze rel mek ről is –, a tény le ges

sze re lem ér zé sé re azon ban csak egy
érett, har mo ni ku san fej lő dő fi a tal
ké pes. Az érett sze re lem ké pes sé ge
ak kor ala kul ki, ha ké pe sek a fi a ta lok
köl csö nös al kal maz ko dás ra, szo li -
da ri tás ra, egy más igé nye i nek és ér de -
ke i nek tisz te let ben tar tá sá ra, nem
utol só sor ban az őszin te ség re.

A part ner kap cso la tok nap ja ink ban
sok szor úgy kez dőd nek, hogy mind -
két fél csak a sa ját cél ja i ra gon dol,
gyors si ker re és fe lü le tes el kö te le ző -
dés re tö rek szik. Ez ab ból is lát szik,
hogy sok fi a tal kez det ben in kább
élet tár si kap cso la tot lé te sít, és bi zony
elő for dul, hogy a gyer mek vál la lás
meg elő zi az iga zi el kö te le ző dést, a há -
zas ság kö tést.

Ta pasz ta la tok sze rint sok szor a fil -
mek ből meg fi gyelt vagy má sok tól
hal lott, el me sélt tör té ne tek alap ján
„el le sett sze re pe ket” igyek sze nek jól
„el ját sza ni”, oly kor tü rel met le nül,
egy mást ma ni pu lál va, tak ti káz va,
eset leg zsa rol va meg tar ta ni!

A sze re lem re va ló ké pes ség a tel -
jes őszin te ség, az in ti mi tás és az al -
kal maz ko dás meg ta nu lá sát je len ti. Az
in ti mi tás ra va ló ké pes ség nem bi zal -
mas ko dást je lent, ha nem azt, hogy a
fi a tal ké pes nyíl tan be szél ni az ér zé -
se i ről, ön ma ga és a tár sa előtt is fel -
tár ni a gon do la ta it, a vá gya it. Eh hez
azon ban leg alább há rom fon tos előz -
mény szük sé ges.

A sze re lem re va ló ké pes ség hez
szük sé ges, hogy a fi a tal gyer mek kor -
ban, sőt még a cse cse mő kor ban
meg ta pasz tal has sa az édes any já val,
az édes ap já val, eset leg a gond vi se lő -
jé vel va ló szo ros, biz ton ság ér ze tet és
sze re tő oda adást, fi gyel mes sé get
nyúj tó jó vi szonyt. Ezt ne ve zi a fej -
lő dés pszi cho ló gia biz ton sá gos kö tő -
dés nek, mely kö tő dés ké pes sé ge
szük sé ges ah hoz, hogy a fi a tal is ké -
pes le gyen kö tőd ni és bíz ni a tár sá -
ban, a má sik ban. Lá nyok nál szok tam
is mon da ni, hogy pár vá lasz tás kor
ér de mes meg fi gyel ni, ho gyan be szél
egy fiú az édes any já ról, tisz te let tel
van-e irán ta, mert az anyai min ta se -
gí ti majd a nők kel, a má sik nem mel
va ló kap cso la tá nak ala kí tá sá ban,
épít ge té sé ben. Fi úk nál ha son ló an
fon to sak a fér fi mo del lek, az édes apa,
a nagy pa pa, a fér fi ta nár, az edző stb.
pél dát mu ta tó vi sel ke dé se.

Gyer mek kor ban az is fon tos, hogy
az em ber meg ta nul ja és meg ta pasz -
tal ja a kü lön fé le ér zel me ket, azt, ho -
gyan fe je zik ki má sok, és ho gyan fe -
je zi ki sa ját ma ga az ér zel me it: az örö -
me it, a dü he it és a bá na ta it. Az a leg -
fon to sabb, hogy ön ma gát is sze re tet -
re mél tó nak, sze ret he tő nek tart sa a
párt ke re ső fi a tal! Elő for dul, hogy

prob lé mák vol tak a csa lád já ban, de
ak kor is fon tos, hogy a fi a tal ké pes le -
gyen ön ma gát el fo gad ni és sze ret ni
olyan nak, ami lyen nek a Te rem tő te -
rem tet te. A sze re lem re, sze re tet re va -
ló ké pes ség alap ja a be le ér ző ké pes -
ség, az em pá ti á ra va ló kész ség meg -
szer zé se és moz gó sí tá sa a pár kap cso -
la tok ban.

Az is fon tos, hogy le gyen a fi a tal -
nak ön bi zal ma, ké pes le gyen ön ma -
gá ban is erőt érez ni ah hoz, hogy a
pár ját, a part ne rét meg sze rez ze,
meg be csül je és meg tart sa. Ak kor
nem lesz fél té keny, bi zony ta lan, és
nem ide a li zál ja túl a part ne rét, ha -
nem bí zik ben ne is, se gí ti és szol gál -
ja. Pa e li Su uta ri A Su uta ri-le ve lek
(2005) cí mű köny vé ben – ame lyet az
uno ká já nak ha gyott szel le mi örök sé -
gül – azt ír ja, hogy ak kor kös sön egy
fi a tal – akár fér fi, akár nő – kap cso -
la tot, ha kész a szol gá lat ra, a má sik -
hoz va ló mél tó al kal maz ko dás ra. 

Hoz zá te szem, hogy le gyen ké pes az
in ti mi tás ra, mert az in ti mi tást va ló -
ban biz to sí tó és nyúj tó kap cso lat elő -
nyö sen be fo lyá sol ja mind két fél sze -
mé lyi sé gé nek ki bon ta ko zá sát, ki tel je -
se dé sét, még ak kor is, ha a fi a tal nak
csak so kad szor ra si ke rül meg ta lál nia
az iga zi pár ját, az élet re szó ló tár sat.
A tü re lem és a cél tu da tos ság is az
érett, pár ját ke re ső em ber sa ját ja.
g Cser nyik né dr. Póth Ág nes

Ki le gyen a pá rom? (2.)
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter
„Tu dom, s né ha lá tom, / Mit Te al kot -
tál, cso dá lom; / S to vább ad ni vá gyom
sze re te ted…”

* * *

Tu laj don kép pen egy há zi fel adat tal
kez dő dött: ad ven ti mű sor össze ál lí -
tá sá val bíz ták meg őket a Bony há di
Petőfi Sándor Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban. Blan ka ma ga mel lett tud ta
osz tály tár sát, Krisz tit, aki ki vá ló zon -

go ris ta, de úgy gon dol ta: nem árt egy
kis bő ví tés. Meg ke res te a két Sze me -
rei test vért, Jan kát és Be nit, majd ki -
de rült, hogy van egy har ma dik test -
vér is, Pan ka, aki rá adá sul da lo kat ír. 

Az együtt ze né lés örö me az ad ven -
ti mű so ron túl is tar tott, a gim ná zi -
um dísz ter me pe dig ki vá ló te rep volt
mind a gya kor lás ra, mind pe dig mű -
so rok elő adá sá ra. Ta lál ha tó itt egy ki -
vá ló bil len tyűs hang szer, már csak a
sa ját esz kö ze i ket kel lett oda ci pel ni. 

A pró bák kez det ben spon tán ala -
kul tak. Össze ta lál koz tak a fo lyo són:
„Jössz éne kel ni?” – és már men tek is.
Ba ra bás Pé ter ta nár csat la ko zá sá val
már ko mo lyabb rend ben fo lyik a
fel ké szü lés: hét főn ként van nak a

pró bák, és szük ség ese tén szer dán új -
ra ta lál koz nak.

* * *

„Éb ressz föl, Atyám! / Hadd lás sak
ébe ren, tisz tán!”

* * *

Elő ször az Új ének éne kesfü zet da la -
it pró bál gat ták, majd jöt tek a sa ját da -
lok, ame lyek meg ha tá ro zó ak a ze ne -

kar éle té ben: a ta gok nak szin te lét for -
má juk a kö zös ze ne szer zés. Leg -
több ször a dal lam szü le tik meg elő -
ször, majd va la me lyi kük fe jé ből a szö -
veg is elő óva tos ko dik, ezt az tán kö -
zö sen a ze né hez csi szol ják. Az ered -
mény egy fe szes, lük te tő dal, amely
haj la mos a gya nút lan hall ga tó fü lé -
be fész kel ni ma gát, és na pok kal a ta -
lál ko zás után sem haj lan dó on nan tá -
voz ni. Bát ran vál lal ják a po li fon vo -
kál hang zást, amely a ke mé nyebb rit -
must is ké pes lí rá vá mé lyí te ni.

* * *

„S te in dul hatsz to vább / Azon az
úton, azon az úton.”

* * *

Mi ről szól nak a da lok? El ső ol va sat -
ra a so kat meg ta pasz talt „út”-fi lo zó -
fia fe dez he tő fel az el in du lás, a vá lasz -
tás, a meg ér ke zés stá ci ó i val, de a szö -
ve gek mé lyebb elem zé sé vel az if jú -
kort jel lem ző pró ba té te lek nyo mai
buk kan nak elő. Nincs kész vá lasz,
nincs kész út, nincs kész hit: ki kell
pró bál ni, de va la hol Is ten, a Te rem -
tő „kör nyé kén” bá to rí tást és se gít sé -
get ta lál ha tunk. Nem hit té te le ket
fo gal maz nak meg, ha nem sze lí den
te re lik a fi gyel ni tu dót ab ban, hogy
elő ször ön ma gá ra, majd a má sik
em ber re ta lál jon.

* * *

„Le het még más vi lág hol nap, / Le het
még újabb meg újabb, / Le het még Is -
ten től ál dott, / Le het még…”

* * *

Mi tart ja össze a ze ne kart? Nincs ki -
je lölt ve ze tő, ta ná ri irá nyí tás, bár a
gim ná zi um ta ná ra i nak tá mo ga tá sát
fel tét le nül ki kell emel ni. Az együt -
tes tag jai kü lö nö sen Ma kán Har gi ta
hit ok ta tó lel készt em le get ték sze re -
tet tel. Kö zös él mény ként a lel ki fel -
töl tő dést, a nyu gal mat ér zik meg ha -
tá ro zó nak, ahogy újat al kot va szó lít -
hat ják meg az em be re ket.

A ze ne kar éle te biz to san meg -
vál to zik ez év szep tem be ré től, hi szen
Jan ka – si ke res érett sé gi után –
más hol ta nul to vább. Ke re sik a le he -
tő sé ge ket, ho gyan foly tat ha tó, amit
el kezd tek. Jó len ne egy sa ját bil len -
tyűs hang szer, mert a gim ná zi u mét
nem hor doz hat ják ma guk kal. Most
már rend sze re sen hív ják őket ven -
dég sze re pel ni: vol tak Szek szár don,
Pé csett, Pak son. Min den eset re vár -
juk a foly ta tást…

g Dr. Sra mó And rás

Ke reszt met szet
If jú ze né szek a bony há di gim ná zi um ban

Az együt tes a pak si csa lá di na pon – bal ról jobb ra: Don ovál Krisz ti na, Klenk Blan ka, Sze me rei Pan ka, Sze me rei
Jan ka, Sze me rei G. Ben ja min, Ba ra bás Pé ter

Az együt tes tag jai
• Ba ra bás Pé ter (basszus gi tár)
• Don ovál Krisz ti na (bil len tyűs hang sze rek, ének, rit mus hang sze rek)
• Klenk Blan ka (gi tár, ének, rit mus hang sze rek)
• Sze me rei G. Ben ja min (szó ló gi tár, ének)
• Sze me rei Jan ka (vo kál, rit mus hang sze rek, fu vo la)
• Sze me rei Pan ka (ének, rit mus hang sze rek)

Ti zen he te dik al ka lom mal ren dez -
ték meg az or szá gos evan gé li kus fú -
vós tá bort jú li us 2–12. kö zött a Tol -
na me gyei Kis má nyo kon. A tíz na pos
prog ram ke re té ben a Bu da pest ről, az
Al föld ről, Za la és Ba ra nya me gyé ből,
il let ve Bony hád ról ér ke zett har minc
fi a tal réz- és fa fú vós
egy ház ze nét ta nult,
né mi könnyű ze né vel
szí ne sít ve.

Jo hann At ti la fú vós -
ta nár el mond ta, hogy
ge ne rá ció vál tás van ép -
pen, hi szen az ed di gi
ki csik má ra fel nőt tek,
most már ők kép vi se -
lik a hú zó erőt. A tá bo -
ro zók fel lép tek Bony -
há don, az or szá gos fo -
tó tá bor meg nyi tó ján,
il let ve Mucs fán és Kis -
má nyo kon is ten tisz te -
le ten. Bony hád-Ma jo -
son nyol ca dik al ka lom -

mal ren dez tek egy ház ze nei kon cer tet,
me lyen min den tá bor la kó köz re mű -
kö dött. A kö zel két órás temp lo mi
prog ram ke re té ben Ma kán Har gi ta
lel kész meg ke resz tel te az egyik tá bor -
la kót, Lu kács Ger gelyt.

A tá bor la kók az el múlt ti zen hét

év alatt két szer je len tet tek meg
evan gé li kus fú vós ze nei ki ad ványt,
és ha ma ro san meg je le nik leg újabb
CD-jük, me lyen a bony há di Győr -
ffy Ist ván ko rál fel dol go zá sai lesz nek
hall ha tók.

g Máté Réka felvétele

Fú vós tá bor és ko rál cé dé

b A Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye pak si csa lá di nap ján ön ál ló kon cer -
tet adott a Ke reszt met szet if jú sá gi ze ne kar. Öt if jú ala pí tó já val e kon -
cert előtt be szél get tünk.
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Egy szer volt, hol nem volt, volt egy -
szer egy fi a tal lel kész, aki friss hit tu -
do má nyi  egyetemi ok le ve lé vel be ke -
rült a nagy Bu da pest egy pi ci gyü le -
ke ze té be. Sze re tet tel fo gad ták, szí ve -
sen ma rasz tal ták, ő pe dig fon tos nak
tar tot ta, hogy ala kul jon a kö zös ség.

A pi ci temp lom hoz pi ci kar zat
ugyan tar to zott, de pi ci gyü le ke zet lé -
vén még egy pi ci gyü le ke ze ti te rem
sem volt. Ám egy va sár nap a lel kész
gon dolt egy na gyot: fe le sé gé vel együtt
meg lep ték a gyü le ke ze tet egy nagy
ter mosz te á val és tál ca sü te ménnyel,
ame lyet az is ten tisz te let után ezen a
pad nél kü li kar za ton egy nagy asz tal
mel lett el is fo gyasz tot tak. Így lett eb -
ből a pi ci gon do lat ból az óta nagy ha -
gyo mány, és a he te dik na pon a gyü -
le ke ze ti ta gok a lel ki út ra va ló után
egy mor zsa sze de ge tés nyi be szél ge tés -
re is min dig ott ma rad nak.

Lel ké szünk azon ban nem csak ta -
nai mi att tisz tel te nagy re for má tor
előd jét, de egyet ér tett ve le ab ban is,
hogy fér fi em ber iga zán jót be szél get -
ni csak sör mel lett tud. Ez – tud ta ő

is – nem szo ro san vett ré sze a lu the -
ri teo ló gi á nak, de gon dol ta, fel ve ti az
öt le tet a gyü le ke zet fér fi tag ja i nak,
hát ha len ne ked vük ha vi egy es tét
mun ka után kö tet len ba rá ti be szél -
ge tés sel töl te ni. S mint az már elő re
sejt he tő volt, a gon do la tot ha ma rost
tett kö vet te: meg ala kult a fér fi klub.

Mi vel ez a ma rok nyi csa pat a leg -
kü lön fé lébb fog lal ko zá si hát tér rel és
ér dek lő dé si kör rel bír, a „fo lyé kony”
és kol bá szos ke nyér mel lett a leg vál -
to za to sabb té mák ke rül nek te rí ték -
re eze ken az es té ken, mint például a
fe kete lyuk és a teológia közötti kap -
cso lat kérdése. És hogy er re a kö zös -
ség re mi lyen nagy szük ség van, azt mi
sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy bár
if jú lel ké szünk idő köz ben át ad ta he -
lyét egy má siknak, a fér fi klub – tag -
jai kö zött ő ma ga is – ren dü let le nül
meg tart ja ezen es té ket. Itt nem csak
ta nul nak egy más tól, vagy az igé ről el -
mél ked nek, de a leg fon to sabb, hogy
hit ben és gyü le ke zet ben erő söd nek.

Aki nem hi szi, jár jon utá na!
g – bo dazs –

A fe ke te  lyuk
és a teo ló gia ese te

Avagy mi ről be szél get nek
a fér fi ak Pestúj he lyen

Biz tos va gyok ab ban, hogy ol va só im -
nak is is me rő sen cseng az „unal mas
pré di ká ció” szó kap cso lat, és va ló szí -
nű leg az „unal mas” az a jel ző,
amellyel a pré di ká ci ót leg gyak rab ban
il le tik. Iro dal mi és film mű vé sze ti
pél dák azt mu tat ják, hogy ez nem -
csak a mi egy há zunk ban, nem csak
Ma gyar or szá gon és nem csak a mi ko -
runk ban van így. Em lé kez zünk a
Tom Sawyer ka land ja i ra, a Švejk re,
Ing mar Berg man film je i re vagy a
Cso ko lá dé cí mű ro man ti kus víg já ték -
ra. Nem vé let le nül író dott a 101
Things to Do Du ring a Dull Ser mon
(„101 öt let, mit te he tünk egy unal mas
pré di ká ció alatt”; a szer zői Tim Sims,
Dan Peg oda, Mar tin Wroe és Ad ri -
an Re ith).

Az in ter ne ten Jo na tan Matts son
svéd – fel te he tő en ka to li kus – pap ír -
ja: „I’m sorry I ha ve to say it, but one
of the dul ler parts of the Sun day High
Mass is the block con sisting of scrip -
tu re read ings and the fol lo wing ser -
mon”, az az: „Na gyon saj ná lom, de azt
kell mon da nom, hogy a va sár na pi
nagy mi se egyik leg unal ma sabb ré sze
az ige ol va sás ból és az azt kö ve tő
pré di ká ci ó ból ál ló blokk.” (http://li -
tur gia sem per re for man da.blog -
spot.com)

Klaus Doug lass sváj ci szü le té sű né -
met evan gé li kus lel ki pász tor köny vé -
ben ol vas hat juk: „A pré di ká ció el -
vesz tet te te kin té lyét. A né met pro tes -
táns egy ház ban köz vé le mény-ku ta -
tást vé gez tek, amely ből ki de rült,
hogy a pré di ká ci ók na gyon kis ér dek -
lő dés re tar ta nak szá mot. (…) A mi
kul tú ránk ban szin te min den em ber
hal lott már pré di ká ci ót, sőt a leg töb -
ben nem is egyet. És a túl nyo mó
több sé gük úgy ta lál ta, hogy nem ér -
de mes is mé tel ten ki ten ni ük ma gu kat
en nek a ta pasz ta lat nak.” (Is ten sze re -
te té nek ün ne pe, Kál vin Ki adó – Lu -
ther Ki adó, Bu da pest, 2005, 142. ol -
dal) Pél dá im ból lát szik, hogy az
unal mas pré di ká ció nem is me ret len
a lel ké szek előtt sem, sőt ta lál koz tam
olyan lel késszel, aki sa ját pré di ká ci -
ó i ról is tud ta, hogy azok bi zony
unal ma sak.

Mond hat juk azt, hogy nem ér de -
mes a kér dés sel fog lal koz ni, sőt te -
kint het jük ta bu té má nak is, azon -
ban ha fi gye lem be vesszük azt a ta -
pasz ta la to mat, hogy temp lom ba
nem já ró ke resz tény test vé re im tá -
vol ma ra dá suk okai kö zött el ső he -
lyen je lö lik meg az unal mas pré di ká -
ci ót, ak kor – úgy gon do lom – még -
sem le het sző nyeg alá sö pör ni ezt a
té mát. Az egy ház jö vő je szem pont já -
ból élet be vá gó an fon tos kér dés ről
van szó!

En gem az unal mas pré di ká ci ók
prob lé má ja már gye rek ko rom óta
fog lal koz tat, ren ge te get tör tem raj -
ta a fe jem (unal mas pré di ká ci ók
alatt is), és bár meg ol da ni – má sok -
hoz ha son ló an – mind má ig nem
tud tam, most köz re adom ed di gi „ku -
ta tá sa im” ered mé nyét, hát ha né hány
új gon do lat tal hoz zá já rul ha tok a
prob lé ma eny hí té sé hez.

Mi előtt a té ma tár gya lá sá ba kez -
de nék, tisz táz ni sze ret ném azt, hogy
a pré di ká ció és az ige hir de tés nem
szi no ni mák. Az ige hir de tés az Ige
üze ne té nek tol má cso lá sa, ami tör tén -
het pré di ká ció for má já ban, de tör tén -
het más for má ban is, pél dá ul be szél -
ge tés vagy mű vé szi al ko tás se gít sé gé -
vel is. Te hát a pré di ká ció az ige hir de -
tés nek egy for má ja csu pán.

Úgy gon do lom, a prob lé ma on nan
ered, hogy a pré di ká ció nem 21. szá -
za di, de még csak nem is 20. szá za -
di mű faj. A leg na gyobb baj az, hogy

nem „in ter ak tív”. Is ko lá ban – még
egye te men is – le he tő sé ge van a
hall ga tó ság nak ar ra, hogy köz be -
kér dez zen, ha nem ért va la mit, il let -
ve fel hív ja az elő adó fi gyel mét az eset -
le ges té ve dé sek re. Mi an nak ide jén az
egye te men él tünk is a le he tő ség gel,
és ez zel rész ben a sa ját dol gun kat
könnyí tet tük meg, mert nem ne -
künk kel lett a bo nyo lult gon do lat me -
ne tet meg fej te nünk, rész ben az elő -
adót kí mél tük meg at tól, hogy hi bás
szá mí tás vagy hi bás kö vet kez te tés
ered mé nye ként té ves konk lú zi ó ra
jus son. 

Pré di ká ci ót hall gat va is sok szor tá -
mad nak olyan kér dé se im, ame lye ket
szí ve sen fel ten nék a pré di ká ló lel -
kész nek, és sok szor hal lot tam olyan
té ve dé se ket is a szó szék ről (fő ként a
tu do má nyok, a mű vé sze tek vagy
bul vár hí rek te rü le tén), ame lye ket
szí ve sen he lyes bí tet tem vol na, meg -
kí mél ve a lel készt a té ves kö vet kez -
te té sek től. Egy szer va la ki azt mond -
ta, hogy ott van hét köz ben a bib lia -
óra, az a kér dé sek meg vi ta tá sá nak a
he lye. Csak hogy nincs iga za: na -
pok kal ké sőbb ne héz vissza idéz ni a
pon tos kon tex tust, amely ben a prob -
lé más mon da tok el hang zot tak, a
té ve dé se ket pe dig pon to san az előtt a
hall ga tó ság előtt kell he lyes bí te ni,
ame lyik hal lot ta. Nem min den ki
jut el bib lia órá ra, és ha el jut is, an -
nak ál ta lá ban nem a va sár na pi pré -
di ká ció a té má ja. 

Egy idő ben if jú sá gi bib lia órán „di -
vat” volt ki kér dez ni a va sár na pi ige -
hir de tést. Az ered mény le súj tó volt.
Ké sőbb né hány bib lia órás tár sam
jegy ze tel ni kez dett a temp lom ban,
hogy ne ég je nek le, de nem hi szem,
hogy pél dá juk kö ve ten dő len ne: ez -
után se tud tak sok kal töb bet el mon -
da ni, mint a lu the rá nus pré di ká ci ók
váz la tá nak kö te le ző há rom pont ját.
Egyéb ként sem a pré di ká ci ó kat kel -
le ne meg je gyez nünk, ha nem az ige
üze ne tét. 

A pré di ká ció mű fa ja elég gé meg -
ha tá ro zat lan, ta lán az esszé hez ha son -
lít ha tó leg in kább. Hal lot tam szó -
szék ről már a szó szo ros ér tel mé ben
vett ige ma gya rá za ton kí vül úti be szá -
mo lót, bi zo nyos spi ri tu á lis irány za tok
ki át ko zá sát, po li ti kai ál lás fog la lást,
hír adást és ren ge teg „me di tá ci ó nak”
ne ve zett sza bad asszo ci á ci ót. Be kel -
lett lát nom, hogy nem igaz az, hogy
a szó szék ről min dig Is ten igé je szól.

Más mű fa jok kal el len tét ben a pré -
di ká ci ót nem szok ták nyíl tan kri ti zál -
ni. Olyan mon da tot már hal lot tam is -
ten tisz te let után, hogy „tisz te len dő úr,
ilyen jó pré di ká ci ót már ré gen nem
hal lot tam”, de olyat még so ha sem,
hogy „tisz te len dő úr, ez sem mit -
mon dó, unal mas köz hely volt csu -
pán”. Én ugyan né hány éve ír tam né -
hány  kri ti kát rá di ó ból fel vett pré di -

ká ci ók ról, de ez zel nem te rem tet tem
mű fajt, és nem jut tat tam el a pré di -
ká to rok hoz sem. 

Az a tény, hogy a pré di ká ci ók ról
nem szo kás kri ti kát ír ni, nem je len -
ti azt, hogy nincs sem mi lyen vissza -
jel zés, csak hogy ez a vissza jel zés – sa -
já tos mó don – eset leg egy-két em -
ber öl tő nyi ké sés sel ér ke zik: ma még
a temp lom ba já rók nagy ré sze úgy ta -
nul ta ott hon, hogy „min den va sár nap
il lik el men ni a temp lom ba füg get le -
nül at tól, hogy mi lyen a pré di ká ció”,
de gyer me ke ink már olyan vi lág ban
nő nek fel, ahol nem le het sze met

huny ni az unal mas sá guk fe lett, mert
ők nem lesz nek temp lom ba já rók, ha -
csak nem ér zik azt, hogy ér de mes el -
men ni ük. 

Hogy mi kor mond hat juk azt, hogy
ér de mes volt részt ven ni egy is ten -
tisz te le ten (szán dé ko san nem pré di -
ká ci ót ír tam, bár nagy já ból ez az
egyet len vál to zó ré sze az is ten tisz te -
let nek, így dön tő en a pré di ká ci ón
mú lik)? Nos, azt szok tam mon da ni,
hogy ha ugyan az az em ber lép ki a
temp lom ból az is ten tisz te let vé gén,
mint aki be lé pett, az az sem mi vál to -
zás nem tör tént, ak kor fö lös le ges volt
el men nie. A szá mom ra hasz nos pré -
di ká ció után emel ke dett lé lek kel
vagy a jó ra va ló el szá nás sal vagy egy
– ko ráb ban meg nem ér tett vagy fél -
re ér tett – ige hely meg is me ré sé vel tá -
voz tam. Ez több ször is mind össze
egyet len mon dat ered mé nye volt,
te hát nem kell túl sá go san sok ah hoz,
hogy egy pré di ká ció hasz nos le gyen
va la ki szá má ra. 

Ez is sa já tos vo ná sa a pré di ká ci ó -
nak: se hol má sutt nem ta lál koz tam
olyan szél ső sé ge sen el té rő meg íté lés -
sel, mint pré di ká ci ók ese tén. Gyak -
ran érez tem pré di ká ci ót sem mit -
mon dó nak, míg a mel let tem ülő
test vé rem ára do zott, hogy mi lyen jó
volt, és for dít va is elő for dult: én
öröm mel tá voz tam, mert „kap tam
va la mit”, má sok vi szont bosszan -
kod tak az el vesz te ge tett idő mi att.
Per sze azért van nak olyan pré di ká -
ci ók, ame lyek ről szin te min den ki
gaz da gab ban tá vo zik, és olyan is,
amely ről szin te min den ki bosszan -
kod va.

Sa já tos vo ná sa a pré di ká ci ó nak
az alap ige. Er ről vagy van mon da ni -
va ló ja a pré di ká tor nak, vagy nincs, vi -
szont a pré di ká ci ó nak „il lik” leg -
alább ti zen öt-húsz per cig tar ta nia ak -
kor is, ha csak ötperc nyi a mon da ni -
va ló. Ilyen kor a ke vés bé tisz tes sé ges
pré di ká tor el kezd min den mon dat
he lyett há rom-négy mon da tot mon -
da ni, hogy tel jék az idő. A tisz tes sé -
ge sebb más meg ol dást ke res, pél dá -
ul meg em lít egy má sik (eset leg har -
ma dik) igét is, ame lyek ről már tud
be szél ni.

(Folytatása következő számunkban)

Az unal mas pré di ká ció

„Te kin te tem a he gyek re eme lem: Hon -
nan jön se gít sé gem? Se gít sé gem az Úr -
tól jön, aki az eget és a föl det al kot -
ta.” (Zsolt 121,1–2) Ez volt az Út mu -
ta tó jú ni us 19-i igé je. Jú ni us 19. pe -
dig az a nap volt, ami kor hu szon nyolc
ta gú gyü le ke ze ti cso por tunk kal el in -
dul tunk Do mony ból, hogy meg lá to -
gas suk né met or szá gi test vé re in ket.

„Mi lyen ta lá ló ez az ige – gon dol -
tuk ma gunk ban, ami kor az in du lást
kö ve tő en a bu szon ül ve fel ol vas tam
az Út mu ta tó út ra va ló ját –, hi szen es -
té re már mi is az égig érő garm isch-
par ten kirche ni he gyek re emel het -
jük te kin te tün ket.” Ak kor még nem
tud tuk, hogy az Úr nak tel je sen más
ter ve van ar ra a hét re.

Sej tel münk sem volt ar ról, hogy az
egész hé ten át tar tó eső ben leg in kább
azért emel jük majd a he gyek re a sze -
mün ket, hogy tisz ta, na pos idő ért fo -
hász kod junk, és kér jük az Urat, hogy
leg alább egy rö vid idő re hadd lás suk
Né met or szág leg ma ga sabb hegy csú -
csát, a fel hő be bur ko ló zott Zugspi tzét.
Ez utób bi ki vált ság nem ada tott meg
ne künk a sok imád ság és re mény ke -
dés el le né re sem. És még is…

…fe lejt he tet len él mé nyek kel let -
tünk gaz da gab bak, ahogy a töb b e zer
mé te res hegy csú csok gyű rű jé ben
áll va meg néz het tük az ehr wal di – a
nyá ri nap for du ló ün ne pé re gyúj tott
– he gyi tü ze ket, vagy ami kor a Part -
nach fo lyó sza ka dé ká ban vé gig sé tál -
tunk a fö lénk tor nyo su ló szik lák és a
le zú du ló víz esé sek alatt. Vé gig jár tuk
Mit ten wal dot, a he gyek kö zött el rej -
tett kis vá rost, amely he ge dű ké szí tő -
i ről vált hí res sé. Meg néz het tük a
pom pás lin der ho fi kas télyt, ahol
egy kor II. La jos ba jor ki rály mú lat ta
ide jét. Be néz tünk az et ta li ko los tor -
ba, ahol a szer ze te sek hat száz öt ven
éves re cept alap ján fő zik a kör nyék
leg fi no mabb sö rét. Meg mász tuk a vi -
lág leg költ sé ge sebb sí sán cát (Gar -
misch ban), és tü rel me sen vi sel tük,
ami kor a va sár na pi is ten tisz te le tün -
ket el mos ta a vi har a hegy ol dal ban. 

Há lá sak va gyunk Is ten nek azért,
hogy mind ezt át él het tük, mert az
ilyen él ményt nem le het sza vak ba ön -

te ni, és az ilyen tá jat nemigen le het
fény ké pen meg mu tat ni. Ott kell len -
ni, hogy rá cso dál koz hass.

…a test vé ri kö zös ség is nö ve ke dett.
A do mo nyi cso port élet kor te kin te té -
ben na gyon szí nes re si ke re dett, hi szen
kép vi sel tet te ma gát ben ne egytől
hatvankilenc éves ko rig min den kor -
osz tály. De az él mé nyek és a ki hí vá -
sok össze ko vá csol tak min ket. Kö ze -
lebb ke rül tünk a né met test vér gyü le -
ke zet lel ké sze i hez és tag ja i hoz is, akik
za var ba ej tő ven dég sze re tet tel és gon -
dos ko dás sal vet tek min ket kö rül.

A test vé ri kö te lé ket erő sí tet ték
azok a gyü le ke ze ti és ve ze tő sé gi ta -
lál ko zá sok is (képünkön), ame lyek hi -
va ta lo san és ba rá ti kör ben is le he tő -
sé get ad tak az is mer ke dés re, il let ve
a ré gi kap cso la tok fel ele ve ní té sé re. 

A ha za in du lás előt ti es tén kö zö sen
el ül tet tünk a par ten kirche ni pa ró kia
ud va rán egy itt hon ról ma gunk kal
vitt dió fát. Tet tük ezt ab ban a re -
mény ben, hogy gyö ke ret ver az ide -
gen föld ben is, és te re bé lyes fá vá nö -
vek szik, amely sok gyü möl csöt te rem
majd né met ba rá ta ink szá má ra. Part -
ner kap cso la tunk ra is ilyen re mé -
nyek kel te kin tünk: Is ten ál dá sát vár -
juk hoz zá, hogy nö ve ked jen, te re bé -
lye sed jen és sok gyü möl csöt te rem -
jen mind egyik fél szá má ra.

Egy do log biz tos: a do mo nyi ak Né -
met or szág ban meg ta pasz tal hat ták
az égi ál dás mel lett a mennye it is.
Meg aján dé ko zott nak érez zük ma -
gun kat, hogy a rossz idő já rás el le né -
re szép él mé nyek ben és lel ki ek ben is
gaz da god va tér het tünk ha za. 

g –sb–

He gyek re tekintettel…

g He ré nyi Ist ván
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia pót fel vé telt
hir det a 2009/2010-es tan év re

Teo ló gus szak ra (BA) lel ki pász to ri szak irány ra. A sza kon teo ló gus
szak ké pe zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je nyolc fél év.

A szak irá nyon be lül há rom spe ci a li zá ció vá laszt ha tó:
– gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek

klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki -
gon do zás, ta ní tás…);

– misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői,
if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka társi, misszi o ná ri usi fel ada tok va -
la me lyi ké re is;

– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se -
gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.

A vá lasz tott spe ci a li zá ci ót az ok le vél be tét lap ján tün tet jük fel.
Az alap kép zés fel ké szít a teo ló gi ai, hit ta nár-ne ve lő és a val lás tu do mány

mes ter szak ra (MA), to váb bá le he tő sé get nyújt alap fo ko zat ra (BA) épü -
lő szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon to váb bi szak kép zett sé gek meg -
szer zé sé re is.

Kán tor szak ra (BA) olyan hí vő fi a ta lo kat (és idő seb be ket) vá runk, akik
szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni a gyü le ke ze tek ének-ze nei szol gá -
la tá ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je hat
fél év. A sza kon be lül vá laszt ha tó kép zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel). A
kép zés ál la mi lag fi nan szí ro zott.

Je lent ke zé si ha tár idő: au gusz tus 28.
A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu) vagy
a Ta nul má nyi Hi va tal tól igé nyel he tő (1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.; tel.:
1/342-7534 vagy 20/886-0846; e-mail: bta@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H I R D E T É S

Kol lé gi u mi fel vé te li
A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um, ahol a szál lás -
le he tő ség mel lett ide á lis fel té te le ket biz to sí tunk a di á kok tes ti-lel ki-spi -
ri tu á lis fej lő dé sé hez is. Ha fel vet tek a fő is ko lá ra/egye tem re, és szí ve sen
lak nál egy ke resz tény kö zös ség ben – je lent kezz a Ti ran nosz Ház ba! To -
váb bi in for má ció: web: www.ti ran nosz haz.hu; e-mail: ti ran nosz haz@ti -
ran nosz haz.hu; tel.: 20/590-0534.

H I R D E T É S

Ré gi, de igaz mon dás: „Aki nem be -
csü li a múlt ját, nem ér dem li a jö vő -
jét.” Már pe dig a ma gyar had tör té ne -
lem egyik leg na gyobb di a da lát, az
1102 év vel ez előt ti po zso nyi csa tát va -
la ho gyan el fe lej tet tük, em lé két nem
ápol juk. Még ak kor sem, ha ez a 907-
es esz ten dő né pünk szá má ra a fris -
sen el fog lalt Kár pát-me den ce fe let -
ti ura lom sta bi li tá sát, va la mint a ki -
ma gas ló an  si ke re s Ár pád nagy fe je de -
lem ha lá lát hoz ta.

Mi is tör tént ak kor, vagy is 907 jú -
ni u sá ban és jú li u sá ban? Ad dig ra már
az Ár pád nagy fe je de lem ál tal ve zé relt
ha tal mas tett, a ka to nai és po li ti kai
zse ni a li tá sá ról ta nús ko dó hon fog -
la lás le zá rult, né pünk szi lár dan ural -
ta az egész Kár pát-me den cét, sőt

még an nál is töb bet, hi szen a tel jes
Bé csi-me den ce is a fenn ha tó sá gunk
alá tar to zott. 

Eb ben a hely zet ben ha tá roz ta el
IV. La jos, a Ke le ti Frank Bi ro da lom
ki rá lya, hogy össze gyűj ti tel jes had -
ere jét, és vissza fog lal ja azo kat a te rü -
le te ket, ame lye ket a ma gyar ság a
ba jo rok tól vett el. A ko ra be li for rá -
sok egy ér tel mű en le ír ják IV. La jos ki -
rály cél ját: „El ren del jük, hogy a ma -
gya rok ki ir tas sa nak.” Gi gan ti kus had -
erőt gyűj tött össze: száz ezer ka to nát.
Ek ko ra had erő vel csak szá za dok kal
ké sőbb a ta tár, majd még ké sőbb a tö -
rök tá ma dott ránk. Csak hogy 1102
év vel ez előtt ez a száz ez res had még
a gye pű el ve ként em le ge tett ha tár -
sza ka szon sem tu dott át jut ni!

Itt azért egy szó ra meg kell áll -
nunk. Mi is ez a gye pű el ve? Hon szer -
ző ele ink or szá gunk ha tá rai men tén
min den hol egy rend kí vül szé les ha -
tár őri ze ti te rü le tet, úgy ne ve zett gye -
pűt hoz tak lét re. Ez két rész re osz lott,
a kül ső, la kat lan, va la mint a bel ső,
gyé ren la kott te rü let re. Az előb bit a
könnyű lo vas, te hát gyor san moz gó,
ám kis szá mú fegy ve res lö vők vi gyáz -
ták, akik nek az volt a dol guk, hogy
ész lel jék a be to la ko dó kat, és ri asszák
a mö göt tük lé vő na gyobb szá mú ha -
tár vé del mi erő ket. Ezek nek pe dig
az volt a fel ada tuk, hogy vil lám -
gyors tá ma dá suk kal, majd szín lelt
meg fu ta mo dá suk kal és új bó li tá ma -
dá suk kal zak las sák, il let ve fá rasszák
az el len sé get. Mind ezt pe dig a törzs -
szö vet ség fő erő i nek be ér ke zé sé ig
kel lett ten ni ük. 

A két gye pű te rü le tet az aka dá lyok -
kal te le tűz delt gye pű el ve vá lasz tot -
ta el, ame lyen az át jár ha tó sá got aka -
dály men tes ré szek, úgy ne ve zett ka -
puk biz to sí tot ták – gon dol junk csak
a du nán tú li Ka pu vár ra, amely egy
ilyen ka pu ról kap ta a ne vét. Szó val
ugyan csak ne héz volt ezen a mély ség -
ben ta golt vé del mi rend sze ren ke -
resz tül ha tol ni.

La jos ki rály úgy gon dol ta, hogy ne -
ki si ke rül ni fog. Had ere jét, mely leg -
na gyobb rész ben ne héz gya log ság -

ból ál lott, há rom had osz lop ra osz tot -
ta. A ki rály a tar ta lék se reg gel Enns -
burg ban ál lo má so zott. A Du na észa -
ki part ján elő nyo mu ló se re gét Lu it -
pold ha tár gróf ve zet te; a dé li part
men tén tá ma dó had osz lo pot Di et -
mar salz bur gi ér sek; kö zé pen pe dig,
vagy is a Du nán Sieg hard her ceg irá -
nyí tot ta a ha jó ha dat.

A dé li had erő az ak kor még ál ló ró -
mai li mes nyom vo na lán ha lad va jú -
ni us 17-én tört be az or szág ba, és hu -
szon öt ki lo mé te res át la gos me net tel -
je sít ménnyel ha lad va jú ni us 24-én át -
kelt a Bé csi-er dőn. A ba jor tá ma dást
a gye pű sáv ban őr já ra to zó ma gyar
fel de rí tők va la hol a Bé csi-er dő nyu -
ga ti vo nu la tá nál ész lel ték, és azon nal
út nak ered tek a hír rel a ha tár vé del -

mi egy sé gek hez és
a szál lás te rü le te ken
tar tóz ko dó tör zsi
fő erők höz. 

A ha tár vé del mi
erők a ri asz tás után
el in dul tak a gye pű -
sáv mély sé gé be,
hogy ki hasz nál va a
könnyű lo vas ság
moz gé kony sá gát az
el len ség elő nyo mu -
lá sát fo lya ma tos
zak la tá suk kal las -
sít sák. A szá mí tá -
sok azt mu tat ják,
hogy a ba jor had -
osz lop a Fischa fo -
lyó kör nyé ké ig el -
len ál lás nél kül vo -
nul ha tott. Azon ban

eb ben a tér ség ben már meg je len tek
a ha tár vé del mi erők, és jú ni us 26-án
harc ba is bo csát koz tak a tá ma dók el -
ső cso port ja i val. Et től kezd ve a gye -
pű sáv ban fo lya ma to san nyo mon kö -
vet he tő a ha tár vé de lem ha lo ga tó
harc te vé keny sé ge. Va ló szí nű leg ek -
kor ra már az is ki vi lág lott, hogy az el -
len ség há rom had osz lop ban tör elő -
re. A ri asz tott ma gyar tör zsi had erő
el ső cso port jai jú ni us 28-án ér kez tek
a tér ség be.

Hoz zá kell ten ni ehhez, hogy a tel -
jes ma gyar had erő nem vett részt a
po zso nyi csa tá ban, hi szen a Ke let-

Ma gyar or szá gon élő ka to na ság nem
tu dott ide ér ni. Ár pád nagy fe je dem
ezért rend kí vül koc ká za tos ter vet
dol go zott ki, és ép pen eb ben mu tat -
ko zik meg ka to nai zse ni a li tá sa. El ha -
tá roz ta, hogy a ren del ke zé sé re ál ló
had erőt össze von ja, és ez zel a nagy -
já ból húsz ezer ka to ná ra te he tő had -
dal kü lön-kü lön tá mad ja meg IV.
La jos ki rály há rom had osz lo pát. 

A terv fon tos ele me volt, hogy a
gye pű el ve bel ső ré szét ké pe ző Po zso -
nyig úgy vo nul vissza, hogy ap róbb lo -
vas cso por to su lá sok kal fo lya ma to san
nyug ta la nít ja a né met had osz lo po kat.
Nem volt olyan éj sza ka, ami kor a ma -

gyar ka to nák ne bo rí tot ták vol na
láng ba égő nyi la ik kal a né me tek tá bo -
ra it, és nem volt olyan nap pal, ami -
kor szin te a sem mi ből ne in téz tek vol -
na vil lám gyors tá ma dást, majd szin -
te ugyan olyan gyors vissza vo nu lást.
Mi vel a ma gyar nyi lak két szer olyan
messzi re lőt tek, mint a né me te kéi, az
el len ség úgy szen ve dett el je len tő sebb
vesz te sé get, hogy köz ben a ma gya -
rok ban nem tu dott kárt ten ni.

Ár pád nagy fe je de lem ily mó don,
sza ka dat lan el len csa pá sok kö ze pet -
te vo nult vissza Po zso nyig, ahol is a
Du na dé li part ja men tén elő renyo -
mu ló salz bur gi ér sek ne héz sze kér -
vár mö gé sán col ta el ma gát. Vesz té -
re, mert Ár pád a tá bort fel gyúj tot ta,
és a ki tá ma dó ba jo ro kat le győz te.
Még azon az éj jel a leg na gyobb
csend ben át úsz ta tott a Du nán a ma -
gyar had se reg, s más nap haj nal ban a
né me tek túl par ti had osz lo pát is meg -
sem mi sí tet te. A fő ve zé ren kí vül két
ér sek, két püs pök, há rom apát és ti -
zen ki lenc ba jor fő úr esett el eb ben a
két vi a dal ban. 

Har mad nap a ha jó had ra ke rült a
sor, ezt a messzi re hor dó ma gyar nyi -
lak fel gyúj tot ták. Ár pád nagy fe je -
de lem így há rom nap alatt há rom se -
reg fö lött ün ne pel he tett tö ké le tes
di a dalt. 

A koc ka for dult, a tá ma dot tak tá -
ma dók ká vál tak, a ma gyar ka to nák
pe dig űz ték a szét vert ha dak meg fu -
ta mo dott ma rad vá nya it, me lyek kel
csak nem egy szer re ér kez tek Enns -
burg kö ze lé be.

La jos ki rály a me ne kü lők kel meg -
erő sí tett, pi hent ha da i val vo nult Ár -
pád el len. A te rü le tet, ahol a két se -
reg ta lál ko zott, ol dalt er dők sze gé -
lyez ték, s Ár pád ve zér itt erős csa pa -
to kat he lye zett el. La jos ki rály tá ma -
dá sa után a ma gyar lo vas ság csak ha -
mar fu tás nak eredt, a né me tek pe dig
di a dalt re mél ve nyo mul tak utá nuk.
De amint az er dő mel lett el ha lad tak,
a les ben ál ló ma gyar csa pa tok bor -
zasz tó ri a dás sal ki tör ve, hát ba tá mad -
ták őket. E pil la nat ban a fu ta mo dók
meg for dí tot ták lo va i kat, és sű rű nyi -
la zás sal fo gad ták ül dö ző i ket, akik
két tűz kö zé szo rul tak.

Hogy a né met had se reg ve re sé ge
tel jes volt, azt az egy ko rú és ki csit ké -
sőb bi év könyv írók sem ta gad ják. La -
jos ki rály már nem mert töb bé ba jor
föl dön tar tóz kod ni, Né met or szág
biz to sabb nyu ga ti ré szé be hú zó dott. 

De a ma gyar ság is nagy ál do za tot
ho zott ezért a di a da lért! Nem más,
mint az ak kor már hat van nyolc éves
Ár pád nagy fe je de lem volt ez az ál do -
zat. Ő is, és há rom fia, vagy is Tar hos,
Ül lő és Ju tas is be le halt eb be a vé res
küz de lem be. Csak a leg ki sebb fia,
Zol ta ma radt élet ben, tő le szár ma zik
te hát az Ár pád-há zi ki rá lyok so ra.

g Je zsó Ákos

Ár pád ve zér utol só di a da la

A hónap könyve – júliusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Dietrich Bonhoeffer: Követés
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1900 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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„Lu das Ma tyi is tud ja, hogy pá ro -
san szép az élet!” – hirdettetik
úton-útfélen. 

Így ön ma gá ban – fel té ve, hogy
fér fi és nő há zas sá gá ra gon do lunk
– nincs is ez zel a ki je len tés sel
sem mi baj, hi szen mind annyi an
ar ra vá gyunk, hogy meg ta lál juk a
má sik fe lün ket, a ne künk ren delt
párt, aki vel az tán hol to mig lan-
hol tá iglan együtt él he tünk. Mi ért
ne kí ván hat ná ma gá nak ezt Lu -
das Ma tyi is?!

Hogy ak kor hol van itt a prob -
lé ma? Nem, nem a most meg nem
ne ve zett bank aján la tát aka rom
ele mez get ni; a rek lám, an nak is a
pla k át vál to za ta bosszan tott fel,
azon sze re pel ugyan is esz me fut ta -
tá som nyi tó mon da ta. Cso dál ko -
zom is, hogy még egyet len fe mi nis -

ta és/vagy az asszo nyok, nők jo ga -
it vé dő szer ve zet nem til ta ko zott el -
le ne. (Az, hogy az erő sebb nem
kép vi se lői kö zül sem hör dült fel
raj ta sen ki, in kább el ke se rít…)

Per sze el kép zel he tő, hogy a szó ban
for gó pla kát lát tán csak az én fe jem -
ben ját szó dott le a kö vet ke ző asszo -
ci á ció: Ma tyi egy lu dat tart a hó na
alatt – Ma tyi csa lád ala pí tás ra gon -
dol – er go le en dő asszony társ ként
Ma tyi egy „li bá ról” ál mo do zik…

Ér tem én, hogy Ma tyi a lúd tól
Lu das, és hogy nem meg je le ní te ni
a tő le el vá laszt ha tat lan jó szá got
óri á si bak lö vés len ne – de ta lán
ugyan ek ko ra bak lö vés (ha nem
egye ne sen az em be ri jo gok meg sér -
té se!) le he tő sé get ad ni a fen ti kép -
zet tár sí tás ra… 

g – vitális –

Nem a lúd a lu das

Cső vár föld raj zi és ha di tech ni kai ér -
te lem ben a Fel vi dé ket vé dő nóg rá di
erő dí té sek kö zé tar to zott. Nap ja -
inkban Pest me gyé ben ta lál juk, az azo -
nos ne vű köz ség kül te rü le tén, szin te
Nóg rád me gye ha tá rá ra ta pad va.

A fa lu nincs iga zán fel ké szül ve a
vár tu riz mus ra: a vár hegy hez ve ze tő
út nincs ki táb láz va, a la kott te rü let
vé gén található egyet len jel zés is
fél re ve ze tő, rossz irányt szab az uta -
zó nak. Ha vi szont meg lel jük a vár -

ba ve ze tő gya lo gutat, si ker rel jár ha -
tunk, és ek kor már a tu ris ta jel zé sek
is a helyes irányba visznek.

Há rom ne gyed órá nyi er dei sé ta
után a ha tal mas mész kő csúcs te te jé -
ről fan tasz ti kus ki lá tás nyílik a Cser -
hát ra. A 13. szá zad ban emelt vár pe -
dig rom ja i ban is fen sé ges. Ka pu- és la -
kó tor nyá nak ol dal fa lai da col nak az
idő vel, az egy ko ri la ko má kat idé ző
kony há já nak és a kül ső vár ke rek
bás tyá já nak alap jai a ta pasz ta lat lan
szem szá má ra is ki ve he tők, a vár ud -
var cisz ter ná já ba ma is gyű lik a víz.
De a leg pom pá sab bak pa lo ta ré szé nek
fel hők re néző ab la kai.

Tör té ne te szin te me sés. Rab ló lo -
va gok vá ra volt: a kör nyé ket a hu szi -
ták kal együtt fosz to ga tó és ret te -
gés ben tar tó Csői és Né zsai csa lá dé.
Ez utób bi fiú ágának ki hal ta után ki -
rá lyi bir tok lett, majd Má tyás ha lá la
után tör vény te len fi ára, Cor vin Já nos -
ra szállt. Utóbb fő urak bírták, erő sí -
tették és szé pí tették re ne szánsz ele -
mek kel. A tö rök idő ben pusz tult el,
kö ve it a Pró nay-kas tély épí té sé hez
hord ták el a kö ze li Acsá ra.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

Cső vár rom jai
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Hit és cse le ke de tek a min den na pok ban
Fé bé-kon fe ren cia lesz au gusz tus 20-tól 23-ig a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12., tel.: 26/375-218).
Je lent ke zés írás ban Tasch ner Er zsé bet fő nök asszony nál. Cím: 1021 Bu -
da pest, Hű vös völ gyi út 193.; fax: 1/391-6829.; e-mail: fe be@hu.in ter.net.
El lá tás: 2800 Ft/nap. Ágy ne mű: 450 Ft.

PROG RAM
Au gusz tus 20., csü tör tök • 15.30: Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a
ka pott igék fel ol va sá sa • 17.00: Nyi tó áhí tat (Ap Csel 27,27–44) – Her zog
Csa ba • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél -
ge tés

Au gusz tus 21., pén tek • 7.30: Reg ge li áhí tat – Tasch ner Er zsé bet • 8.00:
Reg ge li • 9.00: Ige hir de tés: Az el ső gyü le ke zet (Ap Csel 2,44–47) – Mis -
su ra Ti bor • 10.00: Ige hir de tés: Bi zony ság té tel Jé zus ról (Ap Csel 3,12–20)
– Veper di Zol tán • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Ige hir de tés:
Imád ko zás (Ap Csel 4,23–31) – Szir mai Zol tán • 16.00: Ige hir de tés: Szol -
gá lat (Ap Csel 6,1–7) – Ma do csai Mik lós • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul -
ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Au gusz tus 22., szom bat • 7.30: Reg ge li áhí tat – Veper di Zol tán • 8.00:
Reg ge li • 9.00: Ige hir de tés: Misszió (Ap Csel 10,24–33) – Sze ve ré nyi Já -
nos • 10.00: Ige hir de tés: Egyet ér tés re va ló tö rek vés (Ap Csel 15,22–29) –
dr. Blázy Ár pád • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Ige hir de tés:
El len szél ben (Ap Csel 16,16–24) – Zász ka licz ky Pál • 16.00: Ige hir de tés:
Az örök élet re mény sé gé ben (Ap Csel 23,11) – Né meth né Tóth I. • 18.00:
Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Au gusz tus 23., va sár nap
7.30: Reg ge li áhí tat – Ma gassy Vil ma • 8.00: Reg ge li • 9.00: Mor zsa sze -
dés, úr va cso rai elő ké szí tő – Veper di Zol tán • 10.00: Is ten tisz te let úr va -
cso ra osz tás sal (Lk 17,7–10) – Veper di Zol tán • 11.30: Ebéd, ha za u ta zás

H I R D E T É S

Zsol tá rok – fo tó pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge fo tó pá lyá za tot hir det Zsol tá rok cím -
mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag a Bib lia bár mely zsol tár ver sé hez kap -
cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb öt fo tót küld het be. Mi ni mum
1600×1200 pi xel mé re tű di gi tá lis képeket vá runk.

A be kül dé si ha tár idő: 2009. au gusz tus 3., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem
jel igés. A képek mellett minden esetben kérjük feltüntetni azt a zsol tár -
verset, amelyhez a fotó készült.

A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá -

si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá -
sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 23–30-ai
lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

Nyá ri mun ka rend az Ül lői úton
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.) jú li us 27., hét fő től au gusz tus 7., pén te kig – a nyá ri sza -
bad ság egy idő ben tör té nő ki adá sa mi att – ál ta lá nos mun ka le ál lás ra ke -
rül sor.

Az Ül lői út 24. szám alatt ta lál ha tó gyűj te mé nyek nyit va tar tá sa:
• Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár jú li us 27., hét fő től au gusz tus 31.,

hét fő ig lesz zár va. El ső mun ka nap: szep tem ber 1., kedd.
• Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár au gusz tus ban zár be. 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.

H I R D E T É S

Né hány he te egy egy há zi ok ta tá si
ren dez vé nyen az egyik fel szó la ló –
tör té ne te sen a fe le sé gem – is ko lá ja
be mu ta tá sa köz ben fel idé zett egy
szál ló igé vé vált könyv cí met: A ki csi
szép. Mint utóbb ki de rült, so kan
nem ér tet ték az uta lást.

Pe dig Ernst F. Schu m a cher köz gaz -
dász mű ve tény leg nem kör nye zet -
vé dő ak ti vis ták zug ol vas má nya. A
The Ti mes című angol napilap iro -
dal mi mel lék le te a má so dik vi lág há -
bo rú után meg je lent száz leg na -
gyobb ha tá sú könyv kö zé so rol ta.
Nem ta nul má nyoz tam át a szá zas lis -
tát, de biz tos, hogy sok nak a cí mét
ne kem is hi á ba idéz nék, nem is -
mer ném. Er ről a Schu m a cher-
könyv ről vi szont – a ro vat gaz da fel -
ké ré sé re – szí ve sen írok né hány
gon do la tot.

Ernst Fried rich Schu m a cher Bonn -
ban szü le tett 1911-ben, és már az ap -
ja is hí res köz gaz dász volt. Ang li á ban
ta nult, s mi vel a ná cik ha ta lom ra ju -
tá sa után nem kí vánt Né met or szág -
ban él ni, egy an gol far mon te le pe dett
le. Ott hon volt a ha gyo má nyos köz -
gaz da ság tan ban, de nem elé ge dett
meg ennyi vel: vál lal ko zás ba fo gott,
gaz dál kod ni kez dett, új ság író lett.
Szá mos fej lő dő or szág kor má nya  ke -
res te meg őt, hogy ta ná csot kér jen tő -
le a vi dé ki te rü le tek fej lesz té sé vel
kap cso lat ban. 1950-től 1970-ig gaz da -
sá gi fő ta nács adó ja volt a brit Nem ze -
ti Szén ta nács nak, amely nyolc száz -
ezer al kal ma zott já val a vi lág egyik leg -
na gyobb szer ve ze te volt.

Mi re négy év vel ha lá la előtt, 1973-
ban meg je lent Small Is Be au ti ful (A
ki csi szép) cí mű mű ve, épp elég ta -
pasz ta la tot gyűj tött a gaz da sá gi élet -
ről, a szo ci á lis kér dé sek ről, a har ma -
dik vi lág ról és a jö vő fel élé sé ről.

A ki csi szép esszék gyűj te mé nye;
több sé gü ket Schu m a cher az 1960-as
évek ben meg tar tott elő adá sai alap ján
ír ta. Né me lyi ken ér ző dik, hogy az óta
el telt negy ven-öt ven év, de leg több
írá sa el ké pesz tő en friss nek hat. Mint -
ha egy ki vá ló elem ző idén ta vasszal
fo gal maz ta vol na meg a vál ság lé nye -
gét, meg ol dan dó prob lé má in kat.

Az 1991-es ma gyar for dí tás al cí me:

Ta nul má nyok egy em ber köz pon tú
köz gaz da ság tan ról. Az ere de ti al -
cím pro vo ka tí vabb, va la hogy így
szól: Köz gaz da ság tan, mint ha az
em be rek is szá mí ta ná nak. Eb ben
már na gyon ér ző dik a schu m a che ri
gon do lat, amely nek csak egyik mel -
lék ága a gi gan to má nia ke rü lé se. 

Ma ta lán so kan túl éles nek tart ják,
amit a 20. szá zad leg na gyobb ha tá sú
köz gaz dá sza, Lord Key nes mon dott,
de a leg több kor mány dön té se it ma
is azok az el vek ha tá roz zák meg,
ame lye ket az 1930-as gaz da sá gi vál -
ság ide jén fo gal ma zott meg. A mo -
dern mak ro ö ko nó mia meg te rem tő -
je re mény ke dett ben ne, hogy ha ma -
ro san el jön az idő, mi kor a jót vá laszt -
hat juk, de a gon do lat me ne tet így
foly tat ta: „Minden nek még nincs itt
az ide je. Még leg alább száz évig el kell
hi tet nünk ma gunk kal és min den ki vel,
hogy ami jó, az go nosz, és ami go -
nosz, az jó, mert a go nosz hasz nos, és
a jó nem az. A kap zsi ság, az uzso ra és
a gya nak vás le gye nek az is te ne ink
még egy kis ide ig. Mert csak ők ve zet -
het nek ki ben nün ket a gaz da sá gi
szük ség alag út já ból a nap vi lág ra.”

Schu m a cher sze rint ép pen elég ta -
pasz ta lat gyűlt össze, hogy ezt a hiú
áb rán dot el ves sük. Ám ezt na gyon
ne héz meg ten ni. A mai eu ró pai – és
ezen be lül ma gyar – vál ság ke ze lé si
kon cep ci ót ugyan az a gon do lat ha -
tá roz za meg, mint év ti ze dek óta a
har ma dik vi lá got se gí tő prog ra mo kat.
Még egy ki csit küz de nünk kell, míg
a gaz da ság meg nem erő sö dik, míg
min den ki gaz da gabb nem lesz; és a
gaz dag ság majd le szi vá rog a tár sa da -
lom min den ré te gé be. „Ami a leg jobb
a gaz da gok nak, az a leg jobb a sze gé -
nyek nek is.”

Nem, ez nem igaz – mond ja Schu -
m a cher a har ma dik vi lág ról, és mon -

da ná a mai Ma gyar or szág ról. At tól,
hogy a kor mány (bár mi lyen po li ti kai
ol dal hoz tar toz zon is) a kül föl di au -
tó gyá rak ma gyar or szá gi meg te le pe -
dé sét se gí ti, nem lesz jobb sor sa a pe -
ri fé ri án élő so mo gyi pa raszt nak,
bor so di mun ka nél kü li nek, de még a
köz pont ban élő pes ti ér tel mi sé gi -
nek sem.

Schu m a cher volt az el ső, aki meg -
kér dő je lez te, hogy a GDP (brut tó
ha zai ter mék) min den ha tó mu ta tó -
szám len ne. A GDP ak kor is nő, ha
ki mon dot tan ár tal mas, rom bo ló
áru kat ter me lünk, ha a kör nye ze tün -
ket pusz tít juk.

Schu m a cher a leg vá rat la nabb pil -
la na tok ban be il leszt gon do lat me ne -
té be egy-egy bib li ai mon da tot: „Van
egy for ra dal mi mon dás, amely így
szól: Nem csak ke nyér rel él az em ber,
ha nem Is ten igé jé vel.” Az ás vá nyi tü -
ze lő anya gok ki me rü lé sét és a fi zi kai
lé tünk alap ját adó ter mé szet el -
pusz tí tá sát le író gon do la tot így foly -
tat ja: „Van nak, akik rá éb red nek er -
re a fe nye ge tett ség re, és azt kö ve te -
lik, hogy szűn jön meg a kör nye zet -
szennye zés. Úgy gon dol nak a kör -
nye zet szennye zés re, mint va la mi
meg le he tő sen csú nya szo kás ra, gon -
dat lan vagy mo hó em be rek rossz be -
ideg ző dé sé re, akik mint egy át ha jít -
ják a sze me tü ket a ke rí tés fö lött a
szom széd kert jé be. Ezek az em be rek
fel is me rik, hogy a kul tu rál tabb vi sel -
ke dés né mi több let költ sé get je lent,
kö vet ke zés kép pen – vé lik – gyor -
sabb üte mű gaz da sá gi nö ve ke dés re
van szük sé günk ah hoz, hogy ké pe -
sek le gyünk ezt a több let költ sé get
meg fi zet ni.”

A gyor sabb üte mű gaz da sá gi nö -
ve ke dés – te szem hoz zá az idé ze tet
be fe jez ve, de Schu m a cher gon do la -
ta it foly tat va – egy vé ges mé re tű
boly gón for rá so kat te remt het a mű -
em lé kek fel újí tá sá hoz vagy akár
mo dern hul la dék le ra kók épí té sé -
hez, de hosszú tá von ga ran tál tan el -
pusz tít ja fi zi kai lé tünk alap ja it.

Ennyit Schu m a cher ak tu a li tá sá ról,
leg kö ze lebb rá té rek a ki csi ség di -
csé re té re.

g Ga dó György Pál

A ki csi szép
1. rész: Schu m a cher vi lá ga

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit
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VASÁRNAP

20.45 / Du na Tv
Ro ko nok (ma gyar film drá ma,
2006) (110')
Kop jáss Ist ván ból Zsa rát nok
fő ügyé sze lesz a kor rupt
Mak róczy el le né ben. Kop jáss
tisz ta em ber. A zse be üres, de
a fe je te le van szép, vi lág meg -
vál tó ál mok kal. A fő ügyé szi
po zí ci ó val azon ban nem csak
jó ra for dít ha tó ha ta lom jár,
ha nem egy jó nagy disz nó -
ság, a Ser tés te nyész tő és sok-
sok ro kon. A ro ko nok egy ré -
sze nya kig ben ne van a Ser -
tés te nyész tő-pa na má ban…

HÉTFŐ

11.20 / Tv2
Az élet is ko lá ja
(ka na dai–ame ri kai csa lá di
film, 2005) (110')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Fran ço is Co u per in, 1. rész
Az or go nis ta sarj
16.00 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (ma -
gyar dokumentumfilm) (57')
20.02 / m1
Te lep sort
Úszó- és ví zi lab da-
vi lág baj nok ság
20.25 / PAX
Mit ér az em ber, ha… ze nész?
(ma gyar port ré film) (25')
Gryl lus Dá ni el

KEDD

12.00 / Bar tók rá dió
Nürn ber gi nem zet kö zi
or go na fesz ti vál 2008
13.23 / Kos suth rá dió
Az el ső évek
Pe tő fi Sán dor ka masz ko ri
ver sei – 1941
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Fran ço is Co u per in
2. rész
Az egy há zi kom po nis ta
17.05 / Du na II. Au to nó mia
Rend ha gyó tör té ne lem óra
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002) (40')
A Fel vi dék a hon fog la lás
idején és az Ár pád-há zi
ki rá lyok alatt
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (35')
Le ven te Pé ter mű vész

SZERDA

11.50 / Tv2
Má ria Mag dol na
(olasz–fran cia–ame ri kai
film drá ma, 2005) (83')
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Túl az Ópe ren ci án… – Ka land
és uta zás teg nap és ma
15.05 / Du na Tv
Ha ri ton kó ru sa
(gö rög csa lá di víg já ték, 2005)
(112')
21.30 / Du na Tv
Zu ha nás (chi lei film drá ma,
2005) (115')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
A zsám bé ki Jazz Open 2009
fel lé pő i nek fel vé te le i ből

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 26-ától augusztus 2-áig

CSÜTÖRTÖK

6.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.55 / Tv2
A bu kás – Hit ler utol só
nap jai (né met há bo rús
filmdrá ma, 2004) (150')
12.05 / Bar tók rá dió
Dv o řák-ma ra ton 2009
A Bu da pes ti Fil har mó ni ai
Tár sa ság Ze ne ka ra ját szik
20.00 / Film mú ze um
Hogy sza lad nak a fák…
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1966) (81')
21.00 / Du na Tv
Szörny csü tör tök (nor vég
filmdrá ma, 2004) (98')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ör kény Ist ván: Tó ték (ma gyar
szín há zi fel vé tel) (68')
22.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Vi val di: A négy év szak

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.31 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008. Az os lói
Scho la Can to rum éne kel
14.40 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (29')
15.05 / HBO
Sze re lem a ko le ra ide jén
(ame ri kai ro man ti kus drá -
ma, 2007) (138')
15.35 / PAX
Vég te len – A Gáv el test vé rek
kon cert je (73')
21.05 / Bar tók rá dió
Mo zart: A pász tor ki rály
(két fel vo ná sos ope ra)
21.55 / m2
Me zít láb a park ban (ame ri -
kai víg já ték, 1967) (102')

SZOMBAT

9.40 / m1
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
15.30 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (26')
A pá pai an tik gyűj te mény
17.20 / PAX
A bé ke gyer me ke (27')
A Zá ke us Mé diacent rum
mű so ra
20.55 / m1
Te le sport. Úszó- és ví zi lab da-
világbajnok ság
Fér fi ví zi lab da (dön tő)
22.55 / m1
Jó kai Mór: A lő csei fe hér
asszony (té vé film, 1977) (92')
0.35 / Du na Tv
Szűz for rás (fe ke te-fe hér svéd
film drá ma, 1960) (86')

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil Rá dió
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
9.40 / m1
Egy há zi nap tár
9.55 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.01 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.20 / m2
A köz ve tí tő (ma gyar do ku -
men tum film, 2005) (25')
Pan non hal ma ki su gár zá sa
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Bá nya ut ca
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (59')
21.00 / m2
Bal kán! Bal kán!
(ma gyar–fran cia–tö rök film -
drá ma, 1993) (117')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
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.

Va sár nap
Ne fá rad ja tok be le a jó cse lek vé sé be. 2Thessz 3,13 (Péld 8,13a; Jn 6,1–15; Ap -
Csel 2,41–47; Zsolt 21) Iga zán ne künk szó ló igét kap tunk! Ami meg döb bent -
het, hogy ez a mon dat in kább ké rés, bá to rí tás, mint uta sí tás. A kör nye ző
ver sek ben több ször elő for dul a pa ran csol juk ige, de itt Pál apos tol kér. Mi -
re? A jó cse lek vé sé re. Úgy érez zük, ezt könnyű meg ten nünk, hi szen nem
bánt juk egy mást, fegy ver rel nem tö rünk má sok ra, nagy bűnt nem kö ve tünk
el. De va jon nincs iga za Pál nak, hogy könnyen el fá ra dunk a jó cse lek vé sé -
ben? Mert bi zony ha mar le lom boz min ket, ha má sok nem fi gyel nek ránk,
ha nem tö re ked nek a ked vünk ben jár ni, ha nem kér nek bo csá na tot tő lünk,
pe dig mi eze ket gya ko rol juk irá nyuk ban na pon ta. Jót ten ni és ezért vi szon -
zást nem vár ni csak a Lé lek meg szen te lé se ál tal le het. Kér jük a Lel ket, és
ne fá rad junk el!

Hét fő
Az egy ház nak egész Jú de á ban, Ga li le á ban és Sa má ri á ban bé kes sé ge volt: eköz -
ben épült, az Úr fé lel mé ben járt, és a Szent lé lek se gít sé gé vel szám ban is gya -
ra po dott. Ap Csel 9,31 (Dán 9,17; 2Krón 30,13–22; Ap Csel 18,1–22) Ami kor
az el ső ke resz té nyek éle té ről ol va sunk, ta lán so ka kat egy faj ta el ke se re dés tölt
el: mi ért tu dott ilyen jól mű köd ni az egy ház, és ma mi ért nem ta pasz tal juk
meg ezt? Sok a bé két len ség a hí vek kö zött, a gyü le ke zet ben és az egy ház ban.
És ha ez kö zöt tünk is így van, nem tud juk Krisz tus sza vát ki fe lé meg él ni: „Bol -
do gok, akik bé két te rem te nek, mert ők Is ten fi a i nak ne vez tet nek.” (Mt 5,9) A
bé két len ség vissza ve ti gyü le ke ze te ink éle tét, szám be li gya ra po dá sát, hi szen
bé két len ke dő kö zös ség be ki akar tar toz ni?! Kö szön jük meg a fi gyel mez te -
tő igét, és kér jük Is ten Szent lel két, hogy ve gye el meg bo csá ta ni nem tu dó gő -
gün ket, és te gyen bé kés egyén né és gyü le ke zet té min ket.

Kedd
A meg gyó gyí tott fel ug rott, jár kált, ug rán do zott, és di csér te az Is tent. Ap Csel
3,8 (Zsolt 75,2; Mt 22,1–14; Ap Csel 18,23–19,7) Iga zi cso dá nak le he tünk ta -
núi az igén ke resz tül. A gyó gyu lást kö ve tő en Is ten-di csé ret hang zik fel, ame -
lyet több, moz gást ki fe je ző ige tesz még szem lé le te seb bé. El gon dol kod tam
azon, hogy a mai gyó gyu lá sok után van-e ilyen fer ge te ges öröm és Is ten-di -
csé ret. Mer jük-e ma is ki fe jez ni így a há lán kat? Vagy szin te a be le tö rő dés ha -
tá rát sú ro ló mó don fo gad juk a gyó gyu lást? Le gyen ben nünk ilyen moz dí tó
öröm, há la és Is ten-di csé ret!

Szer da
Pi lá tus meg kér dez te tő le: „Te vagy a zsi dók ki rá lya?” Jé zus ezt fe lel te: „Te mon -
dod.” Lk 23,3 (Jer 10,10a; Zak 8,9–17; Ap Csel 19,8–22) Pi lá tus kér dez Jé zus -
tól: „Te vagy a zsi dók ki rá lya?” A hely tar tó ka to nái tér det hajt va gú nyol ják:
„Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” A kér dés ma fe lénk irá nyul. Mi ki nek vall juk Jé -
zust? Ki rály nak, úr nak, éle tün ket ala kí tó nak vagy csu pán egy föl dön élt, jó -
sá gos em ber nek, eset leg gú nyo ló dás tár gyá nak? Na gyon fon tos, hogy ne ke -
rül jük ki a dön tés és a vá lasz adás le he tő sé gét. Mert egy ko ron Jé zus lesz íté -
lő bí ránk, aki fe let tünk fog dön te ni. Ez nem fe nye ge tés, ha nem ma még drá -
ga fi gyel mez te tés és le he tő ség. Él jünk ve le!

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „Pél dát ad tam nek tek, hogy amint én tet tem ve le tek, ti is
úgy te gye tek.” Jn 13,15 (5Móz 8,5; 1Kor 10,16–17; Ap Csel 19,23–40) Előt tünk
egy ért he tő, min den te kin tet ben vi lá gos pél da: ma ga Jé zus Krisz tus. Sen ki
nem mond hat ja, hogy nem tu dom, mit kell ten nem mint Krisz tust kö ve tő
em ber nek! Ő min dent úgy cse le ke dett, hogy kö vet he tő le gyen – per sze nem
ön erő ből. Ezt a gyü möl csöt csak az tud ja meg te rem ni, aki nek Krisz tus sal mint
sző lő tő vel ál lan dó kap cso la ta van. Sze ret ni az el len sé get és ér te imád koz ni
csak Krisz tus sal le het. A ha mis mam mon fog sá gá ból sza ba dul ni csak
Krisz tus sal le het. Ve le va ló ban le het „pél dá san” él ni!

Pén tek
Sem mi ért se ag gód ja tok, ha nem imád ság ban és kö nyör gés ben min den kor há -
la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt. Fil 4,6 (Zsolt 91,9; Lk 22,14–20;
Ap Csel 20,1–16) Mi lyen jó len ne sem mi ért sem ag gód ni! Meg le het ezt va -
ló sí ta ni? Eb ben se gít igénk má so dik fe le, amely ben Pál apos tol ar ra biz tat,
hogy tár juk fel bát ran ké ré se in ket Is ten előtt. Van-e őszin te szív fel tá ró imád -
ság az aj kun kon? Mer jük-e ki mon da ni, amit ér zünk, gon do lunk? Hi szen Is -
ten úgy is lát ja, de vár ja az őszin te szót. Ta lán pon to san azt a mon da tot, amelyet
az epi lep szi ás fiú ap ja mon dott Jé zus nak: „Hi szek, se gíts a hi tet len sé ge men!”
(Mk 9,24) Mond junk szün te len ilyen őszin te ké rő és há la adó imát!

Szom bat
Ne szó val sze res sünk, ne is nyelv vel, ha nem cse le ke det tel és va ló sá go san. 1Jn
3,18 (1Sám 2,3; Lk 22,14–20; Ap Csel 20,17–38) Sok be széd nek sok az al ja –
jut eszünk be az is mert köz mon dás er ről az igé ről. Va ló ban, a sok fe les le ges
be széd sen ki nek nem hoz vál to zást az éle té ben. De tud juk, hogy van épí tő
be széd, aho gyan épí tő hall ga tás is. A Pré di ká tor köny vé ben ol vas ha tunk ar -
ról, hogy minden nek ren delt ide je van, így ezek nek is: „Meg van az ide je a
hall ga tás nak, és meg van az ide je a be széd nek.” (Préd 3,7b) Ha esze rint élünk,
nem nyelv vel sze re tünk, ha nem, ha kell, a meg hall ga tás cse le ke de té vel, a sze -
re tet tett re kész sé gé vel.

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Pest er zsé be ten szo ba-kony hás szu -
te rén la kás ke resz tyén há zas pár nak
szept. 1-jé től ki adó. Érd.: 20/824-5855.

Bp. XVI II. kerületben el adó tu laj do -
nos tól 67 m2-es nem pa nel la kás.
30/461-2771.

JÖVŐ HETI SZÁMUNKBAN:

Csillagpontozó

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


