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„Min den meg ál lás nak az az ér tel me,
hogy ami ben ép pen va gyunk, an nak
eré nyeit, gond ja it, a to vább lé pés le he -
tő sé ge it, ki ve ze tő út ja it az Úr is ten szí -
ne előtt vé gig gon dol juk.”

Idősek világnapján f 11. oldal

„Ez után be te kin tést nyer tünk a na pi lap in ter ne tes
szer kesz tő sé gé nek mun ká já ba. Lát hat tuk, ho gyan
szer kesz tik a hír por tált, és az ez zel fog lal ko zó mun -
ka társ ki tért a ha gyo má nyos és az in ter ne tes új ság
kü lönb sé ge i re is.”

Nyelvében él a diák? f 12. oldal

Mél tán kér dez he ti a tisz telt Ol va sók
kö zül va la ki: van-e még je len tő sé ge
a re for má ci ó nak, ér de mes-e, sza -
bad-e még ün ne pel ni? Hi szen 1974
óta ró mai ka to li kus test vé re ink is ma -
gyar nyel ven tart ják az is ten tisz te le -
tet, a Bib lia az ige hir de té sük alap ja,
igye kez nek el mé lyí te ni hí ve i ket a
ke resz tény hit ben, és el kö te le zett
Krisz tus-kö ve tők ké ne ve lik őket.
Mind eze ken fe lül jó kap cso la tot
ápol nak a pro tes táns gyü le ke ze tek
tag ja i val. Az egy há zi ve ze tők is együtt
tár gyal ják meg kö zös ügye i ket, és az
ima hé ten együtt imád ko zunk min -
den ke resz ténnyel.

Ez mind igaz – test vé re ink nek is
tart juk őket a Krisz tus ban. Még is sza -
bad a re for má ció tör té nel mi je len tő -
sé gű tet te i re em lé kez nünk. 

Az egy ház Ura olyan ese mény so ro -
za tot kez dett el az egy sze rű ágos to nos
szer ze te sen és ad dig még ne vet sem
szer zett tu dós pro fesszo ron, Lu ther
Már to non ke resz tül, amely nek ha tá -
sa nap ja ink ka to li kus egy há zá ban is
érez he tő. A már em lí tett Bib lia-köz -
pon tú ság mel lett a la i ku sok szol gá lat -
ba ál lí tá sa, fel ada tok kal va ló meg bí zá -
sa, a nők erő tel jes sze rep vál la lá sa az
egy ház köz sé gek éle té ben, a di a kó -
nu sok szol gá la ta va ló já ban a re for má -
ció gon do lat vi lá gá nak meg va ló su lá sa.

Mi előtt a ked ves Ol va só „krip to ka -
to li kus nak” gon dol na, sze ret ném em -
lé kez tet ni, hogy tíz esz ten dő vel ez -
előtt va ló ban egy ház tör té ne ti ese -
mény zaj lott Augs burg ban. 1999. ok -
tó ber 31-én hosszú évek teo ló gi ai
fá ra do zá sa és imád ság ko szo rú ja után
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ne vé ben
Ch ris ti an Kra u se, a szer ve zet ak ko -
ri el nö ke, a ró mai ka to li kus egy ház
ne vé ben pe dig Edward Idris Cas sidy
bí bo ros alá ír ta a re for má ció köz -
pon ti kér dé sé ről, a meg iga zu lás ról
szó ló kö zös nyi lat ko za tot. Eb ben a ró -
mai ka to li kus egy ház fe lül vizs gál ta a
tri den ti zsi nat ko ráb bi ál lás pont ját, és
a Bib lia alap ján a meg iga zu lás ról
egy ként val lott – lé nye gé ben – az
evan gé li kus egy ház meg győ ző dé sé vel,
amely a re for má ció óta így fog lal ha -
tó össze: Is ten ben nün ket Krisz tus ér -
de mé ért in gyen ke gye lem ből fo gad el
meg vál tott gyer me ke i nek, s aján dé -
koz za ne künk hit ál tal az örök éle tet.

Ez zel a test vé ri egyet ér tés sel
Krisz tus ér de me és a ke gye lem nagy -
sá ga jut ki fe je zés re, még ha bi zo nyos
ki fe je zé sek tar tal mát te kint ve van is
ár nya la ti el té rés a teo ló gu sok fel fo -
gá sa kö zött. Ez zel az ün ne pé lyes
nyi lat ko zat tal, an nak ün ne pi is ten -
tisz te le ten va ló alá írá sá val or szág-vi -
lág, de az Úr is ten szí ne előtt is ki fe -
jez ték egyet ér té sü ket az üd vös ség el -
nye ré se, az örök élet re mény sé ge fe -
lől. A két egy ház teo ló gi ai, hit be li és
spi ri tu á lis egy sé ge nyert így meg pe -
csé te lést an nak el le né re, hogy más
kér dé sek ben bő ven van kü lönb ség,
és a ha gyo mány sok szí nű sé ge is

más-más hang súlyt nyer a két egy -
ház gya kor la tá ban. 

Tíz esz ten dő vel ez előtt va ló ban
ün ne pi ér zé sek ke rí tet tek ha tal má ba
ben nün ket ok tó ber 31-én Augs burg -
ban. Fel eme lő volt a két is ten tisz te -
let a ró mai ka to li kus és az evan gé li -
kus temp lom ban, fe led he tet len az él -
mény, szin te mennyei lá to más ként
ha tot tak ránk. Em be rek ölel ték meg
egy mást, is me ret le nek nyúj tot tak
egy más nak bé ke job bot.

Id. D. dr. Ha fen scher Ká roly cím -
ze tes teo ló gi ai ta nár ral kö zö sen ör -
ven dez tünk az is ten tisz te let után
egy ká vé zó te ra szán, egy kel le mes ka -
pu csí nó fo gyasz tá sa köz ben. Egy szer
csak ott, az ut ca kö ve ze tén tér delt le
előt tem egy ka to li kus kol lé ga. Kér -
te, áld jam meg, mert ne héz tár gya -
lá sa lesz. Ő a né met ka to li kus püs -
pö ki kon fe ren cia tit kár sá gá nak ve ze -
tő je, más nap ne ki kell elő ter jesz te -
nie a püs pö ki kart meg osz tó té mát.
Ál dást kér ah hoz, hogy az egy ház
Ura ad jon erőt és böl cses sé get eh hez
a ne héz szol gá lat hoz. Elő ző leg a kö -
ze lünk ben ült, hal lot ta, hogy ma gya -
rul be szé lünk, és li tur gi kus vi se le te -
men ész lel te, hogy más fe le ke ze tű
püs pök va gyok. 

Meg le pe tés sel hall gat tam sza va it,
s az tán a jár da kö ze pén tér de lő kol -
lé ga fe jé re tet tem ke ze met, han go san
imád koz tam, és ál dást mond tam
anya nyel vén, né me tül. Amíg élek,
nem fe lej tem el ezt az él ményt,
amely meg szen tel te és szá mom ra
hi te les sé tet te mind azt, ami a temp -
lom ban tör tént. Va ló ban test vé rek
let tünk Krisz tus ban. Ha fen scher Ká -
roly, atyai ba rá tom élő ta nú ja volt az
ese mény nek.

Így függ össze re for má ció és öku -
me né. A két tör té nést össze kap csol -
ja Jé zus Krisz tus sze mé lye. Jé zus pe -
dig egy más hoz ve zet ben nün ket.

A kö zel múlt ban ér de kes fest ményt
lát tam. Egy ép gyö kér ze tű fá nak a fé -
lig el szá radt lom bo za ta szá nal mas ér -
zést kel tett ben nem. A má sik fe le szép
zöld volt, te le gyü mölccsel. De mi ért
a fé lig el szá radt, szá raz ágak szo -
mo rú lát vá nya? Ta lán a vegy sze rek
ha tá sa? Ta lán a csa pa dék hi ány? A
gyö ke rek nek még elég az eső, de fel -
fe lé már nincs mit szál lí ta ni? A vá laszt
bi zonnyal a szak ér tők több-ke ve -
sebb biz ton ság gal meg tud ják adni.

A kép azon ban me ta fo ri kus je len -
té sű is. A re for má ció gyö kér ze te
még meg ta lál ha tó pro tes táns egy há -
za ink ban. De van-e annyi fel haj tó erő,
Szentlé lek-ener gia ben nünk, ami a
szí vünk höz is oda szál lít ja az ige idő -
sze rű üze ne tét, a jé zu si mon da ni va -
lót, hogy az tán ki zöl dell jen éle tünk
fá ja, s ros ka doz zon az íz le tes gyü möl -
csök től, ame lye ket kör nye ze tünk is
öröm mel kós tol gat?

A ke resz tény egy há zak kal együtt
ki ált juk a re for má ció hó nap já ban: jöjj,
Szent lé lek, aján dé kozd ne künk erő -
det, igé det, hogy a szá raz ágak is élet -
re pezs dül je nek, és ál ta la élet sar jad -
jon egy há zad ban! 

Re for má ció és öku me né
g D. Sze bik Im re

„Is ten cso dá já nak tar tom, hogy a hét év alatt
mind össze egy if jú sá gi óra ma radt el azért, mert
a mun ka he lye men vá rat lan ese mény tör tént.”

Beszélgetés Sztruhár András nem lelkészi egyházi
munkással f 13. oldal

Kősziklára alapozva f 3. oldal
Budakeszi, indulj bátran! f 4. oldal
Fasori panoráma f 8–9. oldal
Interjú Lukáts Miklós
volt politikai államtitkárral f 10. oldal
A hülyeség kora f 15. oldal

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)
idén is össze ál lí tot ta a pro tes táns
egy há zak ün ne pi ren dez vé nye -
it össze fo gó, im már ha gyo má -
nyos Ok tó ber a re for má ció hó -
nap ja el ne ve zé sű or szá gos öku -
me ni kus prog ram so ro za tot. A
2009-es prog ram ok tó ber 1-jé re
ki tű zött meg nyi tó ün nep sé gét
Bu da pes ten, a MEÖT szék há zá -
ban rend kí vü li saj tó tá jé koz ta tó
előz te meg.

A saj tó tá jé koz ta tó össze hí vá sá ra –
a re for má ció hó nap já nak meg nyi tá -
sa mel lett – az a két nap pal ko ráb -
bi par la men ti ta lál ko zó adott okot,
ame lyen a tör té nel mi egy há zak ve -
ze tői Baj nai Gor don mi nisz ter el nök -
kel tár gyal tak a gaz da sá gi vál ság ke -
ze lés kö vet kez té ben az egy ház-fi -
nan szí ro zás ban be kö vet ke zett – az
egy há za kat hát rá nyo san érin tő –,
ide ig le nes nek mon dott vál to zá sok -
ról. A re for má ció hó nap ját meg nyi -
tó saj tó tá jé koz ta tón – mely nek a
szer ve zők a Nem ma gun kért ki a bá -
lunk cí met ad ták – Bölcs kei Gusz táv
püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö -
ke, D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök, a ME ÖT el nö -
ke, Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá -
gos fel ügye lő je és Re pa Im re, a ka -
pos vá ri Ka po si Mór Me gyei Kór ház
fő igaz ga tó fő or vo sa osz tot ta meg
gon do la ta it a saj tó kép vi se lő i vel.

„Nem ma gu nkért
ki a bálunk”

Rend kí vü li saj tó -
 tájékoz ta tó előz te meg

a re for má ció
hó nap já nak nyi tó

isten tisz te le tét

b Idén ün ne pel jük az 1989-es ke let-
kö zép-eu ró pai tör té ne lem for -
má ló ese mé nyek nek, a sop ro ni
ha tár nyi tás nak, a ber li ni fal le -
om lá sá nak és a kom mu nis ta dik -
ta tú rák össze om lá sá nak a hu -
sza dik év for du ló ját. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház ve ze tő -
sé gé nek meg győ ző dé se sze rint
he lyes, hogy az ese mé nyek re em -
lé kez ve az egy ház hí vei is há lát
ad ja nak Is ten nek a vál to zá sért, a
tör té nel mi for du la tért, a rég óta
vá gyott sza bad ság el jö ve te lé ért.
A ’89-es „an nus mi ra bi lis” ese -
mé nye i nek hu sza dik év for du ló -
ja al kal má ból egy há zunk idén
jú li us ban há rom na pos meg em lé -
ke zés so ro zat tal és em lék kon fe -
ren ci á val idézte fel a vál to zá so kat
az egy ko ri hely szí ne ken, Sop -
ron ban és Sop ron pusz tán. A ju -
bi le um ün nep lé sé nek mél tó zá -
rá sa ként ok tó ber 2-án Há la adás
a sza bad sá gért cím mel öku me -
ni kus is ten tisz te le tet tar tot tak
né met és ma gyar nyel ven a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban. A
Pro tes táns Fó rum köz re mű -
ködésével szer ve zett ün ne pi is -
ten tisz te le ten Bölcs kei Gusz táv
re for má tus, Vár sze gi Asz trik ró -
mai ka to li kus és Itt zés Já nos
evan gé li kus püs pök, va la mint
Jo han nes Erlbruch bu da vá ri
evan gé li kus lel kész és Wil li
Klink ham mer ró mai ka to li kus
pap li tur gi ai szol gá la ta mel lett
Mar got Käß mann han no ve ri
evan gé li kus püs pök hir det te Is -
ten igé jét.

Köszönet
a sza bad sá gért
Öku me ni kus is ten -

tisz te let tel em lé kez tek
a ha tár nyi tás
ju bi le u má ra
a De ák té ren

b A fa so ri evan gé li kus temp lom ban
han gos ének szó val örült együtt
Is ten né pe („az if jak is a vé nek kel
együtt”) an nak, hogy – a bib li ai
szó hasz ná lat nál ma rad va – gyá -
szu kat az Úr ün nep re for dí tot ta,
és mint egy négy év ti ze des kény -
szer szü net után húsz év vel ez előtt
– a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um
újraindításával – kezdetét vette az
egyházi is ko la rend szer újjászüle -
té se. Az ok tó ber 4-ei há la adó is -
ten tisz te let re a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) mind
a har minc hét ok ta tá si és ne ve lé -
si in téz mé nye meg hí vást ka pott.
A de le gá ci ók tól zsú folt temp -
lom ban egy út tal a Lu ther Ott hon
száz év vel ez előt ti „ka pu nyi tá sá -
ról” is meg em lé kez tek.

Öreg di á kok és az is ko la pa do kat ma
kop ta tók mel lett óvo da pe da gó gu sok,
ta ní tók, ta ná rok és lel ké szek hall gat -
ták kö zö sen Gáncs Pé ter ige hir de té -
sét. A Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke egy
ó- és egy új szö vet sé gi ige sza ka szon ke -
resz tül vi lá gí tott rá ket tős kül de té -
sünk re. Fel idéz te egy részt Te rem -
tőnk sza va it, aki a vi lág mű ve lé sét és
őrzé sét bíz ta ránk (vö. 1Móz 2,15), és
em lé kez te tett Krisz tus misszi ói pa ran -
csá ra is, aki azt vár ja tő lünk, hogy te -
gyünk ta nít vá nyá vá min den né pet
(vö. Mt 28,19). „Va ló igaz, is ko lá ink -
ban, me lye ket re for má tor ele ink »Is -
ten ve te mé nyes kert je i nek« ne vez tek,
nem min den gyü mölcs tö ké le tes, és
a bú za mel lett kon koly is te rem, de a
ben nük vég zett mun ka még sem hi á -
ba va ló. Nem mes te re ket, ha nem ta -
nít vá nyo kat kép zünk, hogy Is ten az -
tán be vet hes se ve lük a föl det (vö.
Hós 2,25a)” – fo gal ma zott ige hir de té -
sé ben egy há zunk ok ta tá sért és if jú sá -
gi mun ká ért fe le lős lel ké szi ve ze tő je. 

Fa so ri há la adás
– nem csak
a Fa so rért

f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás a 7. oldalon
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Z A R ÁN D OK ÉNEK

Az Úr ne vé ben in du lunk

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 18.  VA SÁR NAP  MIK 6,68

El hí va tá sunk a sze re tet

SE MPER REFOR M ANDA

„Mivel nem paráználkodásra, hanem
házasságra lettünk teremtve, nem-
csak megengedett, de istenes és di-
cséretes is vágyakozni, és megkísé-
relni feleséget szerezni.”

d Luther Márton:
Előadások a Genezisről

(Böröcz Enikő fordítása)

Mennyei Atyánk! Tud juk, hogy éle -
tünk ben sok a visszás ság, és is ten tisz -
te le te ink sem tö ké le te sek előt ted.
Még is hall gasd meg ké ré se in ket, és
ve zess min ket az örök élet út ján!

Kö nyör günk ezért a vi lá gért, ame -
lyet min den ja vá val és ál dá sá val ne -
künk te rem tet tél. Add, hogy ne tud -
jon te ret nyer ni ben ne az em ber te len -
ség, a há bo rú és az ér tel met len ha lál!
Add, hogy ne pusz tul jon kör nye ze -
tünk, és tisz ta Föl det ad junk to vább a
kö vet ke ző nem ze dék nek! Se gítsd meg
a vi lá gon min de nütt je len va ló né pe -
det, hogy igaz is ten tisz te let té le gyen,
ami kor fe le lő sen bá nik a te rem tett ség
kin cse i vel! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Kö nyör günk ezért a né pért és
ezért az or szá gért, ahol meg szab tad
kül de té sün ket. Adj fe le lős ség ér ze tet
azok nak, akik em be rek sor sa fe lől
dön te nek! Adj tisz tes sé get és igaz sá -
got azok nak, akik igaz szív vel mun -
kál kod nak a nem ze tért! Add mind -
annyi unk nak a bé ke örö mét! Se gítsd
meg né pe det, hogy be tölt se hi va tá sát,
és be csü let tel vé gez ze min den na pi
mun ká ját. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért és
test vér gyü le ke ze te in kért. Add, hogy
ne han goz zék igéd hi á ba, és hogy
akik hall gat ják, azok nak fi gyel mes és
be fo ga dó le gyen a szí vük! Add, hogy
ez a gyü le ke zet iga zi lel ki ott hon ná
le gyen, s aki csak ide jön, meg ta lál ja
ben ne a Krisz tus sal va ló kö zös sé get!
Se gítsd meg né pe det, hogy meg él je
a test vé ri kö zös sé get, a hor do zó sze -
re te tet és a meg tar tó hi tet! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Kö nyör günk ön ma gun kért. Adj
erőt küz del me ink hez. Adj mun kánk -
nak ér tel met, ki tar tá sunk nak ered -
ményt, örö münk nek fel sza ba dult -
sá got, éle tünk nek bé kes sé get! Adj
eny hü lést a szen ve dők fáj dal má ra, vi -
gaszt a szo mo rú szí vű ek bá na tá ra!
Add a fel tá ma dás re mény sé gét azok -
nak, akik mel lől el men tek sze ret te -
ik! Se gítsd meg né pe det, hogy ne fá -
rad jon meg a Krisz tus-kö ve tés ben.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Kö nyör günk cé lunk el éré sé ért.
Add, hogy ké szen ér jen ben nün ket,
ami kor el jön a te nagy na pod! Míg
tart a ke gye lem ide je, adj meg té rést,
hi tet! Se gítsd meg föl dön já ró né pe -
det, hogy örök or szá god ban az előt -
tünk jár tak kal és az utá nunk jö vők -
kel együtt le hes sünk a mennyei is ten -
tisz te let örö mé ben, di cső sé gé ben
Jé zus Krisz tu sért, a te Fi a dért, a mi
Urun kért, akié a di cső ség most és
min den kor. Ámen.

Oratio
œcumenica

b Az is ten tisz te let így kez dő dött:
„Az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé -
ben!” Et től ke resz tény: nem a
ma gunk, még csak nem is a kö -
zös ség ne vé ben ün nep lünk, s a
lel kész sem csu pán a ma ga ne vé -
ben be szél, hanem a Szent há -
rom ság egy Is ten ne vé ben. A
zsol tá ros sza vá val együtt vall juk:
„A mi se gít sé günk az Úr ne vé ben
van, aki az eget és a föl det al kot -
ta.” (Zsolt 124,8) „Amit pe dig
szól tok vagy cse le kesz tek, mind
az Úr Jé zus ne vé ben te gyé tek” –
biz tat Pál apos tol (Kol 3,17). Az
is ten tisz te let így is ér vé get. Ál -
dást kap tunk, s az Úr ne vé ben
in du lunk. Nagy sze rű zá ró ének
ez, amely hi dat ver az is ten tisz -
te let ün ne pi órá ja és a hét köz na -
pok kö zé.

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv kü lö -
nös gyöngy sze me Az Úr ne vé ben
in du lunk kez de tű ének (GyLK 824).
Is mét egy olyan le he tő ség ről van
szó, ami kor a gyü le ke zet az 1982
óta hasz nált éne kes könyv dal la má ra
éne kel he ti az „új” szö ve get. Bár Ma -
gyar or szá gon nem tel je sen el ter jedt
ez a me ló dia, de Lu ther Tíz pa ran cso -
lat ról szó ló ká tééne ke egy sze rű dal -
lam, könnyen ta nul ha tó, éne kel he tő.
(Ez a szent tíz pa ran cso lat – EÉ 433.
A fur csa „el lent mon dás”, hogy a dal -
lam ere de ti leg za rán dok ének volt,
Lu ther csak „köl csön vet te”.)

A leg ko ráb bi fel jegy zé sek, ame lyek
em lí tik az éne ket, 1422-ből va lók.
Azon ban en nél ré geb bi anyag ról van
szó. Ere de ti leg nem zá ró ének nek
ké szült. Ép pen el len ke ző leg, az út nak
in du lók éne kel ték: már a 12. szá zad -
tól hang zott az ének ősi for má ja a za -
rán do kok aj kán. S ez ma szá munk -
ra azt je len ti, hogy nem csak a temp -
lom ból va ló ha za in du lás kor éne kel -
het jük, ha nem min dig, ami kor út ra
ke lünk, ami kor út köz ben egy-egy
új sza kaszt kez dünk. 

Ahogy az új szö vet sé gi Zsi dók hoz
írt le vél Is ten ván dor ló né pé nek vi -
gasz ta lá sa, úgy vál hat szá munk ra is
erő for rás sá ez az ének. Ván do rok va -
gyunk, Is ten ván do rai: böl cső től ko -
por só ig, a te rem tés ből az új te rem -

tés be, a föl di szü le tés től az örök éle -
tig. Mi vel azon ban mi már em mau -
si ta nít vá nyok mód já ra jár hat juk az
utat (mel lé jük sze gő dött Jé zus…),
bát ran vall hat juk gon do lat ban, imád -
ság ban és ének ben: az Úr ne vé ben in -
du lunk, ve le já runk („Te vagy kí sé -
rőnk” – 2. vsz.), és re mény sé günk
sze rint hoz zá ér ke zünk.

Ni ko laus Her man for mál ta meg az
éne ket a re for má ció ko rá ban (1560
kö rül), s ez a ver zió örök lő dött az
evan gé li kus egy ház ban év szá za do kon
át. A né met éne kes könyv ben ma is
meg ta lál ha tó (EG 498).

A négy vers szak ki bont ja szá -
munk ra a be je len tés ként, imád ság -
ként, jel szó ként hang zó mon da tot:
mit is je lent, hogy az Úr ne vé ben in -

du lunk. Ér de mes las san, me di tál va,
imád koz va vé gig ol vas ni a szö ve get.
Min de nek előtt tu da to sí ta ni, hogy
Is ten ve ze ti né pét. Ahogy egy kor a
ki vá lasz tott né pet a pusz tai ván -
dor lás ide jén, ahogy egy há zát a tör -
té ne lem két ezer éves ván dor út ján ve -
zet te az Is ten, úgy ve ze ti mind azo -
kat, akik az ő út ján jár nak. A tö me -
ges el ma gá nyo so dás ide jén pe dig
kü lön is fon tos tud ni, hogy ő kí sér,
óv, véd (2. vsz.), biz ton ság ér ze tet ad,
út el ága zás nál irá nyít (3. vsz.). S aki
ma ga az út, el ve zet a cé lig: a ki tel je -
se dő, örök élet be, hisz oda tart a za -
rán dok út.

A szö veg (ky rie)le is-ének, hi szen
min den vers így zá rul: „Szánj meg,
Urunk!” Ere de ti ben: Ky rie ele ison! –
Uram, ir gal mazz! Ez az egyet len he -
lyes po zí ció. Ő a nagy, aki re hó do lat -
tal fel né zek, aki től ir gal mat ké rek és
vá rok, aki az én Uram. Bár csak nem
csu pán a vers sza kok, ha nem gon do -
la ta ink és élet fo lya ma ta ink egy-egy
sza ka szá nak vé gén is min dig ez a ki -
ál tás vagy csen des imád ság hang za -
na: Uram, ir gal mazz!

Az evan gé li kus egy ház „flot tás te -
le fon szá mai” 824-gyel kez dő dnek.
Tíz ezer evan gé li kus hív hat ja egy -
mást in gye ne sen ilyen mo bil szám -
mal. Is ten hez és egy más hoz ve ze tő
utun kon pe dig han goz hat a 824-es
ének: Az Úr ne vé ben in du lunk. Le -
gyen ez a flot ta in du ló ja. Út ra s az
üd vös ség re in du ló ének.

g Ha fen scher Ká roly

2. Te vagy kísérõnk, Úristen, Indulásban, érkezésben. Ösvényün-
kön világítasz, Oltalmat és védelmet adsz, Szánj meg, Urunk!
3. Ha magas hegyek, mély völgyek Vagy ínség távolít tõled,
Nem tévelyedünk végleg el, Továbbjutunk kegyelmeddel, Szánj
meg, Urunk!
4. Krisztus, te vagy az igaz út, Az üdvösségbe nyitsz kaput.
Segítsd zarándokaidat, Kikért véredet áldoztad, Szánj meg,
Urunk!

824

C ANTATE

Éle tünk te le van ki bú vók kal. „Mind -
járt!” – mond ja a gye rek, akit se gí te -
ni hív nak. „El fe lej tet tem!” – mond -
ja a fel nőtt, aki től va la mit szá mon
kér nek. „Nem mond tad….” – sza bad -
ko zik az, aki nem vet te ész re, hogy a
tár sa be teg, és ezért szá mí tott vol na
a se gít sé gé re.

Is ten tisz te le té ben és em ber tár sa -
ink se gí té sé ben is sok szor ke res sük
a ki bú vó kat.

Könnyebb meg je len ni pár szor az
is ten tisz te le ten, mint na pon ta gya ko -
rol ni a sze re tet cse le ke de te it.

Az is ten fé lő em ber eset leg gon dol
ar ra: va jon ele get tett-e az Is ten
irán ti kö te le zett sé gé nek? Reg gel,
dél ben, es te szé pen imád ko zik, va -
sár nap temp lom ba megy, le he tő leg
a leg szebb ru há já ban. A per sely be
be te szi azt a pénzt, amely nem fog
ne ki hi á nyoz ni. Időn ként úr va cso rát
is vesz, bár egy ki csit kel le met le nül
ér zi ma gát, ami kor igen nel vá la szol
a kér dés re: meg bo csá tot tál-e az el -
le ned vét ke zők nek? Hát igen, ez ké -
nyes kér dés. Mi ért pont én bo csás -
sak meg? A má sik még csak bo csá -
na tot sem kért!

A nem is ten fé lő em ber ben fel sem
me rül nek ezek a gon do la tok: „Or cád
elől ho va fus sak?” (Zsolt 139,7) „Mi vel
já rul jak az Úr elé?” (Mik 6,6) Hi szen
nem tar to zik ő sen ki nek sem mi vel!

Mi ke ás pró fé ci á já ban egy ön ma -
gát iga zol ni kí vá nó em ber szó lal
meg. Mit te gyek, hogy az Úr vég re
rám te kint sen? Mit vi gyek elé? Égő -
ál do za tot? Vé re s ál do za tot? Gyer -
mek ál do za tot? Haj long jak előt te, és
ver jem a mel lem, hogy bo csás sa
meg az én vét kem? Va jon mennyi ál -
do zat lesz ne ki elég? Mi köz ben az
em ber így al ku do zik Is ten nel, fi gyel -
mez te ti őt a pró fé tai szó: Em ber! Tud -

hat nád már, hogy Is ten nem a pa ta -
kok ban fo lyó vért vár ja, nem ál la tok,
és fő leg nem gyer me kek fel ál do zá sá -
ra vár, ha nem ar ra, hogy gya ko rold
a sze re te tet!

Ek kor az ön ma gá ra igen büsz ke
em ber azt kér de zi: de kit sze res sek?
Sze re tem a csa lá do mat: na pon ta leg -
alább hat per cet be szé lek a gyer me -
kem mel (ma gyar át lag!). Sze re tem a
fe le sé ge met/fér je met: már x éve
élünk egy más mel lett, mint a ga lam -
bok (ki er re re pül, ki amar ra). Sze re -
tem a szü le i met, he ten te lá to ga tom
őket az ápo lá si osz tá lyon. (Örü lök,
hogy van mun kám, nem fog lal koz ha -
tok még ve lük is!) Van nak ba rá ta im,
akik re min dig szá mít ha tok. (Csak ők
ne kér je nek tő lem nagy dol go kat!) Ez -
zel be is zá rult a kör. Sen ki más ne
tart son igényt ar ra, hogy tö rőd jek ve -
le, hogy se gít sem, hogy vi gasz tal jam
– van ne kem ba jom ép pen elég! (Itt
kö vet ke zik a ba jok fel so ro lá sa, és
egy nagy só haj tás, hát ra dő lés, ön -
meg nyug ta tás: én min den tő lem tel -
he tőt meg tet tem.)

Is ten azon ban nem ilyen hát ra dő -
lés re hí vott el ben nün ket!

Több pró fé tá ján ke resz tül is ér té -
sé re ad ta né pé nek, hogy ő sok kal in -
kább ér té ke li az igaz sá got, a kö nyö -
rü le tes sé get az ár vák , az öz ve gyek 
és a sze gé nyek  irá nyá ban, mint a ha -
tal mas ál do zat be mu ta tá so kat. Hó -
se ás nál ezt ol vas hat juk: „Sze re te tet
kí vá nok, és nem ál do za tot, Is ten is -
me re tét, és nem égő ál do za to kat.”
(Hós 6,6)

Mi ke ás há rom fő te rü le tet em lít:
Élj tör vény sze rint! Tö re kedj sze re tet -
re! Légy alá za tos Is te ned del szem ben!

Élj tör vény sze rint! A mai va sár nap
el hang zik Jé zus vá la sza a tör vény tu -
dó, őt kí sér te ni aka ró em ber nek.

Aki tör vény sze rint akar él ni, an nak
is mer nie kell a nagy pa ran cso la tot,
amely min den pa ran cso lat fö lött áll:
„Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes
szí ved ből, tel jes lel ked ből és tel jes
el méd ből. (…) A má so dik ha son ló eh -
hez: Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma -
ga dat.” (Mt 22,37.39) Jé zus na gyon ko -
mo lyan vet te, hogy Is ten tel jes és tö -
ké le tes sze re te tet vár el az em ber től.
Ő ma ga a sze re tet. Eb ből a sze re tet -
ből na pon ta áraszt ne künk annyit,
amennyi vel bő sé ge sen gaz dál kod -
hat nánk, ha ko mo lyan ven nénk kül -
de té sün ket. Is ten úgy mu tat ta meg
irán tunk sze re te tét, hogy egy szü -
lött Fi át ál doz ta fel ér tünk. Jé zus
ön fel ál do zó sze re te te pél da ként áll
előt tünk: „Aho gyan én sze ret te lek ti -
te ket, ti is úgy sze res sé tek egy mást!”
(Jn 13,34)

A nagy pa ran cso lat nak és Jé zus új
pa ran cso la tá nak meg tar tá sa már át -
ve zet a má so dik fel hí vás te rü le té re:
Tö re kedj sze re tet re! Ha csak fel szí ne -
sen, sőt kép mu ta tó mó don sze ret jük
Is tent és em ber tár sa in kat, ak kor
Urunk azt mond hat ja majd ne künk:
„Men je tek elő lem, át ko zot tak, az ör -
dög nek és an gya la i nak el ké szí tett
örök tűz re.”(Mt 25,41) Mert nem se -
gí tet tünk azok nak, akik gyen gék és
sze ren csét le nek vol tak, csak eset -
leg azok nak, akik től ma gunk is el vár -
tuk a se gít sé get.

Köz sé günk pol gár mes te re kü lön -
bö ző mes ter em be rek kel össze fog va
meg men tett egy asszonyt az ut cá ra
ke rü lés től. Egy hó nap alatt ki ala kí tot -
tak ne ki egy kis la kást, ahol tisz tes -
sé ges kö rül mé nyek kö zött él het.
Össze fo gás, sze re tet, ön zet len ség,
sza bad idő fel ál do zá sa és ter mé sze te -
sen ke mény mun ka: mind-mind szí -
vet me len ge tő cse le ke de tek vol tak.

Min den jó ér zé sű em ber ka la pot emel
egy ilyen ne mes gesz tus lát tán. Csak
az iri gyek van nak más vé le mé nyen.

Ne künk Is ten től ka pott kül de té -
sünk a sze re tet. A pró fé ták még
meg elé ged tek az zal, hogy csak tö re -
ked ni kell a sze re tet re. Jé zus azon ban
ha tá ro zot tan fel szó lít: Sze resd az
Urat, és sze resd fe le ba rá to dat (akik
kö zé tar toz nak még az el len sé ge id is)!

Légy alá za tos Is te ned del szem ben!
– hang zik Is ten har ma dik út mu ta tá -
sa, amit Mi ke ás ál tal ad. Le het akár -
mi lyen jó, ren des, ügyes, jó in du la tú és
se gí tő kész is va la ki, ak kor sem gon dol -
hat ja ma gá ról, hogy ő tö ké le tes, és
most már nyu god tan hát ra dől het. A
sze re tet kül de té se egész élet re szól, és
min den eset ben Is ten a for rá sa. Nem
egy más le kö rö zé se a cél, ha nem Is ten
di cső sé gé nek szol gá la ta.

Na pon ta hű sé ge sen el lát ni egy
be teg gye re ket, há zas tár sat vagy szü -
lőt – bi zony ez a sze re tet ről be szél.
Na pon ta lel ket ön te ni a fá radt mun -
ka tár sak ba – ez is csak sze re tet tel le -
het sé ges. Na pon ta meg bo csá ta ni és
a bé kes ség re tö re ked ni, ez is a sze re -
tet út ja. Na pon ta meg küz de ni azért,
hogy a má sik nak le gyen könnyebb és
jobb, szin tén csak sze re tet tel le het.

Olyan sze re tet tel, ami ről Pál apos -
tol ír 1Kor 13-ban, a sze re tet him nu -
szá ban.

g Kos kai Er zsé bet

Imád koz zunk! Kö szön jük ne ked, Is te -
nünk, hogy vi lá go san meg mon dod,
mit vársz el tő lünk. Meg vall juk: időn -
ként na gyon gyen gék va gyunk a sze -
re tet ben. Ké rünk, erő síts min ket, hogy
őszin tén, tisz ta szív ből tud junk sze -
ret ni té ged és em ber tár sa in kat. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE
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Szín tisz ta lu the rá nus nak mon -
dott te le pü lé sen osz toz ni egy
gyü le ke zet ün ne pé ben nem
akár mi lyen él mény, még az
evan gé li kus ün nep sé gek re
amúgy gya kor ta hi va ta los lel -
ké szek, egy há zi szol gá lat ban
ál lók szá má ra sem. 

És Ős agárd – mi ként a múlt
va sár na pi együtt lét so rán
több ször is el hang zott – va ló -
ban „nem akár mi lyen” köz ség.

A Cser hát fenn sík ján el te rü lő,
az „ég hez leg kö ze lebb lé vő”
Nóg rád me gyei fa lu már az
1670-es évek ből szár ma zó írá -
sos em lé kek sze rint is pro tes -
táns több sé gű volt, bár az
evan gé li kus egy ház köz ség lé -
te zé sé ről „csak” 1735-ből ma -
radt fenn hi te les do ku men -

tum. Ám hogy mi lyen el kö te -
le zett hí vek ha gyo má nyoz ták
val lá su kat nem ze dék ről nem -
ze dék re, azt éke sen bi zo nyít -
ja, hogy az evan gé li kus kö zös -
ség az el len re for má ció alatt
sem szűnt meg lé tez ni, jól le -
het hat van hét esz ten dőn át
pász to ra sem le he tett a nyáj -
nak. De ta lán en nél is meg győ -
zőbb bi zo nyí ték, hogy ez a
fél ezer nél so ha sem né pe sebb

te le pü lés ma ga is hat lel készt
adott egy há zunk nak. Ős agár -
don szü le tett D. dr. Har ma ti
Bé la nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök – aki szin tén je len
volt a múlt va sár na pi lel kész -
ik ta tá son –, és tör té ne te sen
„ide va ló si” az ik ta tást vég ző
es pe res, Sza bó And rás is.

Az út mu ta tó az na pi igé je
(Zsolt 23,6) alap ján tar tott ol -
tár előt ti ige hir de té sét egy pil -
la nat ra meg sza kít va az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke a
szó szo ros ér tel mé ben is
szem be sí tet te a mind ad dig
ve le szem ben ál ló Esz lé nyi
Ákost az ün nep lő gyü le ke -
zet tel. Dr. Fa bi ny Ta más ki fe -
jez te ab bé li re mé nyét, hogy ez
a temp lom ban most el sem fé -
rő kö zös ség a ké sőb bi ek ben is
erős imád sá gos hát tér rel se gí -
ti majd szol gá la tát, hogy a lel -
kész ily mó don is meg ta pasz -
tal has sa éle té ben Is ten jó sá gát
és sze re te tét. 

Esz lé nyi Ákos sze mé lyes
hit val lá sá nak ne vez te azt a
pá li ver set, ame lyet – im már
be ik ta tott lel kész ként – pré di -
ká ci ó ja alap igé jé ül vá lasz tott:
„…az sem szá mít, aki ül tet, az
sem, aki ön töz, ha nem csak Is -
ten, aki a nö ve ke dést ad ja.”
(1Kor 3,7) 

Az ős agár di gyü le ke zet
Lacz kovsz ki Zol tán fel ügye lő
ve zet te elöl já rói mind azon ál tal
alig ha vé let le nül hív ták meg
pász to ruk nak a rá kos ke reszt -
úri egy ház köz ség ben se géd-,
majd má sod lel kész ként ki lenc
éven át bi zo nyí tó „pap gye re -
ket”. Ka lács ka Bé la sze mé lyé -
ben ugyanis ide s to va már egy
éve nyu gal ma zott lel kész he -
lyet te sí tett az ál lan dó pa ró kus
lel kész hez „szo kott” te le pü lé -
sen. Ezért is újí tot ták fel a pa -
ró ki át re kord gyor sa ság gal, így
Esz lé nyi Ákos csa lád já val –
hit ve sé vel és kis lá nyá val – már
be ik ta tá sa előtt há rom nap -
pal itt tölt het te el ső éj sza ká ját.
(De ez utóbbi, de rű sen em le ge -
tett „re kor dot” csak egy ház tör -
té ne ti ér de kes ség ként kí ván ta
rög zí te ni a kró ni kás.) 

g TPK

Ős agár di „helyreállítás”

evangélikus élet

Ked ves ol va só im meg szok hat ták
már, hogy nem va gyok sem mi fé le
„hi va ta los, dip lo má ci ai” öku me né
fel tét len és kri ti kát lan hí ve. Meg győ -
ző dé sem, hogy min den olyan kez de -
mé nye zés, fo lya mat vagy je len ség,
ame lyet töb bé-ke vés bé mes ter sé -
ge sen hoz tak lét re és irá nyí ta nak,
amely szin te ki zá ró lag szű kebb cso -
por tok ér de ke it, el kép ze lé se it szol -
gál ja, mely nek lét ele me a mo dern,
bü rok ra ti kus kul tú ra, az min dent,
csak nem a kö zös spi ri tu a li tást, nem
az anya szent egy ház hi te les lel ki egy -
sé gét szol gál ja.

Né hány hét tel ez előtt  írt – az Eu -
ró pai Egyházak Kon fe ren ci á já nak
(KEK) ly o ni nagy gyű lé sé ről szó ló –,
KEK à la Ly on cí mű cik kem ben
(EvÉ let, 2009/32. szám) pon to san
er re az as pek tus ra pró bál tam fel hív -
ni a fi gyel met: do ku men tu mok, zá -
ró nyi lat ko za tok, ud va ri as ság tól át ha -
tott mo so lyok és sza vak nem ol da nak
meg sem mit, ha oda benn a szí vek -
ben, a lel kek ben hi ány zik az őszin te
szán dék, a Szent lé lek vi lá gos sá ga.

A bü rok ra ti kus kul tú rát em lít ve:
Ly on ban több ször is az volt a be nyo -
má som, hogy a KEK egész dis kur zu -
sa tűz és víz, de az ér tel mét és mód -
ját meg kell ta lál ni az in téz mé nyes ke -
ret fenn tar tá sá nak. Hogy mi ért?
Igye kez zen ezt min den ki ma ga el -
dön te ni.

Fenn tar tá sa im, kri ti kai ész re vé -
te le im el le né re val lom re for má to -
ra ink kal együtt, hogy egy anya -
szent egy ház van. A re for má ció teo -
ló gu sai, egy ház ve ze tői ál ta lá ban
nem is mer tek olyat, hogy „több
egy ház”; a kö zép kor em be ré nek
gon dol ko dá sá ban ez nem lé te zett.
Jé zus Krisz tus, az üd vö zí tő egy!
Az ő ti tok za tos tes te, az egy ház is
egy! A Lé lek egy! A ke reszt ség egy!
A ke gyel mi aján dé kok sok fé lék, de
egy a Lé lek, aki től ezek szár maz nak.
Az anya szent egy ház meg osz tott sá -
ga bű nös ál la pot, amely be ne künk
so ha, de so ha nem sza bad be le tö -
rőd nünk.

Igaz, az egy sé get el ső sor ban nem
a do ku men tu mok, nyi lat ko za tok,
víz fe jű in téz mé nyek fog ják elő se gí te -
ni, meg va ló sí ta ni, ha nem azok az
őszin te, spon tán, szin te ösz tö nös
fo lya ma tok, je len sé gek, ame lyek nek
mi ma gunk is ta núi, ne tán sze rep lői
le he tünk.

Egy ilyen ese mény nek vol tunk
né zői, részt ve vői – és itt ha tá ro zot -
tan a rész vé tel re ten ném a hang súlyt
– az el múlt na pok ban Gyu la fe hér vá -
ron, Er dély va la mi ko ri tör té nel mi fő -
vá ro sá ban, ahol je len le het tünk a Ró -
mai Ka to li kus Fő egy ház me gye mil -
len ni u mi évét zá ró ün ne pi szent mi -
sén. A Szent Ist ván ki rály ál tal ala pí -
tott fő egy ház me gye mél tó mó don

ün ne pel te meg ala pí tá sá nak ez re dik
év for du ló ját.

Bár az egy évig tar tó szín vo na las
ün nep sé gek so rán nem lá tott nap vi -
lá got az öku me nét cél zó do ku men -
tum, iro mány, s az öku me né, öku me -
niz mus sza vak lát ha tó an a hát tér be
szo rul tak, még is szá mos le he tő ség
nyílt a pro tes táns és ka to li kus hí vek
és lel ké szek ta lál ko zá sá ra, egy más ra
ta lá lá sá ra.

Em lí te nem sem kell, hogy min de -
nütt a szí vé lyes ség, az őszin te ba rát -
ság, a nyi tott ság, a köl csö nös el is me -
rés jel le mez te a ta lál ko zá so kat. Az
ün ne pi zá ró szent mi sén pe dig nem -
csak ki tün te tett hellyel tisz tel ték
meg a pro tes táns egy há zak kép vi se -
lő it, de ta lán min den nél töb bet je -
len tett, hogy sok ezer em ber előtt,
há rom száz pap és negy ven-öt ven bí -
bo ros, ér sek, püs pök je len lé té ben dr.
Ja ku bi nyi György ér sek, ki vá ló teo -
ló gus – ta lán nem is vé let le nül, ha -
nem tu da to san és őszin tén – a „test -

vér egy há za kat” kö szön töt te. Akik is -
me rik a ka to li kus egy ház ról szó ló
kü lön bö ző do ku men tu mok üze ne -
tét, ál lás fog la lá sa it, a kér dés ki éle zett
her me ne u ti ká ját, azok meg ér tik,
mit je lent „test vér egy há za kat”, és
nem fe le ke ze te ket, „ke resz tény kö -
zös sé ge ket, egy há zi jel le gű szer ve -
ze te ket” mon da ni.

Tisz tá ban va gyunk ve le, hogy az
anya szent egy ház lát ha tó egy sé gé -
hez ve ze tő út még na gyon hosszú; a
sa já tos ság, az ön azo nos ság, a fe le ke -
ze ti lo ja li tás mé lyen gyö ke re zik a
tu da tunk ban. Azon ban mi, lu the rá -
nu sok át él ve, át érez ve az ün ne pi mi -
se szép li tur gi á ját, amely ben mi is ott -
ho no san mo zog hat tunk – ki mond -
hat tuk bát ran, hogy a gyu la fe hér vá -
ri mil len ni um a mi ün ne pünk is. 

Illyés Gyu la mond ta: „Ezer évet
csak si ke res, te het sé ges nép tud
meg él ni, nagy erő pró bák kal, ren -
ge teg küz de lem árán. Mi meg ér tük
az ezer esz ten dőt.” Az ezer év és min -
den, amit ez fel ölel, a mi kö zös tör -
té nel mi örök sé günk is, kö zös kin cse
Er dély né pé nek, de az egész ma gyar -
ság nak.

Ta lá ló an fo gal maz ta meg kö szön -
tő jé ben Bá lint Ben czé di Fe renc uni -
tá ri us püs pök: „Úgy va gyunk, mint
egy szép és gaz dag lom bo za tú fa. A
táp lá ló gyö kér Krisz tus, a be lő le ki -
nö vek vő törzs az anya szent egy ház, és

eb ből a törzs ből nő nek ki a kü lön bö -
ző élet erős, gyü mölcs ter mő, gaz dag
lom bo za tú ágak. Egy a törzs, egy a
gyö kér, ami min ket össze köt.” Er re
utalt Franc Ro dé bí bo ros, pá pai le gá -
tus pré di ká ci ó já ban: „Kü lön je len tő -
ség gel bír az, hogy ezt az év for du lót
a szé kes egy ház ban ün ne pel jük. A
szé kes egy ház az egy ház me gye kő be
vé sett ar cu la ta, az egy ház kö zös ség
szim bó lu ma és tük rö zé se, a ke resz -
tény nép tör té nel mi em lé ke ze te,
ame lyet a szent épü let el ren de zé sé -
ben és mé re te i ben rög zít”.

Nem a hi va ta los, fe lül ről ránk ol -
va sott öku me né, nem a do ku men tu -
mok, nyi lat ko za tok, nem a mo soly-
po li ti ka, ha nem a Lé lek ere je ál tal
nyert, be lül ről fa ka dó, őszin te, fel té -
te lek nél kül meg élt lel ki com mu nio
je len ti az iga zi, ma még ta lán ne he -
zen lát ha tó, még is meg ta pasz tal ha -
tó lel ki egy sé get.

Öku me né he lyett lel ki com mu nio
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Anya gyü le ke zet té vá lá sá nak szá za dik év -
for du ló já ról em lé ke zett meg múlt va -
sár nap az Óbu dai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség. Az ün ne pi is ten tisz te le ten mint -
egy ve zér fo nal ként vo nult vé gig a „kő szik -
lá ra épí tett ház”, a Má té evan gé li u má ból
jól is mert metafora…

Dr. Fa bi ny Ta más, az Északi Egy ház ke rü let
püs pöke is a kő szik lá ra épí tett ház hoz ha son lí -
tot ta ige hir de té sé ben az óbu dai gyü le ke ze tet.

Ugyan ak kor hang sú lyoz ta, hogy a to váb bi épít -
ke zé sek is csak „a kő szik lá ra”, Krisz tus ra ala poz -
va le het nek si ke re sek. 

A ké pet a fi a ta lok mű so ra vit te to vább. Re -
mé nyik Sán dor Kö vek zsol tá ra cí mű ver sé nek
for ma bon tó elő adá sá ban sza na szét he ve rő,
ot rom ba kö vek ele ve ned tek meg, s áll tak össze
temp lom má.

Az úr va cso rás is ten tisz te le tet kö ve tő ün -
ne pi köz gyű lés egyet len na pi ren di pont ja az
anya gyü le ke zet té vá lás szá za dik év for du ló -
já ról va ló mél tó meg em lé ke zés volt. El ső ként
a gyü le ke zet fel ügye lő je, dr. Győr fi Ká roly
szólt az épít ke zé sek kel telt utób bi tíz év ről,

il let ve a leg utób bi hó na pok ese mé nye i ről.
Utalt a nagy sza bá sú mun ká la tok ra, me lyek
so rán kí vül-be lül meg újult, mo der ni zá ló -
dott a temp lom és a gyü le ke ze ti te rem is,
majd fel hív ta a fi gyel met az el múlt száz év
írott és ké pi em lé ke i ből össze ál lí tott ki ál lí tás -
ra, amely egy hó na pig te kint he tő meg a
temp lom ban.

A száz év tör té né se it élő szó ban a gyü le ke -
zet lel ké sze, Bá lint né Var sá nyi Vil ma fog lal ta
össze, ki emel ve a vál to zást, amely a gyü le ke -
ze ti élet és a lel ké szi szol gá lat ak tí vab bá vá lá -
sát hoz ta ma gá val. Utalt a tör té ne lem vi szon -

tag sá ga i ra, me lyek el le né re még is meg él het ték
ezt a szép ün ne pet, ta nú sít va, hogy a gyü le ke -
zet – az okos em ber hez ha son ló an – kő szik -
lá ra épí tet te a há zát. 

Az óbu dai kö zös ség ün ne pét szá mos egy -
há zi és vi lá gi szer ve zet ma gas ran gú kép vi se -
lő je is meg tisz tel te je len lé té vel, így je len volt
Bús Ba lázs, Bu da pest III. ke rü le té nek pol gár -
mes te re, va la mint a he lyi ön kor mány zat, a
finn or szá gi és az er dé lyi test vér gyü le ke ze tek
kép vi se lői is. A köz gyű lés so rán a ven dé gek jó -
kí ván sá ga i kat fe jez ték ki a gyü le ke zet kö vet -
ke ző száz évé re is. 

g Kiss Eni k

Kő szik lá ra ala poz va
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Dr. Léránt István, a rákoskeresztúri gyülekezet felügyelője
köszönti Eszlényi Ákost

b A hely bé li ek kö zül ok tó ber 4-én dél után alig ha nem töb -
ben tar tóz kod tak a temp lom ban, il let ve a temp lom kert -
ben, mint ahá nyan ott ho nuk ban. A mint egy há rom -
száz öt ven lel ket szám lá ló Ős agárd ap ra ja-nagy ja ün -
nep lő be öl tö zött, hogy ré sze se le hes sen az evan gé li kus
egy ház köz ség ti zen har ma dik lel ké szét be ik ta tó ün ne pi is -
ten tisz te let nek. Esz lé nyi Ákost a Nóg rá di Egy ház me gye
es pe re se, Sza bó And rás ál lí tot ta hi va ta lá ba.
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b Kí vül ről tel je sen meg újult temp -
lo má ért adott há lát Is ten nek ok -
tó ber 4-én a kis pes ti evan gé li kus
gyü le ke zet. Az ün ne pi is ten tisz -
te le ten – me lyen ak tív szol gá la -
tot vál lal tak az egy ház köz ség
pres bi te rei és ének ka ra is –
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke hir de tett igét. Kü lön -
le ges ak tu a li tást adott az al ka -
lom nak egy ke rek év for du ló:
Széll Bul csú lel kész ugyan is épp
húsz esz ten de je vég zi az itt élők
pász to ro lá sát, mely szol gá lat -
ban fá rad ha tat lan mun ka társ -
ként áll mel let te hit ve se. Mun -
kál ko dá suk nem hi á ba va ló…

Ha va la ki az is ten tisz te let kez de te
előtt fél órá val ér ke zik meg ide, az
egyik sa rok ban ját szó gyer me kek kel,
a má sik sa rok ban a szol gá la tért imád -
ko zó test vé rek kel ta lál koz hat, mi köz -
ben az ol tár előtt fi a ta lok pró bál ják
az na pi éne kü ket – lel kes, ele ven kö -
zös ség töl ti be a több mint nyolc van
éve épült temp lo mot.

Zsolt 23,6 alap ján el mon dott ige -
hir de té sé ben az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je Is ten hű sé ges, min ket
nap mint nap el kí sé rő sze re te té ről

tett bi zony sá got. A re for má ció hó -
nap ja kap csán meg em lí tet te: nem
csak an nak sza bad és le het örül ni,
hogy Is ten temp lo mok úju lá sát mun -
kál ja, de an nak is, hogy egy há zát
akar ja új ra meg új ra
meg újí ta ni.

Amint Kam ráth
Ta más pres bi ter el -
mond ta, az el múlt
három év ben az
épü let te tő szer ke ze -
té nek bo rí tá sát tel je -
sen le cse ré lték, meg -
újul tak az eső víz-el -
ve ze tő ere szek, va la -
mint a bá do gos bo rí -
tá sok. A to rony ban
el vég zett komp lett
ács mun kák mel lett
ki cse rél ték a ha ran -
gok kö rü li hang ve tőt
és az összes ab la kot.
Meg újul tak a pár ká -
nyok, il let ve a te tő -
ab la kok, va la mint a
kö zel múlt ban meg -
szé pül tek az ol dal -
fa lak és alat tuk a lá -
ba zat is.

A bel ső tér ben el ké szült a han go -
sí tá si rend szer és a csil lá rok fel újí tá -
sa. A húsz mil lió fo rin tos be ru há zást

az or szá gos egy ház, a Dé li Egy ház ke -
rü let és a he lyi ön kor mány zat is tá -
mo gat ta. Pél da ér té kű, hogy a 6,6
mil lió fo rin tos ön részt a gyü le ke zet
tag ja i nak ado má nyai fe dez ték.

Az ün ne pi al kal mon Gaj da Pé ter,
a XIX. ke rü let pol gár mes te re is kö -
szön töt te a je len lé vő ket.

g S. A.

b Újabb mér föld kő höz ér kez tek
az ön ál ló egy ház köz ség gé vá lás
út ján a bu da ke szi evan gé li ku sok:
bir tok ba ve het ték ima ter mü ket.
Mos tan tól te hát nem a szom -
széd ban lé vő re for má tus temp -
lom ban gyűl nek majd össze két -
he ten te, ha nem sa ját, Is ten nek
szen telt há zuk ban – he ten te. A
múlt szom ba ton, ok tó ber 3-án
fel szen telt is ten tisz te le ti hely
egyéb ként a pest hi deg kú ti (1955)
és bu da hegy vi dé ki (2001) után
már a har ma dik temp lom a bu -
da hegy vi dé ki egy ház köz ség te -
rü le tén. 

Az öt ven hat éve ala kult Bu da hegy -
vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség a
kez de tek től gon doz ta a bu da ke szi
evan gé li ku so kat, akik év ti ze de ken
át vagy há zak nál gyűl tek össze, vagy
be jár tak az anya gyü le ke zet al kal ma -
i ra. Je len tős vál to zást a nyolc va nas
évek hoz tak, ami kor Kő sze ghy Ta más
lel kész szisz te ma ti ku san el kezd te
fel ke res ni az evan gé li kus csa lá do kat,
és meg in dult a re for má tus test vé rek -
kel va ló együtt mű kö dés is. A kö vet -
ke ző év ti zed ben a he lyi is ko lák ban
be in dult a hit ok ta tás, és ha vi, majd
két he ti rend sze res ség gel ál lan dó sul -
tak a bib lia órai al kal mak. Az 1999-
ben fel épült re for má tus temp lom a
bu da ke szi evan gé li kus ság szá má ra is
új le he tő sé get adott, hi szen et től
kezd ve itt gyűl het tek össze ők is ha -
von ta egy szer, majd két szer.

Idő köz ben az anya gyü le ke zet is
meg erő sö dött, több lel ké szes hellyé
vált, ám dr. Fa bi ny Ti bor és má sok
gyü le ke zet épí tő mun ká ja ré vén Bu -
da ke szi is egy re több fel ada tot adott,
így vé gül 2007 au gusz tu sá tól az ad -

di gi se géd lel kész szol gá la tát – Lack -
ner né Pus kás Sá ra sze mé lyé ben –
misszi ói lel kész vál tot ta fel. 

A fo lya ma to san gya ra po dó kö zös -
ség ben a sa ját gyü le ke ze ti ház utá ni
vágy is erő sö dött. Ez év ele jén si ke rült
is meg vá sá rol ni uk az e cél ra ki sze melt
tel ket, il let ve há zat, és az át ala kí tá si
mun ká la tok is pél dás gyor sa ság gal –
két hó nap alatt – le zaj lot tak Ben -
czúr Lász ló épí tész mér nök, egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő ter vei alap ján. 

A há la adó is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen az épí tész el mond ta:
az át ala kí tan dó száz éves vá lyog ház

több eset ben is fel ad ta a lec két a ki -
vi te le zők nek az új fű té si rend szer ki -
épí tése, a szi ge te lés és a szer ke zet erő -
sí té si mun ká la tok so rán, még is, a ke -
rü le ti, me gyei és he lyi erő ket meg -
moz ga tó be ru há zás rö vid időn be lül
meg va ló sult, be tel je sít ve a gyü le ke -
zet ál mát: vég re ők is meg hív hat nak
és be fo gad hat nak má so kat, és nem
kell töb bé ne kik ven dé ges ked ni ük
má sok nál. 

A Kézdy Pál fel ügye lő ál tal ve ze -
tett köz gyű lés ke re té ben az ün nep -
lő kö zös sé get sor ra kö szön töt ték a
he lyi test vér egy há zak kép vi se lői,
Kecz kó Pál, a bu da hegy vi dé ki gyü le -
ke zet lel ké sze pe dig ün ne pé lye sen át -
ad ta az anya gyü le ke zet aján dé kát: az
ün nep sé gen meg is szó lal ta tott, fel -
újí tott har mó ni u mot. 

„Bu da ke szi, in dulj bát ran!”– ezek -
kel a sza vak kal biz tat ta Fa bi ny Ta más
püs pök a gyü le ke ze tet Ézs 43,19
alap ján mon dott pré di ká ci ó já ban.
„Aho gyan Is ten Iz rá el éle té ben is
meg mu tat ta újat te rem tő ere jét, úgy
ma is meg tud ja mu tat ni ott és ak kép -
pen, ahol és aho gyan ő akar ja” –
hang sú lyoz ta az Észa ki Egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je.

g Hor váth-He gyi Áron

Bu da ke szi, in dulj bát ran!
El fo ga dó gyü le ke zet ből be fo ga dó gyü le ke zet té vált

Bu da ke szi evan gé li kus sá ga

„Az Úr há zá ban la kom
egész éle tem ben”

Meg újult kí vül ről a kis pes ti temp lom

„Csa lá di” kör ben em lé kez tek meg ok -
tó ber 3-án, szom ba ton dél előtt a
bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban a
Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye -
sü let nyolc van öt év vel ez előt ti meg -
ala ku lá sá ról.

A há la adó is ten tisz te le ten Gáncs
Pé ter ma ga is „érin tett ként” hir det -
te Is ten igé jét, hi szen nagy ap ja, Gáncs
Ala dár volt az egye sü let el ső tit ká ra,
majd lel ké sze. A Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke pré di ká ci ó já ban hang sú -
lyoz ta: az ir gal mas ság szol gá la ta nem
ol dal haj tás az egy ház fá ján, ha nem a
törzs szer ves ré sze, és az effaj ta, az
oda fi gye lés re, a ránk bí zot tak ész re -
vé te lé re épü lő mag ve tés nek – még ha
eset leg új for má kat, új uta kat kell is
ke res ni hoz zá – min dig van jö vő je.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lés elő adó ja ként Her mann
Scho e na u er ugyan csak a dia kó nia
fon tos sá gá ról be szélt. A Fé bé vel ti -
zen öt esz ten de je együtt mű kö dé si

meg ál la po dást alá író és a Ma gyar
Evan gé li kus Sze re tet szol gá la tért Ala -
pít vány egyik társ ala pí tó ja ként is
szá mon tar tott Ne u en dett el sa ui Dia -
kó nia (Di a ko nie Ne u en dett el sau)
rek to ra be szé dé ben úgy fo gal ma -
zott: a vi lág nak nem val lás ra és nem
is egy ház ra, ha nem az evan gé li um -
ra van szük sé ge, ez utób bi „bi zony -
ság té te le” pe dig a dia kó ni ai mun ká -
ban (is) meg nyil vá nu ló szol gá ló sze -
re tet.

A Fé bé 1924. ok tó ber 1-jén Klo tild -
li ge ten tar tot ta ala ku ló ülé sét, kez det -
ben nő egy le ti ke re tek kö zött mű kö -
dött. Az egye sü le tet a párt ál lam
1951-ben szá mol ta fel. Kö zel negy ven -
évi szét szó ra tás után 1990. má jus 9-
én szer ve ző dött új já. Ma a bu da pes -
ti anya há zon kí vül Mát ra szent im re-
Ba goly ir tá son üdü lőt üze mel tet, Pi -
lis csa bán pe dig moz gás sé rült-la kó -
ott hont tart fenn.

g – vi tá lis –

Szolgáló szeretettel
Nyolc van öt éve ala kult meg

a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let

b Mi köz ben ta valy ősszel a gaz da -
sá gi vál ság bi zony ta lan jö vőt
ho zó je lei kezd tek mu tat koz ni a
vi lág ban, a Sár bo gárd–Sár szent -
mik ló si Evan gé li kus Egy ház köz -
ség tag jai nagy ter vük meg va ló -
sí tá sá ba kezd tek. Ez csak Is ten
se gít sé gé vel volt le het sé ges –
hív ta fel a fi gyel met kö szön té sé -
ben Vár al jai Pé ter pres bi ter
azon a köz gyű lé sen, ame lyet ok -
tó ber 3-án, szom ba ton dél után
tar tot tak Sár bo gár don, mi u tán
Itt zés Já nos püs pök fel szen tel te
az új pa ró ki át. A pél da mu ta tó
vál lal ko zás sal si ke re sen le zá -
rult a gyü le ke ze ti köz pont épí -
té sé nek el ső üte me.

2002 au gusz tu sá ban nem lel ké szi
egy há zi mun kás ként ke rült Sár bo -
gárd ra – püs pö ki meg bí zás sal – Böj -
tös At ti la. A fi a tal mun ka tár sat – aki

egyéb ként kép zett sé gét te kint ve an -
gol–föld rajz sza kos gim ná zi u mi ta -
nár, és EKE-bib lia is ko lát is vég zett –
a bo gár di ima ház mel lett lé vő szol -
gá la ti la kás lak ha tó vá té te lé vel vár ta
a gyü le ke zet. Né hány év vel ké sőbb a
vá ros ban zaj lott gyűj tést fel hasz nál -
va Sár szent mik ló son fel újí tot ták az
egy ko ri pa ró ki át, és kö zös sé gi ház zá
ala kí tot ták át. 

Egy év vel ez előtt na gyobb ter ve -
ket is sző het tek. Egy in gat la nért
ka pott kár pót lás ból nyolc mil lió fo -

rin tos kez dő tő ke állt ren del ke zé sük -
re. Eb ből tel ket vá sá rol tak az ön kor -
mány zat tól Sár bo gár don. Si ke rült
össze gyűj te ni ük – a Gusz táv Adolf
Se gély szol gá lat, az or szá gos egy -
ház tá mo ga tá sá val és ál la mi for -
rás ból – har minc hat mil lió fo rin -
tot, amellyel be le kezd tek egy új
gyü le ke ze ti köz pont meg va ló sí tá sá -
ba. Az el ső ütem ben a te tő tér ben
száz négy zet mé ter alap te rü le tű lel -
kész la kás, az al só szin ten pe dig – át -
me ne ti jel leg gel, a ké sőbb ki ala kí tan -
dó ga rázst és kö zös sé gi he lyi sé get
egy elő re egy be nyit va – gyü le ke ze -
ti te rem ké szült el. És lát sza nak
már az épü lő temp lom tor nyá nak fa -
lai is az áll vá nyok mö gött. 

Itt zés Já nos püs pök az ün ne pi is -
ten tisz te le ten Ez 11,17–20 alap ján
hir de tett igét. A kö rül mé nyek Sár bo -
gár don las san mél tó vá lesz nek Is ten
ügyé hez, de ne fe lejt sük el – szö gez -
te le –, hogy so ha sem a kö rül mé nyek
a fon to sak, ha nem min dig az üze net. 

A köz gyű lé sen Szar ka Ist ván es -
pe res egy Bib li át aján dé ko zott a
gyü le kez nek, Itt zés Já nos püs pök
pe dig be je len tet te, hogy Böj tös At -
ti la nem lel ké szi egy há zi mun kást fel -
ha tal maz za – ki zá ró lag a gyü le ke ze -
te te rü le tén – az úr va cso ra szent je -
gye i nek ki szol gál ta tá sá ra.

Az ün ne pi al kal mat a gyü le ke ze -
ti ének kar, a hit ta nos gyer me kek
szol gá la ta és sze re tet ven dég ség tet -
te még szí ne seb bé.

g Me nyes Gyu la

Pa ró kia épí tés
vál ság ide jén

„Búcsú-istentisztelet” a református
templomban

Az imaterem birtokbavétele
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– Tíz éve van hi va ta lá ban.
Én ma Ma gyar or szá gon egy -
elő re el kép zel he tet len nek lá -
tom, hogy va la ha is püs pök
asszo nyunk le gyen. Ta lán túl
kon zer va tí vak va gyunk ilyen
vo nat ko zás ban. De mit mon -
da na, ha meg kel le ne győz nie
az el len ző ket? Mi ért jó az, ha
nők is áll nak az egy ház élén? 

– Elő ször is te rem tés teo ló -
gi a i lag ér vel ve azt mon da nám,
hogy Is ten az em bert fér fi vá és
nő vé te rem tet te, a sa ját kép má -
sá ra. Pál apos tol pe dig a Gala -
ták hoz írott le ve lé ben, a har ma -
dik fe je zet ben azt mond ja,
hogy nin csen kü lönb ség Krisz -
tus ban fér fi és nő kö zött, te hát
nin csen alap ja an nak, hogy el -
le nez zék a nők pa pi hi va ta lát.
Az evan gé li kus ér tel me zés sze -
rint van nak fér fi és van nak női
lel ké szek, s mi vel az egy ház ban
nin cse nek hi e rar chi a be li kü -
lönb sé gek a lel ké szek kö zött,
mi ért ne le het né nek nők is
püs pö kök? Azon kí vül úgy vé -
lem, hogy min den egy ház nak
jót tesz az, ha az em be rek kü -
lön bö ző sé ge it kép vi se li, meg -
mu tat ja, má sok elé tár ja. Így
van ez ez zel a poszt tal is. Ná -
lunk ez már tel je sen nor má lis
do log, és nem gon do lom, hogy
ár tott vol na az egy ház nak. 

– Hi va ta li tény ke dé sei kö zül
me lyek azok, ame lye ket in -
kább el fe led ne, és me lyek re
gon dol vissza büsz kén? Mit
ten ne eset leg más képp?

– Elé ge dett va gyok az el telt
tíz év vel, épp a na pok ban ké szí -
tet tem vissza te kin tést er ről.
Ne héz évek vol tak, pénz hi -
ánnyal küsz köd tünk, és ál lá so -
kat kel lett le épí te ni, még is, a
Han no ve ri Tar to má nyi Evan -
gé li kus Egy ház nál ma radt a jó
han gu lat, és an nak tu da tá ban
él jük min den nap ja in kat, hogy
egy egy ház va gyunk, és egy
egy ház is ma ra dunk. Le het,
hogy ki seb bek le szünk, le het,
hogy meg kell néz nünk min -
den egyes fil lért, és fi nan ci á li -
san rosszab bul fog men ni, de a
jö vő ké pünk nem ren dült meg,
az Is ten be ve tett bi zal munk
vál to zat lan. 

– Ez alatt a tíz év alatt
tör tén tek a ma gán éle té ben is
sú lyos dol gok: ne héz dön té se -
ket kel lett hoz nia. Elő ször is
mell rák kal küz dött, az tán pe -
dig el vál tak a fér jé vel…

– Né met or szág ban püs pök
asszony ként üveg fa lú ház ban
élek. Min den ki va la mi sze mé -
lye set akar tő lem, de ne héz az
em ber nek így meg vé de nie a
pri vát szfé rá ját. Rá adá sul van -
nak bi zo nyos el vá rá sok is, ame -
lyek nek meg kell fe lel ni. Ami -
kor mell rák ban meg be te ged -
tem, so kan azt rót ták fel ne -
kem, mi ért ál lok ki a nyil vá nos -
ság elé ez zel, mi ért vál la lom fel

a be teg sé ge met. De úgy vol tam
ve le, hogy két hó nap ra el kel -
lett tűn nöm a nyil vá nos ság
elől a ke ze lé sek mi att, így va la -
mi fé le ma gya rá zat tal tar toz tam
az em be rek nek, mi is van ve -
lem, mi ért nem vál la lok nyil vá -
nos sze rep lé se ket. (…) A vá lá -
som ese té ben ez más képp volt:

ren ge teg kri ti ka ért, de nem
akar tam kény sze re sen meg -
vé de ni ma ga mat. Nem akar -
tam ki áll ni a nyil vá nos ság elé,
és nem akar tam ki tá lal ni ar ról,
amit va ló ban sa ját ma gán éle -
tem nek érez tem. Na gyon ne -
héz idő szak volt, de az egy há -
zi ve ze tő ség tag jai, a püs pö ki
ta nács, a zsi na ti ta nács, a lel ké -
szek kol lé gi u ma mind mö göt -
tem áll tak, és azt mond ták:
azt akar juk, te ma radj to vább -
ra is a mi püs pök nőnk.

– De azt hal lot tam, en nek
el le né re le akart mon da ni,
mert nem érez te hi te les nek
ma gát. 

– Meg győz tek ar ról, hogy
al kal mas va gyok.

– Mi volt a vég ső érv, ami
mi att még is hi va ta lá ban ma -
radt?

– So kan azt mond ták, ké -
tel ked né nek az egy ház ban:
egy lel kész nek el le het vál -
nia, egy püs pök pe dig nem te -
he ti ezt, ha vál ság ba ke rül a
há zas sá ga? Fon tos és jel zés ér -
té kű volt az em be rek szá má -
ra az, hogy lát ták: még egy
püs pök is té ved het, mert em -
ber. Bár a há zas sá gi vá lás szo -
mo rú és tra gi kus, de egy ilyen
dön tés nek nem kell szét zúz nia
az em ber hi va ta lát, hi va tá sát.
Ha az egy ház nem en ged né
meg, hogy el vál tak is a tag jai
le gye nek, ak kor egy re ke ve -
sebb egy ház ta gunk len ne. 

g Bol la Zsu zsan na

Az in ter jú tel jes ter je del mé ben
a www.evan ge li kus.hu ol da lon
ol vas ha tó

Ő lesz Wolf gang
Hu ber utód ja?

In ter jú Mar got Käß mann-nal

b Né met or szág im má ron négy püs pök asszo nya kö zül
min den bi zonnyal Mar got Käß mann a leg nép sze rűbb. Ha
Han no ver ben pré di kál, te le van nak a temp lo mok, talk -
show-k ked velt meg hí vott ven dé ge, és az új ság írók is sze -
ret nek ve le be szél get ni: agi lis, lé nyeg re tö rő vá la szo kat
ad. (…) A Há la adás a sza bad sá gért cí mű, ok tó ber 2-án
a De ák té ren tar tott öku me ni kus is ten tisz te let után ül -
tünk le be szél get ni. 
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El ső ként Bölcs kei Gusz táv
szólt, s ki fej tet te, hogy 2009-
ben a pro tes táns egy há zak a
re for má ció üze ne tét a re for -
má ció hó nap já ban há rom
kulcs szó, a biz ton ság – bi za lom
– bi zo nyos ság kö ré fűz ve fo gal -
maz zák meg. Te szik mind ezt
olyan kör nye zet ben, ahol na -
gyon sok min den el lent mond
e há rom ér té ket hor do zó fo ga -
lom nak. A pro tes tan tiz mus
egy há za i nak ma kü lö nö sen is
fel ada tuk és kül de té sük ki áll -
ni, szót emel ni leg el eset tebb,
leg véd te le nebb em ber tár sa -
ink mel lett, hi szen a bi zal mi
vál ság a tár sa da lom min den
ré te gé ben ta pasz tal ha tó. Ma,
ami kor egy meg döb ben tő fel -
mé rés ered mé nye sze rint az
em be rek har minc négy szá za -
lé ka sem mi lyen re ményt nem
lát jö vő jé re néz ve, az egy há zak
kül de té se a re for má ció 16. szá -
za di in du lá sá hoz vissza tér ve
hang sú lyoz ni: a pro tes tá lás lé -
nye ge nem va la mi el len va ló
til ta ko zás, ha nem va la mi mel -
lett va ló ki ál lás. 

Bölcs kei Gusz táv ki tért ar -
ra is, hogy mi lyen vál to zá sok
ta pasz tal ha tók az adó fi ze tők
ál tal az egy há zak nak fel aján -
lott egy szá za lék és az azt ki -
egé szí tő ál la mi pén zek te rén a
2003-tól 2009-ig ter je dő idő -
szak ban: míg az adó fi ze tők
egy re na gyobb mér ték ben
aján la nak fel tá mo ga tást egy -
há zuk nak, az ál la mi ki egé szí -
tés zsu go ro dik.

Prőh le Ger gely, az MEE or -
szá gos fel ügye lő je rá mu ta tott:
az egy szá za lé kos fel aján lá sok -
hoz kap cso ló dó an az evan gé li -
kus egy há zat is sú lyo san érin -
ti az ál la mi jut ta tások csök ke -
nése. Ez azért szo mo rú, mert az
utób bi évek át gon dolt kam pá -
nyai sok hí vőt el ér ve egy re na -
gyobb „adó zá si tu da tos sá got”,
az egy szá za lé kok át uta lására
való haj lan dó sá got hoz tak,
mely nek mér he tő ered mé nyei
van nak. Az or szá gos fel ügye lő
a re for má ció táv la ti gon do la tát
köl csö nöz ve, szé les szel lem -
tör té ne ti össze füg gés be he lyez -
ve Lu ther és Kál vin örök sé gét
ki fej tet te: lé te zik fe le lős pénz -
ügyi gon dol ko dás, az anya gi ja -
vak kal va ló jó sá fár ko dás. 

El lent mon dá sos hely zet be
ke rül tek az egy há zak – foly tat -
ta Prőh le –, for rá sa ik ugyan -
is csök ken nek, a fe lé jük irá -
nyu ló tár sa dal mi el vá rás vi -
szont egy re nő. Az em be rek
egy re na gyobb mér ték ben
igény lik a fe le lős se gít ség nyúj -
tás ra ké pes kö zös sé gek és
szer ve ze tek mun kál ko dá sát.
Az egy há zak te hát nem ön cél -
ból igé nyel nek szol gá la tuk -
hoz anya gi a kat, „nem ma gu -
kért ki a bál nak”. A re for má -
ció hó nap ja azt üze ni: ami
öt száz éve el in dult, nem anak -
ro niz mus, nem mú ze um ba
va ló, ha nem kö zös örök sé ge a
vi lág nak, e ré gi ó nak és en -
nek az or szág nak. Köz kincs,
mely nek tu da tos át élé se és al -
kal ma zá sa köz ér dek, kü lö nö -
sen ab ból a szem pont ból, hogy
a mo dern eu ró pai pi ac gaz da -
ság alap ja it a pro tes tan tiz mus
fek tet te le.

Re pa Im re fő igaz ga tó ki fej -
tet te: fon tos nak tart ja, hogy az
egy há zak az egész ség ügy te -
rén na gyobb sze re pet játssza -
nak. Hang sú lyoz ta: az egész -
ség ügy ben ége tő en szük sé -
ges a mi előb bi szem lé let vál tás.

A saj tó tá jé koz ta tó vé gén D.
Sze bik Im re, a ME ÖT el nö ke
hi va ta lo san is meg nyi tot ta az
ok tó be ri ren dez vény so ro za -
tot, kü lön is ki emel ve a na -
gyobb sza bá sú or szá gos prog -
ra mo kat.

A saj tó ese mény után kez dő -
dött a re for má ció hó nap ját
meg nyi tó öku me ni kus is ten -
tisz te let, amely nek mon da ni -
va ló ja és üze ne te az idei ün ne -
pi hó nap fő té má ja, a biz ton ság
– bi za lom – bi zo nyos ság hár -
mas mot tó kö ré szer ve ző dött. 

Az ün ne pi is ten tisz te let li -
tur gi ai szol gá la tát Gáncs Pé ter
evan gé li kus püs pök, Mé szá ros
Kál mán bap tis ta egy ház el -
nök, Cser nák Ist ván me to dis -
ta szu per in ten dens és Tarr
Zol tán re for má tus lel kész vé -
gez te. Az is ten tisz te le ten D.
Sze bik Im re hir det te az igét
Zsolt 42,2–6 alap ján.

Dr. Bó na Zol tán, a ME ÖT
fő tit ká ra nyi tot ta meg az ün ne -
pi is ten tisz te le tet kö ve tő kul -
tu rá lis prog ra mot, ame lyet
Ady End re ha lá lá nak ki lenc ve -
ne dik és Kál vin Já nos szü le té -
sé nek öt szá za dik év for du ló ja
al kal má ból ál lí tot tak össze.
Kó rus mű vek és nép da lok el -
ének lé sé vel a Ló nyay Ut cai
Re for má tus Gim ná zi um ének -
ka ra mű kö dött köz re, majd
versek hangzottak el a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
di ák jainak tol má cso lá sá ban.

A meg nyi tóün nep ség zá rá -
sa ként fó rum be szél ge tés sel
egy be kö tött elő adá sok kö vet -
kez tek a hó nap fő  té má já ul
vá lasz tott há rom fo ga lom ál tal
köz ve tí tett üze net ről, az ál ta -
luk ki fe je zett gon do la ti tar -
tal mak ról és köz éle ti té mák ról.
(Az elő adá sok előtt Var ga
György bap tis ta lel kész mon -
dott ál ta lá nos be ve ze tőt.)

A biz ton ság fo gal má ról – a
köz biz ton ság és a po li ti ka
szem szö gé ből – Sze mer ké nyi
Ré ka biz ton ság po li ti kus, a bi -
za lom ról – a pénz ügyek és a
köz gaz da ság tan ol da lá ról –
Ki rály Jú lia köz gaz dász, az
MNB al el nö ke tar tott re fe rá tu -
mot. A bi zo nyos ság hit be li és
teo ló gi ai össze füg gé se i ről
Szűcs Fe renc re for má tus teo ló -
gus elő adá sát hall gat hat ták
meg a részt ve vők.

g Pet ri Gá bor
– K há ti Dó ra

„Nem ma gun kért
ki a bál unk”

1989 au gusz tu sá ban a pán eu -
ró pai pik nik sors for dí tó tör té -
né se ket in dí tott el Eu ró pa tör -
té nel mé ben. A ma gyar ha tár -
nyi tás nyo mán Auszt ri á ba me -
ne kü lő ke let né me tek, majd a
szep tem ber 11-én Ma gyar or -

szá got nyu gat fe lé el ha gyó tár -
sa ik nem sejt het ték, hogy az ál -
lam, mely be nem kí ván tak
vissza tér ni, né hány hó nap múl -
va nem is lé te zik már. A leg tá -
jé ko zot tabb po li ti kai szak ér tők
sem lát ták elő re, hogy a vá rat -
lan ese mé nyek mek ko ra mér -
té kű vál to zá so kat in dí ta nak el,
és mi lyen hi he tet len gyor sa ság -
gal for mál ják át Eu ró pa ar cu -
la tát. 1989-et az elem ző pub li -
cis ták jog gal ne vez ték „an nus
mi ra bi lis”-nek, a cso dák esz -
ten de jé nek. A ma gya rok a sza -
bad sá gért, a né me tek a sza bad -
sá gon túl még or szá guk új ra -
egye sí té sé ért is há lát ad tak
ezen az év for du lón.

A há la adó öku me ni kus is -
ten tisz te let be ve ze té se ként
Prőh le Ger gely, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos fel ügye lő je kö szön töt -
te a meg je len te ket. Be szé dé -
ben rá mu ta tott: a húsz év vel
ez előtt tör tént sors for dí tó
ese mé nyek kö vet kez té ben na -
gyot for dult a vi lág. Mi, ma -
gya rok na gyon sok kö szö ne -
tet kap tunk né met test vé re -
ink től, akik úgy em lé kez nek az
ak kor ná lunk tör tén tek re,
hogy mi ütöt tük ki az el ső kö -
vet a ber li ni fal ból. Azon ban
el ső sor ban mi tar to zunk kö -
szö net tel – hang sú lyoz ta az
or szá gos fel ügye lő –, még -
pe dig az Eu ró pá hoz tar to zás
le he tő sé gé ért.

Má so dik ként Ba log Zol tán
re for má tus lel kész, a Pro tes -
táns Fó rum el nö ke, az Or -
szág gyűlés Emberi Jogi, Ci vil-
és Vallásügyi Bi zott sá gá nak
elnöke mon dott be ve ze tő- és
kö szön tő be szé det.

„Is ten a tör té ne lem Ura” –
je len tet te ki, majd saj ná lat tal
je gyez te meg, hogy ezt a ki je -
len tést már na gyon so kan pró -
bál ták fel hasz nál ni ha tal mi
ér de ke ik és po li ti kai tet te ik
iga zo lá sá ra. Ba log Zol tán le -
szö gez te, hogy a ke resz tény
mér ték alap ján há lát kell ad -
nunk Is ten nek a tör té nel mi
ese mé nyek ala kí tá sá ért, de e
sze rint a mér ték sze rint a há -
la adást min den eset ben az
ön vizs gá lat nak kell meg előz -
nie. A Pro tes táns Fó rum el nö -
ke ként ki fe jez te ab bé li örö mét,
hogy öku me ni kus kör ben
adhatnak hálát a húsz éve le -
zaj lott ese mé nye kért.

Az is ten tisz te let li tur gi á já -

ban a Lu the rá nia ének- és ze -
ne kar mű kö dött köz re, ame -
lyet Kamp Sa la mon kar nagy
ve zé nyelt. A ze nei be té tek
alatt az ün nep lő gyü le ke zet a
húsz éve tör tént omi nó zus
ese mé nye ket do ku men tá ló fo -
tók ból össze ál lí tott dia me di tá -
ci ót te kint he tett meg.

A há la adó is ten tisz te let ige -
hir de tői szol gá la tát Mar got
Käß mann, a Han no ve ri Tar to -
má nyi Evan gé li kus Egy ház
püs pö ke vé gez te Gal 5,13–15
alap ján. Pré di ká ci ó já ban fel -
idéz te Ma gyar or szág nak a vál -
to zá sok ban be töl tött dön tő
sze re pét. Vissza em lé ke zett ar -
ra a fe szült ség re, amellyel lé leg -
zet vissza fojt va néz ték a te le ví -
zi ó ban, hogy mi ként kezd ték
1989 má ju sá tól a ma gyar–oszt -
rák ha tá ron le bon ta ni a vas füg -
gönyt. Jú ni us 27-én cso dál -
koz va fi gyel ték a ma gyar és az
oszt rák kül ügy mi nisz ter szim -
bo li kus szö ges drót át vá gá sát.
Va la mi meg moz dult. A wind of
chan ge (a vál to zás sze le) és a
sza bad ság il la ta elő ször Ma -
gyar or szá gon vált érez he tő -
vé. A né met püs pök nő ki je len -
tet te: a né me te ket mély sé ge sen
össze kö ti a ma gya rok kal az a
sza bad ság sze re tet, ame lyet
1956-ban el nyom tak, de az
évek hosszú so rán utat tört
ma gá nak. A má sik sza bad sá gát
elő tér be he lyez ni min den kon -
ven ci ó val szem ben, a má sok -
tól át vett tör vény el le né ben –
ez mély sé ge sen ke resz tény
ma ga tar tás.

Gon do lat me ne té ben Käß -
mann ki tért azok ra az „új
nem ze ti szo ci a lis ta ten den ci ák -
ra” is, ame lye ket az új Eu ró pá -
ban va ló ál ta lá nos csa ló dott -
ság erő sí tett fel, de ame lyek el -
len ke resz tény kö te les sé günk
kö zö sen küz de ni. A püspök
han got adott ab bé li re mé nyé -
nek, hogy Is ten be ve tett bi za -
lom mal át tud juk vé szel ni a
vész ter hes idő ket, mint aho -
gyan a zsi dók is át vé szel ték a
si va tag ban töl tött ide jü ket. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő -
en egy há zunk ve ze tői a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben ad tak ál ló fo ga -
dást a há la adó al ka lom ven dé -
gei szá má ra. A fo ga dá son –
Hil ler Ist ván mi nisz ter meg -
bí zá sá ból – Csep re gi And rás,
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um Egy há zi Kap cso la -
tok Tit kár sá gá nak ve ze tő je a
Ma gyar Kul tú rá ért dí jat ado -
má nyoz ta Wil li Klink ham -
mer bu da pes ti ró mai ka to li -
kus pap nak, aki be fe jez te Ma -
gyar or szá gon vég zett szol gá -
la tát. Laudációt Balog Zoltán
mon dott.

g Pet ri Gá bor

Köszönet
a sza bad sá gért

f Folytatás az 1. oldalról f Folytatás az 1. oldalról

2009. október 2-án a Deák
téri templom szószékén

Dr. Bóna Zoltán főtitkár
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b A leg ki seb bek a gyü le ke zet ben
cím mel tar tot tak kon fe ren ci át
szep tem ber 25–27. kö zött Pi lis -
csa bán. Ti zen egy gyü le ke zet ből
ér kez tek lel ké szek, óvo da pe da -
gó gu sok, hit ok ta tók, mun ka -
tár sak. A meg be szé lés pén te -
ken es te Kézdy Pé ter helyi lel -
kész ige ma gya rá za tá val kez dő -
dött Mk 10,13–16 alap ján ar ról,
hogy a ben nünk la kó ta nít vány
ho gyan nyom ja el a ben nünk
la kó kis gyer me ket. Jé zus el ső -
sor ban min ket biz tat: „En ged jé -
tek hoz zám jön ni…”

A nyi tó elő adás ban Ben ce Im re, a
Budai Egyházmegye esperese a gyü -
le ke ze tet csa lád hoz ha son lí tot ta. A
csa lád vál sá ga a gyü le ke zet re is jel -
lem ző. Ami lyen szét tö re de zett a csa -
lád, olyan szét tö re de zett a gyü le ke -
zet. A ge ne rá ci ók el kü lö nül nek egy -
más tól. Egy egész sé ges csa lád ban
ter mé sze tes az idő sek és gyer me kek
együtt lé te. A gyü le ke zet ben kí sér le -
tez ge tünk ré teg al kal mak kal (ba ba-
ma ma kör, csa lá di is ten tisz te let stb.),
inf ra struk tú rá val (ját szó szo ba, hang -
szi ge te lő üveg fal, hang szó ró, kép er -
nyő), még is, a kü lön bö ző jó öt le tek -
nél is fon to sabb vol na, hogy le gyen
a gyü le ke zet nek olyan al kal ma, ahol
olyan ter mé sze tes mó don van nak
együtt a kor osz tá lyok, mint egy
nagy csa lád ün ne pén. A csa lá dot is
gyó gyít hat ja az ilyen gyü le ke zet. 

Szom ba ton elő ször Ben ce Im re a
Bu da vár ban egy éve el in dí tott is -
ten tisz te le ti for mát, a „to tyo gók is ten -
tisz te le tét” mu tat ta be. Er re kis gyer -
me kes csa lá do kat vár nak. Több csa -
lád ezen ke resz tül kap cso ló dott be
az óta a gyü le ke zet éle té be. Meg is -
mer ked tek a je len lé vők egy szem lé -
let mód dal, az ed di gi ta pasz ta la tok -
kal, gya kor la ti ta ná cso kat kap tak ar -
ról, ho gyan imád koz zunk a leg ki seb -
bek kel, ho gyan ta nít suk őket, ho gyan
le het a csa lá di as lég kör mel lett a

gye re ke ket az is ten tisz te let rend jé hez
is szok tat ni. A részt ve vők ta nul ták az
éne ke ket, és ma guk kal vi het ték a
to tyo gók is ten tisz te le té nek két éves
rész le tes te ma ti ká ját imád sá gok kal,
éne kek kel, je le ne tek kel. A se géd -
anya got a bu da vá ri mun ka tár si kör
ál lí tot ta össze a né met Krab bel got tes -
di enst fü ze tek alap ján. 

A szom bat dél előt ti el mé le ti elő -
adást Csá ky-Pal la vi ci ni Zsó fia gyer -
mek- és pasz to rál pszi cho ló gus, a

Sem mel weis Egye tem fej lő dés lé lek -
tan- és val lás pszi cho ló gia-ok ta tó ja
tar tot ta A sze mé lyi ség és a hit fej lő -
dé se cím mel. Ár nyalt meg kö ze lí tés -
sel be szélt az em be ri le he tő sé gek és
adott sá gok eset le ges sé gé ről és Is -
ten ab szo lút ke gyel mé ről, ar ról, hogy
a mi hi tünk is kü lön bö ző és buk dá -
cso ló le het, de Is ten ke gyel me min -
dent fe lül múl. Em be ri ol dal ról néz -
ve a hit re ne ve lés ben a sze mé lyes, ér -
zel mi kap cso lat a dön tő, amely már
az anya méh ben el kez dő dik. Rész le -
te sen szólt ar ról, hogy nul lá tól hét -
éves ko rig ho gyan ész lel, ért meg a
gyer mek; ho gyan ala kul is ten ké pe;
hogy mi kor mit ho gyan ta nít sunk.
Összeg zés ként pe dig a he lyes is ten -
kép fon tos sá gá ról be szélt az elő adó.
Ar ról, hogy Is ten nem pe da gó gus Is -

ten, nem ki ro vó-bün te tő Is ten, sze -
re te te nem tel je sít mény füg gő; Is te -
nünk nem vész hely zet-Is ten, ha nem
ol tal ma azt je len ti, hogy min den
hely zet ben se gít, hogy küz de ni tud -
junk, és ak kor is sze ret, ha rosszul
men nek a dol ga ink. 

Szom bat dél után is mét egy má sik
meg kö ze lí tést, a Va sár na pi Is ko lai
Szö vet ség mun ká ját is mer het ték meg
a résztvevők, amely ben a hang súly
nem a hit fej lő dé sén és éle tet ki bon -

ta koz ta tó, meg tar tó ere jén volt, ha -
nem üd vös sé get el dön tő vol tán. Gya -
kor ló édes anyák és hit ok ta tók – Ker -
tész né Ivá nyi Ág nes és La bos sá né
Kő vá gó Ani ta – osz tot ták meg az
egy be gyűl tek kel sze mé lyes ta pasz ta -
la ta i kat az Úr Jé zus mel let ti dön tés -
ről, és nyúj tot tak ren ge teg fel dol go -
zá si mód szert a ta ní tás ra. 

Az öt le tek, ta pasz ta la tok cse ré jét
és a ki ér té ke lést kö ve tő en es te a
más na pi is ten tisz te let re ké szül tek a
kon fe ren cia részt ve vői. Va sár nap a
pi lis csa bai gyü le ke zet ben ki pró bál -
ták a ta nul ta kat. A to tyo gók is ten tisz -
te le tén a gye re kek kel sa ját ke resz te -
lé sük re em lé kez tek, és együtt ün ne -
pel ték egy csa lád dal gyer me kük ke -
resz te lé sét. 

g Kézdy Pé ter
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Kon fe ren cia a to tyo gók ról

b „Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten
igé jét hir det ték nek tek” (Zsid 13,7) – ez az ige áll a
sur di temp lom be já ra tá nál ál lí tott táb lán, és ez volt
az igei mot tó ja a te le pü lé sen ok tó ber 4-én tar tott
nem zet kö zi meg em lé ke zés nek is. Ma gyar és szlo -
vén egy ház ve ze tők, lel ké szek, gyü le ke ze ti ta gok a
„ven dek apos to la ként” em le ge tett sur di tisz te le tes
– Kuz mics Ist ván – evan gé li kus lel kész ha lá lá nak
két száz har min ca dik év for du ló já nak al kal má ból
gyűl tek össze. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten elő ször Ge za Er niša, a
Szlo vé ni ai Evan gé li kus Egy ház püs pö ke ál lí tot ta a
gyü le ke zet elé pél da ként Šte van Küz mič élet út ját ige -
hir de té sé ben. Az ide ha za Kuz mics Ist ván ként szá mon
tar tott lel kész mun kás sá gá val kap cso lat ban a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke, Itt zés
Já nos ar ra mu ta tott rá, hogy „nem az ige van az egy -
há zért, ha nem az egy ház van azért, hogy az ige ter jed -
hes sen és ter jed jen”. 

Kuz mics Ist ván 1723-ban szü le tett Sztru kó con. Egy ide -
ig a Vas me gyei Ne mes csón is szol gált, majd 1755-től ha -
lá lá ig a sur di gyü le ke zet lel ké sze volt. Egy ház tör té ne ti je -
len tő sé gű mun kás sá ga leg in kább ab ban mu tat ko zott meg,
hogy az egy re fo gyat ko zó vend nép hez anya nyel vü kön
sze ret te vol na el jut tat ni Is ten üze ne tét. Le for dí tot ta, és
1771-ben Hal lé ban meg je len tet te a vend nyel vű Új szö vet -
sé get. Terv be vet te még egy ábé cés könyv ki adá sát is, ám
1779-ben be kö vet ke zett ha lá la meg aka dá lyoz ta eb ben. A
lel ki pász tort a sur di temp lom kö ze lé ben te met ték el, de
sír já nak pon tos he lyét ma is ho mály fe di. Ké sei utó da, dr.

Pusz tai Lász ló 1970-ben ma gyar nyel vű em lék táb lát ké -
szít te tett a temp lom fa lá ra. 

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let és a Szlo vé ni ai
Evan gé li kus Egy ház köz ti jó kap cso lat nak is kö szön he tő -
en töb bek ben meg fo gal ma zó dott az igény ar ra, hogy szlo -
vén nyel vű em lék táb la is hir des se a „ven dek apos to lá nak”
em lé két. Ez 2003. ok tó ber 25-én meg va ló sult.

d EvÉ let-in fó

Kuz mics Istvánra
„és” Šte van Küz mičre emlékeztek

Interjúkötetének bemutatóján is hitéről tett vallomást Czigány György köl -
tő, szerkesztő október 3-án a budapesti Borsos Miklós Lakásmúzeum ban.
Akárcsak a Kairosz Kiadó Miért hiszek? sorozatában megjelent könyvében,
a helyszínen is Simon Erika (képünkön a felolvasó költő jobbján) volt a be-
szélgetőtársa.

A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

„Együtt az ország népével” –
Evangélikusok -ban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1700 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.

„Szólj, bol dog há la ének”
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let sze re tet tel vár min den ér dek lőt ok -
tó ber 17-én Kis kő rö sön meg ren de zen dő I. egy ház ze nei ta lál ko zó já ra. A
nyi tó áhí ta tot kö ve tő en dr. Kincz ler Zsu zsan na, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ké nek ad junk tu sa Har mó ni á ba fog -
lalt há la adás cím mel tart elő adást, majd a ta lál ko zó két hely szí nén klasszi -
kus egy ház ze ne és ke resz tény könnyű ze ne ka te gó ri ák ban mu tat ko zik be
a ke rü let hu szon há rom ének ka ra és együt te se. A kon cer te ket kö ve tő -
en ze nés is ten tisz te let re ke rül sor a temp lom ban. A ta lál ko zó mű vész
ven dé gei lesz nek Gryl lus Dá ni el és Gryl lus Vil mos.

H I R D E T É S

KIE-bib lia hét Ba la ton gyö rö kön,
a Só vár Kon fe ren cia-köz pont ban

No vem ber 9–14.

Aki tar tal mas őszi ki kap cso ló dás ra vá gyik, és sze ret ne né hány nyu godt,
bé kés na pot el töl te ni a Ba la ton part ján, sze ret ne má so kat meg is mer ni,
be szél get ni, együtt éne kel ni és Is ten előtt el csen de sed ni, azt sze re tet tel
vár juk a KIE őszi bib lia he té re.

A hét té má ja: Pál apos tol – Is ten uta zó nagy kö ve te.
A dél előt ti elő adá so kon Pál apos tol éle té vel, teo ló gi á já val is mer ke dünk.

Dél után és es te ki rán du lás, vá ros né zés, film vár ja a részt ve vő ket. A he -
tet Lup ták György (a KIE el nö ke) és fe le sé ge, Lup ták né Han vay Má ria
lel ké szek ve ze tik. Rész vé te li kor ha tár: 18–99 év. Rész vé te li díj: 13 000 Ft
(KIE-iga zol vánnyal ren del ke zők nek 11 000 Ft).

Je lent kez ni ok tó ber 30-ig le het név, élet kor, te le fon szám meg adá sá -
val a kie@kie.hu cí men vagy a 20/824-4748-as te le fon szá mon.

H I R D E T É S

Meg hí vó az el ső or szá gos ci gány nap ra
Min den ér dek lő dőt, fenn tar tá sok kal élőt, szim pa ti zánst, szol gá lót,
szol gá lat ra vá gyót vá runk ok tó ber 17-én Bu da pest re, a Ró zsák te rei evan -
gé li kus kol lé gi um dísz ter mé be. A nap cí me: Kö zel és tá vol. A nap cél ja:
kö ze lebb ke rül ni Krisz tus hoz, kö ze lebb ke rül ni egy más hoz.

PROG RAM
10.30: Áhí tat (Ef 2,11–19) – Sze ve ré nyi Já nos
11.00: Elő adás: A ci gány ság jel? –

Sza bó né Kár mán Ju dit
11.30: Bi zony ság té te lek, éne kek
12.00: Ebéd
13.00: Szí ni je le net: Az út – Eszt rád Szín ház
13.30: Be mu tat koz nak az evan gé li kus

ci gány misszi ók
14.00: Kér dé sek
14.30: Áhí tat (Ef 2,11–19) – Ba kay Pé ter
Kö tet len együtt lét

H I R D E T É S

Té li kán tor kép ző tan fo lyam
Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet té li kán tor kép ző tan fo lya ma 2009.
no vem ber 7-én, szom ba ton kez dő dik; az ün ne pé lyes nyi tó áhí tat dél előtt
10 óra kor lesz. A tan fo lyam 20 szom ba ti ta ní tá si al ka lom ból áll, a vizs -
gá ra 2010. áp ri lis 17-én ke rül sor. Je lent kez ni a kán tor kép ző cí mén (2151
Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan tor ke p zo@cit ro mail.hu) le -
het. Bő vebb in for má ció az in té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu) ta lál ha tó. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S
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b A hét vé gén Bu da pes ten tar tot ta
ti ze dik em lék ün nep sé gét a ko -
lozs vá ri Re mé nyik Sán dor Mű -
vész stú dió Ala pít vány. A kon -
ferencián vers mon dók, ze né -
szek, je les iro da lom tör té né szek
hoz ták kö zel a hall ga tó ság hoz az
er dé lyi evan gé li kus köl tő, Re -
mé nyik Sán dor élet mű vét.

Az ün nep ség nek ok tó ber 3-án a De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
adott he lyet. Az elő adás-so ro zat sza -
va ló ver sennyel kez dő dött, me lyen
ha zai egy há zi is ko lák és ko lozs vá ri lí -
ce u mok di ák jai mond tak el egy-egy
Re mé nyik-ver set. A zsű ri el nö ke,
Ku bik An na szín mű vész nő az es ti gá -
la mű sor ke re té ben ér té kel te a sza va -
lók tel je sít mé nyét. 

A meg em lé ke zés iro dal mi kon fe -
ren ci á val foly ta tó dott. Po mog áts Bé -
la iro da lom tör té nész Re mé nyik Sán -
dor je len tő sé gét mél tat ta a 20. szá -
za di ma gyar köl té szet ben. Be szé dé -
ben ki emel te, hogy a ma gyar írók,
köl tők so ha nem ér ték be az zal,
hogy pusz tán esz té ti kai kö ve tel mé -
nyek nek fe lel je nek meg. Ke let-közép-
eu ró pai vi szony lat ban az iro da lom
rend sze rint kö zös sé gi rí tus is egy ben,
kü lö nö sen igaz ez az er dé lyi írók ra,
köl tők re. Re mé nyik köl té sze tét is
meg ha tá roz za ez a ket tős ség, de ná -
la az er dé lyi ma gyar iro da lom nem -
ze ti el kö te le zett sé ge szo ros egy ség -
be for rt ke resz tény hi té vel. 

Kán tor La jos iro da lom tör té nész
Re mé nyik Ko lozs vár hoz kap cso ló dó
ver se i ről be szélt. Ki emel te a Be néz a
ha vas cí mű ver set, mely nek utol só
so ra ar ra a vi lág há bo rú vé gi ke se rű -
ség re em lé kez tet, mely oly sok er dé -
lyit fog lal koz ta tott an nak ide jén: „S
ez nem elég, hogy ide ha za tart son?”
Kán tor La jos rá mu ta tott ar ra is,
hogy az 1918 és 21 kö zött szü le tett,
Vég vá ri ál né ven írt Re mé nyik-ver sek
kö zött is meg je le nik a Ko lozs vár-mo -
tí vum, il let ve rend re elő ke rül az
„Ide ha za tart sunk ki!” pa ran csa. 

A köl tői nyil vá nos ság ra lé pést
meg elő ző rö vid pró zai mű vek ről
szólt Dá vid Gyu la iro da lom tör té nész
Im mor tá li ák – A má sik Re mé nyik,
aki a köl tőt meg előz te cí mű elő adá -
sá ban. Hang sú lyoz ta, hogy ezek nek
az írá sok nak csak tö re dé két is mer jük,
egy ré szük még a ko lozs vá ri le vél tár -

ban pi hen, és pil la nat nyi lag nem ku -
tat ha tó. Ezek ben a ko rai írá sok ban
még jól fel is mer he tő Kom já thy Je nő
és Re vicz ky Gyu la ha tá sa Re mé nyik
köl té sze té re. Az is ki de rül a mű vek -
ből, hogy a leg na gyobb há bo rús fel -
lán go lás ide jén a fi a tal Re mé nyik től
igen csak tá vol állt a lel ke se dés. 

Láng Gusz táv iro da lom tör té nész
Köl tői sze re pek Re mé nyik Sán dor lí -
rá já ban cí mű össze fog la ló já ban ar -
ról be szélt, hogy Re mé nyik szá má ra
a vers be li én a köl tő ide á lis én je, aki
fe lül tud emel ked ni a csüg ge dé sen, és
pél dát mu tat hat a nem zet szá má ra.
Ver se i ben rend sze rint ezt az ide á lis
ént pró bálja meg je le ní te ni. 

Az elő adás-so ro zat után a XIV.
zso bo ki kép ző mű vé sze ti tá bor ban ké -
szült fest mé nyekből, gra fi kákból ren -
dezett  ki ál lí tás  meg nyi tó ja kö vet ke zett
(képünkön). Az ama tőr fes tők ké pe it
Re mé nyik Sán dor ver sei és az 1956-os
for ra da lom ese mé nyei ih let ték.

Az em lék ün nep ség dél előt ti blokk -
ja ke rek asz tal-be szél ge tés sel zá rult.
Kán tor La jos, Dá vid Gyu la, Láng
Gusz táv, Lik tor Ka ta lin, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem Iro da -
lom tu do má nyi Dok to ri Is ko lájának
hall ga tó ja és Ódor Lász ló mű ve lő dés -
tör té nész, a Budapest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um volt igaz ga tó ja be -
szél get tek ar ról, ho gyan ítél ték meg
Re mé nyik köl té sze tét az el múlt rend -
szer ben, és mennyi re van he lye je len -
leg a köz ok ta tás ban.

Kántor Lajos felelevenített egy, a
szocializmus viszonyait jellemző ese -
tet. Miután a bukaresti Kriterion
Könyv kiadó Reményik-kötetet jelen -
 tetett meg, ellenőrző bizottság ér ke -

zett a kiadóba, és felelősségre vonták
a szerkesztőket, amiért ki merték
adni egy „nacionalista költő” verseit.
Kántor Lajos ártatlan arccal azt felel -
te, hogy ez a Reményik nem azonos
azzal, aki Végvári álnéven írt ver se -
ket. Hogy a bizottság tagjai mennyire
voltak tájékozottak irodalmi kér dé -
sekben, azt jól mutatja: elhitték ezt az
állítást...  

Az em lék ün nep ség es ti gá la mű -
sor ral zá rult, me lyet Gáncs Pé ter, a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke nyi tott
meg. Ün ne pi be szé dé ben Po mo gáts
Bé la fel idéz te azt a ha tal mas mun kát,
ame lyet Es sig Jó zsef ope ra tőr, az ala -
pít vány el nö ke vég zett a Re mé nyik-

kon fe ren ci ák szer ve zé sé vel. Po mo -
gáts sze rint ez a mun ka fon tos sze -
re pet ját szott ab ban, hogy Re mé nyik
alak ja, köl té sze te is mét min den nap -
ja ink ré sze le het.

Ez után Ku bik An na szín mű vész -
nő, a vers mon dó ver seny zsű ri jé nek
el nö ke ér té kel te a sza va la to kat. Meg -
elé ge dés sel nyug táz ta, hogy ki egyen -
lí tett volt a ver seny szín vo na la: a zsű -
ri nem ta lál ko zott ki ma gas ló an jó, de
szín vo nal alat ti tel je sít ménnyel sem.
Az el ső dí jat a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um tizedikes di ák ja, Győ ri
Gab ri el la nyer te.

A sza va la tok, ko moly ze nei művek
elhangzása után a Re mé nyik Sán dor
Mű vész stú dió Ala pít vány a köl tő ről
el ne ve zett dí jat ad ta át Ku bik An na
és Tö rök Ka ta lin szín mű vész nők -
nek, va la mint Bir ta lan Jó zsef ze ne -
szer ző nek. A gá la mű sor Gáncs Pé ter
püs pök zá ró gon do la ta i val és ál dá sá -
val zá rult. 

g Já no si Va lé ria

Add to vább a lán got!
Re mé nyik Sán dor-em lék kon fe ren cia Bu da pes ten

Sza lay Sán dor atom fi zi kus szü le té -
sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má -
ból tu do má nyos kon fe ren ci át tar tot -
tak ok tó ber 5-én a Nyír egy há zi Evan -
gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um -
ban. Az is ko la, az MTA Atom mag -
ku ta tó In té ze te (Atom ki) és az Eöt -
vös Lo ránd Fi zi kai Tár su lat kö zös
ren dez vé nyé nek keretében avat ták fel
az épü let fa lán el he lye zett már vány
em lék táb lát. 

A deb re ce ni egye tem ké sőb bi tan -
szék ve ze tő je, az Atom ki lét re ho zó ja
– fi zi ka ta nár édes ap ja irá nyí tá sá val
– a gim ná zi um fa lai kö zött is mer ke -
dett meg a fi zi ka tu do má nyá nak
alap ja i val. Mun kás sá ga és szé les lá -
tó kö re ugyan ak kor egy ér tel mű vé
tet te, hogy bár mely tu do mány ág -
ban na gyot al kot ha tott vol na. Ezért
is vá lasz tották a kon fe ren cia mot tó -
jául az alábbi Szalay Sándor-idézetet:
„Meg győ ző dé sem, hogy a tu do mány
szak mák ra, szak te rü le tek re va ló fel -
osz tá sa az osz tá lyo zó em be ri el me

ugyan szük ség sze rű,
de mes ter sé ges ter -
mé ke. A ter mé szet
nem is me ri az ilyen
sza ko sí tást.”

A már vány táb lánál
– a szer ve zők mel lett –
Sesz ták Osz kár, a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg
me gyei köz gyű lés el -
nö ke, Nagy Lász ló,
Nyír egy há za me gyei
jo gú vá ros al pol gár -
mes te re és Ká kay Ist -
ván, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá já nak
igaz ga tó ja is (ké pün -
kön) el he lyez te ko szo -
rú ját. Ava tó be szé det
dr. Hor váth Za lán aka -
dé mi kus, az Eöt vös
Lo ránd Fi zi kai Tár su -
lat el nö ke mon dott.

d EvÉlet-infó

Em lék táb la a fi zi kus nak
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Az is ten tisz te let li tur gi á ját is ko la lel -
ké szek vé gez ték: Ba logh Éva a há zi -
gaz da fa so ri gim ná zi um ból, Ma kán
Har gi ta Bony hád ról, Pé ter né Be ne dek
Ág nes Bé kés csa bá ról, Mes ter há zy
Ba lázs a sop ro ni lí ce um ból, Bart hel-
Rú zsa Zsolt a Lu ther Már ton Szak kol -
lé gi um ból, va la mint ifj. Cse lovsz ky Fe -
renc a De ák té ri gim ná zi um ból. Ének -
kel – No vá ky And rea fa so ri ta nár nő
ve ze té sé vel – a több is ko la ének ka ro -
sa i ból fel állt kó rus szol gált.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en Ka li -
na Ka ta lin, az MEE Ok ta tá si Osz tá -
lyá nak ve ze tő je kö szön töt te a ven dé -
ge ket, majd négy di ák lány elő adá sá -
ban Weö res Sán dor Szem be-for dí tott
tük rök cí mű köl te mé nye hang zott el
megzenésítve – Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da-igaz ga tó és Hu szák Zsolt
if jú sá gi re fe rens köz re mű kö dé sé vel.

A Lu ther Ott hon tör té ne tét Bar -
thel-Rú zsa Zsolt, a ma már Lu ther
Már ton Szak kol lé gi um né ven mű kö -
dő in téz mény igaz ga tó ja-lel ké sze te -
kin tet te át. Az 1908-ban ala pí tott fiú -
in ter ná tus tény le ge sen 1909. ok tó ber
1-jén nyílt meg, és egé szen 1949. jú -

ni us 30-ai meg szün te té sé ig az Ül lői
úti or szá gos szék ház épü le té ben mű -
kö dött. (Er ről az idő szak ról bő veb ben
az Evan gé li kus Élet 2006. de cem ber
24-ei szá má nak 12–13. ol da lán ol vas -
hat nak. – A szerk.) Az egye te mi és fő -
is ko lai ta nul má nyo kat foly ta tó evan -
gé li kus fi a ta lok nak tes ti, lel ki, szel le -
mi fej lő dést is biz to sí tó di ák ott hon
1995-ben nyi tot ta meg új ra ka pu it
Bu da pest XI II. ke rü le té ben, a Vi za -
fo gó ut cá ban, egy volt mun kás őr lak -
ta nya épü le té ben, im már ko e du kált
for má ban, egy szer ve ze ti egy sé get al -
kot va a Ró zsák te rei kö zép is ko lai
kol lé gi um mal. Ta valy au gusz tus 1-jén
vi szont új ra ön ál ló fel ső ok ta tá si kol -
lé gi um má vált.

Az evan gé li kus is ko la rend szer,
ezen be lül is a fa so ri gim ná zi um új -
ra in du lá sá ról Frenkl Ró bert fa so ri
öreg di ák, ko ráb bi or szá gos fel ügye -
lő be szélt. Vissza em lé ke zé sé ben úgy
fo gal ma zott: egy há zunk nak nem
elit-, ha nem mi nő sé get fel mu tat ni tu -
dó is ko lák ra van szük sé ge, ame lyek -
ben pe da gó gus és di ák egy aránt kö -
te les sé gé nek ér zi, hogy min den kor a
ma xi mu mot nyújt sa.

g Vi tá lis Ju dit

Fa so ri há la adás –
nem csak a Fa so rért

A mikrofonnál dr. Frenkl Ró bert fa so ri öreg di ák ,
volt or szá gos fel ügye lő

– Be szé dé ben úgy fo gal ma zott: a nyolc va nas évek má so dik fe lé ben nem
az egy ház kér te vissza az ál lam tól a fa so ri gim ná zi u mot, ha nem ál la mi
dön tés szü le tett az in téz mény vissza adá sá ról, és ab ban, hogy ez a dön -
tés meg szü le tett, a Test vé ri Szó moz ga lom nak, va la mint a ha son ló ne vet
vi se lő irat nak volt a leg na gyobb sze re pe.

– A Test vé ri Szót 1986 már ci u sá ban ti zen ki len cen ír tuk alá. Eb ben töb -
bek kö zött azt is le szö gez tük, hogy az egy ház nak vissza kell kér nie az ál -
lam tól a Fa sort. Egy há zi is ko la ként ugyan is csak az egy ház kér het te vissza,
és csak az egy ház kap hat ta vissza… Az egy ház ve ze tői, élü kön Nagy Gyu -
la el nök-püs pök kel azon ban el zár kóz tak a ké rés elől. El ső sor ban at tól
fél tek – és el kell is mer ni, nem min den ok nél kül –, hogy a gim ná zi um
új ra in dí tá sá nak anya gi von za ta i val nem tud na meg bir kóz ni az egy ház.

– Ha nem az egy ház ve ze tői kép vi sel ték az ál lam fe lé ezt a ké rést,
ak kor ki?

– A Test vé ri Szó szó vi vő je ként 1986. no vem ber 5-én tár gyal tam er -
ről elő ször az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal ban Mik lós Im re ál lam tit kár -
ral, aki sem mi jó val nem biz ta tott, ugyan ak kor nem is mon dott egy ér -
tel mű ne met. A kö vet ke ző idő szak ban a ku lisszák mö gött pár hu za mo -
san na gyon so kan „dol goz tunk” azon, hogy az egy há zi és az ál la mi ve -
ze tés is ma gá é vá te gye a kér dést.

– Az ál lam ha ta lom mi nek kö szön he tő en vál toz tat ta meg az ál lás -
pont ját?

– Egy részt rá jött, hogy ez zel a han gu lat ja ví tó in téz ke dés nek is te kint -
he tő lé pés sel se gít he ti a sa ját túl élé sét. Más részt bí zott ab ban, hogy a gen -
fi öreg di á kok anya gi lag is tá mo gat ják majd az új ra in du lást, és így de vi -
zá hoz jut hat az or szág.

– Az öreg di á ko kat em lí ti. Mi volt az ő sze re pük eb ben a tör té net ben?
– Ahol csak ír tam vagy be szél tem a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um

új ra in dí tá sá ról, min den hol meg em lí tet tem di ák tár sa im ak ti vi tá sát és
en nek el mé le ti és ér zel mi fon tos sá gát. Is me re te im sze rint azon ban az
öreg di á kok nak – mind a Ma gyar or szá gon, mind a kül föl dön élők nek
– el ső sor ban a fo lya mat má so dik sza ka szá ban volt je len tős a sze re pük,
ami kor már meg szü le tett a po li ti kai dön tés az is ko la új ra in dí tá sá ról,
és tény le ge sen is az új já szer ve zés fá zi sá ba lé pett a do log.

Nin cse nek do ku men tu mok ar ról, ki mi kor mi lyen po zí ci ó ban
dön tött ar ról, hogy új ra in dul hat a Fa sor, de ha a dá tu mo kat néz zük,
azok ból egy ér tel mű en ki tű nik, hogy a Test vé ri Szó nak és a Dé li Egy -
ház ke rü let 1987-ben meg vá lasz tott, be ik ta tott új el nök sé gé nek, va la -
mint a gor ba cso vi po li ti ka ha zai po li ti kai élet re gya ko rolt ha tá sá nak
kö szön he tő en szü le tett meg.

f Folytatás az 1. oldalról
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A fa so ri gim ná zi um húsz év vel ez -
előt ti új já ala kí tá sá val kap cso lat ban
olyan té nyek van nak, ame lyek nem
is mer tek szé les kör ben. Vé le mé nyem
sze rint ezek fon to sak, így a dol gok
pon tos meg is me ré sé hez újabb ada -
to kat szol gál tat nak, és ár nyal tabb
ké pet ad nak az egy há zi is ko lák
vissza ál lí tá sá nak el ső és ta lán leg fon -
to sabb kér dé se i ről. Gon do la ta im hi -
te les sé gét az zal sze ret ném alá tá -
masz ta ni, hogy má sok ál tal írt, már
meg je lent és meg je le nés alatt ál ló írá -
so kat idé zek.

A kér dés ter mé sze te sen össze tett,
de lát ni kell, hogy volt egy ki vál tó ok,
amelyet kö vet tek az ese mé nyek. 

Az el ső ki vál tó, el in dí tó ok az
volt, hogy a nyolc va nas évek ben – a
párt ál lam gyen gü lé sé nek ide jén – fel -
erő söd tek a hí res, nagy múl tú, mél -
tat la nul el vett is ko la vissza ál lí tá sá nak,
vissza adá sá nak gon do la tai. Az is -
ko la volt di ák jai, akik a szel le mi élet
min den te rü le tén je len tős po zí ci ó kat
töl töt tek be, sze ret ték vol na is ko lá -
ju kat még éle tük ben új ra mű kö dés -
ben lát ni. A di á kok kö zül hu szon -
nyolc an let tek a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia tag jai, tisz te let be li vagy
kül ső tag jai, hu szon nyolc an ré sze sül -
tek Kos suth-, Ál la mi vagy Szé che nyi-
díj ban, hu szon ha tan sze rez ték meg
az MTA dok to ra és har minc ki len cen
a kan di dá tu si fo ko za tot. Ezek ki -
egé szül nek a kül föl dön élő egye te mi
ta ná rok kal és más ve ze tő be osz tá sú
sze mé lyek kel, nem el ha nya gol ha tó
szel le mi po ten ci ált al kot va.

„Kül föl di és ha zai öreg di á kok,
köz éle ti sze mé lyi sé gek erős er köl csi,
ér zel mi hát te ret ad tak a gim ná zi um
új ra in dí tá sán dol go zó po li ti kai tö rek -
vé sek nek” – is me ri el Frenkl Ró bert
is az EvÉ let 2009. jú li us 5-i szá má ban,
és igen fon tos sze re pet ját szot tak a fo -
lya mat el in dí tá sá ban. Is me re tes, hogy
1984-ben ala kult meg a Ha za fi as
Nép front ke re té ben egy ha gyo mány -
őr ző egye sü let, amely nek tit kolt cél -
ja volt az is ko la új ra in dí tá sa. 

A ha von ta tar tott ülé se ken – ame -
lye ken más irá nyú, sok ol da lú el fog -
lalt sá ga mi att Frenkl Ró bert ba rá tom
csak na gyon rit kán vett részt – je len
vol tak a párt ál lam em be rei is. Lát ták,
érez ték és je len tet ték, hogy az igény
mind kül föl dön, mind bel föl dön egy -
re erő sebb lett. (Ezek ről az ered mé -
nyek ről az ok tó be ri Fa so ri Örök di ák
kü lön szám ban dr. Vi tá lis György, a
ko ráb bi fő tit kár cik ke fog be szá mol -
ni rész ben kro no ló gi ai sor rend ben,
rész ben az ak tív rész tve vő hi te les sé -
gé vel.) Ezen túl me nő en – vé le mé -
nyem sze rint – nagy sze re pet ját szot -
tak azok az öreg di á kok, akik a po zí -
ci ó juk nál fog va a po li ti kai dön tés ho -
zók kal kap cso lat ban vol tak, és min -
dent meg tet tek sze re tett is ko lá juk
vissza ál lí tá sá nak ér de ké ben.

Cse lő tei Lász ló pro fes sor eme ri tus,
aka dé mi kus, az ak ko ri par la ment
tag ja, egy bi zott ság el nö ke A me ző -
gaz da ság von zá sá ban cí mű köny vé -
ben (Ag ro in form Ki adó, 2004) egy
fe je ze tet szen tel a fa so ri gim ná zi um -
nak (6.9 fe je zet, A „Fa sor” éb re dé se
[1984–1989] [„Nem halt meg, csak
alu szik”]). Eb ben ír ja: „Őszin tén
szól va nem ér tet tem…, hogy a rend -
szer mi ért nem hasz nál ta ki azt a
nim buszt, ami is ko lán kat nem csak
itt hon, ha nem nem zet kö zi sí kon is
övez te. Ma gam az 1970-es évek ele -
jén az MTA egyik el nök sé gi ülé sén
is szó ba hoz tam ezt. Az Ok ta tá si Mi -
nisz té ri um ál lam tit ká ra azon ban
nem lel ke se dett az »elit« is ko la gon -
do la tá ért.”

„1985 ta va szán a Fa sor vé del mé ben

an nak az in do kolt sá gát bi zo nyí tó,
már szé les kör ben is mert té vált ál lás -
fog la lás szü le tett. En nek alap ján
egye sü le tünk el ső el nö ké vel, Pet ri
Gá bor ral – aki az MTA tag ja, a Sze -
ge di Or vos tu do má nyi Egye tem rek -
to ra, or szág gyű lé si kép vi se lő és az El -
nö ki Ta nács tag ja volt – az Or szág -
gyű lés ben az egyik szü net ben meg -
ke res tük az evan gé li kus egy ház szin -
tén or szág gyű lé si kép vi se lő püs pök-
el nö két – aki ak kor egy ben az Evan -
gé li kus Vi lág szö vet ség nek is el nö ke
volt –, és szót vál tot tunk ve le szán -
dé kunk ról, an nak le he tő sé ge i ről. Ő
ter mé sze te sen már tu dott a do log ról,
és egy ér tel mű en fog lalt ál lást. Mint
mond ta, a ko ráb bi két év ti zed ben
már há rom al ka lom mal kez de mé -
nyez te ezt az ügyet, de min dig ha tá -
ro zott el uta sí tás ra ta lált. Meg va ló su -
lá sát ter mé sze te sen ő is kí vá na tos nak
tart ja, de csak ak kor ké ri, ha esély van
an nak ked ve ző fo gad ta tá sá ra.

Az ál lás pont vi lá gos volt, en nek
meg fe le lő en kel lett cse le ked nünk.
Pet ri Gá bor nak az egye te men hall ga -
tó ja volt az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
talt és az ok ta tás ügyet is fel ügye lő mi -
nisz ter el nök-he lyet tes asszony, ezért
őhoz zá for dult. A vá lasz le vél biz ta -
tó volt. »El gon do lá sa it sen ki sem
uta sí tot ta el, de je len leg igen sok a bi -
zony ta lan ság.« Időt kért a to váb bi tá -
jé ko zó dás ra, és bár nem mon dott
egy ér tel mű igent, de min den kép -
pen töb bet kap tunk a »ta lán«-nál. 

Saj nos né hány hét múl va egye sü -
le tünk el nö ke el hunyt, s így mint társ -
el nök re ezen a té ren rám ma radt
ügyünk to vább vi te le. Előbb le vél -
ben, majd sze mé lye sen ke res tem
meg a mi nisz ter el nök-he lyet tes
asszonyt, aki to váb bi tá jé ko zó dás ra

kért időt. Egy ben ér zé kel tet te, hogy
az egy ház ré szé ről még nem ala kult
ki az ügy ben egy ér tel mű vé le mény.

Az év vé gén a kér dés hul lá mai kül -
föl dön is meg je len tek. Az evan gé li -
ku sok egye sült ál la mok be li lap já -
ban az is ko la vissza ál lí tá sát in do kol -
va Ei sen hower el nö köt idéz ték. Esze -
rint ami kor meg tud ta, hogy az Egye -
sült Ál la mok ve ze tő atom tu dó sai je -
len tős rész ben a »Fa sor« nö ven dé kei
kö zül ke rül tek ki, ki je len tet te: »Ezt a
ki tű nő is ko lát min de nes tül át kel le -
ne te le pí te ni Ame ri ká ba.« Ugyan ott
Wig ner Je nő, az ak kor Prince ton -
ban élő No bel-dí jas tu dós is el is me -
rő en nyi lat ko zott volt is ko lá já ról és
az egy há zi is ko lák ál tal nyúj tott mi -
nő sé gi ne ve lés ered mé nyes sé gé ről.

Köz ben so ka sod tak és ki szé le sed -
tek a tá jé ko zó dás-tá jé koz ta tás csa tor -
nái. Volt osz tály tár sam, Gya pay Gá -
bor – az új já ala ku ló gim ná zi um el ső
igaz ga tó ja, ki vá ló tör té nész –, aki a
kér dés gya kor la ti ré szét össze fog ta,

tör té nész ba rá ta i nál, így Kö peczi Bé -
la ak ko ri ok ta tá si és mű ve lő dés ügyi
mi nisz ter nél egyen get te az utat. Köz -
ben az egy há zon be lül is ki ala ku ló -
ban volt az ál lás fog la lás. 1986 má so -
dik fe lé ben az egy ház köz gyű lé se
bi zott sá got kül dött ki a gim ná zi um
vissza ál lí tá sá nak elő ké szí té sé re (…),
Szent ágot hai Já nos aka dé mi kus pe -
dig az Or szág gyű lés ben ve tet te fel is -
ko lánk ügyét.”

Te hát a be mu ta tott idé zet ből is lát -
szik, hogy a volt öreg di á kok nem „po -
li ti kai al ku ba” kény sze rül tek, ha nem
pró bál ták meg győz ni a po li ti ku so kat,
hogy a Fa sort mint egy nem zet kö zi
kin cset fel kel le ne hasz nál ni az ok ta -
tás fej lesz té se ér de ké ben. Ezt te hát –
el len tét ben Frenkl is ko la tár sam vé -
le mé nyé vel – tudomásom szerint
pár tol ta Kö peczi Bé la mi nisz ter is.

Mind ezek ből lát ha tó, hogy a fa so -
ri di á kok és más sze mé lyek is az élet
min den te rü le tén, ahol dol goz tak, az
adott le he tő sé gek kel él ve (az Aka dé -
mia el nö ké től az Or szá gos Terv hi va -
tal fő osz tály ve ze tő jé ig) az is ko la
vissza ál lí tá sá nak ügyét tá mo gat ták.

Az egy ház, mint Frenkl dok tor is
ír ja, „elő ször me re ven el uta sí tot ta”
a törekvést, majd mi u tán az er köl -
csi tá mo ga tá son kí vül je len tős kül -
föl di anya gi tá mo ga tás is ér ke zett,
meg vál toz tat ta az ál lás pont ját. Nyil -
ván va ló an anya gi kér dé sek is sze re -
pet ját szot tak a nem le ges, majd po -
zi tív ho zzá ál lás ban. 

Vé le mé nyem sze rint egy ilyen
nagy hord ere jű moz ga lom (az egy há -
zi is ko lák egy ré szé nek vissza adá sa)
több pa ral lel szin ten ját szó dik le.
Mind ez csak egy adott tör té nel mi pil -
la nat ban le het sé ges, és ezért in dí tot -
ták el a Fa sor ré gi di ák jai ki hasz nál -

va a le he tő sé ge ket, sze mé lyes kap cso -
la to kat, ha zai és kül föl di er köl csi
nyo mást, amelyet az tán – né mi he -
zi tá lás után – az egy ház is ki hasz nált.

Az idő mú lá sá val min den ki úgy ér -
zi, hogy tett va la mit az ügy ér de ké -
ben. Ez így is van, de nem sza bad el -
fe lej te nünk, hogy az in dí tást hu ma -
nis ta szel le mű volt di á kok kez de mé -
nyez ték.

Ar ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel -
met, hogy ez a több éven át tar tó, szé -
les ala po kon nyug vó moz ga lom meg -
hoz ta az ered ményt. Az or szág ban el -
ső ként a fa so ri gim ná zi u mot ad ta
vissza az ál lam. Mi vol tunk a fal tö rő
kos, amely pél da ként szol gált más
egy há zak nak is is ko lá juk vissza szer -
zé sé hez. Ez volt az el ső lé pés, amely
oda ve ze tett, hogy ma már mint egy
száz egy há zi is ko la mű kö dik Ma gyar -
or szá gon.

Fa so ri üd vöz let tel: 
g Dr. Lip tay György,

a Fa so ri Öreg di á kok el nö ke

Öregdiákszemmel
a húsz éve új já szü le tett Fa sor ról

(Rész let Gla tz Fe renc ak ko ri mű -
ve lő dé si mi nisz ter nek – az új ra in dí -
tott fa so ri gim ná zi um ban – 1989.
szep tem ber 16-án el hang zott or szá gos
tan év nyi tó be szé dé ből)

Ami kor mint a kor mány tag ja és a
mű ve lő dé si tár ca ve ze tő je kö szön töm
tan év nyi tón kon ha zai ta nu ló if jú sá -
gun kat, a gyer me ke i kért mind több
ál do za tot vál la ló szü lői tár sa dal mat,
és kí vá nok jó mun kát ta nár  kol lé gá -
im nak, nem tit ko lom: nem vé let len,
hogy e kö szön tő sza va kat az új ra nyí -
ló evan gé li kus gim ná zi um ból, az
1952. évi meg szű né se előtt oly pa ti -
nás fa so ri gim ná zi um ból mon dom. 

Ami kor a kor mány el nök me le -
gen egyet ér tett ja vas la tom mal kor -
mány ra ke rü lé sem el ső nap ja i ban,
ben ne volt e szán dék ban a po li ti kai
szán dék: mi az 1990-es évek Ma -
gyar or szá gán egy sok szí nű, egyé nek,
cso por tok gaz da sá gi és szel le mi tö rek -
vé se i nek sza bad te ret biz to sí tó tár sa -
dal mat kép ze lünk el. Ame lyik tisz tá -
ban van az zal: egyé ni sza bad sá gá nak
fel té te le a má sik vé le mé nyé nek sza -
bad sá ga, és mind egyi künk sza bad sá -
gá nak alap ja az in téz mé nye sí tett tü -
re lem. A to le ran cia. És eb ben a tár -
sa dal mi kép ben az egy há zak igen
erős szí nek kel le het nek je len. 

Mi az egy há zak ban – sem múlt -
juk ban, sem je le nük ben – nem az
úgy ne ve zett szo ci a liz mus-ate iz mus
el le nes ideo ló gia hor do zó it lát juk, ha -
nem azt a kö zös ség meg tar tó in téz -
ményt, amely né pe in ket év szá za -
dok kal ez előtt elő ször ta ní tot ta az ol -
va sás ra-írás ra, és a kö zös ség szer ve -
ző ér tel mi ség ne ve lé sé nek ke re te it
ad ta, a kö zös sé gi együtt élés alap nor -
má i nak ki ala kí tó ja és biz to sí tó ja volt.
Fel emel ke dett vol na-e Eu ró pa az el -
múlt év ez red ben az egy há zak nél kül?

Meg ma rad tak vol na-e Kö zép-Eu -
ró pa né pei kö zös sé gi sa já tos sá ga ik -
ban, ha nincs pél dá ul Ma gyar or -
szá gon az el ső ma gyar anya nyel vű
kul tú ra böl cső je, a ró mai és a ke le -
ti egy ház, majd az év szá za do kon át
nem zet meg tar tó ere jű pro tes táns
egy há zak? De hogy ma radt vol na
fenn a ro mán ság, a szer bek, az or to -
do xia, a szlo vák ság a ka to li kus, a vá -

ros la kó né me tek az evan gé li kus, re -
for má tus, a zsi dók az iz ra e li ta egy -
ház nél kül? 

És va jon a 20. szá zad vé gén nem
szo rul-e rá a tár sa da lom azok ra a ha -
gyo mány őr ző és kö zös ség meg tar tó
in téz mé nyek re, me lyek kö zül az egy -
ház oly ma ra dan dó nak bi zo nyul?
Min den egy ház fe let ti el len őr ző funk -
ci ót fel ad ni, az egy ház nak mint a ma -
gyar ál lam pol gá rok egy ré szé nek kul -
tu rá lis, szo ci á lis és lel ki élet szük ség -
le te it biz to sí tó in téz mény nek a jo gos
tá mo ga tást meg ad ni. Ez az új kor -
mány egy ház po li ti ká já nak ki in du ló -
pont ja. És e meg győ ző dés től hajt va
is öröm mel vet tem a mi nisz ter el nök
tá mo ga tá sát tö rek vé sem hez: az egy -
ház po li ti ka ke rül jön – mint Eu ró pá -
ban min de nütt – a he lyé re, a szak -
igaz ga tás hoz, a mű ve lő dé si tár cá hoz.

A má sik in dí tó ok, ami a tan év nyi -
tón ide hoz ta a mi nisz tert: a leg jobb
ma gyar is ko la ha gyo má nyok mai foly -
ta tá sát lát tam itt már a ta vasszal
Gya pay Gá bor ba rá tom irá nyí tá sá val.

Az is ko la fel vé te li je men tes a for -
ma sá gok tól: a ta ná ri kar ma ga fel vé -
te liz te ti a gyer me ke ket, el be szél get
ve lük, el ső sor ban ké pes sé ge i ket vizs -
gál ja, nem pe dig a bi zo nyít vány
alap ján dönt. A ta ná ri kö zös ség vá -
laszt ja az igaz ga tót, de a dön tés fö -
lött ott áll az is ko la fenn tar tó – ez
eset ben egy há zi – kö zös ség vó tu ma
is, a szü lők kép vi se le te is. Szi go rú kö -
ve tel mé nyek még a ta ná rok kal szem -
ben is. A fe le ke ze ti vo nat ko zás ban a
tel jes to le ran cia. Va jon nem olyan is -
ko la szer ve zé si je gyek ezek, ame -
lyek ből vi lá gi is ko lá ink me rít het -
nek? S ami kor vissza gon do lok mint
ku ta tó az is ko la volt ne ves di ák ja i nak
le ve le zé sé re, csak re mény ke dem
mint mi nisz ter, hogy a di ák- és ta nár -
kö zös sé gi ré gi for mák is új ra éled nek
e fa lak kö zött: az if jú sá gi se gély egy -
let, amely ma ga dön tött a szo ci á lis
jo go sult ság ról, a ta ná rok és di á kok
kö zös dal- és ze ne egy le te, az ön kép -
ző kö rök és nem utol só sor ban a di -
ák sport kör. Szí nes ott hont, ki bon ta -
ko zá si le he tő sé get nyújt va mun -
kánk ér tel mé nek, egy ná lunk jobb
ge ne rá ció fel nö vé sé nek. És kí ván -
hat-e töb bet egy ta nár az 1989/1990-
es tan év meg nyi tó ján?

A leg jobb
ha gyo má nyo kat foly tat va

Fasori öregdiákok az október 3-ai ünnepség utáni fogadáson
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b Az ál la mi ren de let tel meg szün -
te tett fa sori evangélikus gim -
ná zium kül föld re ke rült volt di -
ák jai ál lan dó an fog lal koz tak egy -
kori is ko lá juk sor sá val. Ér te sü lé -
sem sze rint az 1980-as évek ben
az USA-ban Ju hász Im re és Bern -
hardt Bé la evan gé li kus lel ké -
szek kör le vél ben szán dé koz tak a
volt di á ko kat össze fog ni, szán dé -
kuk si ke ré ről nem tu dok. A mi
egye sü le tün ket Gya pay Gá bor,
volt osz tály tár sam in dít vá nyá ra
szer vez tük meg, aki 1988 ja nu ár -
já ban Genf ben jár ván be szélt a
bu da pes ti ese mé nyek ről. 

Bogsch Ár pád, a WI PO (Szel le mi
Tu laj don Vi lág szer ve ze te, az ENSZ
egyik osz tá lya) ve zér igaz ga tó ja meg -
hí vá sá ra 1988. feb ru ár 6-án né há nyan
össze jöt tünk a WI PO-pa lo tá ban, és
meg ál la pí tot tuk az egye sü le tet a kö -
vet ke ző ve ze tő ség gel: el nök Bogsch
Ár pád, al el nök Sul zer né Ora vecz
Edith ope ra éne kes nő, egy ben a De -
ák té ri le ány is ko la kép vi se lő je, pénz -
tá ros Da rá nyi Pál üz let ve ze tő, tit kár
Irá nyi Bé la or vos, sváj ci meg bí zott
Pós fay György evan gé li kus lel kész és
Szöl lő sy Pál jog ta ná csos. Ké sőbb
csat la ko zott el len őr nek Cser nyik
György le vél tá ros és Ga eng Já nos
vál lal ko zó, majd tan ügyi szak ér tő ként
And re ánsz ky Ár pád pro fesszor és
Vá zso nyi Ár pád pro fesszor, kör le vél -
ter jesz tők és kép vi se lők a ten ge ren -
tú lon Bern hardt Bé la evan gé li kus
fő es pe res és Szé kely György mér -
nök öreg di á kok, né met or szá gi meg -
bí zott Haj dú Pál ve gyész mér nök és
Szir mai Iván mér nök, to váb bi meg -
bí zot tak Finn or szág ban Mol nár Ru -
dolf evan gé li kus lel kész, Svéd or szág -
ban Soós Sán dor le vél tá ros, Itá li á ban
Ke le men Ju dit író.

Az évek múl tak, egye sü le tünk tag -
sága meg rit kul t, mind nyá jan meg öre -
ged tünk. A haj da ni len dü le tes jó
szán dék ból csak a be csü let tel el vég -
zett si ke res mun ka em lé ke ma radt
meg. El jött az idő, hogy a cson ka ve -
ze tő ség elhatározza és be je lent se – a
Sváj ci pol gá ri tör vény könyv sze rint –
egye sü le tünk föl osz lá sát. Erre 2007.
már ci us 1-jén került sor. A bank szám -
lán kon ma radt – ke re kít ve – tíz ezer
sváj ci frank nyi össze get a fa so ri ala -
pít vány nak aján dé koz tuk. 

Egye sü le tünk alap sza bá lya it Szöl -
lő sy Pál ál lí tot ta össze a Sváj ci pol gá -
ri tör vény könyv sze rint. Egye sü le tünk
tel je sen ön ál ló jó té kony ma gán szer -
ve zet volt a sváj ci jog alap ján, füg get -
len min den ál la mi vagy egy há zi ha -
tó ság tól. Szék he lye Genf, cél ja pedig
egykori is ko lánk új ra in dí tá sá nak és
to váb bi mű kö dé sé nek szel le mi és
anya gi tá mo ga tá sa volt. Er re ta go kat
to boroztunk, gyűj té se ket szer vez -
tünk, mely ek ered mé nyét sváj ci
bank ban he lyez tük el. Fel hasz ná lá sá -
ról ve ze tő sé günk dön tött ese ten -
ként meg ha tá ro zott cél ra az is ko la
ké rel me sze rint. A sváj cif rank-össze -
get sze mé lyes fu tár vit te Bu da pest -
re, és ad ta át nyug ta el le né ben.

A ve ze tő ség min den tag ja ön kén -
te sen, min den fé le dí ja zás nél kül dol -
go zott leg jobb tu dá sa sze rint, min den
egye sü le ti ki adást, úti költ sé get sa ját
zseb ből fi ze tett, hí ven a „fa so ri szel -
lem hez”.

* * *

Ele in te éven te két szer gyűl tünk össze,
leg több ször a WI PO-pa lo tá ban Genf -
ben, a jegy ző köny vet min den ta gunk
meg kap ta. Mű kö dé sünk ről tit ká runk
kör le ve lek ben ér te sí tet te a ta go kat. Az
öt száz negy ven sze mély nek kül dött el -
ső kör le vél – amely el ment a De ák té -

ri lány is ko la egykori növendékeinek
is mert cí me i re is – a vi lág min den ré -
szén nagy ha tást vál tott ki a volt di -
á kok és ba rá tok kö ré ben. 

A cím tár ke ze lé sé nek és a kör le ve -
lek sok szo ro sí tá sá nak, pos tá zá sá nak
több ezer fran kos költ sé gét al el nök -
nőnk, Sul zer né fi zet te nagy vo na lú an,
és tit kár nő je, Mar git Klusch in téz te
meg bíz ha tó an mind vé gig. Nél kü lük
nem tud tunk vol na ilyen si ke re sen
dol goz ni. 

A De ák té ri cso port 1992-ben, az
is ko la meg in du lá sa után el vált tő lünk.
2002-ben jelentkezett gyó gyít ha tat -
lan be teg sé ge i mig a jegy ző köny ve ket
és a kör le ve le ket én ír tam, és a le ve -
le zés nagy ré sze is en gem ter helt. Is -
mé tel ten meg kö szö nöm ve ze tő sé gi
tár sa im se gít sé gét, kü lö nö sen Ga eng
Já nos ba rá tom nak és volt osz tály tár -
sam nak a za var ta lan együtt mű kö dést.

A rend sze re sen be fu tó, vál to zó
össze gű pénz át uta lá so kon kí vül több
na gyobb ado mányt is si ke rült Bu da -
pest re el jut tat ni. Da mó Zol tán köz -
ve tí té sé vel a Ho echst vál la lat sze rel -
te föl a vegy ta ni szer tárt, ezt Haj dú
Pál ak ci ó ja egé szí tet te ki. A Ma gyar
Jo han ni ta Rend vál lal ta az is ko la or -
vo si szo bá já nak be ren de zé sét Da rá -
nyi Pál ké rel mé re. Egy zü ri chi is ko -
la tel jes be ren de zé sét Op lat ka And -
rás né fog lal ta le a De ák té ri lány is ko -
la szá má ra, szál lí tá sát egye sü le tünk
fi zet te. Né hai Mo rav csik Pál pro -
fesszor sok ezer USA-dol lár ér té kű
szak könyv tá rát is egye sü le tünk ho -
zat ta Ore gon ból Bu da pest re. 

Un ter rei ner né se gít sé gé vel a Bri tish
Co lum bia Uni ver sity aján dé ká nak –
több kü lön le ges fi zi kai mé rő ké szü lék -
nek – a szál lí tá si költ sé gét szin tén
egye sü le tünk vál lal ta. Épp úgy, mint az
in for ma ti kai la bor nak, a nagy tel je sít -
mé nyű sok szo ro sí tó nak, fém esz ter ga -
pad nak, vil lany or go ná nak, ide gen
nyel vű tan köny vek so ro za tá nak és
sok más szük sé ges tárgy nak az árát.
Össze sen két száz öt ven hét da rab szak -
köny vet küld tünk 381 180 fo rint ér ték -
ben. A di ák könyv tár szá má ra hat ezer
sváj ci fran kot utal tunk át. Al el nök -
nőnk, Sul zer né Ora vecz Edith sze mé -
lye sen ti zen két ezer sváj ci fran kot
adott át az ud var rend be ho za ta lá ra,
ezt az ado mányt em lék táb la örö kí ti
meg az is ko la épü le té ben. A ta ná ro -
kat ugyan ak kor há rom ezer-nyolc -
száz frank összeg gel ju tal maz ta.

A be vé te lek kö zül két nagy té telt kell
meg em lí te ni, ame lyek le he tő vé tet ték
a Vi za fo gó ut cai fiú in ter ná tus tel jes be -
ren de zé sé nek ki fi ze té sét. Az egyik a
schaff ha us eni egy ház ado má nya, And -
re ánsz ky Árpád köz ve tí té sé vel az 1991.
évi Bet tag-gyűj tés ből ki lenc ven egy ezer
frank a fiú in ter ná tus be ru há zá sára –
ezért egye sü le tünk ke zes ke dett –, a
má sik a ber ni Stan ley Tho mas Fon da -
ti on öt ven ezer frank nyi ado má nya
csak a fiú in ter ná tus be ren de zé sé re, cél -
hoz kö töt ten, me lyet Irá nyi kér vé nye
alap ján kap tunk. 

Egye sü le tünk ak kor még nem tud -
ta, hogy az egy ház nak mint is ko la -
fenn tar tó tes tü let nek más ter vei van -
nak az épü let tel. 1991-ben a fa so ri na -
pok ke re té ben Sul zer né al el nök nőnk
sze mé lye sen vett részt az in ter ná tus
fel ava tó ün nep sé gén. Ké sőbb az egy -
há zi ve ze tés elő ze tes ér te sí té sünk

és jó vá ha gyá sunk nél kül át tet te az in -
ter ná tust egy má sik épü let be, a Vi za -
fo gó ut cá ban Lu ther Ott hont nyi tott,
ez zel egye sü le tünk hi te lét, sza va hi -
he tő sé gét kül föl dön két ség be von ta.
Svájc ban egy ilyen ön ké nyes lé pés jo -
gi kö vet kez ménnyel jár na. Ve ze tő sé -
günk el ha tá roz ta, hogy ezen túl csak
sze mé lyi se gélyt, ösz tön dí jat, ebé det
adunk is ko lánk ta nu ló i nak, ta ná ra -
i nak, amely ről egye sü le tünk ma ga
dönt het, kö zös sé gi le he tő sé ge ket
nem ve szünk igény be, ala pít vá nyok -
hoz nem for du lunk. Kü lön fé le sze -
mé lyi és tár gyi se gít sé günk vég -
össze ge ti zen ki lenc év alatt négy száz -
ezer frank ra emel ke dett. (…)

* * *

El ső kö zös (De ák té ri és fa so ri) kör -
le ve lünk 1988 áp ri li sá ban bemu tat ta
egye sü le tün ket mint az Öreg di á kok
Ba rá ti Kö ré nek kül föl di meg fe le lő jét.
Az egy há zi ve ze tő ség és a kor mány
meg bí zott jai 1988. szep tem ber 15-
én alá ír ták meg egye zé sü ket, mely ben
a De ák té ri és a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um meg nyi tá sát ha tá roz ták el
ko e du kált for má ban – lá nyok és fi úk
együtt – a volt Fa sor épü le té ben
1989 szep tem be ré ben. Gya pay Gá -
bort ki ne vez ték szer ve ző igaz ga tó nak. 

Má so dik kö zös kör le ve lünk 1988.
no vem ber 27-én be szá molt a már el -
vég zett mun ká ról a ma gyar és a kül -
föl di saj tó nak kül dött ér te sí tés ről, al -
el nök nőnk kü lön is mer tet te a De ák
té ri hely zet ala ku lá sát. A kö vet ke ző
kör le ve lek az is ko la új ra in du lá sá ról,
majd a fo lyó ese mé nyek ről szá mol -
tak be az egyes ta ná rok tól, szü lők től
ka pott hí rek sze rint. 

1989. szep tem ber 1-jén a ta ná ri kar
a De ák té ri temp lom ban tet te le es -
kü jét, más nap kö vet ke zett a fa so ri
temp lom ban tartott tan év nyi tó is ten -
tisz te let után az is ko la dísz ter mé ben
az új ok ta tás ügyi mi nisz ter prog ram -
be szé de. Itt je len tet te az 1952-ben
meg szün te tett utol só osz tály he te se -
ként Frenkl Ró bert volt osz tály fő nö -
ké nek, Lí vi usz Er nő nek: „Ta nár úr, a
re ánk bí zott fel ada tot tel je sí tet tük, is -
ko lánk új já éledt!”

He te dik kör le ve lünk 1991 no vem -
be ré ben Gya pay Gá bor igaz ga tó erő -
fe szí té sé nek si ke ré ről szá molt be. A
ka pott Vi za fo gó ut cai mun kás őr lak -
ta nyá ból fiú in ter ná tust szer ve zett.
Tel jes be ren de zé sé nek, pad ló za tá nak
el len ér té két, hat mil lió-két száz negy -
ven öt ezer fo rin tot egye sü le tünk fi zet -
te a föl mu ta tott szám lák alap ján. A
vég le ges el szá mo lást le vél tá runk ban
őriz zük. Be szá mol tunk az is ko la fej -
lő dé sé ről, cser kész csa pat, kü lön bö -
ző kö rök meg ala ku lá sá ról, finn, svéd,
an gol kör utak ról, fa so ri di á kok rész -
vé te lé ről az Eu ró pai Szel le mi Unió
ren dez vé nyén Fran cia or szág ban.
1992-ben meg in dult a De ák té ri is ko -
la, ala pít vá nya ön ál ló lett. Kül föl dön
nagy fel tű nést keltett az öreg di á kok
ra gasz ko dá sa az „al ma ma ter hez”. 

Ki len ce dik kör le ve lünk kö zöl te,
hogy 1993 őszén az egy há zi ha tó ság
számunkra is me ret len in dok lás sal
föl men tet te Gya pay Gá bort igaz ga -
tói meg bí zá sa alól, ez el len a ta ná ri
kar egy han gú lag til ta ko zott, de hi á -
ba. Az 1993/94-es tan év ben meg in -
dult a ré gi nyolc osz tá lyos ok ta tás. Az
or szág hét száz gim ná zi u ma kö zött a
Fa sor a har ma dik he lyet fog lal ta el,
az or szá gos ta nul má nyi ver se nyen öt
di ák vég zett az el ső tíz kö zött. Gya -
pay út tö rő mun kás sá gá ért mi nisz te -
ri ok le ve let és sze mé lyes gra tu lá ci ót
ka pott, ezen kí vül el is me ré sül Köz tár -
sa sá gi Ér dem rend del, Tre fort Ágos -
ton- és Pro Re no van da Cul t u ra Hun -
ga riae díj jal is mer ték el te vé keny sé -
gét, több más kul tu rá lis és tan ügyi ki -
tün te tés mel lett.

Az 1995 má ju sá ban szét kül dött
ti zen ket te dik kör le vél az újon nan
kez de mé nye zett ösz tön dí jak nagy
si ke ré ről ír. Esze rint fél éven ként kap
húsz di ák két száz öt ven sváj ci fran kot
sze mé lye sen egye sü le tünk kép vi se -
lő jé től. A ti zen ne gye dik kör le vél tu -
dó sít is ko lánk anya gi hely ze té nek
ijesz tő rom lá sá ról. A ta ná rok fi ze té -
se aka do zott, né ha el is ma radt. Si -
ke res újí tást je len tett a nem ze dé kek
kö zöt ti kap cso la tok ki épí té sé ben az
öreg di á kok sze mé lyes be szá mo ló ja az
osz tá lyok ban. Töb bek kö zött Har sá -
nyi Já nos No bel-dí ja sunk, Fa lu dy
György köl tő és To bak Ti bor re pü lő
ez re des be szél ge tett a fi a ta lok kal.

Ti zen nyol ca dik kör le ve lünk a tan -
év köz ben le zaj lott, kí vül ál lók szá má -
ra alig ért he tő há rom szo ros igaz ga -
tó cse rét ad ja hí rül. A ki írt igaz ga tói
ál lás pá lyá zat ra csak egy je lent ke zés
ér ke zett, így lett 1998 őszén Tár nok
De zső test ne ve lő ta nár a Fa sor igaz -
ga tó ja. A tan év kez de tén is ko lánk ala -
pí tá sá nak száz het ven ötö dik év for -
du ló ját ün ne pel te mél tó an a di á kok
ren de zé sé ben. A meg em lé ke zés egyik
fény pont ja volt Bal czó And rás rész -
vé te le. Az 1999/2000-es tan év ben
két kü lön le ges tel je sít mény csil la pí -
tot ta az elő ző évi vi szály ér zel mi
hul lá ma it. Az Eu ró pa Ta nács if jú sá -
gi pá lyá za tán Czicz ka Ka ta lin fa -
soris ta mun ká ja, az In té zet ben ne velt
gye re kek jo gai el ső dí jat nyert. A má -
sik si ker: Bécs ben az UNIS PACE III
(az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
har ma dik űr ku ta tá si vi lág kon fe ren -
ci á ja) ke re té ben le zaj lott ve tél ke dőn
a Fa sor két csa pa ta el ső és má so dik
he lyet ért el. Is ko lánk nép raj zos cso -
port ja a hét fa lu si csán gók nál gyűj tött
is me re te ket.

A hu szon egye dik kör le vél az el nö -
kün ket, dr. Bogsch Ár pá dot ért meg -
tisz tel te tés ről tu dó sí tott. Mun kás sá -
gá nak és ér de me i nek el is me ré sé ül ró -
la ne vez ték el az ENSZ egyik osz tá -
lya ként mű kö dő WI PO (Szel le mi
Tu laj don Vi lág szer ve ze te) gen fi szék -
he lyét, és le lep lez ték Bogsch ott el -
he lye zett mell szob rát. Is ko lánk nagy -
sza bá sú mil len ni u mi ün ne pi he tet
ren de zett. Hang ver seny, csil la gá sza -
ti, fo tó- és kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás
mel lett tör té nel mi ve tél ke dés, né pi
tán cok sze re pel tek a prog ram ban, és
az 1848-as sza bad ság harc ról szó ló be -
szá mo lók után Pe tő fi A hely ség ka la -
pá csa cí mű mű vét mu tat ta be az
Arany Já nos kör.

2000 no vem be ré ben az is ko la
épü le té nek si ral mas ál la po tá ról pa -
nasz ko dott a hu szon ket te dik kör le -
vél, mert a har minc öt éves kom mu -
nis ta ura lom tel je sen el ha nya gol ta,
nagy gon dot okoz va az evan gé li kus
egy ház nak. Meg je lent Ver mes Mik -
lós élet raj za Rőth Ág nes tol lá ból és A
pes ti evan gé li kus ok ta tás kró ni ká ja
cí mű tör té ne ti mun ka. Az utób bi ban
az 1952-es „föl aján lás”, az az ál la mo -
sí tás hi va ta los szö ve gét is ol vas hat -
juk. Ez a kró ni ka em lí ti meg a Fa sor
Egye sü let Genf je len tős se gít sé gét.
Meg in dult a Fa so ri Hír mon dó cí mű
éven kén ti ér te sí tő. Az is ko la új hi va -
ta los ne ve: Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um. A se gélyt ka pott
di á kok sok kö szö nő le ve let ír tak.

* * *

Is ko lánk hely ze té ről egye sü le tünk
az igaz ga tó ta nács tól és dr. Tár nok
De zső igaz ga tó tól éve ken át sor ra
meg nyug ta tó je len té se ket ka pott, a
bel ső egy há zi el len őr zés az el szá mo -
lá so kat rend ben ta lál ta. A 2004-ben
el ha lasz tott, de 2005-ben na gyon is
in do kolt igaz ga tó vál tás kö vet kez té -
ben ki de rült a va ló ság: több éve fo -
lyó sok mil li ós sik kasz tás. Két gaz da -
sá gi mun ka társ évek óta ha mi sí tot -

ta a köny ve lést. Dr. Ódor Lász ló, a
meg bí zott új igaz ga tó ezt ész re vet te,
je len tést tett, és a vét ke sek nek föl -
mon dott. Az egy ház mint fenn tar tó
tes tü let kény te len volt nyil vá nos -
ság ra hoz ni a tör tén te ket. 

Hi va ta los je len tés ként az Evan gé -
li kus Élet 2006. már ci us 26-i szá má -
ban kö vet ke ző szö veg je lent meg:
„Köz le mény a fa so ri gim ná zi um ban
le foly ta tott vizs gá lat ról. Ne héz kö te -
les sé günk nek – és ko ráb ban adott
ígé re tünk nek – te szünk ele get, mi kor
ezek kel a so rok kal tá jé koz tat juk egy -
há zunk köz vé le mé nyét an nak a vizs -
gá lat nak az ered mé nyé ről, ame lyet az
or szá gos egy há zi el nök ség a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban vé gez te tett a kö zel múlt ban. 

A most fo lyó tan év ele jén új igaz -
ga tó ke rült a gim ná zi um élé re, aki
hi va tal ba lé pé se után rö vi de sen je -
lez te, hogy az in téz mény gaz dál ko -
dá sá ban sú lyos sza bály ta lan sá go -
kat fe de zett fel. Az or szá gos el nök -
ség ez után adott meg bí zást egy füg -
get len szak em ber nek vizs gá lat le -
foly ta tá sá ra. Meg döb be nés sel kel lett
szem be sül nünk az zal a ténnyel,
hogy a könyv vizs gá lat iga zol ta, sőt
fe lül is múl ta a gya nút. A ko ráb bi
igaz ga tó és gaz da sá gi ve ze tés hi va -
ta li ide je utol só öt évé nek el len őr zé -
se igen je len tős, 27 mil lió Ft-os hi -
ányt tárt fel. A ko ráb bi gaz da sá gi ve -
ze tők el is mer ték fe le lős sé gü ket, és
az is ko lá nak, va la mint az ala pít -
vány nak oko zott kár tel jes meg té rí -
té sé re vál lal tak kö te le zett sé get. Ezt
a kö te le zett sé gü ket az ere de ti leg
meg ál la pí tott ha tár idő ig tel je sí tet ték.
Ez zel az or szá gos egy há zi el nök ség
az ügy gaz da sá gi ré szét le zárt nak te -
kin ti, de el ha tá roz ta a sze mé lyi fe -
le lős ség fel tá rá sá nak és a ha son ló
ese tek meg elő zé sé nek ér de ké ben
szük sé ges lé pé sek meg té te lét. 

Jól tud juk, hogy az a mo rá lis kár,
ame lyet ez az eset nem csak a Fa sor -
nak, ha nem egész egy há zunk nak
oko zott, pénz ben nem mér he tő.
Még is re mél jük, hogy a »kár men te -
sí tés« hosszú, ki tar tó mun ká val ezen
a té ren is meg tör tén het. El tö kélt
szán dé kunk, hogy min den esz köz zel
meg előz zük a ha son ló ese te ket. Azt
pe dig őszin tén re mél jük, hogy az egy -
há zunk ok ta tó-ne ve lő szol gá la tán
esett sú lyos se bet las san be gyó gyít -
ja majd oda adó an és el kö te le zet ten
szol gá ló is ko lá ink pe da gó gu sa i nak
mun ká ja. A ránk bí zot ta kért Is ten
előtt hor do zott fe le lős ség er re kö te -
lez mind annyi un kat. 

Bu da pest–Győr, 2006. már ci us
16. Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke, Itt zés Já nos, a MEE el -
nök-püs pö ke”

* * *

Ve ze tő sé günk pénz ügyi el já rá sa meg -
óv ta egye sü le tün ket a ká ros meg le pe -
tés től. Na gyon fáj, hogy egye sü le tünk
tör té ne tét ez zel a bot ránnyal kell be -
fe jez nem, de ab ban re mény ke dem,
hogy az alá írók és az or szá gos egy há -
zi el nök ség ígé re tük sze rint cse lek sze -
nek, és volt is ko lánk új ra a fa so ri szel -
lem mél tó kép vi se lő je lesz.

Erős vár a mi Is te nünk!
Gr in del wald, 2009. au gusz tus

g Irá nyi Bé la

A Fa sor Egye sü let Genf rö vid tör té ne te
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b Sors for dí tó idő cím mel in ter jú je -
lent meg az Evangélikus Élet
augusztus 23–30-i szá má ban
Plat thy Iván nyu gal ma zott ál -
lam tit kár ral annak apropóján,
hogy épp két év ti ze de  szün te tték
meg az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -
talt (ÁEH). Né hány nap pal ké -
sőbb ol va sói le vél ér ke zett a szer -
kesz tő ség be Lu káts Mik lós tól,
aki 1990 és 1994 kö zött a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal egy há zi ügyek -
kel fog lal ko zó egyik po li ti kai ál -
lam tit ká ra volt. Le ve le alap ján a
ri por ter úgy gon dol ta, hogy
ugyan azo kat a kér dé se ket ne ki is
ér de mes fel ten nie. Egy an gol
szín da rab öt le te nyo mán „még
egy szer, há tul ról”. A vá la szok
ugyan azt a tör té ne tet ele ve ní tik
meg, „há tul ról”, ha tet szik, ol dal -
ról vagy fe lül ről, de min den kép -
pen más né ző pont ból.

– Mi ért ra ga dott tol lat?
– Mi nél tá vo labb ke rü lünk at tól az

idő szak tól, an nál töb ben és an nál
job ban fel na gyít va bi zony gat ják a
rend szer vál to zás egyes te rü le te in ját -
szott sze re pü ket. Ti pi kus pél da er re
az Evan gé li kus Életben megjelent,
Plat thy Iván nal, a Mű ve lő dé si Mi nisz -
té ri um volt fő osz tály ve ze tő jé vel ké -
szí tett in ter jú.

A ri port alany hosszan bi zony gat -
ja kulcs sze re pét a rend szer vál to zás
utá ni egy ház po li ti ká ban. Mint ő ma -
ga is mond ja, még a rend szer vál to zás
előtt kez dett el a mi nisz té ri um ban
egy há zi ügyek kel fog lal koz ni, ak kor,
ami kor az ÁEH meg szűn te után az
egy há zi ügyek in té zé se, nyil ván már
más szel le mi ség ben, mint aho gyan az
az ÁEH-ban tör tént, eh hez a mi nisz -
té ri um hoz ke rült. Ami pe dig ar ra a
kér dés re adott vá la szát il le ti, hogy
1990 és 1994 kö zött mi ért folyt pár -
hu za mo san, a Mű ve lő dé si Mi nisz té -
ri um ban és a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ban (MH) is az egy há zi kap cso la -
tok irá nyí tá sa, az eny hén szól va nem
fe lel meg a va ló ság nak.

1990 és 1994 kö zött a kor mány
egy ház po li ti ká ját el mé le ti leg és gya -
kor la ti lag is a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal kép vi sel te. Plat thy Iván csak ké -
sőbb, 1994-től, az MSZP–SZDSZ-
kor mány ban ve zet te cím ze tes ál -
lam tit kár ként az egy há zi ügyek in té -
zé sét, és kép vi sel te an nak a kor -
mány nak az egy ház po li ti ká ját. Az
Or bán-kor mány ide jén az egy há zi
ügyek vissza ke rül tek a mű ve lő dés -
ügy be, Sem jén Zsolt he lyet tes ál -
lam tit kár irá nyí tá sa alá. Nap ja ink ban
Csep re gi And rás evan gé li kus lel kész
test vé rem in té zi az egy há zi ügye ket.
Mind eze ket csak a tör té nel mi hű ség
ked vé ért ír tam meg.

– Ön sze rint mi volt a kez de ti
idők ben a pár hu za mos ság oka?

– Mi a mi nisz té ri u mi fő osz tályt
nem akar tuk meg szün tet ni, mert
mind a kul tú ra, mind az ok ta tás te -
rén akad tak kö zös, a kor mányt és az
egy há za kat is érin tő kér dé sek. Szük -
ség volt egy ilyen osz tály ra a mi nisz -
té ri u mon be lül is. Aki azon ban csak
egy ki csit is is mer te An tall Jó zse fet,
az tud ja, hogy ő an nál sok kal fon to -
sabb nak, na gyobb je len tő sé gű nek
tar tot ta az egy há zak mű kö dé sét, a ve -
lük kap cso la tos ten ni va ló kat, fő leg az
át me net ide jén, an nál sok kal job ban
tisz tel te az egy há za kat, sem hogy az
őket érin tő ügyek in té zé sét egy, az
elő ző rend szer ben is te vé keny ke -
dett mi nisz té ri u mi fő osz tály ve ze tő -

re bíz za. An tall olyan egy ház po li ti -
kát akart, amely sok kal ko mo lyab ban
ve szi az egy há za kat, mint az előtt. Ez
pél dá ul ab ban a szán dék ban is meg -
nyil vá nult, hogy egy bí bo ros vagy egy
püs pök ne egy mi nisz té ri u mi fő osz -
tály ve ze tő vel tár gyal jon, ha nem ma -
ga sabb szin tű ál la mi ve ze tő vel.

– Ho gyan él te meg a mi nisz -
ter el nök hi va ta lá ban mű kö dő
tit kár ság lét re ho zá sát?

– An tall Jó zsef hí vő em ber
lé vén be csül te és tisz tel te az
egy há za kat, és úgy gon dol ta,
hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
ta lon be lül egy ál lam tit kár sá -
got hoz lét re. Ez a kor mány ala -
kí tás sal tel je sen egy idő ben,
mind járt 1990 má ju sá ban meg -
tör tént, te hát füg get le nül a
pá pa lá to ga tás tól! A Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal Egy ház ügyi
Ál lam tit kár sá gát Pá los Mik -
lós ál lam tit kár ve zet te. An tall
– lát va a ten ni va lók so ka sá gát –
né hány hó nap múl va a fel ada -
tot ket té osz tot ta, és ugyan -
csak a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -
ban egy új ál lam tit kár ság jött
lét re a ve ze té sem mel a pro tes táns és
a kis egy há zak ügye i nek az in té zé sé -
re. Pá los Mik lós a to váb bi ak ban csak
a ka to li kus és az iz ra e li ta egy ház
ügye it in téz te.

– A négy évig fenn ál ló pár hu za mos
irá nyí tás fe szült sé ge i re fi no man Plat -
thy Iván is utalt…

– Két ség kí vül volt egy bi zo nyos fe -
szült ség kö zöt tünk és a mi nisz té ri um
kö zött, ké sőbb nem csak fő osz tály ve -
ze tői, ha nem né ha fel sőbb szin ten is.
Az ok ta tás- és a mű ve lő dés ügy egy
ré sze va ló ban hoz zá juk tar to zott,
így volt jó né hány olyan ope ra tív fel -
adat – hit ok ta tás be ve ze té se, is ko la -
szer ve zés –, ame lyet ne kik kel lett
meg ol da ni uk. Mi úgy fog tuk fel,
hogy vég ered mény ben mi va gyunk
az egy ház ügyi ál lam tit kár ság, és az a
dön tő, amit mi mon dunk és csi ná -
lunk. Szük ség volt rá juk, de azért a
nagy dol gok ná lunk dől tek el. Plat thy
Iván az in ter jú ban ne ve sí tés nél kül
csak meg em lí ti az ál lam tit kár sá gun -
kat. En nél azért ko mo lyabb volt az,
amit mi vé gez tünk.

– Ön né hány hó na pig a Mű ve lő dé -
si Mi nisz té ri um ban volt po li ti kai ál -
lam tit kár, majd 1990. szep tem ber ben
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ba ke rült.
Mi ért épp ön re esett a vá lasz tás?

– Az ál lam tit kár ság lét re ho zá sa
után né hány hó nap pal An tall Jó zsef
a par la ment ben oda hí vott ma gá hoz
a fo lyo són, és kér dez te, hogy nem
aka rok-e a mi nisz ter el nö ki hi va tal ba,
a pro tes táns ügyek kel fog lal ko zó ál -
lam tit kár ság ra ke rül ni. (A mű ve lő dés -
ügyi ál lam tit kár ság ra is a par la ment
fo lyo só ján kért fel.) Egy na pi gon dol -
ko dá si időt kér tem, no ha tud tam,
hogy el fo gom vál lal ni. Úgy gon dol -
tam, hogy ha oda akar vin ni, az zal
nyil ván va la mi cél ja van, s eb ben
nem aka rom őt meg aka dá lyoz ni. Né -
hány óra múl va be men tem a szo bá -
já ba, meg kö szön tem a meg tisz tel te -
tést, és el vál lal tam a fel ké ré sét. Mi vel
ak kor a tör vény sze rint csak négy po -
li ti kai ál lam tit kár le he tett a mi nisz ter -
el nök sé gen, és Bo ross Pé ter ből tár ca
nél kü li mi nisz ter lett, így meg üre se -
dett egy hely, amit be tölt het tem.

– Ál lam tit kár ként mi lyen fel ada -
tai vol tak?

– Mű ve lő dés ügyi ál lam tit kár ként
én irá nyí tot tam a hit ok ta tás be ve ze -
té sét. A fa kul ta tív hit ok ta tás kö rü li
par la men ti vi ták ban sok szor kel lett
helytáll ni. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -

ban egy faj ta össze kö tő ka pocs vol tam
a kor mány és az egy há zak kö zött. Az
egy há zak ké ré se it, ja vas la ta it to váb -
bí tot tam az il le té kes kor mány za ti
he lyek re, az egy há zak fe lé pe dig kép -
vi sel tem a kor mányt.

A pá pa lá to ga tás meg szer ve zé sé -
ben va ló köz re mű kö dé sünk mel lett

ren ge teg más fel ada tunk is akadt. So -
rol hat nám ha zai és nem zet kö zi ügye -
in ket, a da lai lá ma lá to ga tá sá val kap -
cso la tos ten ni va ló ink tól kezd ve a
ma gyar re for má tu sok má so dik vi lág -
ta lál ko zó já nak a meg szer ve zé sé ben
va ló köz re mű kö dé sün kön vagy az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak el nö ké vel
va ló tár gya lá sun kon ke resz tül a sváj -
ci kor mány meg bí zott já val a sváj ci
ma gyar re for má tu sok tá mo ga tá sa
ügyé ben tör tént tár gya lá sig. Egy há -
zi ügyek ben itt hon és kül föl dön fel -
ső szin ten is min dig mi kép vi sel tük
a kor mány egy ház po li ti ká ját.

Leg főbb fel ada tunk azon ban a
volt egy há zi in gat la nok tu laj don vi -
szo nyá nak a ren de zé se volt, amely
meg szám lál ha tat la nul sok in gat lant
érin tett, és ame lyek így vissza ke rül -
tek jo gos tu laj do no sa ik hoz. Ezek az
ügyek ki vé tel nél kül az ál ta lunk ve -
ze tett bi zott sá gok ban dől tek el, a
kor mány a mi elő ter jesz té se in ket
tár gyal ta és hagy ta jó vá. A mi nisz té -
ri um csak vég re haj tot ta eze ket a
dön té se ket.

– Hi va ta li ta pasz ta la ta sze rint
ho gyan él ték meg az egy há zak a hir -
te len jött sza bad sá got?

– Én nem ér zé kel tem kü lö nö sebb
bi zony ta lan sá got. In kább csak azt,
amit a zsi na tunk ak ko ri lel ké szi el nö -
ke az egyik ülé sen szel le me sen meg
is jegy zett: elég ne héz hely zet ben va -
gyunk most, mert sen ki sem mond -
ja meg, hogy mi lyen tör vényt kell al -
kot nunk… Az egy ház ve ze tők tud ták,
hogy új kor szak kez dő dött, és a ren -
ge teg előt tük ál ló, fon tos fel adat ra
kon cent rál tak. Jel leg ze tes egy há zi
ag go dal mat fo gal ma zott meg Kor -
zensz ky Ri chárd Pá ter nosz ter – Fel -
jegy zé sek a mi nisz té ri um ból, 1992–
1994 cí mű köny vé ben. Eb ben ki fo gá -
sol ja, hogy az egy há zi ügyek ál lam -
tit ká rok ke zé ben van nak, de az egy -
há zak ügye it nem vol na sza bad ki -
szol gál tat ni a na pi po li ti ká nak, a
min den ko ri szél já rás nak, po li ti kai
ál lam tit ká rok irá nyí tá sá nak. Meg -
jegy zi, hogy a KDNP-s ál lam tit ká rok
– nyil ván Pá los Mik lós ra és rám
gon dolt – sze mé lye na gyon is el fo -
gad ha tó a szá má ra, de sen ki sem ga -
ran tál hat ja, hogy ez a jö vő ben is
min dig így lesz.

– Ami kor ál lam tit kár lett, az ÁEH
már kö zel egy éve meg szűnt. Mit tu -
dott, mit tud ha tott a hi va tal fel szá -
mo lá sá nak rész le te i ről?

– Az ira tok ról csak annyit tud tam,
amennyit Plat thy Iván is el mon dott,
hogy azo kat át vit ték a mi nisz té ri um -
ba. Még azt sem tud tam, hogy a pad -
lá son van nak vagy a pin cé ben. Ez a hi -
va ta lunk ban egy ál ta lán nem volt té ma.

– Kor mány za ti sze rep kö re mi att
két szer is át esett a ko ráb bi rend szer
ál lam biz ton sá gi kap cso la ta it vizs gá -
ló át vi lá gí tá son. Mi a vé le mé nye
az egy ko ri há ló za ti kap cso la tok ról,
ame lyek egy há zi kö zel múl tun kat is
át szőt ték?

– Mi vel na gyon ir ri tált, hogy a
Mécs Im re-fé le át vi lá gí tó bi zott ság
ere de ti leg nem akar ta a meg is mert
ada to kat köz zéten ni, kü lön le vél ben
kér tem Mé cset, hogy ha ta lál, a ve lem
kap cso la tos ada to kat nyu god tan hoz -
za nyil vá nos ság ra. Egyik es te a té vé -
hír adó ban tár gyal ták a té mát, és egy -
szer csak lá tom a ne ve met ki ve tít ve
má sik há romé mel lett, akik szin tén
hoz zá já rul tak a köz lés hez. Úgy em -
lék szem, hogy ké sőbb még töb ben
meg tet ték ezt. Ez 2002 nya rán volt.

Kü lön ben az egész ügy nök üggyel
nem fog lal ko zom. Nem tu dom, hogy
kit mi vitt rá ar ra, hogy együtt mű -
köd jön, kit ho gyan kör nyé kez tek
meg, ki mi ért mon dott igent vagy ne -
met. Nem aka rom meg ítél ni a lel -
kész tár sa i mat. Iga zá ból alig tu dok
ezek ről a dol gok ról, pe dig ott vol tam
An tall kö ze lé ben. Sze re tett és meg -
be csült en gem, még sem be szél tünk
ilyes mi ről. Az ő ide jé ben tör tént át -
vi lá gí tás ról is csak azt tu dom, hogy
volt, aki emi att esett el a ne ki szánt
ál lam tit ká ri poszt tól.

Egy eset re em lék szem, ami kor a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban va la ki
je lez te, hogy küld né hány rend szer -
vál to zás előt ti meg fi gye lé si ira tot.
Én az evan gé li kus egy ház zal kap cso -
la tos do ku men tu mo kat kap tam meg.
Már nem em lék szem, hogy ezek
ÁEH-s vagy III/III-as ira tok vol tak.
Meg is jöt tek, ne kem össze sen nyolc-
tíz ol dal. Ki csit csa ló dott vol tam,
mert azonkí vül, hogy mi ni má lis volt
az anyag, ne vek – a meg fi gye lőé
vagy a meg fi gyel té – nem vol tak
ben ne, csak be szá mo lók kü lön bö ző
fon to sabb egy há zi al kal mak ról. Azt
gon dol tam ma gam ban, olyan, mint -
ha a ko ra be li Evan gé li kus Éle tet ol vas -
nám, hi szen ilyen be szá mo lók ab ban
is vol tak.

– A rend szer vál tás haj na lán, már
a kor mány za ti te vé keny sé ge előtt ak -
tív po li ti kai sze re pet vál lalt. Hon nan
va ló e von zó dá sa a po li ti zá lás hoz?

– Nagy apám bí ró volt, aki nek a
Rá ko si-rend szer ben emi att el vet ték
a nyug dí ját, ezért mást se hal lot tam
ott hon, mint a rend szer cse pü lé sét.
Mi vel édes apám saj nos na gyon ko -
rán el hunyt, anyám és nagy anyám
ren ge te get dol go zott, nagy apám meg
ott hon po li ti zált, né ha nyi tott ab lak -
nál is, jó han go san, mi vel na gyot hal -
ló volt. Már szin te ti né dzser ko rom -
ban és a kor tár sa im hoz ké pest sok -
kal job ban ér de kelt a po li ti ka. Pél dá -
ul nem tud tam a 301-es par cel lá ról,
de tud tam a Ke re pe si úti te me tő ben
a 21-es par cel lá ról, ahol a csa tá ban el -
eset tek van nak el te met ve. Na gyobb
ser dü lő ko rom tól kezd ve min den
ok tó ber 23-án ki men tem oda. Volt,
hogy egye dül vol tam a lo vas rend őrök
kö zött. El ha tá roz tam, hogy ha egy -
szer – bár úgy ne vel tek, hogy az oro -
szok in nen so ha ki nem men nek – le -
he tő ség nyí lik egy sza bad, több párt -
rend sze rű po li ti zá lás ra, ak kor ab ban
én részt fo gok ven ni.

Ami kor már na gyon ér le lő dött a
hely zet a vál to zás ra, sor ra meg ala kul -

tak a pár tok, de én úgy gon dol tam,
hogy nem ezek re vár tam, ha nem
egy ke resz tény de mok ra ta szí ne ze tű
párt ra. 1988. de cem ber 8-án ol vas tam
az Új Em ber ben, hogy meg ala kult a
Már ton Áron Tár sa ság, hogy szel le -
mi mű he lye le gyen a ke resz tény szel -
le mi sé gű po li ti zá lás nak. Az el nö ke
Ke resz tes Sán dor lett, a De mok ra ta
Nép párt volt or szág gyű lé si kép vi se -
lő je. Azon nal tud tam, hogy ha ő ott
van, ak kor eb ből a tár sa ság ból lesz a
ke resz tény de mok ra ta párt. Meg ke -
res tem őt az Új Em ber szer kesz tő sé -
gé ben, gya kor la ti lag az ut cá ról men -
tem be hoz zá, tel je sen is me ret le -
nül. Egy hét tel a meg ala ku lá suk után
már a tár sa ság tag ja let tem. En gem
sem is mert sen ki, de én sem is mer -
tem sen kit azok kö zül ad dig, akik ké -
sőbb a nagy po li ti ka részt ve vői let tek.
An tall Jó zsef ről ko ráb ban nem is
hal lot tam. Egy ér tel mű volt, hogy
meg ala kít juk a KDNP-t. Már a ne vét
is ki ta lál tuk, de Sa nyi bá csi va la mi
mi att egy elő re nem akar ta. Vé gül be -
ad ta a de re kát, és 1989 már ci u sá ban
he ten-nyolc an meg ala kí tot tuk a pár -
tot. Az óta tu cat nyi an mond ták már,
aki ket ak kor nem is lát tunk, de még
hal la ni sem hal lot tunk ró luk, hogy a
KDNP meg ala pí tói. Így kez dő dött a
po li ti kai, köz éle ti te vé keny sé gem.
Úgy csöp pen tem be le, sen kit nem is -
mer tem, de Sa nyi bá csi meg sze re tett,
és szep tem ber ben meg tett a párt
egyik or szá gos tit ká rá nak.

1990-ben elég elő ke lő he lyen rá ke -
rül tem a KDNP or szá gos lis tá já ra, de
egyé ni kör zet ben is in dul tam, a csa -
lá di kö tő dé sek mi att Vas me gyé ben.
Az or szá gos lis tá ról be ju tot tam a par -
la ment be, hol ott más fél év vel az előtt
még azt sem tud tam, ho gyan mű kö -
dik be lül ről a po li ti ka. Hi he tet len idő -
szak volt ez!

– Adós va gyok még a sze mé lyes be -
mu ta tá sá val. Ere de ti szak má ja épí -
tész. Evan gé li kus egy ház be li kö tő dé -
sé nek szá mos szá la van: 1971-től má -
ig a fa so ri gyü le ke zet pres bi te re, 1979
és 2000 kö zött jegy ző je, 1992-től 2000-
ig az or szá gos pres bi té ri um tag ja
volt. 1989-ben el kezd te ta nul má nya -
it a teo ló gi ai aka dé mi án. Ho gyan ha -
tott egy más ra a szin te egy idő ben in -
du ló két pá lya: a köz éle ti po li ti ku sé
és a teo ló gu sé?

– If jú ko ri el kép ze lé sem volt, hogy
jó len ne lel kész nek len ni, még is az
épí tész mér nök ség mel lett dön töt -
tem. Ami kor a fi a im na gyob bak
let tek, be le vág tam a teo ló gia le ve le -
ző ta go za tá ba. Az tán to vább jár tam
a nap pa li sok kal együtt, és ve lük vé -
gez tem. A köz éle ti te vé keny sé gem
mi att ki ma radt né hány év, így 2001-
ben or di nál tak. 2002-ben le tet tem
a lel kész vizs gát. Gyü le ke ze ti lel -
kész so ha sem vol tam, 2001-ben eh -
hez már ké ső volt. Mint épí tész mér -
nök dol goz tam, és most a Pes ti
Egy ház me gye be osz tott lel ké sze va -
gyok. Sok szor he lyet te sí tek, ahol
kell, be se gí tek.

– Adott-e va la mi lyen több le tet az
egy há zi hát tér az ál lam tit ká ri mun -
ká hoz?

– Nem le he tett össze kap csol ni a
ket tőt. An tall tud ta ró lam, hogy
evan gé li kus va gyok, hogy pres bi ter
va gyok (azt már nem ér te meg, hogy
lel kész is let tem), de a hi va ta li mun -
kám ra ez nem volt ha tás sal. So ha nem
ke rült szó ba. Per sze könnyebb sé get
je len tett, mert na gyon jól is mer tem
az egy há zun kat, a re for má tus, de fe -
le sé gem ré vén a ka to li kus egy há zat is.
Mind ez se gí tet te a mun ká mat.

g Mi rák Ka ta lin

Még egy szer, há tul ról
Interjú Lu káts Mik lós volt po li ti kai ál lam tit kár ral
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„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a
test vé rét is.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
fel szó lí ta nak: Jár junk el hí vá sunk hoz
mél tó sze re tet ben! Ezt azért te het jük, mert Jé zus ban meg je lent kö zöt tünk
Is ten sze mély vá lo ga tást nem is me rő sze re te te; mi ként ezt az aranyevan gé -
li um (Jn 3,16) is hir de ti. „Nem az a sze re tet, ahogy mi sze ret jük Is tent, ha nem
az, hogy ő sze re tett min ket, és el küld te az ő Fi át en gesz te lé sül a mi bű ne in -
kért” (1Jn 4,10; LK). Jé zus a tör vény ből a sze re tet e ket tős pa ran csát tar tot -
ta a leg fon to sabb nak: „az Úr, a mi Is te nünk, egy Úr, és sze resd az Urat, a te
Is te ne det (…) Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat” (Mk 12,29–30.31) „Lát -
juk, hogy mi lyen messze va gyunk még Krisz tus e pa ran cso la tá tól; mert ez
azt je len ti, hogy fe le ba rá ta in kat annyi ra kell sze ret nünk, hogy min de nünk -
kel tu laj do nuk ká kell vál nunk.” (Lu ther) A kö zöt tünk je len  lé vő Is ten or szá -
gát Pál apos tol sze rint,„igaz ság, bé kes ség és a Szent lé lek ben va ló öröm” jel -
lem zi; be tel je sül ez ige (lásd Zsolt 85,11): „Sze re tet és hű ség ta lál koz nak, igaz -
ság és bé ke csó kol gat ják egy mást.” (GyLK 727,10) Ezért „azok ra a dol gok ra
tö re ked jünk te hát, ame lyek a bé kes sé get és egy más épí té sét szol gál ják” (Róm
14,19)! Azért nem ír bő ven a test vé ri sze re tet ről, mert „ti te ket is az Is ten ta -
ní tott az egy más irán ti sze re tet re; és mert gya ko rol já tok is ezt min den test -
vér iránt (…) De ké rünk ti te ket, test vé re im, hogy egy re in kább gya ra pod ja tok
eb ben.” (1Thessz 4,9–10) Ti mó te ust így óv ja a ha mis ta ní tók tól: „A pa rancs
cél ja pe dig a tisz ta szív ből, jó lel ki is me ret ből és kép mu ta tás nél kü li hit ből fa -
ka dó sze re tet.(…) Ez pe dig a bol dog Is ten di cső sé gé ről szó ló evan gé li um.” (1Tim
1,5.11) Csak ezt hall juk meg, s a ma is ter je dő po gány val lá sok tév ta na i ra sü -
ket a fü lünk? A sze re tet min den nél drá gább kincs! „Bi zony, erős a sze re tet (…)
Úgy lo bog, mint a lo bo gó tűz, mint az Úr nak láng ja.” (Éne kek 8,6) Mi tud hat -
juk: „Is ten sze re tet, és aki a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad, és Is ten
is őben ne.” (1Jn 4,16) A szol gá ló sze re tet már az ős egy ház ban sza ko so dott; az
asz ta lok nál va ló szol gá lat szét vált az ige- és ima szol gá lat tól. Ki vá lasz tot tak
hét gö rög ne vű, hit tel és Szent lé lek kel tel jes fér fit; a kö vet kez mény: „Az Is -
ten igé je pe dig ter jedt, és na gyon meg nö ve ke dett a ta nít vá nyok szá ma Je ru -
zsá lem ben, sőt igen sok pap is en ge del mes ke dett a hit nek.” (Ap Csel 6,7) Jé zust
a sze re tet, és nem a sze gek tar tot ták meg a ke reszt fán, ahol go nosz te vő sors -
tár sa i ért kö nyör gött: „Atyám, bo csáss meg ne kik, mert nem tud ják, mit cse -
lek sze nek!” (Lk 23,34; lásd Ézs 53,12b) Azért jött Jé zus, hogy be tölt se a tör -
vényt. A ta nít vá nya i tól meg kö ve telt több igaz ság az is ten- és em ber sze re tet
ket tős pa ran cso la tá nak a gya kor la ti meg élé sét je len ti. „Mert mon dom
nektek, ha a ti igaz sá go tok messze fe lül nem múl ja az írás tu dó két és fa ri ze -
u so két, ak kor sem mi kép pen sem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt 5,20)
„A sze re tet te hát a tör vény be töl té se” (Róm 13,10), vall ja Pál, és him nu szá val
együtt mi is: „Sze re tet, hit, re mény, / Meg ma rad ez a há rom; / S ezek közt
leg na gyobb / Te vagy, ó, sze re tet!” (EÉ 442,8; lásd 1Kor 13,1–13) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Nem lát já tok, hogy sá pad az arany,
A lel künk ara nya?
Ége tő, bon tó, ma ró fo lya dék,
Gyil kos szer fog ta meg.
A kéz, mely rá csöp pen ti, nem re meg,
S va jon mi ma rad még,
Ha lel künk ara nya is el ve szett?

Ezt men tet tük mi át:
A lel künk ki bá nyá szott ara nyát
A nagy vi har ból a sze gé nyes rév be.
Ezt s a hi va tást: még mé lyebb re ás ni.
A lé lek re na gyon kell vi gyáz ni.
Csak az Is ten s a lel künk van ve lünk.
Nem ma radt egye bünk.

Re mé nyik Sán dor

Sá pad az arany…

Az ap rócs ka kö zös sé gi tér ben egy
irány ba for dul nak a szé kek, ün ne pi
mű sor lesz mind járt ze ne szó val, vers -
sel. A kö zön ség so ra i ban he lyet fog -
la ló né nik és bá csik be szél ge té sé vel
tel nek a kez dé sig hát ra lé vő per cek. 

A Nyír egy há za-Kert vá ro si Evan gé -
li kus Egy ház köz ség Joób Oli vér Sze -
re tet in téz mé nyé nek Du go nics ut cai
Idő sek Klub já ba so kan ér kez tek a
szom szé dos ut cák ból, de tá vo labb ról,
a bo kor ta nyák ból is. Ré gen lá tott is -
me rő sök ör ven de nek egy más nak,
kér de zik, mi van az uno kák kal, a
messze ke rült gye re kek kel, a ren det -
len ke dő egész ség gel. Re pül nek a vá -
ra ko zás per cei az idő sek vi lág nap ján

– ok tó ber el se jén – ren de zett ün nep -
ség előtt egy más ba fe led kez ve. Ezt az
iz ga tott lég kört hagy juk a há tunk mö -
gött Mol nár Jó zsef né vel, Ma tesz Ká -
roly né val és Ko vács Gá bor né val,
hogy a klub ve ze tő iro dá já ban vált -
sunk szót.

– Min den nap itt va gyunk – szö ge -
zi le mind járt elöl já ró ban Ko vács

Gá bor né. – Itt sze re tik egy mást az
em be rek, ke re sik egy más tár sa sá gát,
és olyan jó hí re ket le het itt hal la ni…

– Na hát… Szi get a szá raz föl dön…
– Igen! Mo soly gunk. Né ha sí runk

is, de ab ban az öröm könnyei is ott
van nak! Jó itt len ni, ahol az em be rek
oda fi gyel nek egy más ra, em ber szám -
ba ve szik egy mást, és a sze re tet árad
a má sik iránt. Én ezt ér zem itt, aho -
vá egy éve já rok rend sze re sen. Olyan,
mint ha süt ne a nap ak kor is, ami kor
fel hő van az égen!

Ma tesz Ká roly né ve szi át a szót, s
mind járt ért he tő nek tű nik, ami szem -
mel lát ha tó, ő a nyug dí ja sok fi a ta labb
ge ne rá ci ó ját kép vi se li: 

– Négy éve köl töz tünk ide a kert -
vá ros ba, rok kant nyug dí jas va gyok,
kö rül be lül há rom éve já rok a klub ba.
Jó el jár ni, mert szer vez nek kü lön fé -
le prog ra mo kat. Szín ház ba le het
men ni, ki rán dul ni… Leg utóbb Er -
dély ben jár tunk. Jó, mert az em ber
fel ol dó dik, el fe lej ti a ba ját, be teg sé gét,
meg ta nul po zi tí van gon dol kod ni…

A fi a ta los höl gyet agy da ga nat tal
mű töt ték, ért he tő, ha ke re si a mód -
ját, ho gyan te rel het né el fi gyel mét a
bal jós gon do la tok ról. A vic ce lő dő, vi -
dám együtt lé tek er re ki vá ló al kal mat
te rem te nek. És nem csak a kü lön le -
ges prog ra mok. Ezt már Mol nár Jó -
zsef né so rol ja: 

– Kéz mű ves-fog lal ko zá sok van -
nak, elő adá sok egész ség ről meg min -
den egyéb ről, fel ol va sá sok. De pusz -
tán a ta lál ko zá sok le he tő sé ge, hogy
itt együtt va gyunk, már nagy sze rű. 

– Ál sá gos len ne csak az idő sek
nap ját ün ne pel ve ten ni úgy, mint ha
fi gyel nénk az öre gek re – ezt már La -
borczi Gé za ma gya ráz za, a sze re tet -
in téz mény igaz ga tó ja és lel ké sze. –
Egész év ben fi gye lünk rá juk, így a vi -
lág nap an nak le he tő sé ge, hogy ve lük
együtt egy adott élet hely zet nek a
ne héz sé ge it és az ér té ke it gon dol juk
vé gig. Min den meg ál lás nak az az
ér tel me, hogy ami ben ép pen va -
gyunk, an nak eré nyeit, gond ja it, a to -
vább lé pés le he tő sé ge it, ki ve ze tő út -
ja it az Úr is ten szí ne előtt vé gig gon -
dol juk. Amit az em ber aján dék ba
kap, azért há lás lesz, ha pe dig újabb
fel ada to kat kap, an nak job ban ne ki
tud gyür kőz ni. 

A klub ve ze tő je, Hor nyák né Pász -
tor Eni kő is a min den na pok gon dos -
ko dá sát, a hét köz na pi oda for du lá -
sok, öle lé sek je len tő sé gét em lí ti,
hoz zá té ve, hogy a rá szo ru ló kon
szol gál ta tá sok kal is igye kez nek se -
gí te ni. Van, akit ez vonz, van, aki en -
nek el le né re ta lál utat hoz zá juk,
mert szük sé ge van a va la ho vá tar to -
zás ér zé sé re.

A kér dés re, hogy kell-e vi lág na pi
ün nep ség, ha egy szer min dig érez he -
tik a klub ba já rók a fi gyel met és a tö -
rő dést, Ko vács Gá bor né ad vá laszt: 

– Az éle tünk min den pil la na ta
aján dék. Ami kor meg ta pasz ta lom,
hogy nem hi á ba élek, mert szük sé ge
van rám va la ki nek, és ne kem is szük -
sé gem van a má sik em ber re! Kincs.
Az öröm for rá sa, ami kor lá tom, ami -
kor hall ga tom… Olyan ez, mint mi -
kor vi rá got gyűj tök a ré ten: cso kor -
ba sze dem a sok szép sé get. Ilyen cso -
kor ez az ün nep is, cso kor ba kell köt -
ni, hogy el ne fe led kez zek ar ról az ér -
té kes kincs ről, ami egy más ba van
rejt ve. Erő seb ben me gyünk ha za, és
min dig em lé kez ni fo gunk, hogy volt
egy ilyen ta lál ko zás sal meg aján dé ko -
zott nap!

g Veszp ré mi Er zsé bet

Idő sek vi lág nap ján
b Kés ve ér ke zem a Joób Oli vér Sze re tet szol gá lat Idő sek Klub já ba.

Nem na gyon, nem jó vá te he tet le nül ké sőn, épp csak ah hoz ké pest, amit
ígér tem. Lel ki is me ret-fur da lás gyöt ri ilyen kor az em bert, ha már tud -
ja, mit okoz hat effé le ta pin tat lan ság gal, még ha vét len is. Csa ló dást,
szük ség sze rű en. Ők ün nep lő be öl töz te tett lé lek kel vár ják a jö ve -
vényt, és ak kor vár ják. Nagy meg könnyeb bü lés ér zé kel ni, hogy ne hez -
te lés nek még sincs nyo ma, a há rom nyug dí jas asszony de rű sen, jó ked -
vű en fo gad, még nyug tat nak is. Pe dig tény leg ün nep lő be öl töz tek kí -
vül-be lül, de mi lyen jó lát ni, hogy sok kal in kább egy más nak, az al ka -
lom nak s egy ál ta lán nem a lá to ga tó nak. A bú csúz ko dás ra áll össze a
kép: mi vel rend ben van nak a hét köz na pok, az ün nep se ro mol hat el
egy ap ró moz za nat mi att. Az idő sek vi lág nap já ra hir de tett klub dél -
után nem más, mint megint egy jó al ka lom a ta lál ko zás ra.

„Ma es te ki de rült szá munk ra, hogy
tánc cal is le het temp lo mot fes te ni” –
mond ta Lá zár Zsolt, a Szar vas-
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség igaz ga tó lel ké sze az ok tó ber 3-án
meg ren de zett jó té kony sá gi nép tánc -
es ten. A Vaj da Pé ter Mű ve lő dé si
Köz pont ban a Csil lag sze mű tánc -
együt tes mű so rát te kint het ték meg az
ér dek lő dők. 

Az egy ház köz ség az est tel jes be -
vé te lét az Ótemp lom fel újí tá sá ra
for dít ja. A rend kí vül szín vo na las
mű sor vé gén a gyü le ke zet kö szö ne -

tét fe jez te ki a tán co sok nak és fel ké -
szí tő ik nek – Tí már Sán dor nak és
Tí már Bös ké nek –, va la mint Ra dos -
né Len gyel An na ke rü le ti fel ügye lő

asszony nak, akik kész sé ge sen se gí -
tet tek a jó té kony sá gi elő adás lét re -
jöt té ben.

g Hor váth Ani kó

Csil lag sze mű ek az Ótemp lo mért
Aho gyan – Tí már Bös két idéz ve – a he lyi in ter ne tes hír blog (http://newj -
sag.hu/) is meg ír ta: a Csil lag sze mű gyer mek tánc együt tes tag jai „a nép tán -
cot anya nyelv ként ta nul ják”. A cso port ba a gye re kek há rom éves kor tól ke -
rül het nek be, de je len leg van ti zen nyolc hó na pos „nö ven dék” is, és az együt -
tes lét szá ma el ér te a négy száz öt ven főt. Ezek a gye re kek vi lág szer te kép -
vi se lik ha zán kat, Eu ró pa nagy vá ro sa i ban épp úgy, mint Új-Zé lan  don
vagy Ja pán ban. Min de nütt ha tal mas el is me rés kí sé ri fel lé pé se i ket.
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b Meg kell emel nünk ka la pun kat
azon di á kok előtt, akik a nyá ri
szü net gond ta lan él ve ze tei he -
lyett ar ra vál lal koz tak, hogy a
Lotz Já nos nyá ri di ák egye te men
ké pez zék ma gu kat au gusz tus 3.
és 9. kö zött a nyel vé szet, a re to -
ri ka és a kom mu ni ká ció te rü le -
tén. Az Evangélikus Élet szer kesz -
tő sé gé nek képviselői a hét má so -
dik fe lé re ér kez tek a rendezvényt
szervező Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um ba, hogy a ta nu lók friss is -
me re te i ről és kö zös él mé nye i -
ről pro fesszi o ná lis in ter ne tes új -
sá got ál lít sa nak össze. Erő fe szí -
té seink ered mé nye lett a Fir kÁsz
(http://fir kasz.my lu ther.hu/),
amely nek több mint har minc
írá sá ból sze mez ge tünk.

Nyel vé ben él a di ák?

A több sé gük ben kö zép is ko lás ko rú di á kok, a 14–18 éves
kor osz tály meg le pő oda fi gye lés sel kö vet te az aka dé mi ai
jel le gű elő adá so kat öt na pon ke resz tül, ami szá munk ra
azt bi zo nyít ja, hogy ez a kor osz tály igen is al kal mas és ér -
de mes ar ra, hogy a tu do mány ered mé nye it a ma guk „nyer -
se sé gé ben”, az az min den faj ta fi no mí tás, ken dő zés és egy -
sze rű sí tés nél kül köz ve tít se ne kik az ar ra il le té kes ne ve -
lő. Mi mind annyi an a kö vet ke ző kor osz tállyal, az egye -
te mis ták és fő is ko lá sok nem ze dé ké vel, a 18–23 éves ko rú -
ak kal va gyunk/vol tunk is me ret ség ben, és in nen néz ve ítél -
jük meg a „tá bor” hall ga tó sá gá nak vi szo nyu lá sát az is -
me ret szer zés hez. Szá munk ra is meg le pő érett sé gük ar ra
kész tet ben nün ket, hogy át ér té kel jük pe da gó gi ai mód sze -
re in ket, vi szo nyu lá sun kat a ma gunk tár gyá hoz és an nak
ta nít ha tó sá gá hoz. (…). Re mél jük, és a vissza jel zé sek ből
lát juk is, hogy a di ák ság meg érez te a nyelv nek és a ve le

fog lal ko zó tu do má nyok nak eg zisz ten ci á lis je len tő sé gét. Ezt
tart juk e kur zus leg fon to sabb ho za dé ká nak.

Kö szön jük Igaz ga tó Úr nagy lel kű tá mo ga tá sát, Lencz -
né Vr bovsz ki Ju dit ta nár nő min den re oda fi gye lő gon dos -
ko dá sát, és örü lünk an nak, hogy a részt ve vők nek olyas -
mi vel szol gál hat tunk, ami – amel lett, hogy szó ra koz tat -
ta – hoz zá se gí ti majd őket, hogy éle tük ha ma ro san el jö -
ven dő nagy dön té se it, pél dá ul a pá lya vá lasz tást, meg fe -
le lő tá jé ko zott ság bir to ká ban hoz zák meg.

g Dr. Szé pe György ny. egye te mi ta nár,
pro fes sor eme ri tus (PTE, Pécs)

Dr. Hor váth Iván egye te mi ta nár (EL TE, Bu da pest)
Dr. Terts Ist ván egye te mi do cens (PTE, Pécs)

Dr. Mát hé Dé nes egye te mi do cens (BB TE, Ko lozs vár)
Dr. Si mon csics Pé ter ny. egye te mi do cens

(BB TE, Ko lozs vár)

Rész let az elő adók kö szö nő le ve lé ből

Mi egy er dő az em be ri ség nek? Mily ki -
csiny egy ge men ci fe ke te ga la go nya az
uni ver zum hoz ké pest! Még is mi lyen
hosszú nak tű nik a kes keny er dei ös -
vény, amely a min ket szál lí tó busz tól
a húsz lé pés nyi re lé vő zsi li pig ve zet.
Igen, hi szen nincs fél órá ja, hogy de -
gesz re töm tük ma gun kat ha tal mas,
Nagy-Ma gyar or szág ala kú rán tott
hú sok kal, amelyet a busz ked ve sen
össze ke vert a gyom runk ban úgy, hogy
egy jobb faj ta NDK-s mo só gép nek
érez tük ma gun kat.

De mind ezt nem pa nasz ko dás kép -
pen írom, mert egy tar tal mas és ki elé -
gí tő nap állt mö göt tünk. Mind szel le -
mi leg, mind tes ti leg jól táp lál tak ben -
nün ket. Saj nos a busz ból ki lép ve szú -
nyo gok ha da pró bál ta ki szív ni be lő lünk
az az nap szer zett tu dást, és da cá ra a
mo dern szú nyog ir tók nak, vé gül még -
is csak mi lát tuk őket ven dé gül.

Be val lom, kü lö nös von zal mat ér -
zek az er dők iránt. A busz ról le száll -
va rög tön meg csa pott az a jól is mert
„esős-er dős” il lat, ame lyet egyet len hí -
res fran cia par füm cég sem tud utá -
noz ni. Bár ha ilyen mér ték ben pusz -
tul a vi lág, las san ak tu á lis lesz fel ta -
lál ni. (Meg jegy zem, ha még is el ké szül -
ne egy ilyen par füm, ak kor va ló szí nű -

leg von za ná a szú nyo go kat, amit
per sze csak az ap ró be tűs rész ben tün -
tet né nek föl). (…)

Ahol mi áll tunk, ott csak egy zsi -
lip volt. Alat tunk foly do gált a Sió,
könnyű és za ma tos. Las san elég lett
a pá ra, a zsi lip, a fo lyó, és el in dul tunk
vissza fe lé. Ami kor el hagy ni ké szü lünk
egy ennyi re ro man ti kus he lyet, hogy
vissza tér jünk meg szo kott vá ro si hét -
köz nap ja ink ba, a nyel vé sze ti elő -
adá sok hoz, a koc ka há zak hoz, tro lik -
hoz, is ko lák hoz…, szó val ilyen kor
az a leg jobb, ha ar ra az em ber re gon -
do lunk, akit a leg job ban sze re tünk a
vi lá gon! Én is így gon dol ko dom épp,
ami kor egy frá nya kaj la kucs más
szú nyog ak ko rát csíp az or rom he gyé -
be, hogy ké pes len nék még azt is
meg utál ni, aki re az imént jó kedv vel
gon dol tam.

Így, hogy most már ki zök ken tem
min den ma gasz tos ér ze lem ből, in -
kább be vá gom ma gam a busz ba, be -
ku co ro dom egy dup la ülés re, be du -
gom fü lem be az mp3 le ját szóm fül -
hall ga tó it, fél álom ba ráz kó dom, és
bol do gan gon do lok ar ra, hogy mi lyen
jó lesz be fe küd ni ci vi li zált, pu ha
ágyam ba.

g Vi da Má ria Mag dol na

A ge men ci er dő

Új kö zös ség be ér kez vén min dig
ne héz a ba rát ko zás, ezért a tá bo -
rok ban is mer ke dé si es tet szo kás
tar ta ni. Na gyon kel le me sek és szó -
ra koz ta tó ak ezek az együtt lé tek,
és ma guk ban hor doz zák azt a le he -
tő sé get, hogy ro kon lel kek kel ta lál -
koz zunk, ne tán tar tós kap cso la -
tok ra te gyünk szert.

Lencz né Vr bovsz ki Ju dit ta nár nő
már a tá bor ele jén ked ve sen in vi tál -
ta a je len le vő ket a kol lé gi um dísz ter -
mé be szer ve zett is mer ke dés re. Itt
elő ször az egész hét prog ram ját is -
mer tet te, majd mu lat ta tó já té kok kal
ala poz ta meg a jó han gu la tot.

Ma ga az is mer ke dés is já té kos
for má ban tör tént. Min den ki ke re sett
ma gá nak egy olyan párt, aki vel még
nem be szélt – egy per cük volt ar ra,
hogy va la me lyest meg is mer jék egy -
mást. Ez után min den ki a pár ja vál -
lá ra tet te a ke zét, és így mu tat ta be
őt a töb bi ek nek.

A több nyi re de rült sé get ki vál tó
be mu tat ko zá so kat egyé ni „pro duk -
ci ók” kö vet ték. Ki-ki meg vil lant -
hat ta csi szolt vagy még csi szo lat lan
te het sé gét. Hall hat tunk szív hez szó -
ló sza va la tot a kel le mes han gú Ami -
ká tól; ma gas szín vo na lú kla ri nét szó -
lót Edit től; egy má sik Edit, Mol nár
Edit pe dig íze lí tőt adott a has tánc eg -
zo ti kus vi lá gá ból. A tá bor kon fe ran -
szi é ja, Ezer Bo gi rö vid gon dol ko dás
után egy sze rel mes ver set tol má csolt.
Ér de kes mű sor szám volt Hol ló No -
é mi és Hol ló Te o dó ra taj csi be mu ta -
tó ja. A lá nyo kon kí vül két fiú is
emel te az est szín vo na lát. Gál So ma
(mű vész ne vén Ka vics) és Ben c ze
Nor bert – mint a „jö vő köl tői” – két-
két sa ját vers sel ho za kod tak elő.

g Bu kai Éva, Vin c ze Jú lia

Tedd a vál lam ra
a ke zed…

A Lotz Já nos nyá ri di ák egye tem
ke re té ben ren ge teg hasz nos és tar -
tal mas prog ra mon ve het tünk részt.
A szer dai na pon pél dá ul fel ke res tük
a Tol nai Nép új ság szer kesz tő sé gét.
Iz ga tot tan vár tuk a dél utá ni in du -
lást Szek szárd ra, hi szen ez a nap
nem min den na pi él ményt ígért a
szá munk ra. Cso por tunk ból ugyan -
is so kan ál mo doz nak új ság írói kar -
ri er ről, s most vég re be pil lant hat tak
egy iga zi szer kesz tő ség éle té be.
Csak ugyan fel eme lő ér zés volt lát -
ni azt a he lyet,
ahol min den lé -
nye ges in for má ció
azért fut össze,
hogy az után el jus -
son má sok hoz…

Egy ked ves és
kész sé ges hölgy,
Har gi tai Éva fo ga -
dott ben nün ket. Ő
már hat éve új ság -
írós ko dik a me gyei
na pi lap nál: ren ge -
teg cik két ol vas hat -
tuk. Kis csa pa tunk -
nak rö vi den be mu -
tat ta a Nép új ság
ro va ta it, majd egy át la gos lap szám
fel épí té sét is mer tet te. Kör be ve ze -
tett min ket a szer kesz tő ség ben: meg -
mu tat ta, ho gyan dol goz nak az egyes

cso por tok. Meg is mer ked het tünk a
fő szer kesz tő, a tör de lő szer kesz tő és
ter mé sze te sen az új ság írók mun ká -
já val is. Ki de rült: egy cikk ren ge teg
ké zen megy át, mi re a lap ba, il let ve
a nyom dá ba ke rül.

Ez után be te kin tést nyer tünk a na -
pi lap in ter ne tes szer kesz tő sé gé nek
mun ká já ba. Lát hat tuk, ho gyan szer -
kesz tik a hír por tált, és az ez zel fog -
lal ko zó mun ka társ ki tért a ha gyo má -
nyos és az in ter ne tes új ság kü lönb -
sé ge i re is.

Rend kí vül hasz nos volt ez a ki rán -
du lás: lát hat tuk, hogy az új ság írók
éle te sem könnyű.

g Sal lai Be á ta, Reczai Lil la

Szerkesztés tetőtől talpig

b Már el telt jó más fél hó nap az is -
ko lá ból. Eb ben a kez de ti idő -
szak ban újabb és újabb konflik -
tu sok ala kul hat nak ki az új, de a
ré geb bi osz tá lyok ban is: egy -
más kö zöt ti ha tal mi har cok, ri -
va li zá lá sok a ba rát sá gok el nye -
ré sé ért, az egy más nak – vagy is
a cso port nak – va ló meg fe le lés
kény sze re is fe szít het. Gon dot
okoz hat az is, ha a ta ná rok ré szé -
ről az el vá rá sok és fel ada tok
egy szer re, mint egy zu ha tag ként
sza kad nak rád, és úgy ér zed,
nem tudsz egy szer re min den ki -
nek meg fe lel ni…

Csak sem mi pá nik! Fő a nyu ga lom.
Ve gyél egy nagy le ve gőt, és ami kor le -
he tő sé ged van rá, menj ki a ter mé -
szet be. Te kints fel az ég re, a ha tal mas
ég re, és gon dold el, mi lyen óri á si vég -
te len ség van fe let ted. Gon dolj egy
perc re ar ra, hogy ez mind a Te rem -
tő mű ve, és ben ne ne ked is van he -
lyed, élet te red, fel ada tod. Szin te el -
tör pü lünk ilyen kor, s ve lünk együtt
a gond ja ink is…

Ez után fo gal mazd meg ma gad nak,
mi is a ne héz sé ged. Su tyo rogd ki ma -
gad ból. Ha ma gad ba foj tod az ér zé se -
idet, a gon do la ta idat, az nem tesz jót.
Ha van ked ved, mondd el gon do dat
a fel hők, a fák, a hul ló fa le ve lek vagy
épp a csil la gok je len lé té ben imád ság -
ként a Te rem tőd nek. Meg lá tod, ami -
kor a vé gé re ér tél, már is ki csit meg -
könnyeb bül tél… Le het, hogy csak
ar ra van le he tő sé ged, hogy ki te kints
az ab la kon – ez is se gít het, hogy tudj
tá vo labb te kin te ni az asz ta lod tól, a
szé ked től, ahol ku po rogsz.

Majd kezdj el azon gon dol kod ni,
ho gyan is tud nád meg ol da ni a prob -
lé mát. Gon dold vé gig, mi lyen se gít -
ség re len ne szük sé ged.

Mi ért írom eze ket a so ro kat?

Azért, mert azt gon do lom, sok min -
dent foj tasz ma gad ba, amik csak
gyűl nek és gyűl nek. Vé gül már annyi -
ra meg te lí tődsz az is ko lai dol gok kal,
hogy egy szer re csak be zár kó zol. És itt
meg for dul min den. Mert: ezen a
pon ton meg vál to zol. Nem a bol -
dog ság fe lé ha lad az élet utad, ha nem
a csen des meg al ku vás fe lé. Itt hi szed
el, hogy az éle ted te her va gon, amely -
re csak rak nak és rak nak… És va la -
hol itt válsz iga zá ból bol dog ta lan ná.

Pon to san ez az, amit nem sze ret -
nék, hogy ve led meg tör tén jen. Ez az,
ami ért azt ír tam: hagyj időt ma gad -
ra, a dol ga id át gon do lá sá ra, és az tán
cse le kedj. Ne hagyd, hogy rád te le -
pül je nek a gon dok, ha nem mi nél
előbb akarj meg ol da ni egy konflik -
tust. Aki hisz, az min dig meg kap ja a
kel lő se gít sé get, út mu ta tást, ha imád -
ság ban Is ten hez for dul, és az ő se gít -
sé gét kér i. Ő nem hagy té ged ma gad -
ra, ez egé szen biz tos.

Az osz tály ban előbb-utóbb min -
den ki nek ki ala kul a he lye, „sze re pe”.
Le gyél te olyan, aki mer küz de ni, aki
nem hu nyász ko dik meg, ha nem ki -
áll ma gá ért és a te rem tő Is te né ért, aki
őt bol dog ság ra te rem tet te.

Hidd el, lesz nek olya nok az osz tály -
ban, akik lát ják raj tad, hogy őszin tén
és be csü le te sen küz desz, és nem ha -
gyod ma gad be zúz ni, meg aláz ni. És
meg ta pasz ta lod: a csen des kis imád -
sá god is meg hall ga tás ra ta lált. Ez erő -
sít sen meg min den to váb bi küz del -
med ben.

g Ba log Esz ter

Éle ted nem te her vo nat
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Meg kez dő dött a tan év, és új ra in dul
a Fé bé-díj ra va ló pá lyá zat le he tő sé -
ge. Ez úton kér jük kö zép is ko lá in kat,
hogy már most, a tan év ele jén hív ják
fel a ta nu lók fi gyel mét a Fé bé-díj ra.
Sze re tet tel kér jük a ta ná ro kat: kí sér -
jék fi gye lem mel a di á kok egész évi te -
vé keny sé gét, hogy mél tó ke zek be
ke rül hes se nek majd a tan év zá rón
át adan dó dí jak.

Kedv csi ná ló ul hadd szá mol junk be
itt a 2008/2009-es tan év dí ja zott ja -
i ról. Négy kö zép is ko lánk ban ad tunk
át Fé bé-dí jat a tan tes tü le tek ál tal ja -
va solt di á kok nak. Egyi kük azon túl,
hogy a ta nu lás ban rend sze re sen se -
gí tet te az osz tály tár sa it, te vé ke nyen
részt vett a vá ro si és te rü le ti ka ri ta -
tív és szo ci á lis mun ka szer ve zé sé ben
és vég zé sé ben. Egy má sik dí ja zott egy
gyer mek kli ni kán rend sze re sen kéz -
mű ves fog lal ko zást tar tott a be teg
gyer me kek szá má ra, nyá ron pe dig
ön kén tes mun kát vég zett Böj te Csa -

ba test vé rünk gyer mek ott ho na i ban.
A har ma dik – túl azon, hogy pél dát
mu ta tott a töb bi ek nek a fe le ba rá ti
sze re tet gya kor lá sá ban, ön zet len -
ség ben – négy éve kán to ri szol gá la -
tot is vé gez. S vé gül a ne gye dik több
hó na pon ke resz tül se gí tett egy sú lyos
be teg, ám az óta meg gyó gyult osz tály -
tár sá nak a hi ány zá so kat be pó tol ni.

El is me ré sül áll jon itt a ne vük is
ábé cé sor rend ben: No vák Csen ge
(Oros há za), Mráv Or so lya (Bu da pest,
De ák tér), Tas ná di Ani kó (Aszód) és
Vi rágh Dó ra (sop ro ni lí ce um). A Fé -
bé-dí ja kat ez út tal is di a ko nissza test -
vé rek ad ták át: Aszó don és a De ák té -
ren Tasch ner Er zsé bet fő nök asszony,
Oros há zán Tasch ner Ilo na test vér és
Sop ron ban Ma gassy Vil ma test vér.

Ez úton is sze re tet tel gra tu lá lunk az
idei dí ja zot tak nak, és lel ke se dés sel
vár juk jö vő má jus ban az új je löl te ket.

d Fé bé Evangélikus
Diakonisszaegyesület

Fel hí vás Fé bé-díj ra

Tá mo ga tást nyert evan gé li kus is ko lák
Az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog -
ram tá mo ga tá si rend sze ré hez be nyúj tott TÁM OP-3.1.4-08 szá mú, Kom -
pe ten cia ala pú ok ta tás, egyen lő hoz zá fé rés – in no va tív in téz mé nyek ben
pá lyá za ton (a Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ram ke re té ben) az aláb -
bi evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek nyer tek tá mo ga tást: Ber zse nyi Dá -
ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um,
Sop ron; Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la, Sop ron; Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for ma -
ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um, Kő szeg; Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um; 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.



Evangélikus Élet 2009. október 11. f 13»presbiteri«

b Már több mint ne gyed szá za da, hogy meg is -
mer tem Sztruh ár And rást, aki ak ko ri ban a
Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye if jú sá gi csen -
des nap ja i nak fő szer ve ző je volt. Ti zen éves fi -
a tal ként nagy ha tás sal volt rám. Vi lá gi mun -
ka társ lé té re – a szó szo ros ér tel mé ben – lel -
ki pász tor ként szol gált kö zöt tünk. Ak kor
még nem sej tet tem, hogy egy szer majd va ló -
ban szol ga tár sak le szünk, és éle té nek e kü -
lö nö sen fon tos sza ka sza után fag gat ha tom őt
éle té ről, hit val lá sá ról. 

– Orosz lány ban szü let tem. Őse i met az Esz ter -
há zy ak te le pí tet ték be a fel vi dé ki Tren csén és Nyit -
ra me gyé ből. Az zal az ígé ret tel csá bí tot ták ide az
evan gé li kus te le pe se ket, hogy itt sza bad val lás gya -
kor la tot biz to sí ta nak a szá muk ra. Tó tok vol tak,
akik az it te ni evan gé li kus gyü le ke ze tet is meg ala -
pí tot ták. 

Óvo dás ko rom ban nem tud tam ma gya rul be -
szél ni, csak szlo vá kul. Déd apám egy sze rű pa -
raszt em ber volt, aki ről tu dom, hogy min den va -
sár na pi ebéd után az egész csa lá dot le ül tet te az asz -
tal kö ré imád koz ni, Bib li át ol vas ni. Ma is őr zöm
a szi bé ri ai ha di fog sá gá ban írt imád sá gos nap ló ját.
Nagy anyám min den reg gel és es te imád ko zott,
mun ka köz ben is éne kelt. Tő le sze ret tem meg az
ének lést. 

Ti zen öt éve sen az tán egy is ten tisz te le ten érez -
tem, hogy Is ten meg szó lít, és er re ne kem fe lel nem
kell. Ak kor jöt tem rá, hogy ne kem nem elég a nagy -
szü le im, szü le im hi te, mert az a hit nem az
enyém. Eb ben ne kem kell dön te nem. És a dön tés
után az éle tem na gyot vál to zott. Ez után már tu -
da to san vet tem részt a gyü le ke ze ti élet ben. Eb ben
az idő ben, 1962 tá ján, ami kor ké sőb bi apó som –
Mi lán Já nos – volt a lel kész, ala kult meg Orosz -
lány ban az if jú sá gi bib lia kör. Ak ko ri ban egy-egy
if jú sá gi óra úgy kez dő dött, hogy vé gig jár tuk a fi -
a ta lo kat, és ma gunk kal hoz tuk őket… 

– Ezt a faj ta misszi ót ho gyan fo gad ták a vá -
ros ban?

– Szá munk ra nem vol tak ne ga tív kö vet kez mé -
nyei, in kább a hú gom kor osz tá lyát ér ték kü lön fé -
le at ro ci tá sok. Ő ne gye di kes gim na zis ta volt,
ami kor el jött hoz zánk az igaz ga tó ja, és azt mond -
ta, hogy ha nem vál toz tat az élet vi te lén, ak kor ő
ga ran tál ja, hogy se ho va sem ve szik fel to vább ta -
nul ni. Is ten azon ban más ként lát ta jó nak – hú go -
mat fel vet ték az el ső hely re, aho vá je lent ke zett.
Egyéb ként ket ten va gyunk test vé rek. 

– És a fe le sé gé nek a csa lád ja…?
– Fe le sé ge mék ha tan vol tak test vé rek, és én –

mi vel szem ben lak tunk – gye rek ko rom ban a
négy fi ú val min dig jót fo ciz tam a pa ró kia ud va rán.
Fel nő ve „vet tem ész re” Évát, 1968-ban kö töt tünk
há zas sá got. Fe le sé gem vé dő nő volt. Két lá nyunk
szü le tett, Edit és Dó ra. Mind ket ten pe da gó gu sok.
Ma hat uno ká nak örül he tünk.

– Mi vé nőt te ki ma gát az egy ko ri if jú sá gi kö -
zös ség?

– 1963 nya rá tól if jú sá gi tá bo ro kat kezd tünk szer -
vez ni. A Vér tes be men tünk el nya ran ta egy-egy
hét re. Ab ban az idő ben lel kész nem jö he tett ve -
lünk, így az al kal ma kat ma gunk szer vez tük meg.
Én ti zen hat éve sen sze mé lye sen men tem el a csák -
vá ri er dő gaz da ság ve ze tő jé hez, és kér tem, hogy ad -
jon en ge délyt ne künk sá tor tá bo ro zás ra az er dő -
ben. Mai ésszel ne he zen tu dom meg ér te ni, ho gyan
volt bá tor sá gom el men ni hoz zá, az er dé sze ti ve -
ze tő nek pe dig ho gyan volt bá tor sá ga en ge délyt ad -
ni ne künk. Nyil ván va ló an tud hat ta, hogy ez nem
út tö rő tá bor lesz. 

Több éven ke resz tül tá bo roz hat tunk ott. Mi
ha tá roz tuk meg a reg ge li és es ti áhí ta tok rend -
jét és azt is, hogy mi ről be szél ges sünk. Va la ki fel -
ké szült, és ve zet te a be szél ge tést. Nagy lé pést je -
len tett az tán, hogy Csák vá ron be me het tünk a pa -
ró ki á ra, ahol Si mon fay Fe renc volt a lel kész. Be -
en ge dett ben nün ket, és ve ze tett is né hány be szél -
ge tést, de – mint mond tam – ő nem jö he tett kö -
zénk az er dő be.

– Én ar ra em lék szem, hogy a nyolc va nas évek kö -
ze pén if jú sá gi hét vé gé ket szer ve zett ha von ta egy -
szer az egy ház me gye va la me lyik gyü le ke ze té ben.

– Már az el ső tá bo ro zás után meg fo gal ma zó -
dott ben nünk, hogy min den év ben kel le ne még leg -
alább egy egész na pos együtt lé tet szer vez ni, meg -
hív va er re más te le pü lés ről is a fi a ta lo kat. Ezért
szer vez tünk az után egész na pos ki rán du lá so kat,

de adó dott két na pos „za rán dok lat” is. Né hány év -
vel ké sőbb gon dol tunk ar ra, hogy jó len ne ezt a pél -
dát más gyü le ke ze tek nek is át ad ni, meg pró bál ni
az ot ta ni fi a ta lo kat is ak ti vi zál ni. Együtt le szünk
ve lük egy na pot vagy hét vé gét ab ban a re mény ben,
hogy ott is be in dul az if jú sá gi mun ka.

A nagy él mény eb ben az volt, hogy ott alud tunk
mat ra co kon a gyü le ke ze ti ter mek ben. Az éj sza kai
be szél ge té sek sok szor haj na lig tar tot tak, és –

mon da nom sem kell – iga zi ba rát sá gok, sőt pár -
kap cso la tok is szö vőd tek. Ál ta lá ban szom bat dél -
utá non ként kezd tünk, va sár nap dél előtt részt
vet tünk az is ten tisz te le ten, majd ki rán dul tunk
egyet a kör nyé ken, eset leg út köz ben mi tar tot tunk
áhí ta tot…

– Igen, ez a kép él ben nem is, ahogy meg je lent
a Bib li á val, és pré di kált ne künk a pusz tá ban.
Mind ezek után nem volt ké zen fek vő, hogy a teo ló -
gi án ta nul jon to vább?

– A pá lya vá lasz tá som né mi ví vó dás sal járt. Töb -
bek pél dá ja ins pi rált ar ra, hogy a teo ló gi át vá -
lasszam. Ak kor én még is úgy érez tem, hogy Is ten -
nek ve lem vi lá gi ál lás ban van ter ve, úgy sze ret ne
fel hasz nál ni a gyü le ke ze ti szol gá lat ban. És ha a teo -
ló gi át vá lasz tom, ak kor a nyá ri tá bo rok ban sem ve -
het tem vol na részt töb bé. Így in kább Al más fü zi -
tő re men tem dol goz ni a tim föld gyár ba, köz ben ta -
nul tam. Majd át ke rül tem Orosz lány ba az ot ta ni
Du na Ci pő gyár ba mű sze rész nek, kar ban tar tás-ve -
ze tő nek. A kö vet ke ző mun ka he lyem az orosz lá -
nyi víz mű volt, itt dol goz tam üzem ve ze tő ként az
el múlt évi nyug dí ja zá so mig.

– Vi lá gi ál lá sa mel lett min dig ta lált ma gá nak
fel ada tot a gyü le ke zet ben, az egy ház ban is…

– Az if jú sá gi mun kát én ve zet tem Orosz lány -
ban, szer vez tünk gyer mek-is ten tisz te le te ket is.
Érez tem, hogy eh hez jó vol na ala po sabb teo ló gi -
ai tu dás sal is fel vér te ződ ni, ezért öröm mel vé gez -
tem el 1979 és 1982 kö zött az el ső há rom éves tan -
fo lya mot az evan gé li kus teo ló gi án. Szá mom ra ez
az együtt lét, ta nu lás fe lejt he tet len volt. Olyan em -
be rek kel le het tem együtt, aki ket ko ráb ban nem is -
mer tem. A gyü le ke zet ben már hu szon-egy né hány
éve sen meg vá lasz tot tak pres bi ter nek, majd fi a ta -
lon a gyü le ke zet fel ügye lő je let tem, ké sőbb – két
cik lu son ke resz tül – az egy ház me gye fel ügye lő je -
ként is szol gál hat tam. A zsi nat mun ká já ban az új -
ra kez dés óta részt ve szek…

Ala pí tó tag ja va gyok a gyü le ke ze ti kó rus nak, az -
óta is éne ke lek ben ne. El kell azon ban árul nom,
hogy az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tá ban fel
vol tam ment ve ének ből. A ta nár nőm azt mond -
ta, meg kí mé li ma gát at tól, hogy éne kel jek, mert
ret te ne tes han gom volt. Hogy be lő lem vé gül is kó -
rus tag le he tett, az azt mu tat ja, hogy nem szü le tik
sen ki bot fül lel. Ki mű vel he tő a hal lás, va la mi lyen
szint re min den ki el jut hat az ének lés ben.

– Ho gyan vi szo nyul tak a vi lág né ze té hez a mun -
ka he lye in, a mun ka mel lett vég zett is ko lá ban?

– Al más fü zi tőn négy éven ke resz tül egy re for -
má tus csa lád nál, Sel me czi La jos fe le sé gé nek csa -
lád já nál lel tem kö zös ség re. Ak ko ri ban Szőny be jár -
tam a re for má tus gyü le ke zet be, ott is meg szer vez -
tük az if jú sá gi kö zös sé get és egy kis ének kart. A
sza bá lyo zás tech ni kai kép zést adó mű sza ki is ko -
la Ko má rom ban volt. Em lék szem, egy szer egy kér -
dő ívet kel lett – név nél kül – ki töl te nem. Ami kor
a hit tel kap cso la tos kér dés re le ír tam, amit gon dol -
tam, a ta ná rom meg kért, hogy tölt sek ki egy má -
si kat, mert eb ből még ba jom le het. Azt mond tam,
hogy amit le ad tam, azt úgy is gon dol tam. Nem is
lett sem mi gon dom. Mun ka tár sa im is tud ták
mind ezt, és ez in kább tisz te le tet, meg be csü lést vál -
tott ki ben nük. 

A víz mű be ke rü lé sem előtt a ci pő gyár ba ki jött
egy em ber, be ül te tett az au tó já ba, és el be szél ge -
tett ve lem. Ké sőbb ki de rült, hogy a párt tit kár volt.
Én el mond tam, ho gyan gon dol ko dom, en nek el -
le né re fel vet tek a víz mű höz. Orosz lá nyi ve ze tőm
Pan non hal mán vég zett di ák volt, hí vő ka to li kus,
aki vel jól együtt tud tunk gon dol kod ni, dol goz ni,
erő sí te ni tud tuk egy mást.

– Mi köz ben a párt ál lam szo ci a lis ta vá ros nak ki -
ál tot ta ki Orosz lányt, ál dott al kal mak, sze mé lyek
vol tak a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet éle té ben. Gon -
dol junk pél dá ul Nagy Dá ni el re, aki bá nyász lé té -
re kó rust ala pí tott…

– A mi éle tünk ben is ál dás volt ez az idő szak.
De mind ez nem ma gá tól jött. Tu dom, hogy a gyü -
le ke ze ten be lül volt egy bib lia kö rös cso port, és ők
már 1962 előtt rend sze re sen imád koz tak azért,
hogy a gyü le ke zet ben le gyen éb re dés. És az Úr is -
ten a Haj dú ság ból, Te tét len ből ide kül dött egy em -
bert, aki a bá nyá ban dol go zott mint front bá -
nyász, és ná lunk be fo ga dó kö zös ség re ta lált. Én a
hit éle tem szem pont já ból is na gyon so kat kö -
szön he tek Nagy Dá ni el nek. Igen, ki jön a bá nyá -
ból, és ének kart szer vez. És a szén csa ta ide jén ki -
je len tet te, hogy va sár nap dél előtt nem vál lal mű -
sza kot, pe dig bri gád ve ze tő volt. Szom bat éj sza ká -
ra be ment, de va sár nap dél előtt ott volt az is ten -
tisz te le ten…

– Ar ról még nem be szélt, hogy vé gül lel ki pász -
tor is lett. Ho gyan ér te a fel ké rés?

– A ko ráb bi es pe res, Ben c ze And rás kér de zett
meg, hogy el vál lal nám-e há rom hó nap ra a bo ko -
di gyü le ke zet ben a he lyet te sí tést, mert a he lyet -
tes lel kész vá rat la nul kül föl di szol gá la ti le he tő sé -
get ka pott. Ko ráb ban már be se gí tet tem időn ként
Ba kony szom bat he lyen, Sár bo gár don, Sár szent mik -
ló son né hány hé tig, ez a „be se gí tés” azon ban lé -
nye gé ben az is ten tisz te le tek meg tar tá sá ra kor lá -
to zó dott. Bo ko don az ige hir de tés és a szent sé gek
ki szol gá lá sa mel lett es ke tés, te me tés is várt rám,
amit ko ráb ban so ha nem vé gez tem. Na po kig
gon dol kod tam, hi szen eb ben az idő ben egy szol -
gál ta tó üzem nek vol tam a ve ze tő je, már pe dig rend -
sze re sen elő for dul nak olyan hely ze tek, ami kor az
el ső szá mú ve ze tő nek is a hely szí nen kell in téz ked -
nie. Vé gül a há rom hó nap ra igent mond tam.

– És ha azt mond ják, hogy hét év re kel le ne se -
gí te ni? Hi szen ennyi lett be lő le.

– Ak kor biz to san nem vál la lom. Min dig meg -
hosszab bí tot ták a meg bí zá so mat. Há lás va gyok az
Úr is ten nek, hogy egy olyan hely zet ben szó lí tott
meg, ami kor úgy érez tem, hogy a szol gá la ti le he -
tő sé gek be zá ród nak kö rü löt tem. Ki emelt egy
hely zet ből, be le he lye zett egy má sik ba. Vissza te kint -
ve há lás va gyok az Úr nak azért is, hogy ezt a hét
évet a bo ko di kö zös ség ben él het tem meg. Ren ge -
teg aján dé kot kap tam ezen ke resz tül. Él ményt, ami
egész éle tem ben el kí sér.

– Nem oko zott prob lé mát az if jú pá rok nak
vagy a gyá szo ló csa lá dok nak, hogy nem vi sel Lu -
ther-ka bá tot?

– Kez det ben elő for dult, hogy – egyet ér té sem -
mel – a ko ráb ban ott szol gá ló lel készt kér ték fel
te me tés re. Ké sőbb ez már nem volt jel lem ző. So -
kat je len tett, hogy a fel ügye lő sze mé lyé ben va ló -
ban szol ga társ ra, ko moly se gí tő társ ra ta lál tam Bo -
ko don, s hogy volt két pe da gó gus is, ők vé gez ték
a hit ok ta tást. Azt ugyan is nem tud tam vol na
vál lal ni. Így is Is ten cso dá já nak tar tom, hogy a hét
év alatt mind össze egy if jú sá gi óra ma radt el azért,
mert a mun ka he lye men vá rat lan ese mény tör tént. 

– A ti tu lu sa hi va ta lo san így szólt: „nem lel ké szi
egy há zi mun kás”. Meg bé kélt ez zel?

– Gyü le ke ze tem ben „tisz te len dő úr nak” szó lí -
tot tak. Kán to rom azt mond ta, az rend ben van,
hogy nem va gyok pap, még is lel kész, mert lel ké -
szi mun kát vég zek. Ez per sze jo gi lag nem he lyes.
A hét év alatt min den eset re rend be kel lett ten ni
a pa ró ki át, a temp lom kül sőt és a to rony bel se jét,
a hát só épü le tet és a ke rí tést. Be in dult az if jú sá gi
óra és az óvo dai hit ok ta tás, a ba ba-ma ma klub, no
és a fa lu fe lé is nyit ni aka ró misszi ós prog ra mok.
Ad vent ben, böjt ben pe dig négy na pos evan gé li zá -
ci ós al kal ma kat szer vez tünk.

– Nyá ron le zá rult éle té nek ez a fe je ze te. Ho gyan
tel nek nyug dí jas nap jai?

– Nem unat ko zom. Vissza ke rül ve az orosz lá nyi
gyü le ke zet be pró bá lok ak tí van te vé keny ked ni,
Bo ko don pe dig egy ide ig még én va gyok az utó -
dom prin ci pá li sa. Fel aján lot tam, hogy bár mi kor
szí ve sen se gí tek. 

g Me nyes Gyu la

If jú sá gi bib lia kör ala kult, ahol csak meg for dult
Be szél ge tés Sztruh ár And rás nem lel ké szi egy há zi mun kás sal
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A ke resz tény hit
és a pénz

Nem zet kö zi misszi ói
kon fe ren cia
Lit vá ni á ban

b A Ges ells chaft zur Aus b re i tung
des Evan ge li ums (GAE) el ne ve -
zé sű nem zet kö zi misszi ói tár sa -
ság, amely mint egy száz éves
múlt ra te kint vissza, nem ré gi -
ben tar tot ta éves kon fe ren ci á -
ját a lit vá ni ai Kla i pe da mel let -
ti Gi ru la i ban. A fe nyő ren ge teg
csend je, ame lyet csak időn ként
sza kí tott meg a kö ze li Bal ti-
ten ger mo raj lá sa, ide á lis fel té -
te le ket kínált a nyolc or szág ból
ér ke zett lel ké szek és misszi ói
mun ká sok ta nács ko zá sá hoz.
Egy há zun kat Smi dé li usz Zol -
tán ne mes pát rói lel kész, Sza bó
And rás es pe res és e so rok író -
ja kép vi sel te. A kon fe ren cia fő
té má ja A ke resz tény hit és a
pénz volt…

A meg nyi tón lit ván evan gé li kus püs -
pök kö szön töt te a részt ve vő ket. Egy -
há za be mu ta tá sa kap csán Min daugas
Sa bu tis el mond ta, hogy ők – el len -
tét ben az ész tek kel és a let tek kel –
min dig el nyo más ban él tek a ka to li -
kus több ség ré szé ről. Az ál lam tól
szin te sem mi lyen tá mo ga tást nem
kap nak ma sem, ám a fi a tal püs pök
el árul ta, hogy kis lét szá muk el le né -
re nagy ter ve ik van nak. 

Ja an Be ren son, az észt bib lia tár su -
lat el nö ke nyi tó elő adá sá ban ki fej tet -
te, hogy a kér dés sel há rom té ma kör -
ben kell fog lal koz ni, úgy mint tu laj -
don, fe le lős ség és együtt mű kö dés. A
tu laj don ról tud ni kell, hogy nem a
mi énk, ha nem min den az Úré, ami a
föl dön van. Még a nem hí vők is el fo -
gad ják, hogy a tu laj don a jö vő ge ne -
rá ci ó ké is egy ben. A fe le lős ség azt je -
lenti, hogy be csü le te sen kell dol -
goz ni min den mun ka kör ben, mert
csak ak kor van ered mény. A leg na -
gyobb nye re ség azon ban a ke gyes ség
meg elé ge dés sel. Az együtt mű kö dés
pe dig azt je len ti, hogy a ke resz té nyek -
nek nem ele gen dő időn ként össze jár -
ni, ha nem bi zony együtt is kell dol -
goz ni uk, hi szen amit egy gyü le ke zet
el ér, az min den tag já nak az erő fe szí -
té sét tük rö zi vissza.

Más nap reg gel Ben ce Im re bu da -
vá ri es pe res áhí ta ta kö vet ke zett, aki
ar ról szólt, hogy ahol a kin csünk van,
ott lesz a szí vünk is.

Ér de kes vissza em lé ke zést hall gat -
hat tak meg a részt ve vők Lu id vi kas
Fe tin gis lel kész től, aki a szov jet idők
ne héz sé ge i ről és ül dö zé sé ről szólt. Ő
sze mély sze rint vi lá gi hi va tá sát ad ta
fel, hogy lel kész le hes sen. A teo ló gi -
át – nagy ne héz sé gek árán – Észt or -
szág ban vé gez te el. 

Dr. Heinz-Ger hard Koch fürt hi
lel kész, teo ló gi ai re fe rens A re for má -
ció irány mu ta tá sa a pénz zel va ló
bá nás mód hoz cím mel tar tott elő -
adást. Ki fej tet te, hogy az úgy ne ve zett
pro tes táns ál la mok nem vé let le nül
gaz da god tak meg, ha nem azért, mert
a tisz tes sé ges ha szon el ve mi att a ka -
ma to kat ala cso nyan tar tot ták, és így
az adó sok nem men tek tönk re, ha -
nem fej lőd het tek. 

Az utol só na pon a kon fe ren ci á ra
ér ke zet tek a pli ki ai gyü le ke zet ben
vet tek részt is ten tisz te le ten. A né met
szár ma zá sú ak több sé ge egy kor el me -
ne kült vagy ki ván do rolt in nen – Fe -
tin gis lel kész azon ban a kis lét szám
el le né re is össze tu dott „trom bi tál ni”
egy szín vo na las fú vós együt test, sőt
sze re tet há zat is ala pí tott.

g Ko há ry Fe renc
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Négy száz nyolc van év vel ez előtt,
1529. szep tem ber 28-án Lu ther
két hű sé ges if jú ta nít vá nyát, a la -
tin ta nár Adolf Cla ren ba chot
(1497 k. – 1529) és kle ri kus tár -
sát, az „Is ten-ká rom ló” Pe ter
Fli es te dent (1509 k. – 1529) mint
eret ne ke ket éget ték el Köln vá -
ro sá nak vesz tő he lyén (Me la ten-
Lin dent hal). Az aláb bi né hány
sor ral rá juk em lé ke zünk.

Adolf Cla ren bach a 15. szá zad vé gén
az észak-raj na–weszt fá li ai Len nep
ne vű fa lucs ká ban (ma Rems che id)
lát ta meg a nap vi lá got. 

Alap ta nul má nya it a he lyi is ko lá ban
vé gez te. Rend sze re sen mi nist rált a
he lyi temp lom ban. Fel sőbb ta nul má -
nya it – 1511-től – Müns ter ben foly -
tat ta, ahol min de nek előtt a hu ma niz -
mus ha tá sa alá ke rült. Éle te kö vet ke -
ző ál lo má sa Köln, ahol 1517-ben az
egye tem böl csész ka rán (stu di um ge -
ne rale) ma gisz te ri fo ko za tot szer zett. 

1521-ben új ra Müns ter ben ta lál juk,
a he lyi la tin is ko lá ban ta nít. A re for -
má ció irán ti ro kon szen ve mi att azon -
ban 1523-ban el kel lett hagy nia a
vá rost, és az al só-raj nai Han sa-vá ros,
We sel la tin is ko lá já nak lett igaz ga tó -
he lyet te se. Lu ther ta na i nak nyil vá nos
hir de té se mi att azon ban – 1526-ban
– in nen is men nie kel lett, s egy
osna b rüc ki (Al só-Szász or szág) ma -
gán la tin is ko lá ban kez dett el ok tat -
ni. Re form szel le mű Bib lia-ma gya rá -
za ta i nak kö szön he tő en ter mé szet sze -
rű leg itt sem ma rad ha tott so ká ig,
1527-ben Mel dorf ba (Sch les wig-
Hols tein) sze gő dött el káp lán nak. 

1528-ban ba rát ját, Jo hann Klop reist
(1500–1535), akit ana bap tis ta né ze tei
mi att ci tál tak az egy há zi bí ró ság elé,
el kí sér te a sko lasz ti ka fel leg vá rá ba,
Köln be. Áp ri lis 3-án őt ma gát is őri -
zet be vet ték, mi vel ha tá ro zot tan til -
ta ko zott ba rát ja le tar tóz ta tá sa el len.
Ér de kes mó don Klop re is nak si ke rült
meg szök nie, Cla ren ba chot azon ban
1529. már ci us 4-én az egy há zi ha tó -
ság eret nek nek nyil vá ní tot ta, és át ad -

ta a vi lá gi bí ró ság nak. A ha lá los íté -
let ki mon dá sát kö ve tő en má sik „eret -
nek” tár sá val, Pe ter Flies  te den nel
ugyan ezen év szep tem ber 28-án lett
már tír rá.

Pe ter Fli es te den va la mi kor a 16.
szá zad el ső év ti ze dé ben szü le tett az
észak-raj na–weszt fá li ai Fli es te den -
ben (ma Berg he im). Ha tá ro zott, szó -
ki mon dó egyé ni sé gé vel már gyer -
mek ko rá ban fel hív ta ma gá ra a fi gyel -
met. Ti zen öt éves ka masz ként Wit -
ten berg be ment, s im mat ri ku lá lás
nél kül, mint úgy ne ve zett „vak hall ga -
tó” két éven át szor gal ma san hall gat -
ta Lu ther elő adá sa it. 

A re bel lis Pe ter, aki élet ko rát meg -
ha zud to ló mó don kri ti zál ta a köl ni kle -
ri ku sok kap zsi sá gát és a ne mes ség
er kölcs te len sé gét, a Krisz tus-kö ve tés
hit be li alap ja it Lu ther nél ta lál ta meg.
A Wit ten berg ben szer zett tu dás sal
és if jú ko ri tett vággyal fel vér tez ve el ha -
tá roz ta, hogy sa ját pát ri á já ban úgy hir -
de ti majd az evan gé li u mot, hogy azt
a leg egy sze rűbb em be rek is meg ért sék.

Fli es te den nek a kon zer va ti viz mu -
sá ról messze föl dön hí res köl ni püs -
pök ség te rü le tén, Frec hen ben (Köln -
től dél nyu gat ra) si ke rült az el ső evan -
gé li um hi tű gyü le ke ze tet meg ala pí -
ta nia. Szív hez szó ló an, az egy sze rű
em be rek nyel vén pré di kált, gyász-is -
ten tisz te le tei nem ke rül tek pénz be –
s mind ezt né met nyel ven! 

A klé rus és a ne mes ség vár va vár ta
az al kal mat, hogy Fli es te dent mi előbb
per be fog has sák. A ki vál tó ok nem is
vá ra tott ma gá ra so ká ig. A köl ni dóm -
ban az egyik mi se al kal má val Fli es te -
den nyil vá no san ki köp te az os tyát,
mi u tán azt egy olyan egy há zi mél tó ság
osz tot ta, akit nem sok kal ko ráb ban –
vi lá gi öl tö zet ben – ágya sá val volt sze -
ren csé je lát ni. Ily mó don adott han got
el len ér zé sé nek és utá la tá nak, ami ért az -
után rög vest bör tön be is ve tet ték. Hó -
na po kon át folyt ki hall ga tá sa, több ször
meg kí noz ták. Vé gül tár sá val, Adolf
Cla ren bach hal együtt 1529. szep tem -
ber 28-án ma ga is mág lyán vé gez te.

Em lé kü ket a köl ni me la te ni te me -
tő ben fel ál lí tott em lék kő őr zi. 

g Dr. Blázy Ár pád

A re for má ció el ső
al só-raj nai már tír jai

Az ara di vér ta núk kö zött tár sa dal mi -
lag a leg ma ga sabb szár ma zá sú Karl
Au gust Graf zu Lei nin gen-Wes ter -
burg-Alt-Lei nin gen 1819. áp ri lis 11-én
szü le tett ősi né met fő ne me si csa lád
sar ja ként. A Lei nin gen ne vet már
780-ban em lí tet te egy kó dex, 1128-
ban je lent meg elő ször írás ban a
gróf Lei nin gen név. Raj na-vi dék–
Pfalz tar to mány egyik ré sze ma is a
Lei nin ge nek föld je (Lei nin gen Land)
ne vet vi se li.

Míg a Lei nin gen-Wes ter burg gró -
fok evan gé li ku sok, az il bens tad ti ak
hű ka to li ku sok voltak. Lei nin gen-
Wes ter burg Ká roly az ilbenstadti
kas tély ban szü le tett a csa lád he te -
dik gyer me ke ként. Ap já ról azt je -
gyez te meg a csa lád tör té net író ja,
hogy nem so kat tö rő dött a di nasz -
ti á nak meg fe le lő tár sa dal mi ál lá sá -
val. El ső fe le sé gé nek a ha lá la után
pol gá ri szár ma zá sú le ányt vá lasz tott
élet tár sá nak, Ele o no re Ma rie Bre it -
wi e sert.

Négy gyer me kük szü le tett már,
ami kor 1813-ban a gróf a kap cso la tot
há zas ság gal tör vé nye sí tet te, és a
négy gyer me ket „le gi ti mál ta”. Ké -
sőbb a hes se ni nagy fe je de lem Ele o -
no re Bre it wi e sert az al sóbb ran gú ne -
mes ség so ra i ba emel te. A gró fi pár -
nak össze sen nyolc gyer me ke szü le -
tett, Ká roly után még egy fiú.

Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly
gyer mek ko rá ról és if jú éve i ről ke ve -
set tu dunk, csak annyit je gyez fel a
szak iro da lom, hogy szí ve sen ol vas -
ta a klasszi ku so kat. A szü le tett te het -
sé gen kí vül ez is hoz zá já rul ha tott ké -
sőb bi re mek stí lu sá nak ki ala kí tá sá -
hoz, mint fenn ma radt le ve lei és nap -
ló ja ta nú sít ják.

Ti zen hat éves, ami kor – test vé re -
i hez és ro ko na i hoz ha son ló an – had -
ap ród ként oszt rák ka to nai szol gá lat -
ba lép. A ka to nai pá lya az egyet len le -
he tő ség az el sze gé nye dett fő ne me si
csa lá dok sar jai szá má ra. 1848-ban
gróf Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly a
csá szá ri-ki rá lyi 31. sor gya log ez red
lét szám fe let ti szá za do sa.

Az Er dély ben ál lo má so zó 31.
gya log ez red a Lei nin gen ne vet vi -
se li, „tu laj do no sa” a gróf egy ro ko -
na. Ez azon ke vés ez red egyi ke,
ame lyek mind vé gig szin te egy
tömb ben hű sé ge sek ma rad nak a
bé csi ud var hoz. Az ez red egyik
pa rancs no ka, Ch ris ti an Lei nin gen-
Wes ter burg a Neu-Lei nin gen ág ból,
uno ka fi vé re Ká roly nak. Az ez re des
kü lö nö sen ki tű nik a ma gyar üggyel
szem be ni kér lel he tet len sé gé vel és
ren dít he tet len Habs burg-hű sé gé vel.
Egy, az ez red ből ki lé pett tiszt je
des po tá nak ne ve zi őt. Csá szár hű -
sé gé ért meg is kap ja ju tal mát, fé -
nyes pá lyát fut be, és hét csil lag dí -
szí ti egyen ru há ját.

Egé szen más irány ba ve zet az az
út, ame lyet Lei nin gen-Wes ter burg
Ká roly vá lasz tott.

A fi a tal gróf 1844 óta há zas, fe le -
sé ge a ma gyar Sis sány El ise. A Sis sány
csa lád nak gaz dag bir to kai vol tak a
Bá nát ban. 1845-ben le á nyuk szü le tik,
Li sa, 1848-ban pe dig egy fiú, Ar min
(Her mann). A csa lád fő ként Po -
zsony ban (Press burg, Bra tis la va) él.
Li sa ké sőbb Bar well-Bar well tá bor -
nok kal köt há zas sá got; mind ő, mind
öccse gyer mek te le nül hal nak meg,
Her mann 1901-ben Bu da pes ten.

Lei nin gen-Wes ter burg Ká rolyt
szo ros ba rát ság fű zi fe le sé ge csa -
lád já hoz. A csa lád a ma gyar sza bad -
ság esz mé jé ért lel ke se dik, és nagy ha -
tás sal van a fi a tal gróf dön té se i re.

1848 ta va sza az eu ró pai for ra dal -
mak ide je. Lei nin gen Wes ter burg
Ká roly élénk fi gye lem mel kí sé ri az
ese mé nye ket. A né met Ba den ban,
Würt tem berg ben és szű kebb ha zá já -
ban, Hes sen ben is a saj tó sza bad sá got,
al kot mány re for mot és egy össz né met
par la ment lét re ho zá sát kö ve te lik. A
fi a tal gróf nak kü lö nö sen a né met
egy ség a szív ügye. Sze mé lyé ben nem
ke res het jük a ra di ká lis pol gá ri for ra -
dal márt, szár ma zá sa, tár sa dal mi ál -
lá sa is el lent mon da na en nek. De
élet út ja és ha lá la bi zo nyít ja, hogy az
egy szer es kü vel vá lasz tott utat vé gig -
jár ja, er re kö te le zi őt meg győ ző dé se
sze rint az ősi Lei nin gen név is. Éles -
lá tá sá val meg ér ti azt is, hogy né met
ha zá já nak ügye a bé csi for ra dal mak
és Ma gyar or szág sor sá val szo ro san
össze van fo nód va. Ezért dönt úgy
1848 ok tó be ré ben, hogy nem vo nul
be ez re dé hez, ha nem a ma gyar ügy
ol da lá ra áll. 

Ki hall ga tást kér Mé szá ros Lá zár
had ügy mi nisz ter től, és ké ri, hogy a
Dél vi dé ket fel dú ló szerb fel ke lők el -
len har co ló had se reg hez osszák be.
Mé szá ros Lá zár tel je sí ti ké rel mét, de
a gróf nak ha ma ro san be kell lát nia,
hogy uno ka fi vé re és test vé rei mi att bi -
zal mat la nul fo gad ják, le ve le it fel bont -
ják, el ol vas sák, ezt köz lik is ve le. En -
nek is kö szön he tő, hogy po li ti kai ál -
lás pont ját több ször is ki fej ti le ve le zé -
sé ben. Vé gül ki vá ló tu laj don sá ga i val,
meg fon tolt sá gá val, re mek szer ve ző ké -
pes sé gé vel és sze mé lyes bá tor sá gá val
meg győ zi elöl já ró it és ka to na tár sa it,
és mi vel jól ért a ha dá szat hoz, és a leg -
újabb mód sze re ket al kal maz za, pá lyá -
ja me re de ken ível fel fe lé. 

Tá bor nok ká 1849 jú li u sá ban ne ve -
zik ki, de már jú ni us ban meg bíz zák
egy had test ve ze té sé vel. Köz ben részt
vesz a dél vi dé ki har cok ban, a ta va szi
had já rat ban: a vá ci csa ta ma gyar
győ zel me az ő ügyes sé gé nek is kö -
szön he tő. A nyá ri had já rat ban vé gig -
jár ja Gör gey fel-du nai had se re gé nek
út ját. Nap ló já nak több nyi re hig gadt

hang ja egy szer vált át lel ke se dés be,
szin te ra jon gás ba: ami kor Gör geyit
mu tat ja be. Mind vé gig hí ve ma rad,
még Ara don is, ami kor Gör gey ben az
áru lót kez dik lát ni. 

Az ese mé nyek so rán rö vid jegy ze -
te ket ké szít ma gá nak, ame lyek nap -
ló ja alap já ul szol gál nak. A har co kat
elő ször fe le sé gé nek írott le ve le i ben
vá zol ja rész le te sen, majd ami kor Po -
zsony oszt rák kéz re ke rü lé se után a
le ve le zés meg sza kad, hoz zá kezd nap -
ló ja írá sá hoz, me lyet az ara di vár bör -
tön ben foly tat, de be fe jez ni már
nem tud. Le ve lei, nap ló ja és fel jegy -
zé sei ér té kes for rá sai a ma gyar sza -
bad ság harc tör té ne té nek.

Az orosz in ter ven ció el dön ti a
ma gyar sza bad ság harc sor sát. Ami -
kor Vi lá gos nál a hon véd se reg le te szi
a fegy vert, és Lei nin gen-Wes ter burg
Ká roly is meg ad ja ma gát az oro -
szok nak, tud ja, hogy sor sa meg van
pe csé tel ve: is me ri a bé csi ud var kér -
lel he tet len sé gét. A re mény láng ja
né ha-né ha még fel lob ban, de ami kor
az orosz had ve ze tés át ad ja a hon véd -
ség el fo gott tiszt je it az oszt rá kok nak,
tud ja, hogy min den el van vesz ve.
Leg utol só lá to ga tá sa kor só go ra Arad -
tól nem messze fek vő mony orói bir -
to kán a sír he lyét is ki je löl te már
négy tölgy fa alatt.

Az ara di ki hall ga tá sok so rán nem
ma gya ráz ko dik, vál lal ja ko ráb bi vá -
lasz tá sát. Egy do log bánt ja őt rend -
kí vül: a né met és az oszt rák saj tó ban
az a hír je le nik meg ró la, hogy Bu da
ost ro má nál oszt rák ka to na tisz te ket
gyil kol ta tott meg. En nek a min den
ala pot nél kü lö ző vád nak a vissza uta -
sí tá sa fog lal koz tat ja őt ha lá lá ig, le ve -
lei, a ha di tör vény szék nek át nyúj tott
be ad vá nya és a ki vég zés előt ti utol -
só sza vai is bi zo nyít ják ezt. Még a ha -
di tör vény szék sem ve szi ko mo lyan
ezt a vá das ko dást. Le ve le i ből, nap ló -
já ból tud juk, hogy mennyi re vissza -
uta sít ja a há bo rús fosz to ga tást, ke -
gyet len ke dést, sőt igyek szik ezt min -
dig meg is aka dá lyoz ni.

1849. ok tó ber 5-én ki hir de tik az
íté le tet: Lei nin gen-Wes ter burg Ká -
rolyt kö tél ál ta li ha lál ra íté lik. Meg -
ír ja bú csú le ve le it, de a ki vég zés nap -
ján ko ra haj nal ban még egy szer tol -
lat ra gad: leg utol só le ve lét só go rá nak
ír ja, kér ve őt csa lád ja tá mo ga tá sá ra. 

Ta lán a leg tra gi ku sabb han gú le -
vél ez a tá bor no kok bú csú le ve lei kö -
zül. Hi szen reg gel hat óra van, ami -
kor le vél írás köz ben lö vé se ket hall, a
négy, „ke gye lem ből” go lyó ál ta li ha -
lál ra ítélt ki vég zé sé re ke rült sor.
Meg sza kít ja le ve lét: „Ép pen most
szen ved tek ki né gyen kö zü lünk, még
vissz han goz nak a lö vé sek szí vem ben.
Most ránk ke rül a sor; még egy szer
Is ten ve led, egy jobb vi lág ban vi szont -
lát juk egy mást” – bú csú zik. 

Holt tes tét só go ra „meg vá sá rol ja”
a hó hér tól, és a sö tét ség lep le alatt a
mony orói bir tok ra vi te ti, itt he lye zik
nyu ga lom ra a négy tölgy fa alatt. Föl -
di ma rad vá nya it ma az ara di em lék -
osz lop alatt dísz sír hely őr zi.

Az il bens tad ti kas tély 1921-ig ma -
rad a csa lád tu laj do ná ban, ek kor a
bir tok kal együtt el ad ják Hes sen ál -
lam nak. Ké sőbb a ma in zi püs pök ség
ve szi meg, és ma Szent (Sankt)
Gottfried-ház né ven mű kö dik.

Má ra a Lei nin gen-Wes ter burg
csa lád mind két grófi ága ki halt, a
her ce gi ág Amor bach ban, Ba jor or -
szág ban él.

g Ma ko vitz ky Kühl Éva

„Egy jobb vi lág ban vi szont lát juk
egy mást”

Az egyik evan gé li kus ara di vér ta nú,
gróf Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly éle te

b Az ara di vér ta núk ki vég zé sé nek év for du ló já ról a Né met or szág ban élő
ma gya rok is rend sze re sen meg em lé kez nek. A Frank furt tól észak ra fek -
vő hes se ni Il bens tadt ban né met és ma gyar nyel vű em lék táb lát he lyez -
tek el, amely hir de ti, hogy itt szü le tett gróf Lei nin gen-Wes ter burg Ká -
roly, a ma gyar sza bad ság harc már tír ha lált halt hős tá bor no ka. Az ok -
tó be ri gyász nap száz öt ve ne dik év for du ló ja al kal má ból 1999-ben
tar tott ün ne pé lyen je len volt a frank fur ti könyv vá sá ron ven dé ges ke -
dő ma gyar író kül dött ség is. Mar le ne Lenz volt eu ró pai par la men ti kép -
vi se lő a Ke resz tény Po li ti ka Né met–Ma gyar Ba rá ti Kö re ne vé ben mon -
dott ün ne pi be szé det. A Né met or szá gi Ma gyar Szer ve ze tek Szö vet -
sé ge kép vi se le té ben Ma ko vitz ky Jó zsef (Jo sef Ma ko vitz ky) vá zol ta rö -
vi den gróf Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly élet út ját, majd Cho pin
gyász in du ló já nak hang ja i ra Szutrély Pe ter lep lez te le a szü lő ház fa -
lán el he lye zett em lék táb lát.



A fák nem nő nek az égig, de az or go -
na bok rok, né ha úgy tű nik, igen. Leg -
alább is a rá kos ke reszt úri gyü le ke zet rá -
kos li ge ti temp lom kert jé ben, ahol
mint egy nyolc van mé ter hosszan bur -
ján zott a sű rű bo zót a ke rí tés men tén.

Te gyük rend be, még pe dig sa ját
erő vel – szólt a pres bi te ri ver dikt –,
kö szönt sük ily mó don is a te rem tés
ün ne pé nek he tét.

Szep tem ber 26-án össze is jött egy
húsz ta gú tár sa ság, hogy „ren dez -

ze” a prob lé mát. Asszo nyok és fér -
fi ak, idő sek és fi a ta lok az egy ház köz -
ség mind a négy temp lo má ból: Rá -
kos csa bá ról, -hegy ről, -li get ről és -
ke reszt úr ról. Nem hi á nyoz tak a szer -
szá mok sem: fű ré szek, ág vá gók,
met sző ol lók, bal ták. Volt is fel ada -
tuk bő ven, hi szen ala po san és ke mé -
nyen meg dol goz tat ták „őket” a jó -
ked vű fér fi ak.

A nem ke vés bé jó ked vű asszo nyok
köz ben kí nál ták a sü te mé nye ket,
rak ták a tü zet a bog rács alá: ké szült
az íz le tes pap ri kás krump li. Dél idő -
ben az után jól esett az étek is, a pi -
he nés is.

A dél utá ni bú csú zás nál öröm mel
ál la pí tot ta meg Nagy né Sze ker Éva, a
gyü le ke zet lel ké sze: jó volt meg ta -
pasz tal ni, hogy a négy temp lom
„kül döt tei” együtt, test vé ri kö zös ség -
ben vé gez ték a mun kát, töl töt ték el
a na pot.

g W. A.

Evangélikus Élet 2009. október 11. f 15mozaik

Meg hí vó 1928–2009
„Sze re tet ben szol gál ja tok egy más nak” (Gal 5,13b)

A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség (1114 Bu da pest, Bocs -
kai út 10.) sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját temp lo ma fel szen -
te lé sé nek 81. év for du ló ja al kal má ból ok tó ber 16–18-án tar tan dó őszi gyü -
le ke ze ti hét vé gé jé nek ün ne pi is ten tisz te le té re és al kal ma i ra. Az is ten tisz -
te let ige hir de tői szol gá la tát sep si szent györ gyi test vér gyü le ke ze tünk es -
pe res-lel ké sze, Ze le nák Jó zsef vég zi.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

A GYÜ LE KE ZE TI HÉT VÉ GE PROG RAM JA
Ok tó ber 16. pén tek • 17.30: Szol gál ja tok sze re tet tel egy más nak (Gal 5,13b)
– Bé res Ta más egyetemi docens elő adá sa. Majd Nor vé gi á ban jár tunk cím -
mel ka ma ra ki ál lí tás ének ka runk nyá ri út já ról. Ren dez te: Scher mann Ákos.
Hely szín: ta nács te rem.
Ok tó ber 17. szom bat • 16.00: Egy más vi lág meg is me ré se – a fo gya ték -
kal élő em be rek éle té nek in ter ak tív be mu ta tá sa gye re kek nek. Há zi gaz -
da: Joób Má té. Hely szín: ta nács te rem. • 18.00: Egy ház ze nei hang ver seny
a temp lom ban. Köz re mű kö dik a ke len föl di gyü le ke zet ének- és ze ne ka -
ra. Ve zé nyel: Ben ce Gá bor. Áhí tat: Blázy Ár pád.
Ok tó ber 18. va sár nap • 10.30: A mö göt tünk lé vő esz ten dő ké pes be szá -
mo ló já val egy be kö tött ün ne pi is ten tisz te let. Igét hir det: Ze le nák Jó zsef.
Ké pes be szá mo ló: Itt zés And rás. • 12.30: Kö zös ebéd a ta nács te rem ben.

H I R D E T É S

Re mé lem, uno ka hú ga im nak nem
ke rül a ke zük be ez a cikk. Ha va la ki
ki ej ti a cím ben sze rep lő szót, Lu ca,
Bo ri és Ju dit ka azon nal kó rus ban ki -
a bál ják: nem be szé lünk csú nyán! 

Ne kik és min den kri ti kus nak iga -
zuk van, de mit csi nál jak, ha ez an -
nak a film nek a cí me, ami ről ír ni aka -
rok? Mert ma gát a fil met – ha kis gye -
re kek nek nem is – kon zer va tív és
„mo dern fel fo gá sú” fel nőt tek nek egy -
aránt jó szív vel aján lom. A fi a ta lok -
ról nem is be szél ve… A film an gol
nyel vű hon lap ján – sok más in ter ne -
tes ol dal hoz ha son ló an – pe reg nek a
na pok. A kop pen há gai klí ma csú -
csig öt ven hat nap ma radt. Az Age of
Stu pid cí mű film pe dig nyil ván va ló -
an azért (is) szü le tett, hogy a dön tés -
ho zó kat meg győz ze: a kés le ke dés
vég ze tes le het.

A cse lek mény 2055-ben ját szó -
dik. Boly gón kat el árasz tot ta a víz, de
a ka taszt ró fa ké pe it nem lát juk, csak
Nor vé gi á tól észak ra egy fur csa tor -
nyot. Ez a Glo bá lis Ar chí vum, ahol,
úgy lát szik, még ide jé ben össze gyűj -
töt tek ren ge teg tár gyat, ki tö mött ál -
la tot és az el pusz tult ci vi li zá ció mil -
li ó nyi do ku men tu mát. A köz pon ti
szá mí tó gép hez ke rék pá ron ér ke zik
egy ka rak te res ar cú öreg em ber, fáj -
dal mat tük rö ző sze me i vel ránk néz,
és fel te szi a kér dést: „Mi ért nem
men tet tük meg a Föl det, amíg még
meg te het tük vol na?” Az után el kez -
di néz ni a ré gi fil me ket, ame lyek a
2005 és 2008 kö zöt ti idő szak do ku -
men tu ma it, az ak kor élt em be rek
küz del me it mu tat ják.

A sze rep lők nem szí né szek, ha nem
va ló sá gos em be rek, a tör té ne tek hi -
he tő ek, ha nem is mind hét köz na pi -
ak. A már nem fi a tal, de élet erős New
Or leans-i fér fi el me sé li, hogy a Ka tri -
na hur ri kán tom bo lá sa ide jén ho gyan
men tet te mo tor csó nak ján az el árasz -
tott há zak la kó it. Csak ké sőbb tud -
juk meg, hogy ak tív éve it olaj ku ta tás -
sal töl töt te.

Az ira ki test vér pár vissza em lé ke zé -
se alul né zet ből mu tat ja meg az ira ki
há bo rú tör té ne tét. A ni gé ri ai fi a tal nő -
nek nagy ál mai van nak, de a pénz szer -
zés re kell kon cent rál nia, hogy ki tör -
hes sen az olaj szennye zés sel súj tott vi -
dék ről. Az in di ai mil li o mos üz let -
em ber fa pa dos lé gi tár sa sá got ala kít,
hogy ez zel küzd jön a sze gény ség fel -
szá mo lá sá ért. A brit szél erő mű-épí -

tő szak em ber mun ká ját a ké nyel mü -
ket fél tő la ko sok til ta ko zá sa ne he zí ti.
Fe le sé gé vel együtt élet mód ju kon is
haj lan dók vál toz tat ni, hogy csök kent -
sék szén-di o xid-ki bo csá tá su kat. És
ott a nyolc van két éves, fran cia he gyi
ve ze tő, aki nek ér zé se it leg job ban át tu -
dom él ni. Éle te so rán leg alább száz -
öt ven mé ter rel rö vi dül tek az Al pok
gleccse rei, lát ja, hogy min den meg vál -
to zik a he gyek ben. Há za mel lett dü -
bö rög nek a te her au tók, hogy az alag -
úton át krump lit szál lít sa nak Olasz -
or szág ba, az tán hoz zák vissza a
krump li pü rét. A krump li a hegy lá bá -
nál lé vő kert ben is meg te rem.

Ezek a hús-vér em be rek hi va tot -
tak ar ra, hogy a fo gyasz tói tár sa da -
lom hoz fű ző dő el lent mon dá sos vi -
szo nyun kat ér zé kel tes sék. Le het vi -
tat koz ni ró la, hogy egyik-má sik sze -
rep lő he lyett nem kel lett vol na-e
in kább mást vá lasz ta ni, nem kel lett
vol na-e más prob lé mák ra kon cent -
rál ni. A Shell olaj tár sa ság bű ne i nek
be mu ta tá sa ta lán túl hang sú lyos,
amit va ló szí nű leg az ma gya ráz, hogy
öt év vel ez előtt a ren de ző nő nem a
glo bá lis fel me le ge dés ről, ha nem az
olaj ki ter me lés ál tal oko zott ká rok ról
akart fil met ké szí te ni. A film ben az
em be ri sor sok váz la to sak. Ám az
min den kép pen nagy erény, hogy
lát juk, a glo bá lis ég haj lat vál to zás
nem csak a szén-di o xid-kvó ták adás -
vé te lé ről, de a fel dúlt boly gó meg -
nyo mo rí tott és ki vált sá gos em be re -
i nek éle té ről is szól.

A film alap fel té te le zé se elég egy -

sze rű. Ha a glo bá lis fel me le ge dés az
ipa ri kor szak előt ti át lag hő mér sék let -
hez ké pest több mint két Cel si us fok
lesz, ak kor el sza ba dul nak a fo lya ma -
tok, nincs re mény meg álljt pa ran csol -
ni. Ez a té tel meg egye zik a kér dés sel
fog lal ko zó tu dó sok több sé gé nek vé -
le mé nyé vel, má ra szá mos nem zet kö -
zi po li ti kai szer ve zet is ma gá é vá tet -
te. Ha 2020-ig nem csök kent jük
drasz ti ku san az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sát, ak kor fé lő, hogy a film -
be li for ga tó könyv va ló sul meg.

Zá ró jel ben jegy zem meg: új ra és
új ra hal lunk olyan szak ér tői vé le mé -
nye ket, hogy az em be ri ere de tű szén-
di o xid-ki bo csá tás to váb bi nö ve lé se
nem fog ja emel ni boly gónk át lag hő -
mér sék le tét. Az ilyen pub li ká ci ók
egy ré szét az olaj lob bi fi nan szí roz za,
de le het nek hi te les tu dó sok is, akik
azt hang sú lyoz zák, hogy a bo nyo lult
ég haj la ti rend sze rek ne he zen ki szá -
mít ha tók. Ám még is ér de mes az
elő vi gyá za tos ság el ve alap ján cse le -
ked ni. A fosszi lis tü ze lő anya gok
hasz ná la tá ra ala po zott pa zar ló és
igaz ság ta lan vi lá gunk hosszú tá von
sem mi kép pen nem fenn tart ha tó.

Fran ny Arm strong har minc hét éves
ren de ző nő és csa pa ta meg győ ző dés -
sel küzd egy jobb vi lá gért. „Ha nem ja -
ví tasz a vi lá gon, ak kor el vesz te ge ted
az éle te det.” Ezt a mon da tot nem egy
ka to li kus szent, ha nem a ren de ző nő
nyi lat koz ta. A film be vé te lét a 10:10
kam pány ra for dít ják, sze mé lyes pél -
dá juk kal is azt akar ják se gí te ni, hogy
Nagy-Bri tan nia 2010-ben tíz szá za lék -
kal csök kent se szén-di o xid-ki bo csá -
tá sát. Nincs idő a ha lo ga tás ra. Az ál -
ta lam egyéb ként nagy ra be csült Ba -
rack Oba ma ame ri kai el nök az ég haj -
lat vál to zás ügyé ben egy elő re ko moly -
ta lan ál lás pon tot kép vi sel. Az igaz,
hogy 2050-re az 1990-es szint nyolc -
van szá za lé ká ra akar ja csök ken te ni az
USA szén-di o xid-ki bo csá tá sát, de
úgy, hogy 2020-ig csak annyi a cél,
hogy a ki bo csá tás ne le gyen na gyobb,
mint 1990-ben volt. A film sze rint
nem okos dön tés a vál toz ta tást a kö -
vet ke ző nem ze dék re hagy ni.

(A hü lye ség ko ra cí mű film egy elő -
re csak Bu da pes ten, a Kos suth mo -
zi ban lát ha tó, de a kam pányt szer -
ve ző kör nye zet vé dő szer ve ze tek szí -
ve sen el vi szik vi dé ki is ko lai ve tí té -
sek re is.)

g Ga dó György Pál

A hü lye ség ko ra
Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág – 2. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

A TERE MTÉ S ÜNNEPÉNEK HETÉBEN…

Pil la nat kép Rá kos ke reszt úr ról

Röp ke más fél óra alatt nem csak a
Hold ra száll tak le a szep tem ber 29-
ei fa so ri együtt lét részt ve vői, de
fény év nyi tá vol sá gok ra, messzi ga -
la xi sokba is el jut hat tak – leg alább -
is kép ze let ben. A te rem tés he té nek
al kal má ból ren de zett es ten ugyan -
is a gyü le ke zet ven dé ge Re zsa bek
Nán dor csil la gá sza ti is me ret ter jesz -
tő volt.

Az Evan gé li kus Élet ben is rend sze -
re sen pub li ká ló elő adó el ké pesz tő fel -
vé te lek kel káp ráz tat ta el a – saj ná la -
to san cse kély szám ban meg je lent –
ér dek lő dő ket, akik a sa já tos pla ne tá -
ri um má vál to zott gyü le ke ze ti te -
rem ben – egyebek mellett – „kö ze -
lebb ről” is meg is mer ked het tek Nap -
rend sze rünk boly gó i val és hold ja i val,
és hall hat tak a csil la gok szü le té sé ről
és ha lá lá ról is.

2009 a csil la gá szat nem zet kö zi
éve, így ter mé sze te sen szó esett az

itá li ai Ga li leo Ga li le i ről (az ő ne vé -
hez fű ződ nek a négy száz év vel ez előt -
ti el ső táv csö ves meg fi gye lé sek),
csak úgy, mint az ég bolt né hány evan -
gé li kus val lá sú kém le lő jé ről: a dán Ty -
cho Bra hé ról és a né met Jo han nes
Kep ler ről. Az Evan gé li kus éne kes -
könyv csil la gá sza ti vo nat ko zás sal bí -
ró il luszt rá ci ó i ból-áb rá i ból ki in dul -
va a bet le he mi csil lag „ki lé té nek”

kér dé se is elő ke rült. (Ez utób bi té má -
ról az elő adó ko ráb ban Po no ri Thew -
rewk Au rél lal ké szí tett in ter jút, mely
az Evan gé li kus Élet 2005. de cem ber
25-ei szá má nak 14. ol da lán je lent
meg. – A szerk.)

A Csil la gok nak al ko tó ja cí mű es -
te Ara di György lel kész áhí ta tá val zá -
rult, em lé kez tet ve min den kit ar ra,
hogy vég ső so ron min den – így a csil -
la gok is – az Úr ál tal és az Úr ra néz -
ve te rem tet tek (vö. Kol 1,16).

g V. J.

Fa so ri „űr uta zás”

Nö vé nyek gyors azo no sí tá sá ra ké pes
DNS-vo nal kó dot ké szít egy nem zet -
kö zi ku ta tó cso port. Ez a „vo nal kód”
a bo ta ni ku so kat se gí ti majd a nö vé -
nyek gyors meg ha tá ro zá sá ban, de al -
kal maz ha tó lesz az il le gá lis nö vény ke -
res ke de lem vissza szo rí tá sá ban is.

A tu dó sok azt re mé lik, hogy lét re
tud nak hoz ni egy szak em be rek szá -
má ra el ér he tő DNS-könyv tá rat. Az
ered mé nyek ről és a ter vek ről a Pro -
ce e dings of the Na ti o nal Aca demy of
Sci en ces of the Uni ted Sta tes of Ame -
ri ca cí mű szak lap ban szá mol tak be.
A DNS-vo nal kód dal le he tő ség nyí -
lik majd ar ra, hogy pil la na tok alatt ki -
de rít sék a nö vény ről, hogy vé dett-e
vagy sem, mér ge ző-e vagy sem.

Míg a je len le gi vizs gá la tok hoz a
nö vé nye ket le kell vág ni és la bo ra tó -
ri um ba kell kül de ni, a ki dol go zás alatt
ál ló mód szer rel a nö vé nyek meg ha -
tá ro zá sa sok kal egy sze rűb ben és
gyor sab ban vé gez he tő majd el. Mind -
ez na gyon fon tos a ve szé lyez te tett fa -
jok vé del me szem pont já ból.

A ge ne ti kai vizs gá lat nál az sem
szá mít, hogy a nö vény mely ré szét
mely nö ve ke dé si stá di um ban ana li -
zál ják. Je len leg az il le gá lis ke res ke de -
lem meg fé ke zé sé nek ez a leg na -
gyobb prob lé má ja, hi szen a ha tá ro -
kon ne he zen tud ják egy mag ból
meg ál la pí ta ni, hogy az vé dett vagy
épp til tott nö vény mag ja-e.

d www.green fo.hu

Vo nal kód a nö vé nyek hez
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A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
ok  tó ber 13-án Ta izé-ima és ének -
együtt lét lesz. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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VASÁRNAP

21.00 / m2
5×2
(fran cia ro man ti kus drá ma,
2004) (87')
Öt jel leg ze tes mo men tum
egy ma ti pi kus nak mond ha tó
pár kap cso lat tör té ne té ből,
hap py end nél kül. A film ér -
de kes sé gét az ad ja, hogy a
ren de ző vissza fe lé me sé li el a
tör té ne tet, a bol dog ta lan
vég ki fej let től ha lad va a két
em ber meg is mer ke dé sé ig,
addig, amikor a sze rel mes
Ma ri on és Gil les jö vő jü ket
csak együtt tud ják el kép zel ni.

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
18.00 / Bar tók rá dió
250 éve halt meg
Ge org Fried rich Hän del,
300 éve szü le tett Franz Ben da
Kap csol juk
az MR már vány ter mét
18.05 / PAX
Mennyei dal la mok
(kon cert film)
20.30 / Du na Tv
Fe le let az élet nek (26') Írás
21.45 / Du na Tv
A bű vös va dá szok
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (62')
22.20 / m1
A Grön holm-mód szer
(ar gen tin–spa nyol–olasz
film drá ma, 2005) (115')

KEDD

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A szak rá lis mű vé sze tek he te
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bu dinsz ki Bar ba ra ama tőr
lo vas
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Föl dünk hold ja, a Hold
18.00 / PAX
Tíz em ber öl tő ün ne pe
(ma gyar ri port film)
(25')
20.30 / Du na Tv
Azo no sí tás
(ma gyar film drá ma, 1975)
(85')
0.05 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér ze nei mű so ra

SZERDA

7.55 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A ba la ton fü re di re for má tus
temp lom
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
15.05 / m1
A Ni a ga rá nál
(ja pán úti film) (24')
18.00 / Bar tók rá dió
40 év 40 perc ben
Zá do ri Má ria ének mű vésszel
Mé nes Aran ka be szél get
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: h-moll mi se

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 11-étől október 18-áig

CSÜTÖRTÖK

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.05 / m2
Négy száz ezer nap
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat) (27') Csat la ko zás
a ke resz tény Eu ró pá hoz
12.05 / Bar tók rá dió
Az Iz ra e li Fil har mo ni kus
Ze ne kar ját szik
13.27 / Bar tók rá dió
XII. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny
16.04 / Du na Tv
Vá rat lan uta zás
(ka na dai té vé film so ro zat,
1994) (47')
16.05 / Hír Tv
Ar cok a lift ben
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Po lá nyi pas sió
A ná zá re ti Jé zus tör té ne te,
amint az elő ada tik…

PÉNTEK

5.05 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999) (12')
Fel ső örs
12.05 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Vo nó sok 15.
Haydn-fesz ti vál ja – Fer tőd
2009
15.10 / PAX
A ke nyér ben a lel künk is
ben ne van…
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (19')
19.35 / Bar tók rá dió
Klasszi ku sok pén te ken
Az MR Szim fo ni ku sok
Mendels sohn-hang ver se nye
21.55 / m2
Éva drá ga
(svéd film drá ma, 2007) (91')
22.20 / m1
Na rancs vi dék
(ame ri kai víg já ték, 2002) (78')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
14.25 / Du na Tv
A bölcs ha zá ja
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (48')
15.45 / m2
Fis cher An nie zon go rá zik
Cho pin: e-moll zon go ra -
verseny
18.15 / Duna II. Autonómia
Magyar történelmi
arcképcsarnok (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Esterházy János
20.30 / Du na Tv
A fi a tal ság szí nei (olasz élet -
raj zi drá ma, 2006) (102')
23.00 / m1
Né ma böl csők (ma gyar do ku -
men tum film, 2009) (30')
23.35 / Du na Tv
A bol dog ság szí ne (ma gyar
film drá ma, 2003) (86')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
8.30 / Rá dió Ba ra nya
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
Misszió a más val lá sok kal
való dia ló gus ban
11.20 / m1
Re for má tus egy ség
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.05 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Os lót
Az Éne kel je nek a né pek kó -
rus ver seny dön tő je
21.30 / Du na Tv
Gó lya fi ó kák (fran cia film -
dráma, 1999) (75')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
„Ve zess hű sé ge sen, és ta níts en gem.” Zsolt 25,5 (Jn 16,13; Mk 12,28–34; Róm
14,17–19; Zsolt 5) Az ok ta tás stra té gi ai kér dés – hall juk gyak ran. Vagy is a
tár sa da lom éle té ben a jö vő kul csa. Ha ki jár ták az is ko lát, so kan vé lik, hogy
már ele get tud nak, elég böl csek ah hoz, hogy meg él je nek. Má sok pe dig ál -
lan dó an to vább kép zik ma gu kat kü lön bö ző tan fo lya mo kon. De egy ál ta lán
nem mind egy, hogy ho vá irat ko zunk be, ki től sze rez zük a tu dást, a böl cses -
sé get. A mai zsol tár vers ar ra biz tat, hogy a min den tit kok tu dó já hoz, Is ten -
hez for dul junk se gít sé gért, mert a leg iga zabb vá la szo kat tő le tud hat juk meg
éle tünk ve ze té sé hez.

Hét fő
„Azt mond tá tok: Hi á ba va ló az Is ten nek szol gál ni, mi hasz na, hogy tel je sí tet -
tük, amit ránk bí zott? – mond ja az Úr.” Mal 3,14 (2Tim 2,13; 1Thessz 4,9–12;
Lk 17,1–10). Nap ja ink nagy kér dé se, hogy van-e hasz na an nak, amit vég zünk.
So kan csak az anya gi lag jö ve del me ző te vé keny sé ge ket tart ják hasz nos nak.
Ami pénz ben nem mér he tő, az nem is ér té kes – vé lik. Jó len ne, ha meg je -
gyez nénk: az Is ten szol gá la ta jár a leg na gyobb ha szon nal, mert örök élet a
ju tal ma. Higgyük el, hogy ez a lé te ző leg na gyobb kincs, amit az Úr ad hat!

Kedd
Já nos ír ja: „És lát tam a szent vá rost, az új Je ru zsá le met, amint alá száll a
menny ből az Is ten től, fel ké szít ve, mint egy meny asszony, aki fér je szá má ra van
fel éke sít ve. Hal lot tam, hogy egy ha tal mas hang szól a tró nus fe lől: »Íme, az
Is ten sá to ra az em be rek kel van.«” Jel 21,2–3 (Ez 37,27; 1Tim1,1–8/9–11/; Lk
17,11–19) A Je le né sek köny ve rész le te zi, hogy mi vár majd az Is ten ben bí zók -
ra a vég idők ben Krisz tus má so dik, di cső sé ges el jö ve te le kor. A mennyek or -
szá gá ban szem től szem ben lát juk majd az Urat, iga zi öröm te li kö zös sé günk
lesz ve le. És ad dig? „Jöj jön el a te or szá god!” – kér jük az imád ság ban. Tud -
nunk kell, hogy Is ten or szá ga már itt és most a föl dön is lé te zik, sőt egé szen
kö zel van hoz zánk, ben nünk van, ha ve le együtt élünk, lé leg zünk! Ör ven -
dez zünk, és ad juk to vább a jó hírt!

Szer da
„Min den ki Jé zus hoz vit te a kü lön fé le ba jok ban szen ve dő be te gét; ő pe dig mind -
egyi kük re rá tet te a ke zét, és meg gyó gyí tot ta őket.” Lk 4,40 (Ézs 41,13; Éne kek
8,4–7; Lk 17,20–37) Ha fáj va la mink, meg be teg szünk, le gyön gü lünk, ro ha -
nunk fű höz-fá hoz, ta ná csot ké rünk a ro ko nok tól, ba rá tok tól, a szom széd -
asszony tól, a mun ka társ tól, hogy mit aján la na. Meg vesszük a rek lá mok ban
aján lott leg újabb cso da tab let tát, re mél ve, hát ha se gít. Gyak ran meg fe led ke -
zünk ar ról, hogy pa na sza ink kal el ső ként Jé zus hoz kel le ne for dul nunk gyer -
me ki bi za lom mal, mert ő ma is él és gyó gyít, nem csak a ré gi idők ben tett
cso dá kat. Az ő ren de lő je min den ki előtt nyit va van, még csak vá ró lis tá ra sem
kell fel irat koz nunk! Kér jük őt, hogy le gyen a gyó gyí tónk!

Csü tör tök
„Mi Atyánk, aki a mennyek ben vagy, le gyen meg a te aka ra tod, amint a menny -
ben, úgy a föl dön is.” Mt 6,9–10 (2Kir 19,14; Ap Csel 6,1–7; Lk 18,1–8) A Mi -
atyánk a ke resz té nyek leg gyak rab ban el hang zó imád sá ga. Va jon ért jük-e, amit
mon dunk, vagy csak meg szo kás ból mor mol juk az is me rős sza va kat? Tu dunk-e
imád sá gos lé lek kel, gyer me ki szív vel, alá zat tal mennyei Atyánk hoz fo hász -
kod ni? Tud juk-e őt Atyánk ként el fo gad ni és a leg na gyobb sze re te tet, tisz -
te le tet meg ad ni ne ki? Va ló ban azt akar juk-e, hogy le gyen meg az éle tünk -
ben az ő aka ra ta, s a mi énk szo rul jon hát tér be? Okos szív vel, fel emelt lé lek -
kel imád koz zunk ez után, és mennyei Atyánk meg hall gat min ket, s vá la szol
is. Iga zán tel je sül jön az imád sá gunk, va ló ban le gyen meg az ő aka ra ta!

Pén tek
„Az asszony Jé zus elé bo rult, és el be szél te az egész nép előtt, hogy mi ért érin -
tet te meg őt, és hogy mi ként gyó gyult meg azon nal. Jé zus pe dig ezt mond ta
ne ki: »Le á nyom, hi ted meg tar tott té ged, menj el bé kes ség gel!«” Lk 8,47–48
(2Móz 15,26b; Lk 23,32–34; Lk 18,9–17) So kan ren ge teg pénzt köl te nek min -
den fé le cso da dok to rok ra, ami kor azt ta pasz tal ják, hogy a korábban al kal ma -
zott te rá pi ák és gyógy sze rek nem hasz nál nak sem mit. A „gyó gyí tók” pe dig
ki hasz nál ják a be te gek hi szé keny sé gét és ki szol gál ta tott sá gát. Pe dig nem kel -
le ne így len nie! A vér fo lyá sok asszony tud ta: ha Jé zus hoz ér, meg gyó gyul. Így
hit te! És en nek ered mé nye ként be is tel je sült re mény sé ge. Mi is men jünk egé -
szen kö zel Jé zus hoz, érint sük meg ru há ja sze gé lyét, mert ná la van a gyó gyu -
lá sunk. Hit ál tal meg tar ta tunk és éle tünk lesz!

Szom bat
„Csak egy pil la na tig tart ha rag ja, de egész éle ten át ke gyel me. Es te szál lást
vesz a sí rás, reg gel re itt az uj jon gás.” Zsolt 30,6 (Róm 14,9; Mt 5,17–24; Lk 18,18–
30) A két ség be esett em ber sö té ten lát ja a vi lá got, sok szor úgy ér zi, hogy az
ő gond ja a leg na gyobb, nem ta lál ja a ki utat. Pe dig bi zo nyá ra meg ta pasz tal -
tuk már, hogy egy Is ten hez kül dött röp ke fo hász mennyi re meg nyug ta tó! Tes -
ti-lel ki fáj da lom ese té re a leg jobb és leg gyor sabb se gít ség egy őszin te imád -
ság, kö nyör gés, fo hász az Úr hoz, mely nek kö vet kez mé nye ként azon na li kap -
cso la tot te rem tünk ve le. Az ő sze re te te és kö zel sé ge min dig gyó gyít és meg -
erő sít, fel szá rít ja a könnye ket, meg vi dá mít ja a meg seb zett lel ket! Di csér jük
és ma gasz tal juk a föld és ég Urát!

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Új nap – új kegyelem
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H I R D E T É S

H I R D E T É S

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, ok tó ber 12-én,
hét főn 18.30- kor He te si Zsolt fi zi kus Jö vő ké pünk: pusz tu lás sal fe -
nye ge tett ci vi li zá ció – vagy a sze re tet ci vi li zá ci ó ja cím mel tart elő -
adást és ve zet be szél ge tést. (Evan gé li kus–re for má tus temp lom, Bu -
da pest XI., Né met völ gyi út 138.) Sok sze re tet tel vá runk min den ér -
dek lő dőt!


