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„Má ni ám, hogy egy (föld rajz)tan könyv ben min den -
kép pen le gyen egy cso mó »hü lye ség« is, hi szen az
ér dek li leg job ban a gye re ke ket. Én a »Ne hogy el ol -
vasd!« cí met ad tam vol na az ilyen anya gok nak, vé -
gül No de ilyet! lett a cí mük.”

Beszélgetés Gruber Lászlóval f 12. oldal

A Déli Egyházkerület díjazottjai f 8–9. oldal
Tárlat az evangélikus múzeumban f 7. oldal
Az „ideális tartótiszt” f 10. oldal
Gyógyítás zenével f 7. oldal
Jegyzetlapok f 6. oldal
250 éve halt meg Zinzendorf f 5. oldal

„Mi ért le het sé ges az, hogy olyan va la kit,
aki még bör tönt is vál lal a hi te mi att,
aki nek iga zi bű nö zők kö zött kell éve ket
el töl te nie, ki le het csú fol ni, gú nyol ni,
nevet ni?”

Vajon miért? f 5. oldal

„Van nak, akik nek több, és van nak,
akik nek ta lán ke ve sebb test vé rért,
kor tár sért kell Is ten előtt fe le lős sé get
vi sel ni ük.”

Missziói nap előtt és után f 3. oldal

A nyolc-ki lenc ré szes re ter ve zett
so ro zat Há ló cí mű ki ad vá nya kor do -
ku men tu mo kat és ta nul má nyo kat
egy aránt tar tal maz, mi ként a két na -
pos kon fe ren cia elő adói is be szé des
té nyek kel il luszt rál ták mon dan dó ju -
kat. A húsz elő adás a leg kü lön bö -
zőbb szem pont ból jár ta kö rül a té -
mát, jól le het a ren dez vény há zi gaz -
dá ja ként Sza bó Csa ba, a Ma gyar
Or szá gos Le vél tár fő igaz ga tó-he -
lyet te se ugyan ak kor rá mu ta tott: a fó -
kusz ba ez út tal nem annyi ra a be szer -
ve zett ügy nö kö ket, sok kal in kább a
kor szak ad ta sa já tos sá go kat, il le tő -
leg a „má sik ol dalt” (pél dá ul a tar tó -
tisz te ket) he lyez ték.

Egy ház ül dö zés a Ká dár-kor szak ban
Öku me ni kus egy ház tör té ne ti kon fe ren cia evan gé li kus könyv be mu ta tó val

b Ma gyar or szá gon a kom mu nis ta dik ta tú ra ide jén tény le ge sen volt
egy ház ül dö zés – nem csak po li ti kai, gaz da sá gi, de szel le mi sí kon is
– mu ta tott rá Sza bó Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke -
rü let püs pö ke a ka to li kus, a re for má tus és az evan gé li kus egy ház
ál tal kö zö sen szer ve zett két na pos kon fe ren cia meg nyi tó ján. A bu -
da pes ti Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko lá ja má jus 6–7-
én tar tott ren dez vény Egy ház ül dö zés és egy ház ül dö zők a Ká dár-kor -
szak ban cí met vi sel te. Ka to li kus rész ről Er dő Pé ter bí bo ros, ér sek,
a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben pe dig az or szá gos fel ügye lő kö szön -
töt te a ta nács ko zás részt ve vő it. Prőh le Ger gely – egye bek mel lett
– is mer tet te azo kat az ér ve ket, ame lyek egy há zunk zsi na tát 2005
má ju sá ban tény fel tá ró bi zott ság fel ál lí tá sá ra kész tet ték. E bi zott -
ság mun ká já nak el ső nyil vá nos gyü möl cse ként épp e kon fe ren ci á -
ra idő zít ve je len tet te meg a Lu ther Ki adó a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház és az ál lam biz ton ság 1945–1990 kö zöt ti kap cso la tát fel -
tá ró könyv so ro zat be ve ze tő kö te tét. f Folytatás a 10. oldalon

A nyi tó áhí tat ban dr. Fa bi ny Ti bor
Ef 5,21–30 alap ján rá mu ta tott, hogy
ez az ige va ló já ban nem a férj nek és
a fe le ség nek, ha nem Krisz tus nak és
az ő meny asszo nyá nak, az egy ház nak
a kap cso la tá ról szól. Nagy ti tok,
misz té ri um ez, mely nek alap ja és
ere je az, hogy Krisz tus ön ma gát ad -
ta egy há zá ért és an nak tag ja i ért.

Az elő adó rá mu ta tott, hogy a
Szent lé lek ről szól ni egyet je lent az zal,
hogy az egy ház ról te szünk bi zony sá -
got. A Szent lé lek és a szen tek kö zös -
sé ge, az egy ház össze tar to zik. Fur csa,
hogy oly kor ép pen a Szent lé lek ál dá -
sa i ra hi vat koz va ta gad ják meg a
Szent lé lek ál tal te rem tett egy há zat, azt
az egyházat, ame lyet Jé zus a mi ja -
vunk ra és a ben ne élő kö zös ség éle -
té nek biz ton sá ga ér de ké ben élet ben
tar tott, bű nök el le né re meg men tett,
és hisszük, hogy az idők vé ge ze té ig
kéz ben tart ja, meg újít ja és meg őr zi.

Hi szünk a Szent lé lek ben, de nem
az egy ház ban, ha nem az egy há zat
hisszük. Ta nú sá got te szünk ar ról az
egy ház ról, mely hi bái és hi á nyos sá -
gai el le né re is Krisz tus Lel ké nek
mű kö dé si te rü le te. Az egy ház egy sé -
ge hit be li va ló ság. Ez zel azt vall juk,
hogy van a ta pasz ta lat fö lött, mö gött
va la mi más: Krisz tus ma ga.

Az Új szö vet ség ké pe ket hasz nál,
mi kor az egy ház ról szól. Ami kor
Is ten szán tó föld je ként em lí ti, ak -
kor gon dol junk a pél dá zat be li mag -
ve tő fá ra do zó alak já ra, ami kor Is ten
épü le te ként em lí ti, gon dol junk a
ne ki gyür kő ző kő mű ves re. E két kép
azt mu tat ja, hogy az egy ház nem
könnyű mun ka az Úr is ten nek. E
ké pek is az ér tünk küz dő is te ni sze -
re tet ről szól nak. Nem min dig
könnyű, ami le het sé ges. Is ten nek
könnyű volt sza vá val vi lá got te rem -
te ni, de az egy há zat szü lő bűn bo csá -
nat, bár nem le he tet len, de ha lá lo san
ne héz. Ezért volt annyi vér, fáj da lom
és könny a Gol go tán.

Az egy ház Is ten temp lo ma. Va ló -
ban így van, Is ten je len lé té nek ígé re -
tét hor doz zuk. Nem ön ma gát épí tet -
te föl az apos to lok kö zös sé ge. Krisz -
tus vál lal ta, hogy a rücs kös, ron da,
fél re rú gott kö ve ket meg tisz tít sa,
össze hord ja és haj lé ká vá emel je. Is -
ten temp lo ma az egy ház, itt hon sze -

ret ne len ni köz tünk. Ti tok, misz té -
ri um, hogy ed dig mi ért nem vo nult
még ki kö zü lünk?!

Az egy ház Is ten né pe. Min den
nép hez és faj hoz tar to zók kö zös sé -
ge, mely nek tag ja i vá a ke reszt ség ál -
tal le szünk. Aki a ke reszt ség ál tal en -
nek a kö zös ség nek tag ja lett, az Jé -
zus sal egy kö zös ség ben él. Sem ideo -
ló gi ai, sem teo ló gi ai ér vet nem le het
fel hoz ni ar ra, hogy mi ért nem vál la -
lunk ve le kö zös sé get. A sze ku la ri zá -
ció ka szá ját az tet te iga zán ha té -
konnyá, hogy a Krisz tus hoz tar to zók
egy csa lá don be lül a ke reszt ség ügyé -
ben haj ba kap tak. Az egy ház Is ten
né pe, nem em be ri szán dék sze rint,
ha nem Is ten hí vá sa alap ján. Kár,
hogy az evan gé li um sum má ja: ke -
gye lem be fo ga dott sá gunk hát tér be
szo rul em be ri tra dí ci ók és em be ri vé -
le mé nyek mö gött.

Az egy ház Jé zus Krisz tus tes te.
Nem ha son lat ez, ha nem ki nyi lat koz -
ta tás, amint Jé zus „Én va gyok…” kez -
de tű mon da tai sem be mu tat ko zá sok,
ha nem az is te ni fen ség mély be haj -
ló sze re te tét ki nyi lat koz ta tó igék. A
ke reszt ség be be ta go zot tak va ló sá -
go san Krisz tus tes te. Nem azért,
mert lát juk vagy érez zük, ha nem
azért, mert meg ígér te. A na pon kén ti
meg té rés a ke reszt ség ke gyel mé nek
na pon kén ti föl fe de zé se. Szó lunk, ta -
ní tunk, bi zony sá got te szünk ar ról,
hogy Jé zus Krisz tus tes te úgy él,
hogy be le szü le tünk a ke reszt ség ál -
tal, és az úr va cso rá nak és az élet igé -
jé nek ke nye ré vel táp lál ta tunk. Az
úr va cso ra ko i nó nia, tel jes azo nos ság:
Jé zus ré szünk ké lett, hogy mi az
övéivé és tes té nek tag ja i vá le gyünk. 

Az egy ház Krisz tus tes te, me lyet
Krisz tus tart meg, őriz, táp lál, és az
ön ma gá val va ló kö zös sé get gon doz -
za. Nem majd, az út vé gén lesz ez így,
ha nem már most je len van ez a kö -
zös ség. Ki csi és nagy gyü le ke zet ben
egy aránt. Az egy ház nem sta tisz ti ka
kér dé se. Ahol tisz tán hir de tik az
igét, a ke reszt ség gel és az úr va cso rá -
val Krisz tus ren de lé se sze rint él nek,
ott az egy ház tel jes sé ge van je len.

Az egy ház lé nye ge sze rint egy Krisz -
tus ban. Ő ma ga is ezt az egy sé get sze -
ret né lát ha tó for má ba öl töz tet ni.

Az egy ház –
lel ki vagy szo cio ló gi ai

va ló ság?
b A mai kor gyak ran fe lül kí ván ja ír ni – időn ként nem is si ker te le nül

– mind azt, ami az egy ház ta ní tá sá ban év szá za dok óta örök ség ként ne -
künk ada tott, vagy ami még ve sze del me sebb: be lül ről, a szí vünk mé -
lyé ből fa kaszt ja fel a kér dé se ket, és a ta nú ság té tel nagy fel ki ál tó je le -
it kér dő je lek ké gör bí ti. Ez zel kezd te elő adá sát Itt zés Já nos el nök-püs -
pök az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) má ju s 6-i, az
or szágos iroda földszinti termében tartott al kal mán, amelynek címe
Mit tanít egyházunk az egyházról? volt. A püs pök kö zel egy órás elő -
adá sá ból e rö vid tu dó sí tás ba csak né hány gon do lat fér. A tel jes elő -
adás meg hall gat ha tó az evan gé li kus hon la pon (www.evangelikus.hu).

f Folytatás a 3. oldalon

Tízéves a börtönlelkészi szolgálat

Kondella Mihály felvételén a Vá ci Fegy ház és Bör tön ud va rán a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze té nek el -
nö ke, Ro szík Gá bor fo gad ja Só lyom Lász lót. A köz tár sa sá gi el nök má jus 5-én sze mé lyes lá to ga tá sá val tisz tel te meg
a bör tön lel ké szi szol gá lat egy év ti ze des fenn ál lá sa al kal má ból ren de zett ta lál ko zót.

f Beszámolónk a 4. oldalon
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Prőhle Gergely, Erdő Péter, Szabó István és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a konferencia megnyitóján
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„Kedves Barátaim! Ne azt nézzétek
te hát, hogy mire lenne jogotok, ha -
nem azt, hogy mi kedvez és használ
test véreiteknek. Ahogy Pál mondja:
»Min den szabad nekem, de nem
min den használ« (1Kor 6,12), mert
nem vagyunk mindnyájan ugyan-
olyan erősek a hitben. Közületek né -
hány nak erősebb a hite, mint ne -
kem. Ezért nem saját magunkra és
sa ját erőnkre kell csak tekintenünk,
ha nem felebarátunk erejére is.” 

d Luther Márton: Nyolc böjti
prédikáció (Szebik Zsófia fordítása)

b „Ha fel emel te tem a föld ről, ma -
gam hoz von zok min de ne ket” (Jn
12,32) – a hús vét utá ni 6. va sár -
nap he ti igé jé ben az ál do zó csü -
tör tö kön menny be vé te tett
Krisz tus szó lít meg ben nün ket.
Az ő sza va i ra mint egy kö zös
vá lasz ként szó lal meg a gyü le ke -
zet aj kán he ti éne künk imád sá -
gos szö ve ge: Jé zus Krisz tus, egy
Mes te rünk (EÉ 366). Azon ban
nem csak vissza fe lé, menny be -
me ne tel ün ne pé re te kint e szö -
veg, ha nem má so dik vers sza -
ká val, mely a Szent lé lek ki töl té -
sét ké ri – „A te Szent lel ke det
ad jad né künk!” –, egy ben a kö -
zel gő pün kösd fe lé is irá nyít ja fi -
gyel mün ket.

Ez a 16. szá zad ból szár ma zó ének
igen sa já tos da rab ja éne kes köny -
vünk nek: ere de té ről, szö ve gé nek és
dal la má nak szer ző jé ről sem mi lyen
adat nem ma radt ránk. Olyan kor ból
va ló, amely még nem tar tot ta ter mé -
sze tes nek, hogy a szer ző ne vét is
meg örö kít se az ének szö veg mel lett,
s így a 16. szá za di da rab ja ink je len -
tős ré sze név te le nül ma radt fenn.

He ti éne künk szö ve gé nek leg ré -
geb bi fel jegy zé sét az 1600 kö rül
össze ál lí tott Bat thyá ny gra du ál ban
ta lál juk, amely a gyu la fe hér vá ri püs -
pök ről, Bat thyá ny Ig nác ról kap ta
ne vét. Kot tá val kö zölt dal la mai ré vén
– a gya ko ri hang hi bák, el írá sok el le -
né re is – a ma gyar nép ének tör té net
ér té kes for rá sa e kéz irat, mely ben a
Jé zus Krisz tus, egy Mes te rünk kez de -
tűn kí vül még az Ó, mi ke gyel mes
Krisz tu sunk (EÉ 196), va la mint az Új

vi lá gos ság je le nék (EÉ 258) cí mű
éne ke in ket is meg ta lál juk. A Bat thyá -
ny kó dex ben ol vas ha tó hét stró fa tar -
tal ma ugyan azo nos a mai for má val,
kis sé ne héz kes ver se lé sén azon ban ja -
ví ta ni uk kel lett a ké sőb bi éne kes -
köny vek nek, így ma már egy pro zó -
di a i lag sze ren csé sebb, gyü le ke zet -
sze rűbb for má ban éne kel het jük.

Az 1778-ban ki adott „öreg” deb re -
ce ni éne kes könyv az el ső olyan for rás,
mely ben a 366-os ének kot tá val sze -
re pel. Ez a gyűj te mény még a 19. szá -
zad ele jén meg in du ló, a ha gyo má -
nyos ének anya got meg rit kí tó egy ház -
ze nei „re for mok” előtt ké szült el,
így két év szá zad pro tes táns ének kin -
csé nek s nagy részt meg örö kí tet len
dal la ma i nak utol só nagy sza bá sú
össze fog la lá sa lett. Er re utal az „öreg”
jel ző is, mely nagy for má tu mút je lent.

A deb re ce ni éne kes könyv ben a
mai szö veg va ri áns sal szin te szó ról
szó ra egye ző for mát lát ha tunk. A
har ma dik vers szak ban azon ban, mely
azért kö nyö rög, hogy a Szent lé lek
„bű nös éle tün ket meg job bít sa”, ér de -
mes egy szer az „öreg” deb re ce ni
éne kes könyv meg fo gal ma zá sát is át -
gon dol nunk s an nak szi go rú sza va it
meg szív lel nünk: „Mi szí vün ket meg -
újít sa, / Se be in ket meg gyó gyít sa, /
Ve szett er köl csün ket meg job bít sa!”

g Fe ke te Ani kó

Egy lé leg zet nyi pil la nat
s a vég te len, egyet len
ének ben
Mint a lé leg zet, mely egy be forr
min den lé leg zet tel.
Mint szív dob ba nás, mely élet tel
telít el,
és ver és új ra ver,
újabb pil la na tát ígér ve az élet nek.

Mint a je ru zsá le mi ke reszt, mely
so kad ma gá val hir de ti,
hogy a Krisz tus em ber lett és szen -
ve dett,
és vi selt szúrt és vá gott se bet,
ötöt is min den ki ért.
Ki nek a szí ve dob bant –
akár a mi énk,
ki lé leg ze tet vett – akár mi most.

Majd el hall ga tott!

Lé leg zet, hang, csend, majd szü net.
Eb ből áll a dal lam. Így szól az ének.

Lé leg zet – mely az éle tet je len ti,
mi a Te rem tő le he le te.
Hang – mely szó és tett, és
meg vál toz tat min de ne ket.
Csend – amely ben Is ten la kik,
és az ő ere je tá rul fel.
Szü net!

Majd új ra lé leg zet.
A Lé lek zeng!
Ki meg halt, él!
A dal lam pe dig hét szer cseng
a fü lünk ben, szól lel künk nek.

Mint ősi gre go ri án, mely egy
tisztább és szebb kor ról me sél.
Mint ének, mely le tűnt ma gyar -
ságunk mé lyé ről re gél.
Mint dal lam, mely lel kün ket még is
most szó lít ja meg.
Mint Ta izé hang ja Ár pád-ko ri
temp lo ma ink ban.

Mint imád ság anyá ink aja ki ban.
Mint fo hász gyer me ki na i van.
Mint hit val lá sa en nek a föld nek,
Ma gyar hon ban.

Kik hét szer val la nák meg az ég
örök Is te né nek,
hogy Jé zus az, kit Krisz tus nak
neve zé nek,
ta ní tó ő, Mes te re szí vünk nek,
vi ga sza bá nat nak, őr ző je tu dás nak,
böl cső je re mény nek, hit nek és
vallás nak.

Krisz tus ról szól, ott hon ról, ha zá -
ról. Egy ség nek ál má ról, az örök
ma gyar vágy ról…
Ki or vo sa tes tünk nek, lel künk nek,
né pünk nek. Ér tel me mun kánk nak,
tar tal ma hi tünk nek.

Míg hang ja szól az ének nek,
az or go na kí sé ret nek.
Hol lé leg ze tet együtt vesz nek,
és a szí vek is egy szer re re meg nek.
Szó val azt mond ják, azt re bes get ték,
hol ily nagy az egy ség, ott Is ten kö zel.
Hisz elég, ha ket ten-hár man
jön nek el.
Pil la nat úgy nem mú lik, hogy az
örök lét fé nye be ne ra gyog ná,
Krisz tus a hí vó szó ra ar cát meg ne
mu tat ná.
Hol Jé zus, ott bi zony tér dek
és fe jek is meg ha jol nak.
Tán a nagy Lu ther is iga zat ad hat,
hogy ha szól nak,
hogy nem két szer imád ko zik,
ki éne kel,
ha nem hét szer mond ja Is te né nek el,
hogy het ven hét szer is, ha kell,
min dent a Krisz tus nak ren del el.
Most és örök ké.

g Kopf And rás

Jé zus Krisz tus, egy Mes te rünk

A fon tos meg be szé lé sek ről em lé -
kez te tő ké szül. Nem jegy ző könyv,
hogy min dent szó sze rint rög zít sen,
de az em lé kez te tő fel jegy zé sek min -
den – a jö vőt il le tő – dön tést meg -
örö kí te nek ad dig, míg a meg be szélt
ter vek va ló ra nem vál nak.

Is ten eze ket az em lé kez te tő ket
nem pa pír la pon, ha nem élő szó ban
ad ja át új ra meg új ra né pé nek. Át ad -
ta Mó zes ál tal s az őt kö ve tő pró fé -
ták ál tal. Ma Jó zsué szá já ból hang zik
ez az em lé kez te tő. S bár egy ha lá lá -
ra ké szü lő em ber mond ja, még sem
az utol só szó jo gán el mon dott igaz -
ság ez. Akik hall ják, azok nak ez zel
kell él ni ük. Ezt kell to vább vin ni ük.
Jó zsué sza vai sta fé ta bot ként ér kez nek
a to vább élő ge ne rá ci ók lel ké be. S ez
az, ami mél tó ság tel jes sé és erős sé te -
szi eze ket a mon da to kat. Nem em -
ber ről szól nak ugyan is, ha nem a
min den ha tó Is ten ről. Az őket ki vá -
lasz tó, ve ze tő, ró luk gon dos ko dó
Úr ról.

„Is mer jé tek el tel jes szí ve tek kel és
tel jes lel ke tek kel…” Jó zsué meg álljt kér,
és vár. Mert az em ber haj la mos fut -
tá ban fi gyel ni, mi köz ben egész más -
sal fog lal ko zik. Pe dig van nak idők,
ami kor zaj la nak az ese mé nyek – és
van nak idők, ame lyek az elem zés, a
meg fon to lás idő sza kai. S akit Is ten a
ve ze tés szol gá la tá val bí zott meg – le -
gyen a fel ada ta egy egész nép vagy
„csak” egy csa lád ve ze té se –, azt
meg áld ja a „meg álljt pa ran csol ni tu -
dás” ké pes sé gé vel is. A lé nye ges pil -
la na tok ban. Azért, hogy fel is mer jék:
ami egy kor az Úr ígé re te ként le be gett
csak a sze mük előtt, mos tan ra múlt -
tá lett. Be tel je se dett. Meg érett a

vissza te kin tés re. Amit sok év vel az -
előtt szí vük be és lel kük be vé sett be
Is ten, az nem tör lő dött, nem ko pott
meg. El len ke ző leg: ele ven erő vel be -
tel je se dett! 

Szük sé ges meg áll ni és ezt el is mer -
ni. Ak ko ri ban azt, hogy Is ten a „tej -
jel-méz zel fo lyó Ká na ánt” ígér te ne -
kik, s im már ezen a meg ígért föl dön
le te le ped ve em lé kez het nek. S ve le azt,
hogy tény leg min den szó sze rint tel -
je se dett. Nem ma radt ki be lő le sem -
mi me net köz ben vagy az új hely ze -
tek kö vet kez té ben. Nem azért, mert
ők meg őriz ték az ígért sza va kat, ha -
nem azért, mert az Úr őriz te azo kat
és be tel je se dé sük egész fo lya ma tát. 

Az el is me rés egy ben fő haj tás is. A
be lá tás alá za ta. Is ten ígé re tei mind -
má ig ugyan ilyen pre cí zen tel je sed nek
be – és ugyan így hív nak fő haj tás ra.

Ha csak el sza la dunk mel let tünk,
el ma rad az, ami ér ték ké emel het né
ben nünk a még be nem tel je se dett
ígé re te ket is. Ami bi zal mat éb reszt
Is ten iránt új ra meg új ra. Hi tet erő -
sít. Bá tor rá ha gyat ko zás ra int. Hogy
szá mít ha tok rá. El ma rad az, ami
meg ala poz hat ná az el kö vet ke ző ket.
Sőt az idő mú lá sá val még el is fer -
dül het a nem rög zí tett igaz ság.

Oly kor a „meg állj” ke gyel met
hor do zó fel szó lí tá sa csak egy bic cen -
tés nyi fi gyel met kap: „Per sze, iga zad
van, de bocs, én már a kö vet ke ző cé -
lom fe lé sza la dok.” Hol van eb ben a
tel jes szív és tel jes lé lek? Hol van eb -
ben a té nye ket rög zí tő, bölcs mér -
le ge lés? És hol van az a sze mé lyes
érin tett ség, amely ről így ol vas ha -
tunk: meg ígért nek tek, be tel je se dett
raj ta tok? Az az: ré szé vé, al ko tó ele mé -

vé, ese mé nye ket for má ló té nye ző jé -
vé lett az éle ted nek? A jö vő be te kin -
tő szá má ra fe de zet ként áll nak ott a
múlt já nak él mé nyei. Az át élt pil la -
na tok ele ven va ló sá ga. Az Is ten sza -
vá nak csal ha tat lan sá ga.

Va sár nap lé vén, az Úr nap ja lé vén
ha gyod-e, en ge ded-e, hogy az ő em -
be re meg ál lít son? Hogy vissza te kin -
tés re in dít son? Hogy tel jes szív vel, tel -
jes lé lek kel vég zett ér té ke lés be von -
jon? Hogy ne fut tá ban fel csip pen tett
él mé nyek ből kell jen épí te ned lel ked
erős vá rát, ne mor zsá kat csi pe get ve
fo gadd Urad tól a min den na pi ke nye -
red. Hi szen Is ten nem rész si ke rek kel,
pil la nat örö mök kel ká bít! Ezért van
szük ség az Úr munkájának tel jes szí -
vvel, tel jes lélekkel való el is me rés ére. 

Ne csak rá bó lints, hogy „igen,
tény leg volt pár jól si ke rült csa tám,
sze ren csés for du la tom, lé leg zet el ál -
lí tó máz lim”. S ne is azt, hogy „lám,
óva tos élet el mé le tem ter mett né mi
gyü möl csöt”. Aki tel jes szív vel és
tel jes lé lek kel fel is me ri és el is me ri
múlt ja ese mé nye i ben az ér te mun kál -
ko dó Urat, az meg erő sö dik ab ban,
hogy egy részt: nincs egye dül. Más -
részt: nem sod ró dik az ese mé nyekkel,
ha nem az éle té nek ha tá ro zott cél ja és
kül de té se van. Har mad részt: min -
den ben, ami tör té nik ve le, fel is mer -
he tő Is ten for má ló sze re te te, bár
leg több ször csak utó lag, az ered -
mény is me re té ben.

A ben nünk lé vő „Is ten ala kú űrt”
ezek a meg szen telt meg ál lá sok hoz -
ta ál dá sok, Is ten ma ga ké pes be töl -
te ni. Ha ezek nem töl tik be, rög vest
je lent ke zik va la mi más az üres hely -
re. Azon ban sen ki sem biz to sít ja,

hogy ez a va la mi más tény leg hasz -
nos. Igaz, nem igény li a tel jes oda -
adás sal vég zett mér le ge lést, az el kö -
te le zett sé get sem. A meg sze gett szö -
vet ség, az ide gen is ten sé gek előt ti haj -
lon gás pe dig nem en ge di ész re ven -
ni a ki pusz tu lás kez de té nek vagy
elő re ha la dott ál la po tá nak – Is ten
ál tal elő re meg raj zolt – je le it. El ká -
bít a röp ke si ke rek kel, könnyen nyert
csa ták kal, alap ta lan ígér tek vé let -
len sze rű va ló ra vá lá sá val. Nem tart
igényt a tel jes szív re, tel jes lé lek re,
böl csen mér le ge lő jó zan ság ra. 

Igaz, nem zár ja ki azt sem, hogy
vé gül még is csak Is ten hez ki ált sunk.
Még is csak tő le kér jen a csa lárd em -
be ri szó sze re tet tel jes is te ni sza va kat,
tő le vár jon a csal fa em ber szív jó sá -
gos atyai szí vet, még is csak Szent lel -
ke jöt té re vár jon zsák ut cá ba ju tott lel -
künk… Míg az utol só nap ra min den
va ló ra nem vá lik, amit az Úr az övé -
i nek el ké szí tett.

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! El ve szett sza vak és
könnyel mű en ki mon dott sza vak szür -
ke ko rát él jük, Uram. Lel ked ál dá sa
ra gyog tas sa előt tünk a te sza va id
arany fe de ze tét: Jé zus Krisz tus ban
elénk tárt erő det, sze re te te det, élet -
re ve ze tő ke gyel me det. Min den ígé re -
ted, amely nek be tel je se dé sét már
lát ni en ged ted, bá to rít son ben nün ket
tel jes rád ha gyat ko zás ra, fel té tel nél -
kü li bi za lom ra, irán tad va ló hű ség -
re. Halld meg, Urunk, meg áll ni tu dá -
sért só vár gó gyer me ke id ké ré sét!
Ámen.

HÚS VÉT U TÁ NI H A TO DIK EXA U DI  VA SÁR NAP  JÓZ S 23,  1416 

Az el is me rés él tet!

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Min den ha tó Úr is ten! Nincs a vi lág nak
olyan pont ja, ahon nan ne han goz na fe -
léd a ki ál tás: hall gasd meg kö nyör gő
gyer me ke i det! A vi lág annyi pont ján
sír nak, ret teg nek és fél nek az em be rek.
Hall gasd meg a ne ked el mon dott
imád sá go kat, a kö nyör gő, sí ró sza va -
kat és az öröm könnyek kel te li há la adá -
so kat is. Kö szön jük, hogy Jé zus Krisz -
tus ál tal a mi éle tünk ol da lá ról is is me -
red küz del me in ket, el esett sé gün ket,
prob lé má in kat és gyöt rel me in ket. Há -
lá val gon do lunk ar ra, hogy Jé zus szí -
ve min den sze re te té vel for dul fe lénk
ak kor, ami kor lát ja, hogy mi is mi lyen
el gyö tör tek és el eset tek va gyunk. 

Hall gass meg most ben nün ket is,
és légy se gít sé günk re. Ve zess min ket
az egy más irán ti sze re tet, a meg bo -
csá tás és a má sik em ber nek va ló se -
gí tés út ján. Légy je len éle tünk ben,
hogy ne va kon ta po ga tóz va, ha nem
a te uta dat jár va ad has sunk és kap -
has sunk sze re te tet. 

Bo csásd meg ne künk az Úr Jé zus
Krisz tu sért az el le ned és az egy más el -
len el kö ve tett bű ne in ket. Sok szor el -
fe led ke zünk az imád ság ere jé ről, a sze -
re tet gya kor lá sá ról, a má sik em ber nek
va ló meg bo csá tás ról, az őszin te, sze -
líd és se gí tő kész élet ről. Prob lé má kat
oko zunk ma gán éle tünk ben, csa lá -
dunk ban, mun ka he lyün kön és egy há -
zad ban is. Hadd le gyen a te bűn bo csá -
tó sze re te ted meg tar tó erő az éle tünk -
ben. Újítsd meg Lel ked del éle tün ket,
emelj fel ben nün ket a bűn ből, az el -
gyö tört ség ből, az el esett ség ből.

Urunk! Az éle tün ket meg vál tó üze -
net meg is me ré sé nek fel sza ba dí tó
öröm hí re még olyan sok em ber hez el
kell, hogy jus son. Az arat ni va ló sok,
de a mun kás ke vés. Adj, Urunk, hit -
ben meg újult éle tű em be re ket, akik
öröm mel és éle tük pél dá já val tesz nek
ta nú sá got ró lad. Se gíts meg mind -
annyi un kat, hogy fel is mer jük éle tünk
gyen ge sé ge it, és hoz zád for dul junk a
jó hír meg is me ré sé ért. For dulj egy há -
zad fe lé ke gyel med del, hogy min den
em ber sza vá val és éle té vel a te ige hir -
de tőd le hes sen, és bi zony sá got te gyen
a Krisz tus ban meg újult élet ről.

Kö nyör günk hoz zád min den szen -
ve dő ért, ott hon vagy kór ház ban lé -
vő be te gért, hal dok ló kért, gyá szo ló -
kért, el ha gyot ta kért, lel ki baj ban
szen ve dő kért, öz ve gye kért és ár vá -
kért, ki ta szí tot ta kért és haj lék ta la no -
kért. Vi gasz ta lá sod ere je ér je el őket,
hogy re mény ség gyúl has son szí vük -
ben sze re te ted és jó sá god ál tal.

Ál dunk té ged, Urunk, hogy meg -
hall gatsz ben nün ket, és töb bet és job -
bat adsz re mény sé ge ink nél az Úr
Jé zus Krisz tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Ami kor eze ket a so ro kat írom, még
ja vá ban foly nak az elő ké szü le tek
Bony há don, Kis som lyón és Sal gó tar -
ján ban. Mennyi ten ni va ló vár még a
prog ra mo kért fe le lős szer ve zők re!
Már csak pár nap, és is mét ránk vir -
rad az egy ház ke rü le ti misszi ói nap.
Ma, az imád ság va sár nap ján re mény -
sé gem sze rint nem csak rész vé tel re
buz dí tó sza vak hang zot tak el az is ten -
tisz te le te ken, ha nem imád koz tunk is
a misszi ói nap si ke ré ért. Bár csak a
még hát ra lé vő na po kon se fe led kez -
nénk el er ről! Azok nak, akik hez már
a hét fo lya mán meg ér ke zik la punk,
ezt ké rés ként írom. Min den eset re a
kö zel gő misszi ói nap al kal mat ad
most ar ra, hogy együtt gon dol kod -
junk a misszi ó ról és a ma gunk
misszi ói szol gá la tá ról. 

Vagy tíz év vel ez előtt, ami kor az
egyik vi lág hí rű fran cia koz me ti kai cég
egy új ta lál mánnyal lé pett a pi ac ra,
amely ről azt hir det te a rek lá mok ban,
hogy so ha nem lá tott mó don kar ban -
tart ja a höl gyek ar cát, si mít ja a si mí -
ta ni va ló kat, és el tün te ti az el tün tet -
ni va ló kat, meg hök ken tő mó don
„Mis si on”-nek ne vez te el az új ké szít -
ményt. Ez csak egy szél ső sé ges pél da
ar ra, hogy mi min den re hasz nál juk
ma nap ság a misszió szót – hi szen
misszi ót töl te nek be a dip lo ma ták, a
kül szol gá lat ra ve zé nyelt ka to nák, az
or vo sok ha tá rok nél kül, de ma már az
űr szon da is misszi ót tel je sít. És eköz -
ben ta lán meg fa kul a szó szá munk ra
oly fon tos, iga zi és ere de ti ér tel me.

Ami kor Jé zus Krisz tus ki ad ta ta nít -
vá nya i nak a misszi ói pa ran csot, és az
el ső pün kös dön el ső be ve té sük is
meg tör tént, elő ször ta lán még az
apos to lok sem tud ták, hogy ak kor in -
dult el vi lág hó dí tó, győ zel mes út já ra
az evan gé li um. Az óta, az egy mást kö -
ve tő nem ze dé kek tör té ne té ben foly -
ta tó dik, ami ott és ak kor el kez dő dött. 

Egy ház tör té ne ti tény, hogy Eu ró -
pa ke resz ténnyé lét ele mö gött el ső sor -
ban a né pek apos to lá nak is ne ve zett
Pál apos tol szol gá la ta áll. Az eu ró pai
misszió az ő szol gá la tá val in dult. Pe -
dig tud juk, ere de ti leg nem így ter vez -
te. Ar ra ké szült, hogy a Fe ke te-ten ger
part já ra megy, mert azon a vi dé ken
ter vez te a po gá nyok köz ti szol gá la tát.
De Jé zus Lel ke mó do sí tot ta el kép ze -
lé se it. Az apos tol az ál má ban meg je -
lenő, se gít sé get ké rő ma ce dón fér fi
sza vá ban fel is mer te Is ten üze ne tét, és
en ge del mes ke dett ne ki. Át kelt a ten -
ge ren, és meg ér ke zett Eu ró pá ba (Ap -
Csel 16,6–12). 

Ül döz te té sek kö ze pet te, em be ri
gyen ge sé gek el le né re is di a dal út volt
ez, amely nek a mai na pig nincs vé ge.
Gon dol junk csak be le! 1800 kö rül a
vi lág ak ko ri né pes sé gé nek 23 szá za -
lé ka volt ke resz tény, 1990 kö rül már
34 szá za lé ka. S ha eh hez hoz zá -
vesszük, hogy mi lyen di na mi kus
mó don sza po ro dott az em be ri ség –
mil li ár dok kal let tünk töb ben ez alatt
a két száz év alatt –, ak kor lát juk iga -
zán, mi lyen gaz da gon meg ál dot ta az
Úr is ten az evan gé li um mag ve té sét.

De a 20. szá zad ban szo mo rú vál -
to zá sok is tör tén tek, erő sen át ren -
de ződ tek a vi szo nyok. 1900-ban a
ke resz té nyek 80 szá za lé ka Eu ró pá -
ban és Észak-Ame ri ká ban élt, 1997-
ben már 60 szá za lé kuk van La tin-
Ame ri ká ban, Af ri ká ban és Ázsi á ban.
A ha gyo má nyo san ke resz tény nek
mon dott or szá gok, föld ré szek pe -
dig – így a vén Eu ró pa is – a sze ku -
la ri zá ció ál do za tá vá let tek. Saj nos
pon tos a di ag nó zis, ami kor Eu ró pa
új ra evan gé li zá lá sá nak szük sé ges sé -
gé ről be szé lünk, és eb be ha zán kat is
be le kell ér te nünk!

Fi gyel jünk most a bib li ai üze net -
re! Bár mi lyen meg le pő is, a misszió
szó egyet len egy szer sem for dul elő a
Szent írás ban. De ami a misszió lé nye -
ge (tud ni il lik a ta nít vánnyá té tel az
evan gé li um hir de tés szol gá la tá val),
ar ról an nál több ször esik szó. 

A misszió a Szent írás sze rint az
egész egy ház szol gá la ta. Bár egyes
tag jai vég zik, va ló já ban még sem
egyes em be re ké ez a szol gá lat. Sőt
szok tak egye ne sen „mis sio dei”-ről,
vagy is Is ten misszi ó já ról be szél ni. Bár
em be rek vég zik, de lé nye ge sze rint

még sem em be rek mun ká ja. A misszi -
ói szol gá lat mö gött a Krisz tus-ese -
mény áll. A ha lált le győ ző, fel tá ma -
dott Úr kül di ki ta nít vá nya it és egész
egy há zát er re a mun ká ra. A ma -
gunk szol gá la tá ról sem gon dol ha tunk
ke ve seb bet! Mai ta nít vá nya i ként ne -
künk is ez a pa ran csa: „…ta nú im lesz -
tek…” (Ap Csel 1,8) És ahol az egy ház
Jé zus Krisz tus pa ran csa sze rint,
Szent lel ké nek ve ze té sé vel Is ten
misszi ó já ban mun kál ko dik, ott foly -
ta tó dik az üd vös ség tör té net!

Az egy ház és a misszió el vá laszt -
ha tat lan, vagy töb bé nem egy ház az
egy ház. Szel le me sen mond ta Wer ner
Krus che egy ko ri szász or szá gi püs pök:
„A misszió nem az egyik funk ci ó ja az
egy ház nak, ha nem az egy ház az
egyik funk ci ó ja a misszi ó nak.” Egy
má sik teo ló gus (E. Brun ner) pe dig
egye ne sen így fo gal maz: „Az egy ház
meg szű nik egy ház len ni, ha nem
vé gez misszi ót.” E mon da tok szin te
mint a gyó nó tü kör lep lez nek le ben -
nün ket. 

Az min den bi zonnyal igaz, hogy
fe le lős sé günk kö rei nem egy for mák.
Van nak, akik nek több, és van nak,
akik nek ta lán ke ve sebb test vé rért,
kor tár sért kell Is ten előtt fe le lős sé -
get vi sel ni ük. De ez nem je len ti azt,
hogy a misszi ói szol gá lat fe le lős sé -
gét bár ki le vet het né ma gá ról. Re mél -
he tő leg azt mind annyi an tud juk,
hogy nin csen olyan ke resz tény em -
ber, aki nek szol gá la tunk Ura és Gaz -
dá ja már a föl dön küz dő egy ház

kö zös sé gé ben ki ad ta vol na az ob si -
tot, az az fel men tet te vol na a szol gá -
lat alól. 

Nin csen olyan ke resz tény, aki re
leg alább egy test vért ne bí zott vol na
az egy ház Ura. Mi ért hisszük azt,
hogy csak a köz élet vagy ép pen a po -
li ti ka te rü le té re ér vé nyes ez a mon -
dat: min den ki hoz zon ma gá val leg -
alább még egyet! Mi lyen szép is len -
ne, ha kö zös, egy ház me gyei, egy ház -
ke rü le ti vagy ép pen or szá gos ese mé -
nyek re ké szül ve is ezt ten nénk! Mi
aka dá lyoz meg ben nün ket ab ban,
hogy akár ott ho ni gyü le ke ze tünk ben
is ez zel a test vé re kért fe le lős sé get ér -
ző bá tor ság gal vé gez zük misszi o ná -
ri u si kül de té sün ket? 

Ked ves Test vé rek! Nem csak a
misszi ói nap ra ké szül ve, de so hase fe -
led jük: egy há zunk jö vő jé ért ak kor
tesszük a leg töb bet, ha Jé zus Krisz -
tus pa ran csá nak en ge del mes ked ve
vé gez zük misszi ói szol gá la tun kat –
az ő di cső sé gé re és a ránk bí zot tak
üd vös sé gé re.

Misszi ói nap előtt és után
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Tart suk min dig szem előtt azt az
egy ház ké pet, amely a kül lős ke re ket
raj zol ja elénk. Mi nél kö ze lebb van a
kül lő egy pontja a ke rék agyá hoz,
an  nál kö ze lebb van  a másik küllőhöz
is. Hasonlóképpen, mi nél kö ze lebb va -
gyunk Krisz tus hoz, an nál kö ze lebb va -
gyunk egy más hoz mi, ke resz té nyek.

Az egy ház egye te mes. Egy részt
ho ri zon tá li san mint imád ko zó kö zös -
ség kö rül öle li a föl det. Min den pil la -
nat ban va la hol imád koz zák a Mi -
atyán kot. Más részt ver ti ká li san is
egye te mes, hi szen az egy ház nak a
még föl dön küz dő né pe egy ség ben
van a már elő re men tek se re gé vel. E
két irány nem vé let le nül raj zol ke reszt
for mát.

Mi az egy ház lé nye ge sze rint? Bár
je len van a köz élet ben, még sem po -
li ti kai vagy köz éle ti je len ség. Je len
van, de nem tar to zik hoz zá szer ve sen.
Az egy ház  ha tá ssal van a kul tú rá ra,
még sem kul tu rá lis je len ség vagy
egye sü let. Az egy ház lé nye ge sze rint
üdv in téz mény. Is ten nek az a kö zös -
sé ge, ahol össze ér az ég a föld del, Is -
ten szí ve és az em ber szí ve, ahol a föl -
dig haj ló Is ten új ra és új ra meg ra gad -
ja, ta lán meg is ráz za, de a vé gén biz -
to san a szí vé re öle li az el té vedt em -
be re ket: ben nün ket.

Az egy ház a misszió ál tal szü le tett.
A misszió nem az egy ház egyik funk -
ci ó ja, ha nem az egy ház a misszió
egyik funk ci ó ja. Az egy ház és a
misszió Is ten ügye. A Szent lé lek te -
rem ti a hi tet. Ne künk nem kell eről -
köd nünk, csak ta nús kod nunk. Ez a
mi mun kánk, és ez nem ke vés.

g Ko vács Lász ló

Az egy ház –
lel ki vagy

szo cio ló gi ai
va ló ság?

f Folytatás az 1. oldalról

Az evan gé li ku sok fe le ke ze ti ál ta lá nos
is ko lá ját 1948-ban ál la mo sí tot ták,
ami ért az utób bi évek ben kár pót lást
kért a gyü le ke zet. A ka pott mint egy
35 mil lió fo rint ból a to rony tól a lá ba -
za tig fel újí tot ták a domb te tőn ál ló
temp lo mot.

Ezért ad tak há lát az el múlt va sár -
nap dél után, ami kor Itt zés Já nos
püs pök fel szen tel te a tel je sen meg -
újult temp lo mot. Az is ten tisz te le ten
részt vett Nagy né Ga ras Krisz ti na he -
lyi lel kész, va la mint Ros tá né Pi ri
Mag da es pe res. Az ün nep sé get meg -
tisz tel te je len lé té vel és kö szön tőt
mon dott Ko vács Fe renc, a Vas Me gyei
Köz gyű lés el nö ke, Ost ffy La jos fő is -
pán ké sei utó da is.

A püs pök Jn 4,21–24 alap ján tar -
tott ige hir de té sé ben hang sú lyoz ta,
hogy Jé zus val lá sos el kép ze lé se in ket,
elő íté le te in ket lé pi át. A sa má ri ai
asszony hoz ha son ló an meg akar juk
ér te ni Is tent, de Jé zus azt mond ja,
hogy ez a Lé lek nél kül nem megy. Ez
csak is te ni aján dék, ke gye lem le het.
A temp lo mok a Lé lek „töl tő ál lo má -
sai”, ahon nan fel töl te kez ve to vább me -

he tünk a hét köz na pok ba. Így be -
csül jék meg az ost ffy asszony fai evan -
gé li ku sok is meg újult temp lo mu kat!
– zár ta pré di ká ci ó ját a püs pök.

g – me nyes –

Meg újult az Ost ffyak
büsz ke sé ge Asszony fán

b Kül ső vat köz ség Vas és Veszp -
rém me gye ha tá rán fek szik, Cell -
dö mölk től né hány ki lo mé ter re
észak ra. Ma is ál ló evan gé li kus
temp lo ma azon ke ve sek kö zé
tar to zik, amely nek az épí té si
dá tu má ról nem ma radt fel jegy -
zés, bár a fa lu leg idő sebb la kói
akár még em lé kez het né nek is az
épí té sé re. A gyü le ke zet 1661-
ben ön ál ló volt, de a 17. szá zad
vé gé től már Ger ge lyi
(Mar cal ger ge lyi) fili á -
ja ként jegy zik. A he -
lyi ek sze rint 1920 kör -
nyé kén épül he tett mai
temp lo muk, amely -
nek fel újí tá sá ért ad tak
há lát má jus 8-án,
szom ba ton dél után.

Sza bó Fe renc lel kész az is -
ten tisz te let utá ni köz gyű -
lé sen el mond ta, hogy a
temp lom dé li hom lok za -
tá nak egy re rom ló ál la po -
ta hív ta fel a fi gyel met ar -
ra, hogy ha laszt ha tat lan -
ná vált a re no vá lá s. Ké ré -
sük re az egy ház me gye a
fel újí tá si ke ret ből 2,5 mil lió fo rin tot
sza va zott meg a kül ső va ti ak nak,
amely mel lé Gusz táv Adolf se gély -
szol gá la ti és ön kor mány za ti tá mo ga -
tást is kap tak. En nek kö szön he tő en
va ló sul ha tott meg kö zel 3,5 mil lió fo -
rint ból a temp lom kül ső és bel ső re -
no vá lá sa.

Az épület fel áll vá nyo zá sa kor de rült
ki, hogy a to rony si sak és a te tő hé ja -
zat rossz ál la pot ban van, és sür gős
fel újí tás ra szo rul. A gyü le ke zet anya -
gi ke re té nek ki me rü lé se mi att or szá -

gos egy há zi se gít sé get kér tek, mely -
nek nyo mán az or szá gos pres bi té ri -
um kö zel 3,5 mil lió fo rin tos tá mo ga -
tást ítélt meg. Az ol tár kép res ta u rá -
lá sa kor fe dez ték fel, hogy a kép alatt
egy jobb ál la pot ban lé vő má sik, ko -
ráb bi ol tár kép is rej tő zik. Vé gül en -
nek a fel újí tá sa mel lett dön töt tek; a
mun ká hoz a gyűj te mé nyi ta nács ál -
tal ki írt pá lyá zat nyúj tott se gít sé get.

Az ün nep re meg hí vott Itt zés Já nos
püs pök 2Kor 6,16; 7,1 alap ján tar tott

ige hir de té sé ben fel tet te a kér dést,
hogy a meg szé pült temp lom ban
meg él jük-e az Is ten nel va ló ta lál ko -
zást. A há la adás órá ja ar ra is jó,
hogy el gon dol kod junk, mi lyen sze -
re pe van en nek a szent ház nak ta nít -
vá nyi éle tünk ben. Ez a temp lom is
pél dá zat, ígé ret: Is ten temp lo ma va -
gyunk. Él jünk úgy, hogy Is ten ne vo -
nul jon ki az éle tünk ből, ha nem ró -
lunk is el mond ha tó le gyen: ma lett
üd vös sé ge en nek a ház nak!

g Me nyes Gyu la

Hálaadás
a „lett” temp lomért

b A re for má ció ha tá sa a sár vá ri Ná dasdy Ta más ná dor se gít sé gé vel ju -
tott el Ke me nes al ja köz sé ge i be, így Ost ffy asszony fá ra is. A kró ni kák sze -
rint a települések már a 16. szá zad vé gén volt lu the rá nus lel ké sze, ami -
kor So mo gyi Já nos pré di ká tor 1596-ban alá ír ta a Kon kor diaköny vet. Az
el len re for má ció ide jén Ost ffy Mik lós itt fo gad ta be vá rá ba az ül dö zött
Szen czi Fe ke te Ist ván du nán tú li püs pö köt. És mi vel nem ad ta ki, a csá -
szá ri se re gek le rom bol ták, ki fosz tot ták kas té lyát, ő ma ga pe dig a buj -
do sók sor sá ra ju tott. A fa lu tör té nel me több pon ton is kö zös a szom -
szé dos Csön gé é vel. A tü rel mi ren de let ha tá sá ra itt épí tet tek kö zös temp -
lo mot 1784-ben, és így Ost ffy asszony fa a ki sebb lé lek szá mú Csön ge fi -
li á ja lett 1917-ig. Az 1800-as évek vé gén Ost ffy La jos kez de mé nye zé sé -
re kez dő dött a ma is ál ló temp lom épí té se; végül 1914–15-ben, az el ső
vi lág há bo rú ide jén készült el. A temp lom mal együtt a ne mes Ost ffyak
új csa lá di krip tá ját is ki ala kí tot ták az ol tár alat ti rész ben.

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

M
E

N
Y

E
S

 G
Y

U
LA

Külsővati templombelső



4 e 2010. május 16. Evangélikus Életkeresztutak

Start vo na lon a dön tő év ti zed előtt
cím mel ke rült sor az or szá gos evan -
gé li kus lel kész kon fe ren ci á ra má jus 3.
és 5. kö zött Ba la ton szár szón, az
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi -
ói Ott hon ban. A szer ve zők cél ja az
idei Me lancht hon-év től a 2017-es
re for má ci ói em lék évig tar tó idő szak
szel le mi föl tér ké pe zé se volt. 

Szá mos szub jek tív meg kö ze lí tés
fo gal ma zó dott meg Me lancht hon -
nal kap cso lat ban, majd egy-egy elő -
adó sa ját szem szö gé ből szólt a re for -
má tor ról: az író é ból Mik lya Zsolt köl -
tő, a ter mé szet tu dó sé ból He te si Zsolt

fi zi kus, a teo ló gu sé ból pe dig Kó kai
Nagy Vik tor re for má tus teo ló gi ai ta -
nár. Kor re fe rá tum mal Fa bi ny Ta -
más püs pök szol gált, aki nek Me -
lancht hon ról ké szült film jét is meg -
te kin tet ték a részt ve vők. Mol nár Er -
zsé bet és Vá ri Krisz ti na lel ké szek a
ma gyar or szá gi fi a ta lok ve szé lyez te -
tett sé gé ről be szél tek.

Az össze jö ve tel a test vé ri kö zös ség
meg élé sé re, el csen de se dés re és kis -
cso por tos be szél ge tés re is le he tő -
sé get kí nált az or szág min den ré szé -
ből ér ke zett lel ké szek szá má ra.

g Ko vács Lász ló fel vé te le

Arc cal 2017 fe lé

Idén már ti zen ket te dik al ka lom mal
ren dez te meg a Női Misszi ói Szol gá -
lat ha gyo má nyos női hét vé gé jét má -
jus 6–9 kö zött. A Ba la ton-par ti kör -
nye zet, a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ké -
nyel me mind-mind előse gí tet te,

hogy a részt ve vők tel jes fi gye lem mel
for dul has sa nak egy más fe lé, leg fő -
kép pen pe dig Is ten fe lé. A bib lia ta -
nul má nyo kat Kö ves Gá bor né, Ani kó
bap tis ta gyógy tor nász, a Bar na bás
cso port mun ka tár sa, va la mint
Grend orf-Ba logh Me lin da evan gé li -
kus lel kész tar tot ta. 

A hét vé ge össze fog la ló gon do la tát

a 2010-es esz ten dő igé jé nek egy rö -
vid rész le te ad ta: „Higgye tek!” Pró -
bák során meg erő sö dött hi té ről val -
lott egyik dél után a Down-kó ros le -
á nyát egye dül ne ve lő Me ző Lász ló né
pá pai asszony test vér, a nyo mo rú sá -
gok kö zött vég zett szol gá la tá ról pe -

dig Né meth Jú lia dok tor nő,
aki fér jé vel, Pál úr Ta más sal
együtt In dia egyik leg sze gé -
nyebb vi dé ké nek, Fa teh pur -
nak a kór há zá ból tért ha za
rö vid idő re, hogy ví zu mu kat
meg hosszab bít sák. Ben ce
Zsó fi An na an nak a fél év -
nek a ta pasz ta la ta it össze -
gez te, ame lyet Nai ro bi ban
(Ke nya fő vá ro sá ban) töl tött
el ön kén tes ként. Az af ri kai

test vé rek hi té ről fi a ta los len dü let tel
tett bi zony sá got: „Ők nem »agyal -
nak«, csak rá bíz zák ma gu kat Is ten -
re.” Ez az egy sze rű mon dat ugyan ak -
kor ki fe jez te a hét vé ge üze ne tét, hi -
szen a hit lé nye ge nem más, mint rá -
ha gyat ko zás, Is ten irán ti gyer me ki bi -
za lom.

g Nagy Fe renc né fel vé te le

Nem „agyalnak”,
csak hisznek

Ti zen nyol ca dik al ka lom mal ren de zik meg a Szent Ist ván könyv he tet, ame -
lyen má jus 10. és 15. kö zött har minc két ki adó több mint nyolc ezer – több -
sé gé ben egy há zi vo nat ko zá sú – ki ad ványt kí nál a bu da pes ti Fe ren ci ek te rén
fel ál lí tott pa vi lo nok ban. Hét köz nap dél utá non ként de di ká lá si le he tő sé gek -
kel, szom ba ton pe dig egész na pos szín pa di prog ram mal vár ják a szer ve zők
az ér dek lő dő ket.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Az ün ne pi esz me cse rét Ro szík Gá -
bor evan gé li kus lel kész, a Bör tön lel -
ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze té nek
el nö ke ve zet te be, hang sú lyoz va: jó

al ka lom ez ar ra, hogy fel hív ják a fi -
gyel met szol gá la tuk fon tos sá gá ra.
Kö szön tő be szé dé ben je lez te, hogy
szer ve ze tük nem azo nos a bör tön lel -
ké szek tes tü le té vel, hi szen szá mos
ön kén tes lel ki pász tor már ti zen -
nyolc-húsz éve be jár bör tö nök be, a
fog va tar tot ta kat lel ki pász to rol ni.
A Ma gyar Evan gé li u mi Bör tön -
misszió idén ün nep li fenn ál lá sá nak
hu sza dik év for du ló ját, a Ma gyar
Test vé ri Bör tön tár sa ság pe dig a ti -
zen nyol ca di kat. 

A Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá -
gi Szer ve ze te 2003-ban ala kult az zal
a cél lal, hogy se gít sé get nyújt son
an nak a mint egy há rom száz lel kész -
nek, akik szol gá la tu kat bör tö nök ben
vagy bör tö nök ben is vég zik. A szer -
ve zet mű kö dé sé ről szin tén Ro szík
Gá bor tá jé koz tat ta a köz tár sa sá gi
el nö köt, il let ve a ta lál ko zón meg je -
lent egy há zi és vi lá gi ve ze tő ket, a
bün te tés-vég re haj tás ve ze tő it, va la -
mint a bör tön lel ké szi szol gá lat mint -
egy har minc há rom tag ját. (Utób bi -
ak kö zül ti zen hét ka to li kus pap, ti -
zen egy re for má tus, négy evan gé li kus
lel kész, va la mint egy rab bi tart rend -
sze res val lás gya kor la tot, il let ve sza -
bad idős fog lal ko zá so kat a sok szor ti -
zen öt-húsz évig rács mö gött lé vő
el ítél tek nek.) Ro szík Gá bor azt
mond ta: töb ben ön kén tes ként, míg
má sok rész- vagy tel jes mun ka idő ben
dol goz nak, ezért is vol na jó „egy sé -
ge sí te ni”, köz tiszt vi se lői stá tusz ba
he lyez ni őket. 

Mint el hang zott: a szer ve ze tek
kö zött jó az együtt mű kö dés. Je len lé -
tük és tá mo ga tá suk a bör tö nök ben
fo lya ma tos, nem csak ak ció jel le gű.
Bib lia ver se nye ket szer vez nek, kap -
cso la tot tar ta nak a fog va tar tot tak
csa lád tag ja i val…

Kö ké nye si An tal al tá bor nagy sta -
tisz ti kai ada to kat is so rol va szá molt
be a bün te tés-vég re haj tás mun ká já -
ról. A fog lal koz ta tó prog ra mok je len -
tő sé gén túl a tár sa dal mi élet be va ló

re in teg rá ció fon tos sá gá ra hív ta fel a
fi gyel met, hang sú lyoz va az egy ház és
a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek
kap cso la tá ból adó dó le he tő sé ge ket.

Fel hív ta a fi gyel met, hogy krí zis -
hely ze tek ben – pél dá ul íté let hir de tés
után vagy a csa lá di szá lak bom lá sa -
kor – kü lö nö sen gyak ran van nagy
szük ség a lel ki pász to ri se gít ség re.

A szi go rú pro to koll sze rint zaj ló
év for du lós ta lál ko zó a tör té nel mi
egy há zak lel ké sze i nek be szá mo ló i val
fo lya tó dott. El ső ként a ró mai ka to li -

kus bör tön lel kész „je lent he tett”. A
sze ge di Csil lag bör tön ben szol gá ló
Ju hász Ti bor utalt ar ra, hogy a kö zös -
ség ál tal el ma rasz tal tak fel ka ro lá sa
egy idős a ke resz tény ség gel. A fog va
tar tott ban is meg kell lát nunk az Is -
ten kép má sá ra te rem tett em bert. 

L. Mol nár Ist ván re for má tus lel -
kész Bu da pest ről ér ke zett. Be szá mo -
ló já ban ki emel te, hogy egy aránt fon -
tos a fog va tar tot tak és a sza ba dul tak
bi zony ság té te le. Meg em lí tet te, hogy
a Csil lag pont re for má tus if jú sá gi ta -
lál ko zón pél dá ul töb ben is bi zony sá -
got tet tek hit re ju tá suk ról, ar ról,
hogy zár ká juk ban mi ként ta pasz -
tal ták meg Is ten sze re te tét.

A győ ri evan gé li kus bör tön lel -
kész, Já no sa At ti la el mond ta, hogy a
leg ki sebb tör té nel mi egy ház ugyan
ki sebb lét szám ban, de igen ta pasz talt

mun ka tár sak kal já rul hoz zá a bör tön -
lel ké szi szol gá lat hoz. Öröm mel je len -
tet te, hogy a bör tön lel ké szek je len -
lé te im már nem csak a fog va tar tot -
tak ra, ha nem az in té ze tek re is ha tás -
sal van. Vé ge ze tül a hit re ju tot tak kö -
szö ne té ből, vers ben meg fo gal ma -
zott so ra i ból idé zett a győ ri lel kész,
zár va gon do la ta it.

Mi vel a zsi dó hit köz ség elő adó ja
nem tu dott je len len ni a ta lál ko zón,
Feld máj er Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek
el nö ke le vél ben kö szön töt te a részt -
ve vő ket.

Ez után Só lyom Lász ló köz tár sa sá -
gi el nök vá la szolt az el hang zot tak ra.
Az ál lam fő kö szö ne tet mon dott az
egy há zak kép vi se lő i nek a bör tö nök -
ben vég zett ok ta tó, ne ve lő, fej lesz tő

mun ká ért és a csa lá dok együtt tar tá -
sá ra tett erő fe szí té se kért, ame lye ket
– mint mond ta – mind erő tel je seb -
ben kel le ne pro pa gál ni. A ha zai bör -
tö nök 130–200 szá za lé kos te lí tett sé -
ge okán nem csak a bün te tés-vég re -
haj tás, ha nem a köz biz ton ság egész
rend sze rét is át kel le ne te kin te ni, és
meg fon to lás ra ér de mes nek ne vez te

azt a ja vas la tot is, mi sze rint az el ítél -
tek kel lel ki is me re te sen fog lal ko zó
bör tön lel ké szek meg ér de mel nék a
köz tiszt vi se lői stá tuszt. 

A ven dé gek ezek után meg te kin -
tet ték a bör tön fa lai kö zött ál ló neo -
gó ti kus ká pol nát és a Do ber dó név -
vel il le tett tör té nel mi bör tön rész le -
get, va la mint lá to ga tást tet tek a kül -
föl di min tá ra lét re ho zott APAC-
kör let ben. A há rom zár ká ból és egy
kö zös he lyi ség ből ál ló, Ma gyar or szá -
gon pil la nat nyi lag egye dül ál ló ke resz -
tény szel le mi sé gű bör tön kör let nek
ma ti zen hat la kó ja van. Az „Apacs
test vé rek” éne kek kel és bi zony ság té -
te lek kel szá mol tak be a ven dé gek nek
ar ról, hogy mit je lent szá muk ra – a
rá cso kon be lül is – na pon ként meg -
ta pasz tal ni Is ten ke gyel mét.

g Me nyes Gyu la

Tíz éves a bör tön lel ké szi szol gá lat

F
O

TÓ
K

: 
K

O
N

D
E

LL
A

 M
IH

Á
LY

b A 8/1990-es igaz ság ügyi mi nisz té ri u mi ren de let tet te le he tő vé, hogy
az egy há zak kép vi se lői „fő ál lás ban” vé gez hes se nek lel ki gon do zást a
bör tön fa la in be lül, is ten tisz te le te ket, bib lia órá kat tart has sa nak a fog -
va tar tot tak szá má ra – idéz te fel Kö ké nye si An tal al tá bor nagy, a bün -
te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka azt a mér föld kö vet, amely -
re egy év ti zed táv la tá ból te kint het tek vissza má jus 5-én a bör tön lel -
ké szi szol gá lat tal kap cso lat ban ál lók. A tíz éves ju bi le um ra em lé ke -
ző ün nep ség hely szí ne a Vá ci Fegy ház és Bör tön volt. A hi va tá sos bör -
tön lel ké szek, il le tő leg a bör tön misszi ó ban te vé keny ke dő szol ga tár -
sak rész vé te lé vel tar tott ese ményt – Itt zés Já nos evan gé li kus el nök-
püs pök és Be er Mik lós vá ci ró mai ka to li kus me gyés püs pök mel lett
– meg tisz tel te je len lé té vel a Ma gyar Köz tár sa ság leg főbb köz jo gi mél -
tó sá ga, Só lyom Lász ló ál lam fő is.

Márkus Mihály nyugalmazott református püspök, Ittzés János, Roszík Gábor, Sólyom László, Kökényesi Antal és
Beer Miklós

Börtönlelkészek egy csoportja
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Ér de kes ta lál ko zá som volt a mi nap.
Egy ked ves is me rő söm bör tön él mé -
nye i ről be szélt. Nem me se volt, ha -
nem va ló ság. Meg ren dül ten hall -
gat tam. Kö zel há rom esz ten dőt töl -
tött bör tön ben a Ká dár-kor szak alatt,
de nem köz tör vé nyes bű nö ző ként –
az az nem lo pott, nem be tört, nem
gyil kolt, nem sik kasz tott, nem kor -
rum pá ló dott, nem kö ve tett el sem -
mit, ami bár mi lyen tör vény be üt kö -
zött vol na, sőt na gyon ma gas szin tű
er köl csi sé get tar tott kö te le ző nek ön -
ma ga és sze ret tei szá má ra. 

A Ká dár-kor szak vak si és os to ba
sze mé ben egyet len egy bű ne volt: a
hi te, a val lá sa. Egy olyan val lá si kö -
zös ség hez tar to zott, ame lyik úgy ér -
tel me zi a Bib li át, hogy nem sza bad
fegy vert fog ni, mi vel az Úr Jé zus
egy szer így szólt: „Tedd vissza kar do -
dat a he lyé re, mert akik kar dot fog -
nak, kard ál tal vesz nek el.” (Mt 26,52) 

Bi zo nyá ra a Bib lia szent mo rál já -
ból ér zé keny lé lek kel le is le het ve zet -
ni egy ilyen el mé le tet, hogy nem
sza bad fegy vert fog ni, és még azt is
va ló szí nű sít het jük, hogy fel te he tő en
ke ve sebb szen ve dés, ha lál, bor za -
lom lett vol na és len ne a föl dön, ha
sen ki kar dot, fegy vert nem fog na,
csak hát ez már mennyei ál la pot
vol na, és a je len le gi torz és sá tán tól
fer tő zött va ló sá gunk ban így nem
old ha tó ak meg hely ze tek. Ren ge te -
get vi táz tak már er ről okos teo ló gu -
sok, mond ván: van hon vé dő há bo rú,
ami kor szü lő föl dün ket kell meg vé de -
ni, amely az ott ho nun kat, csa lá dun -
kat je len ti. De most ne is akar juk to -
vább fe sze get ni ezt a prob lé mát,
mert a tör té net lé nye gét nem be fo -
lyá sol ja a fegy ver rel kap cso la tos dön -
té sünk. Más kér dés, hogy e so rok író -
ja is pa ci fis ta és iré ni kus (bé kes ség -
re tö rek vő) tí pus, per sze a ma ga ha -
tá rai kö zött. 

Ez a ked ves al kal mi is me rő söm
(hi szen na gyon rit kán ta lál ko zunk)
egy fest mény ki ál lí tás meg nyi tá sa al -
kal má ból mond ta el, hogy is me ri az
ott és ak kor meg is mert ki ál lí tó mű -
vész bör tön él mé nyét. Ér de kes ki ál -
lí tás volt ez, egy bör tön la kó kü lön le -
ges fel ső érin tést ka pott, és a cel la
ma gá nyá ban fes te ni kez dett. Na -
gyon szép ké pek szü let tek eb ben a
ke ser ves élet hely zet ben. A bör tön la -
kó fes tő mű vész el is mer te, hogy ő

köz tör vé nyes bű nök mi att ju tott
bör tön be, és kü lön le ges él mé nye
volt a ha rang szó, amely reg gel, dél -
ben és es te be ha tolt a cel la fa lai kö -
zé. A megnyitón mel let te állt a bör -
tön lel kész, és el hang zott két szent ige.
Az egyik az em be ri lé lek tit ká ra vi -
lá gí tott rá, a má sik egy eti kai fel szó -
lí tás volt, de mind a ket tőt Is ten
Lel ke ih let te. 

Az em be ri lé lek kü lö nös tit ka a
meg té rés, amely egye dül és ki zá ró -
lag a Szent lé lek nek kö szön he tő. Így
hang zott a szent ma gya rá zat ar ra,
hogy mi tör tént en nek a bör tön la -
kó fi a tal em ber nek a lel ké ben: „A szél
ar ra fúj, amer re akar; hal lod a zú -
gá sát, de nem tu dod, hon nan jön, és
ho va megy: így van min den ki, aki a
Lé lek től szü le tett.” (Jn 3,8) Mert en -
nek a mennyei érin tés nek a kö vet -
kez mé nye a meg té rés, és ez még a
bör tön ben is le het sé ges. A má sik
szent ige pe dig ép pen ar ra utal,
hogy a mennyei érin tett ség után
meg van a ránk sza bott fel adat,
amely hez szin tén kér het jük a Lé lek
se gít sé gét, de itt már kül de tést kell
be tel je sí te ni: „Ne győz zön le té ged a
rossz, ha nem te győzd le a rosszat a
jó val.” (Róm 12,21) 

Mel let tem ál ló is me rő söm csak
annyit mon dott elő ször: is me ri a
bör tön él ményt, mert kö zel há rom
évet ült, és a cel la ma gá nya ret te ne -
tes. Ér de kes és drá mai tör té ne tet
mon dott el ott a ki ál lí tott fest mé nyek
kö zött, amit úgy él he tett meg, hogy
a Te rem tő meg hall gat ta az imád sá -
gát, és el be szé lé se után én tisz te let -
tel meg kö szön tem vá rat lan bi zony -
ság té te lét. 

Egy kér dés azon ban nem hagy
bé kén: a bi zony ság té tel nek, az el be -
szé lés nek az is ré sze volt, hogy
mennyi gúny nak, csú fo ló dás nak, ki -
ne ve tés nek, meg szó lás nak, meg alá -
zás nak volt ki té ve a val lá sos hi te
mi att. S így utó lag is meg döb ben ve
gon dol ha tunk rá: mi ért le het sé ges az,
hogy olyan va la kit, aki még bör tönt
is vál lal a hi te mi att, aki nek iga zi bű -
nö zők kö zött kell éve ket el töl te nie, ki
le het csú fol ni, gú nyol ni, ne vet ni?
Az el be szé lés sze rint nem is annyi -
ra a bör tön tár sak jár tak elöl a meg -
alá zó bán tás ban, ha nem az őrök, és
mi nél ma ga sabb volt a be osz tá suk,
szin te an nál in kább je les ked tek a

meg alá zás ban. Va jon mi ért? Tisz te -
let a ki vé tel nek, mert – az el be szé lő
sze rint – ott is volt ki vé tel. De mi ért
le het csú fol ni azt, aki a hi te mi att bör -
tönt vál lalt? Mi ért volt ter mé sze tes
a bör tön ben le vők szá má ra a tol vaj,
a szél há mos, vagy a gyil kos? Őket mi -
ért nem ne ve tik? Vagy mi ért nem ve -
tik meg azért, hogy má sok va gyo nát,
éle tét el vet ték? Mi ért le het va la kit –
mond juk így – ár tal mat lan hi te mi -
att ki ne vet ni, ki gú nyol ni? 

Meg döb ben tő, mi lyen al jas sá gig
ké pes süllyed ni az em ber lel ke –
mert nem egy sze rű en a test a bűn
fész ke, sok kal in kább rom lott az em -
be ri lé lek, ami kor baj ban le vő ket
ké pes ki gú nyol ni, ki ne vet ni, meg csú -
fol ni. Mert ennyi ne ga tív in du lat
van lel künk ben, ennyi kép te len ké -
pes ség, azért szo ru lunk rá a meg vál -
tás ra, és ezért kell ke gye le mért kö -
nyö rög ni, hogy a Lé lek fúj jon be le, le -
hel jen be le a mi lel künk be is – ta lán
nem an nak ér de ké ben, hogy fes te ni
tud junk, de hogy az éle tün ket Is ten
szent rend je sze rint tud juk ala kí ta ni,
foly tat ni, és ak kor még a bol dog ság
rej té lyes él mé nyét is meg ta pasz tal -
hat juk. 

Va jon ké pes-e az em ber ha lál ra -
ítél tet és hal dok lót csú fol ni, ki ne vet -
ni? Mi előtt azt vá la szol nánk, hogy
nem, la poz zunk be le a Bib li ánk ba,
mit tet tek Jé zus sal. Az evan gé lis ták
egy ön te tű en le ír ják, hogy kín zás
köz ben le kö pik, gú nyol ják, ki ne ve -
tik, és még a ke reszt alatt is ké pe -
sek koc ka já ték kal szó ra koz ni a var -
rat lan kö pe nyéért. A cím ben meg -
je le nő kér dés re még is csak azt vá -
la szol hat juk, hogy ret te ne tes tö rés
kö vet ke zett be az em be ri lé lek ben,
ami kor el kel lett hagy nia az Éden -
ker tet a fél re nyú ló Évá nak és a tor -
kos Ádám nak. 

Ne ga tív tulajdonságaink ret te ne -
te sek. Mi nél job ban lát juk ezt, an nál
in kább fel is mer jük a meg vál tá sunk
szük sé ges sé gét. S hogy ezt meg lás -
suk, na gyon nagy szük sé günk van a
Szent lé lek re! Na gyon nagy szük sé -
günk van pün kösd re! Már az is a
Szent lé lek drá ga ál dá sa és aján dé ka,
ami kor ezt fel is mer jük és szom jaz -
zuk, éhez zük, és kér jük az ő se gít sé -
gét Jé zus Krisz tus ne vé ben, hogy a
kes keny úton tud junk jár ni. 

g Ri bár Já nos

Va jon mi ért?

b A ne ves pi e tis ta evan gé li kus lel -
kész, Zin zend orf a má ig mil li ók
ál tal hasz nált bib lia ol va só Út mu -
ta tó szel le mi aty ja és kö zel két -
ezer egy há zi ének szer ző je. Ezek
kö zül az egyik leg is mer tebb az
éne kes köny vünk ben is meg ta lál -
ha tó Ve zess, Jé zu sunk cí mű (EÉ
443). Élet mű vé vel nagy ha tást
gya ko rolt Gott hold Eph ra im Les -
sing re, John Wes ley re, Fried rich
Sch lei er ma cher re, Sø ren Ki er -
ke ga ard ra, va la mint a 19. szá za -
di éb re dé si moz gal mak ra.

Zin zend orf ősi oszt rák és szász ne -
me si csa lá dok sar ja. Drez dá ban szü -
le tett (1700. má jus 26-án), ke reszt ap -
ja a pi e tiz mus aty ja, Phi lipp Ja cob
Spener (1635–1705) volt. Ál lam mi -
nisz ter édes ap ja, gróf Ge org Lud wig
von Zin zend orf (1662–1700) ko rai ha -
lá lát kö ve tő en édes any ja új ra férj hez
ment, s az egy ke gyer me ket ke gyes
nagy any ja, Hen ri et te Ka t har ina von
Gers dorff bá ró nő vet te ma gá hoz,
an nak ober lau sit ze ni bi tor kán ne vel -
ke dett. Tíz éve sen az Au gust Her -
mann Franc ke (1663–1727) ál tal ala -
pí tott hí res hal lei Pa e da go gi um di ák -
ja lett. Ezt kö ve tő en a csa lád kí ván -
sá gá ra – 1716-tól – jo got hall ga tott a
wit ten ber gi egye te men.

A stú di u mok vé gez té vel ta nul -
mány út ra ment Hol lan di á ba és Pá rizs -
ba. Út köz ben élet re szó ló él mény ben
le he tett ré sze. Az if jú gróf pom pás
hin tón ér ke zett Düs sel dorf ba, s míg
lo va it el lát ták, be tért az ot ta ni hí res
kép tár ba. Az olasz ba rokk fes té szet je -
les alak ja, Do me ni co Fe ti (1589 k.–
1623) Ec ce ho mo cí mű al ko tá sa ma gá -
val ra gad ta. A tö vis ko ro nás Krisz tust
áb rá zo ló kép al ján ol vas ha tó fel irat
meg vál toz tat ta az ígé re tes jö vő előtt
ál ló if jú gon dol ko dá sát: „Mind ezt ér -
ted tet tem, s te – va jon mit tet tél ér -
tem?” – ol vas ta. A fest mény lát tán va -
la mi egé szen új vet te kez de tét az if jú
Zin zend orf lel ké ben, és töb bé már
nem tu dott sza ba dul ni e kér dés től.

Kül föl di út ja után a szász ál lam ta -
nács tag ja lett Drez dá ban (1721–
1732), ám a po li ti kai pá lyá hoz egy ál -
ta lán nem fű lött a fo ga. 1722-ben
meg nő sült, és en ge dé lyez te, hogy a
Mor va or szág ból me ne kü lő cseh–
mor va test vé rek le te le ped je nek bert -
hels dor fi bir to kán. A test vé ri ség tag -
jai meg ala pí tot ták Herrn hut te le -
pét, ahol a gróf vé del me és nagy lel -
kű sé ge mel lett sza ba don és fé le lem
nél kül gya ko rol hat ták hi tü ket. A
bib li ai jel sza vak (Lo sun gok) na pon -

kén ti to vább adá sa 1728-ban kez dő -
dött el Herrn hut ban, mely nek foly -
ta tá sa ként az el ső nyom ta tott Út mu -
ta tó 1731-ben lá tott nap vi lá got. 

A gró fot har minc négy éve sen
avat ták evan gé li kus lel késszé. Újí tá -
sai mi att azon ban egy idő re szám űz -
ték Szász or szág ból (1736–1747). Hes -
sen tar to má nyá ba me ne kült (Wet -
terau vi dé ké re), ahol gyü le ke ze te ket
ala pí tott (Ma ri en born, Herrn ha ag).
1737-ben Ber lin ben ta lál juk, ahol a re -
for má tus ud va ri pré di ká tor, a len gyel

test vér egy let püs pö ke, Da ni el Ernst
Jab lon ski (1660–1741) a cseh–mor va
test vé ri ség püs pö ké vé avat ta. Er re
azért ke rül he tett sor, mert a len gyel
test vé rek ré gi kap cso lat ban áll tak a
cseh–mor va test vé rek kel. 

Az ezt kö ve tő év ti ze dek ben mint
hit éb resz tő pré di ká tor több ször járt
Ang li á ban, Észak-Ame ri ká ban és a
nyu gat-in di ai szi ge te ken. Cseh–mor -
va te le pe ket ala pí tott (pél dá ul az
észak-ame ri kai Bet le hem), il let ve
bá to rí tot ta, tá mo gat ta a fe nye ge tett
sor sú evan gé li kus di asz pó ra kö zös sé -
ge ket. Ha lá la kor (1760. má jus 9.) a
herrn hu ti kö zös ség 226 misszi o ná ri -
u sa a vi lág 28 pont ján vé gez te ál dá -
sos szol gá la tát.

Vé gül áll jon itt a Meg vál tó já hoz
va ló ren dít he tet len ra gasz ko dá sá ról
szó ló egyik jól is mert ének ver se:
„Ne velj min ket oly egy ség re, / Mint
Atyád dal egy te vagy, / Amíg eggyé
lesz nek vég re / Hí ve id az ég alatt, /
Míg Szent lel ked tisz ta fé nye / Lesz
csak fé nyünk és na punk, / S a vi lág
meg lát ja vég re: / Ta nít vá nya id va -
gyunk.” (EÉ 266,4)

g Dr. Blázy Ár pád

250 éve hunyt el a herrn hu ti
testvér gyü le ke zet ala pí tó ja,

gróf Ni ko laus Lud wig
von Zin zend orf
(1700–1760)

Zin zend orf mell szob ra Herrn hut ban

A nagy re for má tor, Lu ther Már ton
(1483–1546) egyik 1517-ben írt le ve -
lét fe dez ték fel egy sváj ci auk ci ós ka -
ta ló gus ban – kö zöl te a Szász-an -
hal ti Lu ther-em lék he lyek Ala pít vány
szó vi vő je Wit ten berg ben. A le vél lé -
te zé sé ről ed dig nem is tud tak a ku -
ta tók. Az ala pít vány vé gül az ár ve ré -
sen meg vá sá rol ta a rit ka sá got, ame -
lyet má jus ne gye di kén lát hatott elő -
ször a nyil vá nos ság. 

Az 1517. már ci us 28-án kelt le ve -
let az ada tok sze rint Lu ther Már ton
ba rát já nak és rend tár sá nak, Jo hann
vagy Jo han nes Lang nak (1487 k.–
1548) ír ta. Lang több évig te vé keny -

ke dett Wit ten berg ben pro fesszor -
ként, és 1516-tól ko los to ri elöl já ró
volt Er furt ban. Mint is me re tes, Lu -
ther 1517 ok tó ber vé gén szö gez te ki
té zi se it a wit ten ber gi vár temp lom
ka pu já ra.

Az ala pít vány ada tai sze rint Lu ther
Már ton tól 1517-ből ti zen egy ere de ti
le vél ma radt fenn, to váb bi ti zen egy -
ről csu pán kor tár sai le írá sai alap ján
van tu do má sunk.

Luther Márton ki lenc ven öt
tételeinek nyil vá nos ság ra ho za ta lá val,
1517. ok tó ber 31-én in dí tot ta el Lu ther
a re for má ció fo lya ma tát.

d For rás: epd/evan ge li kus.hu

Elő ke rült egy ere de ti Lu ther-le vél
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Katyn. Alig múlt el a mély gyász, új ból föl sza kad nak a ré gi se bek. Ne he zen
fel fog ha tó tra gé dia, so ha nem tud juk meg, mi lyen go nosz erők mű köd nek
a mély ség ben. Kü lö nös me men tó. S nem tu dok sza ba dul ni a vé get nem érő
kép től: áp ri lis 10-én meg szó lalt Krak kó ban a Zsig mond-ha rang. 1521 óta őr -
kö dik a wa we li szé kes egy ház tor nyá ban. Ki vé te les al kal mak kor zen ge ti meg
érc hang ját: nagy örö met és nagy fáj dal mat ki ált szét az or szág ban. Ahogy
tet te az el ső és má so dik vi lág há bo rú kez de tén vagy Ka rol Wojty la pá pá vá
vá lasz tá sa kor. Itt zúg ben nem, ko mor és mél tó ság tel jes han gon, de most mint -
ha az egész vi lág nak zen get né las sú érc sza va it: „Ne fél-je-tek! Ne fél-je-tek!”

* * *

Öröm és szo mo rú ság. El mond ha tat lan bol dog ság, hogy vég re meg szűnt ez
a fél év szá za dos ura lom. A tob zó dás és kor rup ció, az er kölcs leg mé lyebb re
süllye dé se. A térd re zu hant nem zet rug do sá sa. De né hány nap után már itt
van a szo mo rú ság. Nincs kü lö nö sebb ba jom, süt az arany má ju si nap. Még -
is, ez a meg mér ge zett lég kör és gyű lö let nem múlt el. A kár ör ven dők és a
vész ma da rak elő búj tak. A re mény sza va it kell meg fo gal maz ni, dol goz ni, igen.
De fény is kell az írás hoz és a te rem tés hez. Jó kedv. Új ra el kel le ne mon da -
ni a zsar no ki ha ta lom ki szol gá ló i nak: egy ha zát le het bí rál ni és meg ítél ni. De
el árul ni nem le het! Árul ni fil lé re kért. Szép sé gét, ve szen dő ér té ke it sem mi -
be ven ni, fá radt öre ge it ki gú nyol ni.

* * *

Ort utay Gyu la: Nap ló I–III. A je les nép rajz tu dós gyűj te mé nye ta nul sá gos ol -
vas mány. A Sze ge di Fi a ta lok Kol lé gi u má ból ho gyan ke rült a Ká dár-rend szer -
be. Bu day György, Rad nó ti Mik lós ba rá ti kö ré ből a zsar no ki kor ki szol gá lói kö -
zé: előbb kul tusz mi nisz ter (1947–50), majd a Ha za fi as Nép front el nö ke (1964-
től). Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem ta ná ra, min den ha tó rek to ra (1957–
63). Nap ló i ból ki tű nik: hitt ab ban, hogy a bol se viz mus és a ha zai szo ci a liz mus
jó. Igaz, en nek el len ke ző jét ál lan dó an meg ta pasz tal ta. Sok szor a sa ját bő rén,
még is vé gig csi nál ta, so sem lé pett ki alan tas sze re pé ből. Úgy tű nik, ma gá nak
ír ta nap ló it, tá vol ság tar tó an, ke vés ön kri ti ká val. Meg ké sett szem be né zé se ez
a száz év vel ez előtt szü le tett tu dós nak, bár a né hány je les kor tár sá ra va ló vissza -
em lé ke zés fon tos do ku men tum a ször nyű ha ta lom ter mé szet raj zá ról.

* * *

Szá raz ság. Az egész Ószö vet ség ben vissza té rő rém kép az aszály le írá sa. Az eső -
ért al ku doz nak, s mi kor a pró fé ta meg kö nyö rül az éhe ző kön, a szol ga el megy a
ten ger part ra, hogy meg les se az eget. „Te nyér nyi fel hő” tűnt elő – hall juk a jó hírt.
Most, ami kor ilyen esz ten dő ket érünk meg mi is, s vár ha tó, hogy az egész vi lág
ég haj la ta vál to zik, töp reng he tünk, mint Jó zsef Egyip tom ban. Csak nem hét éven -
ként, ha nem éven ként, de le het, na pon ta. Dél ben har minc-negy ven fok me leg
éget ben nün ket, éj sza ka pe dig hi deg van. Las san meg ért jük, nem kü lön le ges do -
log ez a ter mé szet ben, ott is minden nek oka van, a vi lág rend örök üte me ez.

* * *

Dr. Kamp Sa la mon. Hall ga tom a je les kar na gyot, ho gyan be szél gye rek -
ko rá ról, ta ná ra i ról, az ál ta la ve ze tett Lu the rá nia kó rus ról, Bach ze né jén ke -
resz tül is meg fo gal ma zó dó hi té ről. Sze rény ség és szol gá lat csen dül sza va -
i ból, a Bib lia ele ven ere je. A gon dol ko dás sza bad sá ga. Fo lya ma tos és fá rad -
ha tat lan hű ség a szép ség iránt, hogy a De ák té ren föl zen gő Má té-pas si ót egy
or szág fog ja meg is mer ni. És a nagy temp lom a ze ne óri ás mű ve i nek a he lye
lesz. Így vall kó ru sá ról: „Fá ra do zunk, hogy úgy szó lal jon meg az ének, ahogy
még so ha. Ma ga Is ten jöj jön kö zénk!” A ba rá tok is te het sé ges és tisz ta em -
ber nek tart ják. Ma, ami kor leg töb ben a pénz után fut nak, ő a be csü le tes -
ség nek és a tu dás nak az apos to la. Aki azt is tud ja, hogy Jo hann Se bas ti an
Bach ze né je min dig ak tu á lis – mennyei mu zsi ka.

* * *

Má ju si zá por. Vá rat la nul jött, ver te a szom jas föl det, az er kély ab la kát. Az -
után el si e tett, és már föl is ra gyo gott a nap. Utá na sé ta az ut cá ban. Pá rol gó,
sö tét zöld ker tek, ha ra gos bő ség min de nütt. A le vert vi rág szir mok bor dó sző -
nye gek, víz tó csák ban ma da rak fü röd nek. Vé let le nül ve szem ész re, hogy né -
hány öreg fa – kö zöt tük ré gi ba rá tom is – ha lá lo san be teg. A fű min de nütt
bo kán fe lül ér, te le arany sár ga ki ke riccsel. Egy nyu godt dél előtt, az után föl -
zúg nak a fű nyí rók, mint ki szu pe rált, ber re gő harc ko csik.

* * *

Bé ky Gel lért. Új ra Ta hi ban, öreg ba rá tom nál. Öt ven évig volt Ja pán ban: ta -
ní tott és lel ki gya kor la to kat ve ze tett. És ír ta fi nom szö vé sű köny ve it, aho gyan
ő mond ja: el ne fe lejt se a gyö nyö rű ma gyar nyel vet! Ha be le la po zunk, úgy
érez zük, mint ha egy tisz tán foly do gá ló he gyi pa tak ból kor tyol nánk. Több mint
tíz esz ten de je itt hon él, de itt is hó na pok alatt lel kes hí ve ket to bor zott maga
kö ré hi he tet len sze rény sé gé vel és su gár zó egyé ni sé gé vel. Na gyon tisz te li a
ke le ti val lá sok ér té ke it, ugyan ak kor mély hit tel kö tő dik Jé zus Krisz tus hoz.
Nem tud ja meg ta gad ni ön ma gát, sű rűn vissza tér a két or szág hoz. „Itt Ma -
gyar or szá gon go nosz po gány ság van!” – mond ja szo mo rú an. „Ja pán ban az
el len té te” – foly tat ja, majd el csen de se dik. Me sél a kin ti ba rá tok ról, a leg utób -
bi lá to ga tá sá ról. Ta lál ko zott olyan csa lád dal, ahol több val lás él együtt. Még -
is bé kes ség van és tü re lem, va la mi lát ha tat lan sze re tet öle li össze őket.

* * *

A ma gyar zász ló. Alig lát ni fen nen lo bo gó ma gyar zász lót. Ma is a na ci o -
na liz mus és az el len zé ki ség jel ké pe. Szol ga ság ba bu tul tunk, és ma rad tunk
annyi fá jó év ti zed után is, és fel tá ma dá sunk ra alig van re mény. Ezért ked -
ves ne kem a kö ze li ut ca öreg ta ní tó ja, aki nek fél tett kin cse az er kély re ki tű -
zött pi ros-fe hér-zöld zász ló. Ko pott és rö vid a rúd ja, hi szen a szél gyak ran
le té pi éj sza ka. És sze re tem a fi a tal di á kot is a busz meg ál ló ban: ő vé kony sza -
la got kö tött ne héz há ti zsák já ra, úgy ün ne pel min den nap. Most, hogy új la -
pot nyi tot tunk tör té nel münk ben, kí ván csi an vá rom, va jon leng-e majd ma -
gyar zász ló az új já szü let ni aka ró Ma gyar or szá gon.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2010)

A na pok ban újabb test vér egy há zi
kap cso la ta szü le tik egy há zunk nak: az
olasz evan gé li kus egy ház zsi na ta
má jus 1-jén hagy ta jó vá egy han gú
sza va zás sal az együtt mű kö dé si szer -
ző dést, ame lyet ma gyar rész ről a
má jus 14-i zsi na ti ülés erő sít majd
meg, és pün kösd kor lép het élet be.
En nek a je len tős lé pés nek – a re mé -
nyek sze rint – a gyü le ke ze ti kap cso -
la tok tól a teo ló gi ai együtt mű kö dé sen
át a kö zös nem zet kö zi fel lé pé sig ter -
je dő ha tá sa le het. Ez a fel eme lő ese -
mény adott al kal mat ar ra, hogy egy -
há zunk kép vi se le té ben Fa bi ny Ta más
püs pök és Ko rá nyi And rás, a zsi nat
lel ké szi el nö ke részt ve gyen az olasz
test vér egy ház zsi na ti ülé sén.

Itá li á ban éven te egy szer, ak kor
vi szont négy-öt na pon át ülé se zik a
zsi nat, amely a kon zisz tó ri um mel -
lett meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a
né hány ezer lel ket szám lá ló, több nyi -
re né met aj kú evan gé li kus ság éle té -
ben. A „pá pa ár nyé ká ban” evan gé li -
kus nak len ni min den ér te lem ben
ki hí vás nak szá mít – meg kell küz de -
ni a mé di á ban va ló min den egyes
meg je le né sért, a nyol c ez re lé kes adó -
fel aján lá sért az adó zók kö ré ben, Lu -
ther és az evan gé li kus val lás meg is -
mer te té sé ért a ka to li kus ten ger ben,
a két nyel vű ség ki hí vá sá val az egy há -
zon be lül. Ez utób bi nak szép pél dá -
ja a most be mu ta tott, olasz–né met
pró ba éne kes könyv, amely a re mé -
nyek sze rint egy év múl va – a szük -
sé ges ja ví tá sok után – vég le ges for -
má ban is meg je len het majd.

Nem le het olyan ki csi egy egy ház,
hogy fe szült sé gek ne le gye nek ben -
ne. Kü lö nö sen, ha olyan ne héz fel ve -

té sek meg tár gya lá sá ra ke rül sor, mint
a kü lön bö ző kap cso la ti élet for mák,
be le ért ve az azo nos ne mű ek kö zöt ti
kap cso lat egy há zi ke ze lé sét. Ha tal -
mas kü lönb ség mu tat ko zik már ab -

ban is, aho gyan Olasz or szág ban és
Né met or szág ban – az olasz or szá gi
evan gé li ku sok két meg ha tá ro zó hát -
or szá gá ban – ren del kez nek er ről.
Az itá li ai evan gé li kus zsi nat most egy
év re min den egyes gyü le ke zet be vo -
ná sá val tár gyal ja a ki ala kí tan dó ál lás -
pon tot, ki emel ten hang sú lyoz va a lel -
ki pász to ri se gít ség nyúj tás fon tos sá -
gát és az együtt élé si for mák alap ve -
tő meg kü lön böz te té sét a há zas ság tól.

A ve ro nai zsi nat meg vá lasz tot ta az
egy ház ve ze tő sé gét is: Hol ger Mil kau
ná po lyi lel készt – aki már négy éve ve -
ze ti az egy há zat – újabb négy esz ten -
dő re meg erő sí tet te hi va ta lá ban, he -
lyet te se Ul rich Ec kert mi lá nói lel kész
lett. Az ün ne pé lyes be ik ta tá si is ten -

tisz te le ten egy há zunk kép vi se lő je is ál -
dást mon dott a tiszt ség vi se lők re.

Ve ro na Ró meó és Jú lia vá ro sa -
ként is mert az egész vi lá gon, ke ve seb -
ben tud ják, hogy olyan – az apos to li

idők ből va ló – aré ná ja van, amely
csak a ró mai Co los se um hoz fog ha -
tó, és amely hez szo mo rú em lé kek is
fű ződ nek a ke resz tény ül dö zé sek ko -
rá ból. Mi, ma gya rok sem le he tünk
büsz kék ar ra, hogy a vá ros kró ni ká -
ja őr zi a 900-as évek ben ar ra járt ka -
lan do zó őse ink ször nyű pusz tí tá sá -
nak kö rül mé nye it. Mind ez zel együtt
azt re mél jük – aho gyan Fa bi ny Ta -
más kö szön tő jé ben is meg fo gal maz -
ta –, hogy a Ve ro ná ból in du ló egy há -
zi part ner ség nem Ró meó és Jú lia
kap cso la tá nak szo mo rú út ját jár ja
majd, ha nem ál dá sa i val fe led tet ni
tud ja az egy év ez red del ez előt ti ma -
gyar ka lan do zó lá to ga tás se be it is.

g K. A.

Újabb test vér egy há zi együttműködés
Be szá mo ló az olasz evan gé li kus zsi nat nál tett lá to ga tás ról

Mint egy a be szél ge tés „fel ve ze té se -
ként” kül föl di pél dák ke rül tek elő,
mint pél dá ul a svéd ál lam egy ház, ahol
már 2007 óta ál dást kap hat nak az
azo nos ne mű pá rok, vagy Ame ri ka,
ahol a leg több teo ló gi ai fa kul tás ra ho -
mo sze xu á li sok is jár hat nak, sőt egyes
he lye ken lel késszé is szen te lik őket. 

A min den kit leg in kább iz ga tó kér -
dés re, hogy va jon Ma gyar or szá gon
mi kor lesz annyi ra ki éle zett a kér dés,
hogy ha son ló dön té se ket kell jen hoz -
ni uk az egy há zak nak, nem kap hat tak
vá laszt az ér dek lő dők. De még a
cím ben meg fo gal ma zott, egy sze rű -
nek tű nő di lem má ra sem. Ugyan ak -
kor meg erő sí tést kap hat tak afe lől,
hogy szük ség van a pár be széd re,
egy más gon do la ta i nak, ta pasz ta la ta -
i nak meg hall ga tá sá ra, szak mai tu dá -
sá nak fel hasz ná lá sá ra. 

Ak kor len ne iga zán elő re vi vő a dis -
pu ta, ha je len len ne egy érin tett is,
hogy ne csak ró luk, de ve lük is be szél -
hes sünk – ál la pí tot ta meg Gáncs
Pé ter. Majd el mond ta, hogy bár ő
nem or di nál na ho mo sze xu á li so kat
lel késszé, de azt en ged né, hogy teo -
ló gi át vé gez ze nek, és lel ki gon doz zák
a hoz zá juk ha son ló kat.

Dr. Fa bi ny Ti bor azt is ki je len tet -

te, hogy nem ért egyet az azo nos ne -
mű ek há zas sá gá nak meg ál dá sá val,
sem a lel ké szek or di ná lá sá val. Hang -
sú lyoz ta: hi ba, ha nem te ma ti zál juk
kel lő en a kér dést, de nem kel le ne
ennyi re túl te ma ti zál ni sem, mert
ez zel csak a vi lág ban már úgy is túl -
zot tan elő re nyo mu ló ho mo sze xu á lis
lob bit erő sít het jük. 

Ez utób bi gon do lat tal – a té ma túl -
te ma ti zá lá sá val – ifj. Cser há ti Sán dor
nem ér tett egyet, és nem is gon dol -
ja, hogy ön ma gá ban bűn nek ti tu lál -
hat nánk ezt az „adott sá got”. A Bib lia
nem min den té má ban kom pe tens,
aho gyan ez eset ben sem mu tat egy -

ér tel mű irányt – Jé zus nem is em lí ti
a ho mo sze xu a li tás je len sé gét.

Dr. Reuss And rás rá mu ta tott ar ra,
hogy a sok szor idé zett Róm 1,28-ban
nem azt ol vas suk, hogy a ho mo sze -
xu a li tás bűn, ha nem hogy bün te tés,
mi vel Is ten „ki szol gál tat ta őket a
tisz tá ta lan ság nak”. Ugyan ak kor nem
minden nek van jo go sult sá ga, ami
Is ten ál tal ada tik; le het és kell küz de -
ni bi zo nyos je len sé gek el len – a ho -
mo sze xu a li tás nem Is ten rend je. 

Bár egy sé ges ál lás pont nem ala kult
ki a be szél ge tés so rán, pár rész le tet
il le tő en azo nos vé le mé nyek han goz -
tak el: elő ször is, a té ma kap csán az
em ber ről és a há zas ság ról mint fér fi
és nő egy sé gé ről kell be szél ni; to váb -
bá: a sze re tet és a nyi tott ság el fo gad -
ja a ho mo sze xu á li so kat is. Egy há zi

kö zös sé ge ink nek meg kell ta nul ni uk
a más adott sá gok kal élők be fo ga dá -
sát és sze re tet tel va ló in té sét. Jé zus
nem hagy ta jó vá a há zas ság tö rő
asszony hűt len sé gét, de nem is en -
ged te, hogy vád lói meg kö vez zék őt.

g Hor váth-He gyi Áron

BŰN VAG Y NE M BŰN?

Ho mo sze xu a li tás és egy ház
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b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Teo ló gus ott ho ná nak ká pol -
ná ja adott ott hont má jus 10-én a Ho mo sze xu a li tás és egy ház cí mű ke -
rek asz tal-be szél ge tés nek, me lyet a Lu ther Már ton Szak kol lé gi um és
az egye te mi gyü le ke zet kö zö sen szer ve zett. A kö zel fél száz fős hall ga -
tó ság előtt – dr. Orosz Gá bor Vik tor nak, az egye tem ad junk tu sá nak a
mo de rá lá sá val – négy meg hí vott ven dég be szél ge tett az ér zé keny té -
má ról: Gáncs Pé ter püs pök, dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor, dr. Reuss And -
rás pro fes sor eme ri tus és ifj. Cser há ti Sán dor lel kész.
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Az 1923 má ju sá nak kö ze pén Nagy -
oro szi ban szü le tett fes tő mű vész, Ré -
ti Zol tán a szü le i től – sok fon tos do -
log mel lett – evan gé li kus hi tét kap -
ta örö kül. Épí tő mes ter édes ap já nak
több köz épü le te áll a kö ze li Ér sek vad -
ker ten, aho vá a csa lád még a mű vész
gyer mek ko rá ban át te le pült.

Ré ti Zol tán a ba las sa gyar ma ti gim -
ná zi um ba ke rült, majd a mis kol ci
evan gé li kus ta nár kép zőt vé gez te el,
ahol ti zen ki lenc éve sen ta ní tói és
kán tor dip lo mát ka pott. Egy nyír sé gi
ta nya si is ko lá ban kezd te meg pe da gó -
gu si pá lyá ját, és a vé let len úgy hoz ta,
hogy a szom szé dos is ko lá ban – a II.
man da bo ko ri ban – az ugyan csak
evan gé li kus Vá ci Mi hály ok tat ta a ne -
bu ló kat. Az ek ko ri ban a kép ző mű vé -
szet és az iro da lom, a köl té szet iránt
egy aránt ér dek lő dő Vá ci Mi hály és Ré -
ti Zol tán élet re szó ló ba rá tok let tek. 

Ré ti Zol tán 1943-ban kezd te meg
ta nul má nya it a Ma gyar Kép ző mű vé -
sze ti Fő is ko lán, mes te re Kon tuly Bé -
la volt. A há bo rú ál tal meg akasz tott
kép zést 1969-ben fe jez te be.

A vi lág há bo rút át vé szel ve nyu ga ti
ha di fog ság ba ke rült. On nan ha za tér -
ve előbb Pat var con, majd 1950-től Ba -
las sa gyar ma ton kez dett el ta ní ta ni. A
vá ros ban több kó rust is ala pí tott és
ve ze tett. 1953-ban a Ze ne aka dé mi án
ze ne ta ná ri ok le ve let szer zett. Az ál -
ta la 1963-ban ala pí tott ba las sa gyar -
ma ti ze ne is ko la igaz ga tó ja, ta ná ra
volt húsz éven át. Ze ne tör té ne ti ku -
ta tá sai so rán fel tár ta a ba las sa gyar -
ma ti szü le té sű Ró zsa völ gyi Márk

(1789–1848) élet mű vét, és mo nog rá -
fi á ban tet te köz zé, mely im má ron
má so dik ki adás ban is meg je lent. Ze -
né vel kap cso la tos mű kö dé se mel -

lett fo lya ma to san fes tett, és küld te ki -
ál lí tá sok ra ké pe it. Ked velt té má ja a
nóg rá di táj, il let ve az ott élő, mun kál -

ko dó em ber. Ké pei a ter mé szet han -
gu la tát ér zék le te sen idé zik fel. 

Mun kás sá gá ban fon tos he lyet fog -
lal nak el ze nei vo nat ko zá sú ké pei és
iro dal mi mű vek ál tal ins pi rált al ko tá -
sai. Leg si ke rül tebb raj -
za it, ak va rell so ro za ta it
al bu mok ba ren dez ve
ki ad ja, ily mó don is
meg is mer tet ve őket
kö zön sé gé vel. Így je -
lent meg a Föld kö zel -
ben (1981) cí mű rajz al -
bu ma, a …lel kem fel fe -
lé tör két ki adást meg -
ért al bu ma (1983, 1987),
amely Ma dách Im re
Az em ber tra gé di á ja cí mű drá má já hoz
ké szí tett ak va rell je it tar tal maz za. Meg -
je len tek to váb bi so ro za tai is: Ak va rel -
lek Kom já thy Je nő köl te mé nye i hez
(1993), Mik száth-ak va rel lek (1997),
Ba las si Bá lint ver se i hez (2004) és
Ma dách Im re Mó ze sé hez (2008).

Mű vé sze tét nem csu pán itt hon, de
kül föl dön – Ja pán ban, Ang li á ban, Er -
dély ben, a Fel vi dé ken, Len gyel or -
szág ban – is ki ál lí tá so kon is mer -
het te meg a kö zön ség.

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um ban ti zen öt Ré ti-ak va rellt lát -
hat nak az érdeklődők. A víz fes tés
tech ni ká já ból adó dó lágy tó nus vál -
tá sok már a fo ga dó kép ese té ben jól
meg fi gyel he tők. Mik száth Kál mán
pi pá zó arc má sa (2002) a ki ál lí tás ta -

lán egyik leg erő tel je sebb mun ká ja. A
füst mö gül elő buk ka nó, me ren gő
te kin te tű író em lék ké pe ink ben is
így él. Báj és har mó nia jel lem zi a
nagy írónk egy ko ri – most em lék mú -
ze um ként mű kö dő – la kó he lyét áb -
rá zo ló, A hor pá csi Mik száth Kál -
mán-kas tély (1960) cí mű kis mé re tű
víz fest mé nyét. 

Az ol vas má nya ink ból va la mennyi -
ünk ál tal is mert Mik száth-tör té ne tek

ak va rell ben új ra köl -
tött vál to za tai mint egy
to posz ként, tá vo li em -
lék kép ként idé zik meg
az iro dal mi mű vek
ese mé nye i nek egy-egy
jel lem ző rész le tét. Így
lát hat juk vi szont Szent
Pé ter es er nyő jét; La -
pajt, a hí res du dást; a
né hai bá rányt; a kis
csiz má kat és még szá -

mos is mert no vel la mo tí vu mát. Ré ti
Zol tán au ten ti kus mó don, fi nom
ecset vo ná sok kal, jel lem ző szí nek kel
ér zé kel te ti a dim bes-dom bos nóg rá -
di tá jat és an nak la kó it. 

Szü le tés nap ján mást sem kí ván ha -
tunk, mint hogy Is ten él tes se so ká ig!
Bíz va ab ban, hogy még sok ilyen szép
ké pet al kot, s hogy még sok ha son ló
ki ál lí tás él ménnyel gaz da god ha tunk.

Mik száth Kál mán – Ré ti Zol tán
ak va rell jei. A ki ál lí tás meg te kint he -
tő 2010. ok tó ber 31-ig az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ban.

A szerző a Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lektorátus mű vé -
sze ti főtanácsadója

Tárlat az evan gé li kus mú ze um ban
Ré ti Zol tán Mik száth Kál mán nal kap cso la tos ak va rell jei

b Hang sze rek gaz dag tár há za, egy
meg je lent szak könyv, vi deo fel -
vé te lek és ha tal mas adag el kö te -
le zett lel ke se dés – ez várt rám
Var va sovsz ky Já nos né Velsz Dó -
ra ba rát sá gos ott ho ná ban. A ze -
ne te ra pe u ta ta nár nő a ren del ke -
zé sünk re ál ló szűk idő ke ret ben
igye ke zett mi nél töb bet meg -
osz ta ni ve lem az évek hosszú so -
ra alatt fel gyü lem lett po zi tív ta -
pasz ta la ta i ból.

– Kezd jük ta lán a leg ele jén: ho gyan
lesz egy pe da gó giai és pszi cho ló giai
vég zett sé ggel is bíró zon go ra- és szol -
fézsta nár nő ből ze ne te ra pe u ta?

– Lé pés ről lé pés re, ele in te in kább
ösz tö nö sen, au to di dak ta mó don érez -
tem rá a ze ne te rá pi á ra. A het ve nes
évek ele jén ze ne ta nár ként dol goz -
tam, és meg volt már a pszi cho ló gi ai
vég zett sé gem is, ami kor részt ve het -
tem az Or szá gos Pe da gó gi ai In té zet ál -
tal élet re hí vott kor rek ci ós osz tá lyok
te rá pi ás mun ká já ban. A hát rá nyos
vagy ve szé lyez te tett hát tér ből ér ke zett,
lel ki leg sé rült gye re kek kel va ló fog lal -
ko zás so rán gyak ran al kal maz tunk ko -
moly ze nét a te rá pia ré sze ként. Pél dá -
ul Dvořák-szim fó ni á ra tán col tunk a
gye re kek kel, vagy Sme ta na Mold va cí -
mű da rab ját hall gat va kék kel meg fes -
tet ték a „ze nét”. Ilyen „elő élet” után –
évek kel ké sőbb – ta lál koz tam Hans-
Hel mut De  cker-Vo igt tal, és az ál ta la
ve ze tett ze ne te rá pi ai in té zet ben ta nul -
va sze rez tem ze ne te ra pe u ta vég zett -
sé get Ham burg ban.

– Egy ön ál tal írt köny vet tar tok a
ke zem ben, amely nek Ze ne te rá pia és
gyógy pe da gó gia sú lyo san és hal mo -
zot tan sé rül tek in téz mé nye i ben a
cí me. Ez a kö tet na gyon jól össze fog -
lal ja és pél dák kal gaz da gon il luszt -
rál ja azo kat a mód sze re ket, ame lyek -
hez ön nek is olyan sok si ker él mé nye
fű ző dik.

– A ze ne te rá pia cél ja, hogy bár -
mely lel ki vagy tes ti prob lé má ból fa -
ka dó za vart, ki egyen lí tet len sé get,
be teg sé get vagy fo gya té kos sá got az
egyén ál la po tát fi gye lem be vé ve fel -

tár jon és ja vít son élet kor tól és nem -
től füg get le nül. Fon tos szem pont ként
ér vé nye sül nek a ke ze lő or vos meg ál -
la pí tá sai, ja vas la tai, va la mint az adott
szo ci á lis kö rül mé nyek. Ha tes ti vagy
szel le mi fo gya ték kal élő sze mélyt
ke ze lünk a ze ne te rá pia se gít sé gé vel,
ak kor cél le het a ke zelt egyén lel ki éle -
té nek gaz da gí tá sa, az egyén ön te vé -
keny sé gé nek az adott ál la pot hoz ké -
pest ma ga sabb szint re eme lé se, va -
la mint tes ti mű kö dé sé nek fej lesz té -
se. Sok eset ben az ér zel mi fe szült sé -
gek sza bá lyo zá sa, ne tán az ag resszív
haj la mok csök ken té se a fel adat.

– Em lí te ne egy-két pél dát?
– Évek kel ez előtt a fog lal ko zás ra

be vitt kis mé re tű, több nyi re ütős
hang sze rek se gít sé gé vel se gít sé get
tud tam nyúj ta ni egy tíz-ti zen öt fős,
mell mű té ten át esett cso port nak. A
nyír egy há zi Élim evan gé li kus ott -
hon ban hét hó nap alatt he ti egy ta -
lál ko zás ke re té ben si ke rült egy ti zen -
hat éves hal lás- és be széd fo gya té kos
lányt ad dig el jut tat ni, hogy míg a te -
rá pia ele jén csak fe ke te-fe hér és né -
hány pasz tell fol tot raj zolt a pa pír ra,
a vé gén tel je sen szí nes és az egész la -
pot ki töl tő ké pet ké szí tett. De nagy
sze re tet tel gon do lok ar ra a víz fe jű,
tizenkét éves kis lány ra is, aki a ze né -
nek és egy pu ha ken dő si mo ga tá sá -
nak ha tá sá ra egy idő után nem csak
el mo so lyo dott, ha nem meg  is for dí -
tot ta a fe jét. En nél a be teg ség nél ez
na gyon rit kán tör té nik meg, ezért
volt nagy si ker él mé nyünk. Fon tos él -
mé nye im kö zé tar to zik, ami kor enu -
re ti kus, az az ágy ba vi ze lő gye re kek -
kel ér tünk el je len tős mér té kű ja vu -
lást. De em lít het ném azt a na gyon
erő sen da do gó öt éves kis fi út is, aki
más fél éves, he ti egy sze ri ke ze lés
után szép ki ej té si ver senyt nyert.

– Mennyi re tu da tos az adott te rá -
pia so rán hasz nált ze ne vagy hang szer
ki vá lasz tá sa?

– Elöl já ró ban na gyon fon tos an nak
rög zí té se, hogy nem a mű vé szi szin -
tű mu zsi ká lás a cél. A ze ne és a
hang sze rek csu pán esz kö zei a lel ki

gyó gyu lás nak, ezért a te ra peu tá nak
tisz tá ban kell len nie az zal, hogy pél -
dá ul me lyik hang nem vagy hang ma -
gas ság mi lyen ha tást vált hat ki a be -
te gé ből. Azon ban na gyon sok eset -
ben imp ro vi zál a te ra peu ta. Men jünk
csak oda a zon go rá hoz, hogy il luszt -
rál has sam az egyik tör té ne tet!

Egy pszi cho ló gus ba rát nőm egyik
al sós kis lány pá ci en se jó ta nu ló volt,
de na gyon vissza hú zó dó, és bi zo nyos
na po kon ágy ba vi zelt. Pró bál ták ki -
de rí te ni az okát, és en gem is meg kér -
tek, hát ha ze ne te rá pi á val si ke rül. A
te rem ben oda ül tünk a zon go rá hoz,
és ta lá lom ra le zon go ráz tam a ne vét,
hi szen min den név hez köt he tő egy
dal lam sor. Én a mély han gok nál ját -
szot tam, míg őt a ma gas han gok
bil len tyű i nél kér tem er re. Majd hang -
ma gas sá got cse rél tünk, és a zon go -
ra fe let ti nap tár ra pil lant va ta lá lom -
ra ki vá lasz tot tam a Sán dor ne vet. S

ak kor hir te len ez a halk sza vú, csön -
des kis lány olyan erő vel kezd te el pü -
föl ni a bil len tyű ket, hogy rá jöt tem, itt
kell len nie a ti tok nak.

– És mi volt az?
– Az édes ap ját Sán dor nak hív ták,

s mi vel a szü lők el vál tak, a hó nap bi -
zo nyos hét vé gé it a kis lány az apu ká -
nál töl töt te. Ami kor kö ze le dett a so -
ros hét vé ge, ak kor je lent ke zett a
lel ki stressz tü ne te ként az ágy ba vi -
ze lés.

– A mos ta ni be szél ge té sünk so rán
meg mu ta tott ne kem egy vi deo fel vé telt
is, amely 1998. jú ni us 29-én a nyír egy -
há zi Ér tel mi Fo gya té ko sok Nap kö zi
Ott ho ná ban ké szült. Az itt al kal -
ma zott mód szert a Du na Te le ví zió ta -
valy de cem ber 24-ei Kí ván ság ko sár
cí mű mű so rá ban is be mu tat hat ta.
Össze fog lal ná rö vi den a lé nye gét?

– Ez egy ze nei imp ro vi zá ci ós te vé -
keny ség, amely so rán a hang sze rek
mel lett ter mé sze ti fest mé nyek is
meg je len nek. A te rá pi á ban részt ve -
vő ta gok nak – mint egy al kal mi ze -
ne kar nak – imp ro vi za tív mó don

meg kell ze né sí te niük a ké pen lá tot -
ta kat. Pél dá ul ér zé kel tet ni ük kell a fo -
lyó tük rén meg csil la nó fé nye ket vagy
a ro va rok züm mö gé sét. Eh hez vi -
szont szük ség van egy „kar mes ter re”,
aki le het a te ra peu ta vagy a cso port
egyik tag ja. Kar mes ter pál ca he lyett
azon ban a fest mé nye ken sze rep lő
ter mé sze ti je len sé gek raj zos szim bó -
lu ma it hasz nál ja, ame lyek egy ben
egy-egy hang szert is je len te nek. Így
ami kor az „ál ta la írt ze ne mű” par ti -
tú rá ja ként fel mu tat egy szim bó lum -
kár tyát, ak kor tu laj don kép pen já -
ték ra szó lít ja fel azt a ze nészt, aki nél
a meg fe le lő hang szer van. Pél dá ul a
nap ko ron got je lö lő és áb rá zo ló rajz
a nagy cin tá nyér, míg a fény su ga rat
je lö lő há rom szög a tri an gu lum je le.
Az imp ro vi zá ció na gyon al kal mas az
egy más ra fi gye lés fej lesz té sé re, il -
let ve a má sik em ber to le rá lá sá nak
gya kor lá sá ra is. A nyír egy há zi fel vé -
te len jól lát szik, hogy az amúgy ön -
tör vé nyű Down-kó ros sze mé lyek
mi lyen ma gas szint re ju tot tak e te rá -
pia se gít sé gé vel.

– Gya kor ló evan gé li kus ként – di -
ák ko rá ban öt évet kán tor ko dott is a
győr-ná dor vá ro si gyü le ke zet ben –,
ta pasz ta la ta sze rint, e mun ka so rán
mennyi re se gít a hit?

– Én azt val lom, hogy te ra peu ta -
ként ak kor tu dom a baj ba ju tott lel -
ket rend be hoz ni, ha ab ba a lé lek be
a krisz tu si sze re te tet tu dom be vin ni.
S ez nem megy más képp, csak ha ma -
gam is a Meg vál tó kö ze lé ben élek.
Azok a faj ta pszi cho ló gi ai is ko lák és
irány za tok, ame lyek az ön meg va ló -
sí tást hir de tik, előbb-utóbb zsák ut -
cá ba ve zet nek. Nyug dí ja zá som előtt
is több he lyen ta ní tot tam, és há la Is -
ten nek az óta is több ször nyí lik mó -
dom át ad ni is me re te i met és ta pasz -
ta la ta i mat. Nem rej tem vé ka alá,
ha nem fi no man je lez ni szok tam hit -
be li né ze te i met, „ju tal mul” pe dig
már szám ta lan szor ki de rült: hall ga -
tó im je len tős ré sze is val lá sos hát te -
rű. Ilyen kor min dig meg erő sö döm:
fon tos, hogy Jé zus pa ran csát be tart -
va ta nú sá got te gyünk ró la!

g Bo da Zsu zsa

Gyó gyí tás ze né vel
Egy evan gé li kus ze ne te ra peu tá nál jár tunk

g Ma tits Fe renc

Réti Zoltán
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„…min den név hez köt he tő egy dal lam sor”
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Az egyházkerület
hűségérmesei
Dé nes Er zsé bet
Dé nes Er zsé bet 1942-ben
szü le tett Sze ge den, ré gi
evan gé li kus csa lád ból
szár ma zik. A há bo rú
után szü le i vel Pit va ros ra
köl töz tek a nagy szü lők -
höz. Ál ta lá nos is ko lá it itt
jár ta, a gim ná zi u mot
Oros há zán és Sze ge den
vé gez te. Fel ső fo kú élel -
mi szer-ke res ke dői vég -
zett sé get szer zett, egy
mun ka he lyen, a Me ző -
ko vács há za és Vi dé ke
ÁFÉSZ-nál dol go zott
nyug dí ja zá sá ig. Édes any -
ja se gít sé gé vel két kis -
lányt ne velt fel.

Tíz éve a gyü le ke zet
pénz tá ro sa. Há rom éve a
gond no ki fel ada tot is el -
lát ja. Pénz tá ros ként az egy ház fenn -
tar tói já ru lé kot be szed ve sze mé -
lye sen fel ke re si a gyü le ke zet tag ja -
it. Mun ká já hoz, szol gá la tá hoz a
gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan -
fo lyam, ame lyet el vég zett, sok se gít -
sé get je len tett. A pit va ro si gyü le ke -
zet kap cso la tot tart a szlo vá ki ai
evan gé li kus test vé rek kel, kü lö nö -
sen is a dió sze gi gyü le ke zet tel. A
test vér kap cso lat ke re té ben köl csö -

nö sen meg lá to gat ják egy mást; eb ben
Dé nes Er zsé bet is ak tí van részt
vesz. Rend sze re sen se gít a ven dég -
lá tás ban, a szer ve zés ben. Fon tos
szol gá la tot vé gez a gyü le ke ze ti hit -
ta nos tá bo rok pénz ügyi ad mi niszt -
rá ci ó já ban.

Fon tos nak tart ja, hogy kö szö ne tet
mond jon a gyü le ke zet tag ja i nak,
akik se gí te nek mun ká já ban.

Les tyán Ádám
Les tyán Ádám 1946. au gusz tus 22-én
szü le tett Me ző be rény ben. Bu da pes -
ten, a Ker té sze ti Egye te men szer zett
dip lo mát, 1994-től a Me ző be rény II.
Ke rü le ti Evan gé li kus Egy ház köz ség

fel ügye lő je, emel lett zsi na ti pót tag is.
Me ző be rény vá ros kép vi se lő-tes tü -
le té nek tag ja.

Ha tá ro zott sze mé lyi ség, egy há zi
te vé keny sé gé nek a leg na gyobb ko -

moly ság gal tesz ele get. Min dig ön fel -
ál do zó mun ká val se gí tet te és se gí ti
egy há zát. Ra ci o ná lis gon dol ko dás sal
és tu da tos mér le ge lés sel a le he tő
leg job ban meg tud ta és meg tud ja ha -
tá roz ni a dol gok fon tos sá gi sor rend -
jét. Vál lalt fel ada ta it ki vé tel nél kül
nagy oda adás sal, azo kat szív ügyé nek
te kint ve vég zi el. 

Fel ügye lő ként va ló mun kál ko dá sa
ide jén ké szült el a gyü le ke zet temp -
lo má nak kül ső és bel ső ta ta ro zá sa, a
te me tői ká pol na rend be ho za ta la, a
temp lom ke rí té sé nek ja ví tá sa, a ré -
gi mag tár ház if jú sá gi ház zá va ló át -
ala kí tá sa, a pa ró kia rész le ges re no vá -
lá sa, il let ve ek kor épült az idő sek nap -
kö zi ott ho ná nak klub ter me. 

Les tyán Ádám szer kesz ti az egy -
ház köz ség hon lap ját, so kak fe lé köz -
ve tít ve ez ál tal is a gyü le ke zet múlt -
ját és je le nét, be pil lan tást en ged ve a
kö zös ség min den na pi éle té be. A
gyü le ke zet lel ké szé nek el nök tár sa -
ként és se gí tő tár sa ként hosszú évek

óta szol gál ja egy há zát hű ség gel, hit -
tel, leg jobb tu dá sa sze rint.

Ri e gel Já nos
Ri e gel Já nos 1919. de cem ber 17-én
szü le tett Hi da son, gyer mek ko rát a
Hi das és Ci kó kö zött egy kor volt Be -
rek al ján töl töt te, ahol az er dész ház
mel lett ti zen há rom pa raszt csa lád
küz dött a meg él he té sért. Hi das ra
járt is ko lá ba, ez szá má ra na pon ta öt
ki lo mé tert je len tett a temp lom mel -
let ti is ko lá ig, és ugyan annyit vissza,
té len-nyá ron…

Az ele mi is ko la után Me csek ná -
das don cse léd, majd ha za tér ve a fő
ke nyér ke re se ti for rá sa a ki csiny ke
csa lá di bir tok meg mű ve lé se mel lett
a fu va ro zás volt.

1943-ban meg nő sült. A há bo rú
után a fe le sé gé vel együtt ki te le pí tet -
ték a ba jor or szá gi Stadt la u rin gen be,
ahol a há bo rú utá ni új já épí tés le he -
tő sé ge it ki hasz nál va far mer gaz da sá -

got lé te sí tett. A vá ros ká -
ban mind össze né hány
evan gé li kus csa lád élt,
aki ket a Sch we in furt ból
ki já ró lel kész gon do zott.
A kis gyü le ke zet szá má -
ra az is ten tisz te let le he tő -
sé gét és mél tó ke re te it a
Ri e gel csa lád ott ho na biz -
to sí tot ta. Já nos bá csi itt
ke rült kö ze leb bi kap cso -
lat ba az egy há zi szol gá lat -
tal.

Fe le sé gé nek ha lá la
után – már nyug dí jas -
ként – egy re gyak rab ban
járt ha za, és egy re ne he -
zeb ben ment vissza Né -
met or szág ba, míg vé gül
mind ket te jük gyer me ke -
i nek és uno ká i nak ka ré já -
ban fe le sé gül vet te egy ko -

ri meny asszo nyát, Mar git né nit, aki -
vel a há bo rú alatt ki tű zött há rom
után a ne gye dik es kü vői dá tum már
nem hi ú sult meg. Sze re tet ben és
egyet ér tés ben meg élt hu szon négy
év ada tott ne kik.

Ri e gel Já nos há zat vett Hi da son, és
ha za köl tö zött. A Né met or szág ban
meg szo kott ha gyo mányt kö vet ve, a
rá jel lem ző buz ga lom mal lá tott hoz -
zá a gyü le ke zet össze fo gá sá hoz mind
Hi da son, mind az el ső ge ne rá ci ós ki -
te le pí tet tek kö zött. Meg szer vez te
Né met or szág ban, a hi da si ak ta lál ko -
zó in az ado má nyok gyűj té sét a temp -
lom re no vá lá sá hoz, il let ve ide ha za –
amíg egész sé ge en ged te – élen járt
min den olyan temp lom kö rü li mun -
ká ban, amely sa ját erő vel is el vé gez -
he tő.

Szü lő föld jé től, gyü le ke ze té től lé -
lek ben so ha sem sza kadt el. Ezt a hű -
sé get, amely évek min den na pos
mun ká já ban nyil vá nult meg, kö -
szön jük meg ez zel az el is me rés sel.

Ba lázs Bé lá né
Ba lázs Bé lá né Ber nát Er zsé bet Pé -
csett szü le tett 1920. áp ri lis 14-én. Ti -
zen négy éve sen ju tott hit re, és ek kor
el is kö te le ző dött az egy há zi szol gá -
lat ra. Ko mo lyan vé ve hi tét, je lent ke -
zett di a ko nisszá nak, 1942-től je lölt,
majd 1943-tól di a ko nissza lett. Szol -
gá la ti he lyei Győr, Veszp rém var sány,
Cell dö mölk, Mo son ma gyar óvár, Ba -
kony szom bat hely. Ezek mel lett több
he lyen ki se gí tő szol gá la tot vég zett.

A di a ko nissza ren det 1952-ben fel -
osz lat ták, ez után férj hez ment Ba lázs
Bé la evan gé li kus lel kész hez. Há zas -
sá guk ból két lány szü le tett, akik szü -
le ik el hi va tott sá gát a mai na pig hű -
sé ge sen őr zik. 1953-tól pap néi szol -

gá la tai kö zé tar to zott az is ten tisz te -
le te ken va ló kán to ri zá lás, va la mint a
csa lád lá to ga tás, il let ve gyü le ke zet épí -
tés. Ez a szol gá lat 1969-ig, fér je nyug -
díj ba vo nu lá sá ig tar tott. 1969-ben
Pécs re köl töz tek. Itt is ak tí van vett
részt a gyü le ke zet éle té ben. Tag ja volt
a gye rek lá to ga tó mun ka cso port nak,
sok sze mélyt-csa lá dot tar tott szem
előtt – ahogy sok szor mond ja: őt Is -
ten a hí vo ga tás ra és szá mon tar tás ra
hív ta el.

Fi zi kai ere jé nek csök ke né sé vel a te -
le fo nos hí vo ga tást vé gez te. Ne vé -
hez fű ző dik a misszi ói kör meg szer -
ve zé se, mely a mai na pig jól mű kö -
dik. Ko zár mis le nyi csa lá di há zuk ban
rend sze re sen foly tak a Va sár na pi Is -
ko lai Szö vet ség ke re tén be lül a gyer -
mekevan gé li zá ci ók. Is ten nek kö -
szön jük meg Ba lázs Bé lá né ál do za -
tos szol gá la tát.

Nyá ri Er zsé bet
Nyá ri Er zsé bet 1922. no vem ber 13-án
szü le tett Kis pes ten. Itt él te gyer -
mek ko rát, itt ré sze sült a kon fir má ci -
ó ban. Az is ko la kö ze lé ben lak tak,
ahol Fé bé-di a ko nisszák, il let ve -ta gok
tar tot ták a va sár na pi is ko lai fog lal ko -
zá so kat. A di a ko nisszák kal va ló ta lál -
ko zás mély nyo mo kat ha gyott Er zsé -
bet lel ké ben, ezért 1939-ben, a pol gá -
ri is ko la el vég zé se után a Fé bé kö te -
lé ké be lé pett. 1940-ben el vé gez te a di -
a ko nissza kép ző tan fo lya mot, 1942-
ben pró ba di a ko nissza lett. 1950. no -
vem ber 19-én Pest hi deg kú ton avat -

ta di a ko nisszá vá Zu la uf Hen rik ve -
ze tő lel kész. 

Több gyü le ke zet ben vég zett szol -
gá la tot: Me ző be rény ben Kun-Kaiser
Jó zsef lel kész mel lett, a Tab kör nyé -
ki gyü le ke ze tek ben Ja kus Im re ve ze -
té sé vel. Tor va jon ön ál ló an mun kál -
ko dott, is ten tisz te le te ket tar tott,
gyer mek-bib lia kört ve ze tett. Sor -
kosz ton ét kez ve rend sze re sen lá to -
gat ta és lel ki gon doz ta a hí ve ket. Er -
zsi két, a „test vér né nit” min den ki sze -
ret te és tisz tel te a fa lu ban. 

A di a ko nissza egye sü let fel osz la tá -
sa után cse cse mő- és gyer mek ápo ló
mun ka kör ben dol go zott a kis pes ti
We ker le-te le pen, egy ide jű leg a gyü -
le ke zet éle té ben is ak tí van te vé keny -
ke dett. 1994-ben az új raszer ve ző dő
Fé bé Di a ko nissza egye sü let anya há -
zá ba köl tö zött, az óta ott él, imád sá -
gos lé lek kel ké szül Meg vál tó ja elé áll -
ni. Ve zér igé je Ézs 43,1: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,
enyém vagy!”

Slaj kó Pál
Slaj kó Pál Kis kő rö sön szü le tett 1929.
már ci us 15-én. Öten vol tak test vé rek,
ő volt a leg fi a ta labb. Test vé re it már
mind el te met te. Szü lei a te het sé ges
pa raszt fi út, amíg le he tett, ta nít tat ták:
négy ele mit és négy pol gá ri is ko lát

vég zett. De egész éle tét a föld és az
ál la tok sze re te te töl töt te ki.

1954. ja nu ár 7-én kö tött há zas sá -
got Si picz ki Má ri á val, aki vel Is ten ke -
gyel mé ből már öt ven hét éve él nek

bol dog há zas ság ban. Há rom gyer me -
kük és tíz uno ká juk szü le tett.

1958 óta pres bi te re a Kis kő rö si
Evan gé li kus Egy ház köz ség nek. A
gyü le ke zet vál sá gos idő sza ká ban,
ne héz kö rül mé nyek kö zött vál lal ta
a gond no ki tiszt sé get, me lyet 1987
és 1994 kö zött töl tött be. Er re az
idő szak ra esett a gyü le ke zet tör té -
ne té nek leg utób bi nagy be ru há zá -
sa, a Jó Pász tor Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon épí té se. Ott volt az el ső
ka pa vá gás tól kezd ve. Szer vez te a
tár sa dal mi mun kát, hí vó sza vá ra
min dig igen so kan jöt tek fa laz ni,
cse re pez ni, mi kor mi re volt szük ség.
Év ti ze des kap cso la ta volt a bu dai
evan gé li kus sze re tet ott hon nal, aho -
vá az ő irá nyí tá sa alatt rend sze re sen
szál lí tott a gyü le ke zet ter mé szet be -
ni ado má nyo kat. E kap cso lat ból
ered a Kis kő rö sön lé te sí ten dő sze -
re tet ott hon öt le te.

Slaj kó Pál szá má ra Jé zus Krisz tus
sze re te te mel lett há rom do log volt
min dig fon tos: a szü lői hát tér,
ahon nan evan gé li kus ke resz tény
lel ki sé gét örö köl te; az evan gé li u mi
éne kek nagy-nagy sze re te te (éne -
kes köny vünk éne kei mel lett sok
Éne kem az Úr- vagy Hal le lu ja-éne -
ket tud és éne kel még ma is zen gő
hang ján, fej ből; leg ked ve sebb éne -
ke a 66.: Te vagy re mé nyem szik la -
szá la); va la mint ki me rít he tet len
egy ház sze re te te. Van pár lel ké -
szünk, akik nek lel ké szi el hí vá sá ban-
meg erő sö dé sé ben Is ten esz kö ze
le he tett Pa li bá csi.

A fi a ta lok nak azt kí ván ja: „Ott hon -
ról úgy tud ja nak el in dul ni, hogy le -
gyen min dig mi be ka pasz kod ni.” Éle -
té nek meg ha tá ro zó bib li ai igé je:
„Min den re van erőm a Krisz tus ban,
aki meg erő sít en gem.” (Fil 4,13)

Tessedik-díjasok
Lász ló né Há zi Mag dol na,
az év lel ké sze
Lász ló né Há zi Mag dol na Bé kés -
csa bá ról ke rült az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi á ra, ahol 1977-ben
szer zett dip lo mát. Ki bo csá tá sát kö -
ve tő en Bé kés csa bán lett se géd lel -
kész. Sa ját ké ré sé re ke rült 1980-ban
Pusz ta föld vár ra, ahol pa ró kus lel -
késszé vá lasz tot ták. Az óta is a Bé -
kés me gyei gyü le ke zet lel ké sze.
1988 óta gon doz za a nagy bán he -
gyes–ma gyar bán he gye si egy ház -
köz sé get is.

1987-ban a pé csi csa lád- és nő vé -
del mi kong resszus kap csán meg hir -

b Az elő ző évek ben „dél csil la ga i nak”, „dél gyü möl cse i nek” ne vez tük azo kat a test vé re in ket, mun ka tár sa -
in kat, akik az egy ház ke rü let ki tün te té sé ben ré sze sül tek. Az idén, klasszi kus bib li ai kép pel él ve, ke rü le -
tünk olyan „élő kö ve i ként” kö szönt jük őket, akik re min dig és min de nütt le het épí te ni. Hű sé ges szol gá -
la tuk, kre a tív mun ká juk, oda szánt éle tük hir de ti, hogy mi köz ben bi zo nyos te rü le te ken saj nos va ló ban
le épül egy há zunk, Is ten új ra meg új ra tá maszt olyan élő kö ve ket, akik kel to vább épít kez he tünk. Ami kor
be mu tat juk őket la punk ol va só i nak, há lát adunk ér tük az egy ház Urá nak. Ál dá sa kí sér je to váb bi éle tü -
ket, épí tő szol gá la tu kat.

g Gáncs Pé ter püs pök
Dél élő 
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de tett or szá gos pá lyá za ton a há zas -
ság ra va ló fel ké szí tés gya kor la ti ta -
pasz ta la ta i ról írt ta nul má nyá val má -
so dik he lye zést ért el. A há zas ság és
csa lád kér dé se az óta is ér dek lő dé se,
szol gá la ta kö zép pont já ban van.

Örö möt je len tett szá má ra, hogy
hosszú szü net után, két év ti ze de
vég re a Vi har sa rok ban is új ra in dul -

ha tott az is ko lai hit ok ta tás. Mind há -
rom gyü le ke zet ben azon nal meg -
szer vez te és ma is vég zi az is ko lai és
óvo dai hit tant egy aránt.

A gyü le ke ze ti szol gá la tok mel lett
meg ta lál ták őt a köz egy há zi fel ada -
tok is. Zsinati póttag ként fo lya ma to -
san részt vesz az egy há zi tör vény ho -
zás mun ká já ban. Mint egy két év ti ze -
de kül dött je az egy ház ke rü le ti köz -
gyű lé sek nek, tag ja a né hány éve
meg ala kult egy ház ke rü le ti be csü -
let szék nek. A Nyu gat-bé ké si Egy ház -
me gyé nek har ma dik cik lus ban es pe -
res he lyet te se. Mun ká ját fér je és fia se -
gí ti; az utób bi gyer mek ko rá tól kán -
to ra a gyü le ke ze tek nek.

Val lo má sa sze rint a Vi har sa rok ban
töl tött ed di gi éle té re és szol gá la tá ra
két ige volt kü lö nös kép pen is ha tás -
sal: „Nem szé gyel lem az evan gé li u -
mot, hi szen Is ten ere je az …” (Róm
1,16) és a ke vé sen va ló hű ség re biz -
ta tó jé zu si szó (Lk 16,10). Úgy gon -
dol ja, hogy ta lán itt van a vá lasz ar -
ra a sok szor ne ki sze ge zett kér dés re
is, hogy sok gond és küz de lem,
ugyan ak kor több hí vás és csá bí tó le -
he tő ség el le né re mi ért nem akart ed -
dig so ha meg vál ni szol gá la ti he lyé -
től, mi ért ér zi ma gát a he lyén szü lő -
föld jén, a sze gény kis bé ké si gyü le -
ke ze tek ben.

Óno di Sza bolcs,
az év pe da gó gu sa
Óno di Sza bolcs 1944. ja nu ár 30-án
szü le tett Du na ve csén pe da gó gus -
csa lád ba. Ál ta lá nos is ko lai ta nul má -
nya it Sza bad szál lá son, a kö zép is ko -
lát Kun szent mik ló son vé gez te. A
Pé csi Pe da gó gi ai Fő is -
ko lán bio ló gia–föld rajz–
test ne ve lés sza kos ta ná -
ri dip lo mát szer zett,
majd mun ka mel lett el -
vé gez te a Test ne ve lé si
Egye te met is. Fő is ko lás -
ként kö tött há zas sá got
Fa ra gó Er zsé bet tel. Há -
zas sá gu kat Is ten két
gyer mek kel ál dot ta meg
– most öt uno kás, gaz -
dag nagy szü lők.

A pe da gó gus pá lyát Be -
lecs kán kezd te 1966-ban.
Itt ke rült szí vé lyes, ba rá ti
kap cso lat ba Lack ner Ala -
dár evan gé li kus lel késszel
és fe le sé gé vel, és en nek a
ba rát ság nak a kö vet kez -
mé nye ként az evan gé li -

kus egy ház ba, a ke sző hi deg kú ti gyü -
le ke zet be. A leg utol só tiszt újí tás kor
a bony há di gyü le ke zet má sod fel -
ügye lő jé vé vá lasz tot ta őt.

Óno di Sza bolcs 1975 óta ta nít a
bony há di gim ná zi um ban, ahol a
sport ban te het sé ge sek gon do zá sán
túl az ügyet le neb bek em ber sé ges
mo ti vá lá sá val is el nyer te ta nít vá nyai
meg be csü lé sét: több al ka lom mal is az
év ta ná rá nak vá lasz tot ták. Nem vé -
let len, hogy a Test ne ve lé si Egye tem
ve ze tőta ná ra és a szak mai tes tü le tek
ve ze tő tiszt ség vi se lő je, a Ma gyar
Olim pi ai Bi zott ság tag ja lett.

Az egy há zi ke ze lés be vissza ke -
rült bony há di gim ná zi um nak most
már má so dik cik lus ban igaz ga tó ja.
Szol gá la tát egy részt ki emel ke dő szak -
mai tu dás sal, más részt ki vá ló em ber -
is me ret tel és em pá ti á val, min de nek -
előtt azon ban Is ten előt ti fe le lős -
ség gel vég zi, tud ván, hogy az em be -
ri test, „amit Is ten től kap ta tok, a ben -
ne tek le vő Szent lé lek temp lo ma”
(1Kor 6,19).

Meg győ ző dé se, hogy a rá bí zott ta -
nu lók a fel nőt té vá lá suk leg ér zé ke -
nyebb éve it töl tik az in téz mény fa lai
kö zött, ezért az is ko lá nak és a kol lé -
gi um nak mind kül ső meg je le né se,
mind lég kö re, a tan tes tü let és a ta nu -
lók egész sé ges lel kü le te, mo ti vált sá -
ga, mind az in téz mény ben fo lyó mun -
ka kö te le ző en a ta nu lók ke resz tény,
krisz tu si sze re tet ben fo lyó ne ve lé sét,
sze mé lyi ség fej lesz té sét és az egyes
ta nu lók te het sé gét-ér dek lő dé sét is

te kin tet be ve vő, le he tő leg ma ga sabb
szín vo na lú ok ta tá sát szol gál ja.

Szá mos el is me rés mel lett 2006-
ban a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke a
Ma gyar Köz tár sa ság Arany Ér dem -
ke reszt jé vel tün tet te ki Óno di Sza -
bol csot.

Gel lai Jó zsef né,
az év di a kó nu sa
Gel lai Jó zsef né 1947. feb ru ár 10-én
szü le tett End rő dön, Ku ril la Pál és
Gyu ri cza Te réz el ső gyer me ke ként. A

csa lád egy sze rű kö rül mé nyek kö -
zött ne vel te gyer me ke it, to vább ta nu -
lá si le he tő ség nem volt.

1964-ben kö tött há zas sá got, majd
há rom le ány gyer mek szü le tett a csa -
lád ba. Fér je asz ta los, nyug dí jas.
Gyermekeik mind hár man olyan fog -
lal ko zást vá lasz tot tak, amely ben se -
gít ség re szo ru ló em ber tár sa ik ról
gon dos kod hat nak.

Gel lai Jó zsef né har minc éves ko -
rá ban End rő dön kezd te el szo ci á lis
te vé keny sé gét há zi gon do zó nő ként,
ké pe sí tés nél kül. Mun ka mel lett
el vé gez te az ak ko ri fel té te lek nek
meg fe le lő kép zést, majd a kö zép is -
ko lát. 1973-tól 1993-ig szol gál ta a rá -
szo ru ló kat Gyo ma end rő dön, 1984-
től in téz mény ve ze tő ként. 1993-ban
kezd te meg szol gá la tát a szar va si
ótemp lo mi evan gé li kus gyü le ke -
zet nél. Se gí tet te az újon nan szer ve -
zett sze re tet ott hon, az idő sek klub -
ja és az ott hon ápo lás meg szer ve zé -
sét. Az Ótemp lo mi Gon do zá si Köz -
pont így in dul ha tott el. Si ke res pá -
lyá zat se gít sé gé vel a Fu ru gyi Idő sek
Klub ja is meg ala kult, amely a ta nya -
si ak kö zött vég zett mun ka alap ja it
je len tet te.

1996-ben a gyo mai re for má tus
gyü le ke zet fel ké ré sé re részt vett a
gyo ma end rő di sze re tet ott hon lét -
re ho zá sá ban, majd bő ví té sé ben is.
Köz ben szí ve sen se gí tet te más gyü -
le ke ze tek sze re tet szol gá la ti tö rek -
vé se it.

1998-tól a Gyo ma end rő di Gon -
do zá si Köz pont ban foly tat hat ta
mun ká ját mint in téz mény ve ze tő.
Itt töl tött to váb bi ki lenc évet nyug -
dí ja zá sá ig. Köz ben az ótemp lo mi
sze re tet szol gá lat tal fo lya ma tos volt
a kap cso la ta. Az új mun ka te rü le tek,
így a tá mo ga tó szol gá lat és az ét kez -
te tés, a há zi se gít ség nyúj tás be in dí -

tá sát a tá vol ból is se gí te -
ni tud ta. 2007 ja nu ár já -
ban nyug díj ba vo nult,
az ótemp lo mi sze re tet -
szol gá lat ban azon ban is -
mét fel ada to kat ka pott.
Elő ször mint szak ér tő
se gí tet te az új szol gá la -
tok be in dí tá sát: a ta nya -
gond no ki szol gál ta tá sok
és a Kö zép hal mi Idő sek
Klub ja lét re ho zá sát. 

2007 nya rá tól mód -
szer ta ni mun ka társ ként
más gyü le ke ze tek dia kó -
ni ai mun ká já nak meg -
szer ve zé sé ben is részt ve -
he tett, se gít he tett a Bé -
kés csa bai Tá mo ga tó
Szol gá lat, az oros há zi sze -
re tet szol gá lat és a ne -

mes csói sze re tet szol gá lat lét re ho -
zá sá ban.

Emlékplakettel
jutalmazottak
Prónay-emlékplakett

Dr. Sze be ré nyi An dor
Dr. Sze be ré nyi An dor har minc hat
éven át dol go zott köz le ke dés igaz ga -
tá si szak te rü le ten Bé kés me gyé ben.
1991-ben a Bé kés Me gyei Köz le ke dé -
si Fel ügye let ala pí tó igaz ga tó ja lett.
Hi va ta li mun ká ján túl me nő en a Köz -
le ke dés tu do má nyi Egye sü let Bé kés
me gyei te rü le ti szer ve ze té nek el nö -
ke, az egye sü let örö kös tag ja, a köz -
le ke dés ha tó sá gi szak te rü let el is mert
szak te kin té lye. Emel lett a Bé kés Me -
gyei Va gyon át adó Bi zott ság el nö ke,
va la mint szá mos tár sa dal mi szer -
ve zet ve ze tő je és tag ja. 

Te vé keny sé gé ért szá mos ál la mi
ki tün te tés és el is me rés bir to ko sa:
1997-ben a Ma gyar Köz tár sa sá gi
Arany Ér dem ke resz tet, 1998-ban a
Ba ross Gá bor-dí jat ve het te át. 2003-
ban Bé kés Me gyé ért Dí jat ka pott, va -
la mint a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend lo vag ke reszt jét ve het te át
Mádl Fe renc köz tár sa sá gi el nök től. A
Köz le ke dés tu do má nyi Egye sü let ben
vég zett szer ve ző mun ká ját Szé che nyi-

em lék pla ket tel, ki ma gas ló tu do má -
nyos mun ká ját Já ky Jó zsef-díj jal is -
mer ték el.

Evan gé li kus egy há zi pá lyá ja a ki -
vá ló ősök – a déd nagy apa, a csa bai
püs pök, Sze be ré nyi Gusz táv, va la mint
a nagy apa, dr. Sze be ré nyi La jos Zsig -
mond es pe res – mél tó utód ja ként a
Bé kés csa bai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség hez kö tő dik. A Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um új ra in dí -
tá sa és az in téz mény éle te az el ső
perc től kezd ve szív ügye. A kez de tek -
től, 1993-tól a gim ná zi um igaz ga tó -
ta ná csá nak ak tív tag ja. Böl cses sé ge,
ve ze tői ta pasz ta la tai se gí tet tek a leg -
ne he zebb idők ben jó dön té se ket
hoz ni, hogy az in téz mény ré gi jó hí -
ré hez mél tó an tölt hes se be ok ta tó,
ne ve lő szol gá la tát a vá ros, a ré gió és
egy há zunk ja vá ra. A Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
Öreg di á kok Ba rá ti Kö ré nek el nö ke -
ként szám ta lan mó don gaz da gí tot ta
az is ko la éle tét.

1995-től 2008-ig a Bé kés csa bai
Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye -
lő je volt. Köz tisz te let ben ál ló, hi te -

les em ber ként állt min dig a gyü le ke -
zet és ve ze tő tes tü le tei előtt, kép vi -
sel te az egy ház köz sé get. Meg ha tá ro -
zó gon do la tai, bé kes ség re tö rek vő
irány mu ta tá sa nagy ban hoz zá já rult
a gyü le ke zet éle té nek fej lő dé sé hez.
Mun kás sá ga alatt meg újul ha tott
egy há zi épü le te ink több sé ge. A Bé -
kés csa bai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon igaz ga tó ta ná csá nak tag ja ként,
hosszú ide ig el nö ke ként se gí tet te
az in téz mé nyes sze re tet szol gá lat
épí té sét. 2009-től az egy ház köz ség
tisz te let be li fel ügye lő je ként is a ré -
gi ál do zat kész ség gel tá mo gat ja a
gyü le ke zet éle tét.

Ordass-emlékplakett

Ta kács Já nos
Ta kács Já nos 1911. ok tó ber 3-án
Bony há don szü le tett. Édes ap ja sza -
bó mes ter volt. Há rom éve sen a gyer -
mek az ak kor még ha lá los nak szá mí -
tó skar lát ba esett. A krí zis éj sza ká ját
édes any ja imád ko zás sal töl töt te, és
élet ben ma ra dá sa ese tén Is ten szol -
gá la tá ra szán ta gyer me két. Bár gyer -
me kként Já nos ele in te om ni busz -
ko csis sze re tett vol na len ni, ti zen há -
rom éves ko rá ban egy evan gé li zá ci -
ós al kal mon mé lyen meg érin tet te
Is ten igé je.

1934-ben vég zett a sop ro ni teo ló -
gi án. Év fo lyam tár sai az óta már mind
elő re men tek. El ső mun ka he lye Kör -
mend volt, ahon nan saj tó szol gá lat -
ban há rom hó na pig jár ta a du nán tú li
fal va kat, a Du nán tú li Ha rang szó -
nak sze rez ve elő fi ze tő ket ki lenc ven
gyü le ke zet ben. Utá na pest szent lő rin -
ci, majd ke len föl di se géd lel kész ként
mun kál ko dott, két év után pe dig ál -
la mi hit ok ta tó ként Tót kom lós ra ke -
rült 1938-ban.

Há zas ság kö té se is itt tör tént 1939-ben.
1941-ben vá lasz tot ták meg Hód -

me ző vá sár hely re, ahol hat van két
évet szol gált meg sza kí tás nél kül.

Fe le sé gét 1956 nya rán ve szí tet te el,
két le ány- és egy fiú gyer me kü ket a
nagy ma ma se gí tett fel ne vel ni. Ki -
lenc uno ká ja és öt déd uno ká ja él szer -
te az or szág ban és Eu ró pá ban.

1997-ben Pro Ur be díj jal tün tet ték
ki, nyug díj ba vo nu lá sa al kal má val
2003-ban a vá ros dísz pol gá rá vá vá -
lasz tot ták.

Az óta két sú lyos mű tét és ma gas
élet ko ra kö vet kez mé nye ként a fo ko -
za tos gyen gü lés mi att az utób bi há -
rom év ben már ágy hoz kö töt ten, de
nem el ha gyat va, min den na pért há -
lát ad va él, élénk te le fon kap cso la tot
tart va csa lád ja tá vo lab bi és gyü le ke -
ze te ré gi tag ja i val, meg fo gyat ko zott
ba rá ti kö ré vel.

(ék)kö vei
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Egy kor a Bel ügy mi nisz té ri um ban
vol tak, ma pe dig az Ál lam biz ton sá -
gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá ban
ta lál ha tó ak azok az ok ta tá si se géd -
anya gok, ame lye ket a bel ügyi szerv
sa ját, bel ső hasz ná la tá ra ké szí tett. E
hát tér anya gok az 1950-es és 1980-as
évek kö zött fo lya ma to san meg je len -
tek. Ki adó juk előbb a BM Ta nul má -
nyi és Mód szer ta ni Osz tá lya, il let ve
Ta nul má nyi és Ki kép zé si Osz tá lya
volt, majd az 1970-es évek től a BM
Ta nul má nyi és Pro pa gan da Cso -
port fő nök sé ge, a BM III/I. (Hír szer -
ző) Cso port fő nök ség, a Rend őr tisz ti
Fő is ko la Ál lam biz ton sá gi Tan szé ke és
a BM Könyv ki adó. 

A bel ügyi szak iro dal mat a hi va tá -
sos tisz ti ál lo mány (to vább)kép zé sé -
hez hasz nál ták. Né hány da rab ja a há -
ló zat tar tás for té lya i val fog lal ko zik,
vagy is az zal, hogy az ope ra tív tiszt
(tar tó tiszt, el há rí tó tiszt) ho gyan,
mi lyen mód sze rek kel tud ja jól, he lye -
sen, de leg fő képp a leg ered mé nye seb -
ben mű köd tet ni a ha tás kö ré be ren -
delt tit kos se gí tők cso port ját, az az a
há ló za tot, az ügy nök sé get. 

1956–58 az ál lam biz ton sá gi mód -
sze rek te kin te té ben is for du ló pon tot
je len tett. A bel ső hasz ná lat ra ké -
szült ta nul má nyok is ma gu kon vi se -
lik a for ra da lom le ve ré se után új ra -
gon dolt és új ra fo gal ma zott egy ház -
po li ti kai el ve ket és az azok hoz iga zí -
tott ál lam biz ton sá gi mód sze rek vál -
to zá sát. A há ló zat tar tás ba a nyílt, erő -
sza kos fel lé pés mel lé fo ko za to san
más tit kos szol gá la ti el ve ket és mód -
sze re ket ve zet tek be. Bár a párt ál lam
ál lam biz ton sá gá nak cél jai a kor szak -
ban alap ve tő en mind vé gig vál to zat -
la nok vol tak, ezek hez a hat va nas
évek vé gé től ki fi no mul tabb, ra fi nál -
tabb tech ni ká kat ren del tek, ame lye -
ket a be szer ve zé sek és a kap cso lat tar -
tás te rü le tén is al kal maz tak. A fi zi kai
erő szak mel lé egy faj ta „pszi chi kai
had vi se lés” tár sult. 

A szerv mun ká ja azon ban et től
sem mi vel sem lett erőt le nebb vagy
ered mény te le nebb. Sőt! (Az evan gé -
li kus egy ház be li be szer ve zé sek szá -
ma pél dá ul épp a hat va nas évek vé -
gé től egy ér tel mű emel ke dést mu -
tat, s a tit kos kap cso la tok ja va ré sze
is a kö vet ke ző két év ti zed ben jött lét -
re, il let ve mű kö dött.) 

Mi ben állt az új sze rű ség? A tiszt és
ügy nök sze mé lyes kap cso la tá nak je -
len tő sé gé vel a bel ső el há rí tás mind -
vé gig tisz tá ban volt. A há ló zat ve ze -
tés ben e kap cso lat azon ban idő vel
mind na gyobb sze re pet ka pott. A
kap cso lat nak kü lö nö sen a pszi cho ló -
gi ai sa já tos sá gai ke rül tek mind in -
kább elő tér be. Az ok ta tó anya gok
szer zői ki emel ten fog lal koz tak az zal,
hogy a leg újabb (vagy még csak kí sér -
le ti fá zis ban lé vő) pszi cho ló gi ai, pe -
da gó gi ai is me re tek és mód sze rek
ho gyan al kal maz ha tó ak a ha té ko -
nyabb bel ső el há rí tá si mun ka ér de -
ké ben. (Né hány be szé des cím az e tö -
rek vés nyo mán ki bon ta ko zó „szel le -
mi ter més ből”: Ba lázs Ti bor és dr.
Szik lai Ist ván 1975-ben ki adott ta nul -
má nya A bel ső re ak ció el há rí tá si te -
rü le tén fog lal koz ta tott ügy nök ve ze -
té sé nek és ne ve lé sé nek né hány pszi -
cho ló gi ai sa já tos sá ga cím mel vagy
Bol lók Sán dor Kí sér le ti pszi cho fi zio -
ló gi ai mód sze rek és fel hasz ná lá si le -
he tő sé gük a MNK Bel ügy mi nisz té ri -
u ma ál lam biz ton sá gi szer ve i nek há -
ló za ti-ope ra tív te vé keny sé gé ben cí mű
kan di dá tu si ér te ke zé se 1984-ből.) 

A ta nul má nyok ból köz vet ve az is
ki ol vas ha tó, hogy az ál lam biz ton ság
ma ga mi lyen nek kép zel te el az „ide -
á lis, a jó, a ha té kony, az ered mé nyes”
ope ra tív tisz tet, eh hez mi lyen el vá -
rá sok nak kell meg fe lel nie, mi lyen
em be ri, sze mé lyes tu laj don sá gok -
kal, szak mai is me re tek kel, fel ké szült -
ség gel kell ren del kez nie. 

Me lyek a tit kos szol gá lat szem -
pont já ból „ide á lis tar tó tiszt” alap vo -
ná sai?

A tiszt az ügy nök szá má ra min de -
nek előtt az el vont ha ta lom kép vi se -
lő je, konk rét és köz vet len meg tes te -
sí tő je volt. Ő a hi va tá sos ál lo mány nak
az a ré sze, aki rend sze res, „test kö ze -
li” kap cso lat ban állt az ügy nök kel.
Kulcs em be re a há ló za ti kap cso lat nak,
an nak ered mé nyes sé ge sok szor raj ta
állt vagy bu kott. Egy drá mai han gú,
de ke resz tény szem mel néz ve mér he -
tet le nül ki csi nyes és kor lá tolt ál lam -
biz ton sá gi meg ál la pí tást idéz ve: az
ügy nök az zal, hogy „tit kos együtt mű -
kö dés be lé pett ál lam biz ton sá gi szer -
ve ink kel, sor sát a szer vet kép vi se lő
ope ra tív tiszt re bíz ta”. 

A há ló zat ve ze tő tiszt nek bi zo nyos
fon tos em be ri tu laj don sá gok kal és
szük sé ges ve ze tői ké pes sé gek kel kel -
lett ren del kez nie. Csu pa po zi tív tu -
laj don sá got vár tak tő le: hi va tás tu dat,
kez de mé nye ző kész ség, fe gyel me -
zett ség, szí vós ság, erős aka rat, ana -
li ti kus lá tás mód, jó em lé ke ző te het -
ség, jó kap cso lat te rem tő ké pes ség stb.
To váb bá le gyen ké pes az elő íté le te it
irá nyí ta ni, kor lá toz ni, mert azok
egy ol da lú íté let al ko tás hoz ve zet het -
nek, amely nem szol gál ja a há ló za ti
mun ka ered mé nyes sé gét. Rá ter mett -
sé gé nek alap ve tő mu ta tói kö zé szá -
mí tott, hogy a kap cso lat tar tás so rán
mennyi re tud ma ga kö rül te kin télyt
te rem te ni és tar ta ni. Mennyi aka rat -
erőt, ma ga biz tos sá got, „koc ká zat -
vál la lá si sta bi li tást tud az ügy nök fe -
lé ki su gá roz ni, al kal mas-e az ügy nök
ak ti vi tá sá nak a ser ken té sé re”. Szük -
sé ges volt to váb bá a „po li ti kai szi lárd -
sá ga”, „jó szak mai fel ké szült sé ge”, az
„ál ta lá nos mű velt ség”. 

Kö ve tel mény volt, hogy a tiszt
tud jon olyan hely ze tet te rem te ni,
amely ben az ügy nök az ál lam biz ton -
sá gi ér dek tel jes kö rű is me re te nél kül
is „azo no sí ta ni tud ja ma gát el kép ze -
lé se ink kel, vagy is gya kor la ti lag a
kény szer ér ze te nél kül vál lal ja az ál -
ta lunk meg ha tá ro zott fel ada tok meg -
ol dá sát”. Az ügy nök től ugyan is ér tel -
mi és ér zel mi azo no su lást vár tak el,
vagy is az „igaz ság ér tel mi fel is me ré -
se” mel lett az „ér zel mi el fo ga dást is”.
Tit kos szol gá la ti kony ha nyel ven: az
ügy nök az „eszé vel és szí vé vel” is dol -
goz zon a fel ada tok vég re haj tá sán,
mert ez utób bi biz to sí tot ta az ügy -
nök nek a fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges aka ra tát, és ez ál tal vált ér -
de kelt té a fel ada tok meg ol dá sá ban. A
vég ső ál lam biz ton sá gi cél azon ban az
volt, hogy elérjék az ügy nök nek a
„po  li ti kai cél ki tű zé sek kel” va ló azo -
no su lá sát. 

Ál lam biz ton sá gi szem pont ból a
tar tó tiszt ak kor ve ze ti he lye sen az
ügy nö köt, ha em be ri kö zel ség be,
mun ka tár si kap cso lat ba ke rül ve le. Ez
bi zal mat és őszin te sé get fel té te le zett
a két (kü lön ben messze nem egyen -
ran gú!) fél kö zött. Ki mun ká lá sá hoz
hoz zá já rul ha tott pél dá ul a tiszt nek az
a gesz tu sa, hogy „kü lö nö sen a
hosszabb idő óta dol go zó, kva li fi kált
ügy nök ese té ben ép pen is me re te i re,

élet ta pasz ta la tá ra hi vat koz va kér je ki
vé le mé nyét” egy-egy ál lam biz ton -
sá gi fel adat meg ol dá sá hoz. (Bi za -
lom, őszin te ség: fi gyel jük meg, az ok -
ta tó anyag a leg mé lyebb em be ri ér zel -
mek fel- és ki hasz ná lá sát ír ja elő az
ügy nök irá nyí tá sá ban!) 

Ezek az – ál lam biz ton sá gi szem -
pont ból kí vá na tos, egyéb ként pe dig ir -
re á lis –  el kép ze lé sek azon ban nem
szá mol tak elég gé az zal az alap hely zet -
tel, hogy a több ség az együtt mű kö dé -
si haj lan dó sá ga el le né re is vi szoly gott
a tit kos kap cso lat tól, azt ma ga is
bűn nek tar tot ta, a tár sa da lom hall ga -
tó la go san el ítél te és meg ve tet te az
ilyen ben részt ve vő ket. (Az egy há zi -
ak nagy ré sze is tud ta, érez te, hogy
amit tesz, az nem egyez tet he tő össze
a hi va tá sá val! Né hány döb be ne te sen
mély re süllyedt egy há zi ügy nök ese -
té től el te kint ve a több ség nem tud ta
ma gát „jól érez ni” eb ben a szi tu á ci ó -
ban, még ak kor sem, ha az szá má ra
kü lön bö ző elő nyök kel is járt.) 

A bel ső hasz ná lat ra szánt és „Szi -
go rú an tit kos!” mi nő sí té sű ál lam -
biz ton sá gi ta nul má nyok az ügy nök -
tar tás és -ve ze tés ál ta lá nos kér dé sei
mel lett több he lyen az egy há zi ak kal
tar tott kap cso lat sa já tos sá ga i ra is
fel hív ják a fi gyel met. Ta nul sá gos pél -
dá ul az aláb bi ál lam biz ton sá gi meg -
ál la pí tás: „Kü lö nö sen je len tős sze re -
pe van az ér zel mi rá ha tás nak a kul -
tu rá lis és a mű vé sze ti élet te rü le tén
dol go zó ügy nö kök nél, to váb bá az
egy há zi sze mé lyek nél és a nők nél,
akik nél az ér zel mi be fo lyá so lás ter -
mé sze tes tar to zé kát ké pe zi az ér tel -
mi, lo gi kai rá ha tás nak.”

Lát juk és érez zük: a tiszt, aki az
imént so rolt el vá rá sok nak mind meg -
fe lelt, esz mé nyi alak. Ter mé sze te -
sen a fen ti irat anya got is erős for rás -
kri ti ká val kell hasz nál ni. Kü lön ku ta -
tást meg ér ne azon ban, hogy a tar tó -
tisz tek a min den na pok ban mennyi -
ben fe lel tek meg ezek nek a kö ve tel -
mé nyek nek. A pa pír for má hoz ké -
pest va ló já ban kik dol goz tak a III/III.
cso port fő nök sé gen? Mi lyen mó don
foly tat ták az egy ház ül dö zést? Va jon
csu pán a mun ká ju kat vé gez ték ha vi
fi ze té sért, vagy meg győ ző dés ből har -
col tak az egy há zi re ak ció el len? 

A tisz tek ne vét, élet raj zát, szol gá -
la ti múlt ját ira tok alap ján is mer jük,
és va la mi lyen mér té kig ma re konst -
ru ál ni tud juk. Az evan gé li kus tény -
fel tá ró bi zott ság a le vél tá ri for rá sok
mel lett azon ban igyek szik fel ke res -
ni és meg hall gat ni az egy ko ri evan -
gé li kus há ló za ti sze mé lye ket is, akik
tö re dé kes, de igen ér de kes és ta nul -
sá gos tar tó tiszt port ré kat raj zol nak
elénk. Az em lé ke zet ből több év ti zed
táv la tá ból is meg le pő en sze mé lyes
moz za na tok buk kan nak fel. Ar cot
kap nak a pa pír fi gu rák.

Va jon mi lyen len ne az „ide á lis tar -
tó tiszt” ma, a ku ta tó nak, a ku ta tás -
nak, a múlt fel tá rás nak vagy a tit kos -
szol gá lat sok fé le képp ér tel mez he tő
ál do za ta i nak szem pont já ból? Leg -
in kább egy olyan volt hi va tá sos,
aki, bár nyil ván má ig kö ti őt a szol -
gá la ti es kü je – ben ne a ti tok tar tás -
ra vo nat ko zó rész –, nem zár kó zik
el a nyil vá nos ság tól. Aki haj lan dó
meg szó lal ni, s azért nem kér anya -
gi el len szol gál ta tást (ez utób bi ra is
van pél da!). A volt tar tó, aki től el ső
kéz ből tud nánk, mi lyen volt az egy -
ház ül dö zés a má sik ol dal ról. Szá -
munk ra ilyen len ne az „ide á lis tar -
tó tiszt”.

Az „ide á lis tar tó tiszt”
Rész le tek Mi rák Ka ta lin má jus 6-án el hang zott elő adá sá ból

A ha tá ron túl ról ér ke zett elő adók se -
gít sé gé vel szé les kör ké pet kap hat tak
a részt ve vők ar ról is, hogy mi ként zaj -
lott az egy ház ül dö zés Ke let-Kö zép-
Eu ró pa más ál la ma i ban. A „hall ga tó

egy há zat” há rom fé le ok kész tet te
né ma ság ra – ez is ki de rült az el hang -
zot tak ból. 

Ki tű nő en fel épí tett elő adás is mer -
tet te meg a hall ga tók kal a jog szol gál -
ta tás és az egy ház ül dö zés vál to zá sa it
a ká dá ri kor szak ban. Sta tisz ti kai pél -
dák se gít sé gé vel ha son lít hat ták össze
az ér dek lő dők, hogy a té e sze sí tés és
a va gyo ni kol lek ti vi zá lás mi lyen rom -
bo ló ha tás sal volt a hit élet re és a val -
lás gya kor lá sá ra. A hall ga tó ság meg -
is mer het te az egy há zi el há rí tás irá -
nyí tó it az 1956 és 1990 kö zöt ti évek -
ből, to váb bá meg tud hat ta, hogy tény -
le ge sen mi ként zaj lott a há ló zat épí -
tés az egy há za kon be lül. Mind szenty
Jó zsef bí bo ros élet tör té ne té nek fel ele -
ve ní té se a ka to li kus egy ház zal kap -
cso la tos ál lam biz ton sá gi üzel mek be
en ge dett rö vid be pil lan tást.

Az evan gé li kus tény fel tá ró bi zott -
ság tag ja, Mi rák Ka ta lin egy ház tör -

té nész – a Há ló cí mű könyv szer kesz -
tő je – a kor szak ból szár ma zó tan -
köny vek se gít sé gé vel azt mu tat ta be,
mi lyen is az ide á lis tar tó tiszt… 

Csü tör tö kön szó esett még a párt -
ál la mi egy ház po li ti ka vég re haj tá sá -
ban köz re mű kö dő szer vek ről, az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal (ÁEH) és a
Bel ügy mi nisz té ri um kap cso lat rend -
sze ré ről, va la mint a párt ál la mi idő -
szak ban adott egy há zi ki tün te té sek -
ről. El han goz tak Kiss Ist ván Nóg rád
me gyei ÁEH-meg bí zott vissza em lé -
ke zé sei is.

A kon fe ren cia más nap ján a részt -
ve vők ar ról hall hat tak, ho gyan ala kult
az 1956 utá ni meg tor lás a re for má tus
egy ház ban, s hogy az 1960-as évek el -
ső fe lé ben mi lyen mód sze re ket hasz -
nál tak a bu da pes ti re for má tus if jú sá -
gi cso por tok bom lasz tá sá ra. 

Mik ro tör té ne ti meg kö ze lí tés ben
ér te sül he tett a hall ga tó ság ar ról, mi -
ként zaj lott az egy ház ül dö zés egy He -
ves me gyei kis te le pü lé sen, Be se nyő -
tel ken. Az egy ház kor lá to zás nem
ál lam biz ton sá gi szín te re it és esz kö -
ze it Csong rád me gyei pél dák ré vén
is mer het ték meg a részt ve vők, a Pá -
pai Ma gyar In té zet meg ala ku lá sa
kö rü li kü lön fé le ál lam biz ton sá gi
„játsz mák” fel idé zé se pe dig Ró má ig
ve ze tett. 

Vé ge ze tül a po li ti kai rend őr ség
„új kor sza ká ról”, vagy is az ál lam vé del -
mi mód szer vál tás ról és az 1953–1955
kö zöt ti szer ze tes ren dek ről hall hat tak
mind azok, akik má jus el ső csü tör tö -
kén és pén te kén egy be gyűl tek a fő -
vá ros V. ke rü le té ben ta lál ha tó fő is ko -
la elő adó ter mé ben. A fel tárt té nyek
nem ma rad nak rejt ve a szé le sebb
nyil vá nos ság előtt sem: a szer ve zők
még idén sze ret nék kö tet ben meg je -
len tet ni az el hang zott elő adá sok írott
vál to za tát.

g – bo dazs –

EGY H ÁZ ÜL D Ö Z É S A K Á DÁRKOR SZ AK BAN

f Folytatás az 1. oldalról

Mirák Katalin

A konferencia résztvevői a Lendvay utcában felkeresték és bejárták
az egykori Állami Egyházügyi Hivatal székházát
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A je zsu i ta szer ze tes rend kul tu rá lis in téz mé nyé ben, a Pár be széd Há zá ban (Bu -
da pest VI II., Ho ránsz ky u. 20.) jú ni us vé gé ig lesz lát ha tó az a ki ál lí tás, amely
azo nos cí mé vel is je lez te szo ros kö tő dé sét az Egy ház ül dö zés és egy ház ül dö -
zők a Ká dár-kor szak ban cí mű kon fe ren ci á hoz. A ma ga ne mé ben egye dül -
ál ló tár la tot – a kon fe ren cia zá ró ak kord ja ként – Ba logh Mar git egy ház tör -
té nész és Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke
nyi tot ta meg. Az egy ház ül dö zés párt ál la mi mód sze re it be mu tat ni hi va tott
ki ál lí tás „ins tal lá lá sa” az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um mun ka tár sa i nak
kre a ti vi tá sát di csé ri.
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Krisz tus mond ja: „Ha fel emel te tem a
föld ről, ma gam hoz von zok min de ne -
ket.” (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten, pün -
kösd böjt jé ben az Út mu ta tó reg ge li
s he ti igéi a Szent lel ket ígé rik, mert
az Úr Is ten meg hall gat ja erőt len né pe, e föl dön szol gá ló gyü le ke ze te ki ál tá -
sát. Az Úr Jé zus nem hagy ja ma gá ra egy há zát, ha nem Is ten jobb ján szün -
te le nül köz ben jár ér te. Ve zér igénk sze rint – a ke reszt re, majd a menny be va -
ló fel emel te té se után – Lel ke s evan gé li u ma ál tal vonz min den bű nöst, aki
a nagy mély ség ből így ki ált hoz zá: „Halld meg, Uram, hí vó han go mat! Kö -
nyö rülj raj tam, hall gass meg en gem!” (GyLK 687,6) „Az Úr gaz da gon meg -
áld min den kit, aki őt se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12; LK) Jé zus vált ság ha lá la
előtt meg ígér te: „Ami kor el jön a Párt fo gó, akit én kül dök nek tek az Atyá tól,
az igaz ság Lel ke, aki az Atyá tól szár ma zik, az tesz majd bi zony sá got én ró -
lam…” (Jn 15,26) A Szent há rom ság je len lé tét Pál igé i ben is fel fe dez het jük:
„Ezért meg haj tom tér de met az Atya előtt (…): ad ja meg nek tek (…), hogy ha -
tal ma san meg erő söd jék ben ne tek a bel ső em ber az ő Lel ke ál tal; hogy a Krisz -
tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal…” (Ef 3,14.16–17) Csak az is mer he ti meg Jé -
zus Urunk sze re te tét, ki ben ő él (lásd Gal 2,20). Ez azért le het sé ges, „mert
szí vünk be áradt az Is ten sze re te te a ne künk ada tott Szent lé lek ál tal” (Róm
5,5). Er ről pró fé tált a bál vány imá dás bű ne mi att el hur colt és szét szó ra tott
né pé nek Ezé ki el. Is ten meg ígér te vissza té ré sü ket: „És ha ha za ér kez nek, (…)
új lel ket adok be lé jük, el tá vo lí tom tes tük ből a kő szí vet, és hús szí vet adok ne -
kik, hogy ren del ke zé se im sze rint él je nek…” (Ez 11,18–20) A nagy meg pró bál -
ta tás ról jö ven döl te Jé zus: „…ez al ka lom lesz nek tek a ta nú ság té tel re.” És ak -
kor „én adok nek tek szá jat és böl cses sé get” (Lk 21,13.15); „nem ti vagy tok, akik
be szél tek, ha nem Atyá tok Lel ke szól ál ta la tok” (Mt 10,20). Urunk így bá to -
rít min ket is val lás té tel re: „…ne ag gód ja tok ami att: (…) mit mond ja tok, mert
a Szent lé lek ab ban az órá ban meg ta nít majd ti te ket ar ra, amit mon da no -
tok kell.” (Lk 12,11–12) Csak az ká ro mol ja örök re meg bo csát ha tat la nul a Szent -
lel ket, aki őt nem Is ten Lel ké nek, ha nem Bel ze bub nak, az ör dö gök fe je del -
mé nek tart ja (lásd Mt 12,22–32). Pün kösd böjt jé ben az apos to lok előbb imád -
koz tak: „Urunk…, te je löld ki…, akit ki vá lasz tot tál ma gad nak…”, és sor sot ve -
tet tek: „…a sors Má tyás ra esett, és a ti zen egy apos tol kö zé so rol ták őt.” (Ap -
Csel 1,24.26) Íme, Jé zus vég ren de le te a ke reszt ről any já nak: „Asszony, íme,
a te fi ad!”; sze re tett ta nít vá nyá nak: „Íme, a te anyád!” (Jn 19,26.27) Pün kösd
kü szö bén már fel csen dül az ün nep igé je ként is Is ten cse lek vést, tör té nést,
lé te zést mun ká ló sza va: „Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal, ha nem az én
lel kem mel! – mond ja a Se re gek Ura.” (Zak 4,6) Ezért kér het jük: „Jö vel, Szent -
lé lek Úr is ten, / Töltsd be szí ve in ket bő ven…, hal le lu ja!” (EÉ 229,1) Dr. Lu -
ther sze rint: „A Lé lek ezt a ket tőt akar ja el ér ni és meg te rem te ni min den ke -
resz tyén ben: elő ször bi zo nyo sod jék meg a szí vünk, hogy ke gyel mes Is te nünk
van; az után le gyünk ké pe sek ma gunk is se gí te ni má so kat kö nyö rü le tes ség -
gel.” Ve ni Creat or Sanc te Spi ri tus! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Né hány év vel ez előtt fe le sé gem -
mel a ked venc ét ter münk ben ün ne -
pel tük az év for du lón kat. A va cso ra
vé gén a pin cér egy na gyon szép tor -
tát ho zott. A tor tát ré gi is me rő sünk,
Lily küld te ne künk, akit ko ráb ban
mi is ész re vet tünk az ét te rem ben.
Mi vel a múlt ban iga zán nem vol tak
kel le mes em lé ke ink Lily vel kap -
cso lat ban, kü lö nö sen meg le pett
min ket vá rat lan nagy vo na lú sá ga.
Az ét te rem ből ki fe lé jö vet el is me -
rés sel be szél tünk Lily újon nan meg -
ta pasz talt ked ves tu laj don sá gá ról,
ame lyet ko ráb ban nem is vet tünk
ész re. 

A mun ka he lyün kön már mind -
nyá jan meg ta pasz tal tuk, hogy kap -
cso la ta ink bi zony nem rit kán fe -
szült ség gel ter hel tek, és sok szor el -
kap min ket az in du lat. Elő for dul az
is, hogy a fe szült sé gek vé gül a konflik -
tu sok ból „kre a tív mó don” po zi tív
ered ményt hoz nak ki, de gyak ran in -
kább ver sen gés, irigy ség, fél té keny -
ség vagy gyű löl kö dés van az em be -
rek kö zött, pusz tán azért, mert na -
gyon el té rő sze mé lyi sé gek, má sok az
ér té ke ik, és má sok a cél ja ik. Ha bár ál -
ta lá ban vé ve eze ket az ese mé nye ket
min den na po sak nak te kint het jük,
még sem hagy hat juk fi gyel men kí vül.
Ha nem ke zel jük meg fe le lő en az

ilyen ese te ket, na gyon ár tal mas sá
vál hat nak. Meg kell ta nul nunk, ho -
gyan néz zünk szem be ezek kel a kér -
dé sek kel, és ho gyan old juk meg őket,
ha fenn sze ret nénk tar ta ni a ha té -
kony, hosszú tá vú mun ka kap cso la ta -
in kat. 

Tér jünk vissza Lily ese té hez. Eszem -
be ju tott egy rész a Bib li á ból, pon to -
sab ban az Ószö vet ség ből. Péld 21,14
így ta nít ja: „A tit kon adott aján dék el -
for dít ja a ha ra got és a ke bel ben va -
ló aján dék a ke mény bú su lást.” (Ká -
ro li-for dí tás) Ez így na gyon le egy sze -
rű sí tett nek tűn het, de né ha a ki mu -
ta tott ked ves ség és nagy lel kű ség –
pél dá ul egy aján dék for má já ban – le -
csen de sít he ti a ha ra got. Ha tu dod,
hogy van olyan kap cso la tod, ame lyet
né mi leg „el kell si mí ta ni”, ak kor ér -
de mes az aján dék ha tal mán el gon dol -
kod nod. 

Ez per sze nem je len ti azt, hogy
min dig tö re ked nünk le het – vagy kell
– ar ra, hogy „meg vá sá rol juk” a ki utat
egy-egy sze mé lyes konflik tus ból.
Gyak ran az a leg jobb, ha egész egy -
sze rű en kö ze le dünk ah hoz az em ber -
hez, aki vel né zet el té ré se ink van nak,
és meg kí sé rel jük meg vi tat ni a prob -
lé mát em be ri, ta pin ta tos mó don.
Egy má sik bib li ai idé zet azt mond ja
ne künk: „Aki meg tar tóz tat ja be szé -

dét, az tu dós em ber, és aki hig gadt lel -
kű, az ér tel mes fér fiú.” (Péld 17,27)
Má sutt ezt ol vas hat juk: „Ha a fa el -
fogy, ki alu szik a tűz; ha nincs rá gal -
ma zó, meg szű nik a há bor gás.” (Péld
26,20) Ha ké pe sek va gyunk a vi tá in -
kat és konflik tu sa in kat ki vál tó okok
meg fe le lő ke ze lé sé re, anél kül hogy
ola jat ön te nénk a tűz re, ak kor ké pe -
sek le szünk meg gyó gyí ta ni a sé rült
kap cso la ta in kat is. 

Van egy köz hely, mely sze rint a tett
han go sabb, mint a szó. A szó be li
bo csá nat ké rés és a ki bé kü lés re va ló
tö rek vés mel lett egy kis ked ves ség -
gel is meg erő sít het jük szán dé kunk
őszin te sé gét. Ugyan úgy, aho gyan
Lily tet te az ő kis meg le pe tés aján dé -
ká val. Vagy le het ez egy egy sze rű kár -
tya, il let ve egy kis üze net az il le tő nek,
amely ben ki fe jez he ted a vá gyad,
hogy szűn jön meg a vi szály köz te tek.
Ha nem te szel egy ked ves gesz tust,
ak kor a konflik tu sod el hú zód hat a
vég te len sé gig. Péld 18,19 er re em lé -
kez tet: „A fel in ge relt atya fiú erősb az
erős vá ros nál, és az ilyen ver sen gé sek
olya nok, mint a vár zár ja.”

Ha van bár mi lyen meg ol dat lan
né zet el té ré sed, most van itt az ide -
je, hogy hoz zá láss a rendezéséhez! 

g Rick Boxx
(For rás: Mon day Man na)

A ked ves gesz tus csen de sí tő ere je

Ami kor meg lát tam az Evan gé li ku -
sok Kö zös sé ge az Evan gé li u mért
csen des nap já nak prog ram ja it, több
film is eszem be ju tott. Fel vil lant az
Idő zsa ru ké pe, aki aka dály nél kül
jár kált az idő ben, vagy azok a fil mek,
amely ben vissza le het men ni jó vá -
ten ni va la mit a múlt ban. A má jus 8-i
csen des nap té má ja ugyan is az idő
volt. Ko ra reg gel azon ban az au tó -
busz ban zen gő ének és bib li ai igék

te rel ték a gon do la ta in kat, hisz négy -
órás uta zás várt a nyír te le ki gyü le -
ke zet tag ja i ra, hogy meg ér kez ze -
nek a csen des nap hely szí né re, a
pest szent lő rin ci evan gé li kus temp -
lom ba. „Együtt ér ző en” áll tunk azok
mel lé, akik ti zen öt-húsz perc alatt,
ám test vé ri kö zös ség nél kül ér het -
ték el az al kal mat…

A csen des nap prog ram ját Györ fi
Mi hály nyír te le ki lel kész ve zet te,
Stan ka Eri ka pe dig har mó ni u mon kí -
sér te a szép szám mal össze se reg lett
részt ve vő ket. Erő vel szólt a szí vet le -
csen de sí tő és fel eme lő ének, hogy ké -

szen áll junk Is ten sza vá nak meg ér té -
sé re és be fo ga dá sá ra.

Az el ső té ma „Az idő ura az Úr!”
volt. Er ről Adá mi Lász ló nyír egy há -
zi lel kész be szélt Gal 4,4–5 alap ján. Is -
ten az, aki az időt meg te rem tet te, és
ná la, egye dül ná la van a se gít ség, ho -
gyan osszuk be azt ne ki tet sző mó don.

Tóth Esz ter Az el folyt idő fog lya i -
ból a ke gye lem ide jé ben élők ké vál ni!
cím mel 1Pt 4,3.7 alap ján szólt. Po gány

az, aki szá má ra Is ten nem mérv adó,
aki nek az Úr nem té nye ző – ál la pí -
tot ta meg. Ha mis sá fá rok nak bi zo -
nyul ha tunk, ha az Is ten től ka pott időt
el pa za rol juk, ha nem az Úr van éle -
tünk kö zép pont já ban. Bál vány imá -
dók ká le szünk ma gunk is, ha kedv -
te lé se ink nek élünk.

Az ige hir de té sek után élet te li bi -
zony ság té te lek ál dá sa áradt ránk.
Mind nyá junk szí ve fel he vült, mi kor
a Fi la del fia Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ből ki ál ló cso port ének kel szol gált,
és éle tük ről, va la mint szol gá la tuk ról
be szél tek. Meg rá zó volt hal la ni, hogy

Is ten mi lyen mély ség ből hoz ta ki
eze ket a ci gány test vé re in ket: ku sza
éle tek ből, sú lyos bű nök kel, bör tön -
bün te té sek kel ter helt élet utak ról,
me lyek nek meg ol dá sai itt a temp lom -
ban még vi lá go sab ban lát szot tak.
Jé zus Krisz tus min den em ber szá má -
ra szük sé ges aján dé kát kü lön bö ző kö -
rül mé nyek kö zött ta pasz tal hat ták
meg a test vé rek. Jé zus élet újí tó Meg -
vál tó le he tett az éle tük ben. 

Tra dí ci ók ba szű kült és a „szú nyo -
got szűr ni” sze re tő ke resz té nyek szá -
má ra az Úr éles kont rasz tot ál lí tott.
Min den ki úgy érez te, tér det kell haj -
ta ni az Úr előtt, mert mél tó rá, hogy
di cső ít tes sék a ne ve! Az úr va cso rá -
ban mind ez kéz zel fog ha tó an meg -
mu tat ko zott. Ott tér delt egy más
mel lett ci gány és ma gyar, if jú és
öreg, ré gen hit re ju tott és fris sen
meg tért. So kak sze mé ben ott csil lo -
gott az öröm és há la adás könnye. (Az
úr va cso rá val még nem élő há rom ci -
gány fi a tal az utol só kör ben ál dá sért
tér de pelt az Úr ol tá rá hoz.)

Mind ezek hez Gal 6,10 alap ján lel -
ket eme lő ige hir de tés sel szol gált a zá -
ró is ten tisz te le ten Győ ri Gá bor es pe -
res, he lyi lel kész. Hang sú lyoz ta, az
idő szo rí tá sá ból csak Is ten ke gyel mé -
vel le het meg sza ba dul ni. Jé zus ma -
ga a sze mé lyes pél da ar ra, mi ként
osszuk be úgy az időn ket, hogy vé gül
is az Úr elé áll va azt mond has sa ne -
künk: „Jól van, jó és hű szol gám, a ke -
vé sen hű vol tál, so kat bí zok rád ez -
után.” (Mt 25,21)

Ha za fe lé is mét négy órás kö zös sé -
gi al ka lom várt ránk… A csen des nap
részt ve vői kö zül so kan már ré gen ha -
za ér tek, ami kor a mi au tó bu szun kon
még folyt a lel ki be szél ge tés és az
ének lés. A gi tá ron kí sé re tet ját szó uj -
jai el zsib bad tak, az ének lők hang szá -
lai el fá rad tak, de az ar co kon bol dog
bé kes ség lát szott. „Hol nap az is ten -
tisz te le ten ta lál ko zunk – hang zott a
bú csú szó –, dél után pe dig kö zös
szol gá lat Kis vár dán. Jó pi he nést!” 

g Ma gya ró si né
Be recz An na má ria

Ke let ről in dul tunk,
hogy meg hall juk az idők sza vát

Meg hí vó
A IV. evan gé li kus fér fi kon fe ren ci át jú ni us 18. és 20. kö zött, pén tek ebéd -
től va sár nap ebé dig tart juk Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (Szé -
che nyi u. 8–12.).

Je lent kez ni le het Ko há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél e-mail ben a
ko hary@en ter net.hu cí men vagy te le fo non a 96/360-013-as ve ze té kes és
a 20/824-7122-es mo bil szá mon, il let ve az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont -
nál (1164 Bu da pest Bat thyá ny Ilo na u. 38–40., e-mail: ev mis@lu the ran.hu,
tel:. 1/400-3057).

A rész vé te li díj a tel jes idő re 6 000 fo rint + 500 fo rint ágy ne mű-hasz -
ná la ti díj.

H I R D E T É S

Pün kös di evan gé li zá ci ós na po kat tar ta nak má jus 17-e és 19-e kö zött Rozs -
nyó szór vány gyü le ke ze té ben, Csu csom ban a rozs nyói, a ber zé tei és a szi -
li cei gyü le ke ze tek, va la mint a Fi resz-Fix kö zös szer ve zé sé ben. A he lyi kul -
túr ház ban na pon ta 18 óra kor kez dő dő al kal ma kon Sze ve ré nyi Já nos, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos misszi ói lel ké sze szol gál ige -
hir de tés sel.

H I R D E T É S
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b Az or szág min den tá já ról ér -
kez tek fi a ta lok – Bé kés csa bá tól
Kő sze gig, mint egy öt ve nen –
Aszód ra, az evan gé li kus kol lé gi -
u mok or szá gos ta lál ko zó já ra. A
ren dez vény nek áp ri lis 23. és 25.
kö zött a he lyi evan gé li kus gim -
ná zi um adott ott hont.

Az ese mény fó kusz pont já ban Aszód
és a kis tér ség kul tu rá lis örök sé ge
volt. En nek a je gyé ben a ven dé gek –
il let ve ve lük együtt az egy ház me gye
fi a tal jai – pén te ken, a „Zsin dely-
dél után” ke re té ben elő ször a he lyi
nép mű vé szet tel is mer ked het tek
meg. Jó le he tő ség volt ez ar ra, hogy
„meg kós tol ják” az in téz ményt, és

ta lál koz za nak az evan gé li kus is ko lai
di ák élet tel. A dél utánt – rö vid áhí -
tat után – Hop pál Mi hály nép rajz -
ku ta tó, az Aka dé mia Nép raj zi Ku ta -
tó in té ze té nek tu do má nyos ta nács -
adó ja nyi tot ta meg a Gal ga men te

mint nép raj zi táj cí mű, ér dek fe szí -
tő elő adá sá val, majd a sok ér de kes in -
for má ció után ki kap cso ló dás kép -
pen a Já nos vi tézt lát hat ták az egy -
be gyűl tek, in ter ak tív me se já ték for -
má já ban, Bo ka Gá bor se gít sé gé vel.
Az es tét tánc ház, majd spor to lá si le -
he tő ség zár ta.

Más nap per sze vol tak gon dok a
fel ke lés sel, de a di á kok azért ide jé ben
össze kap ták ma gu kat. A szom bat
szám ta lan új don sá got tar to ga tott.
Dél előtt a ma gá val ra ga dó áhí tat és
az azt kö ve tő hosszú kö zös ének lés
után a kol lé gi u mok mu tat koz hat -
tak be, majd vi dám ve tél ke dő vet te
kez de tét, ve gyes is ko la kö zi csa pa tok -
kal, egy más jobb meg is me ré se, a
ba rát ko zás ér de ké ben. Ebéd után a
részt ve vők busz ba száll tak, és lá to ga -

tást tet tek a do mony völ gyi Lá zár
lo vas park ban, ahol sé ta ko csi ká zás sal,
majd lo vas be mu ta tó val ked ves ked -
tek ne kik. Kö vet ke ző prog ram ként –
tár lat ve ze tés sel – meg cso dál ták a
gö döl lői ki rá lyi kas télyt, in nen in dul -

tak vissza Aszód ra. A szer ve zők es -
té re fák lyás fel vo nu lást szer vez tek,
mely nek ke re té ben a fi a ta lok meg ko -
szo rúz ták az 1848-as em lék mű vet, és
el men tek az Aszó di Pe tő fi Mú ze um -
ba is, ahol az igaz ga tó mu tat ta be a
vá ros tör té ne tét, és meg le pe tés sel is
szol gált a di á kok nak.

Bármily remek volt is az együttlét,
vasárnap elérkeztek a búcsú pillana -
tai. Dél előtt is ten tisz te le ten vet tek
részt a di á kok, majd Ka li na Ka ta lin,
egy há zunk ok ta tá si és is ko lai osz tá -
lyá nak ve ze tő je je len lé té ben ér té kel -
ték az együtt töl tött na po kat. A bú -
csú zás nem a szo mo rú ság je gyé ben,
ha nem a vi szont lá tás re mé nyé ben zaj -
lott, és sok ének kel, ne ve tés sel ért vé -
get az al ka lom. A csa pa tok jó han gu -
lat ban in dul tak ha za ebéd után.

A csa lá di as lég kö rű hét vé ge után
a részt ve vők bi zo nyá ra mind annyi -
an ma ra dan dó él mé nyek kel in tet tek
bú csút Aszód nak.

g Ma tej ka Ju dit
– Med gye si Már ton

EKOT 2010

Jog gal ta lál hat juk rend kí vü li nek,
hogy egy olyan kö zös ség, amely jó -
sze ri vel föl mér he tet le nül meg ter -
helt misszi ós te vé keny sé get vé gez,
még is kö zös ség nek ne vez he tő. Azért
föl mér he tet le nül meg ter helt, mert
bár van nak en nél ne he zebb te rü le -
tek, itt va ló ban szá mol ni kell azok -
kal, akik nem hogy nem ol vas tak
Bib li át, de ha tá ro zot tan csu pán a kö -
zös ség ál dá sa it ke re sik, s oly bá tű nik,
hogy itt va la hogy si ke rül meg ta lál -
ni uk – mi köz ben akár a budd hiz mus
alap ja i ról gon dol kod nak, akár bár -
mely té te les val lás dog má i ból ki áb -
rán dul tak.

Ékes bi zo nyí té ka a kö zös sé gi lét -
nek nem csak az, hogy mi lyen szép
és el mé lyült áhí ta tot ve zé nyelt Bu -
day Bar na bás, a mis kol ci egye te mi
gyü le ke zet lel ké sze vagy Mó nus
Györ gyi pé csi egye te mi lel kész, il let -
ve hogy mi lyen hét ha tár ra zen gő zá -
ró is ten tisz te le tet tar tott Kör mendy
Pet ra, a bu da pes ti egye te mi gyü le -
ke zet lel ké sze az Ég Ígé rő gos pel kó -
rus hat ha tós se gít sé gé vel, ha nem az
is, ami kor Kézdy Pé ter pi lis csa bai lel -
kész csu da szép es ti áhí ta ta vé gén
kol lé gánk és ba rá tunk, Me zey Gá bor
el huny tát szó val és lé lek kel kí sér ve
va ló ban kö zös ség ként si rat tuk meg.

Nem volt szük ség az elő adók ti tu -
lu sa i nak hang sú lyo zá sá ra sem; olyan
él ve ze tes, gon do lat éb resz tő és – ta -
lán sza bad mon da ni – pa ra dig ma vál -
tó elő adá so kat tar tot tak, amelyek
min den egye te mi cím em lí té sét fö -
lös le ges sé te szik. Csep re gi And rás az
al ter na tív Jé zus-te ó ri ák ról elő adást
tart va vi tát ge ne rá ló, ugyan ak kor

egy ház tör té ne ti leg össze fo gott, kér -
dé sek től még sem men tes be szél ge -
tést in dí tott el. Oly annyi ra, hogy a
föl ve tett gon do la tok tag la lá sa ké ső
éj sza ká ba nyúlt, s ta lán le sem zá rult
tel je sen. Él mény szám ba megy, ha egy
ko moly elő adó so ká ig be szél get a
hall ga tó ság kér dez ni haj lan dó és
ké pes tag ja i val.

Ha son ló képp tör tént ifj. Cser há ti
Sán dor sze ge di – töb bek kö zött
egye te mi – lel kész elő adá sán, ahol az
elő ző es ti be szél ge tés kö vet kez mé -
nye ként ke ve set pi hent hall ga tó ság
egész egy sze rű en nem akar ta be fe jez -
ni az al kal mat, mert az if jabb „San -
kó” annyi ra új sze rű en nyi lat ko zott a
pro tes táns teo ló gia ál tal a ke reszt ha -
lál hoz ké pest né mi leg el ha nya golt
krisz tu si élet ről, hogy so kan va ló ban
el gon dol kod tak: így is le het néz ni, így
is le het lát ni? Több egye te mi lel -
kész utó la gos vé le ke dé se sze rint is le -
nyű gö ző volt, s mi vel mind ezek ről
hang föl vé tel is ké szült, meg hall gat -
ha tó. Ér de mes.

Mind ezen elő adá so kat föl dol go -
zan dó kü lön fé le mű he lyek ala kul tak,
pél dá ul a Ba lázs Vik tó ria deb re ce -
ni lel kész nő ál tal tar tott fil mes me -
di tá ció vagy a Kör mendy Pet ra ál tal
tar tott, bib li kus ala pú drá ma pe da -
gó gi ai dél után. Vél he tő leg so kat
mond mind ezek ről, ha meg em lít jük,
hogy nem ke ve sen sír tak a tá vo zás
fö lött ér zett bá na tuk ban és a kö ze li
vi szont lá tás örö mé nek re mé nyé -
ben. Me zey Gá bor el ment, de kö zös -
ség is ala kult ugyan ak kor: így vesz
el és ád az Úr.

g Lisz ka Vik tor

Ba la ton pár szó
Egyetemi gyülekezetvezetők tópartija

b Nem ré gi ben je lent meg a Nem -
ze ti Tan könyv ki adó gon do zá sá -
ban a Pa no rá ma so ro zat bio ló -
gia-, ké mia-, fi zi ka- és föld rajz -
tan köny ve. Az ál ta lá nos is ko lai
7. osz tá lyos föld rajz könyv Gru -
ber Lász ló és Hu szár Ta más
mun ká ja. Az al ko tók egy idő ben
mun ka tár sak vol tak az MTA
Föld rajz tu do má nyi Ku ta tó in -
té ze té ben; a ki adó mint egy más -
fél év vel ez előtt kér te fel őket a
mun ká ra. A könyv kö zel há -
rom ne gye dét jegy ző Gru ber
Lász ló a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um ta ná ra.

– Ilyen szép ki vi te lű föld rajz tan -
könyv még nem je lent meg Ma gyar -
or szá gon – mu tat ja büsz kén Gru ber
Lász ló a köny vet, me lyet gyö nyö rű
fo tók szí ne sí te nek. – Igye kez tünk
meg őriz ni a ko ráb bi tan köny vek ér -
ték eke it, és per sze az alap kö ve tel mé -
nyek, a kö te le ző té ma kö rök is mind
ben ne van nak, de azért pró bál tunk
él ni – az elég gé szűk re sza bott – sza -
bad sá gunk kal is. Spe ci á lis ez a ki ad -
vány a mai Ma gyar or szá gon; mi
szak mun ka fü zet nek ne vez tük el.

– Gon do lom, az össze ál lí tott anyag
hoz ta ma gá val az új faj ta el ne ve zést.
Ho gyan épül fel a ki ad vány, mi lyen
új don sá gok jel lem zik?

– Min den lec ke két-há rom is me -
ret köz lő ol dal lal kez dő dik, az tán
jön nek a fel ada tok, ame lyek kü lön -
bö ző ne héz sé gi fo kú ak: a lo gi kai,
szá mí tá sos, áb ra elem zé ses fel ada -
tok mel lett je len tős sze re pet kap nak
az olya nok is, mint pél dá ul a hi ba ke -
re sés, a vir tu á lis uta zás, a di ag ram -
szer kesz tés és -ér tel me zés. Ugyan ak -
kor az ak tu á lis glo bá lis prob lé mák fel -
tá rá sá ról sem fe led kez het tünk meg.
A könyv meg írá sa kor az volt az el -
sőd le ges cé lunk, hogy gon dol kod tas -
suk (!) a gye re ke ket, s ne csu pán az
újon nan meg szer zett is me re te ket
is mé tel tes sük ve lük.

A ter je del mi meg kö té sek mi att
mind össze há rom ol vas mány ke rült
a ki ad vány vé gé re. Vi szont min den
lec ké hez ér de kes cik ke ket ke res tünk
– pél dá ul a go ril lák örök be fo ga dá sá -
ról vagy épp ar ról, ho gyan le het egy
gye rek já ték kal ener gi át ter mel ni Af -
ri ká ban –, eze ket biz to san el fog ják
ol vas ni a ta nu lók. A té mák hoz kap -
cso ló dik egy-egy szö veg ér té si fel -
adat is, ami ma nap ság a kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás ban nagy sze re pet

kap. Min den lec ke vé gén ta lál -
ha tó egy an gol kis szó tár, il let -
ve egy link gyűj te mény, ami
to váb bi ku ta ko dás ra ad le he -
tő sé get. Az egyes té mák össze -
fog la ló kér dé sek so ro za tá val
vég ződ nek. 

Új don ság, hogy úgy ne ve -
zett vissza csa to ló lec ké ket is
tet tünk a könyv be, Di ák szem -
mel cím mel. Itt azok ra a kér -
dé sek re kap nak vá laszt a fi a ta -
lok, ame lyek ben sok szor té -
ved ni szok tak – pél dá ul hogy
mi a kü lönb ség a hur ri kán, a
tor ná dó és a táj fun kö zött, és
ha son lók.

– Ön a tan órá kon igyek szik
iz gal mas dol go kat is szó ba
hoz ni az ép pen tár gyalt té ma -
kör kap csán. Van er re mód
egy tan könyv ben is?

– Má ni ám, hogy egy (föld -
rajz)tan könyv ben min den kép -
pen le gyen egy cso mó „hü lye -
ség” is, hi szen az ér dek li leg -
job ban a gye re ke ket. Én a „Ne hogy
el ol vasd!” cí met ad tam vol na az ilyen
anya gok nak, vé gül No de ilyet! lett a
cí mük. Ren ge teg ér de kes sé get tar tal -
maz nak or szá gok ról, kon ti nen sek ről,
né pek ről, kul tú rák ról. Ga ran tá lom,

hogy a tan könyv ezen ré szét di ák ja -
ink „ron gyos ra” fog ják ol vas ni.

– Bi zo nyá ra nem hi á nyoz nak a
„ko moly” dol gok sem a ki ad ványból…

– Ter mé sze te sen a már fen tebb
em lí tet tek mel lett nem hi á nyoz hat

a fo ga lom tár sem a tan -
könyv ből. A bel ső bo rí tó kon
ta lál ha tó füg ge lék nél igye -
kez tünk oda fi gyel ni, hogy
ak tu á lis ada tok sze re pel je -
nek ben ne. A tan könyv höz
fel adat gyűj te mény is kap cso -
ló dik. A té ma zá ró fel adat la -
po kon most dol go zom. Ami
még új don ság, hogy a Nem -
ze ti Tan könyv ki adó in ter ne -
tes hon lap ján di gi tá lis tan -
anyag ként is el ér he tők lesz -
nek az újabb fej lesz té sek. Il -
let ve ké szül ta ná ri ké zi könyv
is, amely iga zá ból meg ol dó -
kulcs lesz – a pe da gó gu sok
öröm mel ve szik az ilyen se -
géd anya got.

* * *

Gru ber Lász ló nak 2004-ben
már meg je lent egy egye te mi
tan köny ve Auszt rá lia, Óce á -
nia és az Ant ark tisz ter mé sze -
ti föld raj za cím mel. A bony -

há di gim ná zi um ta ná ra a Sze ge di Tu -
do mány egye tem óra adó ja is, és tö -
rek vé se it lát va biz ton ál lít hat juk,
hogy a jö vő ben is ta lál koz ha tunk
ne vé vel a tan könyv ki adás ban.

g Má té Ré ka

Nem csak ta nít – tanköny vet is ír
Be szél ge tés Gru ber Lász ló val
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b A lel ké szi mun ka egyik leg ne he zebb te rü le te a hí vők és ke re sők mel -
lett a kí vül ál lók so ka sá gát is ma gá ba fog la ló, Bib li át esetenként hír -
ből sem is me rő, sű rűn cse ré lő dő ta gok ból ál ló egye te mi gyü le ke ze -
tek pász to ro lá sa. Ilyen me ré szen sok szí nű egye te mi kö zös sé gek ön -
ma gu kat vé gig gon do ló hét vé gé je zaj lott áp ri lis 30. és má jus 2. kö zött
Ba la ton szár szón, az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.
En nek szel le mé ben – ko runk egyik nagy köl tő jé nek sza va i val él ve –
el is hang zott Ba la ton-pár-szó.
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„Mi ért nem ta vasszal, pél dá ul pün -
kösd kor ren de zik meg az egye te mes
ima he tet? Hidd el, sok kal töb ben jön -
né nek. So kan azért ma rad nak ott hon,
mert csú szós az út, hi deg van, sö tét
van. És saj nos a be tö ré sek ről sem fe -
led kez he tünk meg. Sö té te dés után
nem szí ve sen hagy ják üre sen az ott ho -
nu kat az em be rek. Té len nem szí ve sen
moz dul nak ki, kü lö nö sen prob lé más
ez az idő sek nek. Kü lön ben is kö zel van
még a ka rá csony és új év ün ne pi han -
gu la ta… A hi deg, ba rát ság ta lan té li
es té ken le het, hogy jobb a bé kés ott hon”
– hal lot tam töb bek től az ez évi ima -
hét után is vissza-vissza té rő en. Mond -
ták ezt lel ké szek is, gyü le ke ze ti ta gok
is. Mind olya nok, akik szí ve sen van -
nak együtt a Krisz tus ban más fe le ke -

ze tű test vé rek kel. Mind ezek a fel ve té -
sek, ér ve lé sek egy be vág nak az ima hét
nem zet kö zi se géd anya gá nak be ve ze -
tő jé vel, amely em lí tést tesz ar ról,
hogy nem csak ja nu ár ban le het meg -
tar ta ni, il let ve hogy egy esz ten dő ben
több ször is meg le het tar ta ni az ima -
he tet. Ezek a kér dé sek az tán fel ke rül -
tek a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Teo ló gi ai
és Ke resz tyén Egy ség Bi zott sá gá nak
agen dá já ra, és az a ja vas lat szü le tett,
hogy ne a ja nu á ri ima hét he lyett, de
mel let te buz dít suk hí ve in ket ar ra,
hogy a pün kös di ün nep kör ben, te hát
a menny be me ne tel nap já tól egé szen
a Szent há rom ság va sár nap já ig ter je -
dő idő ben a he lyi le he tő sé gek nek meg -
fe le lő en ta lál ják meg az együtt imád -

ko zás nak, együtt ün nep lés nek, a
Szent lé lek je len lé te kö zös át élé sé nek
szép al kal ma it. Er re már sok ál dott
pél da is buz dít hat ben nün ket. Van,
ahol pün kös di vi gí li át tar ta nak öku -
me ni kus kö zös ség ben, van, ahol a
ma já lis kel lé ke it is moz gó sít va csa lá -
di na pot tar ta nak a sza bad ban, más -
hol pe dig pün kösd hét fő több nyi re
szép, ta va szi es té jét hasz nál ják az
egy más hi te ál tal va ló épü lés re. A ne -
ve zett bi zott ság sze re tet tel ajánl ja az
aláb bi két írást a fen ti ek meg fon to lá -
sá ra az zal a re mény ség gel, hogy ezek
a gon do la tok már az idén is, il let ve a
jö ven dő ben öku me ni kus pün kös di
ese mé nyek ben nyer nek majd meg -
tes te sü lést.

g Bó na Zol tán,

Pün kös di öku me né

A pün kös döt ok kal, jog gal és szí ve sen
ne vez zük az egy ház szü le tés nap já nak.
Eb ben azon ban ben ne van an nak az el -
is me ré se is, hogy a Krisz tus ál tal el hí -
vott és a Lé lek ál tal szer ve ző dött egy -
ház tör té ne ti sé gé nek el ső pil la na -
tá tól kezd ve a kü lön bö ző ek kö -
zös sé ge. Ró mai jö ve vé nyek,
zsi dók és pro ze li ták, kré ta -
i ak és ara bok, kü lön bö ző
di asz pó rák ban kü lön bö -
ző nyel ve ket be szé lők
– akik alig ér tet ték egy -
mást, te hát kö zös sé get
alig tud tak al kot ni –
cso dát él tek át. 

A cso da pe dig
több szö rös. Elő ször is
mind annyi an meg ér -
tet ték a ta nít vá nyok sza -
va it. Má sod szor so kan ér -
te ni is akar ták e sza vak je -
len té sét. Har mad szor pe dig
há rom ez ren vol tak azok, akik
meg ér tet ték és el fo gad ták e sza vak
el hí vó ere jét is. Ez zel lét re jött azok -
nak a kö zös sé ge, akik ben öt ven nap
után meg rá zó és meg vál tó erő vel
tu da to so dott a hús vé ti cso da, az
evan gé li um győ zel me, a fel tá ma dás

va ló sá ga. Ugyan ak kor bi zo nyá ra – e
kö zös sé get for má ló erőn túl – a sok -

faj ta kü lön bö ző sé gük to vább ra is
meg ma radt. Így, kü lön bö ző sé gük ben
tud tak Krisz tus né pe len ni. 

Az em ber kul tu rá lis, ér zel mi, ér -
tel mi, jel lem be li, lel ki, anya gi kü lön -
bö ző sé gé nek pa let tá ja az el múlt
két ezer év alatt bi zo nyá ra még to -
vább szí ne se dett. Ez azon ban nem

me het a lé nye gi kö zös ség ro vá -
sá ra. Ezért az egy ház né pé nek

lé té hez tar to zik, hogy a
Krisz tus ban va ló egy sé get

tu da to san meg él je, s így
az egész la kott föld, az
öku me né egye te mes -
sé gé ben fo gad ja és
hir des se az evan gé li -
u mot.

A Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa en nek

je gyé ben ké ri Krisz -
tus Urunk ma gyar né -

pét, hogy amennyi re le -
het sé ges, öku me ni kus is -

ten tisz te le ti, imád sá gos
és/vagy a krisz tu si kö zös sé get

más for mák ban ki fe je ző al kal -
ma kon is ün ne pel je a Szent lé lek ki -
ára dá sá nak, Krisz tus egyet len
anya szent egy há za élet re hí vá sá -
nak szent nap ját. 

g B. Z.

Az anya szent egy ház szü le té se

Van nak köz sé gek, még ha egy re ki -
sebb szám ban is, ahol csak egy fe le -
ke zet van. Tisz ta re for má tus vagy
evan gé li kus vagy tel jes egé szé ben
ka to li kus fa lu. Ilyen egy fe le ke ze tű vá -
ros ról or szá gunk ban alig ha le het
be szél ni. A leg több na gyobb te le pü -
lé sün kön együtt lak nak a kü lön bö ző
egy há zak hoz tar to zó hí vek, oly kor
na gyon is sok fé lék.

Szol gá la tom kez de tén ta lál koz -
tam egy ve gyes há zas sá gok ban gya -
ko ri prob lé má val. A „ve gyes” há -
zas pá rok nem jár tak sem az egyik,
sem a má sik egy ház temp lo má ba,
nem tar toz tak sem az egyik, sem a
má sik gyü le ke zet hez, és ez nem
annyi ra a po li ti kai vi szo nyok mi att
volt, ha nem egy meg bán tó dás mi att.
Há zas ság kö té sük kor el til tást kap tak
a szent sé gek től, mi vel a má sik egy ház
temp lo má ban volt az es kü vő jük.
Oly kor még „ki ha ran go zás” is tör -
tént. Ez az el uta sí tás olyan fá jó em -
lék ma radt szá muk ra, hogy éve kig
vagy akár egy egész éle ten át el ke rül -
ték a temp lo mot. Még az sem ho zott
kö ze le dést, hogy a het ve nes évek
vé gén a ko ráb ban tör tént ki zá rás ból
több egy ház, így a re for má tus egy ház
is fel ol do zást hir de tett, és saj ná la tát

fe jez te ki. Ezek nek a sé rel mek nek a
gyó gyí tá sa az öku me ni kus al kal mak -
kal kez dő dött el.

Az öku me ni kus al kal mak fő ese -
mé nye a ja nu á ri ima hét. Ez gyü le ke -
ze te ink ben elég ál ta lá nos sá lett má -
ra. Vá ro sunk ban im már mint egy
har minc esz ten de je in dult el a fent
em lí tett ta pasz ta la tok ha tá sá ra. Em -
lék szem az el ső kö zös al ka lom ra,
ame lyet gyak ran em le ge tünk az óta is.
Hi deg, hó vi ha ros es te volt, ami kor az
em ber nem kí ván ko zott ki lép ni az
ott ho ná ból. Azt gon dol tuk, biz to san
na gyon ke ve sen le szünk, de nagy
meg le pe té sünk re tel je sen te le volt a
temp lom. Még az ál ló he lyek is meg -
tel tek. Erős volt a vágy a szí vek ben a
kö zös ség után. Nem is ma radt csu -
pán egy hét né hány es té jé nek él mé -
nye. Az esz ten dő to váb bi nap ja i ban,
ha nem is temp lom ban, de az ut cá -
kon egy re bát rab ban és gyak rab ban
kö szön töt tük egy mást ke resz tény
kö szön tés sel. Ki mon dot tan vagy ki -
mon dat la nul is azt sze ret tük vol na,
hogy a ja nu á ri bol dog kö zös ség va -
la mi mó don ki ter jed jen az esz ten dő
to váb bi nap ja i ra is.

Ha al kal mat is ke re sünk, ami kor
új ra gya ko rol hat juk az együtt lét
örö mét, ak kor kü lö nö sen is kí nál ko -
zik pün kösd kör nyé ke. A Szent lé lek
ek kor emel te fel az egy be gyűl te ket

min den nyel vi és et ni kai kor lát fö lé.
Ke res sük meg a le he tő sé gét, hogy a
hó vi ha rok tól és egyéb ké nyel met len -
sé gek től men tes, leg több ször ki fe je -
zet ten kel le mes idő ben ta lál koz -
zunk is mét temp lom ban vagy a sza -
bad ban egy más örö mé re és a kö zös
imád ság lel ke ket bá to rí tó, erő sí tő
gya kor lá sá ra! Le het ez a pün kösd
meg ün nep lé sé re ké szü lő hét va la me -
lyik vagy né hány es té je-dél után ja
vagy ép pen a pün kösd má so dik nap -
ja. Még egy kö zös ki rán du lás, uta zás
is jól épít he ti a kap cso la to kat, egy tá -
vo lab bi gyü le ke zet fel ke re sé se buz -
dí tást vi het. Egy más ke re sé se vagy
ép pen a szom szé dos köz sé gek, gyü -
le ke ze tek ta lál ko zá sa, kö zös is ten tisz -
te le te va la mit érez he tő vé te het a
Szent lé lek egye sí tő mun ká já ból. Eze -
ken az al kal ma kon meg va ló sul
Urunk Jé zus imád sá ga: „…hogy
mind nyá jan egyek le gye nek úgy, aho -
gyan te, Atyám, én ben nem, és én te -
ben ned, hogy ők is ben nünk le gye nek,
hogy el higgye a vi lág, hogy te küld tél
el en gem.” (Jn 17,21) „Ó, mily szép és
mily gyö nyö rű sé ges, ha a test vé rek
egyet ér tés ben él nek! (…) Csak oda
küld az Úr ál dást és éle tet min den -
kor.” (Zsolt 133,1.3)

A szerző református lelkész

Csak oda küld az Úr ál dást… 
g Bör zsö nyi Jó zsef

b A Bor sod-He ve si Egy ház me gye
pres bi te rei áp ri lis 25-én Óz don
ta lál koz tak. Az es pe re si meg hí -
vó cí me ugyan pres bi ter kép zést
je lölt meg prog ram ként, de a
tör tén tek is mer te té se előtt elő -
re bo csát ha tó, hogy az együtt lé -
tet nem el mé le ti es ke dő te o lo gi -
zá lás jel le mez te, sok kal in kább
hit val ló, is ten hi tünk ben egy -
mást erő sí tő al ka lom volt. A ta -
lál ko zó mot tó ja Pál apos tol Ti -
mó te us hoz írott má so dik le ve lé -
ből szár ma zott (3,16): „A tel jes
Írás Is ten től ih le tett és hasz nos
a ta ní tás ra, a fed dés re, a meg -
job bí tás ra, az igaz ság ban va ló
ne ve lés re; hogy tö ké le tes le gyen
az Is ten em be re, min den jó cse -
le ke det re fel ké szí tett.”

A prog ram az óz di evan gé li ku sok
temp lo má ban kez dő dött, ahol Tóth
Me lin da lel kész is mer tet te a gyü le -
ke zet és a temp lom tör té ne tét. El -
mond ta, hogy a neo gó ti kus temp lo -
mot – Szvo bo da Gyu la ter ve alap ján
– 1900-ban kezd ték épí te ni az ipa ro -
so dó Ózd ra a Fel vi dék ről köl tö ző
evan gé li ku sok, és 1902. au gusz tus 31-
én szen tel ték fel. Az épü let aszim -
met ri kus jel le ge ab ból fa kad, hogy
pénz szű ké ben a hí vek csu pán egy
tor nyot emel tet tek. (Az épí tés ide jén
mind azon ál tal több mit két ezer hí -
ve volt az óz di gyü le ke zet nek, ma -
nap ság vi szont száz nál alig több tag -
ja van az ózd–put no ki társ egy ház -
köz ség nek.) 

A temp lom és a gyü le ke zet büsz -
ke sé ge az 1938-ban épí tett két ma nu -
á los hang ver seny or go na. A lel kész -
nő nem tit kol ta el a mai idők vi szon -
tag sá ga it sem, ame lyek nek a leg -
főbb oka az, hogy a temp lom is, a
gyü le ke ze ti te rem is Ózd nak azon pe -
rem vi dé kén van, ame lyet nagy szám -
ban an ti szo ci á lis né pes ség la kik.

A temp lom lá to ga tás után az
együtt lét a gyü le ke ze ti te rem ben
foly ta tó dott. Itt elő ször Tóth Me lin -
da tar tott áhí ta tot a mot tó ul vá lasz -
tott ige alap ján, majd egy gim na zis -
ta le ány, Ko la rovsz ki Esz ter ol va sott
fel az evan gé li kus Ká té ból. Ének ta nu -
lás kö vet ke zett, és a részt ve vők ma -
guk is meg le pőd tek, hogy a kü lö nö -
sebb ze nei elő kép zett ség gel nem
ren del ke ző csa pat kis pró bál ko zás

után mi lyen szé pen zeng te: „Zá por -
ként hull majd az ál dás…”

Sán dor Fri gyes es pe res kö zöl te a
szo mo rú hírt, hogy a prog ram egyik
meg hí vott elő adó ja, a Tállya–Aba új -
szán tó–To kaj–Sá tor al ja új he lyi
Misszi ói Evan gé li kus Egy ház köz ség
– idő köz ben el hunyt – lel ké sze, Me -
zey Gá bor sú lyos be teg ség ben szen -
ved. (Az es pe res be szá molt a ve le va -
ló ta lál ko zá sá ról, ar ról, hogy az is ten -
hí vő em ber nek mek ko ra erőt tud ad -
ni hi te a föl di élet vi szon tag sá gá ban.)
Sza lipsz ki And rás né a fan csa li gyü -
le ke zet fel ügye lő jé nek, Szi lágy Pál nak
a be teg sé gé ről tá jé koz tat ta a je len lé -
vő ket, akik mind ket te jü ket az Úr
elé vit ték imád ság ban. Ez után az
egy ház me gye kü lön bö ző gyü le ke -
ze te i ből ér ke zett pres bi te rek tar tot -
tak hit val lást a szá muk ra elő ze te sen
ki je lölt igék alap ján. 

Bi zo nyá ra el né zi min den meg -
szó la ló, hogy az ese ményt is mer te tő
kró ni ka nem fog lal ja össze mind azt,
ami ről szól tak, de a tu dó sí tó úgy ér -
zi, nem len ne mél tó sem hoz zá juk,
sem az el hang zot tak hoz, ha meg kí -
sé rel né va la mi fé le „zan zás í tott” vál -
to za tát ad ni mon dan dó juk nak, ezért
csak az ál ta luk ki bon tott igét és an -
nak ve zér fo na lát je lö li meg. 

Spitz né Bu kovsz ki Edit, a di ós győ -
ri gyü le ke zet tag ja 2Móz 3 alap ján az
Is ten igé je Mó zes éle té ben cím mel
állt az egy be gyűl tek elé; Bá lint Pé ter
(di ós győr-vas gyá ri gyü le ke zet) 2Móz
7–15 alap ján Is ten igé jé ről mint sza -
ba dí tás ról szólt. Né meth né Sző ke
Már ta (fan csa li gyü le ke zet) té má ja
1Sám 3 alap ján az Is ten igé je mint el -
hí vó szó volt, Hat ra nics Já nos né (Mis -
kolc) Mt 4,1–11 alap ján Is ten igé je kí -
sér té se ink ben cím mel fej tet te ki gon -
do la ta it, vé gül Domb rócz ki Gá bor
(Ózd) Já nos egyik le ve le alap ján Jé zus
mint az élő Ige mot tó val ér tel mez te
a Szent írás meg je lölt sza ka szát.

Össz be nyo más ként azt azért min -
den kép pen meg kell je gyez ni, hogy
a meg szó la ló pres bi te rek nem csak ki -
tű nő fel ké szült sé gük ről, ha nem mély
hi tük ről is ta nú bi zony sá got tet tek. 

A zá ró imád sá gok ban éle tünk,
nem ze tünk és az egész em be ri ség
sor sá nak ja vu lá sá ért szólt a fo hász.
Vé gül a he lyi gyü le ke zet sze re tet ven -
dég sé ge zár ta a prog ra mot, amely al -
kal mat adott a kö tet len be szél ge tés -
re, egy más jobb meg is me ré sé re is.

g Dr. Sza lipsz ki Pé ter

Pres bi te ri ta lál ko zó
Óz don

Ozo ra–Pin ce hely–Bony hád–Ma jos–Bi kal – ez volt má jus 7-én és 8-án az
or szá gos iro da mun ka tár sa i nak út vo na la az im már ha gyo má nyos sá vált csa -
pat épí tő tré nin gen. A két nap alatt a részt ve vők Óno di Sza bolcs nak, a bony -
há di evan gé li kus gim ná zi um igaz ga tó já nak és kol lé gá i nak ked ves ven dég -
sze re te tét él vez het ték, és Sche id ler Gé za ne ve lé si igaz ga tó he lyet tes (képünk
jobb szélén) se gít sé gé vel meg is mer ked het tek az ok ta tá si komp le xum mal is.
A prog ram so rán lel ki út ra va lót Sza bó Vil mos Bé la tol na-ba ra nyai es pe res
és Ma kán Har gi ta ma jo si lel kész nő, a gim ná zi um is ko la lel ké sze adott, de kul -
tu rá lis él mé nyekkel is gaz da god hat tak az Ül lői úti dol go zók.

g Boda Zsuzsa felvétele



Va ny arc te le pü lés Nóg rád me gye
dél ke le ti ré szén fek szik, a Cser hát
lan kái kö zött, fes tői kör nye zet ben,
Bu da pest től het ven ki lo mé ter tá -
vol ság ban. A fa lu ról az el ső írá sos fel -
jegy zést IV. Lász ló ki rály egy 1286-
os ado má nyo zó ok le ve lé ben ta lál juk
Wo norch név vel, amely ere de ti leg a
te le pü lés ko ráb bi bir to ko sá nak ne -
ve le he tett. A ta tár já rás ide jén a fa -
lu mel lett ál ló, Hrasz ti ne vű föld vár
pró bált el len áll ni a ta tár pusz tí tás -
nak. Egy 1484-es ok le vél már Wa -
 nyarc né ven em lí ti a te le pü lést,
amely ek kor a Ré dei csa lád bir to ka
volt. Ké sőbb a Bá t ho ri a ké lett. A te -
le pü lés a tö rök hó dolt ság ide jén tel -
je sen el pusz tult.

Az 1700-as évek ele jén te le pült
új ra a fa lu. A fel vi dé ki Ba gyin, Po -
nyi ce, Cse lov ce, Ce ro vo, Ne de lis tye,
Li ta va ne vű fal vak ból ér kez tek te -
le pe sek (ezen fel vi dé ki fal vak ne ve it
a csa lád ne vek mind a mai na pig őr -
zik). In nen kezd ve be szél he tünk a
gyü le ke zet tör té ne té ről is. A re -
for má ció két szá za dik év for du ló -
ján, az az 1717-ben hang zott el Va ny -
ar con az el ső evan gé li kus ige hir de -
tés, Pi larik Je re mi ás gu tai lel kész
szol gá la tá val, a sza bad ég alatt, a
nagy kör te fá nál a szá raz ma lom
mel lett. 

Hosszú ide ig a gu tai gyü le ke zet -
hez tar toz tak a va nyar ci ak, il let ve
egy rö vid ide ig Szi rák hoz. Idő köz ben
a gyü le ke zet annyi ra meg nö ve ke -
dett, hogy 1783-ban ön ál ló so dott. El -
ső lel ké sze Pe tyi an Mi hály volt.
Ócsai Ba logh Pé ter től (egy há zunk el -
ső egye te mes fel ügye lő jé től) tel ket
ka pott a gyü le ke zet, és 1799-től
1800-ig, mint egy más fél év alatt
fel épí tet ték a je len le gi temp lo mot.
Ek kor már Ben czúr Ist ván volt a
közösség lel ké sze.

A te le pü lé sen la kott a Desse ffy
csa lád egyik ága, akik a gyü le ke zet
tag jai s je len tős tá mo ga tói vol tak. Itt
élt Ve res Pál né Be nicz ky Her min, aki

a ma gyar nő ne ve lés te rü le tén szer -
zett el évül he tet len ér de me ket. A kú -
ria gya ko ri ven dé ge volt Ma dách
Im re; Az em ber tra gé di á ja cí mű
mű vét itt ol vas ta fel elő ször.

Az el ső és má so dik vi lág há bo rú -
ban Va ny arc nak is sok hő si ha lott ja
volt. 1947-ben, az úgy ne ve zett ma -
gyar–szlo vák la kos ság cse re so rán
öt ven csa lád ment ki az ak ko ri Cseh -
szlo vá ki á ba. Majd kö vet ke zett a
gyü le ke zet is ko lá i nak és föld je i nek
ál la mo sí tá sa.

Is ten min den ne héz ség ben és
sors csa pás ban meg tar tot ta a gyü le -
ke ze tet. Je len leg ki lenc száz tag ja
van. Az idő sek kö zül még so kan be -
szé lik a szlo vák nyel vet, két ha von -
ta van szlo vák is ten tisz te let. Az
óvo dá ban és is ko lá ban száz hit ta nos
gyer me künk van. Meg ha tá ro zó a
gyü le ke zet ben az ének kar je len lé te
és szol gá la ta. Min den kor osz tályt
igyek szünk el ér ni az evan gé li um -
mal. Rend sze res sé vál tak a nyá ri tíz -
na pos ze nei tá bo rok, me lyek sok fi -
a talt von za nak. Test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso la tot ápo lunk a kis pes -
ti, va la mint az er dé lyi hosszú fa lu-fű -
rész me zői gyü le ke ze ttel.

Va ny ar con ren de zik meg már
évek óta szep tem ber má so dik szom -
bat ján az úgy ne ve zett Hal us ka fesz -
ti vált, mely or szág szer te ren ge teg
ér dek lő dőt vonz.

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

Be mu tat ko zik
a Va nyar ci Evan gé li kus

Egy ház köz ség
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Összeállította: Boda Zsuzsa

So kan va gyunk az evan gé li kus lel ké -
szi kar ban, akik ab ban az idő ben vol -
tunk teo ló gus hall ga tók, ami kor Sel -
me czi Já nos volt a teo ló gus ott hon
igaz ga tó ja. So kan van nak a mai gyü -
le ke ze tek tag jai kö zött, akik még
em lé kez nek az ige hir de té se i re és
szol gá la ta i ra az or szág ban. Na gyon
sze re tett pré di kál ni, a hí vek pe dig
sze ret ték hall gat ni az ige hir de té se it.
Le het, hogy ez na gyon egy sze rű
mon dat nak tű nik, pe dig alig ha van
en nél fon to sabb az evan gé li kus lel ké -
szi pá lyán.

Ipoly szög ről a nóg rá di tisz ta élet -
fel fo gás egy sze rű sé gé vel, na gyon
mély csa lá di lu the rá nus ke gyes ség ta -
la ján in dult el az egy há zi szol gá lat ra.
Hosszú éle te min den sza ka szá ban
erőt adó volt szá má ra a nóg rá di táj és
az a ti pi kus hí vő élet for ma, ame lyet
vissza-vissza tér ve min dig új ra meg -
ke re sett. Ha csak al kal ma nyílt rá, ha -
za is lá to ga tott, fe jé ben tar tot ta a ro -
ko nok és a fa lu la kó i nak élet út ját.
Ilyen kor las san ha ladt az ut cán, mert
sze re tett min den ki vel meg áll ni és
el be szél get ni. A szü lői ház su gár zá -
sa, akár hány éves volt is, min dig
ha tott rá.

Ké sőb bi ge ne rá ci ók hoz tar to zók
rit kán gon dol nak, gon do lunk be le ab -
ba, mit is je lent he tett a lel ké szi pá lyá -
ra ke rül ni, azon szolgálni úgy, hogy
az egye te mi évek 1942–1946 kö zé es -
tek, a pá lya meg ala po zá sa az öt ve nes
évek re, a nyug díj ba me ne tel és a
vissza vo nu lás pe dig 1989-re. 

Eny hén szól va sze gé nyes kö rül mé -
nyek kö zött mű kö dött a teo ló gus ott -
hon a het ve nes évek ele jén. Dön tő -
en a gyü le ke ze tek sze re te té re és ál -
do za tá ra épít he tett az in téz mény.
De ami kor er re le he tő ség nyílt, azon -
nal el in dult az a mai na pig tar tó
fon tos kap cso lat ápo lás a gyü le ke ze -
tek kel, amely a szup li ká ci ón kí vül a
teo ló gus na pok ban és pas sió kör utak -
ban va ló sul meg. Eze ket az uta kat
Sel me czi Já nos na gyon sze ret te, tá -
mo gat ta, s en nek kö vet kez té ben az
ak ko ri hall ga tók ban, ben nünk, má -
ig ha tó él mény vi lág épült fel. 

Fel-fel öt lik sa já tos hu mo ra, él ce lő -
dé se vagy a mind vé gig tisz tán meg -
ma radt táj szó lás össze té veszt he tet -
len hang zá sa. Ha baj volt ve lünk, hall -
ga tók kal, az ese mé nyek be nem igen
avat ko zott, in kább utá na kér dez te
meg fe lejt he tet len hang súllyal: „Na,
hogy is volt ez…?” Az tán a be szél ge -
tés „li tur gi á já ba” be le tar to zott egy fej -
csó vá lás az „ej nye” szó kí sé re té ben.
Pár éve, fel idéz ve a ré gi idő ket, em -
lí tet tem ne ki, hogy biz to san ne hez -
tel ránk, mert a mi év fo lya munk
sok bor sot tört az or ra alá. Ek kor is
egy kis szü net után, de most már kér -
dés nél kül foly tat ta: „De hogy ha -
rag szom, na gyon sze ret te lek ti te -
ket.” Nem kis meg ha tó dott ság gal

mond ta ki ak kor, nyolc van öt éve sen,
eze ket a hely re zök ken tő mon da to kat.

Ami kor ha lá la után fe le sé ge, Ök -
rös Edit, aki vel szép aján dék ként él -
het tek ti zen öt évet, meg mu tat ta az
író asz ta lát, ki nyit hat tam egy spi rál -
fü ze tet, a leg egy sze rűbb, leg hét köz -

na pibb faj tát. Eb be a nyug dí jas, idős
em ber éve ken át min den nap be le ír -
ta a na pi út mu ta tó igét kéz írás sal hét
nyel ven: ma gya rul, hé be rül, gö rö gül,
la ti nul, né me tül, fran ci á ul és a ki ma -

rad ha tat lan, na gyon sze re tett szlo vák
nyel ven is. Pont úgy, aho gyan ré gen
is fel ír ta gö rö gül vagy hé be rül, de
gyöngy be tűk kel az óra ele jén a táb -
lá ra. Ta lán azt az ars po e ti cát hir det -
ve ez zel: sok min den le ját szód hat kö -
rü löt tünk és ben nünk, de ami biz tos
és meg tar tó, ami iga zi gyó gyí tó erő,
az Is ten igé je. Ne fe lejt sük el ezt so -
ha, akár mer re já runk is majd!

A De ák té ri temp lom ban má jus 7-
én, pén te ken dél után há rom óra kor
áll tuk kö rül ur ná ját sze ret te i vel, a je -
len lé vő szol ga tár sak kal és a sok
gyü le ke zet ből ér ke zett, há lát adó és
tisz te le tet le ro vó gyü le ke ze ti ta gok -
kal. Min den éne ket vé gig éne kel tünk
vers ről vers re, aho gyan azt tő le ta nul -
tuk, és a nóg rá di ke gyes ség ből ta nul -
hat juk ma is. „Aho va te ve zetsz, /
Csak oda me gyek, / Hogy így mind -
örök ké / Te ve led le gyek. / Ha té ged
hív ta lak, drá ga ven dég, / Sze gé nyen
is gaz dag va gyok mind ég.” (EÉ 381,3)

A fel tá ma dás re mé nyé ben fo gad -
tuk Jé zus sza va it: Atyám, a te ke zed -
be te szem le az én lel ke met!” (Lk
23,46) 

g Sza bó La jos 

In me mo riam dr. Sel me czi Já nos 
(1923–2010)

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rá di ó ban
Má jus 23-án,
pün kösd ün ne -
pén 10.04-től
is ten tisz te le tet

hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá -
dió hul lám hosszán Va ny arc ról.
Igét hir det Sza bó And rás es pe res. Dr. Sel me ci Já nos 1923. feb ru ár 10-én szü le tett a Nóg rád me gyei Ipoly -

szö gön kis pa rasz ti csa lád har ma dik gyer me ke ként. Báty ja tíz év vel, nő -
vé re négy év vel volt idő sebb ná la. Ele mi is ko lai ta nul má nya it a he lyi evan -
gé li kus is ko lá ban vé gez te 1929 és 1934 kö zött, majd a ba las sa gyar ma ti Ba -
las si Bá lint ál la mi re ál gim ná zi um ba ke rült, ahol nyolc évig né me tet, hat
évig la tint és négy évig fran ci át ta nult. In nen ere dez tet he tő a nyel vek irán ti
sze re te te. 1942-ben érett sé gi zett ki tű nő ered ménnyel. 

Teo ló gi ai ta nul má nya it 1942 és 1946 kö zött a pé csi Er zsé bet Tu do mány -
egye tem Sop ro ni Evan gé li kus Hit tu do má nyi Ka rán foly tat ta. Or dass La -
jos püs pök avat ta őt lel késszé Ba las sa gyar ma ton 1946. au gusz tus 18-án,
két tár sá val, Ga ra mi La jos sal és Ter ray Lász ló val együtt. Fel szen te lé se
után rö vi debb ide ig Két bo dony ban, Ba las sa gyar ma ton és Ko má rom ban
volt se géd lel kész. 1948. szep tem ber 1-jén he lyez te a püs pök Ta ta bá nyá -
ra, ahol négy évig se géd lel kész ként, majd 1952-től 70-ig gyü le ke ze ti lel -
kész ként szol gált. 1958 és 1970 kö zött két cik lus ban a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye es pe re se volt. 

1969-ben Bu da pes ten, az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án egy ház -
tör té net–öku me ni ka sza kon teo ló gi ai dok to rá tust szer zett. Dok to ri ér -
te ke zé sé nek cí me Az Orosz Or to dox Egy ház 1917-től 1967-ig. 1970-től
1989-ben tör tént nyug dí ja zá sá ig ke re ken húsz éven ke resz tül az Evan -
gé li kus Teo ló gus ott hon igaz ga tó ja volt. Emel lett elő ször meg bí zott elő -
adó ként, ké sőbb cím ze tes pro fesszor ként részt vett a teo ló gi ai aka dé -
mia ok ta tó mun ká já ban. A bib li ai nyel ve ket (hé ber, gö rög) és a la tint
ta ní tot ta, va la mint elő adá so kat tar tott az öku me ni kus egy ház is me ret
és az öku me ni kus moz ga lom tör té ne té nek tárgy kö ré ből. A gö rög nyel -
vet nyug dí ja zá sa után óra adó ként még tíz évig, a la tint pe dig ti zen két
évig ta ní tot ta.

Mint otthonigazgató, hivatalból tagja volt az országos pres bi té rium -
nak. Hosszabb ideig szolgált az országos számvevőszék tagjaként, ké -
sőbb elnökeként. Tagja volt a külügyi bizottságnak, a Lelkipásztor és
az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának. Az Evangélikus Élet
gyer mek- és ifjúsági rovatát tíz éven át vezette. Számos külföldi egyházi
gyű lé sen és teológiai konferencián vett részt. Tagja volt a Lutheránus
Világszövetség Össz or todox Bizottságának, valamint a Leuenbergi
Konkordia délkelet-eu ró pai csoportjának. 

1951-ben házasságot kötött Cseh Jolánnal. Egy fia született, János és
egy unokája, Balázs. Felesége sok betegeskedés után 1992-ben hunyt
el. 1995-ben másodszor is házasságot kötött: Ökrös Edittel csak nem
tizenöt évig élt együtt. 2010. április 24-én hunyt el Budapesten. 
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Tes tünk moz gé kony sá ga az ízü le tek nek
kö szön he tő. Hi he tet len, hogy ezek a kis
test ré szek hány fé le bo nyo lult moz -
gás ra ké pe sek! A csí pő és a váll ízü le -
te i nek kö szön he tő en a vég ta gok elő -
re, hát ra és ol dal ra for gat ha tó ak. A térd,
a kö nyök vagy az uj jak ízü le tei a haj lí -
tást vagy nyúj tást se gí tik.

A porc ke mény, még is igen ru gal -
mas szö vet. Ter he lés ha tá sá ra az ízü -
le ti fo lya dék be ha tol a porc pó ru sa -
i ba, majd vissza áram lik az ízü let be.
Ha eb ben a bo nyo lult rend szer ben
fel bo rul az egyen súly, az adott ízü let
hasz ná la ta, ter he lé se fáj dal mat okoz,
és akár ma ra dan dó ká ro so dás hoz
ve zet het. Ízü le te ink az évek so rán fo -
lya ma to san kop nak, így az élet kor
elő re ha lad tá val ez so kak nak prob lé -
mát okoz, de bi zo nyos ese tek ben,
pél dá ul spor to ló em be rek nél a túl -
zott meg ter he lés mi att a ko pá si fo -
lya mat már fi a ta labb kor ban is ki ala -
kul hat.

Ízü le te ink ép sé gé nek meg óvá sá ért
mi ma gunk is te he tünk töb bek kö zött
meg fe le lő táp lál ko zás sal, hi szen min -
den olyan élel mi szer jót tesz, amely a
cson tok ál la po tát ja vít ja, pél dá ul a
kal ci um ban gaz dag tej és tej ter mé kek.
Azon ban a porc szö vet re ge ne rá ló dá -
sá hoz nél kü löz he tet len össze te vők
nem min den eset ben pó tol ha tók az el -
fo gyasz tott éte lek kel, hi szen pél dá ul a
glü kóz amint az em be ri szer ve zet nem
tud ja elő ál lí ta ni. Mi vel a glü kóz amin
nagy mennyi ség ben ál ta lá ban ten ge -
ri ere de tű élel mi sze rek ben van je len,
föld raj zi hely ze tünk ből adó dó an Ma -
gyar or szá gon hát rány ban va gyunk,
mert át la gos ét ren dünk a szük sé ges nél
jó val ke ve seb bet tar tal maz.

Azok nak, akik akár ak tí van, akár
hob bi ként rend sze re sen spor tol nak,
vagy a min den na pi moz gás so rán
időn ként már fáj lal ják a tér dü ket, vál -
lu kat, csí pő jü ket, se gít het a Bé res
Porc erő For te film tab let ta, amely ízü -

le ti be teg ség ben szen ve dők kü lön le ges
táp lál ko zá si igé nye i hez iga zí tott össze -
té te lű, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra
szánt – táp szer glü ko zamin-szul fát tal,
kond ro i tin-szul fát tal és me til-szul fo nil-
me tán nal (MSM).

Mi ért ajánl juk ezt a ké szít ményt?
A glü ko zamin-szul fát és a kond ro i tin-
szul fát hoz zá já rul a porc fő szer ke ze ti
ele me i nek fel épí té sé hez és fenn tar tá -
sá hoz, így fon tos sze re pet ját szik az ízü -
le ti por cok ép sé gé nek meg őr zé sé ben
és re ge ne rá ló dá sá ban. A me til-szul fo -
nil-me tán (MSM) szer ves for má ban kö -
tött ként tar tal ma zó ve gyü let, mely elő -
se gít he ti a porc egész sé ges szer ke ze té -
nek meg őr zé sét.

A Bé res Porc erő For te film tab let -
ta össze te vői hoz zá já rul nak a nor má -
lis porc kép ző dés hez, elő se gí tik a por -
cok ép sé gé nek meg őr zé sét és re ge ne -
rá ló dá sát, így az ízü le tek meg fe le lő
moz gat ha tó sá gát.

Rozs da men tes ízü le tek
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Tél vé gé re ki ürül nek szer ve ze tünk vi -
ta min rak tá rai, de még jócs kán vár -
ni kell, mi re az el ső zöld nö vé nye ket
le szü re tel het jük a kert ből. A pi a co -
kon és bol tok ban ma már egész té -
len le het fó li á ban ter mesz tett „pri mő -
rö ket” kap ni, de ha ed dig nem vol -
tunk bi zal mat la nok irán tuk, az újabb
és újabb bot rá nyok rá éb reszt het nek
ben nün ket ar ra, hogy eze ket a nö vé -
nye ket in ten zív kö rül mé nyek kö -
zött és ál lan dó vegy sze re zés sel ter -
me lik, sok szor olyan vegy sze re ket al -
kal maz va, ame lyek nek erő sen egész -
ség ká ro sí tó ha tá suk van. Ezért is
ter jed egy re in kább az „idény jel le gű”
táp lál ko zás, amely ar ra ösz tö nöz,
hogy min dig azt együk, ami az adott
év szak ban meg te rem. Vagy is té len ne
együnk ep ret, pa ra di cso mot, pap ri -
kát, hi szen azok ban alig van táp -
anyag, van vi szont per met-, mű trá -
gya- vagy más vegy szer ma rad vány.
És per sze az ízük sem olyan, mint
ami kor a nap ér le li őket…

Ta vasz vé gé ig, nyár ele jé ig vi -
szont még ke vés olyan zöld ség fé le
kap ha tó, amely nem a fó li á ban ter -
mett. Van vi szont né hány olyan nö -
vény, ame lye ket már a nap el ső me -
leg su ga rai elő csa lo gat nak a föld ből,
és te le van nak vi ta min nal, ás vá nyi
anya gok kal, en zi mek kel, egy szó val
min den olyan nal, ami re szer ve ze -
tünk áhí to zik a tél után.

A csa lánt ta lán min den ki is me ri,
a tyúk húrt és a pon gyo la pity pan got
is, csak ép pen eszünk be sem jut,
hogy egy jó kis sa lá tát ké szít sünk be -
lő le. Évek kel ez előtt én is ugyan csak
meg le pőd tem, ami kor eze ket a nö -
vé nye ket cso kor ba fog va lát tam a bi -
o pi ac stand ja in. Ugyan ott ta lál koz -
tam elő ször a med ve hagy má val is,

ame lyet ak kor csak is ott le he tett be -
sze rez ni. Ma pe dig már szin te min -
den pi a con árul ják e re mek nö vényt.

A med ve hagy ma lom bos er de ink
alj nö vény ze té ben ta lál ha tó, már már -

ci us ban meg je len nek friss haj tá sai.
Áp ri lis–má jus ban vi rág zik, utá na
pe dig tel je sen vissza hú zó dik, el tű nik
a szem elől. El ne ve zé se ar ra utal,
hogy a med vék a té li álom ból éb red -
ve elő sze re tet tel fo gyaszt ják, mert ál -
ta lá nos erő sí tő ként jó té kony ha tás -
sal van rá juk. 

Haj tá sai erős, a fok hagy má ra em -
lé kez te tő il la tú ak. Gyógy ha tá sa is
ha son lít a fok hagy má é ra, de an nál ti -
zen két szer erő sebb! Erő tel jes vér tisz -

tí tó, gyul la dás csök ken tő, bak té ri -
um- és ví rus ölő, csök ken ti a vér nyo -
mást és a ko lesz te rin szin tet, ja vít ja a
szív és az ér rend szer mű kö dé sét.
Ma gyar or szá gon a leg na gyobb össze -
füg gő, med ve hagy má val bo rí tott te -
rü let Or fűn ta lál ha tó, ahol min den
év ben fesz ti vált is szer vez nek e fi nom
gyógy nö vény nép sze rű sí té sé re.

E so rok író já nak la kó he lye kö ze -
lé ben is ta lál ha tó olyan er dő, ahol te -
nyé szik a med ve hagy ma. Egy re töb -
ben is me rik, sze dik és fo gyaszt ják.
Fan tasz ti kus il lat él mény és lát ni va -

ló ilyen kor a med ve hagy ma sző nyeg
a fák alatt. Ki áb rán dí tó vi szont, hogy
e jó té kony nö vény me zőn ijesz tő
mennyi sé gű sze mét ta lál ha tó. PET-
pa lac kok száz szám ra, min den fé le
rozs dás fém edény, mű anyag zacs kók
és pa pír hul la dék. Ko runk jel ké pe is
le het ne ez a kép: a ter mé szet meg -
aján dé koz ben nün ket a kü lön bö ző
gyógy ha tá sú nö vé nyek kel, az em -
ber pe dig rá bo rít ja a sze me tét…

g Sán ta Ani kó

Med ve hagy ma és PET-pa lack
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

A Gyo mai Kner Nyom da Zrt. be ne vez te a Lu ther Ki adó ta valy ka rá csony -
ra meg je lent kép ző mű vé sze ti al bu mát, a Vin c zel lér Im re fes tő mű vész négy
év ti ze des mun kás sá gát be mu ta tó kö te tet a nyom dá szat leg ran go sabb ha zai
meg mé ret te té sé re. A versenyt – idén immár ötvenedik al ka lommal – a Nyom -
da- és Pa pír ipa ri Szö vet ség  hir de tte meg Pro Ty po gra phia – mi nő sé gi nyom -
da ter mé kek ver se nye elnevezéssel.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lap- és könyv ki adó ja el ső al ka lom mal
ké szí tett ilyen jel le gű ki ad ványt, ame lyet pá lya mű ként a ke mény táb lás szí nes
könyv ka te gó ri á ban ne ve zett be a Gyo mai Kner Nyom da Zrt. Az al bu mot a
Lu ther Ki adó mű sza ki és ter ve ző szer kesz tő je, Gal gó czi And rea ter vez te.

Pro Ty po gra phia Díj ra je löl ték
a Lu ther Ki adó el ső fes té sze ti al bu mát

A hónap könyvcsomagja – májusban
a Luther Kiadótól mindössze 1000 forintért
• Hans-Ch ri stoph Pi per: Be teg ágyon
• Bá lint né Kis Be á ta: A ga ra mut hang ja –

Négy év Pá pua Új-Gui ne á ban
• De dinsz ky Gyu la: A Bib lia nép raj za
• Elek Lász ló: Győry Vil mos (1838–1885)
• Grün valszky Ká roly: Éne kek éne ke,

avagy a sze re lem is ko lá ja
Vá sá rol ja meg a hó nap köny veit ked vez mé nye sen!
A könyvcsomag ára: 1000 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.

Ál lás hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det an gol sza kos, va la mint
ének-ze ne–kar ve ze tés sza kos ta ná ri ál lás ra. Mind két ál lás rész mun ka idős.
Ké pe sí té si fel té tel: meg fe le lő ta ná ri sza kos egye te mi ok le vél. Fe le ke ze tük -
höz kö tő dő, ke resz tény ta ná rok pá lyá za tát vár juk. Csa to lan dó mel lék le tek:
ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás, lel ké szi aján lás, pe da gó gi ai el kép ze lé sek, dip -
lo ma má so la ta. A pá lyá za to kat jú ni us 30-ig kér jük el kül de ni Kézdy Edit igaz -
ga tó nak a gim ná zi um cí mé re (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.). Az ál lás el fog la -
lá sá nak ide je: au gusz tus 15.
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Misszi ói per cek IX–X.
• Is ten meg en ged te – Be szél ge tés Bá lint Jó zsef né vel, az Evan gé li kus Misszi -

ói Köz pont volt iro da ve ze tő jé vel fér je be teg sé gé ről.
• Ci gány sor sok – Há rom asszony, Or sós György né, Ko vács Fe renc né és

Bog dán Jó zsef né vall éle te örö me i ről és ne héz sé ge i ről.
• Fő zés és misszió? – In ter jú Má tyás Etel ká val, aki nek kis kony há já ban

sze re tet és kel le mes idő töl tés mel lett lel ki gya ra po dást is kap nak a fa -
lu fi a tal jai.

• Men te ni bár mi áron – Ke ve há zi Lász ló idé zi fel az em ber men tő lel -
kész, Szteh lo Gá bor alak ját.

• Ho gyan vi szo nyul junk a köz élet hez? – Blas kó Pé ter mond ja el vé le mé -
nyét po li ti ká ról, szín ház ról, hit ről.

• A teo ló gia min den kié? – Dr. Ma tus Pé ter fi zi kus sze rint igen…

Mind ez csu pán kis íze lí tő ab ból a gaz dag hang -
anyag ból, amely so ro za tunk leg újabb dup la CD-
jén meg ta lál ha tó. A Kos suth rá dió Evan gé li kus
fél órá jában el hang zó Misszi ói per cek rö vid jegy -
ze tei és in ter júi egyé ni el csen de se dés ben és
gyü le ke ze ti al kal ma kon egy aránt hasz nál ha tók.
Ára 2400 fo rint.

Az el múlt négy év tel jes anya ga – kü lön-kü -
lön is – meg vá sá rol ha tó. Egy dup la ka zet ta ára
700 fo rint.

Meg ren del he tő: Evan gé li kus Misszi ói Köz pont, 1164 Bu da pest, Bat -
thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057 (a dél előt ti órák ban). E-mail: ev -
mis@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Sé ta ga lopp és menny be me ne tel
A bu da pest-fa so ri gyü le ke zet sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt menny -
be me ne tel ün ne pé hez kap cso ló dó so ro za tá ra.

Má jus 11-től 13-ig (ked den, szer dán és csü tör tö kön) húsz-húsz em -
ber szá má ra in gye nes nor dic wal king edzés lesz a Vá ros li get ben Bog dá -
nyi Má ria tré ner ve ze té sé vel. Kez dés 10.30-tól, ta lál ko zás a Reg num-ke -
reszt nél.

Ked den és szer dán a gyü le ke ze ti te rem ben, csü tör tö kön a temp lom -
ban lesz 18 órá tól igei al ka lom.

Csü tör tö kön az is ten tisz te le ten a stock hol mi Värm dö Vo ka len semb -
le svéd kó rus szol gál, ve zé nyel Björn Bor se man.

H I R D E T É S

Ze nei hí rek az EHE-ről
Má jus 20-án, csü tör tö kön 17 órai kez det tel teo ló gus ze nés áhí tat lesz a
zug lói temp lom ban. Az al kal mon köz re mű köd nek az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem ze nei együt te sei és hang szert ta nu ló hall ga tói. A be -
lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ké nek ta ná -
rai és hall ga tói sze re tet tel vár nak min den ér dek lő dőt a kán tor  szak vég -
zős év fo lya má nak vizs ga hang ver se nyé re má jus 26-án, szer dán 18 órai kez -
det tel a zug lói temp lom ba. Mű so ron töb bek kö zött J. S. Bach, J. L. Krebs,
C. Franck, F. Men dels sohn, Gár do nyi Z. or go na- és kó rus mű vei. A vég -
ző hall ga tók: Ko vács né Té gen Sá ra, Hu lej Er zsé bet Kla u dia és Koch Szil -
via. A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Hi ba iga zí tás. Az Evan gé li kus Élet leg utób bi – 2010. má jus 9-ei – lap -
szá má nak 4. ol da lán a Ma gyar Ku rír tól át vett Öku me ni kus lel kész kö rök
ta lál koz tak cí mű cikk ben té ve sen sze re pelt Gö döl lő ne ve. Az ötö dik be -
kez dés ben be mu ta tott együtt mű kö dés va ló já ban Men dén zaj lott. A hi -
bá ért az érin tet tek től és ol va só ink tól el né zést ké rünk. A szerk.



Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let (EK ME) leg kö ze leb bi kül misszi -
ói est jén Csep re gi Sá ra böl csész az in -
di ai val lá sok ról, va la mint in di ai út ja
so rán szer zett ta pasz ta la ta i ról tart ve -
tí tett ké pes be szá mo lót. Idő pont:
má jus 17., hét fő, 17.30. Hely szín: az
or szá gos iro da föld szin ti elő adó ter -
me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az
EK ME ve ze tő sé ge.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. május 16. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

22.25 / Du na Tv
Tran syl va nia (fran cia film -
drá ma, 2006) (98')
A szen ve dé lyes Zin gar ina Ro -
má ni á ba uta zik a ba rát nő jé vel,
Ma rie-val. El tö kélt cél ja, hogy
meg ke res se sze rel mét, Mi lánt,
ki nek gyer me két a szí ve alatt
hord ja, és aki egy szó nél kül
el hagy ta őt. Ám a vár va várt
ta lál ko zás csak fáj dal mat tar -
to gat szá má ra, a fér fi dur ván
el uta sít ja. A sze rel mé ben el -
árult lányt az őrü let ke rül ge ti,
kép te len ha za men ni a ba rát -
nő jé vel, he lyet te a hon ta la nok
ci gány éle tét vá laszt ja. Ha ma -
ro san meg is mer ke dik Csan go -
ló val, a sa ját tör vé nyei sze rint
élő ván dor ke res ke dő vel. A fér -
fi ol tal má ba ve szi a ter hes nőt,
és egy re szo ro sabb szá lak szö -
vőd nek kö zöt tük.

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Do rosz lói em lé kek
11.20 / TV2
Clo ack és Dag ger (ame ri kai
csa lá di film, 1984) (101')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői – XIV. La -
jos ud va rá nak kom po nis tái
Ben ne:
Char pen ti er: Te De um
17.35 / PAX
Cso ó ri Sán dor 80 éves
Ün ne pi ren dez vény a nyolc -
van éves Cso ó ri Sán dor tisz -
te le té re Szo ko lay Sán dor mű -
vé nek ős be mu ta tó já val
21.00 / Film mú ze um
A Híd em ber
(ma gyar tör té nel mi film,
2002) (140')

KEDD

9.10 / Du na Tv
A Ma gyar Épí té sze ti Mú ze um
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
1998)
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Egy de rék em ber – Szé che nyi
Ist ván, a ma gán em ber
17.00 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett: Is ten ne ve den szó lít
Evan gé li zá ció a Pest er zsé be ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
17.35 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis. Ko rál- és
zsol tár fel dol go zá sok
19.55 / Kos suth rá dió
A ki csi csa csi és a nagy csa csi
Gár do nyi Gé za me sé je
23.00 / Pe tő fi Rá dió
Akusz tik
Sza bó Ta más száj har mo ni kás
az MR 8-as stú di ó já ban

SZERDA

10.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus: az em ber,
aki meg öl te Jé zust (an gol
doku men tum film, 2003)
12.05 / Bar tók rá dió
Bee tho ven-ma ra ton 2010
III. (Eo ri ca) szim fó nia
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
20.00 / Du na II. Au to nó mia
„Ott len ni, ahol kell…”
(ma gyar do ku men tum film,
2002) (56')
Szer ze te sek ci gány te le pen
21.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
Ne mes he gyi Pé ter je zsu i ta
szer ze tes, Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott fő rab bi és Ha -
fen scher Ká roly evan gé li kus
lel kész be szél ge té se

CSÜTÖRTÖK

9.55 / m2
A ma gyar írás be li ség tör té ne te
A kó de xek ko ra, la tin és ma -
gyar nyel vű kó de xe ink
12.05 / Bar tók rá dió
Az Ars No va Copen ha gen
hang ver se nye
Tal lis: Je re mi ás pró fé ta
si ral mai
Byrd: Ag nus Dei
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői – XIV. La -
jos ud va rá nak kom po nis tái
A ki rá lyi ká pol na
14.25 / Du na Tv
Szent end re vé dett nö vé nyei
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2008) (43')
15.06 / Hír Tv
A ke reszt előtt
(ma gyar do ku men tum film)
(52')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – a kul tú rá ról

PÉNTEK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
14.20 / Du na Tv
„A ma gok ol tal má ra…” – Er -
dé lyi erőd temp lo mok
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (11')
16.30 / PAX
Élet év sza kok
Scholz Lász ló nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész me sél éle -
té ről, hi va tá sá ról
19.40 / Kos suth rá dió
Es ti csend ben… Né pek, nem -
ze tek al ta tó ze né i ből
21.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: Ti zen öt há rom -
szó la mú in ven ció
22.35 / Du na Tv
Good Will Hunt ing
(ame ri kai film drá ma, 1997)
(126')

SZOMBAT

11.30 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Rá day Mi hály vá ros vé dő
műso ra
13.20 / Bar tók rá dió
Vár dai Ist ván (gor don ka)
Bach-hang ver se nye
14.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. A jó pász tor
19.00 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
Hon fog la lás és kö zép kor
20.35 / TV2
Baj no kok Li gá ja
Dön tő, FC Bayern Mün chen
– FC In ter naz io nale Mi lano
20.45 / m1
Az arany em ber (ma gyar
kaland film, 1962) (107')
22.30 / Du na Tv
Vér ta nú ink, hit val ló ink
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002)
Mind szen ty Jó zsef

VASÁRNAP

10.00 / m1
Bap tis ta ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Va ny arc ról. Igét hir -
det Sza bó And rás es pe res
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Pün kösd va sár na pi
re for má tus is ten tisz te let
Köz ve tí tés a bu da pest-
pa sa ré ti temp lom ból
20.55 / Du na Tv
Don Lu i gi, a sze gé nyek pap ja
(olasz té vé film so ro zat) (88')
1. rész
21.04 / Kos suth rá dió
A Ja ni ka
Csáth Gé za drá má ját rá di ó ra
al kal maz ta Sol ténsz ky Ti bor
 22.40 / m2
A bol dog ság szí ne (ma gyar
film drá ma, 2003) (86')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 16-ától május 23-áig

Va sár nap
Ab rám el ment, aho gyan azt az Úr mond ta ne ki. 1Móz 12,4 (Gal 3,9; Jn 15,26–
16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 68,25–36) Cso dá lom Ab rá mot. Ami kor az Úr szólt hoz -
zá, ő el ment. Nem ra gasz ko dott la kó he lyé hez, ro ko na i hoz, éle te meg szo kott
ke re te i hez, ha nem el mert in dul ni az is me ret len be. Per sze cse ré be ígé re tet
ka pott az ál dás ról, az új ha zá ról, a nagy nép ről, de ez az in du lás pil la na tá -
ban csak egy tá vo li, meg fog ha tat lan re mény ség volt. Ne kem ez nem megy
ilyen könnyen! Elő for dult, hogy Is ten vá rat lan mó don akar ta meg for dí ta ni
éle tem, és időt kér tem, hogy át gon dol jam, igei meg erő sí tést ke res sek, s vég -
re el in dul jak. Van mit ta nul nom Ab rám tól, aki nem mér le gelt, csak ment.

Hét fő
Ezt mond ja a Szent, az Igaz: Íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame lyet sen ki sem
zár hat be. Jel 3,7–8 (Ézs 30,19; Ez 11,14–20; Zsid 7,11–22) A fi la del fi ai gyü -
le ke zet an gya lá nak író dik ez; ró la ol vas suk, hogy bár ke vés ere je volt, még -
is meg tar tot ta az Úr igé jét. Áll ha ta tos ma radt, meg tar ta tott a kí sér tés órá -
já ban, s ezért osz lop pá lesz Is ten temp lo má ban. A nyi tott aj tót egye dül Jé -
zus ad hat ja meg, mert csak ál ta la le het be já rá sunk a Min den ha tó hoz. Aki -
nek szí vé ben ő él, an nak nem kell fél nie at tól, hogy zárt aj tót ta lál.

Kedd
A ki rá lyi tiszt vi se lő szol gái mond ták: Teg nap dél után egy óra kor hagy ta el
fi a dat a láz. Meg ál la pí tot ta te hát az apa, hogy ép pen ab ban az órá ban, amely -
ben ezt mond ta ne ki Jé zus: „A te fi ad él.” És hitt ő, va la mint egész há za né -
pe. Jn 4,52–53 (Ez 20,41–42; Lk 21,12–19; Zsid 7,23–28) Apa és fia tá vol van -
nak egy más tól: előb bi a cso da té vő gyó gyí tót hív ja, utób bi a be teg ágyon fek -
szik. Jé zus nem tel je sí ti a ké rést: nem uta zik el Ka per na um ba; még is meg -
te szi, amit re mél nek tő le: meg gyó gyul a gyer mek. Az idő pont a bi zo nyí ték
ar ra, hogy nem vé let len volt, ha nem Jé zus se gí tett. Mi sem ter mé sze te sebb,
hogy ez után hit éb red a je len lé vők ben. Ma is tör té nik ha son ló: Jé zus tá vol
ma rad, de sza va ga ran tál ja a cso dát. Amíg ban du ko lunk vissza ah hoz, aki -
ért mun kál kod ni hív tuk őt, ta lán bi zony ta lan ság van a szí vünk ben. De ha meg -
ér ke zik a jó hír, és össze rak juk a mo za ik da ra bo kat, rá döb be nünk: ak kor tör -
tént a cso da, ami kor ezt Jé zus meg ígér te ne künk. A kér dés csak az, hogy ne -
künk és há zunk né pé nek is a hit-e a ter mé sze tes re ak ci ónk er re.

Szer da
Van-e va la mi le he tet len az Úr szá má ra? 1Móz 18,14a (Zsid 10,35; Lk 12,8–
12; Zsid 8,1–13) Áb ra hám és fe le sé ge fö lött el rö pül tek az évek. Nem tel je sült
az ígé ret. Nincs gyer me kük, és már nem is lesz, mert Sá ra kép te len szül ni.
A há rom ide gen sze rint azon ban egy év múl va fia lesz az idős há zas pár nak.
Cso da-e, ha Sá ra ne vet kín já ban? Ám Is ten szá má ra nincs le he tet len. Ő vég -
hez vi szi, amit el ha tá ro zott. Ma is így van ez. Ki lá tás ta lan hely ze tek, ter mé -
ket len éle tek, ve ge tá ló gyü le ke ze tek vál toz hat nak meg, s le het re mény tel jes
a re mény te len ből, élő a ha lott ból, egész sé ges a be teg ből, mert Is ten nek sem -
mi nem áll hat ja út ját. De vi gyáz zunk, ne hogy fél re ért sük az igét! Nem ar -
ról van szó, hogy az Úr min den ne héz sé gün ket meg old ja, és min den kor lá -
tun kat le győ zi, ha nem ar ról: ha va la mit ki je lent, ak kor ott nem szá mít, hogy
mi em be ri leg mit tar tunk le he tet len nek.

Csü tör tök
Is ten mond ja: Mos tan tól fog va új dol go kat hir de tek ne ked, rej tett dol go kat,
me lyek ről még nem tudsz. Ézs 48,6 (Ef 1,9–10; Ap Csel 1,12–26; Zsid 9,1–10)
A nép, mely so ká ig nem tö rő dött a fi gyel mez te tés sel, és nem volt haj lan dó
meg tér ni, fog ság ba ke rült. Szét hul lott a nem zet, s az em be rek úgy érez ték,
az Úr örök re el hagy ta őket. Ám de nem így volt. Egy szer csak Is ten meg hir -
det te az új kez de tet, a sza ba du lást. Va jon ne künk is új kez de tet hir det az Úr?
Va jon a rej tett dol gok, me lye ket most még nem sej tünk, de Is ten nél már elő -
ké szü let ben van nak, ugyan úgy meg vál toz tat ják az éle tün ket, mint e pró fé -
cia ré gi cím zett je i ét?

Pén tek
Ural ko dik az Úr, a mi Is te nünk, a Min den ha tó! Örül jünk és uj jong junk, és
di cső ít sük őt. Jel 19,6–7 (Ézs 6,3; Jn 19,25–27; Zsid 9,11–15) Ba bi lon bu ká sa
után nagy öröm lesz a menny ben – ol vas suk a Je le né sek köny vé ben. Ami kor
el ér ke zik a Bá rány me nyeg ző je, ott csak az uj jon gás nak és di cső í tés nek van
he lye. Ez már most el kez dőd het: az Úr Is ten ha tal ma és nyil ván va ló ural ma
már ma ma gasz ta lás ra nyit hat ja szán kat.

Szom bat
Van párt fo gónk az Atyá nál: az igaz Jé zus Krisz tus. 1Jn 2,1 (Mal 3,2a; Zak 4,1–
14; Zsid 9,16–28) A szent Is ten előtt nem tu dunk emelt fő vel meg áll ni; nincs,
ami vel ki ér de mel het nénk az üd vös sé get. De van párt fo gónk, szó szó lónk, Krisz -
tu sunk, aki en gesz te lő ál do zat tá lett bű ne in kért. Bát ran te kint he tünk őrá,
és Meg vál tónk nak kö szön he tő en mi énk az örök élet aján dé ka. Mi lyen cso -
dá la tos evan gé li um ez!

g Hu lej Eni k

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

Úti tár sak Cin ko tán
Sze re tet tel hív juk a misszió iránt ér dek lő dő úti tár sa kat és min den ér dek -
lő dőt ta lál ko zónk ra, me lyet a XVI. ke rü le ti evan gé li kus „szi ge ten” (temp -
lom, gyü le ke ze ti ház, misszi ói köz pont, rá dió stú dió) tar tunk má jus 20-án.

Prog ram: 16.30-tól egyik leg ré gibb és leg szebb temp lo munk meg te -
kin té se. 17 órá tól lá to ga tás az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont ban és a rá -
dió stú di ó ban. 17.30-tól Ve tő Ist ván szá mol be a XVI. ke rü let ben vég zett
evan gé li kus misszi ó i ról. 18 órá tól Sze ve ré nyi Já nos tart be szá mo lót és áhí -
ta tot. (Az utób bi két prog ram az új gyü le ke ze ti ház ban lesz.)

A temp lom cí me: Bu da pest XVI., Ró zsa le vél u. 46. (Meg kö ze lít he tő
az Örs ve zér tér ről in du ló 45-ös busszal – meg ál ló ja az IKEA mel lett van
– a Ró zsa le vél ut cai meg ál ló ig. A vá ros köz pont tól egy órát kell szá mol -
ni az uta zás ra.)

H I R D E T É S

KÖ SZÖ NET
Kö szö ne tet mon dunk azok nak, akik dr. Sel me czi Já nos el huny ta al kal -
má ból rész vé tük ki fe je zé sé vel fáj dal munk ban osz toz tak.

Csa lád ja


