
„Mert ha a világ a házasságot üd vös nek és tisztességesnek tartaná, nem
kerülné azt, és nem ra gasz kodnék a nőtlenséghez, hanem, mi ként egyébként
is, amit szépnek és jónak ismernek el, azt óhajtják, úgy szíves örömmel
lépnének há zas ság ra is, és nem rugódoznának kézzel-lábbal ellene, mint
midőn az üldözött vad az ebek ellen védi magát. Midőn ugyanis a világ any-
nyira szegődik-sza bódik, majd itt, majd ott talál ne héz séget, ezzel azt
bizonyítja, hogy Is ten nek a házasságról szóló igéjét nem ismeri és nem
hiszi, mert kü lön ben azzal szemben más állás pon tot foglalna el. Hogy a világ
e vo na ko dá sá nak mi az oka, részben már fen tebb jeleztük; egyik sem köti
le ma gát szívesen, és azon aggódik, hogy rosszul üthet ki a dolog. Szüksé ges tehát, hogy e részben is vizsgál juk az
okokat, miért dicséri és ma gasztalja a Szentírás oly fennen a há zas ságot. A keresztyének pedig gon dolkodjanak
behatóan ezen okok felett, hogy a világgal szem be száll hassanak, és annak le ala cso nyí tá sa ellen a házasságot meg-
vé del mez hes sék és nagyra becsülhessék.”  

d Luther Márton prédikációja a házasságról Zsid 13,4 alapján (Zábrák Dénes fordítása)
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„Azok a tag ál la mok, ame lyek -
nek sa ját ha zá juk ban is van
takar gat ni va ló juk, uni ós szin -
ten is a sző nyeg alá söp rik a
kér dést.”

Európa felé félúton f 5. oldal

Jubilál az Izsóp f 7. oldal
Mesélő naplók f 8. oldal
Aki lutheránusként a pápa programját szervezte f 13. oldal
Pusztuló gyülekezetek, kedvetlen lelkészek –
épülő gyülekezetek, jókedvű lelkészek f 9. oldal
Valaki vár a kezdőkörben f 3. oldal

„Ha va la ki azt kér dez né tő lem, hogy le het-e Ma -
gyar or szá gon is ten tisz te le tet tar ta ni könnyű ze -
né vel, ak kor azt vá la szol nám, hogy igen, le het,
de ak kor az nem evan gé li kus is ten tisz te let.”

Vitaindító gondolatok a gyülekezeti
énekről f 8–9. oldal

„Ma gyar or szá got sport nem zet nek tart -
juk, de ez iro ni kus ál lí tás, hi szen a la kos -
ság hét-ki lenc szá za lé ka vé gez va la mi lyen
sport te vé keny sé get. Te hát nem spor to lók
va gyunk, ha nem szur ko lók.”

Interjú Novotny Zoltánnal f 10. oldal

Gon do lom, a bur ka vi se lé se kö rü li vi -
ta, amely egyes nyu gat-eu ró pai or szá -
gok köz vé le mé nyét mos ta ná ban fog -
lal koz tat ja, érin tett ség hi á nyá ban el
sem jut a ma gyar ol va só hoz, és az
egész ügy hi de gen hagy ben nün ket.
Ért he tő, hi szen nem él kis ha zánk ban
több mil lió tö rök és más, az isz lám
val lást kö ve tő ven dég mun kás. Ne -
künk itt van nak a kí na i ak, ők is ke -
ve sen ah hoz, hogy más sá guk kal át -
lép jék az in ger kü szö bün ket. 

Hal lot tam a mi nap a rá di ó ban
egy in ter jút, amely még is ér de kes sé
tet te szá mom ra ezt a jel leg ze tes mo -
ha me dán női ru ha da ra bot.

Azt ír ja a Wi ki pé dia ne vű in ter ne -
tes en cik lo pé dia: „A bur ka egy egész
tes tet el fe dő mu zul mán női kül ső vi -
se let, ame lyet a leg több af ga nisz tá ni
nő hord, de lát hat juk ezt a ru hát a pa -
kisz tá ni és észak-in di ai nő kön is.
Ál ta lá ban a hét köz na pi ru hák fö lött
vi se lik, és mi u tán a nők ha za ér nek
ott ho nuk ba, le ve szik… A tel jes af gán
bur ka be ta kar ja a vi se lő je egész ar -
cát, a sze mek kör nyé két ki vé ve, ame -
lyet egy faj ta há ló fed. A pa kisz tá ni és
in di ai bur kák vi szont sza ba don hagy -
hat ják a sze me ket vagy akár az egész
ar cot is. Ál ta lá ban könnyű, kék szí -
nű (leg ked vel tebb) anya gok ból ké szí -
tik. Meg var rá sá hoz több mé ter nyi ru -
ha anyag szük sé ges. A ka lap ré szét
dí szít he ti hím zés.” A gon dot te hát az
okoz za, hogy a bur kát vi se lő nő ből
va ló já ban a két szem bo ga rán kí vül
sem mi sem lát ha tó. És e bő ru ha da -
rab le he tő sé get ad fegy ve rek, eset leg
test re erő sí tett robbanószerkezetek
el rej té sé re is. A ter ro riz mus tól va ló
fé le lem áll va ló já ban az eu ró pa i ak
bur ka el le nes sé ge mö gött.

Ab ban a bi zo nyos rá dió mű sor ban
a ri por ter egy ma gyar hölggyel be -
szél ge tett, aki Tö rök or szág ban él,
oda ment férj hez. Fel vet te fér je val -
lá sát, fér je kí ván sá gá ra vi se li is a bur -
kát. Tö rök ké vált hon fi társ nőnk el -
mond ta, hogy az isz lám vi lág ban a
nők az ut cán, a nyil vá nos ság előtt el -
rej tik ma gu kat az ide gen és kí ván csi
fér fi pil lan tá sok elől. Ott hon vi szont
azon nal le ve tik a bur kát, és ma gu kat
ki csi no sít va, fel ék sze rez ve, il lat sze -
rek kel fel ké szít ve vár ják ha za a fér -
jü ket. 

Tá vol áll jon tő lem az isz lám nő-
fér fi kap cso lat esz mé nyí té se, bi zo nyá -
ra ott sem min den fe né kig tej fel. A
hal lot tak azon ban el gon dol kod ta -
tók. Mert nem ta kar nak mást, mint
hogy a mo ha me dán fe le ség a tes ti
szép sé gét ki zá ró la go san a fér jé nek
tar to gat ja. A nyil vá nos ság előtt el rej -
tő zik, ott hon pe dig ki nyí lik. Míg a mi
asszo nya ink-lá nya ink pont for dít va
cse lek sze nek. Ak kor öl töz nek ki,
ami kor el men nek ott hon ról. Bolt ban,
mun ka he lyen ki smin kelt, di va to san
öl tö zött, il lat fel hő be bur ko ló zó höl -
gyek kel ta lál ko zunk. 

A mi asszo nya ink, ha úgy tet szik,

hó dí ta ni in dul nak – de leg alább is le -
arat ni a vá gya ko zó vagy el is me rő pil -
lan tá so kat. És még csak vé let le nül sem
gon do lok ar ra, hogy ugyan ezek az
asszo nyok ott hon ki búj nak az ele gan -
ci á ból, ott hon ká ba öl töz nek, és haj csa -
va rók kal a fe jü kön te vé keny ked nek a
kel ká posz ta sza gú kony há ban. Mon -
dom: nem, mert e gyar ló kép ze tet a
kis ör dög sug dos sa csak a fü lem be, el
is hes se ge tem ma gam tól gyor san…

S ak kor még nem is néz tünk szét
a nyá ri nap fény ben für dő ut cá in kon,
te re in ken. Egy szom bat-va sár nap
dél után fel s alá sé tál nak alig öl tö zött
ti ni lá nyok a cuk rász dák kör nyé kén.
Szép sé gü ket te szik köz szem lé re – hó -
dí ta ni akar nak? Bi zo nyá ra. S az tán
egy „fel sza ba dult” is ko lai ki rán du lás
al kal má val a ta ná rok és kí sé rők
együt tes erő vel is ne he zen tud ják
meg fé kez ni a fel tü zelt má sik ne met
– aho gyan azt már ma gam is át él tem
oly kor-oly kor.

Messzi re kó bo rol tam el? Le het.
Bár va ló já ban csak egy fáj: mi ért
megy tönk re kö rü löt tünk annyi há -
zas ság? Azok for dí ta nak há tat egy -
más nak, rúg nak föl min dent, hagy -
nak ott gye re ket, ma guk után pe dig
könnye ket és mély sé ges fáj dal mat,
akik ről ál munk ban sem hit tük vol na. 

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ada tai sze rint Ma gyar or szá gon 2008-
ban 25 155 há zas ság bom lott fel. To -
váb bi szo mo rú ada tok: míg az 1980-
as évek ben ezer há zas ság kö tés re 346
vá lás ju tott, ad dig a 2000-es évek ben
562. A vá ló pe rek 71 szá za lé kát a fe -
le sé gek kez de mé nye zik. A két leg főbb
vá ló ok a meg csa lás, fél re lé pés, hűt -
len ség, il let ve az al ko ho liz mus ból
ere dő prob lé mák.

Ha Is ten a há zas ság ban a tes ti-lel -
ki sze re tet és sze re lem mér he tet len
sza bad sá gá val, tel jes sé gé vel és bol -
dog sá gá val aján dé ko zott meg ben -
nün ket, ak kor mi ért tesszük azt
tönk re? Az éden ből va ló ki űze té sünk
óta gyö tör ben nün ket ez a „mi ért”…

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Bur ka
g Lup ták György

SE MPER REFOR M ANDA

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök Lk 21,28
alap ján tar tott ige hir de té sé ben a
szent idő és a szent tér Is ten től ren -
delt és fon tos cél lal adott aján dé kát
ra gyog tat ta fel. Em lé kez te tett arra,
hogy nem csak egy kor volt, ha nem
ma is mű kö dő ere je van a szent tér -
ben szent időt el töl te ni kész em ber
éle té ben Is ten épí tő sze re te té nek.

Húsz éves a sió fo ki temp lom
b 1990 jú ni u sá nak utol só szom bat ján szen tel ték fel a sió fo ki evan gé li -

kus gyü le ke zet temp lo mát, ame lyet Ma ko vecz Im re ter vei alap ján nagy
össze fo gás sal és Sió fok finn test vér vá ro sa, Ou lu dóm temp lo mi gyü -
le ke ze té nek a se gít sé gé vel épí tett meg a ma rok nyi, de hit ben bá tor kö -
zös ség. Er re a cso dá ra, Is ten temp lom épí tő sze re te té re em lé kez tek az
ün ne pi há la adó is ten tisz te le ten, jú ni us utol só szom bat ján a finn és né -
met test vér gyü le ke ze tek ből ér ke zet tek kel, valamint a városok meg -
hí vott vendégeivel.

f Folytatás a 3. oldalon

Ámósz pró fé ta sza vai – „dis rú ni
vih jú” („En gem ke res se tek, és él tek”,
Ám 5,4) – áll tak dr. Csep re gi Zol tán
rek tor be szé dé nek kö zép pont já ban,
mellyel hi va ta lo san is be zár ta az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem 117. tan évét. Ki emel te, mi lyen

sok okuk van a há la adás ra, mennyi
ju bi le u mot ün ne pel het tek eb ben az
év ben – az EHE év zá ró já val egy idő -
ben ül ték meg a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház meg ala pí tá sá -
nak te kin tett zsol nai zsi nat négy szá -
za dik év for du ló ját, négy száz nyolc -

van éve az év zá ró val egy na pon, jú -
ni us 25-én ol vas ták fel Augs burg ban
az Ágos tai hit val lást, va la mint egy
he te em lé kez tek meg a teo ló gi án a
ha tod éves kép zés ti ze dik szü le tés -
nap já ról. 

Há la adás ra adott okot az is, hogy
a tan év so rán a Ma gyar Fel ső ok ta tá -
si Akk re di tá ci ós Bi zott ság 2014-ig, il -
let ve 2017-ig akk re di tál ta az EHE
dok to ri is ko lá ját és az egye tem kép -
zé se it, to váb bá si ke rült akk re di tál tat -
ni a teo ló gus mes ter sza kot.

Az Urat ke res sük, és élünk
Év zá ró az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

b Tan év zá rás, ju bi lá lók kö szön té se, ok le ve lek át adá sa, rek tor bú csúz ta -
tás – rö vi den en nek je gyé ben zaj lott jú ni us 25-én dél után az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) tan év zá ró al kal ma. Az is ten tisz -
te le ten az egye tem lel ké sze, Zsi ros And rás szol gált ige hir de tés sel, a li -
tur gus Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a Gya kor la ti In té zet ve ze tő je volt. 

f Folytatás a 3. oldalon
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b He ti éne künk, a Jöjj le hoz zánk,
jer kö zénk (EÉ 284) sok ér de kes
kér dést vet fel. Né met dal lam -
szer ző, finn vál to zat, svéd köl tő:
mi en nek a ma gya rá za ta?

A finn éb re dé si moz gal mak elő sze -
re tet tel hasz nál ták a né met ko rá lo -
kat úgy, hogy a sa ját dal lam íz lé sük
sze rint ala kí tot ták őket. Ta lál koz -
tunk már eh hez ha son ló je len ség gel:
a Ke gye lem nek szép ró zsá ja (EÉ 456)
pél dá ul a Mi Atyánk, ki vagy
mennyek ben Lu ther-ko rál (EÉ 72)
finn, né pi vál to za ta. Ott szin te a fel -
is mer he tet len sé gig át ala kult a dal lam,
csak a ze ne tu dó sok vizs gá la ta mu tat -
ja ki a ro kon sá got.

Mos ta ni éne künk ere de ti dal la ma
Jo hann Crü ger (1598–1662) ber li ni
kán tor gaz dag ének ter mé sé nek ré sze,
1653-ban je lent meg. Ezt ma már Né -
met or szág ban sem hasz nál ják, ta lán
túl zott egy sze rű sé ge mi att. Stró fa -
szer ke ze te meg egye zik a Jé zus Krisz -
tus, itt va gyunk (EÉ 274) vers for má -
já val. Ma gyar or szá gon a dal lam –
szin tén ki sebb vál toz ta tá sok kal –
re for má tus ha lot ta s ének ként volt is -
mert a 18. szá zad ban. A mai re for má -
tus éne kes könyv ben is ten tisz te le ti
zá ró ének ként sze re pel (RÉ 195) az Új
zen ge de ző mennyei kar ból (1743) át -
emelt szö veg gel.

El fo gu lat la nul meg ál la pít hat juk,
hogy a finn dal lam vál to zat – amelyet
ma mi hasz ná lunk – haj lé ko nyabb,
emel ke det tebb, a fül nek ked ve sebb,
mint az ere de ti. (Ta u no Väin ölä finn
him no ló gus ar ról is ír, hogy éb re dé -

si ének ként még dí sze seb ben, több
me liz má val hasz nál ták e dal la mot, s
csak ami kor 1938-ban a hi va ta los
finn éne kes könyv be be ke rült, ak kor
kap ta a mos ta ni for má ját.)

A szö veg Lars Ny berg (1720–1792)
svéd lel kész köl te mé nye. Ny berg a
Zin zend orf gróf ne vé vel fém jel zett
herrn hu ti test vér kö zös ség ha tá sa
alatt ál ló pré di ká tor volt, szol gált az
Egye sült Ál la mok ban és Lon don -
ban is. Ter ve zett ha za köl tö zé se he -
lyett 1751-ben Hol lan di á ba lá to ga tott,
ahol sze mé lye sen ta lál koz ha tott Ni -
co laus Lud wig von Zin zend orf fal.
Az ő ha tá sá ra még éve kig az ang li ai
éb re dés mun ka tár sa volt, de vé gül
1776-ban ki lé pett a test vér kö zös ség -
ből, és ha zá já ban, Svéd or szág ban
lett is mét gyü le ke ze ti ve ze tő lel kész.

Fi a talko rá ban, még ame ri kai út -
ja előtt és alatt ír ta ver se it a Si on éne -
kei (Sions sånger, Si i onin vir ret) cí -
mű éb re dé si éne kes könyv szá má ra.
Ez a kö tet ke rült át finn te rü let re is,
ahol finn re for dí tot ták a szö ve ge ket.
A vers egyik leg szebb ké pe – „Add
szí vünk be tü ze det” – for dí tá si hi ba
ered mé nye. Ny berg ere de ti leg a Lé -
lek fris sí tő sze lét kér te, s csak a
finn nyelv sa já tos sá gai (tu u li – szél;
tu li – tűz) okoz hat ták a fél re ér tést.
Csak örül he tünk, hogy a ma gyar
szö veg vál to zat a tűz ké pét őriz te
meg ne künk.

Ma gyar ra Vi e tó risz Jó zsef nyír -
egy há zi lel kész for dí tot ta a ver set,
hat vers sza kot hasz nál va a hosszabb
ének ből. Ta lán a ma gát mo dern nek
tar tó teo ló gi ai gon dol ko dás mi att
vesz tet tük el Vi e tó risz ver sé nek zá -
ró gon do la ta it – 1982-es éne kes -
köny vünk csak négy vers sza kot kö -
zöl. A ki ma radt két sza kasz a sá tán
el le ni vé de le mért imád ko zik, és a vi -
lág ba rát sá gá nak ér ték te len sé gét
ének li meg.

g Ben ce Gá bor

Zi há ló tü dő vel
Va la mi kor könnye dén fu tot tam föl
öt eme let nyit a lép cső ház ban, majd
kis szussza nás után meg sem áll tam
a ki len ce di kig, ahogy ez a dal lam is
já té ko san sza lad, szin te gör dül fel fe -
lé az ötö dik, majd a ki len ce dik han -
gig. Ma már a má so dik nál zi hál a tü -
dőm, és va dul ver a szí vem, s tu dom,
az iga zi csúcs ra fel nem ér he tek.
Ezért be áll va a gyü le ke zet kö zös kö -
nyör gé sé be én is ének lem: „Jöjj le
hoz zánk, jer kö zénk!”, és az egek
ma ga sát, Is ten kö zel sé gé nek fris sí tő
fu val la tát hozd el ne künk.

Va la mi kor könnye dén fu tot tam
fel több eme let nyit, ma már tu dom,
mi lyen sú lyos le het min den lé pés. Hi -
szen az a ma gas ság, aho vá ő emel, az
ő di cső sé ge, ahol ő ma ga so dik, a
Gol go ta ke reszt je. Ezért zi hál a tü -
dőnk, ami kor Jé zust szom jaz va ke -
reszt jé nek tit kát ke res sük, és va dul
ver a szí vünk, ami kor igé jé nek tük -
ré ben vét ke ink egy re éle seb ben ki raj -
zo lód nak előt tünk. 

Nem könnyed, já té kos fu tam ez,
ahogy a dal lam el ső hal lás ra su gal -

la ná, nem lel künk gyö nyör köd te té -
sé re éne ke lünk, ha nem a só haj fel tö -
ré se ez a mély ség ből, ami kor ma gun -
kat, gyü le ke ze tün ket ve szély ben
érez zük: „Ha te hoz zád nem ju tunk,
/ Szom jan pusz tul ár va lel künk”.
Nem könnyed sé ta vagy la za ko co -
gás a gyü le ke zet éne ke, ha nem a hit
lé leg zet vé te lé vel – ez zel az imád ság -
gal – szív juk mé lyen tü dőnk be a le -
ve gőt, és hív juk a Szent lel ket, hogy
az ige hir de tés ben ő ma ga jöj jön
hoz zánk.

Va la mi kor könnye dén fu tot tam
fel több eme let nyit. Ma gyak ran azt
né zem, hol le het meg áll ni, ka pasz -
kod ni, pi hen ni. Ma oly kor töb bet tö -
rő döm az út tal, mint a cél lal. Ma job -
ban fi gye lek ar ra, ami kö rül vesz,
mint ar ra, aki el in du lás ra kész te -
tett. Ezért a gyü le ke zet tel együtt én
is ké rem: „Add szí vünk be tü ze det!”
Mert őrá, Jé zus ra sze ret nék néz ni. S
ak kor nem a lép cső és nem a lé pés,
ha nem ő, a cél lesz az út, aki hív és
visz is egy ben. Ahogy Pé ter a ten ge -
ren is tu dott men ni, míg Jé zus ra te -
kin tett. „Add szí vünk be tü ze det”, és
ak kor új ra len dü let tel, el szán tan és
lel ke sen igyek szem be töl te ni hi va tá -
so mat.

Va la mi kor könnye dén fu tot tam
föl több eme let nyit, ma zi há ló tü dő -
vel érek fel a leg föl ső szint re, Jé zus ke -
reszt jé hez. S ami kor fel érek, ak kor
döb be nek rá: hi szen egy csöp pet
sem va gyok fel jebb, mint vol tam,
vagy mint má sok van nak. Nem én ju -
tot tam fel jebb, ő hoz ta el a mennyet
hoz zánk. Még is: je len lé té ben va -
gyunk. S ez min den nél jobb.

g Ben c ze And rás

Jöjj le hoz zánk, jer kö zénk
C ANTATE

Is tent va la ki per be fog ta, bi zony -
gat nia kell a ma ga is ten sé gét, egye -
dül ál ló sá gát, min de nek fe lett va ló sá -
gát, sza ba dí tá sát. Is tent va la ki per be
fog ta, és ta nú kat hív, hogy alá tá -
masszák, bi zo nyít sák iga zát. Fur csa
sze rep osz tás: a te rem tő, a ki vá lasz -
tó, a meg vál tó Is ten a pe relt – a vá -
lasz tott nép (hív juk most Em ber nek)
a ta nú. Mint ha Is ten nek len ne szük -
sé ge ar ra, hogy Em ber ta nús kod jon
mel let te, ró la. Mint ha az Is ten vál na
Em ber le kö te le zett jé vé, ha Em ber ke -
gyes ke dik el vál lal ni a ta nús ko dás
ter hét-nyű gét. Mint ha a ta nús ko -
dás szük sé ges sé ge ele ve kér dé ses sé
ten né an nak a hi te lét, aki ről ta nús -
kod ni kell: ha ön ma gá ban nem meg -
győ ző a pe relt, ha ta núk ra van szük -
sé ge, ak kor nem nyil ván va ló, nem
ön ma gá ban meg győ ző az igaz sá ga.

Tud juk, hisszük, hogy mind ez
nem igaz. Tud juk, vall juk, hogy Is ten -
nek nincs szük sé ge az em ber sem mi -
ne mű tet té re, sza vá ra is ten sé ge sért -
he tet len sé gé nek a vé del mé ben. De
ezt a fur csa sze rep osz tást még se
dob juk azon nal sut ba. Már csak
azért se, mert nyil ván va ló an De u te -
ro-Ézsa i ás sem vé let le nül ér tet te
meg úgy Is tent, hogy ilyen ké pet
hasz nált. És azért se, mert e kép, e
fur csa sze rep osz tás se gít sé gé vel na -
gyon so kat tud ha tunk meg Is ten ről,
ma gunk ról, az em ber ről.

Is ten nek fon tos, hogy a vá lasz tott
nép, az em ber fel is mer je az is ten sé -
gét, min den ha tó sá gát, sza ba dí tá sát.
Min dent, amit Is ten ről tu dunk, min -
den tet tét, amely ről a Bib lia be szá -
mol, min den sza vát, ame lyet ki -
mond, ezért te szi, ezért mond ja.

Ezer nyi ti tok ve szi kö rül őt, de amit
tud ha tunk ró la, az azért van, hogy
meg is mer jük, hogy kap cso lat ban le -
hes sünk ve le, hogy ő kap cso lat ban le -
hes sen ve lünk.

Is ten nek fon tos a ve lünk, az em -
ber rel va ló kap cso la ta. Oly annyi ra
fon tos, hogy vál lal ja még a „pe relt”
ké pét, sőt a vád lott sze re pét is. Ké -
pes min den is te ni mél tó sá got le vet -
ve oda áll ni az íté lők elé és vál lal ni az
íté le tet ép pen is ten sé gé ért, meg vál -
tó vol tá ért. A pró fé tá nál még csak vi -
zi o nált per va ló ság gá vá lik, és Is ten
már nem csak „fur csa ké pe ket” en ged
meg fes te ni ma gá ról, ha nem va ló ság -
gá lesz a „fur csa sze rep osz tás”: a
min den ha tó Is ten a pe relt, a vád lott
– Em ber pe dig nem is csak ta nú, ha -
nem ma ga a vád ló. A vég ső vád pe -
dig majd az lesz, hogy ami kor a vád -
ló rá kér dez: „te vagy-e a Krisz tus, az
Is ten Fia”, ak kor ő nem ta gad, csak
annyit mond: „Te mond tad. (…) meg -
lát já tok az Em ber fi át, amint a Ha tal -
mas jobb ján ül…” Is ten fia – Em ber
fia… fur csa sze rep osz tás.

Kü lön le ges ez a per. A 8. vers ben
el vi leg meg tud juk, hol is zaj lik, mi -
lyen „bí ró sá gon”. „Gyűl jön össze
min den nép, gyü le kez ze nek össze a
nem ze tek!” Lát szó lag egy nagy koz -
mi kus per ké pe ez, amely ben vég re
a vi lág összes kér dé se, két sé ge nyug -
vó pont ra jut, ami után ér tel mét
vesz ti min den to váb bi, a vég ső igaz -
ság ra vo nat ko zó kér dés, és min den
nép és nem zet meg tud ja: az Úr az
egye dü li Is ten, ő minden nek a kez -
de te és cél ja. Ami után min den bál -
vány imá dás, re mény te len ség, is ten -
te len ség meg szű nik, mert nyil ván -

va ló vá lesz min de nek előtt a vég ső
igaz ság. Va ló já ban vi szont „csak”
annyi tör té nik, hogy az óko ri vi lág -
tör té ne lem szín pa dán egy oly je len -
ték te len sze rep lő, mint Iz ra el, fog -
ság ba ke rül, ahol el vesz ni lát szik
min de ne, ami fon tos volt szá má ra:
nyel ve, kul tú rá ja, iden ti tá sa, kö zös -
sé ge és leg fő kép pen hi te Is te né ben.
A per tény le ge sen er ről fo lyik: a hit -
ről és a hit el vesz té sé ről, a kap cso -
lat ról Is ten és Em ber kö zött.

„Em ber ben” – ben nünk zaj lik a
„per”, ahol nem Is ten nek van szük sé -
ge ar ra, hogy egye dül ál ló is ten sé ge bi -
zo nyí tást nyer jen, ha nem ne künk,
hogy Is tent, ma gun kat, éle tün ket, lé -
tünk re mény sé gét, az egye dül fon to -
sat va ló sá go san lás suk. Leg fő kép -
pen azt, hogy Is ten ve lünk le vő Is ten,
aki az em ber hez kö ti ma gát, és ké pes
meg ten ni a le he tet len nek tű nőt, a lát -
szó lag mél tat lant is azért, hogy meg -
is mer jük őt, higgyünk ben ne, meg -
ért sük, hogy csak ő az élet re mény -
sé ge. Ké pes vál lal ni azt is, hogy az
em be ri lé te zés re mény te len sé gé nek
pe ré ben ő le gyen az Fi á ban, aki el ítél -
he tő vé vá lik, és Is ten fi a ként az Em -
ber fia re mény te len sé gé ben, élet vesz -
té sé ben is osz toz zon. Hogy ott is ő le -
gyen – a ve lünk lé vő Is ten.

Fur csa sze rep osz tás – mint ha Is ten
ro han na Em ber ke gyei után. És bár -
mi lyen mél tat lan nak tű nik is ez a kép,

még is igaz: Is ten az em bert ke re si,
ben nün ket, és nincs te kin tet tel ha tá -
rok ra – mél tó és mél tat lan, il lő és nem
il lő, is te ni és em be ri kö zött –, ame -
lyek gá tol nák ab ban, hogy meg ta lál -
jon ben nün ket, meg is mer tes se ma gát
ve lünk, és sza ba dí tá sát, az élet re -
mény sé gét aján dé koz za ne künk.

Nincs is más dol gunk, mint új ra
és új ra rá cso dál koz nunk ar ra, hogy
Is ten ilyen, hogy ilyen Is te nünk
van. Nincs is más dol gunk, mint a
fog ság ban, a re mény te len ség ben,
a ki lá tás ta lan ság ban vagy ép pen a
jó lét ben éle tünk egye dü li táv la tá nak
lát nunk azt, hogy Is ten hoz zánk kö -
töt te ma gát, és nincs sem mi lyen ha -
ta lom, sem mi lyen tra gé dia, sem mi -
lyen mély ség, amely ki ra gad hat na a
ke zé ből.

A mai va sár nap a ta nú ság ra hív.
Nincs más fel ada ta a ke resz tény em -
ber nek, mint hogy a meg is mert, az
em be rért a „Lel két ki te vő” Is ten ről ta -
nús kod jon – ugyan úgy nem szá mol -
va a ha tá rok kal mél tó és mél tat lan, il -
lő és nem il lő kö zött, ahogy Is ten sem
szá mol. Az zal a meg győ ző dés sel,
hogy az Is ten meg is me ré se, a ben ne
va ló hit az élet pá rat lan aján dé ka és
táv la ta – a lét egye dü li ér tel me. Amit
nem le het kény szer ként a má sik ra he -
lyez ni, nem le het meg kö ve tel ni, csak
aján dék ba ad ni és el fo gad ni.

Ha min den tet tün ket, sza vun kat,
ter vün ket ez mo ti vál ná, és min den
más va ló ban csak má sod la gos len ne,
ak kor len nénk ta núk ká, ak kor töl te -
nénk be azt a hi va tá sun kat, amely -
re az ér tünk a „Lel két ki te vő” Is ten
el hí vott.

g Ken deh K. Pé ter

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 5.  VA SÁR NAP  ÉZ S 43,1015

Fur csa sze rep osz tás
[Lel kész:] Is te nünk, szent Fi ad a vi -
lág vi lá gos sá ga, aki ar ra ta nít ben nün -
ket, hogy bi za lom mal for dul junk
hoz zád ké ré se ink kel.

[Lek tor:] Kö szön jük, hogy apos -
to lo kat hív tál el az evan gé li um szol -
gá la tá ra. Há lát adunk ne ked Pé ter és
Pál apos to lért, akik re az el múlt hé -
ten em lé kez het tünk. Há lát adunk
azért, hogy ma is hívsz el szol gá ló -
kat az egy ház ba. Ké rünk azo kért a
test vé re in kért, akik e na pok ban áll -
nak ol tá rod elé, hogy Krisz tus fel -
szen telt kül döt tei le gye nek. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk, Is te nünk,
óvj meg min ket at tól, hogy meg ves -
sük és el uta sít suk kö ve te i det. Őrizz
meg min ket a té vely gés től, és tarts
meg min ket egy há zad kö zös sé gé -
ben. Áraszd ránk Szent lel ke det, hogy
le győz ze két ke dé se in ket, és a go -
nosz mes ter ke dé se i vel szem ben fel -
vér tez zen. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ara tás Ura! Gond vi se -
lő Atyánk! Ár víz és jég kár pusz tí tot -
ta föld je in ket, még is meg kez dőd het
az ara tás. Min den pró ba és baj el le -
né re kö szön jük ne ked a be ta ka rí tás -
ra vá ró ter ményt és élel met. Adj jó
időt és mun ka ked vet a föl de ken
dol go zók nak. Ké rünk a vi lá gon és
ha zánk ban éhe zőkért, felnőttekért
és gyer me ke kért. Ké rünk a te ne ved -
ben dol go zó se gély szer ve ze te kért,
hogy erő fe szí té sük ér tel met nyer jen,
és el ér je cél ját. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Há lát
adunk a nyá ri egy há zi kon fe ren ci -
á kért, tá bo ro kért és ta lál ko zó kért.
Kö szön jük, hogy sza ba don szer -
vez het egy há zunk is ilyen prog ra -
mo kat. Ké rünk a szer ve zők mun ká -
já ért és a részt ve vő kért. Légy az
úton le vők kel és sza bad sá gu kat töl -
tő em ber tár sa ink kal. Add, hogy
egy perc re se fe led jük el, hogy éle -
tünk a te ke zed ben van. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Gyó gyí tó Is te nünk! Ké -
rünk té ged be teg és szen ve dő, ma gá -
nyos és vi gasz ra vá ró em ber tár sa in -
kért. Ké rünk a be teg ség gel küz dő
egy há zi mun ká so kért. Erő sítsd, vi -
gasz tald és gyó gyítsd meg őket, de le -
gyen meg a te aka ra tod. A gyü le ke -
ze ti kö zös sé ge ket erő sítsd az imád -
ko zás ban, és éb ressz vá gyat mi nél
több em ber ben az ol tá ri szent ség vé -
te lé re. Adj jó lel ki gon do zó kat, akik
test vér ként áll nak a szen ve dő mel lé.
Hívj el mi nél több ön kén tes szol gá -
lót, hogy épül jön és erő söd jön egy -
há zunk dia kó ni á ja. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Te rem tő Is ten! Ké -
rünk a vi lá gért és ha zán kért! Adj
böl cses sé get és alá za tot a dön tés -
ho zók nak és a vi lá got kor mány zó
erők nek. Áldd meg a be csü le tes
mun kát, és őrizd meg vi lá go dat a
go nosz szán dé kok tól, kap zsi ság -
tól és rossz aka rat tól. Add, hogy
egy há zad a meg vál tás hí rét vi gye a
vi lág ba, és a ke resz té nyek ak tí van
ve gye nek részt a vi lág és ben ne ha -
zánk fenn tar tá sá ban és óvá sá ban a
te szent Fi ad, Jé zus Krisz tus di cső -
sé ges meg je le né sé ig. 

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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Pa nasz kod nak a szak em be rek, hogy
az ed di gi hű vös idő já rás mi att je len -
tős az ide gen for ga lom vesz te sé ge. Va -
ló ban elég ri asz tó, hogy jú ni us vé gén
még a húsz fo kot is alig éri el a ma -
gyar ten ger vi ze. Egyes szak ér tők
már azt is tud ni vé lik, hogy az idei
nyár akár „el is ma rad hat”…

Per sze bűn bak is akad: a ki mond -
ha tat lan ne vű iz lan di vul kán tól kezd -
ve egé szen a rész ben ál ta lunk is elő -
idé zett klí ma vál to zá sig. Tény, hogy az
egy re szél ső sé ge seb bé vá ló idő já rás fi -
gyel mez tet: ha ön ző és fe le lőt len
mó don be le gá zo lunk a te rem tett vi -
lág jó rend jé be, előbb-utóbb sú lyos
árat kell fi zet nünk. Ide je új ra meg hal -
la nunk és ko mo lyan ven nünk a ma -
gá tól a te rem tő Is ten től ka pott meg -
tisz te lő man dá tu mun kat: mű vel jük és
őriz zük a re ánk bí zott vi lá got! Kü lön -
ben bo rul min den, és az egyen sú lyát
ve szí tett vi lág ma ga alá te met min ket.
Ha a bor so di ár vi zek, a bé ké si vi har -
ká rok döb be ne tes ka taszt ró fa ké pe it
lát juk, már-már egy faj ta nyo masz tó
vi lág vé ge-han gu lat te lep szik ránk.

Szo ron gá sun kat, fé lel me in ket eny -
hí ti, ha be le ka pasz ko dunk a Te rem -
tő ígé re té be, aki az özön víz után
Nó é val kö tött szö vet sé gé ben ga ran -

ci át adott ar ra, hogy meg őr zi a te -
rem tett ség jó rend jét, az év sza kok
egész sé ges rit mu sát: „Amíg csak föld
lesz, nem szű nik meg a ve tés és az
ara tás, a hi deg és a me leg, a nyár és
a tél, a nap pal és az éj sza ka.” (1Móz
8,22) A vi lág min den ség Ura eb ben a
gond vi se lő mun ká já ban ránk is szá -
mít mint fe le lős te remt mé nyek re,
te remt mény tár sak ra, sőt bi zo nyos
te rü le te ken mint te rem tő tár sak ra is.
Eb ben bíz va re mé lem, hogy nem
ma rad el az idei nyár sem, lesz még
bő ven nap sü tés, és az ed di gi ter mé -
sze ti csa pá sok el le né re is lesz mit
arat nunk és szü re tel nünk.

De ugyan ak kor meg koc káz ta tom,
hogy a nyár nem  csak a jó idő ről,
nem  csak a nap sü tés ről szól. A nyár
„az év va sár nap ja”, ami kor nem csak
a te rem tett vi lág aján dé ka it sze ret -
nénk él vez ni, ha nem ma gá val a Te -
rem tő vel is ta lál koz ha tunk! Ezt a
né hány hó na pot töb bek kö zött ar ra
kap juk, hogy ne csak tes ti leg, de lel -
ki leg is fel töl tőd jünk, re ge ne rá lód -
junk. En nek le he tő sé ge pe dig füg get -
len az idő já rás tól. Sőt ta lán ép pen né -
hány hű vö sebb, esős nap kí nál hat re -
mek le he tő sé get ar ra, hogy kéz be ve -
gyünk egy-egy lel ki egész sé gün ket

táp lá ló, erő sí tő köny vet. Köz tük a
köny vek köny vét, a Bib li át, mely nek
el mé lyült ol va sá sá ra más kor ke ve -
sebb idő jut. Eb ből a szem pont ból re -
mek in to ná ció volt az el ső nyá ri hó -
nap nak, jú ni us nak a bib lia ol va só Út -
mu ta tó sze rin ti ha vi ve zér igé je, mely -
ben Urunk így bá to rí tott: „En gem ke -
res se tek, és él tek!” (Ám 5,4)

A nya ra lás so rán nem csak év  köz -
ben el ha nya golt csa lád tag ja in kat fe -
dez het jük fel új ra, ha nem az Is ten nel
va ló be szél ge tés, az ige ol va sás és az
imád ság aján dé kát is. Mind ezek a le -
he tő sé gek töb bé-ke vés bé füg get le nek
az idő já rá si kö rül mé nyek től. Le het,
hogy az idei nyá ron ke ve sebb lesz a
nap sü té ses órák szá ma, és ala cso -
nyabb a ta vak hő fo ka. De a mi Na -
punk, Is ten sze re te té nek Jé zus ban fe -
lénk for du ló és re ánk ra gyo gó fé nye,
sze re te te vál to zat lan in ten zi tás sal

árad fe lénk. Ne hú zód junk elő le fe -
de zék be, ár nyék ba! Él jünk ve le, él jünk
be lő le!

Él jünk azok kal a le he tő sé gek kel is,
ame lye ket az egy há zunk ál tal fel kí nált
kü lön bö ző nyá ri kon fe ren ci ák nyúj -
ta nak a tes ti, lel ki re kre á ci ó ra. Ezek
kö zül ki emel ke dik az év leg na gyobb
ha zai evan gé li kus misszi ói ren dez vé -
nye, a 8. Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó, amely jú li us
14–18-ig va ló ban az idei nyár szí ve
kö ze pe lesz. Míg a dél-af ri kai fo ci-vi -
lág baj nok sá gon ha zánk ból csak Kas -
sai Vik tor já ték ve ze tő áll ha tott a
kez dő kör be, ad dig Szar va son bár ki
pá lyá ra lép het. Test ben és lé lek ben fi -
a ta lok vagy fi a ta lod ni vá gyók fe lé
hang zik a ta lál ko zó sze mé lye sen
meg szó lí tó, bá to rí tó mot tó ja: „Kö zép -
kez dés Ve led!”

A Ve led nagy kez dő be tű je több
mint a sze re tet tel meg hí vott és vár -
va várt ven dég nek ki já ró ked ves ud -
va ri as sá gi gesz tus. A mot tó szán dé -
ko san két ér tel mű, hi szen alat ta ol vas -
ha tó a fel tá ma dott Jé zus ra uta ló
öröm üze net: „…meg állt kö zé pen” (Jn
20, 26). Szar va son ve le is ta lál koz ha -
tunk! Ben ne meg ta lál va éle tünk cent -
ru mát, újat kezd he tünk ve le!

Azt még csak sejt jük, hogy jú li us
11-én, va sár nap es te, a vb-dön tőn me -
lyik két csa pat kö zép csa tá ra áll hat
majd a jo han nes bur gi sta di on kez dő -
kö ré be. A győz tes re is csak tip pel ni
le het. Azt vi szont jó re mény ség gel
ter vez het jük, hogy há rom nap pal
ké sőbb, szer dán es te ta lál koz ha tunk
egy más sal a szar va si kez dő kör ben.
Mi több, a leg több: ta lál koz ha tunk
ve le, a fel tá ma dott Úr ral! Egyik éne -
künk ben így val lunk ró la: „Ve led
min dig győz he tek!” (EÉ 208, 5)

Mi te hát nem az esély te le nek nyu -
gal má val, ha nem a győz tes Úr ta nít -
vá nya i nak élő re mény sé gé vel ké szü -
lünk a nyár kö zép pont ja fe lé, a szar -
va si kez dő kör be, ahol vár min ket az
Élet, az éle tünk iga zi Já ték ve ze tő je.

Va la ki vár a kez dő kör ben
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Aki a sió fo ki temp lom ba be lép, fel
kell, hogy emel je fe jét a fel tá ma dott
Krisz tust meg for má zó szo bor ra, de
az élő Fel tá ma dott ra is, aki mind a
he lyi kö zös ség nek, mind a finn test -
vé ri se gít ség nek meg ál dó ja volt egy -
kor, és az ma is. 

Te le ki Mik lós or go na mű vész já té -
ka után Mat ti Pikk ara inen ou lui
dóm temp lo mi es pe res, püs pök he -
lyet tes igé ben és imád ság ban kér te Is -
ten ál dá sát az ün nep lő gyü le ke ze tek -
re, hogy Pé ter apos tol sza vai sze rint
élő kö vek ként épül hes se nek és nö ve -
ked hes se nek.

Az is ten tisz te le tet ün ne pi köz gyű -
lés kö vet te. Elő ször Sió fok vá ro sa ne -
vé ben dr. Ba lázs Ár pád pol gár mes ter
kö szön töt te a gyü le ke ze tet és a ven -
dé ge ket. (A vá ros jelentős mér ték ben
 já rult hoz zá, hogy a kis evan gé li kus
kö zös ség mél tó kép pen ün ne pel hes -

sen, és lát has sa ven dé gül finn test vé -
re it.) Ez után Mat ti Pikk ara inen es pe -
res mon dott kö szön tőt Ou lu vá ro sa és
a dóm temp lo mi gyü le ke zet ne vé ben,
majd át ad ták kö zös aján dé ku kat, egy
uta zó úr va cso rai kész le tet, hogy a
sze re tett temp lom ba el jár ni már nem
tu dó test vé rek csa lád ja ik kö ré ben
kap cso lód has sa nak be a leg na gyobb
krisz tu si kö zös ség be, az ő tes té nek és
vé ré nek kö zös sé gé be.

A kö szön té sek vé gén a he lyi lel -
kész, e so rok író ja hív ta fel a fi gyel -
met ar ra, hogy az ün nep al kal má ból
a gyü le ke zet kis em lék táb lát he lye zett
el, ki fe jez ve temp lom épí tő lel ké sze,
Jó zsa Már ton irán ti sze re te tét. Vé  gül
Fa bi ny Ta más püs pök nagy öröm mel
je len tet te be, hogy a húsz év vel ez -
előtt ép pen a temp lom szen te lés nap -
já ra meg je lent …hogy né ki szent há -
zat építs… – Jó zsa Már ton és a sió -
fo ki temp lom cí mű köny ve új ki -
adás ban lá tott nap vi lá got a Lu ther

Ki adó nál, ki bő vít ve, új kép anyag -
gal, ez út tal ép pen a hu sza dik év for -
du ló nap já ra idő zít ve. (A könyv re cen -
zi ó ja la punk 8. ol da lán ol vas ha tó. –
A szerk.)

A ju bi le u mi al ka lom zá rá sa ként a
temp lom előt ti Ou lu park ban min -
den kit sze re tet ven dég ség gel várt a
gyü le ke zet.

Es te 19 órá tól a nyi tott temp lom es -
té jé nek vál to za tos prog ram já val foly -
ta tó dott az ün nep, me lyen Ma i ja
Tynkky nen, a dóm temp lo mi gyü le ke -
zet or go na mű vész kán to ra adott
kon cer tet, va la mint sió fo ki evan gé -
li ku sok több gyü le ke ze ti cso port ja is
szol gált. Az es te 11 órá ig tar tó prog -
ra mot az if jú ság szol gá la ta zár ta.

Va sár nap az is ten tisz te le ten Mat ti
Pikk ara inen pré di kált, va la mint a
wald he i mi test vér gyü le ke zet kis kó -
ru sa éne kelt Re né Mic ha el Rö der
or go na mű vész kán tor vezényletével.

g Lam pért Gá bor

Húsz éves a sió fo ki temp lom
f Folytatás az 1. oldalról

Be szé dé nek vé gén a rek tor be je len tet -
te, hogy meg bí za tá sa a tan év vé gé vel
le járt, s kö szö ne tét fe jez te ki mind -
azok nak, akik az el múlt négy év ben
tá mo gat ták, se gí tet ték. A fenn tar tó
evan gé li kus egy ház ne vé ben Gáncs
Pé ter püs pök mon dott kö szö ne tet
Csep re gi Zol tán te vé keny sé gé ért.

Az ün ne pi ülé sen kö szön ték meg
a mun ká ját a nyolc va na dik évét be -
töl tött és az ok ta tás tól vissza vo nu ló
D. Ta kács né Ko vács há zi Zel má nak,
Zel ma né ni nek és a het ven öt éves, az
ok ta tás ter hei alól szin tén fel sza ba -
du ló Csor ba Ist ván nak. Kö szön töt -
ték to váb bá a szin tén nyolc van éves
dr. Cser há ti Sán dor pro fesszort, va -
la mint az öt ven-hat van öt-het ven éve
vég zett ju bi lán so kat. Ne vük ben
Marschal kó Gyu la és Szir mai Zol tán
mon dott be szé det.

Át ad ták a vég ző sök ok le ve le it, il -
let ve az eh hez szük sé ges nyelv vizs gá -

val még nem ren del ke zők nek a si ke -
res zá ró vizs gá ról szó ló iga zo lá so kat.

Teo ló gus-lel kész sza kon ti zen ket -
ten kap tak ok le ve let, ket ten iga zo lást.
Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ
BA-sza kon ket ten, kán tor BA-sza kon
hár man vé gez tek. A nyír egy há zi ki -
he lye zett ta go zat fő is ko lai szin tű
hit ta nár sza kán ket ten sze rez tek ok -
le ve let, egy hall ga tó iga zo lást ka -
pott, a győ ri ta go za ton két hall ga tó
ka pott ok le ve let.

Az ün ne pi ülé sen ad ták át a ha bi -
li tá ci ós ok le ve le ket dr. Ege re si Sán dor
Lász ló nak, a Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem do cen sé nek és dr. En ghy
Sán dor nak, a Sá ros pa ta ki Teo ló gi ai
Aka dé mia tan szék ve ze tő fő is ko lai
ta ná rá nak.

A tan év zá ró is ten tisz te let ma gyar -
or szá gi ár víz ká ro sul tak meg se gí té -
sé re felajánlott of fer tó ri u mát az egye -
tem száz ezer fo rin tra egészítette ki.

g Dar vas Ani kó

Az Urat ke res sük, és élünk
f Folytatás az 1. oldalról
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b Az érett sé gi után az egye te men
a fi zi kus sza kot meg kezd ve még
nem sej tet te, hogy két év vel ké -
sőbb a teo ló gi á ra fog je lent kez -
ni, ti zen hét éve sen sze mé lyes sé
vált hi te még is eb be az irány ba
vit te. Ki hasz nál va a kre dit rend -
szer ad ta le he tő sé ge ket, pár hu -
za mo san vé gez te el a Eötvös Lo -
ránd Tudományegyetem Ter mé -
szet tudományi Karát és az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye  te -
met. Ma lik Pé ter Ká rolyt dr.
Fa bi ny Ta más püs pök avat ta
lelkésszé jú ni us utol só va sár -
nap ján a mo no ri evan gé li kus
temp lom ban.

Is ten konk rét, igé ben meg szó la ló
út mu ta tá sa nél kül biz to san nem vá -
gott vol na olyan me rész és em be ri -
leg le he tet len nek tű nő fel adat ba,
mint a két egye tem egy ide jű vég zé -
se – mond ta be szá mo ló já ban a fris -
sen fel ava tott lel kész.

Fa bi ny Ta más püs pök Zsolt 37,5 –
„Hagyd az Úr ra uta dat, bíz zál ben ne,
mert ő mun kál ko dik…” – alap ján vé -
gez te az ige hir de tés szol gá la tát. Ez a
zsol tár vers vé gig kí sér te Ma lik Pé ter
Ká roly szol gá lat ra va ló ké szü lé sét, a
fon tos dön té sek so rán idő ről idő re –
mint egy út mu ta tás ként – elé be ke rült. 

Az ün ne pi is ten tisz te let vé gén négy
olyan lel kész kö szön töt te őt, akik az
el múlt kö zel egy év ti zed ben so kat
se gí tet ték, je len vol tak út já nak egy-egy
meg ha tá ro zó mér föld kö vé nél. El ső -
ként a mo no ri gyü le ke zet lel ké sze, Sel -
me czi La jos Pé ter – aki 2002-ben
Pé tert meg ke resz tel te – mon dott kö -
szön tő sza va kat, majd az énekkarral
kö zö sen két ének kel in dí tot ták to váb -
bi út já ra az egy ko ri – lel kes és sok
szol gá la tot vál la ló – if jú sá gi ta got.

A nyír te le ki Fi la del fia egy ház köz -
ség ne vé ben Györ fi Mi hály, Pé ter ha -
tod éves men to ra – emel lett apó sa –
kö szön tött. Ki emel te Pé ter nyi tott sá -
gát, mely meg mu tat ko zott a gyü le ke -
zet ál tal oly fon tos nak tar tott ci -

gány misszi ó ban is, de kü lö nös kép pen
a gö rög szál lá si szór vány gon do zá sá -
ban. A gyü le ke zet je len lé vő né pes
cso port ja – ka ron ülők és idő sek –
ének kel bú csú zott meg ked velt ha tod -
éve sé től.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te met a Pé ter ál tal sze mé lye sen
fel kért dr. Cser há ti Sán dor pro fes sor
eme ri tus kép vi sel te mind a li tur gi á -
ban, mind pe dig a kö szön té sek so rá -
ban. A ta nár-di ák kap cso lat mind két
fél ben tar tós nyo mo kat ha gyott; Pé -
ter nem csak a gö rög nyel vet ta nul ta a
nyu gal ma zott pro fesszor tól, ha nem
több sza ba don vá laszt ha tó új szö vet -
sé gi tár gyat is hall ga tott tő le. Cser há ti
pro fesszor egyik leg ked ve sebb ta nít -
vá nya ként, el is me rés sel szólt a fris sen
föl ava tott lel kész ről, és meg je gyez te:
ígé re tes lel ké szi szol gá lat áll előt te.

A kö szön té sek so rát a püs pök
zár ta, majd a ke rü let leg fi a ta labb
lel ké szé nek át ad ta az egy ház ke rü let
aján dé ka it: két köny vet, egy ke resz -
tet, il let ve egy úgy ne ve zett uta zó
úr va cso ráz ta tó kész le tet.

Ma lik Pé ter Ká roly au gusz tus tól –
fe le sé gé vel, Malikné Györ fi Esz ter rel
– a Nóg rád me gyei Luc fal ván kezd -
he ti meg szol gá la tát; az idén nyug díj -
ba vo nu ló – az ün nep sé gen szá mos
gyü le ke ze ti tag élén meg je lent –
Megy a szai Lász ló lel késztől veheti át
a stafétabotot.

g Hor váth-He gyi Áron

Hagyd az Úr ra uta dat!
Ma lik Pé ter Ká roly lel késszé ava tá sa Mo no ron
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Szü lő fa lu já ból, a szlo vá ki ai Rat kó ról
(Rat ko vá) is ér kez tek ven dé gek a
száz het ven év vel ez előtt szü le tett
Bachát Dá ni el evan gé li kus lel kész re
és püs pök re em lé ke ző is ten tisz te let -
re múlt va sár nap. A bu da pes ti szlo -
vák aj kú evan gé li kus gyü le ke zet ün -
ne pi is ten tisz te le tén Dusan P. Hriv -
nák hir det te Is ten igé jét, a li tur gi á ban
részt vett fe le sé ge, Ad ria na Hriv ná -
ko vá, il let ve Gu lá csi né Fa bu lya Hil -
da, a he lyi gyü le ke zet lel ké sze is.

A fő vá ro si szlo vák evan gé li kus
egy ház köz ség élé re 1873-ban hív ták
meg Bachát Dá ni elt. Har minc há -
rom évig tar tó lel ké szi, majd püs pö -
ki szol gá la tá nak ide jén a temp lom kö -
rü li tel kek hasz no sí tá sá val, il let ve
bér la ká sok fel épí té sé vel si ke rült ren -
dez nie az el adó so dott szlo vák egy -
ház köz ség anya gi hely ze tét. (Az el ső -
ként el ké szült épü let ben – amely ben
ma a gyü le ke zet ká pol ná ja ta lál ha tó
– ere de ti leg szlo vák is ko la ka pott he -
lyet.) A sors fin to ra ként azon ban, mi -
re a gyü le ke zet iga zán gaz dál kod ha -
tott vol na a be vé te lek ből, ezek az épü -

le tek is ál do za tul es tek az 1950-es
évek ál la mo sí tá si hul lá má nak.

A gyü le ke zet a mai na pig há lá san
gon dol né hai lel ké szé re, aki Krisz tus -
ba ve tett hi té vel ki tar tó an épí tet te a
kö zös ség lel ki éle tét is. A múlt va sár -
na pi is ten tisz te le ten Bachát pes ti
éve i ről és je len tős iro dal mi te vé -

keny sé gé ről dr. Ha lász Iván egye te -
mi do cens – aki Egy ház, nem zet, ál -
lam cím mel szlo vák nyel ven köny vet
írt a lel kész ről – tar tott elő adást. 

Az ün ne pi meg em lé ke zés a Ke re pe -
si úti te me tő ben Bachát Dá ni el sír em -
lé ké nek meg ko szo rú zá sá val ért vé get.

d EvÉ let-in fó

Százhetven éve született Bachát Dániel
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A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let az 1990-ben tör tént új ra -
in du lá sa óta éven te két al ka lom mal
ren dez hit éb resz tő kon fe ren ci át,

nem csak az egye sü let, ha nem evan -
gé li kus gyü le ke ze te ink tag jai szá -
má ra is. Ezek re a csü tör tök dél után -
tól va sár nap ebé dig tar tó al kal mak -
ra a Fé bé egy ko ri el ső anya há zá ban,
a pi lis csa bai Bé thel ben ke rül sor,
amely most a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház misszi ói ott ho na.

Az idei – jú ni us 24-én dél után kez -
dő dött és 27-én is ten tisz te let tel zárult
– kon fe ren ci án a fel tá ma dott Krisz -
tus ról szól tak az ige hir de té sek Já nos

evan gé li u má nak 20. és 21. fe je ze te
alap ján. Jó volt meg erő söd ni ab ban
a hit ben, hogy Jé zus fel tá madt, él és
ural ko dik örök kön-örök ké.

A fel kért ige hir de tők nagy erő vel
tet tek bi zony sá got a fel tá ma dott
Krisz tus ba ve tett hi tük ről, s a szol gá -
la tuk iga zi lel ki táp lá lék volt a részt -
ve vők szá má ra. A föl di ek ről pe dig ez -
út tal is – a már évek óta meg szo kott
sze re tet tel és ki fo gás ta lan mi nő ség -
ben – Var ga Gá bor gond nok és fe le -
sé ge, Zsu zsa gon dos ko dott min den -
ki meg elé ge dé sé re.

g Veper di Zol tán
Fébé-lelkész

Fé bé-kon fe ren cia
Pi lis csa bán

Gu lá csi né Fa bu lya Hil da lelkész és Papucsek Gergely felügyelő tette le
elsőként virágcsokrát Bachát Dániel sírjára

Az Eszt rád Szín ház egy ér zék le tes ci -
gány me sét is ma gá ba fog la ló, a ci -
gány sor sot be mu ta tó szí ni je le ne té vel
ért vé get Sár szent lő rin cen jú ni us 26-
án dél után a Ci gány éte lek be mu ta -
tó ja cí mű ha gyo má nyos ren dez vény.

Ter mé sze te sen jött az idén or szág -
szer te ren ge teg ren dez vényt szin te
kö te le ző en meg lá to ga tó, meg té pá zó
eső is, így az éte lek ből csak egy nagy,
köz pon ti bog rács ban ké szült ebéd
lett. Azért így is ju tott a mint egy
száz részt ve vő nek elég. 

Nyil ván nem áru lok el tit kot, ha el -
mon dom, hogy a fő zés csak ap ro pó,
mint ahogy szép és fon tos ré sze éle -
tünk nek még az ezt a na pot is ki töl -
tő ze ne, iro da lom, tánc – ju tott mind -
eb ből bő ven a je len lé vők nek a ci -
gány szer zők, elő adók „tor ká ból, tol -
lá ból, lá bá ból”. De a lé nyeg a mind -
ezt át já ró, mind ezt he lyé re és az
örök ké va ló ság di men zi ó já ba eme lő Is -
ten igé je volt, ame lyet Sze ve ré nyi Já -

nos, egy há zunk or szá gos misszi ói
lel ké sze hir de tett Hó se ás köny ve
alap ján: „Né pem vagy, ő pe dig ezt
mond ja: Én Is te nem!”

Es té be hajolva az idő, el men tem a
gyü le ke zet lel ké szé hez, Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet hez, hogy kiér té kel -
jük a ta lál ko zót. A lel kész nő ből föl -
sza kadt egy só haj, majd azt mond -
ta: „Ez a nap hoz ta ki be lő lem a kér -
dést: hol van az egy ház? Itt, ahol jó -
ked vű, fel sza ba dult em be rek kö zött
lük te tett az élet, ahol ennyi re kü lön -

bö ző ka rak te rű, is ko lá zott sá gú, szár -
ma zá sú em be rek együtt vol tak jé zu -
si bé ké ben, öröm ben, gaz dag ság ban
– vagy a ru tin sze rű, el ső sor ban a va -
sár na pi is ten tisz te let re kor lá to zó -
dott, sok szor szű kös, nép egy há zi ke -
re tek kö zött?”

És va ló ban: hol van az egy ház?…
g Ba kay Pé ter,

a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egyház ci gány misszi ói re fe ren se

Bog rács mel lett együtt,
avagy hol van az egy ház?
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Szvo rák Ka ta lin Liszt-dí jas nép dal -
éne kesnek, And rejszki Ju dit énekmű -
vész nek és a Liszt Fe renc Ze ne mű -
vé sze ti Egye tem két hall ga tó já nak
kon cert jé re gyü le kez tek össze jú -
ni us 23-án dél után a fog va tar tott
test vé rek a Vá ci Fegy ház és Bör tön
kul túr ter mé ben.

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány és a Ma gyar Test vé ri
Bör tön tár sa ság ál tal szer ve zett al kal -
mon mint egy hat van fog va tar tott
vett részt, öröm mel hall gat va a het -
ven öt per ces elő adást, mely ben óegy -
há zi him nu szok, nép da lok és As si si
Szent Fe renc Nap him nu sza is el hang -
zott. A kon cert egy ben a nyá ri szü net
előt ti zá ró ren dez vé nye is volt a „ben -
ti” asz ta li be szél ge té sek nek. A lé lek -
eme lő al ka lom szép sé gét az is ad ta,

hogy nem csak a meg hí vott ven dé gek
ad ták elő mű ve i ket, ha nem a fog va tar -
tott test vé rek is (a tő lük meg szo kott

mó don) el éne kel tek több egy há zi
éne ket, mind annyi uk épü lé sé re.

g Ma gya ri Már ton fel vé te le

Asztali beszélgetések a börtönben

A ter mé sze ti val lá sok Af ri ká ban a
min den na pi élet ré szei. Va rázs ló ik
min den fé le va rázs igé vel akar ják az af -
ri kai csa pa to kat a vi lág baj no ki győ -
ze lem re se gí te ni. 

Ami kor a tan zá ni ai nem ze ti vá lo -
ga tott Bra zí lia el len ha zai pá lyán 5 :
1-re ve szí tett – a vi lág baj nok ság előtt
ba rát sá gos mér kő zé sen –, Her bert így
fa kadt ki: „Mi ért nem gon dos ko -
dott a fut ball szö vet ség a meg fe le lő
va rázs lók ról? Az ő se gít sé gük kel ha -
zai pá lyán si mán meg ver het tük vol -
na őket.” És Tan zá nia sok ré szén
oszt ják is Her bert vé le mé nyét, még
ak kor is, ha a ko ráb bi ak tu á lis FI FA-
rang lis ta sze rin ti 108. he lyé vel a vá -
lo ga tott esély te len nek tűnt Bra zí li á -
val szem ben.

De az óta a ju ju (ke let-af ri kai tra -
di ci o ná lis va rázs lás) szo ro san kap -
cso ló dik a vá lo ga tott hoz, még hoz zá
oly annyi ra, hogy a szö vet ség nem fi -
zet te ki a já té ko so kat – he lyet tük a
va rázs lók kap ták a pénzt. Per sze ez
erő sen de mo ra li zál ta a tan zá ni ai
csa pa tot, nem volt meg a kel lő mo -
ti vá ci ó juk, ezért a Ke nya el le ni
meccsen már nem is har col tak ren -
de sen – ezt ál lí tot ta a tan zá ni ai szö -
vet ség egy ko ri fő tit ká ra, Mwi na Ka -
du gu da. Má sok sze rint azon ban a
ke nya i ak nak csak egy sze rű en jobb
va rázs ló juk volt…

Ju ju, gris-gris vagy voo doo: a ter -
mé sze ti val lá sok ban gyö ke re ző má -

gia Af ri ká ban hoz zá tar to zik a min -
den na pi élet hez. A fut ball pe dig a he -
lyi ek leg ked vel tebb já té ka, a sze re lem
és az üz let mel lett leg több ször emi -
att for dul nak ta ná csért va rázs lók hoz
és pa pok hoz. „A má gia az af ri kai élet
ré sze – ma gya ráz ta egy al gé ri ai fut -
ball me ne dzser az Egyip tom el le ni
győ zel mük után. – Csak azt kell
tud ni, hogy me lyik má gi át hol kell al -
kal maz ni.”

Aki hisz te hát a ter mé szet ben és a
má gi kus prak ti kák ban, az lesz idén a
vi lág baj nok – ál lít ják. „Ha az af ri kai
va rázs lók nak át kell kel ni ük a ten ge -
ren, ak kor el ve szí tik az ere jü ket –
mond ja a ghá nai James. – De ez út tal
sen ki sem fog tud ni el len áll ni ne kik:
a ser leg Af ri ká ban ma rad, ez biz tos.”

A szur ko lók kal együtt te hát a va -
rázs lók is meg ér kez tek Dél-Af ri ká ba,
hogy győ ze lem re se gít sék a csa pa tu -
kat. Vagy sa ját költ sé gü kön utaz -
tak, vagy a csa pat fi nan szí ro zá sá ban,
de ez utób bit sen ki sem erő sí ti meg
hi va ta lo san.

A voo doo va rázs lók né ha cím -
lap ra is ke rül nek. Az el múlt hó na -
pok ban pél dá ul egy fut ball kö rök -
ben is mert voo doo pap, a spa nyol
Pepe akar ta tönk re ten ni a bra zil
Cris ti a no Ro nal do kar ri er jét, a já té -
kos volt – por tu gál – ba rát nő jé nek a
meg bí zá sá ból. Ro nal do ezért az tán
kért ma ga mel lé egy má sik va rázs lót,
Fer nan do No gu e i rát. Az egész tör té -

ne tet pe dig he te kig tár gyal ta a por -
tu gál saj tó. Az, hogy vé gül me lyik va -
rázs ló lesz az erő sebb, most de rül ki,
a vi lág baj nok sá gon.

A spa nyol Pepét 1990-ben ál lí tó -
lag Ka me run bíz ta meg, hogy győ ze -
lem re se gít se őket. „Szent er dők -
ben gyűl tünk össze, és kö zö sen imád -
koz tunk az is te nek hez” – ál lít ja Pepe.
Ak ko ri ban leg alább a ne gyed dön tő -
ig el ju tot tak a ka me ru ni ak.

A va rázs lók egyéb ként nem igen
be szél nek ilyen nyíl tan a mun ká -
juk ról, ám sok szor ez ma gá tól is
nyil ván va ló vá lesz: 2007-ben egy
be ni ni va rázs ló fu tott be a já ték tér -
re, és el tá vo lí tott egy fé tist, úgy ne ve -
zett to gót, amely a ka pu ra volt fel -
akaszt va. Ez után Be nin há rom gólt is
lőtt, míg ad dig min dig csak mel lé tra -
fál tak a já té ko sok. Be nin vé gül az Af -
ri ka-ku pá ban játsz ha tott.

Jo han nes burg ban a ni gé ri ai pap,
Tc he g un azt han goz tatta, hogy ő a bá -
tor ság és erő is ten sé gé nek, Shan gó -
nak kö szön he ti tu dá sát. „Minden nek
van va ló di ne ve, ami ta bu. Ez igaz a
fut ball ra és a sta di o nok ra is. Ho gyan
nyer het né nek a fe hé rek, ha nem is -
me rik eze ket a ne ve ket, és nem tud -
ják, va ló já ban ki el len is ját sza nak?”
Tc he g un biz tos volt ab ban, hogy
ezen a vi lág baj nok sá gon af ri kai csa -
pat lesz a győz tes.

d For rás: evan gelisch.de,
evan ge li kus.hu

Ju ju és voo doo a vébén 
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b A ke let-eu ró pai né me tek és ma -
gya rok meg hur co lá sa kö zött sok
a ha son ló vo nás, ál ta lá ban a vét -
le nek szen ved tek és vál tak a
győz te sek ál do za tá vá. Az at ro ci -
tá sok ma már fi no mab bak, de a
ki sebb sé gi jo gok a nagy eu ró pai
ko hó ban még el ol vad nak. A Ma -
gyar or szá gi Né me tek Pécs-Ba ra -
nyai Nem ze ti sé gi Kö re ha tá ron
tú li szer ve ze tek kel kö zö sen jó -
szol gá la ti utat szer ve zett Stras -
bourg ba. Pe tí ci ó ju kat át ad ták
az In ter gro up ki sebb ség vé del mi
frak ció kö zi mun ka cso port nak.
Az aláb bi ak ban – egy út tal fel -
idéz ve a hely szel le mét – az el -
hang zott gon do la tok ból adunk
rö vid íze lí tőt.

„Egy ér de kes ta pasz ta la to mat osz -
tom meg Önök kel: El zász, ahol va -
gyunk, a tör té ne lem so rán hol né -
met, hol fran cia kéz ben volt. Ami kor
a vá ros há zán ér dek lőd tünk ki sebb -
sé gi po li ti ká juk ról, ak kor a leg ha tá -
ro zot tab ban ki je len tet ték, hogy az al -
kot mány sze rint Fran cia or szág ban
nincs ki sebb ség.” (Bau er Edit szlo vá -
ki ai ma gyar eu ró pai par la men ti kép -
vi se lő)

* * *

So kat be szél nek a fran ci a–né met
meg bé ké lés ről, pél da ként hoz zák fel
a két nép fel hőt len vi szo nyát. A kül -
dött ség köz vet le nül a ha tár mel -
lett – né met ol da lon – egy Neumühl
ne vű fa lucs ka ta ka ros fo ga dó já ban
szállt meg. Ami kor már ol dot tab bá
vált a han gu lat, a tu laj do nos is oda -
te le pe dett asz ta lunk hoz, és meg is -
mer ve kül de té sünk cél ját csak dőlt
be lő le a pa nasz. Me sélt a má so dik vi -
lág há bo rú vé gé nek ér tel met len pusz -
tí tá sa i ról, ami kor a bosszú tól ve zé relt
fran cia ka to nák ta lá lom ra rom bol tak
le há za kat, s bán tal maz ták a la kos sá -
got. No ha csu pán né hány ki lo mé ter
vá laszt ja el a ha tár tól, de év ti ze dek
óta nem járt a szom széd ban. Az el -
hang zot tak ból ar ra kö vet kez tet het -
tünk, hogy a szom széd kert je sem
zöl debb.

* * *

„Mi is az Eu ró pai Unió? A tag ál la mok
összes sé ge. Van nak olyan or szá gok,
ame lyek a ki sebb sé gi kér dést ott hon
is kor rek tül ren dez ték – Finn or -
szág ra, Olasz or szág ra és Auszt ri á ra
gon do lok –, így vé le mé nyü ket
Brüsszel ben is bát ran vál lal ják. Azok
a tag ál la mok, ame lyek nek sa ját ha zá -
juk ban is van ta kar gat ni va ló juk, uni -
ós szin ten is a sző nyeg alá söp rik a
kér dést. Ezen or szá gok kép vi se lő i nek
si ke rült el ér ni ük, hogy a ha gyo má -
nyos ki sebb sé gek prob lé má it tag ál -
la mi ha tás kör ben hagy ja az unió.
Eb ben né mi mó do su lást a lissza bo -
ni szer ző dés élet be lé pé se ho zott, az
ok mány né mi jo gi ala pot biz to sít a
vál to zás hoz. Mun kám ele jén döb -
ben ten ta pasz tal tam, hogy az Eu ró -
pa sor sát irá nyí tó elit előtt szá mos
tör té nel mi kér dés sö tét folt, s a ki -
sebb sé gek tör té ne te sem egy ér tel mű
szá muk ra. Mi 2004 óta tü rel me sen
hang sú lyoz zuk a kü lönb sé get az ős -
ho nos ki sebb ség és a be ván dor lók kö -
zött. Mind két kér dést fon tos nak te -
kin tem, de tisz tán kell lát ni, hogy a
meg ol dá sok alap ve tő en kü lön böz -
nek.” (Gál Kin ga ma gyar eu ró pai
par la men ti kép vi se lő)

* * *

A 2009. évi lissza bo ni szer ző dés pre -
am bu lu ma a jo gá szok több sé gé nek
vé le mé nye sze rint is rend kí vül vi ta -
tott. Ér té ke ket, el ve ket szö gez le, s
nem hasz nál ha tó vi tás kér dé sek meg -
ol dá sá ra. Szank ci ók nél kül a tör vé -

nyek sem mű köd nek. Az Eu ró pai
Par la ment től azt re mél ni, hogy a ki -
sebb sé gek ér de ké ben hat ha tós lé pé -
se ket te gyen, túl zott vá ra ko zás nak te -
kint he tő, ál ta lá nos vé le mény sze rint
a kis lé pé sek tak ti ká já nak van jö vő je.

* * *

„A ma gyar pár tok össze fo gá sa a
szlo vák nyelv tör vény ese té ben pél dás
volt. A Fi desz ki emel ke dő en, az
MSZP és a Job bik is fel szó la lá sok so -
ro za tá ban vi lá go sí tot ta fel az Eu ró -
pai Unió ve ze tő it, hogy az uni ós el -
vek kel szem ben  ál ló jog sza bály szü -
le tett. A »nem eszik olyan for rón a
ká sát« elv alap ján ak kor az zal hi te get -
tek min ket, hogy a vég re haj tá si uta -
sí tás tól függ a tör vény ere je. Por hin -
tés volt, a ren de let meg szü le tett, s
fenn tar tot ta a tör vény ál tal su gallt fe -
nye ge tést. Né ze tünk sze rint amed dig
e tör vény ha tá lyos, ad dig nem be szél -
he tünk az Eu ró pai Unió ki sebb sé gi
jog vé del mé ről. Fel szó la lá sa in kat so -
kan po zi tí van fo gad ták, az iden ti tás
meg őr zé sé ért tett erő fe szí té se in ket
kü lö nö sen a bel ga kép vi se lők tar tot -
ták pél da ér té kű nek.” (Bal czó Zol tán
ko ráb ban ma gyar eu ró pai par la men ti
kép vi se lő, je len leg or szág gyű lé si kép -
vi se lő)

* * *

Stras bourg a fran cia be fo lyás nak kö -
szön he tő en mű kö dik Brüsszel mel -
lett. Az Eu ró pai Par la ment ple ná ris
ülé se it ál ta lá ban Stras bourg ban tart -
ja. Ilyen kor a kép vi se lők és az ap pa -
rá tus egy hét re át köl töz nek Brüsszel -
ből. A hur col ko dást tech ni ka i lag
uta zó lá dák se gí tik, min den kép vi se -
lő iro dá ja előtt tor nyok ban áll nak a
ha jó lá dá ra em lé kez te tő cso ma gok. 

* * *

„Azok kal a kép vi se lők kel könnyebb
szót ér te ni, akik ma guk is ki sebb ség -
ben él nek: van dél-ti ro li, baszk, skót

és wale si kol lé gánk, akik kel meg oszt -
hat juk gond ja in kat, s na gyon örü -
lünk, hogy há rom or szág ból van nak
ma gyar kép vi se lők. Ku ri ó zum nak
szá mít kö zöt tünk egy má so dik ge ne -
rá ci ós, de ma gya rul ki vá ló an be szé -
lő hol land mun ka társ. Ők ér tik fel -
ve té se in ket, de a kép vi se lők több sé -
ge a ki sebb ség szó hal la tán mig rán -
sok ra gon dol.” (Bau er Edit)

* * *

Né met or szá gi szál lá sun kon la kott
Pi et Ro ha ert bel ga mér nök, aki a par -
la ment tech ni kai be ren de zé se i ért
fe lel. A négy nyel ven tö ké le te sen
be szé lő szak em ber ké ré sünk re meg -
mu tat ta mun ka he lyét, amely egy űr -
ha jó irá nyí tó ka bin já ra em lé kez tet. Az

ülés te rem ma kett jé re ha son lí tó kap -
cso ló táb lán ke ze lik a mik ro fo no kat,
a szom szé dos szá mí tó gép te rem ben
a for dí tá so kat ko or di nál ják. A 736
kép vi se lő ki szol gá lá sa nagy fe le lős sé -
get je lent. Az ál ta lá nos sza bály sze -
rint az eset le ges hi bát ti zen öt per cen
be lül meg kell ja ví ta ni, e fe lett a csa -
pat anya gi lag is fe lel a mu lasz tá sért.

* * *

„Né met or szág nagy or szág, s a fe -
lü le tes szem lé lő gyak ran el kö ve ti a
hi bát, hogy a né me tül be szé lők né -
pes tá bo rát egy ka lap alá ve szi. A
csa lá dom pél dá ja is ti pi kus: én

ugyan Ba jor or szág ban élek, de csa -
lá dom egyik ré sze szu dé ta né met, a
má sik ré sze pe dig Stá je r or szág ból
szár ma zik. Akik az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia te rü le té ről ér kez -
tek, azo kat min den ki sebb sé gi kér -
dés job ban ér dek li, mint mond juk
egy ham bur git. Ez az ak ti vi tás, il let -
ve más ol dal ról kö zöny a kép vi se -
lők ről is el mond ha tó. Akit va la mi -
lyen mó don meg érin tett a ki sebb -
sé gi sors, az a ki sebb sé gek ér de ke -

i nek vé del me ér de ké ben is bát rab -
ban sík ra száll. 

Ch ri stoph Berg ner bel ügyi ál lam -
tit kár ki ne ve zé sé vel új kor szak kez -
dőd het a né met ki sebb sé gi po li ti ká -
ban. Je len leg ő fog lal ko zik a ha tá ron
túl élő né met ki sebb sé gek ügyé vel és

egy ben a né met or szá gi be ván dor lók
kér dé sé vel is. Ő ta lán már kü lönb sé -
get tud ten ni az ős ho nos ki sebb sé gek
és a be ván dor lók prob lé mái kö zött.
Ez nó vum a né met po li ti ká ban.”
(Berndt Pos selt né met eu ró pai par -
la men ti kép vi se lő)

* * *

Más vé le mé nyek sze rint a né me tek
nem ér de kel tek a szu dé ta né met kér -
dés na pi ren den tar tá sá ban. Az egy -
ko ri né met te rü le ten ma né met ál -
lam pol gá rok ez rei vesz nek fé lig le gá -
lis zseb szer ző dé sek kel ha tal mas föld -
te rü le te ket. (Nem is me ret len e tér -

nye rés Nyu gat-Ma gyar or szá gon
sem.) E meg egye zé sek fe lett sze met
huny nak a ha tó sá gok, így a hall ga tó -
la gos bé két egyik fél sem rúg ja fel.

* * *

„A brüssze li par la ment ben so kat le -
het ten ni azért, hogy az adott kér dést
ott hon is ért sék. A szé kely nép me se
jut eszem be: ami kor az asszonyt
bün tet ni akar ta a férj, a macs kát
ver te el a há tán. Ilyen ti pi kus macs -

ka ve rés volt a szlo vák nyelv tör vény
el le ni össze fo gás. A Ki sebb sé gi In ter -
gro up sze re pe is na gyon fon tos: ez
nem bi zott ság, itt nem pár tok és
frak ci ók van nak, itt po li ti kai és nem -
ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül foly -
ta tunk szak mai vi tá kat.

Bát ran hir det jük, hogy nem csak
azért kell a ki sebb sé gek nek jo go kat
ad ni, mert meg il le ti őket, ha nem
gaz da sá gi ér de ke is a több ség nek,
hogy a ki sebb ség gel bé ké ben él jen.
Er re jó pél da Dél-Ti rol, amely Eu ró -
pa egyik leg gaz da gabb ré gi ó já vá fej -
lő dött. 

Nagy a be ju tot tak fe le lős sé ge a
csat la koz ni kí vá nó or szá gok fel vé te -

lé nek el bí rá lá sá nál. Úgy kell meg ha -
tá roz ni a kri té ri u mo kat, hogy a fel vé -
tel után szá mon le hes sen kér ni tő lük
az ígé re te ket. Meg kell vál toz tat ni azt
a szem lé let mó dot, hogy akik már
be ke rül tek a klub ba, azok le ve he tik a
nyak ken dő jü ket, sőt du haj kod hat -
nak is.” (Só gor Csa ba ro má ni ai ma -
gyar eu ró pai par la men ti kép vi se lő)

* * *

A par la ment ben az ülés szak alatt
több ki ál lí tás is vár ja a lá to ga tó kat.
Ál ta lá ban egy lob bi kör szer ve zi eze -
ket, s je len tős rek lám mal csá bít ják a
lá to ga tó kat. Ott lé tünk kor a Tu do -
mány a kép ze let fe lett cí met vi se lő ki -
ál lí tás meg nyi tó ján to long tak a lá to -
ga tók. A ren dez vényt Jerzy Bu zek, az
Eu ró pai Par la ment el nö ke nyi tot ta
meg. A ki ál lí tás so kak ér dek lő dé sét
fel kel tet te, má so kat in kább a fran cia
pezs gő és a la za cos, ka vi á ros szend -
vics von zott.

* * *

„2004-ben hang zott el elő ször a
mon dás: »Brüsszel nem Moszk va.«
Ez a bon mot a kö zép-eu ró pai or szá -
gok be lé pé sé vel vált köz ked velt té.
Brüsszel va ló ban nem a szov jet fő -
vá ros, itt nem mond ják meg, hogy
mit kell gon dol ni, mer re kell men -
ni, ha nem ke re tet biz to sí ta nak az or -
szá gok bol do gu lá sá hoz. Min den
nem zet nek a sa ját fe le lős sé ge, ho -
gyan él ez zel, és ho gyan tud ja az Eu -
ró pai Unió ál tal biz to sí tott le he tő -
sé ge ket ki ak náz ni. Tisz tá ban kell
len ni az zal, hogy a kö zép-eu ró pai
szem lé let től el té rő en a múlt nem -
igen ér dek li a po li ti ku so kat. Nem
könnyű fel adat a tör té nel met is
érin tő prob lé má kat az eu ró pai köz -
élet szín pa dá ra be hoz ni. Szá mol ni
kell az zal, hogy a nyu gat-eu ró pai po -
li ti ku sok tá jé ko zat la nok, nagy tü re -
lem kell, hogy a min ket fog lal koz ta -
tó gon do la to kat el fo gad ják.” (Höl vé -
nyi György, a Ro bert Schu man Ala -
pít vány fő tit ká ra)

A szerző a Magyar Televízió Közéleti
Szerkesztőségének kiemelt szerkesztője

TRI ANON É VFORDULÓJA U TÁN

Eu ró pa fe lé fél úton 
Stras bour gi gon do la tok a ki sebb sé gek ről

g Dr. Cser mák Zol tán

A strasbourgi parlament épülete

A strasbourgi parlament ülésterme
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Ha tal mas, ti zen ki lenc mé te res Jé zus-
szob rot sem mi sí tett meg egy vil lám
az Egye sült Ál la mok ban, az Ohio ál -
lam be li Mon roe-ban. A ki tárt ka rú
Jé zus-alak he lyén most csu pán két el -
sze ne se dett acél ge ren da me re de zik
az ég fe lé – ad ta hí rül jú ni us 16-án az
ame ri kai saj tó.

A még a val lá so sak kö zött is so kat
vi ta tott, „Ki rá lyok ki rá lya” cí met vi se -
lő, fe hér mű anyag ból ké szült szob rot
2004-ben emel ték a kis vá ros temp lo -
ma előtt, egy au tó pá lya mel lett. A 250
ezer dol lár ba (57 mil lió fo rint ba) ke -
rü lő szob rot gyak ran „Touch  down

Jé zus nak” is ne vez ték, mi vel a kar ja it
fel fe lé nyúj tó alak az ame ri kai fut ball
bí ró i ra em lé kez tet.

Né hány mé di um ban már el hang -
za nak olyan vé le mé nyek, me lyek
sze rint a vil lá mot is te ni jel zés ként kell
ér tel mez ni. A Wa shing ton Post cí mű
lap sze rint „úgy tű nik, Is ten fel ál doz -
ta egyet len fi át. Megint.”

A lap úgy tud ja, há rom év vel ko -
ráb ban már tör tént ha son ló eset:
ak kor szin tén vil lám tett tönk re egy
tíz mé ter ma gas Jé zus-szob rot a co -
lor adói Gol den ben.

d MTI

Vil lám sem mi sí tett meg
egy gi gan ti kus Jé zus-szob rot

Az Evan gé li kus Gyűj te mé nyi Ki ad vá -
nyok el ső kö te te Kos suth és az egy há -
zak cím mel 2004-ben lá tott nap vi lá -
got Ker tész Bo tond szer kesz té sé ben.
A mű ve lő dés tör té ne ti könyv so ro -
za tot az az igény hív ta élet re – amint
a bo rí tó hát lap ján ol vas hat juk –,
hogy az evan gé li kus múlt tal fog lal ko -
zó tu do má nyos mun kák nak he lyet
ad jon. 

A kö tet ben a Kos suth La jos szü le -
té sé nek két szá za dik év for du ló ján
meg ren de zett kon fe ren cia elő adá sa -
i nak szer kesz tett vál to za tát ve he ti
kéz be az ol va só. A ki ad vány ta nul má -
nyai fő ként Kos suth egy ház po li ti kai
mun kás sá gát tár gyal ják, de he lyet
kap tak vi lá gi kér dé sek is. A könyv ben
va ló tá jé ko zó dást kü lön sze mély -
név- és hely ség név mu ta tó se gí ti.

Id. dr. Fa bi ny Ti bor nyi tó dol go za -
tá ban rész le tes ké pet ka punk Kos suth
pá lyá já ról. Az evan gé li kus Kos sut hot
szü lei to le ráns ne ve lés ben ré sze sí tet -
ték. Is ko la éve it Sá tor al ja új he lyen, a
pi a ris ták nál kezd te, majd az eper je -
si evan gé li kus kol lé gi um kö vet ke zett.
Jo gi ta nul má nya it már a sá ros pa ta -
ki re for má tus kol lé gi um ban foly tat -
ta. Egy há zá nak éle té ben te vé ke nyen
részt vett. If jú ügy véd ként Sá tor al ja -
új hely evan gé li kus egy ház köz sé gé nek
jegy zői, majd ügyé szi tisz tét töl töt -
te be. Anya gi lag is se gí tet te a sze ge -
di ár víz súj tot ta evan gé li ku so kat és
a tállyai gyü le ke ze tet, ahol ke resz tel -
ték. Kos suth is ten hi te sa já tos volt –
ír ja Fa bi ny –, amely el tért egy há za
irány vo na lá tól, és meg fért erő tel jes
ha za fi sá gá val.

E sa já tos egy ház po li ti kai né ze tet
he lye zi ta nul má nya kö zép pont já ba
Za kar Pé ter. A nem ze ti egy ség ki ala -
kí tá sá nak szer ves ré sze volt – ír ja Za -
kar – a fe le ke ze ti kö tött sé gek től va -
ló el sza ka dás. Kos suth sze rint a val -
lá si ho va tar to zás nem le het meg ha -
tá ro zó té nye ző a po li ti kai jo gok ki ter -
jesz té sé nél.

Ezt a gon do la tot vi szi to vább Sar -

nyai Csa ba Má té, aki a ka to li kus au -
to nó mia kér dé sét tár gyal ja. Kos suth
a gya kor la ti meg va ló sí tás aka dá lya it
ab ban lát ta, hogy a ka to li kus egy ház
Ró má tól függ. Ak kor tá mo gat ta vol -
na az au to nó mi át, ha a Szent szék ren -
del ke zé sei elé he lye zik az or szág gyű -
lés ál tal ho zott tör vé nye ket. Más részt
– Kos suth sze rint – az egy ház az egy
hi tet val lók összes sé ge, te hát a ren -
del ke zé si jog a hí vő ké is. Kos suth há -
zas ság kö té se a ka to li kus Mesz lé nyi
Te ré zi á val kü lön he lyet ka pott a ta -
nul má nyok so rá ban.

Fa ze kas Csa ba ta nul má nyá ban
hang sú lyoz za, hogy nem Kos suth
in dí tot ta el azt a la vi nát, amely a ve -
gyes há zas sá gok kap csán ke let ke -
zett. Pest me gyé ben több há zas pár is
be je len tést tett, hogy re ver zá lis nél -
kül nem ál dot ták meg há zas sá gu kat.

(A re ver zá lis azt je len ti, hogy a pro -
tes táns fél nyi lat ko zik ar ról, gyer me -
ke it ka to li kus hit sze rint ne ve li.) Pa -
rázs vi ta ke re ke dett – ír ja Fa ze kas –,
mely ben a ka to li ku sok az zal vág tak
vissza, hogy az egy há zi rend tar tás ba
akar nak be avat koz ni ál la mi szin ten.
A pa pi el já rá so kat vé gül 1845-ben tö -
röl te el Pest me gye tör vény szé ke.

Gá bor já ni Sza bó Bo tond cik ké ben
Deb re cen vá ros Kos suth-kul tu szát
mu tat ja be. Kos suth esz mé i nek ter -
jesz té si köz pont ja ként te kin tett a
te le pü lés re. Ezt a mun kát se gí tet te elő
a né pes di ák ság, amely le gá tus ként
jár ta a kör nyé ket.

Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes ta nul -

má nya a sza bad kő mű ves ség és Kos -
suth vi szo nyát mu tat ja be. 1852-ben,
ame ri kai út ja so rán lett Kos suth pá -
holy tag. Tag sá ga vi ta tott volt, hi -
szen po li ti kus lé te az el len szólt. A ta -
gok vé gül tá mo gat ták, mert a sza bad -
sá gért, az or szág füg get len sé gé ért ví -
vott har ca fe lül ír ta ag go dal ma i kat.
Ezt a tag sá got Kos suth ar ra is hasz -
nál ta, hogy a ma gyar ügy nek anya gi -
lag is meg nyer je a pá holy ta go kat.

A kö tet má so dik, jó val ki sebb egy -
sé ge tar tal maz za a Kos suth vi lá gi
mun kás sá gát tár gya ló cik ke ket. Erd -
mann Gyu la a hír lap írót áb rá zol ja,
aki élet re hív ta a mo dern Pes ti Hír -
la pot. Zá vodsz ky Gé za a nem ze ti ség
ter mi no ló gi ai kér dé se i vel fog lal ko zik
Kos suth egy mun ká ja nyo mán. Sza -
bad György a ne war ki be széd bib li -
ai mű velt sé gű szer ző jét jel lem zi. Zá -

rás ként Mis kolczy Amb rus tár ja elénk
Kos suth sze mé lyi sé gét egy ed dig is -
me ret len nap ló alap ján. Író ja, Gyu -
lay La jos vé le mé nye is sok szor vál to -
zott, be nyo má sai sze rint. Mis kolczy
összeg zé se sze rint Kos suth a sza bad
ma gya rok ve zé re, aki olyan, mint Ál -
mos ve zér: nem lép he tett az ígé ret
föld jé re, aho vá a né pet ve zet te.

g Szé che nyi Mag dol na

Kos suth és az egy há zak. Ta nul má -
nyok. Szer kesz tet te Ker tész Bo tond.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2004. (Evan -
gé li kus Gyűj te mé nyi Ki ad vá nyok 1.)
Ere de ti ára: 1240 fo rint.

A HÓ NAP KÖN Y VE

Kos suth és az egy há zak

Íjász gya kor lat ra hív ta össze hí ve it egy brit lel kész nő egy ré gi, ám még min dig
ér vé nyes tör vény ad ta jo gán. Ma ry Ed wards, Col lingbourne Du cis fa lu tisz te -
le te se sza bad té ri hús sü tés sel, ital lal és ze né vel ven dé gel te meg a fel hí vá sá nak en -
ge del mes ke dő, az ősi tör vényt tisz te lő hí ve it. A kö zép ko ri „pa rag ra fus” fel ha -
tal maz za min den te le pü lés egy há zi elöl já ró ját ar ra, hogy íjász gya kor lat ra hív ja
össze a fa lu fér fi ja it.

„A tör vényt so ha nem ér vény te le ní tet ték, én pe dig ki ter jesz tet tem min -
den ki re” – idéz te a BBC brit saj tó or gá num a lel kész nőt, aki hoz zá tet te, hogy
egyéb ként is van ok
az ün nep lés re, mert
meg épült a temp lom
új vé cé je, és vég re
van fo lyó víz az épü -
let ben.

Az íjá sza tot III.
Ed ward ki rály tet te
össz né pi sport tá a
14. szá zad ban, ami -
vel jócs kán hoz zá já -
rult ah hoz, hogy fé -
lel me tes hí rük le -
gyen az an gol íjá -
szok nak fran cia föl -
dön a száz éves há bo -
rú ban.

d MTI

Hí vő íjá szat

A hónap könyve júliusban a Luther Kiadótól 
30 kedvezménnyel

Kossuth és az egyházak – Tanulmányok
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1240 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.

b Se gély kon cer tet hir de tett a Ma -
gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet Mága Zol tán he ge dű mű vész
köz re mű kö dé sé vel jú ni us 23-án
es te hét órá ra a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ba az ár víz ká ro -
sul tak meg se gí té sé re. A temp -
lom ban ál ló hely is alig ma radt,
annyi an jöt tek el, hogy meg hall -
gas sák a mű vészt és sztár ven dé -
ge it, és hogy ado má nya ik kal se -
gít se nek a rá szo ru ló kon. 

A jó té kony sá gi es ten Bach, Schu bert,
Vi val di, Al bi no ni, Ver di, Puc ci ni,
Bee tho ven, Mo zart egy há zi és klasszi -
kus mű vei csen dül tek fel. 

Az egy be gyűl te ket le vél ben kö -
szön töt te Sem jén Zsolt mi nisz ter el -
nök-he lyet tes.

Fel lé pett – töb bek kö zött – Fran -
kó Tün de, Pándy Pi ros ka és Cson ka
Zsu zsa, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
ma gán éne kes női, Ka lo csai Zsu zsa, az
Ope rett szín ház pri ma don ná ja, va la -
mint Boncs ér Ger gely, a Ma gyar Ál -
la mi Ope ra ház ma gán éne ke se, Va -
dász Zsolt, az Ope rett szín ház mű vé -
sze, Ádok Zo li éne kes és Fo dor Zsó -
ka szí nész nő. Köz re mű kö dött a Szol -
no ki Szim fo ni kus Ze ne kar, a Szol no -

ki Bar tók Bé la Ka ma ra kó rus és a Sze -
ná-To rok, a Ma gyar Or szág gyű lés
kép vi se lő i nek ének ka ra. 

Mága Zol tán egy mes ter he ge dű -
jét is ár ve rés re bo csá tot ta egy mil lió
fo rin tos ki ki ál tá si áron.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet ré szé ről
Le hel Lász ló evan gé li kus lel kész, a
szer ve zet igaz ga tó ja volt je len, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat pe -
dig Gáncs Pé ter püs pök kép vi sel te.

Áhí ta tá ban Gáncs püs pök az 1838-
as pes ti ár víz el múl tá val ké szült úgy -
ne ve zett ár ví zi ke hely üze ne té re hív -

ta fel a hall ga tó ság fi gyel mét. A ke hely -
re vé sett bib li ai hé ber idé zet – „…erős -
sé ge a sze gény nek a nyo mo rú ság ban,
ol ta lom a zi va tar ban…” (Ézs 25,4) –
má ig ar ra em lé kez tet, hogy a De ák té -
ri temp lom, mint In su la Lu the ra na,

an nak ide jén va ló ban szi get volt, ba -
rát sá gos és biz tos me ne dé ke a baj ba
ju tot tak nak. „Ma pe dig – foly tat ta
gon do la ta it a püs pök – az együtt mű -
kö dő em be rek szi ge té vé vált, hogy az
itt egy be gyűl tek kö zö sen se gít hes -
se nek az ár víz ká ro sult ja in.”
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

(For rás: www.evan ge li kus.hu)

Jó té kony sá gi est
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban 

Imád ság gal fi zet het nek ita lu kért a
ven dé gek egy zág rá bi ká vé ház ban.

A hor vát fő vá ros tu riz mus szö vet -
sé ge hon lap ján ajánl ja a vá ros ba lá -
to ga tók nak a Ja run vá ros rész ben lé -
vő Jed ro (Vi tor la) el ne ve zé sű ká vé há -
zat, amely köz vet le nül a Sve ti Duh
(Szent lé lek) plé bá ni á hoz tar to zó
temp lom mel lett ta lál ha tó. Itt egy ca -
fe lat te csu pán há rom Mi atyánk ba
ke rül, a kó la vi szont drá gább: azért
öt Üd vöz  légy, Má ri á val kell „fi zet ni -
ük” a szom jas hí vek nek.

A Tpor tal.hr in ter ne tes lap sze rint
a ká vé ház öt le te pap nö ven dé kek től
szár ma zik, akik a szent mi se után

sze ret tek vol na egy ki csit még együtt
ma rad ni.

Az el ső val lá sos hor vát ká vé ház ban
– ahol az al ko hol és a ci ga ret ta til tott
ter mék – négy-öt ön kén tes pin cér dol -
go zik, a hely üze mel te té sé nek költ sé -
ge it szpon zo rok és a plé bá nia áll ja.

A ká vé zó csak va sár na pon ként, a
szent mi se után 13 és 14 óra kö zött fo -
gad ven dé ge ket, de az üze mel te tők
már a nyit va tar tá si idő ki ter jesz té sén
gon dol kod nak, ak ko ra az ér dek lő dés.
Az ere de ti hat he lyett már har minc
asz ta lon szol gál nak fel, így hat van–
nyolc van em ber nek jut hely.

d MTI

Há rom Mi atyán kot ér egy ká vé
Zág ráb ban

Ma gyar or szá gon el ső ként a sze ge di
Gál Fe renc Hit tu do má nyi Fő is ko lán
in dul egy ház tör té ne ti mes ter szak –
tá jé koz tat ta Bar tucz Ka ta lin, a Sze -
ged–Csa ná di Egy ház me gye saj tó re -
fe ren se a Ma gyar Táv ira ti Iro dát.

A 2010 szep tem be ré ben in du ló ke -
resz tény egy ház- és mű ve lő dés tör té -
net mes ter kép zé si szak egye dül ál ló
le he tő ség egye te mi dip lo ma meg szer -
zé sé re azok nak, akik ré geb bi osz tat -
lan fő is ko lai, il let ve az újabb, ba che -
lor-, az az alap kép zés ben vet tek részt
– áll az in téz mény köz le mé nyé ben.

A hall ga tók meg is mer he tik a ke -
resz tény egy há zak alap ve tő teo ló gi -
ai gon dol ko dá sát, iro dal mát, em -

ber- és tár sa da lom szem lé le tét, va la -
mint a leg fon to sabb eti kai ér té ke it, el -
sa já tít ják a for rás ol va sás és -elem zés
mód sze re it, a his to riog rá fi ai is me ret -
anya got.

A négy fél éves kép zés re bár mely ál -
la mi lag el is mert egye te mi vagy fő is -
ko lai dip lo má val ren del ke ző hall ga tó
je lent kez het, aki ko ráb ban nem hit éle -
ti dip lo mát szer zett. A kép zés so rán
to váb bi 50 kre dit nyi teo ló gi ai ala po -
zó is me ret anya got is el kell sa já tí ta ni.

A hall ga tók a nap pa li, il let ve le ve -
le ző kép zé sen ókor-kö zép kor és új -
kor-leg újabb kor szak irány kö zül vá -
laszt hat nak.

d MTI

Az or szág ban el ső ként in dul
egyház tör té ne ti mes ter szak Sze ge den
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„Há la Is ten nek.” Ré gen a csa lá -
dunk ban so kat hal lot tam. Apám
több he tes ne héz ara tás után,
könnyek kö zött mond ta az új ke nyér
meg sze gé se kor: „Há la Is ten nek! Van
mit en nünk!” Anyám is gyak ran
em le get te, ha hosszú út ról va la ki
meg ér ke zett: ha za ve zet te az Úr…
Ma egy re ke ve seb bet mond juk.
Temp lo mon kí vül ugyan mi kor hal -
lot tuk: „Is ten nek le gyen há la”? A mai
em ber úgy gon dol ja, amit el ért, azt
ma ga ér te el, s a Te rem tőt „szid ja”,
ha va la mi nem úgy ala kult, ahogy
sze ret te vol na. Egy re ke ve seb bet
ejt jük ki: „Kö szö nöm.” Ha meg -
tesszük is, nincs mö göt te me leg ség
és sze re tet. Az em be ri ér zel mek el -
apad tak. Le ve lek, te le fon szá mok
asz ta lun kon, de nincs időnk a ked -
ves hí vá sok ra vá la szol ni, és nincs idő
a ta lál ko zá sok ra. A há la egy út tal ál -
do zat is, a leg ben sőnk ből jö vő őszin -
te üze net. És er re csak alá za tos em -
ber ké pes, a mos ta ni, erő szak ra
épü lő vi lág leg szí ve seb ben el ti por -
ja a jó kat. Még is. Egy nap el tel té vel,
hogy új ra együtt a csa lád, tá nyé runk
mel lett ott a fe hér ke nyér, mond juk
ki: Is ten nek le gyen há la.

* * *

Ár ví zi ké pek. Va la mi em lé ke ző mű -
sor, és új ra lá tom a szív szo rí tó fel vé -
te le ket. Az el ön tött fal va kat, a ten ger -
ként zú du ló pa ta ko kat, a meg rop pant
há za kat. A re mény te len és el ke se re -
dett éle te ket. Idős fér fi ül a csó nak or -
rá ban, és ke se reg ve, el-el csuk ló han -
gon pa na szol ja: „Min de nünk el ve -
szett!” Sö tét ken dős fe le sé ge mo so -
lyog: „Itt van ve lünk Ta csi ka.” És
öle li, szo rít ja ma gá hoz resz ke tő kis -
ku tyá ját.

* * *

Ke nyér sü tés. Kis du nán tú li fa lu, fi -
a tal asszo nyok. A leg idő sebb ve ze té -
sé vel ke nye ret da gasz ta nak. Elő ször
és kí ván csi an, va jon si ke rül-e? S ha
nem, mit szól a fér fi nép ség? De
nincs sem mi prob lé ma, né hány perc
múl va meg ér zik a moz du la tot, a rit -
mus ere jét. Szin te él a ke zük ben a
szép és ősi mun ka. Nem kell ta nul -
ni, a vé gén már min den ki öröm mel
és ve rej té ke ző hom lok kal csi nál ja.
Ős mes ter ség ez, olyan gyö nyö rű sé -
ges, mint a gyer me kek kel va ló fog la -
la tos ság. Cso dá la tos moz du lat tal ve -
szik kéz be a cse cse mőt, óv ják és
rin gat ják, hunyt szem mel vá gya koz -
va, hogy egy szer Is ten őket is meg -
aján dé koz za.

* * *

Thoreau em lé ke. Va la ki em le ge ti
az író, köl tő ma ga ácsol ta ágyát, a
nap ló i tól sú lyos pol co kat. So kan
őrült nek tar tot ták, pe dig az el be szé -
lé se i ből in kább csen des me ne kü lő nek
tű nik, aki ott hagy ta a foj to ga tó, kal -
már nagy vi lá got. Ült a tisz ta vi zű tó
part ján, s meg fi gye lé se i ről ír ta pon -
tos jegy zet lap ja it, ezt a kor ta lan,
mű faj ta lan tu dó sí tást az el vi sel he tet -
len ma gány ról.

* * *

Te me tői ró zsa bok rok. Ki gyúl va,
lo bog va el ég tek mind a per zse lő
nyár ban. Meg tet ték kö te les sé gü ket.
Va la mi tit kos üze net tel vol tak az ar -
ra té ve dők fe lé. Aki tud ta, meg ér tet -
te, aki nem, az ész re sem vet te ezt a
gyö nyö rű vi rág be szé det. Vég sőt lob -
ban nak a bí bor szí nű ek is, hogy jö vő
ilyen ko rig mély csönd be me rül je nek.
Hű őr zők, hall gat nak ha lot ta ik kal
együtt.

* * *

Gyö nyö rű er dé lyi sza vak. Bú zás be -
se nyő, Bol dog asszony tel ke, Szent -
ger li ce, Hold mé zes, Szép ke nye rű -
szent már ton… Va jon meg van nak-e
ezek a fal vak? Mi pusz tult el egé -
szen? Mi csak fé lig? Há zak, is ko lák?
A meg szó la lás jo ga meg szü le tett,
kez dőd het nek a pró bák, le le het
po rol ni Sü tő And rás és Ká nyá di
Sán dor köny ve it. És Bécs, Pá rizs,
Egyip tom után ta lán Nagy vá rad ra,
Ma ros vá sár hely re is el lá to ga tunk
egy szer.

* * *

Szom szé dok. A két öreg. Men nek a
kö ze li kocs má ba, hogy va la mi vel el -
üs sék a dél előt töt. Az egyik majd nem
vak, a má sik ve ze ti. Ba rát ját egy éve
mű töt ték gé ge rák kal, né ma. A vak
ké ri a sö rö ket, amaz, a lá tó hord ja az
asz ta lok hoz a kor só kat. Szá na koz va
né zik a tár sak, de ők na gyon jól ér -
zik ma gu kat: isz nak, ne vet nek, me -
sé lik egy más nak az éle tü ket, ho gyan
is volt öt ven év vel ez előtt.

* * *

J. S. Bach. Ré gi, ko pott le me zek ről
szól ma es te hoz zám az örök if jú
mes ter, az ör vé nyes or go na mu zsi ka.
Ez a ze ne nem csak hang je gyek ből, de
szám je gyek ből is épül: egy től a vég -
te le nig. Mint ha a temp lom ban szun -
di ká ló fá radt né ni kék, a tisz ta ar cú
gyer me kek is buj dos ná nak a zen gés -
ben, és az égi ek is. Csil lag kot ta fe jek
kel né nek élet re eb ben a vé get nem
érő is ten di csé ret ben.

* * *

Haj na li éb re dés. Ma, ami kor föl nyi -
tot tam a sze me met, ki tud ja, há nyad -
szor, a bol dog meg le pe tés nyi lallt be -
lém. Élek! Is ten új na pot, új örö met
és gon dot adott. S ahogy a füg gönyt
las san el húz tam, a föl ra gyo gó fény
volt a má sik cso da. Süt a nap. Szép
idő lesz. Előt tem a min den és a sem -
mi, ami élet és ha lál kö zött fe szül.

* * *

Tri a non em lé ke. Ba rá ti tár sa ság ban
a ma gyar tra gé di át idéz zük. Gyer tyát
gyúj tunk, és a há zi gaz da a leg jobb vö -
rös bo rát bont ja föl. Hosszú órák
után a kép ző mű vész Zo li szól köz be:
le hes sen Tri a non ról be szél ni. El le -
hes sen vég re mon da ni az iga zat,
úgy, hogy sen kit ne bánt son meg. A
nagy ha tal mak adás vé te le volt a bé ke -
dik tá tum. Vég te len mo hó ét vággyal
es tek ne ki Ma gyar or szág nak a szom -
szé dos kis né pek.

* * *

Mol nár Edit. A je les fo tó mű vész
szü le tés nap ja. Az em lé ke zés meg fi -
a ta lít ja fá radt ar cát. Nagy mű vész, ki -
vé te les meg fi gye lő, aki min dig rá han -
go ló dott a meg örö kí tett köl tő, író
éle té re. Rá ér zett örö mük re és bá na -
tuk ra, a te rem tés gyöt rel mé re. A
min den na pok ün ne pe és köz vet -
len sé ge ott van re mek ké pe in. Fel ké -
szült min den ki ből, el ol vas ta mű ve -
i ket, és úgy ment ven dég ség be. Illyés
nem sok em bert en ge dett a kö ze lé -
be, ne ki si ke rült. Nagy Lász ló ke vés
be szé dű volt, de Edit őt is meg -
nyer te, s Isz ká zon na po kig együtt
vol tak, meg szü le tett az egyik leg -
szebb fo tó: a köl tő segít édes any já -
nak a gom bot föl varr ni. És a töb bi re -
mek lés: Kós Ká roly, Sü tő And rás, Ju -
hász Fe renc, Pi linsz ky… Kon dor Bé -
la is cso dá la tos, ahogy a ha tal mas
an gyal alatt töp reng. A val lo más
bú csú sza va: „Hű sé ges vol tam hoz zá -
juk!” Hű sé ges és ra jon gó, a szép
szol gá ló ja egész éle té ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2010)

Az Izsóp ének kar tíz év vel ez előtt ad -
ta ki el ső CD-fel vé te lét. So kan hall -
gat ták, hall gat ják az óta is szí ve sen
eze ket az éne ke ket, és ta lán so kan
őriz nek az em lé ke ik kö zött egy-egy

Izsóp-kon cer tet. Tíz év hosszú idő,
ez alatt fel nőtt egy újabb ge ne rá ció az
ének kar ban, az ak ko ri fi a ta lok pe dig
csa lá dot ala pí tot tak. 

Ezen a na pon együtt éne kelt több
nemzedék. Szív ből jött az ének, mert
min den ki új ra érez ni akar ta azt,
amit ré gen át élt egy-egy ilyen kon cert
al kal má val. Kö zel öt száz hall ga tó

tap solt lel ke sen az ének kar nak. Meg -
tel tek a szé kek, so kan a fű ben te le -
ped tek le. Azok pe dig, akik majd tíz
év múl va lesz nek ta gok, most még vi -
dá man fo gócs káz tak, ker ge tőz tek a
szín pad kö rül. A kon cert so rán az

ének kar ve ze tő je, Jan sik Il di kó egyen -
ként so rol ta fel azok nak a ne vét,
akik éne kel tek a kó rus ban. Min den -
ki ha za vi he tett egy ok le ve let, hogy
em lé kez zen er re a nap ra.

Az el múlt tíz-egy né hány év ben

töb bünk sze mé lyes éle tét és gyü le ke -
ze tünk éle tét is alap ja i ban ha tá roz ta
meg az Izsóp ének- és ze ne kar. Ezért
egy ilyen kü lön le ges al ka lom ra, mint
az Izsóp ju bi le u mi kon cert je, az ige -

hir de tés is a hi tünk ben és a szí -
vünk ben leg mé lyeb ben gyö ke re ző
gon do lat ról szólt: nincs más alap ja az
éle tünk nek, csak Jé zus Krisz tus. Pál
apos tol a Ko rinthu si ak hoz írt el ső le -
ve lé ben ezt így fo gal maz za meg:
„Mert más ala pot sen ki sem vet het a
meg le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz -
tus.” (3,11)

Az éle tünk meg annyi te rü le te ta -
nús ko dik er ről az alap ról, hi szen min -
den ku dar cunk, min den prob lé mánk
ide, eh hez a fel is me rés hez ve zet vissza.
Ha vissza gon do lunk ar ra, hogy mit,
mi kor, ho gyan és hol ron tot tunk el, fá -

jó szív vel lát juk, hogy ha Is ten ta ní tá -
sá hoz és út mu ta tá sá hoz ra gasz kod -
tunk vol na, ke ve sebb baj tör tént vol -
na ve lünk. Ezért min dig jó ér zés
vissza tér ni eh hez az alap hoz. Vissza -
em lé kez ni azok ra a pil la na tok ra, ami -

kor érez tük, hogy Is ten tart ja ke zé ben
az éle tün ket, és vég re biz ton ság ban,
bé kes ség ben le het tünk.

Ez a kon cert ilyen há la adó pil la nat
volt, al ka lom ar ra, hogy min den ki vel
meg osszuk az em lé ke in ket a tíz év -
vel ez előt ti el ső CD-ről. Pi li sen ak ko -
ri ban na gyon kü lön le ges al ka lom nak
szá mí tott egy le mez fel vé tel. Utá na
jött a kon cer tek, a fel lé pé sek so ka sá -
ga, meg hí vá sok, a töb bi CD – va ló -
di si ker tör té ne tet él tünk meg.

De ez a ju bi le um is bi zony sá ga an -
nak, hogy az Izsóp si ke re sok kal
mé  lyebben gyökerezik: az em be ri
ének lés spi ri tu á lis örö mében. Az Is -
ten sze re te té be va ló be le fe led ke zést,

a lel künk ma gas ba emel ke dé sé t és az
éle tünk alap já hoz va ló vissza té rést
jelenti.

Per sze bár ki fo gal maz hat meg kri -
ti kát ar ról, hogy azért ez nem min -
dig ilyen ró zsa szín – és tény leg nem
az. Az Izsó pot is so dor ja ma gá val
em be ri éle tünk és sor sunk vál to zá sa
– ta gok jön nek-men nek, ma rad nak
vagy el köl töz nek, van fel szál ló vagy
ép pen le szál ló ág. De sze mé lyes éle -
tünk ben és az Izsóp sor sá ban is dön -
tő az, hogy rá ta lá lunk-e az éle tün ket
for má ló, bűn bo csá na tot adó, sze re -
te té vel kör be öle lő alap ra. Rá ta lá -
lunk-e a meg lé vő, ben nünk, a min -
den ben és min den hol je len lé vő Jé -
zus Krisz tus ra.

Imád sá gunk így szólt ezen a na -
pon: „Urunk, há la adás sal áll tunk
meg előt ted, hi szen hosszú évek so -
rán meg ta pasz tal tuk sze re te te det,
ke gyel me det és ve ze té se det. Há lát
adunk ne ked az Izsóp el múlt tíz
évé ért, min den tag já ért, az ének és a
ze ne evan gé li um köz ve tí tő szol gá la -
tá ért. Ké rünk té ged, hogy aho gyan a
múlt ban ve lünk vol tál, úgy a je len ben
és a jö vő ben is hadd szá mít sunk
rád. Te légy mind annyi unk kal sze mé -
lyes, csa lá di, gyü le ke ze ti és egy há zi
éle tünk ben. Te se gíts ne künk helyt -
áll ni a min den na pok ki hí vá sai kö zött,
te vi gyázd tes ti és lel ki ép sé gün ket,

hogy ének kel, ze né vel, szó val, mun -
ká val és a pi he nés ál dá sá val is szol -
gál ni tud junk té ged és em ber tár sa in -
kat. Bo csásd meg hi bá in kat és bű ne -
in ket az Úr Jé zus Krisz tu sért. Ámen.”

g Pán gyánsz ky Ág nes

Ju bi lál az Izsóp
b Szín pa dot ácsol tak jú ni us 27-én, va sár nap dél után a pi li si temp lom -

kert ben. Hang fa lak és erő sí tők, mik ro fo nok és kot ta tar tók ke rül tek
a he lyük re, a né ző tér re szé ke ket hoz tak az ifi sek. Köz ben min den ki
az eget kém lel te, mert a me te o ro ló gu sok sze rint nyolc van szá za lék volt
az esé lye an nak, hogy es ni fog. De el jött a hat óra, és nem esett, sőt
né ha már a nap is elő buk kant. A kon cer tet a Szél ró zsa Band nyi tot -
ta meg, Hu szák Zsolt ve ze té sé vel. A két ének kar a jú li us 14–18. kö zött
Szar va son ren de zen dő Szél ró zsa ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tén is
együtt fog majd szol gál ni.
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Meg kell je gyez nem, hogy nem va -
gyok hi va tá sos ze nész, így nem is kí -
vá nok ren det te rem te ni a ká osz ban
(bár er re szük ség len ne), de mint
ama tőr elég nagy gya kor lat tal ren del -
ke zem a hang sze res és éne kes ze né -
lés te rü le tén egy aránt, és egy há zunk
ze nei éle té ben is ak tí van részt ve szek.
Vé le mé nye met je len tő sen be fo lyá sol -
ták egy ház ze né sze ink írá sai, nyi lat -
ko za tai. Én el ső sor ban nem szak mai
kér dé sek ről, ha nem prak ti kus ta -
pasz ta la ta im ról és ész re vé te le im ről
sze ret nék szá mot ad ni. Re mé lem,
hogy té ve dé se i met szak em be rek he -
lyes bí tik majd. 

Mi vel szü le im már kis ko rom ban
va sár na pon ként temp lom ba vit tek,
ko rán kezd tem az is mer ke dést a
gyü le ke ze ti ének kel. A dal la mok –
kü lö nö sen a li tur gia dal la mai – ha -
mar meg ma rad tak a fü lem ben, és mi -
u tán meg ta nul tam szó ta gol va ol -
vas ni, ki fe je zet ten sze ret tem az éne -
kes könyv hasz ná la tá val részt ven ni a
gyü le ke zet ének lé sé ben. 

Mint ze nét ta nu ló kis gye rek nek
ha mar fel tűn tek a gyü le ke ze ti ének
ilyen sa já tos sá gai:

– az éne ket ve ze tő or go na ál ta lá -
ban a gyü le ke zet éne ke előtt volt né -
hány hang gal; 

– azok is éne kel tek, akik nek nem
volt szép hang juk, vagy nem tud tak
tisz tán éne kel ni; 

– ha va la ki nem bír ta a ma gas sá -
got vagy a mély sé get, az ok tá vot
vál tott; 

– volt, aki sa ját „köl té sű” kí sé rő szó -
la mot éne kelt. 

Kis sé ha son lí tott a ci gány ze ne

elő adá sá hoz, ahol a prí más né ha
több hang gal is az éne kes előtt, a cim -
bal mos kis sé le ma rad va ját szott, az
éne kes pe dig meg le he tő sen sza ba don
éne kelt.

* * *

Az éne kes könyv, ame lyet ak ko ri ban
hasz nál tunk (1950-es évek ele je),
még egy ál ta lán nem tar tal ma zott
kot tát. Bár ez volt éle tem ben az el -
ső éne kes könyv, túl sok em lé kem
nem ma radt ró la. 

El ső (és mind ed dig utol só) sa ját
éne kes köny ve met 1958-ban kap tam,
de ez már az 1955-ben jó vá ha gyott
éne kes könyv volt (Or dass La jos püs -
pök sé gé hez köt he tő). Na gyon örül -
tem ne ki: bib lia pa pí ron, a kor le he -
tő sé ge i hez ké pest szé pen ki ál lí tott
könyv. Örö mö met né mi leg csök -
ken tet te az a tény, hogy szá mo zá sa
nem volt fo lya ma tos (pél dá ul a 7.
ének után a 9. kö vet ke zett, a 19.
után a 22. a ki ha gyott éne kek mi att).
Így az az ér zé sem tá madt, hogy va -
la mi „nem tel jes”, „nem vég le ges”, át -
me ne ti vagy kí sér le ti éne kes köny vet
tar tok a ke zem ben. Ez így is volt, bár
az újabb éne kes könyv re 1981-ig kel -
lett vár ni. 

Vissza tér ve az 1955-ös éne kes -
könyv re, ér de mes el ol vas nunk az
elő szó ban az al ko tók tö rek vé se -
it: „El ső sor ban nem mai ének szer zők
új éne ke it vet tük fel. Gyors át te kin -
tés alap ján is meg fi gyel he tő, hogy fő -
leg a re for má ció ko rá nak gaz dag
tar tal mú erő tel jes ko rál jai, ezek kö -
zött is Lu ther Már ton ed dig éne kes -
köny vünk ben nem sze rep lő éne kei

ré sze sül tek előny ben. (…) A meg sze -
re tett új éne kek kö zül a temp lo mi
ének lés szem pont já ból is meg fe le lő
éne ke ket vá lo gat tuk ki, és ar ra igye -
kez tünk, hogy be ve ze té sük kel ne
idéz zünk elő tö rést a ki ala kult ko rál-
ének lés ben.”

Fi gye lem re mél tó az a ha gyo -
mány tisz te let, amely eb ből az elő szó -
ból ki tű nik. Hit tan órán, kon fir má ci -
ói ok ta tá son és bib lia órá kon rend sze -
re sen ta nul tuk az éne ke ket. Kü lön
gon dot for dí tot tunk az úgy ne ve zett
„új rész” éne ke i re (701-től szá mo zód -
tak, és kot tát is kö zöl tek hoz zá juk).
Új don ság volt a rit mi kus ének lés a
ko ráb bi „ki egyen lí tett” ének lés sel
szem ben. A ré gi éne ke ket a meg szo -
kott „ki egyen lí tett” mó don éne kel tük
to vább ra is, az úja kat vi szont rit mi -
ku san, a le írt kot tá nak meg fe le lő en.

* * *

Az 1981-ben meg je lent éne kes könyv
a mai na pig nem nőtt a szí vem hez,
ezért nem is vá sá rol tam meg. A leg -
főbb prob lé mám ve le kap cso lat ban az,
hogy meg vál toz tat ták olyan éne kek
szö ve gét (és sok szor a dal la mát is),
ame lye ket gye rek ko rom ban kí vül ről
(nagy erő fe szí té sek árán) meg ta nul -
tam. Né ha szin te ide gen nek kezd tem
érez ni ma gam a temp lom ban, ahol
ko ráb ban ott hon vol tam. Ez per sze
leg alább rész ben össze függ a má sik ki -
fo gá som mal, hogy a ko ráb ban „ki -
egyen lí tett” mó don éne kelt éne ke ket
is rit mi ku san kezd tük éne kel ni. 

Az al ko tók ez út tal így fog lal ták
össze tö rek vé se i ket: „Az ének anyag
össze ál lí tá sá ban kor sze rű ség re tö re -
ked tünk. Az ének anya got több stí lus -
ból vá lo gat tuk össze. Az éne ke ket rö -
vi dí tet tük, tö mö rí tet tük.” Szem be öt -
lő az öku me né hang sú lyo zá sa, a ha -
gyo má nyok kal (pél dá ul: ki egyen lí tett
ének lés) va ló tu da tos sza kí tás. A
sok szí nű ség re va ló túl zott tö rek vés,

az „új” er ől te té sé nek ered mé nye -
ként bi zony na gyon gyen ge éne kek is
(szö ve gek és dal la mok is) be ke rül tek. 

Még egy prob lé mám van ez zel az
éne kes könyv vel: na gyon sok – a ki -
adás ide jén még – élő szer ző mű vét
tar tal maz za. A szer zők egy ré sze rá -
adá sul tag ja volt a kü lön bö ző szer -
kesz tő bi zott sá gok nak. Job ban tet -
szik re for má tus test vé re ink mér ték -
tar tá sa, akik éne kes köny vük ben csak
ré geb bi szer zők mű ve it gyűj töt ték
össze, és tet szik az elő ző éne kes köny -
vünk össze ál lí tó i nak tö rek vé se: a ha -
gyo mány tisz te le te.

A gyü le ke ze ti ének ke let ke zé sé nek
ter mé sze tes út ját így kép ze lem el: a
szer ző – bel ső in dít ta tás tól ve zé rel -
ve – meg ír ja, köz re ad ja, meg is mer -
te ti kör nye ze té vel a művét, majd az
el ter jed, és ami kor már or szá go san is -
mert té és ked velt té vált, ak kor be ke -
rül egy gyűj te mény be. A szer ző
„rang ja” nem ga ran cia az ének el ter -
je dé sé re (gon dol junk az Erős vár a mi
Is te nünk Jó zsef At ti la ál tal írt szö ve -
gé re – 256. ének –, amely is me re te -
im sze rint nem vált köz ked velt té). 

Jó öt let nek tar tom vi szont azt,
hogy nem csak is ten tisz te le ti éne ke -
ket tar tal maz az éne kes könyv, ha nem
al kal mi (bib lia órai) éne ke ket is. Itt
azon ban nem tar tom sze ren csés nek
a spi ri tu á lék sze re pel te té sét. A spi ri -
tu á lé ének lé se olyan – gyü le ke ze ti
tag ja ink több sé ge szá má ra ide gen –
ének kul tú rát igé nyel, ame lyet csak
szak ér te lem mel le het el sa já tí ta ni,
te hát leg fel jebb kó ru sok nak, ének -
együt te sek nek ér de mes ve lük fog lal -
koz ni.

* * *

Úgy gon do lom, hogy a rit mi kus
ének lés re va ló át té rés nem volt sze -
ren csés lé pés an nak el le né re, hogy a
kül föl di di va tot kö vet tük. A jó ci gány -
ze nész a szó szo ros ér tel mé ben vett

„ci gány ze nén” kí vül (ma gyar nó ta,
nép dal, ci gány dal) szin te min dent el -
ját szik, és van egy sa já tos in teg rá ló
ké pes sé ge: „sa ját ké pé re és ha son la -
tos sá gá ra” for mál ja a mű ve ket. Így
ami kor Mo zar tot, Brahm sot vagy
Ha csa tur jánt ját szik, az nem Mo zart,
Brahms vagy Ha csa tur ján ze né je,
ha nem iga zi ci gány ze ne: más a tem -
pó, a rit mus, a hang sze re lés, a har -
mo ni zá lás, sőt oly kor a dal lam is.

Eh hez ha son ló an ala kul tak ki egy -
há zi éne ke ink is kocs mai da lok ból,
mad ri gá lok ból, gre go ri án him nu -
szok ból stb. Gyü le ke ze ti ének ként
már nem kocs mai dalt, mad ri gált
vagy gre go ri án him nu szo kat éne -
ke lünk, ha nem lu the rá nus gyü le ke -
ze ti éne ke ket: más a szö veg, a tem -
pó, a rit mus, a hang sze re lés és har -
mo ni zá lás, sőt oly kor a dal lam is. Át -
ala kul tak az ere de ti mű vek: gyü le ke -
ze ti ének ké ér tek. A ki ala kult ko rál -
kul tú ra ma gá ba in teg rál ta a sok fé le
for rás ból szár ma zó anya got. Ezért
nincs ér tel me vissza tér ni az „ere de -
ti hez”, hi szen to vább ra sem kocs mai
dalt, mad ri gált stb. sze ret nénk éne -
kel ni, ha nem gyü le ke ze ti éne ke ket. 

Egy ház ze nénk vi rág ko ra Jo hann
Se bas ti an Bach ide jé re esik, és ab ban
az idő ben a „ki egyen lí tett” ének lés
gya kor la tát kö vet ték, ugyan is ad -
dig ra „ér tek be” ezek az éne kek. Ez a
mód erőt su gá roz, és a kö zös sé get
erő sí ti.

Fon tos meg em lí te nünk egy má sik
prob lé mát is a rit mi kus ének lés sel
kap cso lat ban, még pe dig a pro zó di -
ai hi bá kat (a szö veg be li hang sú lyok
nem es nek egy be a ze nei hang sú lyok -
kal), ame lyek egyik-má sik (ide gen
nyelv ről for dí tott) éne kün ket szin te
al kal mat lan ná te szik az áhí tat tal va -
ló ének lés re. Egy ha gyo mánnyal va -
ló sza kí tás min dig ké nyes kér dés: töb -
bet nye rünk, vagy töb bet ve szí tünk
ve le? Azt hi szem, hogy ko rál ének lé -

Vitaindító gon do la tok
b Cik kem ak tu a li tá sát az ad ja, hogy né hány hó nap ja egy fó ru mon fel -

me rült az Új ének cí mű gyűj te mény is mé telt ki adá sá nak, il let ve újabb
éne kek gyűj té sé nek (írá sá nak) az igé nye, és idő ről idő re fel éled a vi -
ta új ze nék nek – el ső sor ban könnyű ze né nek – az is ten tisz te le te ken
va ló hasz ná la tá ról. Et től füg get le nül is már hosszabb ide je fog lal koz -
tat nak egy ház ze nénk kel kap cso la tos kér dé sek, kü lö nö sen Klaus
Doug lass köny vé nek (Is ten sze re te té nek ün ne pe) ol va sá sa óta, amely -
ben a szer ző az is ten tisz te let alap ele mei kö zül el ső ként tár gyal ja a ze -
nét. Úgy lá tom, hogy je len leg elég gé el té rő vé le mé nyek csa táz nak egy -
más sal, és né ha szin te ka o ti kus el kép ze lé se ket le het ol vas ni. (Az írást
vi ta in dí tó ként kö zöl jük. – A szerk.)

Sok szem pont ból kü lön le ges temp -
lom a sió fo ki – 1985-ben, még a
párt ál la mi idők ben ma ga a he lyi ta -
nács el nök kí nál ta fel az evan gé li ku -
sok nak a vá ro si ta nács egyik tel két,
ame lyen Jó zsa Már ton nyug dí jas,
he lyet te sí tő lel kész ve ze té sé vel, Ma -
ko vecz Im re ter vei alap ján, a finn or -
szá gi Ou lu lu the rá nu sa i nak nyolc ka -
mi onnyi fa ado má nyá ból épült az
1990. jú ni us 30-án fel szen telt lel ki
haj lék.

Kü lön le ges ez a temp lom azért is,
mert Jó zsa Már ton ere de ti leg csak
egy ti zen egy hó na pos he lyet te sí tő

idő sza kot vál lalt el, amíg ke reszt fia –
az ak kor még se géd lel kész Fa bi ny Ta -
más – ösz tön díj jal az Egye sült Ál la -
mok ban ta nult. Köz ben ér ke zett a vá -
ro si ta nács fel aján lá sa, így a gyü le ke -
zet épí tés temp lom épí tés sé bő vült, a
he lyet te sí tés kö zel egy év re ter ve zett
idő sza ka meg nyúlt, mi vel az ösz -

tön díj le tel té vel Fa bi ny Ta más kő bá -
nyai lel kész lett – Jó zsa Már ton pe -
dig a gyü le ke zet tel to vább épí tet te az
Úr haj lé kát.

Kü lön le ges ez a temp lom azért is,
mert Ma ko vecz Im re előt te még
so sem ter ve zett temp lom épü le tet.
És azért is, mert a hoz zá va ló nyolc -
ka mi onnyi fa anya got – amely a
Szov jet uni ón, Len gyel or szá gon és
Cseh szlo vá ki án ke resz tül, sok szor

hó val, jég gel bo rí tott uta kon ér ke -
zett – a fin nek in gyen, ado mány ként
küld ték.

A kü lön le ges temp lom el ké szül te -
kor, 1990-ben kü lön le ges köny vet
ve het tek ke zük be a sió fo ki hí vek:
Fa bi ny Ta más a ke reszt ap já val a reg -
ge li ző asz tal nál foly ta tott be szél ge té -

se it mag nó ra rög zí tet te, majd az így
ki ala kult élet raj zot egy be szer kesz tet -
te a temp lom épí tés ről szü le tett lel ké -
szi fel jegy zé sek kel. A ki ad vány –
Ma ko vecz Im re elő sza vá val – …hogy
né ki szent há zat építs…” – Jó zsa
Már ton és a sió fo ki temp lom cím mel
je lent meg ma gán ki adás ban.

A kö tet má so dik, bő ví tett ki adá sá -
nak meg je len te té sét a Lu ther Ki adó
a temp lom fel szen te lé sé nek hu sza dik
év for du ló já ra idő zí tet te. 

Mi re az ol va só a temp lom épí tés
öt – oly kor az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal lal és egyéb ha tó sá gok kal

ví vott küz del mek kel tar kí tott – évé -
nek a vé gé re ér, ki raj zo ló dik előt te
az Is ten ügyé ért a leg ne he zebb idő -
sza kok ban is bát ran ki ál ló, az öt ve -

nes évek éb re dé si moz gal ma i hoz
tar to zó lel ki pász tor élet tör té ne te
is. (A pár hu za mo san fu tó szá lak
el kü lö ní té sét el té rő be tű változat se -
gí ti.) Az él ve ze tes stí lus ban meg írt
kö tet emel lett re mek tör té nel mi és
egy ház tör té ne ti be te kin tést is nyújt
– az er dé lyi szü le té sű, a tör té nel mi
Ma gyar or szág több pont ján is szol -
gált lel kész élet pá lyá ján át – az

1917-től (Jó zsa Már ton szü le té si
éve) 1990-ig ter je dő idő szak ba.

g Bo da Zsuzsa

Fa bi ny Ta más: …hogy né ki szent há -
zat építs… – Jó zsa Már ton és a sió -
fo ki temp lom. 2., bő ví tett ki adás.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
1980 fo rint. A könyv a Luther Kiadó
köny vesboltjában (1085 Budapest,
Üllői út 24.) és a Huszár Gál papír-
és könyvesboltban (1054 Budapest,
Deák tér 4.) is kapható.

Me sé lő nap lók

Rész let a könyv ből
Vé gül is mu tat ta (ti. a ta nács el nök) a re konst ruk ci ós ter vet, lát tam raj -
ta a par kot is, amit a va ló ság ban ak kor még egy ál ta lán nem is mer tem,
s lát tam, hogy be van raj zol va oda: „ev. temp lom” és „ev. pap lak”. Er re
az tán el mond tam, hogy en gem az 50-es évek ben majd nem le fe jez tek egy
temp lom mi att To kor cson, most meg szó hoz sem ju tok, hogy itt ma ga
a ta nács el nök he lyez elém egy ter vet, hogy épít sük föl.

– Más idők, más em be rek – vá la szol ta rö vi den. Majd el ma gya ráz tam,
hogy az evan gé li kus gyü le ke zet nek úgy is már ré gi ter ve, hogy temp lo mot
épít sen. Ki de rült, hogy ezt a vá ros is szí ve sen ven né, már csak az ide gen -
for gal mi szem pon tok mi att is. Lé nye gé ben ez volt a be szél ge té sünk, s meg -
ígér tem, hogy Kál dy nak ezt je len te ni fo gom. Az el nök még el mond ta egy
finn or szá gi él mé nyét, fel idéz ve hi va ta los ou lui út ját. Egy de le gá ció élén járt
Sió fok e test vér vá ro sá ban, s va cso ra köz ben bú csúz tak az ou lu i ak tól.

– Tud ja, lel kész úr, ne héz ilyen kor a tár sal gás, mert más vi lág az, meg
más a mi enk. A pol gár mes ter mel lett ül tem, s lá tom, ke re si a té mát, hogy
mi ről is ejt het nénk szót. Egy szer csak azt kér di tő lem: „Hát a sió fo ki evan -
gé li kus gyü le ke zet hogy van?” Nem tud tam mit fe lel ni, mert fo gal mam
sem volt, van-e egy ál ta lán. De a pol gár mes ter nem tu dott más té má ra
át vál ta ni, mert most meg azt kér dez te: „Hát a temp lo muk leg alább, az
jó ál la pot ban van?” Na, er re az tán vá la szol tam, mert biz to san tud tam,
hogy nincs temp lo muk. Mi köz ben re pül tünk ha za a kül dött ség gel, mon -
dom is a töb bi ek nek: „Lát já tok, mi lyen jó pén ze ket el te szünk mi a skan -
di náv né pek től, az tán az it te ni evan gé li ku sok nak meg még temp lo muk
sin csen. Hát le gyen temp lo muk!” (1985. ok tó ber 31.)

Józsa Márton naplóírás közben
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si kultú ránk kal sza kít va ne ga tív a
mér leg. Nem tet szik az sem, ha a
kán tor – sza kít va a ha gyo má nyok kal
– stí lus ban oda nem il lő har mó ni ák -
kal kí sé ri az éne ket.

* * *

Klaus Doug lass az egy ház ze ne meg -
újí tá sá nak sa já tos mód ját ajánl ja fön -
tebb már em lí tett, Is ten sze re te té nek
ün ne pe cí mű köny vé ben, de meg -
győ ző dé sem, hogy rossz ta nács adók -
hoz for dult, és az aján lott mód –
leg alább is Ma gyar or szá gon – nem a
kí vánt ha tást ér né el. Egy fe je zet nek
ezt a cí met ad ta: A könnyű ze ne vé del -
mé ben. Itt az Apá ca show cí mű fil met
szin te kö ve ten dő pél dá nak ál lít ja
elénk. Úgy tár gyal ja, mint ha egy meg -
tör tént ese mény do ku men tum film je
len ne, és nem egy hol ly woo di, ki ta lált
me se. Azt su gall ja, min tha bár me lyik
gyü le ke ze ti kó rus ból kis gya kor lás sal
olyan pro fi együt test le het ne ko vá csol -
ni, mint amilyen a film ben lát ha tó. 

Doug lass az egy ház ze nét hí ve ket
csá bí tó „csal étek nek” te kin ti, és ilyen
„al ko tó mun ká ra” bá to rít min den kit:
„Pró bál ja meg egy szer ze né ben ki fe -
jez ni a leg bel sőbb ér zé se it.” (61. ol dal)
Má sutt: „Pró bál ják meg több szó la -
mú vá ír ni az éne ke i ket…” (63. ol dal)
Mint ha a vers írást, ze ne szer zést nem
kel le ne ta nul ni, mint ha ar ra bár ki ké -
pes len ne. 

A di let tan tiz mus biz tos is mér ve, ha
va la ki nincs tisz tá ban sa ját kor lá ta i val.
Szá mom ra ri asz tó an hat nak Doug lass
öt le tei, aki ilyen di let tan tiz mus ra bá -
to rít: „…íras sunk a gyü le kezet ben
élő, jó ver bá lis ké pes sé gek kel meg ál -
dott hí vek kel bib li a i lag meg ala po -
zott szö ve ge ket. (…) Ösz tö nöz zük a
gyü le ke zet ze nei vé ná jú tag ja it ar ra,
hogy eze ket a szö ve ge ket vagy ép pen
bib li ai szö ve ge ket meg ze né sít sék szép,
fül be má szó dal la mok kal és rit mu -
sok kal. Idő vel min den egész sé ges

gyü le ke zet nek ki kel le ne ala kí ta nia sa -
ját éne ke it.” (64. ol dal)

Doug lass-szel szem ben az zal az
egy ház ze né szünk kel ér tek egyet, aki
azt mond ja, hogy a gyü le ke ze ti ének
nem ze nei pro duk ció, és nem a hí vek
csá bí tá sá ra szol gál, ha nem kö zös
imád ság. Nem hall gat ni kell, ha nem
részt kell ven ni ben ne. Nem gyö nyör -
köd te tés a cél ja, ha nem kö zös ség te -
rem tés. Ezért az is éne kel het, aki nek
nin csen szép ének hang ja, vagy csak
ha mi san tud éne kel ni. Itt a „hall ga -
tó ság” nem a gyü le ke zet, ha nem az
Úr is ten, aki meg bo csát ja a ha mis
han go kat is, ha szív ből jön nek. Is ten
szó tá rá ban a „ha mis” kép mu ta tót
je lent.

Éne kel ni per sze csak olyas mit le -
het, amit meg ta nul tunk: ta nul ni és
ta ní ta ni kell a gyü le ke ze ti éne ke ket
(de nem az is ten tisz te le ten).

* * *

Úgy gon do lom, hogy éne kes köny -
vünk ki adá sa óta elég je len tős idő telt
el (egy rend szer vál tás sal is sú lyos bít -
va), rá adá sul a könyv a sok vi tát ki -
vál tó „Kál dy-kor szak” szü le mé nye,
hi bái má ra már ki de rül tek. Itt len ne
az ide je új ra gon dol ni az éne kes -
könyv ügyét, és új éne kes köny vet
kel le ne ki ad ni (nem tő lem szár ma -
zik az öt let).

Ho gyan kép ze lem el ezek után
egy újabb éne kes könyv össze ál lí tá sát?
Nos, el ső sor ban a cí mé re len nék te -
kin tet tel: Evan gé li kus éne kes könyv.

Kez de ném a lu the rá nus ko rá lok
mi nél tel je sebb gyűj te mé nyé vel. Egy -
ház ze né sze ink egy be hang zó vé le mé -
nye sze rint egy ház ze nénk nek ez a
leg ér té ke sebb ré sze. Nem hagy nám ki
azo kat a ko rá lo kat sem, ame lye ket gya -
kor la ti lag már sen ki sem éne kel: le gyen
össze gyűjt ve ez a kin csünk egy min -
den ki ál tal könnyen hoz zá fér he tő he -
lyen! Re for má tus test vé re ink éne kes -

köny ve is leg drá gább ze nei kin csük kel
– a száz öt ven zsol tár ral – kez dő dik. A
Bach ko rá ban hasz nált for mát tar tom
kö ve ten dő nek. A ko rá lok lu the rá nus
iden ti tás tu da tun kat erő sí tik, ta gad ha -
tat lan a fe le ke ze ti jel le gük.

Össze gyűj te ném ma gyar lu the rá -
nus elő de ink éne ke it el ső sor ban a
ma gyar or szá gi re for má ció ide jé ből.
Le gyünk ma gyar lu the rá nu sok!

Me rí te nék az új ma gyar „ter més -
ből” és test vér egy há za ink gyü le ke ze ti
éne ke i ből is (el ső sor ban fin nek, né -
me tek, své dek), de nem azo kat az
éne ke ket, ame lye ken még meg sem
szá radt a nyom da fes ték, ha nem csak
azo kat, ame lyek nek már volt ide jük
gyü le ke ze ti ének ké ér ni. Min den -
kép pen be ven ném azo kat az éne ke -
ket, ame lye ket gyü le ke ze te ink már a
sa ját juk nak érez nek.

A bib lia órai rész ből ki hagy nám a
spi ri tu á lé kat, meg tar ta nám a ká no -
no kat, és be le ven nék olyan egy sze rű
kó rus mű ve ket is, ame lye ket ke vés fel -
ké szült ség gel is él ményt je len tő mó -
don tud ná nak elő ad ni bib lia órát lá -
to ga tó hí ve ink. Az igé nye sebb együtt
ének lés tar tal ma sabb együtt lé tet
ered mé nyez het. Nyújt sunk eh hez is
se gít sé get!

Az el ső két pont ban em lí tet te ket
meg őr zen dő nek tar tom mind ad dig,
amíg csak lesz nek ma gyar evan gé li -
ku sok.

* * *

Az Új ének cí mű gyűj te ménnyel kap -
cso lat ban a leg na gyobb prob lé má nak
azt ér zem, hogy so kan éne kes köny -
vünk al ter na tí vá já nak te kin tik. Vet -
tem már részt olyan is ten tisz te le ten,
ol vas tam olyan li tur gi á kat, ame lyek
ki zá ró lag ezt hasz nál ták. A 2008-as
Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zó fü ze té ben éne kes -
köny vün ket tel je sen el fe lej tet ték (ez
nem csak en gem za vart, ha nem a

ta lál ko zón részt ve vő fi a ta lok egy ré -
szét is). 

Én ab ba a kor osz tály ba tar to zom,
ame lyik a könnyű ze nét temp lo mi
hasz ná lat ra mél tat lan nak tart ja
(könnyű ze nei pro duk ci ó kat lát va
úgy gon do lom, hogy a könnyű ze ne
a nép ál tal igé nyelt „ke nyér és cir -
kusz” – pa nem et cir cen ses – kö zül az
utób bi hoz áll kö ze lebb), mi vel azon -
ban meg pró bá lok to le ráns ma rad ni
(sok ked ves test vé rem lel ke se dik az
egy há zi könnyű ze né ért), nem uta sí -
tom el tel je sen ezt a mű fajt. De le sze -
ret ném szö gez ni, hogy ezek az éne -
kek nem (lu the rá nus) gyü le ke ze ti
éne kek, ha nem al kal mi éne kek, így
(lu the rá nus) temp lo mi hasz ná lat ra
nem va lók (szín vo na luk is sok eset -
ben leg alább is vi tat ha tó). Nem hor -
doz nak sem mi lyen fe le ke ze ti jel le get
(na gyon ke vés ki vé tel től el te kint ve),
iden ti tás tu da tun kat el bi zony ta la -
nít ják. Bib lia órá kon, ki rán du lá so -
kon és egyéb nem temp lo mi al kal ma -
kon a ko rá lok mel lett jut hat nak sze -
rep hez, mint fi a ta labb éve im ben a ká -
no nok.

A 21. szá zad ban az éne kek köz re -
adá sá nak ter mé sze tes mód ja az in ter -
net, ahon nan a kot tát (hang zó anyag -
gal együtt) le le het töl te ni. Ez nem ke -
rül sem mi be sem. Fe les le ges az egy -
ház pén zén ki ad ni bi zony ta lan jö vő -
jű éne ke ket. Az in ter ne tes ter jesz tés -
sel szem ben ugyan né há nyan jo gi ag -
gá lyo kat fo gal maz tak meg (szer zői
jog), de ha va ló ban akar juk, ak kor
meg le het ta lál ni a le gá lis for mát (ha
a szer ző ket nem anya gi elő nyök mo -
ti vál ják). Ko moly ze nei kot tá hoz már
ju tot tam ilyen mó don.

A gyü le ke ze ti ének meg újí tá sá ra
tö rek vők gyak ran han goz tat ják, hogy
éne ke ink messze es nek a mai kor íz -
lés vi lá gá tól, fi a tal ja ink nem ér zik
őket ma gu ké nak. Azt el fe lej tik ilyen -
kor, hogy a könnyű ze ne is sok fé le
irány zat ból áll, és hogy az is meg oszt -
ja fi a tal ja in kat. Nem lá tok sem mi fé -
le fe le ke ze ti sa ját sá got az ál ta lam
hal lott mű vek ben, és így ter mé sze te -
sen ar ról sem le het be szél ni, hogy el -
kez dő dött vol na a könnyű ze nei mű -

vek gyü le ke ze ti éne kek kö zé tör té nő
in teg rá ló dá sa. Úgy gon do lom, hogy
az íz lést for mál ni kell, a gyü le ke ze ti
éne ke ket ta ní ta ni.

Fi a tal ja ink nép da lo kat és ma gyar
nó tá kat se éne kel nek (el len tét ben
szü le ink ge ne rá ci ó já val), mert nem
ta nul ták és nem sze ret ték meg őket.
Jobb meg ol dás nak és fon to sabb nak
tar tom gyer me ke ink ta nít ga tá sát és
ér té ke ink kel va ló meg is mer te té sét
an nál, hogy mi al kal maz kod junk
gyat rább ze nei kép zett sé gük höz
(nem az ő hi bá juk, hogy ke ve sebb az
ének óra). 

Ha a gyü le ke ze ti éne ket va ló ban
imád ság nak te kint jük, ak kor jó, ha kí -
vül ről tud juk őket. Hal lot tam olyan
gyü le ke zet ről, ahol ezt meg pró bál ják
meg va ló sí ta ni. A gyü le ke ze ti ének –
tör té nel mi egy há zak ese tén – nem íz -
lés kér dé se, ha nem fe le ke ze ti adott ság!

Vé gül: ve gyük fi gye lem be nem ze ti
sa já tos sá ga in kat! Köz is mert, hogy
kül föl dön éve ken át si ker rel fu tó té -
vé mű so rok Ma gyar or szá gon né hány
hét alatt meg buk tak. A kül föl dön si -
ke res Ta más-mi sé ről is hal lot tam,
hogy ná lunk nem hoz ta meg a várt si -
kert. Ná lunk – ma gyar lu the rá nu sok -
nál – az iden ti tás tu dat erő sí té se sok -
kal fon to sabb, mint pél dá ul a fin nek -
nél vagy a né me tek nél, mert szór -
vány ban élünk. A ko rá lok lu the rá nus
elő de ink kel va ló ro kon sá gun kat
hang sú lyoz zák, a könnyű ze ne a Hit
Gyü le ke ze té hez és más szek ták hoz
tesz ha son ló vá. 

Ha va la ki azt kér dez né tő lem,
hogy le het-e Ma gyar or szá gon is ten -
tisz te le tet tar ta ni könnyű ze né vel,
ak kor azt vá la szol nám, hogy igen, le -
het, de ak kor az nem evan gé li kus is -
ten tisz te let. Tör té nel mi egy ház tag -
já nak len ni – töb bek kö zött – azt is
je len ti, hogy hű sé ge sek va gyunk ele -
ink től ránk ma radt örök sé günk höz.
Egy há zunk egyik leg fon to sabb ha -
gyo má nya a ko rál és a ko rál ének lés
kul tú rá ja. Az ezek kel va ló sza kí tás –
evan gé li kus iden ti tá sunk fel adá sa,
a ma gyar lu the rá nus egy ház meg osz -
tá sa és gyen gí té se.

g He ré nyi Ist ván

k a gyü le ke ze ti ének ről

Túl azon, hogy ma nap ság na gyon sok
min den pusz tul Ma gyar or szá gon, ér -
nek min ket kü lö nö sen fá jó hí rek is.
Ne kem sze mély sze rint pél dá ul az
fá jó, ami kor je len leg azok az egy há zak
és gyü le ke ze te ik is fosz la doz nak, ame -
lye ket a több év ti ze des kom mu nis ta
dik ta tú ra nem tu dott ki kez de ni.

Mit le het itt ten ni? Ki-ki vér mér -
sék le te sze rint áll a mun ká hoz. Mert
egy-egy kö zös ség, cso port vagy ép -
pen gyü le ke zet össze tar tá sa bi zony
mun ka! A lus táb bak az is te ni gond -
vi se lés ben re mény ked nek, a rá ter -
met teb bek pe dig min den nap meg ta -
lál ják ma gát a se gít ség nyúj tó is te ni
ke zet – és meg ra gad ják.

Solt vad kert er dé lyi test vér te le pü -
lé se a Szi lágy me gyé ben ta lál ha tó Sar -
ma ság. A köz ség ben né hány év vel ez -
előtt — a már meg lé vők mel lé —
újabb re for má tus gyü le ke zet ala -
kult: a bá nya te le pi. A kez det ben
szük sé gi ma ter mek ben vagy más
temp lo mok ban össze gyű lő csa lá dok
úgy dön töt tek, hogy temp lo mot épí -
te nek. Az új épü le tet 2009 nya rán ad -
ták át. Az itt szol gá ló lel kész azon ban
az óta is na pon ta épít: ma gát a gyü -
le ke ze tet. En nek egyik for má ja a
csa lád lá to ga tás. Lás suk Lu cza Ist ván
tisz te le tes úr mód sze rét!

– Fon tos, hogy min den csa lá dot
éven te meg lá to gas son a lel kész. Ők
ezt tud ják és vár ják. A lá to ga tá si

nap ra idő pon tot egyez te tek, és el me -
gyünk ket ten az egyik pres bi ter rel.
Hogy mi ért me gyünk ket ten? Fon tos,
hogy min dig le gyen ta núm a be -

szél ge tés ről. Nyolc év után min den
csa lá dot is me rek. Is me rem a gye re -
ke i ket, tudom, ki hol van, mit dol go -
zik. Mert ál ta lá ban az zal kez dő dik a
be szél ge tés, hogy rá kér de zek min -
den ki re. Hogy van nak a csa lád ta gok,
hogy vé szel te át azt a be teg sé get,
hogy si ke rült a gye rek nek az egye tem,
is ko la… meg pró bá lom el in dí ta ni a
be szél ge tést. 

– Van er re jegy ze te, vagy tud ja már
fej ből, ki hogy áll? Há rom száz csa lád
él a bá nya te le pen.

– Há rom száz csa lád nem olyan
sok. Ennyit meg le het je gyez ni. A vá -

la szok sok szor az em ber től füg ge nek
– van, aki szűk sza vú, van, aki bő be -
szé dűbb. Egy jó fél óra után a csa lá -
di élet té ma kö re ki me rül. És ak kor tu -
dom, hogy ha töb bet ülök, ak kor fe -
szült té vá lik a tár sal gás. A be szél ge -
tés má so dik ré sze kö vet ke zik: igét ol -
va sok, majd el kö szö nök szé pen.

– Te hát ige ol va sás van?
– Igen, ige ol va sás min dig van.
– Az igét csa lá don ként vá laszt ja,

vagy van egy ál lan dó, „éves lá to ga tá -
si ige”?

– Van egy ki je lölt ige, min den
év ben má sik, azt ol va som min de nütt.
Na gyon rit kán ol va sok mást, ami kor
pél dá ul egy bi zo nyos ige annyi ra rá -
ta lál a hely zet re. Ami a be szél ge tés
hosszát il le ti, itt is le het nek kü lönb -
sé gek. Van olyan hely, aho va be me -
gyek, fel te szek egy kér dést, és más -
fél órát be szél nek ők. Meg nyíl nak az
em be rek, és lét re jön egy köz vet len
kap cso lat. So kan alig vár ják, hogy
men jek és el be szél ges sek. A leg több
hely ről úgy jö vök ki, hogy „tisz te le -
tes úr, jö vő re is vár juk”. 

– Sok lel kész nem tart ja fon tos nak
a csa lád lá to ga tást. Mi az, ami mi att
Ön na gyon ér té kes nek tart ja ezt a faj -
ta lel ki gon do zást?

– Ő el jön temp lom ba, el jön bib lia -
órá ra, de a leg sze mé lye sebb s a leg -
mé lyebb kap cso lat köz tem és az em -
be rek kö zött a csa lád lá to ga tás kor

van. Ak kor tény leg úgy ülök, nem
mint lel kész, ha nem mint ba rát, aki -
nek min dent el le het mon da ni. Van,
ahol tu dok se gí te ni, tu dok úgy mond
re cep te ket ad ni, van, ahol nem tu dok,
és le het, hogy nem is kell, csak egy -
sze rű en meg hall ga tom. 

– A csa lá dok kö zött hány olyan
van, amely úgy mond kal ló dó len ne,
akár lel kész lá to ga tás nél kül, akár
lel kész lá to ga tás sal, és mennyit tud
eset leg így vissza hoz ni, hát így mon -
dom: „az igaz ös vény re” vagy „a jó ol -
dal ra”?

– Min dig azt mon dom, hogy azok,
aki ket meg lá to ga tok, egy hó na pig
biz tos jár nak a temp lom ba; lá tom,
hogy ahol vol tam az az előt ti hé ten,
most itt van Ja ni bá’, Ma ris né ni, akik
amúgy nem szok tak jár ni. Te hát ez
min dig fel len dí ti őket egy ide ig, per -

sze az tán el ma rad nak. Nem is ez a lé -
nye ge, ha nem az, hogy Is ten en gem
küld, és én el me gyek… A vi lág ezer -
fe lé akar ja szét szed ni ezt a tár sa dal -
mat. Te remt sünk ben ne ren det – va -
la mennyi re!

g Ifj. Ká posz ta La jos

Pusz tu ló gyü le ke ze tek, ked vet len lel ké szek –
épü lő gyü le ke ze tek, jó ked vű lel ké szek

A sar ma sá gi bá nya te le pi re for má tus temp lom

Lu cza Ist ván re for má tus lel kész
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b A dél-af ri kai vi lág baj nok sá gon
ugyan nem szur kol egyik csa pat -
nak sem, de – a több ség gel el len -
tét ben – nem bra zil–spa nyol,
ha nem an gol–ar gen tin dön tőt
vár. No votny Zol tán sport ri por -
ter, szer kesz tő, a Pro tes táns Új -
ság írók Szö vet sé gé nek el nö ke.
Jel leg ze tes hang ját, tisz ta be -
szé dét bár ki fel is me ri. Sze rin te
a ma gyar sport ked ve lő nép, de
ke ve sen vé gez nek sport te vé -
keny sé get, a több ség in kább
szur kol. Arany tol las új ság író,
az idén het ven éves.

– 1963 óta va gyok hi va ta lo san a
Ma gyar Rá di ó nál, mely va ló ban az el -
ső és egyet len mun ka he lyem. Vi lág -
éle tem ben sport ri por ter vol tam a
rá di ó ban, an nak el le né re, hogy ren -
ge teg más mű sort is ké szí tet tem. Ri -
por ter ként is mer tek meg, sok ma gyar
si ker nek le het tem kró ni ká sa. Ha győ -
ze lem ről, po zi tív ered mény ről be szé -
lünk, ar ra az em be rek oda fi gyel nek.
Ha op ti mis ta va gyok, azt mon dom,
hogy har minc éven fe lül min den ki
meg is mer az or szág ban a han gom ról.
Ha pesszi mis ta, ak kor ugyan ez igaz,
csak negy ven éven fe lül. De két ség -
te len, hogy sok he lyen meg for dul tam
már a fő vá ros ban és vi dé ken, és ha
arc ról nem is is mer nek meg, ak kor is
ki mond ják, hogy ez az a hang… és
nem bír ják nem meg kér dez ni, hogy
„ugye a rá di ó ból is me rem?” 

Te hát az el töl tött idő, az el vég zett
mun ka és a hang a leg fon to sabb. Il -
let ve az összes mű so rom ban – a
Kincs ke re ső től kezd ve a Szív kül din át
a sport mű so ro kig – min de nütt pró -
bál tam al kot ni, va la mi fé le több le tet
lét re hoz ni. Is me ret ter jesz tést, mű ve -
lő dés tör té ne tet, kul tú rát be csem -
pész ni az adott té má ról – er re va gyok
iga zán büsz ke. An nak ide jén a Ca lyp -
so rá di ó ban min den pén te ken idéz -
tem Má rai Sán dor tól, ami ak ko ri ban
még nem volt di vat. Kü lön örö -
möm re szol gál, hogy vol tak olya nok,
akik a Má rai-passzu sok mi att vár ták
a pén tek dél utánt. Ugyan csak lé -
nye ges és ér de kes ná lam Bu da pest
sze re te te, en nek kö szön he tő en min -
den al ka lom mal ké szül tem va la mi
Bu da pest ről szó ló ér de kes ség gel.

– A jól is mert or gá nu mot kap ta?
Ké pez te? Ápol ja?

– Ve lem szü le tett adott ság, eb ben
az ér te lem ben: kap tam. A jó Is ten ez -
zel a hang gal meg aján dé ko zott. Két -
ség te len, hogy vi gyá zok rá, bár nem
vi szem túl zás ba. Pél dá ul nem ki a bá -
lok – csak ami kor köz ve tí tek –, és
kép te len va gyok túl hi de get in ni, il -
let ve nem do hány zom. Ér de kes tör -
té net, hogy – mint min den gye rek –
ki pró bál tam én is a ci ga ret tát. Édes -
anyám épp tisz tí tot ta a za kó mat,
mi kor a zse bem ben do hány ma ra dé -
kot ta lált, meg le pe té sem re azt mond -
ta: ha úgy gon do lom, csi nál jam.
Meg en ged ték, és at tól kezd ve nem
volt ér de kes. Az óta se do hány zom.

– Nem csak a han gi adott ság, de a
vá lasz té kos, iz gal mas, jól ért he tő ki -
fe je zés mód te szi él ve ze tes sé a sport -
köz ve tí té se it.

– Fel te he tő en a kör nye ze tem is
szé pen be szél he tett, de tu da to san is
fi gye lek a be széd tech ni ká ra, a he lyes
ki ej tés re, a jó hang sú lyo zás ra. Te hát
ma ga az or gá num adott ság, de a he -
lyes be széd tech ni ka tu da tos tö rek vés.
Igaz, hogy a sport köz ve tí té sek ben na -
gyon ne héz er re oda fi gyel ni, és sok
be széd hi ba fel lel he tő ben ne. De a leg -
fon to sabb ott is, hogy ért he tő le gyen,
amit mon dunk.

– Ezek sze rint a sport ri por ter rész -
ben köz mű ve lő és pe da gó gus is?

– Ez bi zo nyos ér te lem ben kö te les -
ség. A ma gyar nem zet iránt. Ha én
be szél he tek má sok nak, ak kor ezt
úgy kell ten nem, hogy egy részt meg -
ért sék, más részt pél da ér té kű nek tart -

sák, har mad részt – ahogy egy jó ta -
nárt is – kö ves sék. Vén sé gem mi att
en gem is el ér tek a dí jak, sok-sok ki -
tün te tést kap tam, de kü lö nö sen büsz -
ke va gyok a Pro Re no van da Cul t u ra
Hun ga riae Ala pít vány Ko dály Zol tán
Köz mű ve lő dé sért Dí já ra. Tel je sen
mind egy, hogy ezt mi ért ad ták, én
úgy fo gom fel, hogy a mű ve lő dé sért
vég zett mun ká mon van a hang súly.

– Sport és po li ti ka. Mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött zaj lot tak a sport ese mé -
nyek és tu dó sí tá sa ik 1989 előtt?

– Vas ta gon ben ne van a po li ti ka a
sport ban, sport a po li ti ká ban – de még -
sem köz vet le nül. 1989 előtt sem je len -
tett sem mi gon dot, hogy szak ma i lag
meg fe le lő en dol goz zam – mi vel a
sport ban a szak ma i ság po li ti ka men tes.
Ha a hát te ret néz zük, ott is ki le he tett
mon da ni nagy já ból min dent, de nem
ál lít ha tom, hogy nem vol tak üt kö zé sek.
A leg el ső tu dó sí tá som vé gén, mely
egy Ta ta bá nya–Cse pel lab da rú gó-
mér kő zés volt, oda jött hoz zám a Cse -
pel edző je és szak osz tály ve ze tő je, és kö -
zöl te, hogy fél re ve zet tem a rá dió hall -
ga tók mil li ós tá bo rát. A Vö rös Cse pel
el len be szél tem az zal, ami kor azt
mond tam, hogy a Ta ta bá nya győ zel me
– az egy gó los kü lönb ség – nem fe jez -
te ki kel lő en azt, ami a két csa pat kö -
zöt ti va ló di el té rés volt. De elő for dult
olyan is, hogy egy Új pest–Kom ló mér -
kő zés köz ve tí té se után – me lyet ka cag -
va, fö lé nye sen hét-ket tő re nyert az
Új pest – te le fo nált a Bel ügy mi nisz té -
ri um egyik il le té ke se, hogy ezt a mér -
kő zést az Új pest el len köz ve tí tet tem.
Sze pe si György, ak ko ri fő nö köm mo -
soly gott az ügyön, és meg vé dett.

– Vi lág éle té ben sport ri por ter sze -
re tett vol na len ni?

– Gye rek ko rom ban a rá dió mint
mo no pó li um lé te zett, és én ugyan
nem em lék szem, de szü le im mond -
ták, hogy már Pluh ár Ist ván köz ve -
tí té se alatt én is „köz ve tí tet tem”, az -
az kom men tál tam az ese mé nye ket a
szo bá ban ül ve. Ter mé sze te sen Sze -
pe si György is ha tott rám, és a gye -
rek ko ri ba rá ta im mal kö zö sen köz ve -
tí tet tünk gomb fo cit, láb te niszt, fe je -
lést és fut ball mér kő zést is. Ez már az
az idő szak volt, ami kor va ló ban sze -
ret tem vol na rá di ós ri por ter len ni.
To vább öre ged vén el kép zel he tet len -
nek tar tot tam, hogy a rá di ó ba be le -
het ke rül ni, így a böl csész kar ra je lent -
kez tem ma gyar–tör té ne lem szak ra.
Éle tem ala ku lá sá ban apá mon és
anyá mon kí vül ha tás sal volt rám
Be ne Esz ter, aki hat éves ko rom tól tíz -
éves ko ro mig volt a ta ní tó né nim. Ő
volt az, aki nagy kő rö si szü le té sű -
ként Bu da pest sze re te té re ne velt.
Olyan fel ada to kat adott, hogy dol goz -
zuk fel há rom fős cso por tok ban Bu -
da pest egy-egy ke rü le té nek hely- és
kul túr tör té ne tét. Mi hár man: Stan -
zel, a pék fia, Be rin ger, a kocs má ros
fia és No votny, a ci pő fel ső rész-ké szí -
tő fia pél dá ul meg kap tuk Óbu dát.
Ké sőb bi osz tály fő nö köm ve lem ol -
vas tat ta föl az iro dal mi sze mel vé nye -
ket, vagy ha lyu kas óra volt, en gem
ál lí tott ki az osz tály elé, hogy tart sam
szó val a tár sa sá got. Öt ven per cet
vé gig be szél het tem, egy részt az ol vas -
mány él mé nye im ről, más részt el ma -
gya ráz tam a srá cok nak, hogy Iha ros
ho gyan ja ví tott vi lág csú csot tíz ezer
mé te ren; vagy a vá lo ga tott mér kő zé -
sen hogy ver tük meg a cseh szlo vá ko -
kat. Azt, hogy be lő lem „be szé lő em -
ber” lett, bi zo nyos ér te lem ben Du day
Ge de on né osz tály fő nö köm nek kö -
szönt he tem. A gim ná zi u mi tör té -
ne lem ta ná rom pe dig sze mé lyes pél -
dá já val, er köl csi tar tá sá val ve ze tett a
tör té ne lem fe lé, bár a szá mok és ne -
vek gye rek ko rom óta ra gad tak rám.

A böl csész ka ri évek vé ge fe lé
szom széd asszo nyom egy szer csak
azt mond ta: „Gye rek ko rod tól kezd -
ve, egész éle ted ben a spor tot sze ret -
ted, ér tesz hoz zá, tudsz be szél ni ró -
la, köz ve tí tet tél, hát mi ért nem mész
a rá di ó ba?” Bár mily hi he tet len, de így
kez dő dött, így ke rül tem be a rá di ó -
ba, 1963-ban. (…)

– Ho gyan zaj lik a fel ké szü lés egy-
egy ver seny szín vo na las és ér de kes
köz ve tí té sé re, tu dó sí tá sá ra?

– Ol vas ni kell ren ge te get – nem -
csak sport té má ban, ha nem bár mit. A
leg ele gán sabb szép iro dal mat, de de -
tek tív re gényt, út le írást is. Jó ma gam
na gyon sze re tem a ver se ket. Ugyan
a ver sek nek a sport köz ve tí tés ben

nagy hasz nát nem ve szem, de ezek -
ből va la mi nél kü löz he tet le nül fon tos
ránk ra gad: üze net, gon do la ti ság
vagy egy-egy szó. 

Öt éves ko rom tól jár tam apám mal
lab da rú gó-mér kő zé sek re. Nyolc éves
ko rom tól pe dig ba rá tok kal bár mi -
lyen sport mér kő zés re el men tünk. Ak -
kor a ma gyar sport élet arany ko rát
él te, en nek po li ti kai oka is volt. Egy -
fe lől, hogy a két vi lág há bo rú közt
ered ményt el ért és még ak tív spor to -
lók csak úgy tud tak fenn ma rad ni – il -
let ve a „dek lasszált elem” meg bé lyeg -
zés ből ki ke rül ni –, hogy ered mé nye -
ket ér tek el. Más rész ről a Rá ko si-kor -
szak az zal akar ta bi zo nyí ta ni a szo ci -
a liz mus ma ga sabb ren dű sé gét, hogy
meg mu tat ja, mi lyen erős a ma gyar
sport. Emi att az él spor to lók nak a jó
ered mény el éré sé ért a le he tő sé gek hez
mér ten min den fel té telt meg ad tak. Én
pe dig mint ér dek lő dő ezek nek a ver -
se nyek nek or szá gos baj nok sá ga i ra,
ha zai nem zet kö zi ver se nye i re rend sze -
re sen ki jár tam. Más fe lől jó ma gam is
fo ciz tam, ko sár lab dáz tam, és köz ben
meg is mer tem az „öl tö ző sza got”. (…)

– Az épp zaj ló fut ball-vi lág baj nok -
ság ide jén szin te meg szál lot tan druk -
ko lunk a vá lasz tott csa pat nak a ké -
szü lé kek mel lől. Az élet ben va jon
mi ért nem druk ko lunk sa ját vagy
vá lasz tott csa pa tunk nak, kö zös sé -
günk nek?

– Spi ro Ag new, az Egye sült Ál la -
mok egy ko ri el nö ke mond ta, hogy a
sport a tár sa dal mat össze tar tó né hány
ra gasz tó csepp egyi ke. Kö zös ség for -
má ló erő, a cso port hoz tar to zás pe -
dig azo no su lást is je lent. Szét kell vá -
lasz ta ni saj nos a spor to lót a szur ko -
ló tól. Ma gyar or szá got sport nem zet -
nek tart juk, de ez iro ni kus ál lí tás, hi -
szen a la kos ság hét-ki lenc szá za lé ka
vé gez va la mi lyen sport te vé keny sé get.
Te hát nem spor to lók va gyunk, ha nem
szur ko lók. Akár ta gad juk, akár nem,
ér de kel ben nün ket a sport, és a leg -
ki sebb ma gyar si ker nek is na gyon tu -
dunk örül ni. Akár egy is ko lai sport -
ver se nyen va ló rész vé tel is fon tos,
mert a va la ho vá, egy kö zös ség hez,
ház hoz, ut cá hoz, te le pü lés hez, or -
szág hoz tar to zást je lö li. Ha kö zös ség

tag ja ként éli át va la ki a si kert, ott
rend jén van nak a dol gok. 

Bár ezen a te rü le ten min dig meg -
vol tak az el len té tek, el len fe lek, akár
el len sé gek, de ez több nyi re csak a pá -
lyá ra és a mér kő zés ide jé re szo rít ko -
zott. Szo mo rú, hogy má ra ez tett le -
ges sé gig fa jult, em be re ket el vá lasz -
tó zó ná kat kell lét re hoz ni, és hi he tet -
len biz ton sá gi erő ket kell be vet ni.
Lab da rú gás ban a Fe renc vá ros–Új -
pest-meccse ket tart ják a leg va dabb -
nak, de ve lem még so ha nem for dult
elő, hogy akár me lyi kük kel is prob lé -
mám lett vol na a já ték után.

– Eger sze gi Krisz ti na egyik olim pi -
ai úszá sa meg je le nik Mándy Iván
Ott lik át szól cí mű no vel lá já ban. „Be -

kap csol tam a té vét. És lát tam azt a
lányt, ahogy úszott. Za var ta la nul,
ter mé sze te sen. Hi szen nem is te he tett
mást. Ezt bíz ta rá az Is ten.” No votny
Zol tán ra mit bí zott az Is ten?

– Ott lik ról az öt ve nes–hat va nas
évek fur csa sá ga jut eszem be. Egye te -
mis ta ként a Szé ché nyi Könyv tár ban
ül tem, és vár tam a ki kért köny ve -
met. Egy szer csak meg hoz ta egy kék
kö pe nyes bá csi, le tet te, el ol vas tam, és
vissza ad tam. Évek múl tak el, mi kor ki -
de rült, hogy a kék kö pe nyes bá csi
Ott lik Gé za volt. Eger sze gi Krisz ti na
pe dig ma ga a tü ne mény, a kis lány ból
nő vé for má ló dá sát le he tett kö vet ni a
há rom olim pi án ke resz tül. Nem vé let -
le nül ki ál tot ták ki a ma gyar sport új ság -
írók „Krisz ti na ki rály nő vé”– a csúcs -
pon ton hagy ta ab ba, má ra há rom gyer -
me kes anya. Az ő ered mé nye i hez
nem csak a szor gal ma já rult hoz zá, ha -
nem az adott sá ga, te het sé ge is. Olyan
cson to za ta van, hogy úgy tud föl fe küd -
ni a víz re, aho gyan má sok nem. 

Hogy mit bí zott rám az Is ten?
Dol goz tam te le ví zi ó ban, új ság író -
ként és rá di ó ban, de el sőd le ge sen azt
gon do lom, hogy a sport ri por ter sé get
bíz ta rám. Ezen be lül is el ső sor ban a
köz ve tí tést és a tu dó sí tást. At tól tar -
tok, hogy Mándynak iga za van, ha
ma gam ra vo nat koz ta tom:„nem te -
het tem mást”.

– „És meg szó lalt a ze ne. Az uszo -
dák, a pá lyák, a lé lek ze né je” – szin -
tén Mándy ír ja no vel lá já ban a győ -
ze lem utá ni öröm hang ja i ról. Min den
al ka lom mal ilyen bi zser ge tő ér zés,
ahogy fel csen dül a „pá lyák ze né je”?

– A kö zön ség mo ra já nál, el is me -
ré sé nél, a „Szép volt, fi úk!”-nál nincs
szebb hang. Ez már va ló ban ze ne.
Kér dez ték tő lem, hogy ami kor ma -
gyar ver seny ző nem zet kö zi ver senyt
nyert, meg ha tód tam-e va la ha is.
Szé gyen kez ve val lot tam be, hogy
nem for dult ilyen elő, mert ak kor
még ma ga a ver seny az ér de kes szá -
mom ra. De ami kor az ered mény hir -
de tés pil la na ta el ér ke zik, fel áll a do -
bo gó ra, két-há rom nyel ven be mond -
ják a ne vét és or szá gát, el ének lik a
ma gyar him nuszt, ak kor bi zony elő -
for dult, hogy el csuk lott a han gom, és

könny szö kött a sze mem be. De ez
megint azt je len ti, hogy tar to zom va -
la ki hez.

– Hány köz ve tí tést, tu dó sí tást tud
ma ga mö gött?

– Ti zen egy olim pi án vet tem részt,
ti zen ki lenc ma gyar győ zel met köz ve -
tí tet tem, és jó val töb bet lát tam. De
oly kor egy ke rü le ti ese mény köz ve -
tí té se is fel ér az olim pi á val, hi szen ha
va la ki a leg job bat ki hoz za ma gá ból,
azt di csér ni kell.

– A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé -
gé nek el nö ke 2004 óta, a De ák té ri
evan gé li kus gyü le ke zet pres bi te re.
Mit je lent az éle té ben a hit?

– Lát vá nyo san so ha sem val lot -
tam meg a hi te met, de biz tos va gyok
ben ne, hogy va la ki fog ja a ke zem, ve -
zet, se gít, ve lem van és meg fe nyít, át -
ér zi a gond ja i mat. Meg ke resz tel tek,
1954-ben kon fir mál tam, 1963-ban
temp lo mi es kü vőm volt. Gye rek ko -
rom ban édes anyám ma gya rul ta ní -
tott imád koz ni, nő sü lé sem után fe -
le sé gem mel foly tat tam a gya kor la ti
hit éle tet. Vég zem és élem a ma gam
fel ada tát, éle tét, de a hit lát vá nyos
meg val lá sa nem az én stí lu som.

– És a Prúsz? Fon tos a sze rep vál -
la lás?

– A Pro tes táns Új ság írók Szö vet -
sé ge hat esz ten dő vel ez előtt ala kult
meg re for má tus, evan gé li kus, bap tis -
ta és me to dis ta új ság írók ból a négy
egy ház tá mo ga tá sá val. A szö vet ség
lét re jöt te kor há rom célt tűz tünk ki.
Az egyik, hogy a vi lá gi saj tó ban meg -
ta lál juk az egy há zi ügyek iránt fo gé -
kony új ság író kat. A má sik, hogy az
egy há zi sze mé lyek több sze re pet vál -
lal ja nak a vi lá gi mé di á ban. A har ma -
dik cé lunk pe dig, hogy a meg lé vő egy -
há zi saj tót – be le ért ve az egy sze rű hír -
le ve le ket is – szín vo na la sab bá te -
gyük. Fon tos, hogy le gye nek mé dia -
mű he lye ink, és se gít sük az is mert és
ke vés bé is mert mun ka tár sa in kat is. 

Az elő írt köz gyű lé se ken kí vül kon -
fe ren ci á kat tar tunk, és min den év ben
leg alább egy szer pro tes táns mé dia -
mű helyt. Ki ad tunk köny vet is, utób -
bit Ha rang bon gás cím mel a pro tes -
táns toll for ga tók an to ló gi á ja ként.
Együtt mű kö dünk a Ma gyar Ka to li -
kus Új ság írók Szö vet sé gé vel is, ve lük
is meg ál la pí tot tuk, hogy min den
esz me i ség csak va lós kö zös sé gek -
ben tud meg erő söd ni. (…)

– Több ször em lí tet te már, hogy a
Ma gyar Rá dió egyet len mun ka hely -
ként, fe le sé ge pe dig örök társ ként áll
ön mel lett.

– Tel je sen rend szer te len az idő be -
osz tá sunk, so kat dol goz tunk vi dé ken,
kül föl dön és éj sza ka, a vi lág baj nok -
sá gok, olim pi ák pe dig több hé tig, hó -
na pig is tar ta nak. A fe le sé gem tá mo -
ga tá sa leg in kább a hosszú tá vol lé tek
el vi se lé sé hez kel lett, me lye ket ő an -
gya li nyu ga lom mal és tü re lem mel vi -
selt, és ahol tu dott, se gí tett, tá ma -
szom volt – ahogy én is ne ki.

– Hoz zá já rult-e a sport ri por te ri
pá lyá hoz a sa ját, gya kor ló sport te vé -
keny ség?

– Leg elő ször ter mé sze te sen fo ciz -
tam, az tán ko sár lab dáz tam, majd
kö vet ke zett a te nisz. Fo cis ta ként az
új ság írók vá lo ga tott já ban is ját szot -
tam. Mos ta ná ban pe dig – Ka rin thy
sza va i val él ve – be le ka pasz ko dom
egy nagy da rab víz be, és ad dig hú -
zódz ko dom ben ne, míg a vé gé re
nem érek. Gyar ma thy De zső olim pi -
ai baj nok egy szer lát ta ezt, és meg je -
gyez te: „Szé pen úszol! Csak nem
ha ladsz!” No votny Zol tán te hát pré -
di kál a sport ról, a sport hasz ná ról,
sze ret né is ezt meg va ló sí ta ni, de
nem min dig si ke rül. Bár so kak sze -
rint még így is jó pél dá val já rok elöl.

g Szi ko ra Ré ka

Az in ter jú tel jes szö ve ge el ol vas ha tó
a Na gyí tás cí mű he ti lap 2010. jú ni -
us 23-ai szá má nak 5–6. ol da lán

Szur ko ló nem zet a ma gyar
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„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit
ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten
aján dé ka ez.” (Ef 2,8)

Szent há rom ság ün ne pe után az ötö -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti
igé i ben Is ten ta nú ság té tel re hív; ez -
ál tal is „Is ten azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és az igaz ság is -
me re té re el jus son.” (1Tim 2,4; LK) „Mert nap és pajzs az Úr is ten, ke gyel met
és di cső sé get ád az Úr (…). Se re gek nek Ura, bol dog, aki ben ned bí zik.” (GyLK
726,12.13) Jé zus ban jött el az üd vös ség e vi lág ba. Er ről te het nek bi zony sá -
got Is ten gyer me kei, mert „ti vagy tok a ta nú im – így szól az Úr –, és szol gá -
im, aki ket ki vá lasz tot tam…” (Ézs 43,10) „A pró fé ták és az apos to lok sza va -
i ban Is ten be szél hoz zánk. Tel jes bi zo nyos ság gal ál lít juk azért, hogy az igé -
ben Is ten mű kö dik, s az ige hir de tés Is ten mód ja s szer szá ma ön ma ga meg -
is mer te té sé re.” (Dr. Lu ther) Pé ter cso dá la tos hal fo gá sa Jé zus esz kö ze volt, hogy
el hív ja a misszi ói szol gá lat ra: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel!” (Lk 5,10)
Pált a da masz ku szi or szág úton hív ta el Jé zus, hogy a po gá nyok apos to lá vá
te gye, s a ke reszt igé jét, a meg fe szí tett Krisz tust hir des se, mert úgy „tet szett
Is ten nek, hogy az ige hir de tés bo lond sá ga ál tal üd vö zít se a hí vő ket” (1Kor 1,21).
Nyil vá nos ta ní tó és gyó gyí tó szol gá la ta kez de tén Jé zus „Is ten hez imád koz -
va vir rasz tot ta át az éj sza kát. Ami kor meg vir radt, oda hív ta ta nít vá nya it, és
ki vá lasz tott kö zü lük ti zen ket tőt, aki ket apos to lok nak is ne ve zett” (Lk 6,12–
13). Is ten há zá ban, Bé tel ben má sod szor is meg je lent Já kób nak atyái Is te ne,
s meg ál dot ta. „…Iz rá el lesz a ne ved. (…) Én va gyok a min den ha tó Is ten! (…)
Ne ked adom azt a föl det, me lyet Áb ra hám nak és Izsák nak ad tam…” (1Móz
35,10.11.12) Pró fé tá ját is el hív ta „em ber ha lász nak” az Úr: „Em ber fia, el kül -
de lek té ged Iz rá el fi a i hoz, a lá za dó nép hez (…). Hir desd ne kik az én igé i met,
akár hall gat nak rá, akár nem tö rőd nek ve le…” (Ez 2,3.7) A po gá nyok ból lett
ke resz té nyek kö rül me té lé sét el uta sít va ez Pé ter utol só sza va a je ru zsá le mi
apos to li gyű lé sen Lu kács má so dik köny ve sze rint: „El len ben ab ban hi szünk,
hogy mi is az Úr Jé zus ke gyel me ál tal üd vö zü lünk. Ép pen úgy, mint ők.” (Ap -
Csel 15,11) E dön té sé nek egye dü li alap ja Jé zus meg bo csá tó sze re te te és köz -
ben já ró imád sá ga volt: „Si mon, Si mon, íme, a Sá tán ki kért ti te ket, hogy meg -
ros tál jon, mint a bú zát, de én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a
hi ted: azért, ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it.” (Lk 22,31–32) Mit tesz a
má sik osz lop-apos tol? Pál azért fut hat mennyei pol gár ként e föl di élet út ján,
mert meg ra gad ta és el hív ta őt is az Úr a misszi ói szol gá lat ra; „fu tok egye nest
a cél fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus ban adott ju tal má ért”
(Fil 3,14). Ám fu tá sunk köz ben mi se té vesszük sze münk elől he ti igénk ta -
ní tá sát a meg iga zu lás ról: örök ké va ló éle tünk Is ten in gyen ke gyel mi aján dé -
ka, „nem cse le ke de te kért, hogy sen ki se di cse ked jék” (Ef 2,9). „Aki ben szi lárd
hit él, / Ki ben mun kás a sze re tet, / (…) Az fut Jé zus nyom do kán / A va ló di
cél után. // Adj erőt hát, Is te nem, / Hogy hit ben vé gig meg áll jak, / (…) Hű -
ség gel ke res ve itt / Az új élet út ja it!” (EÉ 453,2.3) Ámen. 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Uram, te szól tál, és „föl fa kadt ezen a
na pon a nagy mély ség min den for rá -
sa, és meg nyíl tak az ég csa tor nái”.
Bor sod ban tom bol tak a vi zek. El vit -
tek ezer meg ezer tör té ne tet, él -
ményt, em lé ket. Sír tak a há zak, a fák,
az utak, nyög tek a bú to rok, az éj lep -
le alatt ti tok ban rogy tak össze az ott -
ho nok, s a szom széd ban az eme le te -
ken re kedt em be rek ret teg ve zo kog -
tak fel a ki tö röl he tet len han gok sú -
lya alatt. Ott jár tam és ki ál tot tam, „se -
gíts meg, Is te nem, mert nya ka mig ér -
nek a vi zek! Fe ne ket len iszap ba
süllyed tem, nincs hol meg áll nom.
Ör vény lő vi zek be es tem, el so dort az
ár.” Be le kel lett néz nem az ot ta ni ak
sze mé be, és lát nom kel lett a te kin te -
tek ben, hogy „már-már éle te met fe -
nye get te a víz, mély ség és ör vény vett
kö rül, hí nár fo nó dott a fe jem re”.

Ak kor dél előtt te te le font küld tél,
s dön töt tem, lá za san pa kol tam, in -
dul tam, hit tem, kér tem és re mény -
ked tem, hogy oda ve zetsz, Uram,
aho va men nem kell, ahol „biz tos sá
te szed lép te i met, és nem inog nak
bo ká im.” Kér te lek, hogy „te erő síts en -
gem!” Te adj erőt, hogy tud jam csi -
nál ni, emel ni, rak ni, vin ni, oda ad ni,
új ra és új ra. 

És te meg ál dot tál, erőt ad tál nap
mint nap, küld ted a te ál dá so dat. Ad -
tad Ede lény ben, Bar ci kán, Szend rő -
lá don, Szend rő ben, Me sze sen, Fel ső -
zsol cán, Bőcs re igye kez ve és a töb bi
he lye ken. Küld ted trak to rok pót ko -
csi ján ül ve, ka to nai te her au tó ban
iz gul va, mar ko ló la pát já ban áll va,
zu ho gó eső ben és rek ken ő hő ség ben.
Nap mint nap bi zo nyí tot tad, hogy
„elég ne ked az én ke gyel mem”, ami kor
azt hit tük, már nincs re mény, ami kor
azt hit tük reg gel, hogy nincs mit
vin nünk, te dél re már se gély he gye -
ket ad tál, hogy vi hes sük, ad has suk és
te hes sük.

Uram, jó em be re ket is mer het tem
meg! Mél tó nak tar tot tál ar ra, hogy
„Krisz tus jó ka to ná i val” küzd het -
tem. Ka to na ként, iga zi har co sok kal.
Ön kén te sek kel, hi va tá so sok kal, ál lan -
dók kal, ide ig le ne sek kel, egyen ru há -
sok kal, ci vi lek kel. Perc ről perc re ten -
ni aka ró lel ké szek kel, pres bi te rek kel,
egy ház ta gok kal; erős fő tisz tek kel és
hon vé dek kel, rend őrök kel, tűz ol tók -
kal, ka taszt ró fa vé del mi sek kel, szer -
ve ző és könnye ző pol gár mes te rek kel;

„Sze vasz, lel kész úr!”-ral, „Sze vasz,
fő had nagy!”-gyal nap mint nap kö -
szö nő ki te le pí tett, re mény te len-re -
mény ke dő em be rek kel. 

Se gí te ni in du ló, pla tón ülő egye te -
mi do cens sel, vál lal ko zó val, fő mér -
nök kel, be osz tot tal, két ke zi mun -
kás sal, messzi ről ér ke ző és hely ben
élő test vé rek kel. Arc nél kü li an gya lok -
kal, akik csak te le fo non szól tak, hogy
kül de nek, ad nak, át utal nak, el jut tat -
nak. És arc cal ren del ke ző öröm hír ho -
zók kal, aki hoz tak, ad tak, tet tek, cse -
le ked tek. Élel mi szer rel, tisz tí tó szer -
rel, pénz zel, két kéz zel. Fil lé rek kel és
ha tal mas ton nák kal. 

Uram, nincs baj, na gyon sok jó
em ber van eb ben az or szág ban! Itt
Tri a non nap ján s a kö vet ke ző na pok -
ban nem volt szét szó ra tás, egy más -
nak fe szü lés, gyű lö let, itt és most
össze fo gás volt, kö szö nés volt, in te -
ge tés volt, te ge zés volt, mi érez tük,
érez het tük, hogy a „sze re tet so ha el
nem mú lik”.

Most ki mo sa ko dom. Hét nap harc
után új ra itt hon, a ko szos uni for mis
a mo só gép ben, én a hin ta szék ben ül -
ve, csend ben, most még ma gam -
ban. Most ki cso ma go lok. Már nem
lá za san, in kább las san. Néz ve, bá mul -
va egy-egy ké pet, el gon dol kod va és
imád koz va.

Kér lek, Uram, hogy ne hagyd
őket ma guk ra! Azo kat, akik most is
ott van nak pos ha dó és bű zös víz ben
az össze om lott ház rom ja in a re -
mény te len nek tű nő jö vő vel. Tá -
massz új ra an gya lo kat, se gí tő ket,
öröm hír ho zó kat. Olyan ha tal ma so -
kat – po li ti ku so kat, biz to sí tó kat,
ada ko zó kat, két kéz zel se gí tő ket –,
akik esz kö zök le het nek a te re mény -
tel jes jö vő dben. Akik tud nak se gí te -
ni, hogy új ra le gyen mo soly gó ház,
ott hon, s le gyen ben ne ezer és ezer
tör té net, vi dá man ne ve tő bú to rok, és

az ud va ro kon em be rek ül je nek, hú -
so kat süs se nek, jó bo ro kat igya nak,
és a ret te gés után új ra vi dám éne ke -
ket éne kel je nek, és érez zék, hogy az
„Is ten sze ret”.

Vi gyázz ránk, Urunk!
Ámen.

g Saj tos Szi lárd
fő had nagy, re for má tus tá bo ri lel kész

For rás: www.job bad ni.hu –
a Ma gyar Re for má tus Sze re tet -

szolgá lat hon lap ja

Ima ár víz alatt, után
Ron da, esős, jú ni u si őszben uta zott a
zsú folt he tes bu szon. Ki né zett az ab -
la kon, a sem mi ről gon dol ko dott. Az -
tán a ten ni va ló kat szed te össze: csekk -
be fi ze tés, ebéd fő zés, ta ka rí tás, óvo da.
El mé lá zott, be le fér-e még az ide jé be
egy ká vé, ami kor ide gen hang éb resz -
tet te fel gon do la ta i ból:

– Je gye ket, bér le te ket ké rem!
Az el len őr messzebb állt. Re mél te,

hát ha meg ússza a tás ká ban bá nyá -
szást, ha ész re sem ve szi a kar sza la -
gost. De ez út tal nem úsz ta meg, pi ros
eső ka bát ja alól nagy mun ká val elő -
ke res te tás ká ját, tár cá ját, bér le tét. Ez -
zel meg vol na, vissza a ká vé hoz.

Az ab lak nál ülő fi a tal em ber új -
ság ját össze haj to gat va mu tat ta a
bér le  tét.

– Ez a bér let le járt már, uram – fi -
gyelt fel új ra az el len őr hang já ra.

Va ló ban, a fi a tal em ber el is mer te,
hogy ezt el néz te. Az el len őr tá jé koz -
tat ta, mi lyen le he tő sé gei van nak a
sza ba du lás ra, pél dá ul be mu tat hat -
ja a köz pont ban az új bér le tet, vagy
ha van ná la egy jegy, ak kor eset leg
meg úsz hat ja. Lát ha tó lag nem volt je -

gye, hi szen min dig bér let tel jár, csak
ép pen el mé lá zott né hány nap ja. 

A pi ros eső ka bá tos jól hal lot ta
mind ezt. Tár cá já ban ku tat va ta lált
egy je gyet, és szó nél kül át nyúj tot ta a
baj ban lé vő nek. A fi a tal em ber ér tet -
le nül né zett rá, ez zel a hely zet tel nem
tu dott mit kez de ni.

– Most már van je gye – így a pi ros
ka bá tos.

– Ke zet csó kol hat a hölgy nek –
szólt az el len őr, és ket té tép te a je gyet.

– Nincs ná lam pénz – mond ta za -
var tan a fér fi.

– Nem baj, nem szá mít – vá la szol -
ta a pi ros.

A fi a tal em ber nem tud ta, mit te -
gyen, be szél ges sen-e, há lát ad jon-e.
Za var tan ül dö gélt to vább, de már
nem ol va sott. A kö vet ke ző meg ál ló nál
a pi ros el kö szönt, és to váb bi jó utat
kí vánt.

De rült lé lek kel sé tált ha za fe lé az
eső ben, örült, hogy se gít he tett va la ki -
nek. Már nem a ká vé járt a fe jé ben,
ha nem ez a fér fi. A kis há lát lan át ad -
hat ta vol na a he lyét. El mo so lyo dott.

g – ma ma szek –

Je gye ket, bér le te ket!

Nem az a lé nyeg, hogy mennyit te -
szünk, ha nem hogy mit te szünk. Jé -
zus nem azt mond ta, hogy sze res sé -
tek az egész vi lá got, ha nem azt, hogy
„sze resd fe le ba rá to dat”. A fi zi kai éh -
ség mel lett na gyon va ló sá gos a sze -
re tet utá ni éh ség, hogy sze ret ve le -
gyünk és sze res sünk.

Így hát, Uram, kér lek, hogy ha túl -
sá go san erős nek ér zem ma gam, jut -
tasd eszem be, hogy az em ber iga zi
nagy sá ga tér den áll va lát szik meg.

Ha úgy gon dol nám, hogy igaz va -
gyok, jut tasd eszem be, hány szor vol -
tam igaz ság ta lan.

Hogy ha so kat be szé lek, ne kem
szól a mon dá sod, „be szé de tek le gyen
igen-igen, nem-nem”.

Hogy ha be fu tott nak kép ze lem
ma gam, éb ressz rá, hogy to vább kell
men nem.

Ha azt gon dol nám, hogy min den
rend ben, éb ressz rá: vársz rám, hogy
meg bo csáss.

Hogy ha kri ti zá lok, má so kat meg -
szó lok, jut tasd eszem be az irá nyom -
ban ta nú sí tott tü rel me det.

Ma gá nyom ban jut tasd eszem be,
hogy én mi lyen sok szor meg fe led kez -
tem ró lad.

Ha irigy ség üt né fel a fe jét, se gíts,
hogy gon dol jak a tő led ka pott aján -
dé kok ra.

Ki áb rán dult sá gom ban tu da to sul -
jon, hogy te vagy a vi gasz ta lá som.

Hogy ha túl so kat kér nék, jus son
eszem be, hogy csak te tu dod, mi vá -
lik ja vam ra.

Ha ábrándozom, em lé kez tess ígé -
re te id re.

Hogy ha tá vol érez né lek ma gam tól,
em lé kez tess, hogy min dig ve lem
vagy.

Bű ne im ben jut tasd eszem be, hogy
min den meg té rőt sze re tet tel fo gadsz.

Hogy ha fé lek má sok íté le té től,
jus son eszem be: te azt aka rod, hogy
sza bad le gyek.

Ha azt hin ném, hogy minden nek
vé ge, gon dol jak ar ra, hogy te mit
érez tél a ke resz ten.

Hogy ha túl zot tan fon tos len nék
ön ma gam nak, em lé kez tess, hogy te
a ki csit és a gyen gét sze re ted.

Hogy ha fá radt va gyok, em lé kez -
tess an nak a fáj dal má ra, aki már hi -
á ba vár.

Hogy ha meg inog na a hi tem, jut -
tasd eszem be, hogy imád koz nom
kell.

Ha a kör nye ze tem ar ra biz tat na,
hogy ha mis is te nek nek hó dol jak,
jus son eszem be, hogy te vagy az én
Uram, Is te nem.

Hogy ha meg akar nám men te ni
ké nyel mes élet vi te le met, em lé kez tess
az ér tem ho zott ke reszt ál do za tod ra.

g Is me ret len szer z
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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b Az egyes meg ha tá ro zá sok he lyes be írá sá val egy olyan szót kap tok, amely Is ten te rem tett
vi lá gá ban na gyon fon tos sze re pet kap nap ja ink ban.

1. Hul la dék tá ro ló edény más né ven
2. A boly gó, ame lyen élünk
3. A mű anyag hul la dé kot ilyen szí nű edény be gyűjt jük a sze lek tív hul la dék gyűj tő ku kák nál
4. A leg fé nye sebb csil lag
5. A leg me le gebb év szak
6. Vá lo ga tás ide gen szó val
7. Szer ves ház tar tá si hul la dék más szó val
8. A fe hér üve get ilyen szí nű edény be gyűjt jük a sze lek tív hul la dék gyűj tő ku kák nál
9. Nagy mé re tű tá ro ló edény
10. Itt vá laszt ják szét a kü lön fé le anya go kat
11. A fa „bő re”
12. Ital pa lack ban
13. A zsá kos, ku kás gyűj té si el já rás más né ven
14. Fe les le ges sé vált, ki do bás ra szánt anyag
15. Ener gia tá ro ló, ve szé lyes hul la dék
16. Az a hul la dék, amely sze lek tív gyűj tés nél kül nem ér ték

(For rás: Cso ma go lá si hul la dé kok sze lek tív gyűj té se ott ho nunk ban – Fel adat gyűj te mény ál ta lá -
nos is ko lá sok szá má ra. ÖKO-Pan non Kht., Bu da pest)

Szó fej tő rejt vény

(Meg fej té sek: 1. ku ka, 2. Föld, 3. sár ga, 4. Nap, 5. nyár, 6. sze lek ció, 7. kom poszt, 8. fe hér, 9. kon -
té ner, 10. vá lo ga tó, 11. ké reg, 12. üdí tő, 13. ház hoz me nő, 14. hul la dék, 15. szá raz elem, 16. sze mét)
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– Anyu, eb ből a le ves ből tíz
tá nyér ral kel lett vol na főz nöd!

– Mi ért, annyi ra íz lik?
– Nem, de ak kor épp el ta lál -

tad vol na, mennyi só kell be le!

* * *

Mi az ab szo lút bu ta ság?
Mi kor a ha jós ka pi tány le -

szól a fű tő nek:
– Gör be fát tégy a tűz re,

mert for du lunk.
A fű tő vissza kér dez:
– Jobb ra vagy bal ra?

* * *

– Mi lyen szo bák van nak a
pók la ká sá ban?

– ???
– Csu pa há ló szo ba.

* * *

Ha za megy Pis ti ke a fo ci meccs -
ről, és büsz kén új sá gol ja:

– Kép zeld, apa, két gólt is
rúg tam!

– Nagy sze rű! És mennyi
lett a vég ered mény?

– 1 : 1.

* * *

Az el ső osz tály ban a ta ní tó né -
ni meg kér de zi:

– Mit mond a te hén?
– Mú úú.
– Mit mond a macs ka?
– Mi á ú úú.
– Mit mond az egér?
– Klikk!

* * *

Jó zsi bá csi fel mu tat ja a vo nat -
je gyét a ka la uz nak, mi re az:

– De hi szen ez gye rek jegy!
– Na, lát ja, most de rül ki,

hogy mi lyen nagy ké sés ben
van ez a vo nat!

* * *

Mi az ab szo lút kép te len ség?
Csi ga ház ban csi ga lép cső.

HUM OR Z SÁK

Mó zes
Mó zes édes any ja már nem tud ta to vább rej te get ni ott hon a kis fi út, ezért be tet te őt egy ko -
sár ba, és a sás kö zé rej tet te. Itt ta lált rá a fá raó lá nya, aki nek annyi ra meg tet szett, hogy el -
ha tá roz ta, a fi a ként fog ja fel ne vel ni.

Ke res sé tek meg a két kép kö zöt ti hat kü lönb sé get!
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b Pres bi te ri ol da lun kon ko ráb -
ban is meg szó lal tat tuk már egy -
há zunk egy-egy pres bi te rét. Ez
al ka lom mal a Győ ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség tag já val, a ná dor -
vá ro si kör zet jegy ző jé vel, Be -
decs Már tá val be szél get tünk,
aki egy út tal – nem is mel les leg
– a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi -
va ta lá nak ve ze tő je is.

– 1944-ben szü let tem Győr ben,
evan gé li kus ipa ros csa lád ban. Anyai
nagy apám a he gyes hal mi né met aj -
kú evan gé li kus gyü le ke zet pres bi te -
re volt. A há bo rú után egész ro kon -
sá go mat ki te le pí tet ték Auszt ri á ba, így
a nagy szü le im mel csak 1956-ban – a
for ra da lom előtt – ta lál koz hat tam
elő ször itt hon. Apai nagy apám a
csik ván di evan gé li kus gyü le ke zet
pres bi te re volt. Saj nos ő ko rán meg -
halt, de a csik ván di ro kon ság hoz, a
temp lom hoz és a gyer mek ko rom ban
ott szol gá ló Né meth Gé za lel kész hez
és csa lád já hoz sok em lé kem fű ző dik.
Egész éle tem re szó ló pél da volt szá -
mom ra édes apám be csü le tes sé ge és
az, aho gyan vál lal ta és to vább ad ta hi -
tét a leg ne he zebb kom mu nis ta idők -
ben is; ha son ló kép pen édes anyám
mély hi te és ál do zat vál la lá sa édes -
apám hosszú be teg sé ge alatt.

– A szü lői pél da ho gyan ka ma to -
zott az ön éle té ben?

– A győr-ná dor vá ro si gyü le ke -
zet ben kon fir mál tam 1956-ban. Lel -
ké szem Ko vács Gé za bá csi volt. Kon -
fir má ci ói ige ként a köz is mert mon -
da tot kap tam, és igye kez tem min dig
is e sze rint él ni: „Légy hű mind ha lá -
lig, és ne ked adom az élet ko ro ná ját!”
(Jel 2,10) A ké sőb bi ek ben Itt zés Gá -
bor lel kész sze re te te kí sér te csa lá dunk
éle tét. Egy test vé rem van, Zol tán, aki -
nek két fia az én ke reszt gyer me -
kem. Ter mé sze te sen ők is a gyü le ke -
zet tag jai. Só gor nőm a ná dor vá ro si
lel ké szi hi va tal ban dol go zik.

– Mer re ve ze tett az út ja az ál ta lá -
nos is ko la után?

– Győr ben, a köz gaz da sá gi tech ni -
kum ipa ri ta go za tán érett sé giz tem. Saj -
nos édes apám be teg sé ge mi att –
ugyanis én ápoltam őt haláláig – és
anyagi okok ból sem ta nul hat tam akkor
to vább, ezért ké sőbb, mun ka mel lett
sze rez tem fel ső fo kú kül ke res ke del mi
ké pe sí tést. El ső mun ka he lyem a hí res
győ ri Ma gyar Va gon- és Gép gyár
volt, a kül ke res ke del mi fő osz tá lyon,
majd a ke res ke del mi igaz ga tó sá gon
dol goz tam, ér té ke sí té si te rü le ten, iro -

da ve ze tő ként kö zel há rom év ti ze den
át. Négy száz dol go zó mun ká já nak
ko or di ná lá sá ért vol tam fe le lős.

– A gyár ak ko ri ban a szo ci a lis ta
ipar egyik bás tyá ja volt. Hí vő és hit -
val ló em ber ként ho gyan tu dott itt ér -
vé nye sül ni?

– So ha nem vol tam párt tag. Min -
dig nyíl tan vál lal tam ke resz tény sé ge -
met, vál lal tam, hogy temp lom ba já -
rok, ak kor is, ami kor eb ből hát rá -
nyom szár maz ha tott vol na. Igaz,
sok kal töb bet kel lett dol goz nom,
hogy el is mer je nek, de úgy ér zem,
min dig tisz tel tek, meg be csül tek és el -
is mer tek. Vissza te kint ve mun ka he -
lye im re egyéb ként min dig olyan
hely re ke rül tem, ahol út tö rő mun kát
kel lett vé gez ni.

– A gyár ból egy újabb, Győr ben
for má ló dó nagy pro jekt hez hív ták.

– A rend szer vál tás után, 1991-
ben az or szág ban el ső ként meg ala -
kult Győ ri Ipa ri Park ba hív tak dol -
goz ni, ahol rö vid idő után az iro da ve -
ze tő je let tem, és a te rü let ér té ke sí té -
sé ért, a be fek te tők ke re sé sé ért vol tam
fe le lős. Ez új ki hí vást je len tett szá -
mom ra, hi szen ezen a te rü le ten nem
le he tett ko ráb bi ta pasz ta la tok ra tá -
masz kod ni. Ez a fel adat sem volt
könnyű, de a már ko ráb ban meg szer -
zett ru tin, a jó em be ri kap cso la tok so -
kat se gí tet tek. Mun kám so rán min -
de nütt a sze re tet, a to le ran cia és az
em be rek re va ló oda fi gye lés volt az
irány adó szá mom ra. 1996-ban a
park ban mi sé ző II. Já nos Pál pá pa
prog ram já nak meg szer ve zé sé ben is
részt vet tem.

– Mi ként ke rült a püs pö ki hi va tal ba?
– Rö vid del az után, hogy nyug díj -

ba vo nul tam, meg ke re sett Itt zés Já -
nos püs pök úr az zal, hogy – mi u tán
Dom bi Éva kol lé ga nőm szü lé si sza -
bad ság ra ment – vál lal nám-e a hi -
va tal ve ze té sét. Édes anyám ak kor

már nyolc van hat éves volt, ezért
gon dol ko dá si időt kér tem. El vál -
lal tam, és im már ne gye dik éve dol -
go zom itt. Hi va ta li mun kám kez de -
te kor sok se gít sé get kap tam az or -
szá gos iro dá ban dol go zó mun ka tár -
sak tól. Szí ve sen jö vök min den nap a
hi va tal ba, mert itt is egy mást se gí -
tő, sze re tet tel jes kö zös sé get ta lál tam.

– Em lí tet te, hogy a győ ri egy ház -
köz ség ná dor vá ro si temp lo má ba jár.
Úgy tu dom, nem csak jegy ző ként te -
vé keny ke dik…

– A győ ri gyü le ke zet nek 2000
óta pres bi te re va gyok. Ezen kí vül ha
bár mi lyen fel adat ra fel kér nek, szí ve -
sen vál la lom. Tag ja va gyok a Pé ter -
fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont igaz ga tó ta ná csá nak a ná dor vá -
ro si gyü le ke zet de le gált ja ként. An nak
el le né re vál lal tam ezt a meg bí za -
tást, hogy saj nos nincs gyer me kem,
de szív ügyem az ok ta tás. Éne ke lek a
ná dor vá ro si ének kar ban. A jó kö zös -
ség és a ze ne se gít a ki kap cso ló dás -
ban. Meg ala ku lá sá tól kezd ve részt ve -
szek a püs pö ki hi va tal ban mű kö dő
Lu ther ol va só kör al kal ma in. Jó el mé -
lyül ni Lu ther ta ní tá sa i ban. Öröm
szá mom ra, hogy az ak tív mun ka
mel lett mó dom van a ná dor vá ro si
bib lia órák ra is jár ni…

g Me nyes Gyu la

PRE S BI TER P ORT RÉ

Aki lu the rá nus ként
a pá pa prog ra mját szer ve zte
Be szél ge tés Be decs Már ta püs pö ki hi va tal-ve ze tő vel

Gyer mek ko rom szín he lyén ha ran gok
ér ces hang ja szó lí tott az is ten tisz te -
let re. A kör be fu tó kar zat tal épí tett
temp lo munk igé re áhí to zó em be -
rek kel volt te le. Kép ze le tem ben so -
ká ig így élt az Is ten há za. 

Ma szór vány ban élek, nem hal lom
temp lo mom ha rang ja i nak hang ját.
Egy-egy kis temp lom vagy ima ház
lát tán D. Ka pi Bé la (1879–1957) püs -
pök nek egy meg sár gult jegy ző könyv -
ben fel lelt sza vai jut nak eszem be,
ame lyek Len ti temp lo má nak ava tá -
sa kor hang zot tak el 1932-ben: „Ki -
csiny, új temp lo munk em be ri sze -
mek kel könnyen meg mér he tő, mind -
össze né hány mé ter. Sze líd bol to za ta,
egy sze rű ol tá ra, min den dísz nél kü -
li, fe hér fa lai van nak, de még is ugyan -
az a hi va tá sa, ami a leg dí sze sebb,
már vány fa lú, ha tal mas ku po lá jú
dóm nak…” Sza va i nak igaz sá gát sok -
szor meg ta pasz tal tam.

Kü lön le ges ha son ló sá got, foly to -
nos sá got, egy sze rű sé get is su gall tak
szá mom ra Ka pi püs pök sza vai jú ni -
us 27-én Mó ron, s nagy lel ki bé kes -
sé get ad tak egy ked ves ese mény al -
kal má ból. Nem temp lo mot avat tak,
nem püs pök vé gez te a szer tar tást, ha -
rang he lyett kis csen gő hí vo ga tott –
még is. Mi vel a temp lom épí tés csak
dé del ge tett vá gya a mó ri evan gé li ku -
sok nak, ezért nagy örö mük volt – eb -
ben osz toz hat tam ve lük –, hogy fe -
hér fa lú ima há zuk szak ér te lem mel
par ko sí tott kert jét fel avat hat ta Ka pi
Zol tán pusz ta vám–mó ri lel kész, a
haj da ni püs pök uno ká ja. 

Mór a 16. szá zad ban a kör nyék
leg né pe sebb te le pü lé se volt. La kói –
evan gé li kus, majd re for má tus pré di -
ká to rok ve ze té se mel lett – ko rán a
re for má ció hí vei let tek. A fa lu a tö -
rök hó dolt ság el ső év ti ze de i ben el -
nép te le ne dett. A 17. szá zad ban el ső -
ként le te le pü lők ma gya r re for má tu -
sok vol tak, majd az 1697-től 1750-ig
tar tó be te le pí tés so rán né met nem -

ze ti sé gű ka to li ku sok ér kez tek. Az új
be te le pí tés és az el len re for má ció
kö vet kez té ben je len tő sen meg vál to -
zott a fe le ke ze ti arány. Egy 1745-ből
szár ma zó vizs gá lat 738 ka to li kus,
25 re for má tus, 7 evan gé li kus, 7 ve -
gyes és 5 iz ra e li ta csa lá dot em lít
Mór ról. 

A 19. szá zad vé gén az evan gé li ku -
sok 60-an vol tak, s szo ros kap cso lat -
ban áll tak a he lyi re for má tus egy ház -
zal. 1900-ban kö zös re for má tus–
evan gé li kus ol va só kör ala kult. Az
el ső evan gé li kus kon fir má ci ót a mó -
ri re for má tus temp lom ban tar tot ták.
Az 1940-ben ki adott egy ház egye te -
mi név tár ban a te le pü lés 158 evan gé -
li kus sal sze re pel Pusz ta vám szór vá -
nyai kö zött, de va ló já ban már fi ók -
egy ház ként mű kö dött. Az 1948-as ki -
te le pí tés és a tár sa dal mi vál to zá sok
kö vet kez té ben a szer ve zett kö zös sé -
gi élet meg szűnt.

Az új rend szer s az ipa ro so dás ha -

tá sá ra a la kos ság szá ma meg nö ve ke -
dett. A kö ze li Ba kony cser nyé ről,
Nagy ve leg ről és Pusz ta vám ról – de
az or szág tá vo li te rü le te i ről is –
egy re több evan gé li kus ke rült Mór -
ra, akik Pusz ta vám szór vá nya ként
ré sze sül tek lel ki gon do zás ban. Az
ipa ri cent rum ban az át la gos nál is
éle seb ben ha tó po li ti kai vi szo nyok
hosszú ide ig nem vol tak ked ve ző ek

a hit élet szer ve zett val lá sos ke re tek
kö zöt ti gya kor lá sá hoz. Az evan gé -
li kus kö zös ség gyü le ke zet té ala ku -
lá sá ra csak a kö rül mé nyek meg vál -
to zá sa után – a te le pü lés vá ros sá
nyil vá ní tá sát (1985) kö ve tő év ben –,
1986-ban ke rült sor. A fel is me rés
Pus kás Já nos pusz ta vá mi lel kész
ér de me.

Kül- és bel föl di tá mo ga tás sal meg -
vá sá rol ták, majd rend be tet ték a vá -
ros köz pont já ban lé vő, ko ráb ban
ügy vé di mun ka kö zös ség cél já ra hasz -
nált épü le tet, amely az óta ima há zul
szol gál. Az el ső is ten tisz te le tet 1986.
ok tó ber 5-én tar tot ták. A rend sze res
va sár- és ün nep na pi is ten tisz te le te -
ken kí vül itt foly nak a bib lia órák, a
hit tan órák, a kon fir má ci ói ok ta tá sok,
s itt kap nak he lyet a kü lön fé le egy há -
zi ren dez vé nyek. A gyü le ke zet a
szom szé dos Pusz ta vám fi li á ja. Pus -
kás Já nos nyug díj ba vo nu lá sa (1995)
óta Ka pi Zol tán a gyü le ke ze tek meg -
vá lasz tott lel ki pász to ra. 

A 2001-ben tar tott nép szám lá lás
sze rint több mint fél ezer evan gé li kus
él a vá ros ban, de az egy há zi nyil ván -
tar tás ban szá muk alig ha lad ja meg a
250-et. Az egy ház fenn tar tói já ru lé -
kot fi ze tők szá ma 100 kö rül van. A
hí vek mi előbb sze ret nék meg is mer -
ni és kö zös ség be von ni va la mennyi
evan gé li kus test vé rü ket. A gyü le ke -
ze ti kö zös ség épí tő al kal mak nak im -
már a vá ros kö ze pén lé vő, ki tű nő
adott sá gok kal ren del ke ző par ko sí tott
kert is helyszíne lehet.

A jú ni us 27-ei va sár nap dél után
tar tott kert ava tó ün nep sé gen s a
gyü le ke zet na pi és so ron kö vet ke ző
fel ada ta i nak meg be szé lé sé re is al kal -
mat adó bog rá csos sze re tet ven dég -
sé gen öt ve nen vet tek részt, majd a
fel nőt tek és gyer me kek egy aránt
nagy lel ke se dés sel vet ték bir to kuk -
ba a sok szí nű vi rá gok tól pom pá zó
ker tet.

g Dr. Já ni Já nos

Móri kertavató

A kert birtokbavétele…
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A pé csi evan gé li kus gyü le ke zet jú ni -
us 27-én há la adó is ten tisz te let ke re -
té ben mon dott kö szö ne tet Var sá nyi
Fe renc hu szon öt éves szol gá la tá ért.
A lel készt kö szön töt te Gáncs Pé ter,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke, il let -
ve a pé csi ró mai ka to li kus, gö rög ka -
to li kus és re for má tus test vér gyüle -
kezet kép vi se lői. Az al ka lom egy ben
bú csú-is ten tisz te let is volt, mi vel
Var sá nyi Fe renc jú li us 1-jé től a Du -
na ha rasz ti Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben foly tat ja szol gá la tát.

g Lé nárt Pé ter fel vé te le

Ju bi le um
és bú csú zás
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Kapi Zoltán avatóbeszédet mond
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Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Az el múlt szom ba ton dél előtt fel har -
sa nó va dász kür tök je lez ték a tár -
nok ré ti ek nek, hogy meg kez dőd tek a
köz ség fenn ál lá sá nak nyolc szá za dik
év for du ló ja tisz te le té re szer ve zett

ren dez vé nyek. A he lyi va dász ház
ud va rán emel tek kop ja fát az 1946 óta
mű kö dő Tó kö zi Va dász tár sa ság ala -
pí tó tag ja i nak em lé ké re, akik kö zül
már csak ket ten van nak élet ben.
Var ga Lász ló nak, a va dász tár sa ság el -
nö ké nek em lé ke ző sza vai után Tu bán

Jó zsef csor nai lel kész ál dot ta meg a
kop ja fát.

Ezt kö ve tő en úr va cso rás is ten -
tisz te let re hív ta az ün nep lő ket a 225
éves temp lom ha rang ja. Az ige hir de -

tés szol gá la tát Itt zés Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
vé gez te. A li tur gi ai szol gá lat ban Kiss
Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye
es pe re se, Ko há ry Fe renc lé bé nyi lel -
kész és Tu bán Jó zsef vett részt. Itt zés
Já nos Lk 19,37–40 alap ján pré di kál -

va ar ra fi gyel mez tet te az ige hall ga tó
egy ko ri és mai tár nok ré ti e ket, hogy
a szí vek ben hit ből, bé kes ség ből, sze -
re tet ből fa ka dó mi nő sé gi for ra da lom -
nak kell meg tör tén nie ah hoz, hogy
egy más ra fi gyel ve és vi gyáz va a le -
han go ló sta tisz ti kai fo lya mat el le né -
re ki bon ta koz has son a jö vő.

Az is ten tisz te let tel még nem ér tek
vé get a ju bi le u mi ün nep ség ren dez vé -
nyei, mert a né pes gyü le ke zet ez után
együtt vo nult át a fa lu köz pont já ban fel -
ál lí tott em lék fal hoz, amely re a fa lu
pe csét jét, egy Kő rö si Cso ma Sán dor-
idé ze tet, va la mint a két vi lág há bo rú hő -
si ha lot ta i nak ne ve it vés ték fel. Jan ko -
vits Fe renc né pol gár mes ter asszony
kö szön töt te a meg je len te ket, majd
Iva nics Fe renc or szág gyű lé si kép vi se -
lő le lep lez te az em lék fa lat, ame lyet ez -
után Kiss Mik lós es pe res ál dott meg.

Ez után már fa lu nap jel le get öl töt -
tek az ese mé nyek. A csor nai evan gé -
li kus gyü le ke zet ze ne ka rá nak, a Me -
ta mor fó zis nak a hang ver se nye mel -
lett al ter na tív prog ra mok kö zül vá -
lo gat hat tak a részt ve vők. Nép raj zi ki -
ál lí tás, ke men ce épí tés, fa ze kas- és
tűz zsong lőr-be mu ta tó, kéz mű ves-
fog lal ko zá sok és kü lön fé le kul tu rá lis
prog ra mok szó ra koz tat ták a meg je -
len te ket. Vé gül es te tá bor tűz zár ta a
ren dez vény so ro za tot.

Jan ko vits Fe renc né pol gár mes ter
rö vid ér té ke lé sé ben an nak a re mény -
sé gé nek adott han got, hogy bár a sta -
tisz ti kai ada tok azt mu tat ják, hogy
fogy a köz ség la kos sá ga, nagy fo kú az
el öre ge dés, nincs a te le pü lés nek óvo -
dá ja és is ko lá ja, még is le het jö vő je a
fa lu nak és az evan gé li kus gyü le ke zet -
nek, ta lán még újabb nyolc száz évig.
Ezt a re mény sé get erő sí ti, hogy az
utób bi idő ben nyolc-tíz fi a tal csa lád
te le pe dett le a fa lu ban, akik csend re
és nyu ga lom ra vágy tak.

g K. M.

Tár nok ré ti nyolc száz éves

Badacsonytomaj de. 9.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonfüred de. 9.; Balatonfűzfő
(református templom) du. fél 3.; Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de. 11.; Felsődörgicse
de. 11.; Fonyód de. fél 10.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kőröshegy (református
templom) du. fél 3.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.; Nemesleányfalu
du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa de. háromnegyed 10.;
Veszprém de. 10.; Zamárdi (Aradi utcai imaház) du. 4.; Zánka de. fél 9.

német nyelv istentiszteletek
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.
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„Nem ti vá lasz tot ta tok ki en -
gem, ha nem én vá lasz tot ta lak
ki, és ren del te tek ti te ket ar ra,
hogy el men je tek, és gyü möl csöt
te rem je tek.” (Jn 15,16a) Is ten
irán ti há lá val és öröm mel hí -
vom meg Önt és ked ves csa lád -
ját jú li us 11-én, va sár nap 16
óra kor a nyír egy há zi evan gé li -
kus Nagy temp lom ba, ahol dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke lel késszé
avat. Ké rem, hogy je len lé té vel
tisz tel je meg ezt a szá mom ra
meg is mé tel he tet len al kal mat.
Erős vár a mi Is te nünk!

Asz ta los Ri chárd

„Ne szé gyelld hát a mi Urunk -
ról szó ló bi zony ság té telt, se en -
gem, az ő fog lyát, ha nem szen -
vedj ve lem együtt az evan gé li u -
mért, Is ten ere je ál tal.” (2Tim
1,8) Is ten irán ti há lá val tu da -
tom, hogy jú li us 10-én, szom ba -
ton 15 óra kor a pat var ci evan -
gé li kus temp lom ban dr. Fa bi ny
Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke lel késszé szen tel.
Az ün ne pi is ten tisz te let re és az
azt kö ve tő fo ga dás ra sze re tet -
tel meg hí vom.

Chi kán Ka ta lin

„Nem az egész sé ge sek nek van
szük sé gük or vos ra, ha nem a be -
te gek nek; nem azért jöt tem, hogy
az iga za kat hív jam, ha nem hogy
a bű nö sö ket.” (Mk 2,17) Is ten nek
há lát ad va tu da tom, hogy jú li us
10-én, szom ba ton dél előtt 10
óra kor a gy őrs á gi evan gé li kus
temp lom ban ün ne pi is ten tisz -
te let ke re té ben Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke lel késszé szen tel.
Sze re tet tel vá rom Önt és ked ves
csa lád ját er re az ün nep re és az
azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Pong rácz Má té

„Elég ne ked az én ke gyel mem,
mert az én erőm erőt len ség ál tal
ér cél hoz.” (2Kor 12,9) Is ten irán ti
há lá val tu da tom, hogy jú li us 10-
én 11 óra kor a mo há csi evan gé -
li kus temp lom ban Gáncs Pé ter, a
Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke lel -
késszé avat. Sze re tet tel hí vom
Önt és csa lád ját az ün ne pi is ten -
tisz te let re.

Unyi Ani kó

„Mert a ke reszt ről szó ló be széd bo -
lond ság ugyan azok nak, akik el -
vesz nek, de ne künk, akik üd vö zü -
lünk, Is ten ere je.” (1Kor 1,18) Is ten
irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li -
us 10-én, szom ba ton 15 óra 30
perc kor a sop ro ni evan gé li kus
temp lom ban Itt zés Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke lel késszé szen tel. Sze re -
tet tel vá rom Önt és ked ves csa lád -
ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az
azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Welt ler Gá bor

„…akik az Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál, azoknak,
akiket elhatározása szerint el hí -
vott.” (Róm 8,24) Is ten irán ti há -
lá val tu da tom, hogy jú li us 10-én,
szom ba ton dél előtt 10 óra kor a
szü gyi evan gé li kus temp lom ban
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke lel késszé
avat. Sze re tet tel vá rom Önt és
ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten -
tisz te let re.

Tö rök Anett
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b Nagy sza bá sú, egész na pos ren dez vény so ro zat tal em lé ke zett meg a
Győr-Mo so ni Egy ház me gye te rü le tén fek vő Tár nok ré ti ar ról, hogy
nyolc száz év vel ez előtt em lí tet ték elő ször írá sos for má ban a te le pü -
lés ne vét. A fa lu egy kor vi rág zó evan gé li kus köz ség volt. Az 1914-es
nép szám lá lás ada tai sze rint 527 la ko sa volt Tár nok ré ti nek, kö zü lük
513 volt evan gé li kus. 1940-ben még en nél is töb ben, 540-en lak tak a
fa lu ban, szin te csak evan gé li ku sok. Je len leg már csak 214-en lak ják
a köz sé get, kö zülük a leg utób bi nép szám lá lás al kal má val 151-en val -
lot ták ma gu kat evan gé li kus nak. A nyolc szá za dik év for du ló mel lett egy
má sik ju bi le u mot is ün ne pel tek, még pe dig azt, hogy 225 éve épült fel
a fa lu evan gé li kus temp lo ma. Az ün nep sé gen a hely bé li e ken kí vül na -
gyon sok Tár nok ré ti ből el szár ma zott ven dég is részt vett.

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let 2010. évi nyá ri kon fe ren ci á ját jú -
li us 8. és 11. kö zött ren de zi a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa -
ba, Szé che nyi u. 8–12.). A kon fe ren cia csü tör tö kön 10 órá tól va sár nap
13 órá ig tart. Té ma: „Légy bé ke kö vet!” – Meg bé ké lés, ki en gesz te lő dés, bé -
kes ség egy más sal, ön ma gunk kal.

A kon fe ren ci án ven dég szol gá la tot vál lal tak: Gáncs Pé ter püs pök, Jean-
Cla ude Ma sum bu ko Leya kon gói kül misszi ói lel kész, Or bán At ti la lel -
kész, Szir mai Zol tán nyu gal ma zott es pe res, Vá ri Krisz ti na lel kész, dr.
Fischl Vil mos lel kész.

Le he tő sé get kí ná lunk gyer me kes csa lá dok rész vé te lé re: a fel nőtt prog -
ra mok kal pár hu za mo san gyer mek fog lal ko zá sok lesz nek a kül misszi ói
if jú sá gi és gyer mek tá bor ke re té ben, ame lyet jú li us 7-én dél után tól 13-
án dé lig tar tunk. Téma: „Légy örömmondó!”

Je lent kez ni pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben le het a kö vet ke ző
el ér he tő sé ge ken: Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let: 1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.; Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár: 20/620-2789, mar git.szir -
mai@lu the ran.hu; B. Pin tér Már ta lel ké szi el nök: 20/824-2791, mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu. Az if jú sá gi tá bor ra Gaál Já nos if jú sá gi fe le lős nél: 20/824-
5541, gaal.janos@gmail.com.

Je lent ke zé si ha tár idő: jú li us 5.
Rész vé te li díj fel nőt tek ré szé re 10 000 fo rint + 500 fo rint ágy ne mű -

hasz ná lat, gyer me kek nek jú li us 7-től 13-ig (a tel jes idő tar tam ra) tíz éves
kor alatt 9 000 fo rint, tíz éves kor fe lett 18 000 fo rint.

A tá mo ga tás ra szo ru ló kat bá to rít juk, hogy je lent ke zés kor je lez zék, ha
hoz zá já ru lást kér nek.

Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár

H I R D E T É S

KÖZ LE MÉNY
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let ben a püs pö ki tit ká ri fel ada to -
kat jú li us 1-jé től Wisz ki densz ky
And rás lát ja el. El ér he tő sé gei a
kö vet ke zők: mo bil (flot tás):
20/620-2966, e-mail: and -
ras.wisz ki densz ky@lu the ran.hu.

A ke rü let ko ráb bi püs pö ki tit -
ká ra, Smi dé li usz And rás gyü le -
ke ze ti lel kész ként foly tat ja szol -
gá la tát.

H I R D E T É S

„Kö zös asz tal” ci gány tá bor
Hely szín: Szen te tor nya (Oros há za). Idő pont: jú li us 30. – au gusz tus 3. Je -
lent ke zők kö re: ci gány vagy a ci gány ság fe lé el hi va tott sá got ér ző fel nőt -
tek. Prog ram: áhí ta tok, bib lia kö rök, a ci gány ság kul tú rá já val kap cso la -
tos elő adá sok, kéz mű ves ke dés, ki rán du lás, Ama ro Del ze ne kar (Kár pát -
al ja). El he lye zés: tá bo ri kö rül mé nyek – tö meg szál lás, mat ra cok kal
(ágy ne mű ről, ágy ne mű hu zat ról min den ki ma ga gon dos ko dik).

Je lent ke zés, ér dek lő dés: Ba kay Pé ter nél (pba kay@gmail.com, 20/824-
5742). Je lent ke zé si ha tár idő: jú li us 12. Rész vé te li díj nincs, azok tól, akik meg -
te he tik, tá mo ga tó ado mányt el fo ga dunk. (A tá bor rész le tes prog ram ja meg -
ta lál ha tó az oros há zi gyü le ke ze ti hon la pon: oros ha za.lu the ran.hu – Lin -
kek – oros ha za-leany egy ha zak.lu the ran.hu – „Kö zös asz tal” tá bor.)

H I R D E T É S

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al -
kal mát jú li us 6-án, ked den 18
órai kez det tel tart juk a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá já nak föld szin ti ter -
mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). Ven dé günk Je an-Cla ude
Ma sum bu ko Leya, a Kon gói
Evan gé li kus Egy ház kül ügyi re -
fe ren se lesz. Min den 25–50 év
kö zöt ti egye dül ál lót – nem re, fe -
le ke zet re va ló te kin tet nél kül –
sok sze re tet tel vá runk. Az al ka -
lom ról ér dek lőd ni a 20/824-
2791-es mo bil szá mon, va la mint
a mar ta.pin ter@lu the ran.hu
e-mail cí men le het.

A Pá rat lan klub öt let gaz dái és
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház Női Misszi ó ja

H I R D E T É S
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„Szó szék ről ezt még so ha nem hal lot tam”
Ked ves Ri bár Já nos! A jú ni us 20-i Evan gé li kus Élet ben meg je lent cik két (Va -
sár na pok ün nep nél kül?, 1. o.) el ol vas va alig akar tam el hin ni, hogy va ló ban
az öné ez az erő sen ne ga tív hang vé te lű írás. Ko ráb bi cik kei nem ilye nek vol -
tak. Va jon mi le he tett a cél ja ez zel a de presszi ót árasz tó írás sal? Le bi lin cse -
lő, szel le mes stí lu sá val föl ráz ni a kö zöm bös ség be süllyedt ol va só kat? Po zi -
tív szán dé kot sze ret nék föl fe dez ni ben ne, egy elő re nem si ke rül. Ne ga tí vu -
mok han goz ta tá sá val ho gyan le het ne po zi tív ered ményt el ér ni? Köz ben ke -
re sem azo kat a mon da to kat, ame lye ket el tu dok fo gad ni igaz nak – de azon -
nal mel lé jük kí ván ko zik az el len ke ző jük is.

Igaz, hogy a kö zöm bös ség fáj dal ma san van je len egy há zunk ban, de nem
igaz, hogy ez ál ta lá no san jel lem ző, hogy lé tez ne ti pi ku san „evan gé li kus kö -
zöm bös ség”. Igaz, hogy nem min dig iz gal mas a pré di ká ció, de nem igaz, hogy
ak kor már ha tás ta lan, és nem is volt ér de mes meg hall gat ni. Igaz, hogy so -
kan val lá sos meg szo kás ból jár nak temp lom ba, de nem igaz, hogy a rend sze -
re sen temp lom ba já rók mind ilye nek. Cik ké nek van egy ilyen mon da ta: „…azt
mond juk […], nem a hit a dön tő, ha nem az en ge del mes ség: amit az egy ház
mond, azt be kell tar ta ni.” Nem fon tos a hit? Szó szék ről ezt még so ha nem
hal lot tam. És ar ról a „köz tes ál la pot ról” sem, amely nek az ecse te lé sé re több -
ször is vissza tér, ami kor „Jé zus tá vol, és Lé lek nincs”.

Igaz, hogy nem él jük át a Lé lek sod ró ere jű ki ára dá sát, de lel ki ál la po tunk
mi ért ha son lí ta na az el ső ta nít vá nyo ké hoz, akik től a menny be me ne tel és pün -
kösd kö zött tíz na pig va ló ban tá vol volt Jé zus, és Lé lek még nem volt? Ők
hit tek az ígé ret ben, vár tak, és csend ben imád koz tak. Nem kel le ne ne künk
is ezt csi nál nunk? 

Mi ugyan nem vár ha tunk egy újabb pün kös döt, nincs is rá szük ség. A Szent -
lé lek az el ső pün kösd óta fo lya ma to san mű kö dik. Ma gá ra ves sen, aki nem
ta pasz tal ja meg. Mert most is van nak élő, gya ra po dó gyü le ke ze tek, amint
a cik ke szom széd sá gá ban meg je lent be szá mo ló (Mén fő csa nak) is ta nú sít ja.
Te hát a sok ne ga tív ál ta lá no sí tás mel lett ve gyük ész re az elő re mu ta tó, föl -
eme lő tör té né se ket is.

Cik ke vé gén van egy na gyon jó, meg szív le len dő po zi tí vum: „…hoz za tok
ti egy bel ső dön tést a szí ve tek ben, hogy ké szek vagy tok fo gad ni a Szent lel -
ket.” Va ló ban, mind nyá junk nak er re van szük sé günk, kö zöm bö sök nek, de -
presszi ó sok nak, a hí vők nek, min dig, új ra és új ra. Ad junk hát há lát bol do -
gan a Szent lé lek meg ta pasz talt mun ká já ért.

Ked ves Ri bár Já nos! Vá rom to váb bi cik ke it.
La borczi Zol tán né (Budapest)

Fog ság ban – még is sza ba don!
Szent há rom ság ün ne pe után a má so dik va sár nap nyolc an lá to ga tást tet tünk
a vá ci bör tön ben. Hár man szol gá lat tal ké szül tek, öten ér dek lő dő ként vet -
tünk részt a dél előt ti is ten tisz te le ten. Csu ka Ta más né re for má tus bör tön -
lel kész ve ze té sé vel ju tot tunk el a kul túr te rem be, ahol La jos sal, egy bent la -
kó, ott szol gá ló test vér rel együtt imád koz tunk az al ka lo mért. 

A te rem ha ma ro san meg telt az ér ke ző, ben nün ket kéz fo gás sal és „Ál dás,
bé kes ség” üd vöz lés sel kö szön tő ra bok kal, mint egy öt ven-hat van fő vel. Is ten
di cső í té sé vel (öt ven perc!) kez dő dött az al ka lom, az ál ta luk fo lya ma to san kért
da lok ének lé sé vel. A tisz tán zen gő fér fi kó rus éne ke be töl töt te a ter met, le -
bon tot ta a ben nün ket kö rül ve vő rá cso kat, fa la kat, zárt aj tó kat, és nem volt
más, mint az Úr Lel ké nek je len lé té ben át élt sza bad ság, öröm, bé kes ség. Fan -
tasz ti kus és egy ben meg ha tó volt át él ni az élő gyü le ke ze ti kö zös ség be tar -
to zást, füg get le nül at tól, hogy ki hon nan ér ke zett a te rem be – egyek vol tunk
Is ten Szent lel ke ál tal.

Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész gi tár ral kí sért éne -
ke után Ban ka Gab ri el la szín mű vész ad ta elő mély át élés sel Ba bits Mi hály
Jó nás köny ve cí mű mű vét. Köz ben lét re jött az elő adó és a hall ga tó ság köz ti
kap cso lat, a lé lek től lé le kig ha tó érin tés fe szült sé ge.

A misszi ói lel kész ve ze té sé vel két dalt éne kel tek kö zö sen az egy be gyűl -
tek, majd Sze ve ré nyi Já nos ige szol gá la ta kö vet ke zett Mt 22,1–10 alap ján. A
Szent lé lek ve ze té se ál tal hir de tett üze net a szív mély sé gé ig ha tol va hol könnye -
ket, hol mo solyt fa kasz -
tott az ar co kon sze mé -
lyes meg szó lí tá sá val.

Do bó Lász ló, a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus
gyü le ke zet tag ja Böj te
Csa ba er dé lyi fe ren ces
szer ze tes egy írá sát ol -
vas ta fel, majd az egyik
bent la kó tett bi zony -
sá got Jé zus Krisz tus ról
mint Sza ba dí tó já ról,
Meg vál tó já ról. Döb be -
ne tes volt fel is mer ni az élő Úr cse lek vé sét a szí vek ben, ta pasz tal ni a min -
de ne ket át öle lő, meg újí tó Is ten sze re te tét. Az ő igé je „élő és ha tó”, el vég zi
a szív cse rét, a sza ba dítást bű ne ink fog sá gá ból, aho gyan er ről bi zony sá got
tett a bör tön egyik la kó ja, aki alig vár ja, hogy új éle tét csa lád ja kö ré ben is
meg él hes se.

A kö zös bú csú zó ének (Ál dá sod dal me gyünk in nen el…) után volt le he -
tő ség az egyé nen kén ti kéz fo gás sal, ál dás kí vá nás sal tör té nő el kö szö nés re.

A fog va tar tot tak kal va ló ta lál ko zás után Csu ka Ta más né lel kész nő iro dá -
já ban to váb bi tör té ne te ket hall hat tunk a bör tön ből hí vő ként sza ba dul tak éle -
té ről. Az így meg sza ba dult lé lek nek tel je sen ter mé sze tes, hogy az ut cán ta -
lált négy mil lió (!) fo rin tot nem te szi zseb re, há lát ad va az Úr nak ér te, ha nem
imád ság után vissza ad ja jo gos tu laj do no sá nak – ez tör tént négy hit re ju tott
ci gány test vé rünk kel.

Es te tud tuk meg, hogy a dél utá ni bib lia órán egy „ter ro ris ta” ad ta át éle -
tét Meg vál tó já nak, és nyolc an tet tek ta nú sá got Jé zus Krisz tus sze re te té ről.

A vá ci fegy ház ban ré sze sei le het tünk az éb re dés nek: gyil ko sok, be tö rők,
pe do fi lok, ho mo sze xu á li sok, dro go sok tér nek meg, kap nak új éle tet.

Is ten nek le gyen há la ezért a dél előt tért, ami ért erő söd het tünk hi tünk ben
a gyü le ke ze ti kö zös ség hi te ál tal, akik kül ső fog sá guk el le né re még is Is ten gyer -
me ke i nek sza bad sá gá ban él nek!

Las sú Ta más né (Várpalota)
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Teo ló gusko rom ban, a het ve nes évek -
ben ér de kes új don ság nak szá mí tott,
hogy szá mos af ro a me ri kai gyü le ke -
zet ben a ke resz ten füg gő Jé zust né -
ger ként áb rá zol ták. Em lék szem, hogy
vi szony lag né pes év fo lya mom ban
egye dül én üt köz tem meg ezen. Bár
meg ér tet tem a pol gár jo gi moz ga -
lom ban részt ve vő szí nes bő rű ame -
ri ka i ak szán dé kát, az ilyen áb rá zo lás -
sal egyet ér te ni még sem tud tam. A
Sch midt Jó zsef né le ve lé ben (Meg ta -
pasz ta lá som és ije del mem, Evan gé li -
kus Élet, jú ni us 27., 15. o.) le írt eset –
meg lá tá som sze rint – ak ko ri ag go dal -
ma i mat iga zol ja.

A né ger Jé zust áb rá zo ló fe szü le -
tek al ko tói a het ve nes évek ben azt
a hi tü ket fe jez ték ki, hogy Jé zus
szo li dá ris a má sod ran gú ál lam pol -
gár ként ke zelt af ro a me ri ka i ak szen -
ve dé sé vel. Ez rend ben is len ne, csak
a ki fe je zés mód ja prob lé más. Jé zus
ugyan is tör té nel mi sze mély ként öl -
tött tes tet, tör té ne te sen fe hér em -
ber ként. Ez nem mond el le ne an nak,
hogy ő a szí nes bő rű ek Meg vál tó ja
is. Ám ha ezt az igaz sá got egy mű -
vész olyan mó don akar ja ki fe jez ni,
hogy Jé zust szí nes bő rű ként áb rá zol -
ja, ak kor – szán dé kán kí vül – hoz -

zá já rul Jé zus tör té nel mi sze mély ből
mi to lo gi kus fi gu rá vá va ló át vál toz -
ta tá sá hoz, ami be lát ha tat lan kö vet -
kez mé nyek kel jár.

A „Jé zus, a pártus her ceg”, il let ve
a „ma gyar Jé zus” el mé let ki öt lői sem
mást tesz nek: a tör té nel mi sze mély -
ként tes tet öl tött Jé zust mi to lo gi kus
fi gu rá vá ala kít ják, és adott eset ben
a ma gyar nem ze ti mi to ló gia ré szé vé
pró bál ják ten ni. Ez nem csak ve szé -
lyes, de ki me rí ti az új szö vet sé gi szó -
hasz ná lat ba Já nos apos tol ál tal be ve -
ze tett an ti-Krisz tus fo gal mát. Hi -
szen az an ti-Krisz tus nem Krisz tus-
ta ga dót je lent, ha nem Krisz tus „an -
ti” vál to za tát: olyan va la kit, akit bár
Krisz tus nak mon da nak, tar tal má -
ban min den ben a krisz tu si el len té tét
kép vi se li.

Néz zük a leg lé nye ge sebb kér dést,
a bűn meg ol dá sá nak kér dé sét. Az Új -
szö vet ség ta nú sá ga sze rint Jé zus a bűn
egyet len le het sé ges – ha tet szik,
krisz tu si – meg ol dá sa ként a bűn bo -
csá na tot hir de ti. Ez zel szem ben Ba -
diny Jós Fe renc Jé zus, a pártus her ceg
cí mű köny vé ben több ször is le ír ja,
hogy a bűnt nem meg bo csá ta ni, ha -
nem jó vá ten ni kell. Így vál toz tat ja Jé -
zust egy meg bo csá tást nem is me rő

ke resz tény ség mi to lo gi kus meg vál tó -
já vá, va ló já ban iga zi an ti-Krisz tus sá.

Ami kor eh hez Jé zus – Má ria ré vén
va ló – zsi dó szár ma zá sá nak ta ga dá -
sa is pá ro sul, a meg bo csá tást nem is -
me rő an ti-Krisz tus sá tett Jé zus mi -
to lo gi zált fi gu rá ja al kal mas esz kö ze
lesz a bű nét jó vá ten ni nem aka ró
„Krisz tus-gyil kos” zsi dó ság el le ni –
egy elő re csak – szel le mi had já rat nak.

Ba diny köny vé ben rend re „bi zo -
nyos for rá sok ra” hi vat ko zik, ame lye -
ket so ha nem je löl meg, ami kor Jé -
zus nak a pártus Adi a be ne ural ko dó -
csa lád ból va ló her ce gi szár ma zá sát
ál lít ja. Igaz, hogy ne kem csak a vi lág -
há lón volt al kal mam az Adi a be ne
név nek utá na néz ni, de ott csak azt ta -
lál tam, hogy az óko ri Pár ti á nak volt
egy Adi a be ne ne vű tar to má nya.
Sem mi több. Kí ván csi an vá rom,
hogy a pártus Jé zus el mé let kép vi se -
lői „bi zo nyos for rá sa i kat” pon to sab -
ban meg je löl jék. Mert ők tar toz nak
az új szö vet sé gi ha gyo mánnyal szö ges
el len tét ben ál ló té te lük bi zo nyí tá sá -
val, és nem a két ezer éves ha gyo mány
ápo ló it ter he li bár mi lyen bi zo nyí tás
kö te le zett sé ge.

Vég he lyi An tal
lel kész (Bu da pest)
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Mí tosz kép zés: az an ti-Krisz tus új ko ri meg je le né se – Hoz zá szó lás Sch midt Jó zsef né
ol va sói le ve lé hez

Az in ter net tet te is mert té a hy per text
fo gal mát, amely lé nye gét te kint ve
olyan do ku men tu mo kat je lent, ame -
lye ket nem kell li ne á ri san ol vas ni, ha -
nem a ben nük lé vő lin kek nek kö -
szön he tő en ug rál ni le het az egyes tar -
tal mi egy sé gek kö zött, sőt a vi lág há -
ló ra ve tít ve a kü lön bö ző hon la pok
kö zött is ez a mű kö dé si me cha niz -
mus ér vé nye sül.

Az in for má ció szer ve zé sé nek ez a
le he tő sé ge szin te ma gá val hoz ta azt
az el vá rást, hogy az on-line mé dia
hír anya ga it is el kell lát ni a hát tér in -
for má ci ók ra mu ta tó lin kek kel. Így
pél dá ul egy „hí res em ber” em lí té se
ese tén a ve le fog lal ko zó Wi ki pé dia-
szó cikk re vagy egy új el mé let be mu -
ta tá sa kor a pró és kont ra ér ve ket fel -
vo nul ta tó ol da lak ra kell köz vet le nül
irá nyí ta ni az ol va sót.

Mű kö dé sét te kint ve a lin kek rend -
sze re na gyon ha son lít a köny vek ben
hasz ná la tos láb jegy ze te ké hez, hi -
szen va ló já ban ott is az tör té nik,
hogy az ere de ti kör nye zet ből ki -
emel ve plusz in for má ci ók hoz le het
hoz zá jut ni. És ép pen a láb jegy ze tek -
kel mu ta tott ha son ló ság mi att ér de -
kes meg vizs gál ni a lin kek sze re pét az
in ter ne tes do ku men tu mok ban. A
leg több em bert ugyan is za var ják a
láb jegy ze tek. Mi vel meg akaszt ják
az ol va sás me ne tét, ne he zít he tik a
meg ér tés fo lya ma tát, ugyan ak kor
ha ki hagy ja őket az ol va só, ak kor ál -
lan dó fruszt rá ció éri, hogy va la mi
fon tos ról eset leg le ma radt. Ilyen ál -
la pot ban ol vas ni pe dig szin tén nem
se gí ti elő a tar ta lom leg ha té ko nyabb
be fo ga dá sát.

Újab ban egyes ku ta tá sok ered -
mé nyei ép pen ar ra mu tat nak, hogy
bár lin ke ken ke resz tül gyor san bő vít -
he tő a ho ri zon tá lis tu dás, de az is me -
re tek mé lyebb el sa já tí tá sá nak ké -
pes sé ge ez zel pár hu za mo san csök -
ken. Egye sek egye ne sen azt ál lít ják,
hogy ez ál tal a rö vid tá vú me mó ria ka -
pa ci tá sa is csök ken.

Nyu god tan mond hat ni, hogy az
át la gos in ter ne te ző a „Go og le-ge -
ne rá ció” tag ja: több te rü le tet át fo gó,
de job bá ra fel szí nes is me re tei van nak
– a rész le te ket te kint ve már ke vés bé

van kép ben, vi szont min dig ma ga biz -
to san hasz nál ja az in ter ne tes ke re ső -
ket. Bár a pszi cho ló gia há rom éves
kor kö rü li idő pont ra te szi azt a fá zist,
ami kor egy kis gyer mek agyá nak szer -
ke ze te tel je sen ki ala kul, me mó ri ánk
meg vál to zott hasz ná la tá nak ha tá -
sá ra ez is mó do sul hat.

Hoz zá járulhat eh hez az, hogy a
web ket tő ré vén fo lya ma tos in ge rek
érik az agyat. Aki ak tív Fa ce book- és
Twit ter-fel hasz ná ló, akár pár má -
sod per cen ként is kap hat új im pul zu -
so kat, ame lye ket az agyá nak fel kell
dol goz nia. Aki pe dig emel lett ál lan -
dó an nyit va tart ja e-mail pos ta fi ók -
ját, fo lya ma to san cha tel, eset leg RSS-
ol va só já ban perc re pon to san kö ve ti
az új cik ke ket, akár a tel jes nap ját is
ki tud ja töl te ni az őt érő in for má ci -
ók meg ér té sé vel és rend sze re zé sé vel.
Rá adá sul a füg gő ség lét re jöt te or vo -
si in do kok kal is ma gya ráz ha tó,
ugyan is a fo lya ma tos vál to ga tás az
on-line fe lü le tek kö zött és az ezek hez
kap cso ló dó in ter ak ci ók mind a szer -
ve zet do pa min ter me lé sét ser ken tik,

er ről pe dig idő vel egy re ne he zebb
lesz le mon da ni.

Hosszú tá von mind ez mély re ha tó
kö vet kez mé nyek kel jár, vi lá gunk
alap ve tő mű kö dé sé re – az ok ta tá si
rend sze rek től a min den na pos mun -
ka jel le gé ig – van be fo lyás sal.

Mo dern tár sa dal munk a ja vak
szű kös sé gé re épül. Azért nin csen
min den ki nek Fer ra ri ja vagy arany ból
ké szí tett für dő kád ja, mert az erő for -
rá sok csak kor lá to zott mennyi ség ben
lel he tők fel, így bár ki nek nem áll nak
ren del ke zé sé re. A mos ta ni in for má -
ció döm ping azon ban pon to san en -
nek az el len té te, ugyan is eb ből a jó -

szág ból je len leg jó val több ke let ke zik,
mint amennyit el tud nánk fo gyasz -
ta ni. És ép pen mi ma gunk vál tunk a
„szűk ke reszt met szet té”, ame lyen
nem fér át az in for má ció mennyi ség.

A kér dés, hogy va jon min den ki fel -
száll na-e egy őrült se bes ség gel szá -
gul dó vo nat ra, amely ről nem le het le -
száll ni. Fel ké szül tünk-e ar ra, hogy a
kö zös sé gi in ter net alap ja i ban vál -
toz tat hat ja meg más em be rek kel al -
ko tott há ló za ta in kat? Egy ál ta lán fúj -
hat-e a Szent lé lek a wi fin ke resz tül?
A Szél ró zsa ta lál ko zó pén tek dél utá -
ni kis szín pa dos be szél ge té sén
( http://www.szel ro z sa tal al ko -
zo.hu/?q=no de/155) min den bi -
zonnyal ezek ről is szó lesz.

g Nagy Ben ce

Lin kek és in ge rek
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
21.00 / m1
6 : 3, avagy játszd új ra, Tut ti!
(ma gyar víg já ték, 1998) (90')
A hí res meccs kez dő rú gá sa
előtt meg je le nik egy fér fi. Nem
tud ni, hon nan jött, de el ront ja
a szur ko lás örö mét, mert elő -
re be mond ja a gó lo kat. Ma gát
így is ne ve zi: Tut ti. He lén, a
ki te le pí tés ből ép pen vissza -
tért és ut ca sep rői mun ka kört
be töl tő hölgy ve szi párt fo gá -
sá ba a kü lö nös urat. He lén és
Tut ti együtt vé gig szá guld ják
az an gol–ma gyar mér kő zés
Sze pe si-fé le köz ve tí té sé nek
más fél órá ját. Azon ban az ál -
lam vé de lem is fel fi gyelt a fic -
kó ra, ezért me ne kül ni ük kell.

HÉTFŐ

8.15 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
11.30 / TV2
Te li ta lá lat
(ma gyar já ték film, 2003) (90')
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Di et rich
Bux te hu de
Za rán do kok vá ro sa, Lü beck
21.35 / Bar tók rá dió
Bach: c-moll trió szo ná ta a
Mu si ca lis ches Op fer ből,
BWV. 1079. No. 8.
23.35 / Du na Tv
Múlt idő ’90
A hi szé keny ség vám sze dői…
Pi ra mis já té kok ki csik nek és
na gyok nak a 90-es évek ben

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Te le mann: Du aber, Da ni el,
ge he hin – kan tá ta
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
20.30 / Du na Tv
Vám men tes há zas ság
(ma gyar–finn film drá ma,
1980) (96')
21.00 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005
(úti film) (57')
21.00 / Film mú ze um
Két fél idő a po kol ban
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1961) (122')
1.25 / TV2
Chi co
(né met–hor vát–ma gyar–
chilei ka land film, 2001) (110')

SZERDA

13.00 / 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
Hafen scher Ká roly evan gé li -
kus lel kész be szél ge té se
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Sík Sán dor ver sei
16.05 / Hír Tv
Ősök te re
19.35 / Bar tók rá dió
A Con cer to Bu da pest
Brahms-hang ver se nye
22.35 / Du na Tv
No o ra
(irá ni film drá ma, 2003)
(84')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.20 / m2
Van öt per ce? Bach: Má té-
pas sió – nyi tó kó rus
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Di et rich
Bux te hu de
„Ó, bol dog órák!”
17.30 / PAX
Lé lek és épí té szet
(port ré film) (19')
Ben czúr Lász ló port ré ja
19.45 / Kos suth rá dió
Da lo ló vi zek. Dé vai Nagy
Kamil la le me zé ről
21.00 / m1
A vá gya ko zás nap jai
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 2009) (104')
21.00 / Du na Tv
Az el szánt dip lo ma ta
(né met–an gol film drá ma,
2005) (129')

PÉNTEK

13.45 / m2
Ma gyar el sők (ma gyar is me -
ret ter jesz tő film so ro zat) (15')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Gon do la tok az idő ről
19.00 / Du na Tv
Klí ma vál ság
(fran cia–ja pán do ku men -
tum film, 2008) (52')
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a fer tő di
Es ter há zy-kas télyt
A Bu da pes ti Vo nó sok XVI.
Haydn-fesz ti vál ja
21.00 / m1
Schönb run ni kon cert (90')
Nyár es ti kon cert a Bé csi Fil -
har mo ni ku sok kal a schönb -
run ni kas tély park já ban
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
A két kö zép pont
Gyök össy End re köny vé ből
Ké ke si Eni kő ol vas fel

SZOMBAT

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egy misszi o ná ri us Pe ru ban
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net, hang sze rel ve
15.30 / Hír Tv
Ba la ton Bike Fest
21.10 / PAX
Ki töl tött űr (port ré film) (33')
Szi ta Ist ván evan gé li kus
lelkész
21.10 / Du na Tv
Fény az éj sza ká ban
(fran cia té vé film) (95')
1. rész
23.00 / m2
A vö rös ka ka du
(né met film drá ma, 2006)
(128')
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ős be mu ta tók hang fel vé te lei

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a deb re ce ni
Nagytemp lom ból
Igét hir det: Bölcs kei Gusz táv
püs pök
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.15 / m1
Bib li ai je le ne tek könyv kö té se ken
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Ma gyar or go na épí té szet
1. rész
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Acapel la
Kó rus mu zsi ka
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ádám al mái (dán–né met
vígjá ték, 2005) (91')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Nyolc év szá zad kan tá tái,
miséi, ora tó ri u mai
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 4-étől július 11-éig

Va sár nap
Min de nütt szo ron gat nak min ket, de nem szo rí ta nak be, két sé ges ke dünk, de
nem esünk két ség be. 2Kor 4,8 (Jer 16,19a; Lk 5,1–11; 1Kor 1,18–25; Zsolt 73)
Van nak or szá gok, ahol ma is ül dö zik a ke resz té nye ket, de a bá tor, ha tá ro -
zott, el hi va tott ta nít vány tud ja, Is ten or szá ga a szo ron ga tá sok, fe nye ge té sek,
fé lel mek, ve re sé gek el le né re, lát ha tat la nul ugyan, de nö vek szik. Az élő Is -
ten két sé ges ke dő, bi zal mat lan ko dó és ne ki pi ma szul há tat for dí tó gyer me -
kei is meg tér het nek, és meg újul tan, meg vál tot tan él het nek egy má sért.

Hét fő
Több jót te szek ve le tek, mint az előtt. Ak kor meg tud já tok, hogy én va gyok az
Úr. Ez 36,11 (1Kor 1,5; Lk 6,12–19; Hós 11,1–11) A vá lasz tot tak sok jót ta pasz -
tal tak: Áb ra hám el hí vá sá tól kezd ve az egyip to mi sza ba du lás, a cso dák kal te li
ván dor lás, az ígé ret föld jé re va ló meg ér ke zés szám ta lan örö me és bi zony -
sá ga le he tett a szí vük ben, em lé ke ze tük ben, val lo má suk ban. Az Új szö vet ség
Jé zus ra te kin tő né pe sem pa nasz kod hat, mert szá za dok és ez red évek alatt
Is ten né pe min dig új ra át él het te és át él he ti a meg me ne kü lés, a ke gye lem, az
ígé re tek aján dé ka it.

Kedd
Va la mennyi en az ő tel jes sé gé ből kap tunk ke gyel met ke gye lem re. Jn 1,16 (Jer
3,23b; 1Móz 35,1–5a.9–15; Hós 12,1–11) Elő ször ka rá cso nyi han gu lat me -
le gít át, majd szín da ra bok jut nak eszem be, lá tom a da ra bo kat ját szó kis -
gye re ke ket, ami kor ezt a mon da tot ol va som. A ke gye lem nek sok fé le „il -
la ta” jár ja át éle tün ket. A Ki rály be vo nu lá sa Je ru zsá lem be és a szí vünk be,
a foj tott han gu la tú, de örök nyu gal mat hor do zó utol só va cso ra, a fáj dal -
mak fér fi ja, a fel tá ma dott Jé zus vár min ket ke gyel mé vel ma és min den na -
pon a vi lág vé ge ze té ig.

Szer da
Igye kez ze tek még job ban meg erő sí te ni el hí va tá so to kat és ki vá lasz tá so to kat,
mert ha ezt te szi tek, nem fog tok meg bot la ni so ha. És így di cső sé ge sen fog tok
be men ni a mi Urunk és Üd vö zí tőnk, Jé zus Krisz tus örök or szá gá ba. 2Pt 1,10–
11 (Dán 2,44; Ez 2,3–8a; Hós 13,1–14) Az is ko lák ugyan be zár tak nyár ra, de
a leg jobb tan me net áll előt tünk, min den pe da gó gus nak és di ák nak – „Is ten
is ko lá já ban”. Tá gít hat juk a kört, mert Pé ter apos tol mon da ta a leg tö ké le te -
sebb út min den ki nek: be teg nek és or vos nak, dol go zó nak és nyug dí jas nak,
fi a tal nak és öreg nek, fér fi nak és nő nek, ku ta tó nak és szem lé lő dő nek egy aránt.

Csü tör tök
Nem fo gyott el az Úr ir gal ma: min den reg gel meg újul. JSir 3,22–23 (Lk 1,50;
Ap Csel 15,4–12; Hós 14,2–20) Ha pa za ro lunk, üres lesz a pénz tár cánk, és fel -
ko pik az ál lunk, ha po csé kol juk a vi zet, az ener gi át, el fogy! Ha könnyel mű -
en mér gez zük a kör nye ze tün ket, „mi isszuk meg a le vét”. A ve szé lyez te tett
ál la tok ki pusz tu lá sa, a vé dett nö vé nyek el tű né se is el le nünk szól. Még is biz -
ta tást ka punk: az Úr ir gal mát min dig és min den hol meg ta pasz tal hat juk.

Pén tek
A pap aj kai őr zik az Is ten is me re tét, és ta ní tást vár nak szá já ból, hi szen az
Úr kö ve te ő! Mal 2,7 (1Pt 4,11; Lk 22,31–34; Jn 4,1–14) Is ten bo csá na tá ra szo -
ru lunk, mert nem min dig és nem mind nyá jan őriz tük, hir det tük az Úr is -
me re tét! Ta ní tás sal is adó sok ma rad tunk sok vá ra ko zó nak! Kö vet ként sem
kép vi sel tük hi ba nél kül a Te rem tőt, Meg vál tót, Meg szen te lőt! Uram, ir gal -
mazz ne künk!

Szom bat
Jé zus így szólt: „Bol do gok vagy tok, sze gé nyek, mert ti é tek az Is ten or szá ga.” Lk
6,20 (Zsolt 9,10; Fil 3,12–16; Jn 4,15–26) Föl dün kön ma is ren ge te gen él nek
le igáz va, ki zsák má nyol va, le gya láz va, el ti por va, tes ti vagy lel ki fog ság ban. A
bű nök és vét kek bi lin csei nem is lát ha tók, ta lán mi ma gunk se vesszük ész -
re, ami kor va la mi el ve szi az időn ket, az erőn ket, és ural ko dik per ce ink és dol -
ga ink fö lött. Is ten most hív ma gá hoz, biz tat, hogy Jé zus Krisz tus ban meg -
ad ta szá munk ra a me ne kü lé si út vo na lat, igé jé ben, szent sé ge i ben meg ta lál -
juk mind azt, ami re szük sé günk van.

g Smi dé li usz né Dro b i na Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

El adó ha zai bio man du la bél 3000
Ft/kg, pi rí tott man du la bél 6000 Ft/kg
+ áfa + pos ta költ ség. 30/985-8122.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Pél dá za tok – novel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir det Pél -
dá za tok cím mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag Jé zus bár mely pél dá za -
tá hoz kap cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom írást küld het be,
ame lyek ter je del me egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö -
zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2010. au gusz tus 1., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem
jel igés. A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.

Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá -
si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá -
sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az Evan gé li kus Élet au gusz -
tus 22–29-ei lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

Fel vé tel a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um ba
a 2010/2011-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső -
ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall -
ga tók nak a 2010/2011-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni
kell lelkészi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot. A ki töl tött fel vé te li
je lent ke zé si lap be ér ke zé si ha tár ide je au gusz tus 3., 23 óra 59 perc. A
je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men
és pos tai úton a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi -
za fo gó u. 2–4. cí men vár juk. A fel vé te li tá bor – amely nek ré sze a szó -
be li fel vé te li – au gusz tus 6. és 8. kö zött lesz. Bő vebb in for má ció Ju -
hász Ba lázs tól kapható a j.ba lu ka pit any@gmail.com cí men vagy a
70/948-1890-es te le fon szá mon. A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lu -
therott hon.hu cí men.

H I R D E T É S

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!


