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„Nem fog juk meg kér dez ni a sar ki ház tu -
laj do no sá tól, tisz tá ban van-e ve le, mi ért
pa za rol ja az ára mot. In kább mor gunk, és
azon mor fon dí ro zunk, elő se vesszük az
ab lak ba te he tő kis mé cse sün ket.”

Az égi jóság benne jő f 7. oldal

„Más szel le mi sé gű is ko la, ami ne kem va ló ság gal lel ki fel sza -
ba du lást je len tett. Úgy él tem meg, hogy vég re jó hely re ke -
rül tem. Ez olyan ener gi á kat sza ba dí tott fel ben nem, ame -
lye ket a di á kok kö zöt ti jobb mun ká ra tud tam for dí ta ni.”

Interjú Sándor-Kerestély Ferenc kitüntetett tanárral
f 9. oldal

Ad vent ide jén Is ten min dig meg ál lít -
ja és kér de zi né pét, egy há zát, a vi lá -
got. Kér dez ar ról, hogy mi ként ér ke -
zünk az ün ne pi idő szak ba, mi lyen út
áll mö göt tünk, és mi lyen erőn lét ben
vág ha tunk ne ki az előt tünk ál ló  sza -
kasz nak. A „Ké szít se tek utat az Úr -
nak!” fel szó lí tás el vá laszt ha tat lan at -
tól, hol és ho gyan is ál lunk mi ma -
gunk, hi szen az Úr hoz zánk ér ke zik,
az épü lő út nak ben nün ket kell össze -
köt nie ve le.

Ho gyan is ál lunk hát? Az el múlt
hó na pok ban szá mos bal eset tör tént
nagy épít ke zé se ken szer te az or -
szág ban olyan mó don, hogy a fel ál -
lí tott da ru nem bír ta el a sza bá lyos
mé re tű ter he lést, és a ma gas ba emelt
súly az eme lő vel együtt – ki sebb-na -
gyobb ká ro kat, oly kor tra gé di á kat
okoz va – a föld re ro gyott. Az elég te -
len alá tá masz tás, a kap ko dó fe lü le tes -
ség, a fen ti meg ter he lés és ki len gés ki -
ha gyá sa a szá mí tás ból sú lyos, oly kor
vég ze tes „to rony hi bá nak” bi zo nyul.

Alig ha ke rül het jük ki az idei ad -
vent ben az az zal va ló szem be sü lést,
hogy ami kor Is ten kér dez, a leg töb -
bünk nél ki fog de rül ni: túl ter helt a
fel épít mé nyünk. A szív és a fej ma -
ga sá ban zá po roz nak a gon dok, ha tal -
mas ér zel mi ki len gé sek ve szé lyez te -
tik a tal pon ma ra dást, nyo masz tó
gon do la tok ka var gá sa bil lent ki min -
ket a he lyünk ből. Ne héz lesz a szív,
agyon ter helt a fej, mi köz ben a tér dek
már-már ro gya doz nak. És cse kély vi -
gasz ne künk, hogy min den ki nek ezt
dik tál ja ma nap ság az élet, hi szen
szin te min dent át kell épí te ni – ami -
kor azt érez zük, hogy fej ne héz, sőt
szív ne héz ke resz té nyek let tünk, ami -
kor a má zsás ter he ket alig, oly kor
egy ál ta lán nem tud juk már le ten ni,
s azok el ve szik tő lünk a hit bi za ko -
dá sát, a sze re tet örö mét, az Urat és
ben nün ket össze kö tő út épí té sé nek
nyu godt rit mu sát.

A hely zet fel mé rés leg meg rá zóbb
fel is me ré se leg in kább még is az, hogy
több nyi re ná lunk sem a ter he lés túl -
mé re te zett, ha nem az alá tá masz tás
áll gyen ge lá ba kon. Fej ben aka runk
min dent meg ol da ni, ter ve ze tek ben és
el mé le tek ben, de el ha nya gol juk a
meg va ló sí tást. Nagy erő fe szí tés sel,
szép sza vak kal pró bá lunk sze ret ni,
hol ott sze ret ni nem száj jal kell, ha -
nem cse le ke det tel és va ló sá go san.
Agy trösz tö ket és szív cent ru mo kat
hoz ha tunk lét re szá mí tó gé pes adat -
hal ma zok kal és in ter ne tes sza va zá -
sok kal, ha vi szont mind ez nem te -
remt kö zöt tünk va ló di kö zös sé get,
sem mi ha szon nem szár ma zik be lő -
le. A gyen ge alá tá masz tás ve szé lyez -
te ti leg job ban az ered ményt, a mun -
kát, az egész kö zös sé get.

Ézsa i ás erős ad ven ti ki ál tá sa:
„…te gyé tek erős sé a ros ka do zó tér de -
ket!” (35,3) ezért ép pen ar ra for dít -
ja a fi gyel met, hogy az ün ne pi idő -
szak nem csak a szív és a fej, ha nem

a lá bak ün ne pe is! Lá ba ké, ame lyek
oly kor gon dol ko dás nél kül is ké szek
el in dul ni a má si kat fel ke res ni, sze -
gény sé gé be vagy hi tet len sé gé be be -
lép ni, a szük sé ges se gít sé get és a kö -

zös ség hez tar to zás ér zé sét el vin ni.
Lá ba ké, ame lyek tény leg el in dul -
nak a szív gon do la ta és imád sá ga
nyo mán, és élő vé te szik a ben nünk
la ko zó hi tet, a temp lo mok hoz tar -
to zó kö zös sé get. Lá ba ké, ame lyek a
já rat lan ban is utat akar nak ta pos ni
az Úr ér ke zé se, az evan gé li um örö -
me fe lé.

Mit ol vas hat nánk fel ka rá csony kor,
ha a pász to rok nem ír ták vol na meg
für ge lá buk kal az öröm evan gé li u mát
Bet le hem fe lé? Ha a nap ke le ti böl csek
in kább kon fe ren ci áz tak vol na fel fe -
de zé sük ről ahe lyett, hogy en ge del me -
sen el in dul tak vol na a csil lag nyo má -
ban? Ha va ló sá gos, em be ri lá ba kon
el nem in dult vol na fe lénk Is ten
mér he tet len em ber sze re te te a hoz -
zánk ér ke ző Üd vö zí tő ben?

Ezért el kép zel he tet len olyan ad -
vent és ka rá csony, ami kor a lá bak tét -
le nek ma rad nak. Ami kor nem vi szik
el a szí vet és a fe jet is a temp lom ba,
ami kor nem in dul nak el be te ge ket,
idő se ket, el ha nya gol ta kat, „ta lon ba
tet te ket” meg lá to gat ni. Mert a lá bak
en ge det len sé ge, ros ka do zó tét len -
sé ge és gyen ge sé ge el len sé ge az evan -
gé li um nak, pusz tí tó ja Is ten né pé -
nek, ve szé lyez te tő je a ter hek kel egy -
re ne he zeb ben küz dő egész fel épít -
mény nek. 

Csak az ad ven ti já rá sú lá bak vi het -
nek min ket el az ün ne pig, csak ezek -
nek van esé lyük és ígé re tük a meg ér -
ke zés re. Aho gyan az evan gé li u mok
tu dó sí tá sa is ar ról szól, hogy az ér ke -
ző Úr fe lé utat ta po sók hajt hat ták
csak meg – ta lán fá radt, még sem ros -
ka do zó – tér dü ket az üd vö zí tő sze -
re tet cso dá ja lát tán a kis Jé zus előtt.
Va jon mond hat ja-e ezek után a fej
vagy a szív a lá bak nak: nin csen szük -
sé gem rá tok?

A szer ző egy ház tör té nész, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem do cen se

Az Úr érkezése elé
g Dr. Ko rá nyi And rás

„Be tel je sült – leg alább is for ma i lag –
Jé zus nak a nyil vá nos ság ra uta ló sza va,
amely sze rint amit fül be súg va mon da -
nak, azt a ház te tők ről hir de tik majd…”

Titkosszolgálat és titkos szolgálat
f 3. oldal

„Lá ba ké, ame lyek
tény leg el in dul nak
a szív gon do la ta és
imád sá ga nyo mán,
és élő vé te szik
a ben nünk la ko zó
hi tet, a temp lo mok -
hoz tar to zó kö zös -
sé get. Lá ba ké,
ame lyek a já rat lan -
ban is utat akar nak
ta pos ni az Úr ér ke -
zé se, az evan gé li um
örö me fe lé.

Éj van, sö tét ség. Kis gyer tya láng ja
ri ad tan lob ban az éj sza ká ba’.
De üze net jön: nem kell, hogy fél jen,
a fény akar ja: lán gol jon, ég jen,
mert szük ség van rá! Sö tét vi lá gunk
fény lő re mé nye: ka rá csonyt vá runk.

Nyir kos alag út. Tán vé ge sin csen;
ré mek su sog ják: nem jutsz ki in nen!
De sze líd hang szól: nincs okod fél ni!
Van, aki meg ment – merj hát re mél ni!
Már úton van ér tünk égi ki rá lyunk –
igaz és hű ő! Ka rá csonyt vá runk!

Az út gö rön gyös. Sö tét az éj jel,
de lásd, vi lá gít a messzi fény jel,
hogy csak lépj bát ran; ott, Bet le hem ben
ér ted jött föld re az Is ten-em ber.
Va ló ság gá lett vá ra ko zá sod,
múl’ a sö tét ség, és őt meg lá tod!
Ma még ho má lyos ad vent ben já runk,
de nem csüg ge dünk el. Ka rá csonyt vá runk!

Mi lyen jó vár ni bíz va, re mél ve:
ho mályt el űzi ka rá csony fé nye.

Úgy jött el Jé zus, mint véd te len gyer mek,
hoz ta ma gá val a nagy ke gyel met:
Sze ret az Is ten! Ön ma gát ad ja,
hogy ki hisz ben ne, és be fo gad ja,
sza bad le hes sen, em be rül él jen,
hí ven sze res sen, és jót re mél jen.

Jöjj hát szí vünk be, égi ki rá lyunk!
Ad vent ben élünk – ka rá csonyt vá runk!

Szán tó Vil mos né

Ad vent ben já runk

b Ne késs jót ten ni a rá szo ru ló val,
ha mó dod ban van, hogy meg -
tedd! – Avagy a fa vá gás tól a
lel ki gon do zá sig cím mel, az öku -
me né je gyé ben tar tot tak csen -
des na pot múlt szom ba ton a pen -
ci evan gé li ku sok. A gyü le ke zet
más nap, de cem ber 5-én – az
egy ház ke rü let püs pö ké nek szol -
gá la tá val – ün ne pel te mű em -
lék temp lo ma fel szen te lé sé nek
száz nyolc va na dik év for du ló ját. 

A hit, az el hí vás, a dia kó nia és a bi -
zony ság té tel té má i val fog lal ko zó
csen des nap nyi tá nya ként Sze ve ré -
nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész
tar tott evan gé li zá ci ót, majd Ro lik
Ró bert vác-de ák vá ri plé bá nos mu ta -
tott elő adá sá ban Krisz tus ra. Dél -
után Sellyei Im re bap tis ta lel ki pász -
tor he lyez te a gyü le ke zet szí vé re az
egy má sért va ló fe le lős ség fon tos sá -
gát, Sztoj ano vics And rás evan gé li kus
lel kész, a Sa rep ta Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon igaz ga tó ja pe dig a sze re tet -
szol gá lat gya kor la tát is mer tet te. Zá -
ró áhí ta tá ban a pen ci gyü le ke zet lel -
ké sze, e sorok írója a hit és a cse le ke -
de tek össze füg gé sé ről be szélt.

A csen des nap jó elő ké szí tő volt a
va sár na pi ün ne pi is ten tisz te let re,

ame lyen dr. Fa bi ny Ta más Mal 3,1–7
alap ján hir det te Is ten igé jét. Az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke – a töb bi
kö zött – azt hang sú lyoz ta, hogy mi -
köz ben jó vár ni ad vent ben az Urat,
nem mind egy, hogy mi lyen lel kü let -
tel va gyunk egy más iránt.

Az úr va cso rai test vér kö zös ség
után ün ne pi köz gyű lé sen hang zot tak
el kö szön té sek az év for du ló al kal má -
ból. Kle nyánsz ki Dá ni el gond nok
ar ra mu ta tott rá, mennyi re fon tos a
temp lom a gyü le ke zet éle té ben, Di -

an Jó zsef, a cső vá ri anya gyü le ke zet
fel ügye lő je (egy ben Cső vár pol gár -
mes te re) pe dig el is me rés sel je len tet -
te ki, hogy ta pasz ta la ta sze rint a
pen ci gyü le ke zet éle té ben min dig
adódik va la mi épí tő al ka lom. 

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő a száz nyolc van
éves temp lom ról mint
épü let ről szólt, és mél -
tat ta az épít te tő elő dök
ki vá ló mun ká ját. Fa -
bi ny Ta más püs pök el -
mond ta, hogy jó lát ni a
haj lé kot meg töl tő mo -
soly gós ar cú gyü le ke -
ze tet, és azt kí ván ta,
hogy a pen ci ek ma -
rad ja nak to vább ra is
hű ek egy há zuk hoz és
Is te nük höz. A püs pök
kü lön ki emel te, hogy
bár Penc csak há rom -
száz húsz lel kes gyü le -
ke zet, de nagy ra ér té -
ke li, hogy ha ada koz ni
kel lett – akár az ár -
víz ká ro sul tak, akár a

vö rö siszap-ka taszt ró fa súj tot ta te le -
pü lé sek ál do za tai ja vá ra –, ak kor
Penc az élen járt. 

Az ün ne pi együtt lét kö zös pres bi -
te ri ebéd del zá rult.

g Dr. Fischl Vil mos

180 éves a pen ci evan gé li kus temp lom
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b Ad vent har ma dik he té ben az
Is ten nek szent Fia (EÉ 136) hir -
de ti az evan gé li u mot: „Em ber
vált sá gá ra / El jött a vi lág ra /
Szol gai for má ba, / Hogy min ket
meg tart son, / Bűn től sza ba dít -
son.”

Az ének egy je len tős gyűj te mény ben,
a cseh test vé rek 1544-es, Jo hann Horn
(Jan Roh) ál tal szer kesz tett, né met
nyel vű éne kes köny vé ben je lent meg.
A Got tes Sohn ist kom men az előt te
ál ló Mensc henk ind, merck eben (mely
már Mic ha el We iße 1531-es éne kes -
köny vé ben is meg ta lál ha tó) rö vi -
debb vál to za ta. Az ere de ti ki lenc
vers szak ból éne kes köny vünk ha tot
kö zöl (a 4., 6. és 8. hi ány zik).

A köl te mény – a re for má ció el ső
ge ne rá ci ó já tól meg szo kott mó don –
tö mö ren fog lal ja össze Jé zus Krisz tus -
nak em be ri vi lá gunk ra gya ko rolt ha -
tá sát. Más ad ven ti éne kek től el té rő -
en Jé zus szü le té sét nem csu pán le ír -
ja, ha nem mai ke resz tény éle tünk
alap já nak ne ve zi: „Hogy meg tér jünk
bűn ből”. Az idő sí kok hasz ná la tá val –
„El jött a vi lág ra” / „Még ma is jön
hoz zánk” / „Új ra el fog jön ni” – Jé zus
föl di éle tén túl az utol só íté let be kö -
vet kez té re is utal.

Az erő tel jes dúr dal lam elő ször a
dél-cseh or szá gi Ho hen furt (Vys si
Brod) cisz ter ci apát sá gá nak kéz ira tá -
ban je lent meg 1410-ben, az Ave hi -
e rar chia la tin kan ció szö ve gé vel. Va -
ló szí nű leg ezen a kör nyé ken és eb ben
az idő ben ke let ke zett, mert a cseh ze -

ne kul tú ra je gye it vi se li ma gán. A
dal lam is mert sé gét és köz ked velt sé -
gét jel zi, hogy 1501 óta a cseh test vé -
rek cseh nyel vű éne kes köny ve i ben is
sze re pel.

A né met és a ma gyar éne kes -
könyv dal lam va ri án sa né hány he -
lyen el tér egy más tól. A hat szó ta gú
so rok ból ál ló, hat so ros stró fa len dü -
le tét az ad ja, hogy a so rok rit mu sa lé -
nye gé ben azo nos: négy rö vi debb
hang után kö vet ke zik két hosszabb,
az el ső han gon (több nyi re) me liz má -
val. A dal lam osz lo pai az alap hang
(esz’), va la mint a fel ső és az al só do -
mi náns hang (b’ és b). Ze ne i leg há rom
rész re ta go ló dik. Az el ső rész hár -
mas hang zat-fel bon tás után ská la -
me net tel érin ti az ok tá vot, majd egy
mó do sí tott hang gal a do mi náns
hang nem be mo du lál. A má so dik
rész a hang ter je de lem kö zép ső ré szét
ve szi igény be, és az al só do mi náns -
ra haj lik le. A har ma dik rész kez de -
te ha son lít a dal lam in du lá sá ra, majd
fel-le lé pe get ve éri el az alap han got. 

Ugyan er re a dal lam ra még egy –
szin tén cseh (hu szi ta) ere de tű – ad -
ven ti ver set éne kel he tünk: az Itt a
drá ga idő (EÉ 134) gon do lat me ne te
sok ban ha son lít most tár gyalt éne -
künk re. Mind ket tő ének kin csünk
leg ér té ke sebb ré te gé hez tar to zik.
Éne kel jük mi nél gyak rab ban!

g Ecse di Zsu zsa

Út egyen ge tés
Ad vent har ma dik va sár nap ján ma -
gunk előtt lát juk Ke resz te lő Já nost,
aki meg té rés re szó lít ja fel a so ka sá -
got. Akik pe dig az új élet út já ra

akar nak lép ni, azo kat be le me rí ti a
Jor dán vi zé be. Mai éne künk ezért
em lé kez tet bű ne ink re, és ezért hir de ti
ne künk a föld re jött Üd vö zí tő ke gyel -
mét, aki ál tal van bűn bo csá nat és sza -
ba dí tás. 

A re for má ció ko rá ban írt szö veg az
egy ház meg vál tás ról szó ló ta ní tá sá -
nak tö mény teo ló gi ai össze fog la lá sa.
Csu pán az el ső vers szak ta nul má nyo -
zá sa ki me rít het né e rö vid me di tá ció
le he tő sé ge it. Meg je le nik ben ne Jé zus
is ten fi ú sá ga, a he lyet tes ál do zat kér -
dé se, az Úr Szol gá ja teo ló gia, va la -
mint a bűn ről és a meg vál tás ról szó -
ló ta ní tás. 

Az ének to váb bi ver sei sze mé lyes -
sé te szik szá munk ra ezt a dog ma ti -
kai alap ve tést. Ak tu a li zál ja az ének
ad ven ti vá ra ko zá sun kat az zal a bi -
zony ság té tel lel, hogy Jé zus „még
ma is jön hoz zánk”. Ezért egyen ge ti
az utat kö zöt tünk s a kö ze le dő Meg -
vál tó kö zött, hogy sem mi ne aka dá -
lyoz za a ta lál ko zást. Ezt az út egyen -
ge tést így fo gal maz za meg az ének
író ja: Jé zus „Ta nít ke gyel mé ből, /
Hogy meg tér jünk bűn ből”. Te szi ezt
úgy, ahogy tet te föl di éle té ben: sza -
va i val, pél dá za ta i val, az ir gal mas ság
cse le ke de te i vel.

Ho gyan vá la szol ha tunk Jé zus kö -
ze le dé sé re? Mi a ta ní tás he lyes
„vissza jel zé se”? Er ről éne kel a har ma -

dik vers szak: „va ló sá gos hit és igaz re -
mény ség”. Ez a ke resz tény em ber
kö te les sé ge és le he tő sé ge.

Saj ná la tos mó don Jo hann Horn
szö ve gé ből a ma gyar for dí tás ban ki -
ma radt két vers szak, ame lyek a sze -
mé lyes meg vál tás tu da tot erő sí tik
azok ban, akik ezt az éne ket szív ből
zen gik az Úr nak. Csak tar tal mi lag
idé zem a har ma dik vers szak után kö -
vet ke ző so ro kat: „A szent sé gek ben
sa ját ma gát ad ja ne kik ele de lül [ti.
azok nak, »kik őt nem szé gyen lik«],
hogy sze re te tét és jó aka ra tát ve lünk
tu das sa.” Így vá lik vi lá gos sá a hí vő
em ber szá má ra, mit is je lent Jé zus va -
ló sá gos je len lé te eb ben a vi lág ban.
Aki ugyan is tu da tá ban van bű nös ter -
mé sze té nek, és vá gya ko zik a sza ba -
dí tás ra, an nak az éle te szün te len ad -
vent: vá ra ko zás Jé zus meg vál tó ke -
gyel mé nek kö ze le dé sé re, amely fel -
éb resz ti ben ne a re ményt az újon nan
szü le tés re és az örök élet re.

Az ének má so dik fe le az el jö ven -
dő ad vent fe lé for dít ja fi gyel mün ket.
Így hang zik a má sik ki ma radt vers -
szak tar tal mi for dí tá sa: „Ha ma ro san
el jön utol só nap juk, ami kor lel kü ket
a go nosz tól meg sza ba dít ja, s őket az
an gya lok kó ru sá hoz ve ze ti.” Ez az Út -
egyen ge tő fel ada ta: el ve zet ni min ket
a mennyei Atyát di cső í tők se re gé be. 

S hogy ki ez az Út egyen ge tő? Is ten
Szent lel ke, akit ma ga Jé zus kül dött el
hoz zánk, hogy „szí vün ket jó zan vi -
gyá zás ra ké szít se el”. Két ad vent kö -
zött élünk: is mer jük a föld re jött Jé -
zust, hoz zá ra gasz ko dunk, és vár juk
a ve le va ló bol dog ta lál ko zást.

g Ve t Ist ván

Is ten nek szent Fia
C ANTATE

Ment he tet le nül in du la tos sá vá lok, ha
re gé nye sí tett Bib li át ol va sok, hal lok
vagy lá tok. Még ak kor is, ha ne ta lán
jó szán dék ve ze ti azo kat, akik a
Szent írás szűk sza vú sá gát sze ret nék
könnyeb ben ért he tő vé hí gí ta ni, a
vélt „fe hér fol to kat” ki töl te ni. Most
még is sza bad já ra eresz tem a fan tá zi -
á mat, no ha tu dom, hogy igénk ben a
tör vé nyen és nem a kö rül mé nye ken
van a hang súly. 

Pró bá lom el kép zel ni Áron is ten -
szob rá sza tá nak kö rül mé nye it. Lá tom
azt a szo kat lan kész sé get, aho gyan a
nők sze dik le ma guk ról ked venc ék -
sze re i ket. Lá tom a nyers anyag gá le fo -
ko zott arany ku pa cot. De nem tu -
dom el kép zel ni, hogy ne szól tak vol -
na be le a ki vi te le zés be. Jog gal mond -
hat ták: az enyém ből is ké szül, ne kem
is le het be le szó lá som. Áron pe dig a
ma ga és né pe in ten ci ó ja sze rint kon -
tár ko dik. Ta lán ide is ér vé nyes 2Móz
32,35 íté le te: „A nép el va dult, mert
Áron hagy ta őket el va dul ni.”

Ami el ké szült, bor jú for má ra si ke -
re dett, egyip to mi em lé kek ha tá sa
alatt. Nem olyan nagy, nem is annyi -
ra mu ta tós, mint az „eta lon”, Áron és
né pe még is elé ge dett, mert a szob rász
fel sza ba dult a rá ne he ze dő nyo más
alól, a nép nek pe dig volt mit kö rül -
tán col nia. Ki csi ugyan az is ten, de ez
a jó: em ber mé re tű. Nem nő fö lé jük,
kö zé jük va ló. Hor doz ni sem ne héz.
Meg fe le lő. 

De ide je el zár ni a fan tá zia csap ját.
A re gény le het ér de kes, még is a tény -

re kell fi gyel nünk: Is ten gon dos ko dik
ta núk ról, hogy ne a kí ván sá ga ink, vá -
gya ink ön tő for má já ból vár juk a pri -
vát is te nün ket. Ha így te szünk, meg -
isszuk a le vét (2Móz 32,20).

Mó zes az egyet len, igaz Is ten ta -
nú ja. Nem sza bad Áron és Mó zes
sze mé lyé ben a pap és a pró fé ta szük -
ség sze rű el len té tét lát nunk. Mó zes,
a ta nú, ép pen elég pél dát szol gál tat
en nek a fel te vés nek a tart ha tat lan sá -
gá ra. A ta nú azért erős és hajt ha tat -
lan, mert a gaz dá ja erős és ir gal mas.
At tól hi te les, hogy Is ten szent sé gé -
ről és ir gal mas sá gá ról vall. Sa ját
szent ség te len sé gét is Is ten ir gal má -
ra bíz za.

A va sár nap evan gé li u má ban is ta -
nú ról hal lunk. Még hoz zá Jé zus szá -
já ból. Ke resz te lő Já nos ról van szó, a
be bör tön zött ről. Azért rab és ha lál -
ra szánt, mert He ró des sze mé re lob -
ban tot ta vét két. De Is ten aka ra tát val -
ló ta nús ko dá sá nak más hol van a
csú csa: ott, ahol Jé zus Krisz tus ról vall.
Ta nú ság té te le min den va sár nap fel -
csen dül az úr va cso rai ol tár nál: „Íme,
az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi -
lág bű nét!” (Jn 1,29)

Nem ret tent he tet len hős, bi zony -
ta lan ko dá sát sem szé gyen li, nem hi -
vat ko zik ar ra, hogy ta nús ko dá sa
nyo mán ta nít vány je löl tek so ra in dult
Jé zus fe lé. A ta nú rá szo rul a pá rat lan
Ta nú üze ne té re: ne a ma ga sor sá nak
ala ku lá sá ból ítél jen Jé zus ról. Ne ké -
tel ked jen: nem té ve dett, ta nús ko -
dá sá val nem ha mar kod ta el a dol got,

má so kat sem ve ze tett fél re. Meg tet -
te a dol gát. 

Krisz tus Is ten ir gal má ról ta nús ko -
dik. Já nos ra is áll, amit Krisz tus más -
sal tesz. Men jen az út ján bé kes ség gel,
az Is ten Bá rá nya az el bi zony ta la no -
dott ta nú nyo mo rú sá gát is hor doz za.
Mö göt te is az Úr az erős. A Ta nú ta -
nús ko dik a ta nú ról. Azok előtt is, akik
Ke resz te lő el bi zony ta la no dá sa hal la -
tán haj la mo sak len né nek fe led ni, ki -
nek a ta nús ko dá sa nyo mán in dul tak
Jé zus fe lé. Vagy a ma guk nyo mo rú sá -
gát pró bál ják men te get ni az zal, hogy
még Ke resz te lő sem volt ment a
meg in gás tól, ké te lyek től. 

Krisz tus az iga zi Ta nú, aki nek a hű -
sé gét és ir gal mát sem mi fé le hit be li el -
bi zony ta la no dás nem ír hat ja fe lül. Ő
„tud és akar se gí te ni” (Éne kem az Úr
7,3). Nem ve ti meg, nem szé gyel li, nem
ír ja le gyöt rőd ve kér de ző ta nú ját, ha -
nem ma gá hoz öle li. Azok kal együtt,
aki ket a ta nú el bi zony ta la no dá sa a ma -
guk Krisz tus-hi té nek az el bi zony ta la -
no dá sá hoz ve zet het ne. Nem le het
be tel ni a Zsi dók hoz írt le vél krisz to ló -
gi á já nak cso dá la tos val lo má sá val:
„…nem szé gyel li őket test vé re i nek ne -
vez ni…” Né pét így mu tat ja be Is ten nek:
„Íme, itt va gyok, én és a gyer me kek, aki -

ket az Is ten adott ne kem.” (Zsid 2,11.13)
Még a meg roggyant hi tű ta nút is a ma -
gá é nak vall ja Krisz tus!

Az epis to lá ban Pál is ta nú nak
vall ja ma gát, mun ka tár sa i val együtt.
Nem ma gán vál lal ko zás ba kezd tek
Krisz tus hir de té sé vel, Krisz tus ma -
ga ren del te őt és őket ta nú ként.
Ezért olyan ön tu da tos a hang ja. Hű -
sé ges, és hű sé get re mél. Mér ce ként
az egyet len te kin tély mér cé je elé áll.
Nem ve ti meg a gyü le ke zet vé le mé -
nyét, ha nem ar ra in ti őket, hogy
ma gu kat is az éret tük is ta nús ko dó
Krisz tus ir gal má ra bíz zák.

Ad vent har ma dik va sár nap ján az
el jött, a köz tünk lé vő és a di cső ség -
ben el jö ven dő Krisz tus a „ta núk fel -
le gé vel” vesz kö rül ben nün ket. Ál ta -
luk ő ma ga ta nús ko dik ir gal mas ha -
tal má ról. Ne ves sük meg ta nú it esen -
dő vol tuk mi att. Krisz tu sért hall -
gas sunk rá juk, amíg Krisz tus el nem
jön, hogy ta nú it le vált va őe lőt te ha -
jol jon meg min den és min den ki.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! Urunk, ál dunk mind -
azo kért, akik nek a ta nús ko dá sa nyo -
mán ma gad fe lé von zot tál ben nün ket.
Kö szön jük, hogy né pe det is ar ra szá -
nod, hogy ró lad vall jon. Bo csásd meg
bi zony ta lan ko dá sun kat és en ge det -
len sé gün ket. Ir gal mad dal tedd egy há -
za dat sza va hi he tő ta núd dá, hogy
ami kor el jössz, ne el le nünk, íté le -
tünk re kell jen ta nús kod nod. Ámen.
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Krisz tus ta nú kat küld ma ga előtt
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! Te, az Úr vagy a mi
Is te nünk, aki na pon ként ki ho zol
min ket a bű ne ink, a fé lel me ink, a re -
mény te len ség szol ga sá gá nak há zá ból.
Há lát adunk ne ked, hogy ir gal mad
na gyobb a bű ne ink nél, gond vi se lé sed
a fé lel me ink nél, vi gasz ta lá sod a re -
mény te len sé günk nél.

Ad vent ide jén, a ka rá cso nyi elő ké -
szü le tek sod rá sá ban kü lö nö sen is
haj la mo sak va gyunk a kö zel gő ün nep
kül ső sé ge i re tekinteni. Se gíts min ket,
ké rünk, hogy az ün nep ben meg ta lált
lé nyeg, je len lé ted és sze re te ted meg -
élé se tük rö ződ hes sék min den elő ké -
szü le tünk ben.

Kö szön jük, hogy az ad ven ti időszak
fe lé nél meg áll ha tunk, vissza néz he -
tünk a meg tett út ra há la adás sal és
bűn bá nat tal. Kö szön jük mind azt, amit
ed dig ad tál ne künk. A ve led va ló ta lál -
ko zá so kat, az úti tár sa kat. Az ün nep -
vá ró gyü le ke ze tet, csa lád ja in kat, ba rá -
to kat. Kö szön jük, ha va la ki nek se gít -
het tünk, vagy ad hat tunk va la mit, és kö -
szön jük a má sok tól ka pott se gít sé get.
Se gíts, ké rünk, hogy amit el hi báz tunk
vagy elmu lasz tot tunk, még jó vá tud -
juk ten ni az ün ne pig. Se gíts, hogy akik -
kel nem be szé lünk, akik kel ta lál koz va
el for dít juk a fe jün ket, most ad vent ben
leg alább a te kin te tünk ta lál koz has -
son, és va la mi el kez dőd hes sen kö zöt -
tünk. Kö szön jük, hogy a hétről hétre
eggyel több ad ven ti gyer tya fé nyé nél
egy re erő sebb le het kö zel sé ged ér zé -
se, örö me ben nünk, kö zöt tünk.

Kö nyör günk azo kért, akik nek
valami ok ból ad vent a leg ne he zebb
idő szak az év ben. Akik ilyen kor még
sö té tebb nek lát ják sa ját sor su kat az
ün ne pi dísz le tek és má sok ün nep re
ké szü lé sé nek fé nyes hát te rén. Te
nem fe led ke zel meg ró luk, ké rünk,
add, hogy mi se fe led kez zünk meg.

Kö nyör günk a mun ka, be teg ség,
bör tön bün te tés vagy bár mi más mi -
att csa lád ja ik tól tá vol lé vő kért. Kö -
nyör günk a sze ret tü ket, mun ká ju kat,
ott ho nu kat, egész sé gü ket el ve szí -
tett em ber tár sa in kért. Ké rünk, hogy
az idei ad vent min den ki szá má ra
kö ze le dés le hes sen az aka ra tod, sze -
re te ted sze rint va ló, tel jes élet fe lé.
Add, hogy en nek cse lek vő mun ká sai
le hes sünk ma gunk is. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Krisz tus nem fegy ver rel és föl di
ha ta lom mal akar ta meg győz ni a vi -
lá got, ha nem az igé vel. Ezért jött min -
den kül ső dísz nél kü li egy sze rű ség -
ben, bár a tes ti em ber fő ként er re néz.
In nét van az is, hogy Mó zes, pró fé -
ták, pa pok és lé vi ták után nem an gyal
kö vet ke zett, ha nem megint csak egy
em ber, Já nos, de aki, mint Krisz tus is
mond ja, még is na gyobb volt pró fé -
tá nál. Nem hí vat la nul jött vagy ma -
gá tól. Is ten küld te Fia előtt, hogy ko -
pog tas son, éb resszen, mond ván: Tár -
ja tok ki ka put, aj tót, itt a rég  várt Sza -
ba dí tó. Éb red je tek, lám fel tet szett az
új nap. Em ber ré lett az örök Is ten.
Talp ra, míg nem ké ső! – Ne ve is so -
kat ér: Já nos, az az ke gye lem ben gaz -
dag. Nem le he tett csak úgy vak tá ban
el ne vez ni. Olyan ne vet kel lett kap nia,
amely ma gán hord ja, amit ki fe jez.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
Az Evangélikus Élet 2005–2010. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.
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A kö zel há rom órás ülés egyik leg fon -
to sabb dön té se ér tel mé ben a bi zott -
ság tag jai az evan gé li kus Ba lás Gyu -
la for ma ter ve ző ipar mű vészt, a Birch
De sign tu laj do no sát bíz ták meg – az
ál ta la be nyúj tott pá lya mun kák alap -
ján – a Re for má ció 500 ar cu lat ter vé -
nek rész le tes ki dol go zá sá val.

Az em lék bi zott ság pá lyá za tok kal
igyek szik tá mo gat ni a ju bi le u mi fel -
ké szü lést. Mi vel a 2010. év té má ja a
Re for má ció és nyil vá nos ság, a tes tü -
let – egy há zunk or szá gos iro dá já nak
ok ta tá si osz tá lyá val kö zö sen – ok ta -
tá si in téz mé nye ink szá má ra hir det
pá lyá za tot, ame lyen rend sze re sen
meg je le nő is ko la új ság gal le het részt
ven ni. (A pá lyá za ti fel hí vás la punk e
szá má nak 4. ol da lán ol vas ha tó.)

Már be ér tek az el ső gyü möl csei is
a ju bi le um ra va ló fel ké szü lés 2009-
ben meg kez dett mun ká já nak. A Lu -
ther Ki adó nál meg je lent 2011-es
Evan gé li kus nap tár – az em lék bi -
zott ság ál tal ki dol go zott és 2017-ig
évek re le bon tott te ma ti kát kö vet ve
– a Ta nul má nyok és az Év for du lók
ro va tá ban a Re for má ció és sza bad -
ság té ma kö ré cso por to sí tott írá so -
kat kö zöl. 

A 2017-es ju bi le u mi év re va ló tar -
tal mi fel ké szü lés ré sze ként el kez dő -
dött a ma gyar or szá gi evan gé li kus
mű vek di gi ta li zá lá sa – szá molt be dr.
Hu bert Gab ri el la, a re for má ci ói em -
lék bi zott ság egy ház tör té ne ti al cso -

port já nak tag ja. A mun ka el ső évi
ered mé nye a re for má ci ói em lék bi -
zott ság, az Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár és az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem szel le mi és pénz ügyi
tá mo ga tá sá val szü le tett meg. A mint -
egy ti zen hét ezer ol dal di gi ta li zá lá sát
az Ar canum Kft. ké szí tet te el
(http://www2.ar canum.hu/evan ge -
li kus). A két ré te gű PDF for má tum -
ban di gi ta li zált mű vek kö zött meg -
ta lál ha tó ak mo nog rá fi ák, Payr Sán -
dor és Zsi linsz ky Mi hály mű vei, a
Ma gyar Pro tes táns Egy ház tör té ne ti
Adat tár 1–15. kö te te, va la mint a Cre -
do fo lyó irat 1995–2009 kö zöt ti szá -
mai. 2011-ben Payr Sán dor to váb bi
mű ve it és a gyü le ke zet tör té ne te ket
sze ret né a bi zott ság – le he tő leg kül -
ső pá lyá zat se gít sé gé vel – di gi ta li zál -
tat ni.

Bog dá nyi Gá bor nak, az in ter net -
mun ka cso port ve ze tő jé nek a mun ká -
ja ré vén az evan gé li kus di gi tá lis
könyv tá rat az evan gé li kus egy ház
szer ve re is őr zi, il let ve in gye ne sen,
ke res he tő for má ban köz zé te szi:
http://medk.lu the ran.hu. (El ér he tő a
http://www.evan ge li kus.hu, il let ve a
http://re for macio.500.hu por tá lon a
MEDK fül re kat tint va is.) Az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár, a Lu ther Ki -
adó vagy má sok ál tal az in ter ne ten
köz zé tett evan gé li kus mű ve ket lin kek
se gít sé gé vel le het el ér ni.

g – bo dazs –

2017 FE LÉ

Lu the rá nus kin csek
kattin tás nyi ra

b A de cem be ri hó esés, a csú szós
utak el le né re szép szám ban gyü -
le kez tek és üd vö zöl ték lát ha tó
öröm mel egy mást a Dé li és az
Észa ki Egy ház ke rü let nyug dí -
jas lel ké szei és há zas tár sa ik az
el múlt hét pén tek dél előtt jén a
Ró zsák te rei evan gé li kus kol lé -
gi um ban. Az im már ha gyo má -
nyos ad ven ti ta lál ko zón el ső -
ként Ben ce Im re, a Bu dai Egy -
ház me gye es pe re se kö szön töt te
az idős szol ga tár sa kat. Az ese -
mé nyen részt vett a két egy ház -
ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé ter
és dr. Fa bi ny Ta más, va la mint
Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház -
me gye es pe re se is.

Az ad ven ti gyer tya fény mel lett több
mint öt ven részt ve vő em lé ke zett
meg az el múlt év ben elő re ment szol -

ga tár sak ról. „Imád koz zunk el hunyt
test vé re in kért, de egy má sért is, tart -
suk a kap cso la tot egy más sal, amíg le -
het sé ges, amíg itt va gyunk” – kér te
Miss u ra Ti bor, a meg em lé ke zés ve -
ze tő je.

Fa bi ny Ta más az al ka lom ra szó ló
meg hí vó igé je – „Egye ne sed je tek fel,

és emel jé tek fel a fe je te ket, mert kö ze -
le dik a meg vál tá so tok” (Lk 21,28) –
alap ján tar tot ta meg áhí ta tát. „Sok -
szor elő for dul az em ber éle té ben,
hogy gond, nyo mo rú ság gör nyesz ti,
vagy akár kül ső ha ta lom akar ja fe jét
meg haj ta ni. En nek a kor osz tály nak a
lel ké sze i től kü lö nö sen is el vár ták
éle tük so rán, hogy le hor gasz tott fej -
jel jár ja nak. De Jé zus sza va min den
hely zet ben ar ra biz tat, hogy emel jük
fel fe jün ket, és őreá te kint sünk, aki a
meg vál tást hoz za szá munk ra. Is ten
le ha jol hoz zánk, és fel emel ak kor is,
ha még a fe jün ket sem tud juk fel -
emel ni”– mon dot ta a püs pök.

Ká roly fal vi Zsolt, a ta lál ko zó nak
he lyet adó kol lé gi um igaz ga tó ja is kö -
szön töt te a nyug dí jas lel ki pász to ro -
kat, majd az ott la kó di á kok – Szon -
da Pan ni és Ga bi ze né vel, Kos e ra Li li
sza va lat tal, Pe re cse nyi Pat rik bű -
vész mu tat vá nyok kal – ad tak ked ves,
él ve ze tes mű sort.

A lé lek aján dé ka i nak át adá sa a fi -
a ta lab bak nak cím mel tar tott elő -
adást dr. Sch nel ler Ist ván egye te mi
ta nár, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem mes ter sza kos hall ga tó ja.
Négy fé le mo del ljét mu tat ta be az
öreg kor meg élé sének. Van, aki fel -
ada to kat, mun kát vál lal; más az „ed -

dig nem lát tam a vi lá got” fel is me rés -
től hajt va utaz ni kezd; megint más az
egész sé gé vel kezd el fo ko zot tab ban
tö rőd ni; és van, aki a csa lád, az uno -
kák fe lé for dul. Az ak tív élet ből a
nyug dí jas kor ba va ló át lé pés a fér fi -
ak szá má ra na gyobb trau ma, és egy
lel kész szá má ra ta lán még na gyobb
– ál la pí tot ta meg az elő adó. „Az
évek mú lá sá val egy re tisz táb ban lá -
tom a dol go kat” – idéz te fel ugyan -
ak kor egy idős lel kész mon da tát,
aki hoz zá tet te: „Ez a tisz táb ban lá tás
se gít het a bel ső tisz tu lás ban, s e
bel ső tisz tu lá sá val ta nít hat, ta nít a
lel kész.” 

„Mi köz ben át ad juk ta ní tá sun kat a
fi a ta lok nak, kér dés, hogy mit vi -
szünk át a túl só part ra. A ket tő nem
megy egy más nél kül… Ké szül ni kell
a nyug dí jas kor ra… Men ni kell to vább
– ta lán egy »új« úton…” – az elő adás
utá ni hoz zá szó lá sok hí ven tük röz ték
a hall ga tó ság ér dek lő dé sét. „Ha mi a

fény fe lé tar tunk, ak kor egy re több
fényt kel le ne ben nünk lát ni uk a fi a -
ta lok nak” – mon dot ta a té ma zá rá -
sa ként Gáncs Pé ter. 

A ta lál ko zó vé gén az egy ház ke rü -
le tek ve ze tői aján dé ko kat ad tak át, és
ebéd re in vi tál ták a részt ve vő ket.

g Wisz ki densz ky And rás

Nyug dí jas lel ké szek ad ven ti együtt lé te

A Wi ki Le aks ne vű in ter ne tes por -
tál az Egye sült Ál la mok kül ügy mi -
nisz té ri u má nak több száz ezer ol dal -
nyi tit kos anya gát tet te köz zé a vi -
lág há lón. Mind eh hez per sze tör -
vény te le nül ju tot tak, ám e tény
nem tom pít ja a dip lo má ci ai bot rány
élét. A de kó dolt szö ve gek nem csak
a po li ti ka csi ná lás bo szor kány kony -
há já ba en ged nek be pil lan tást, ha -
nem fel tár ják azt a ci niz must és gő -
göt is, amellyel a vi lág ha ta lom né -
mely kép vi se lő je más or szá gok ra és
azok ve ze tő i re te kint. 

Az ta lán még nem annyi ra kü lö -
nös, hogy el len ér de kelt fe lek ről
bán tó ér des ség gel ír nak, ám a je len -
té sek ben az úgy ne ve zett szö vet sé -
ge sek is gú nyos fel hang gal sze re pel -
nek. A kar cos meg jegy zé sek sú -
lyos se be ket ej te nek egyé nek és
nem ze tek mél tó sá gán, és ak kor
még nem szól tunk a ma gán szfé ra
gya ko ri meg sér té sé ről. A je len té sek
fel tár ják dik tá tor haj la mú ve ze tők
ri go lyá it, tit kos sze rel mi vi szo nya it
vagy al ko ho liz mu sát, ugyan ak kor
meg le pő mó don mi nő sí te nek olyan
kor mány- és ál lam fő ket, akik ről a
hi va ta los Ame ri ka egé szen más
han gon be szél. Így lesz a je len le gi

an gol mi nisz ter el nök „pe hely sú -
lyú”, a ko ráb bi pe dig „in ga tag”, a né -
met kan cel lár asszony „tef lon”, aki
ke rü li a koc ká za to kat, az olasz mi -
nisz ter el nök „ha szon ta lan, hiú és
ered mény te len”, Orosz or szág leg -
erő sebb po li ti ku sa pe dig „al fa hím”.

Szu per tit kos je len té sek ké szül tek
egy há zak ról és val lá si kö zös sé gek ről
is. Eb ben a kör ben em lít het jük a
leg utób bi pá pa vá lasz tás sal kap cso la -
tos bi zal mas in for má ci ó kat, va la -
mint kü lön bö ző ke resz tény, zsi dó
vagy ép pen isz lám kö zös sé gek ről
va ló adat gyűj tést.

A szá mí tó gé pes rendszereket fel -
tö rő hac ke reknek és az in ter net kí nál -
ta nyil vá nos ság nak kö szön he tő en
ma mil li ók ol vas hat ják azt, amit va -
la ki a leg tit ko sabb köz lés nek szánt.
Be tel je sült – leg alább is for ma i lag –
Jé zus nak a nyil vá nos ság ra uta ló sza -
va, amely sze rint amit fül be súg va
mon da nak, azt a ház te tők ről hir de -
tik majd…

A vi lág pe dig jog gal bot rán ko zik
meg azon, hogy dip lo ma ták lé nye -
gé ben kém te vé keny sé get is foly -
tat nak. Rá adá sul nem is ön szor ga -
lom ból, hi szen az ENSZ-hez akk re -
di tált ame ri kai mun ka tár sa kat is

kül ügy mi nisz te rük uta sí tot ta ar ra,
hogy a szer ve zet fő tit ká rá ról ada to -
kat gyűjt se nek. A ha zánk ban mű kö -
dő ame ri kai dip lo ma ták nak a vá -
lasz tá sok előtt „je len le gi és maj da -
ni ve ze tők ről” kel lett ér te sü lé se ket
bi zal ma san a Sta te De part ment be
szál lí ta ni uk. A The Gu ar di an sze -
rint on nan „bio met ri kus ada to kat”
is kér tek, ami gya kor la ti lag ujj le nyo -
ma to kat je lent, ám utóbb a rejt je le -
zett szö ve get „bi og rá fi ai”, vagy is
élet raj zi ada tok ként de kó dol ták.
Tény azon ban, hogy a dip lo ma ták -
nak meg kel lett sze rez ni ük bi zo nyos
te le fon szá mo kat és e-mail kó do kat,
to váb bá jel leg ze tes sé ge ket po li ti ku -
sok sze mé lyi sé gé ről, ta nács adói és
ba rá ti kö ré ről, egész ségi ál la po tá ról
és se bez he tő sé gé ről. Az óha tat la nul
a hír szer zés te rü le té re te relt dip lo -
ma ták nem csak a Ma gyar Gár dá ról

küld tek tit kos je len té se ket, ha nem
a ha tá ron tú li ma gyar ki sebb sé -
gek ről és ha zánk jö vő évi EU-el nök -
ség gel kap cso la tos el kép ze lé se i ről is.

Mind ez messze túllépi a dip lo -
ma ták kal kap cso lat ban ál ta lá no -
san el fo ga dott te vé keny sé gek
kereteit. Ez ugyan olyan „til tott ha -
tár át lé pés”, mint amely re egy há -
zunk tény fel tá ró bi zott sá ga mu tat
rá több eset ben, ami kor is lel ké szek
té ved tek a hír szer zés te rü le té re.
Is mét csak Jé zus sza vá ra uta lok a
fül be sú gás ról és a ház te tők szé les
nyil vá nos sá gá ról.

Mert előbb-utóbb min den ki de rül.
Il let ve van, ami még sem. A kö zel -
múlt ban egy má sik saj tó hír rel is ta -
lál koz hat tunk: Né meth Mik lós volt
mi nisz ter el nök el mond ta, hogy Ká -
dár Já nos nem sok kal ha lá la előtt –
fe le sé ge ké ré sé re – meg gyónt. „Ma -
ris ka né ni pa pot hí va tott hoz zá” – ál -
lí tot ta Né meth. Eb ben az össze füg -
gés ben nem él ce lőd nék azon, hogy az
ak kor már le épült po li ti kus nak bi zo -
nyá ra volt is mit meg gyón nia. Ha nem
egy sze rű en csak csön des örö möm -
nek sze ret nék han got ad ni, hogy – ha
va ló ban így tör tént – egy pap azt tet -
te, ami re hi va tá sa kö te lez te: meg tar -

tot ta a gyó ná si tit kot. A bir to ká ba ju -
tott in for má ci ót nem hasz nál ta fel
po li ti kai vagy üz le ti cél ra, nem ad ta
át a bul vár mé di á nak.

Sok olyan tit kos szol gá la tunk van,
amely nem tar to zik a nyil vá nos ság -
ra. Mind az, ami ab ban a gyó nás ban
el hang zott, ma rad jon ket tő jük tit ka,
és per sze az Úr is te né.

A Wi ki Le aks négy száz ezer ol dal -
nyi tit kos in for má ci ót ho zott nyil vá -
nos ság ra. Ez a po li ti ka és a mé dia te -
rü le te. Ta lán még is csak kü lön bö zik
et től az egy há zak vi lá ga. A bot rányt
oko zó sok mil lió mon dat tal szem ben
csu pán négy szó, a lel ké szi es kü ré -
sze ként: „A lel ki pász to ri tit kot meg -
őr zöm.” Tit kos szol gá lat és tit kos szol -
gá lat: ég és föld.

Tit kos szol gá lat és tit kos szol gá lat
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület
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b Te ma ti kus Evan gé li kus nap tár 2011-re, si ke res val lá si nép raj zi kon -
fe ren cia, a Ma gyar Evan gé li kus Di gi tá lis Könyv tár el ső lé pé sei, pá lyá -
zat kö zép is ko lai új sá gok meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra, el fo ga dott
lo gó- és ar cu lat terv-pá lyá zat – töb bek kö zött ezek ről a konk rét lé pé -
sek ről szá mol tak be, il let ve hoz tak dön tést a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház re for má ci ói em lék bi zott sá gá nak tag jai a leg utób bi, de -
cem ber 1-jei ülé sü kön. A tes tü let át te kin tet te a re for má ció kez de té -
nek öt szá za dik év for du ló ja al kal má ból szer ve zen dő ren dez vény so ro -
zat egyéb, fo lya mat ban lé vő ter ve it is. Az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ki hi va ta lá ban zaj lott ta nács ko zá son egy há zunk több mun ka ága is
kép vi sel tet te ma gát. 
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Ki vé te le sen nem szak mai elő adás ra
gyűl tek össze a bu da pes ti Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um la -
kói de cem ber 3-án, pén te ken dél után,
ha nem az ige kö rü li el csen de se dés re,
ének lés re és cso por tos be szél ge tés re. 

Az el ső al ka lom mal meg szer ve zett
csen des na pot Bo jársz ky Esz ter ta nul -
má nyi igaz ga tó, Né gye si Ad ri enn re -
for má tus és Kul csár Már ton evan gé -
li kus spi ri tu á lis szer vez te. A hét vé gi
idő pont el le né re a száz tíz fős kol lé -
gi um la kó i nak mint egy har ma da

vett részt az együtt lé ten, amely dr. Fa -
bi ny Ta más áhí ta tá val kez dő dött. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
Tit 2,11 alap ján hív ta fel a je len lé vők
fi gyel mét, hogy az ün nep lés a ke resz -
té nyek szá má ra nem a ki kap cso ló dást
kell, hogy je lent se, ha nem a be kap cso -
ló dást Is ten né pé nek éle té be. Az ad -
ven ti ün nep lés köz pont ja az id nap ra,
az üd vös ség nap já ra va ló ké szü lő dés.

Az igei gon do la tok meg hall ga tá sa
után há rom cso port ra osz lot tak a di -
á kok, hogy az Im má nu el (Ve lünk az

Is ten) té ma kört rész le te seb ben is
kö rül jár has sák. A be szá mo lók után
az együtt lét Né gye si Ad ri enn áhí ta -
tá val zá rult, mely mint egy össze -
fog lal ta a cso por tos be szél ge té sek ben
el hang zot ta kat. 

Kul csár Már ton spi ri tu á lis sze -
rint az el ső vissza jel zé sek biz ta tó ak,
a di á kok lel ke sen fo gad ták a kez de -
mé nye zést, és re mény ség sze rint
kel lő en fel töl tőd ve néz het nek a vé sze -
sen kö zel gő vizs ga idő szak elé. 

g Hor váth-He gyi Áron

Advent a pro tes táns szak kol lé gi um ban

El ső ként dr. Fa za kas Sán dor teo ló -
gus, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu -
do má nyi Egye tem rek to ra tar tott
elő adást azok ról az el vi, teo ló gi ai
meg fon to lá sok ról, ame lyek alap já ul
szol gál hat nak ál lam és egy ház, po li -
ti ka és spi ri tu a li tás, ke resz tény bi -
zony ság té tel és tisz tes köz élet he lyén -
va ló kap cso la tá nak. Mind er ről ter -
mé sze te sen az eu ró pai in teg rá ció és
Ma gyar or szág kö vet ke ző hat hó -
nap ban be töl tendő kü lön le ges sze re -
pé nek össze füg gé sé ben szólt.

Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je, a Kül ügy mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká ra elő adá sá ban
azok ra a vál to zá sok ra mu ta tott rá,
ame lyek az eu ró pai in teg rá ció fo lya -
ma tá ban a pusz tán tech nok ra ti kus
szem pon to kat fi gye lem be ve vő idő -
szak tól a kü lön bö ző val lá si és kul tu -
rá lis ele mek ál tal meg ha tá ro zott,

bo nyo lult je le nünk höz ve zet tek. Be -
szá molt azok ról a te rü le tek ről, ame -
lyek nyil ván el ke rül he tet le nül meg -
ha tá roz zák az EU kö zel jö vő jét. Ilye -
nek a kul tu rá lis plu ra li tás, a ro ma kér -
dés, a gaz da sá gi fel zár kó zás, a nem -
zet ál la mi és re gi o ná lis fe le lős ség.

Rü di ger Noll, az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á ja Egy ház és Tár sa da lom
Bi zott sá gá nak igaz ga tó ja ar ról szá -
molt be, hogy az unió so ros el nök sé -
gét adó or szá gok egy há zai mi lyen le -
he tő sé gek kel és fel ada tok kal szem be -
sül nek az el nök ség idő sza ká ban. Ki -
emel te az egy há zak sze re pét abban
a te kin tet ben, hogy a tá vo li nak tű nő
és meg fog ha tat lan eu ró pai in téz mé -
nyek és dön té se ik ho gyan ke rül het -
nek kö ze lebb az em be rek min den na -
pi éle té hez és gon do la ta i hoz. Örö mét
fe jez te ki, hogy a ma gyar or szá gi egy -
há zak ké szek nem ze ti és nem zet kö -
zi öku me ni kus össze fo gás ban szem -

be sül ni mind a ki hí vá sok kal, mind
pe dig a le he tő sé gek kel.

Há mo ri Ádám, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak eu ró -
pai in teg rá ci ó val fog lal ko zó iro dai
mun ka tár sa a már kör vo na la zó dott,
konk rét ter vek ről szá molt be. En nek
alap ján a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa el kö te lez te ma -
gát ar ra, hogy a 2011-es öku me ni kus
ima hét meg nyi tó is ten tisz te le tét a so -
ros ma gyar EU-el nök ség egy há zi meg -
nyi tó ja ként ün nep li. Ta lál ko zót szor -
gal maz a tag egy há zak ve ze tői, va la mint
a ma gyar kor mány, az eu ró pai in téz -
mé nyek és az in téz mé nyek hez kö tő dő
nem zet kö zi egy há zi szer ve ze tek kép -
vi se lői kö zött ja nu ár ban. El fo gad ta az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
meg hí vá sát egy feb ru á ri brüssze li lá to -
ga tás ra, to váb bá terv be vet te há rom –
a ta vasz fo lya mán tar tan dó – kon fe ren -
ci á nak a meg szer ve zé sét a kö zép-eu -
ró pai meg bé ké lés, a ro ma misszió és a
csa lád misszió té ma kö ré ben.

A köz gyű lés a dél utá ni órák ban
meg hall gat ta az el nö ki be szá mo lót,
a fő tit ká ri je len tést, a pénz ügyi tá jé -
koz ta tást, és a cik lus vé gé ig vá lasz tás -
sal be töl töt te a szám vizs gá ló bi zott -
sá gá ban meg üre se dett po zí ci ót.

g Dr. Bó na Zol tán,
a ME ÖT fő tit ká ra

Egy há zak és a so ros uni ós el nök ség
Köz gyű lést tar tott az öku me ni kus ta nács

b Évi ren des köz gyű lé sét tar tot ta de cem ber 6-án a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT). A tíz tag egy ház és to váb -
bi ti zen nyolc együtt mű kö dő egy ház és egy há zak hoz kö tő dő tár sa dal -
mi szer ve zet ál tal al ko tott kö zös ség eb ben az esz ten dő ben az eu ró -
pai in teg rá ci ó val és konk ré tan a ja nu ár tól so ros ma gyar uni ós el nök -
ség gel kap cso la tos egy há zi, öku me ni kus ki hí vá so kat, le he tő sé ge ket
és te en dő ket is szám ba vet te.

b Ad vent má so dik va sár nap já nak
dél után ján ren dez ték meg a ma -
gyar bün te tés-vég re haj tás in té -
ze te i ben a har ma dik or szá gos
bib lia is me re ti ver senyt. Ezen
hu szon ki lenc bör tön ben kö zel
ezer két száz fog va tar tott adott
szá mot fel ké szült sé gé ről.

A Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi
Szer ve ze te és a Ma gyar Test vé ri Bör -
tön tár sa ság – Ro szík Gá bor el nök ve -
ze té sé vel – a Bün te tés-vég re haj tás
Or szá gos Pa rancs nok sá gá val egyez -
tet ve szer vez te meg idén is az or szá -
gos bib lia is me re ti ver senyt a fog va -
tar tot tak nak. 

A ve tél ke dő re ki adott mun ka fü -
zet ben negy ven kér dés re kel lett vá -
laszt ad ni uk a ver seny zők nek. Húsz
kér dés Zsol tá rok 1–25-re, húsz kér -
dés Má té evan gé li u má ra vo nat ko -
zott. A fel ad vá nyo kat idén Szé ná si Jo -
nat hán Sán dor ba racs kai és Ko rok -
nai And rás nagy fai bör tön lel kész
ál lí tot ta össze. A ve tél ke dő re az
adott in té zet bör tön lel ké sze ké szí tet -
te föl a részt ve vő ket. Az el ső öt he -
lye zett pa rancs no ki ju ta lom ban, a
töb bi ver seny ző ne ve lői di csé ret -
ben ré sze sül. 

Há rom éves ta pasz ta lat, hogy a

fog va tar tot tak egy re na gyobb szám -
ban ér dek lőd nek a ve tél ke dő iránt,
ezért nem egy in té zet ben elő ve tél ke -
dőt kel lett tar ta ni, hogy a leg job ba -
kat le hes sen a dön tő re, az az az ad -
vent va sár na pi ver seny re bo csá ta ni. 

Pél dá ul a Pál hal mai Or szá gos
Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben
negy ve nen vet tek részt a ne mes
ver sen gés ben, kö zöt tük ti zen öt nő.
Az al kal mat dr. Bé ke fy La jos bör tön -
lel kész ad ven ti el mél ke dé se, imád -
sá ga és a női kó rus ének lé se ve zet -
te be. A bör tön lel kész át ad ta a je len -
lé vők nek Sch mehl Já nos bün te tés-
vég re haj tá si dan dár tá bor nok, in -

té zet pa rancs nok kö szön té sét és jó -
kí ván sá gát. 

A pa rancs no ki épü let al ka lom hoz
il lő en be ren de zett dísz ter mé ben
más fél óra ál lott a fog va tar tot tak ren -
del ke zé sé re, hogy meg vá la szol ják a

mun ka fü zet teszt kér dé se it. Az egy
óra után tar tott öt per ces szü net ben
az egyik fog va tar tott ad ven ti ver set
sza valt, egy má sik gi tár já té ká val,
ének lé sé vel szer zett örö met a je -
len lé vők nek. Ad ven ti éne ké nek
vissza té rő ref rén je so ká ig vissz hang -
zott a részt ve vők szí vé ben: „Jé zus vár,
Jé zus vár…” 

g (drb-rkl)

Bib liaverseny fogvatartottaknak
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„Mi kor ar ra vágysz, hogy ész re ve gye -
nek, meg ért se nek és sze res se nek,
tudd, hogy a töb bi ek is er re vágy nak”
– ír ta Ta ti osz. Sze re tet és meg ér tés.
Lé te zé sünk alap ja. Őszin tén ke res sük
azo kat a ta lál ko zá so kat, ame lyek -
ben meg él het jük, hogy sze ret jük és
meg ért jük egy mást. 

Az ilyen ér té kes kap cso la tok ko -
moly mun kát, ener gia be fek te tést
igé nyel nek mind két fél től. Ezt a ki olt -
ha tat lan, mé lyen em be ri vá gyat aján -
dék ba kap tuk Is ten től, aki a föl di élet
haj na lán így szólt: „Nem jó az em ber -
nek egye dül len ni, al ko tok hoz zá il lő
se gí tő tár sat.” (1Móz 2,18)

A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség tag jai az ad ven ti
gyer tya gyúj tás sal hét ről hét re eb -
ben a re mény ség ben gyűl nek össze.
Min den ének, vers, ad ven ti gon do -
lat, amely temp lo muk ud va rán el -
hang zik, újabb aján dék az úton a bet -
le he mi já szol fe lé. Min den – sze re -
tet tel el ké szí tett étel és me leg ital
mel lett el hang zott – ked ves szó ar -
ról be szél, hogy mind annyi an a sze -
re tet és meg ér tés irán ti szom jun kat

igyek szünk ol ta ni éle tünk ben. Sze ret -
nénk meg él ni a fen ti idé zet tit kát és
te kin te tün ket ön ma gunk ról a má sik
em ber fe lé for dí ta ni.

Ked ves szín folt ja volt a má so dik
ad ven ti es té nek, ami kor fel buk kant
a Mi ku lás, és az aján dé kok ki osz tá -
sa után egy ked ves tör té net tel is
meg lep te a né pes gye rek se re get. Vi -
dám, csa lá di as han gu lat ban töl töt ték
el az egy be gyűl tek ezt az es tét is,
örül tek min den be té rő szar va si nak.
Hi szen együtt ha la dunk ezen a kü lö -
nös bet le he mi úton, visszük, ami a
szí vünk ben van, örö möt és bá na tot,
a sze re tet, a meg ér tés és a „jó ság sí -
ró vá gyát” (Ady).

Ke res sük a sa ját ün ne pün ket.
„Min den szív ből szó ló ka rá cso nyi
ének ben, kan dal ló ro po gá sá ban és
me le gé ben, az ün ne pi ebéd köz ben,
a be szél ge tés ben és ne ve tés ben, min -
den ké pes lap ban, amit egy ba rát
vagy a csa lád kül dött.” Mert „min den,
amit eb ből meg hal lunk, és el gon dol -
kod tat ben nün ket, az ma ga a sze re -
tet” (Nor een Bra man).

g La czi Ani kó

Új temp lo mi csil lag vá rás
2010

(A má so dik gyer tya)

2017 FE LÉ  RE FOR M Á C IÓ É S N YIL VÁ NOS SÁG

Is ko la új sá gok ver se nye • Pá lyá za ti ki írás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház re for má ci ói em lék bi zott sá ga és Or -
szá gos Iro dá já nak Ok ta tá si Osz tá lya 2010-ben, a Re for má ció és nyil vá -
nos ság cí met vi se lő év ben pá lyá za tot ír ki evan gé li kus ok ta tá si in téz mé -
nye ink szá má ra.

A pá lyá za ton rend sze res meg je le né sű is ko la új ság gal le het részt ven ni.
A pá lyá zat ra be kül den dő az adott in téz mény új ság já nak leg fris sebb

és két tet sző le ges ko ráb bi szá ma, két-két pél dány ban, va la mint a ki töl -
tött in téz mé nyi adat lap.

A pá lyá za tot pos tán vagy sze mé lye sen le het be nyúj ta ni az or szá gos
iro da ok ta tá si osz tá lyá ra, a 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. cím re. A bo rí -
ték ra ír ják rá: „Is ko la új ság”.

Ha tár idő: de cem ber 20.
A pá lyá zat el ső há rom he lye zett jét a re for má ciói em lék bi zott ság lap -

ki adá si tá mo ga tás ban ré sze sí ti az aláb bi össze gek kel: 1. he lye zett:
125 000 fo rint, 2. he lye zett: 100 000 fo rint, 3. he lye zett: 75 000 fo rint.

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Haj dó Ákos osz tály ve ze tő

H I R D E T É S

H I R D E T É S
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„Min den ség egy na pi ván do ra. / Sír -
kö vek től szí ve ne héz. / Pa pír lap ku -
sza so ra i ba / a messzi Is ten be le néz”
– így fog lal ja össze négy sor ban val -

lo má sát ön ma gá ról, éle té ről és Is ten-
sze re te té ről a Köl tő cí mű ver sé ben
Feny ve si Fé lix La jos köl tő, pub li cis -
ta, a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé -
gé nek idén Rát Má tyás-élet mű díj jal
ki tün te tett tag ja. 

Nem vé let len, hogy az örö mök kel
tar kí tott és szo mo rú sá gok tól meg -
pró bált élet úton a Te rem tő nek, a hit -
nek, az evan gé li kus ság nak olyan

fon tos sze rep ju tott… Az Evan gé li -
kus Élet pub li cis tá já nak a na pok ban
is te nes ver se ket tar tal ma zó kö te te je -
lent meg a Lu ther Ki adó gon do zá sá -
ban. Az Egy ré gi temp lom ra cí mű
könyv vi dé ki be mu ta tó já ra Feny ve -

si Fé lix La jos szü lő vá ro sá ban, Hód -
me ző vá sár he lyen ke rült sor. A Né -
meth Lász ló Vá ro si Könyv tár ol va -
só ter mé ben de cem ber 3-án, pén te -

ken es te kö zel fél szá zan gyűl tek
össze, hogy – ré gi vagy új is me rős -
ként – a ver sek és a ze ne se gít sé gé -
vel együtt ka lan doz za nak egy órát a
mű vé szet vi lá gá ban.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Is te nes ver sek be mu ta tó ja

Sze re tet tel hív juk és vár juk Önt Feny ve si Fé lix La jos Egy ré gi temp lom -
ra cí mű kö te té nek be mu ta tó já ra de cem ber 14-én, ked den 18 órá ra a Li -
tea könyv sza lon ba (1014 Bu da pest, Hess And rás tér 4.). Be ve ze tőt mond
Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja. Köz re mű kö dik: Ha vas Ju -
dit elő adó mű vész és Sza ba dos György ze ne szer ző, zon go ra mű vész.

H I R D E T É S

Zsigmond Zoltán zongoraművész, Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója, Havas Judit előadóművész és
Fenyvesi Félix Lajos író, költő

b Már ha gyo má nyosnak te kint -
he tő ad ven ti kon fe ren ci á juk ra
gyűl tek össze no vem ber 29–30-
án ok ta tá si in téz mé nye ink ve ze -
tői és mun ka tár sai Rév fü lö pön,
az Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban. Vá ra ko -
zás és re mény ség: ta lán ez a két
szó fe je zi ki leg job ban az együtt -
lét han gu la tát. Az ad ven ti öröm -
te li vá ra ko zás mel lett fo ko zott
fi gye lem és ér dek lő dés volt ta -
pasz tal ha tó az ok ta tás ban vár -
ha tó vál to zá sok iránt. A kon fe -
ren cia há zi gaz dá ja Haj dó Ákos,
egy há zunk ok ta tá si osz tá lyá -
nak ve ze tő je volt. Meg tisz tel te
je len lé té vel a ren dez vényt egy -
há zunk le kö szö nő, il let ve új el -
nök-püs pö ke, Itt zés Já nos és
Gáncs Pé ter is.

A ta nács ko zás De ák Lász ló nak, az
oros há zi gyü le ke zet igaz ga tó lel ké szé -
nek 2Pt 1,10 alap ján tar tott áhí ta tá -
val kez dő dött. A dél előt ti prog ram -
ban spe ci á lis, de egy re fon to sabb
kér dés kör ke rült elő tér be: a prob lé -
mák kal küsz kö dő, kü lö nö sen a sa já -
tos ne ve lé si igé nyű gye re kek be il lesz -
ke dé si le he tő sé ge i ről volt szó a ke -
resz tény pe da gó gus szem szö gé ből.

A két elő adó, Hor váth Er nő gyógy -
pe da gó gus ta nár és Früh wirth né
Pay rits Ma ri an na kli ni kai szak pszi -
cho ló gus a sop ro ni Eöt vös Jó zsef
Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész -
ség ügyi Szak kö zép is ko la mun ka tár -
sai. Re fe rá tu ma i kat (Je lek a ta nu lá -
si za va rok te kin te té ben, il let ve Je lek
kö rü löt tünk és ben nünk – mi re fi gyel -
jen a pe da gó gus? cím mel) a szak ér -
te lem, a gya kor la ti ta pasz ta la tok, a
köz ért he tő és ér de kes fel épí tés, a
sod ró len dü let mel lett az el kö te le -
zett, hi tét őszin tén meg val ló ke -
resz tény em ber ki su gár zá sa tet te
hi te les sé. Mind ket ten ki hang sú lyoz -
ták a szak sze rű ség mel lett az el fo ga -
dás és a sze re tet fon tos sá gát. A hall -

ga tó ság élénk fi gye lem mel kö vet te az
elő adá so kat, sok ér de kes kér dés me -
rült fel, a vá la szok is to vább gon do -
lás ra kész tet tek.

A dél utá ni prog ram ra meg ér kez -
tek az in téz mé nyek tan tárgy gon do -
zói, akik – a ve ze tők kel együtt – a tan -
év fel ada tai mel lett a kö zös gon dol -
ko dás, a vár ha tó szak po li ti kai in téz -
ke dé sek re va ló fel ké szü lés-fel ké szí tés
fon tos sá gá ról szól tak. Vá zol ták szak -
te rü le tük to vább kép zé si for má it, a pe -
da gó gu sok kal va ló kap cso lat tar tás
le he tő sé ge it, kér ve az in téz mény ve -

ze tők tá mo ga tá sát. Test vé ri lég kör ben
élénk be szél ge tés, vi ta ala kult ki a
szűk re sza bott idő ke ret ben.

Or lo vits Gá bor, az ok ta tá si osz tály
gaz da sá gi re fe ren se a fi nan szí ro -
zás sal, nor ma tí va igény lés sel kap -
cso lat ban vár ha tó vál to zá sok ról tá -
jé koz tat ta az igaz ga tó kat, óvo da -
ve ze tő ket. 

A tar tal mas szak mai prog ra mot a
szom bat he lyi Re mé nyik Sán dor Ál -

ta lá nos Is ko la Su li szín pa dá nak mű -
so ra kö vet te Sza kíts, ha tudsz cím -
mel. A gyer mek já ték ra uta ló cím és
a ke ret já ték könnyed sé ge ko moly, el -
gon dol kod ta tó ta nul sá go kat rej tett:
a té ma ugyan is Tri a non volt – gyer -
mek szem mel, mély tar ta lom mal, ki -
tű nő elő adás ban, me lyet a hall ga tó -
ság vas taps sal kö szönt meg.

Va cso ra után ke rült sor a Pé ter fy
Sán dor-díj át adá sá ra. Az el is me rést
eb ben az év ben Fel leg vá ri Zol tán, a
mis kol ci Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö -
zép is ko la igaz ga tó ja kap ta. Az el ső
nap prog ram ját Itt zés Já nos püs pök
áhí ta ta zár ta.

A má so dik na pon Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da igaz ga tó be mu tat ta a
kül ügyi osz tály új mun ka tár sát, Ré -
vész Ri tát. A ba jor–ma gyar ok ta tá si
kap cso la tok új re fe ren se ez után az
együtt mű kö dés 2010. évi ese mé nye -
i ről szólt, in téz mé nyek re le bont va. 

Rö vid szü net kö vet ke zett, majd
Ker pen Gá bor, az Ok ta tá si Hi va tal
újon nan ki ne ve zett el nö ke tar tott
szí nes, ér dek fe szí tő, fon tos in for -
má ci ó kat köz ve tí tő elő adást. Fel vá -
zol ta az ál ta la pre fe rált, ér ték- és pe -
da gó gus-köz pon tú, hu ma ni zált hi va -
tal ké pét, mely nek leg fon to sabb fel -
ada ta az in téz mé nyek se gí té se lesz.
Több, vál toz ta tást igény lő fel adat
kö zül ki emel te a komp lex mé ré si-ér -
té ke lé si rend szer fon tos sá gát, mely az
in téz mé nyek szak mai mun ká ját tart -
ja el sőd le ges nek. 

Ter mé sze tes, hogy nagy ér dek lő -
dés kí sér te a pe da gó gus-élet pá lya mo -
dell ki ala kí tá sá nak kon cep ci ó ját; a cél
a pe da gó gus pá lya te kin té lyé nek hely -
re ál lí tá sa er köl csi és anya gi té ren. Ez
vo nat ko zik a fel ső ok ta tás ban a pe da -
gó gus kép zés re, az in téz mé nyek ben
dol go zó pe da gó gu sok szak mai mun -
ká já nak meg íté lé sé re, el is me ré sé re,
dif fe ren ci á lá sá ra egy aránt.

A kon fe ren cia úr va cso rai is ten tisz -
te let tel zá rult, me lyen Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök hir det te Is ten igé jét.

g Jan csó Kál mán né

Vá ra ko zás és re mény ség
Ok ta tá si in téz mé nye ink munkatársainak esz me cse ré je

A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala -
pít vány szer ve zé sé ben eb ben az év -
ben is meg tar tot ták a köz ked velt
ke resz tyén ka rá cso nyi könyv vá sárt.

De cem ber 3–4-én ez al ka lom mal is
a bu da pes ti Ló nyay Ut cai Re for má -
tus Gim ná zi um adott ott hont a hit -
éb resz tő-hit mé lyí tő ki ad vá nyok se -
reg szem lé jé nek. 

A több mint negy ven részt ve vő
köny ves vál lal ko zás kö zött egy há -
zunk Lu ther Ki adó ja is szé les vá lasz -
ték kal vár ta a vá sár ló kat. Leg nép sze -

rűbb ki ad vá nyunk ez út tal is a bib lia -
ol va só Út mu ta tó volt, ame lyet nem
csak a fe le ke ze tünk höz tar to zók ke -
res tek cél irá nyo san. 

g Mé szá ros Gá bor fel vé te le

Ka rá cso nyi keresztény
könyv ka val kád

b A 20. szá zad ta lán leg na gyobb
ha tá sú ma gyar po é tá ja 1937. de -
cem ber 3-án hunyt el tra gi kus
hir te len ség gel. A pá pai Nagy
Lász ló Kör de cem ber 3-án ad -
ven ti iro dal mi an két ra, kö tet len
Jó zsef At ti la-em lék est re in vi -
tál ta az ér dek lő dő ket a he lyi
pe da gó gus mű ve lő dé si ott hon -
ba, hogy ver sek fel ol va sá sá val és
a köl tő éle té ről va ló el mél ke dés -
sel te gyék em lé kez te tő vé az év -
for du lót. 

Az es ten az iro da lom ba rá tok Gosz -
to la Ist ván Pro Cul t u ra dísz ok le ve les
vers mon dó és Ke re csé nyi Zol tán
kör ve ze tő se gít sé gé vel te kint het tek
be Jó zsef At ti la köl té sze té be. 

A ben ső sé ges al kal mon – töb -
bek mel lett – Var ga György nyu gal -
ma zott evan gé li kus es pe res is meg -
osz tot ta vers él mé nye it Jó zsef At ti lá -
val kap cso la to san. Fe le sé gé vel fel is
ol vas tak egyet-egyet a köl tő is te nes
ver sei kö zül, il let ve meg is mer tet ték
a je len lé vők kel azt a ke vés sé is mert
tényt, hogy a köl tő mű for dí tó ként
Hód me ző vá sár hely ről 1934-ben írt

le ve lé ben je lez te Rad vánsz ky Al -
bert nek, az evan gé li kus egy ház egye -
te mes fel ügye lő jé nek: „sze ret nék
részt ven ni a pá lyá za ton” – azon,
ame lyet az egy ház Lu ther Már ton Ei -
ne fes te Burg ist un ser Gott kez de tű
him nu szá nak meg fe le lő for dí tá sá ra
írt ki. (Jó zsef At ti la mű for dí tá sa az
Evan gé li kus éne kes könyv 256. éne ke -
ként is mert.) 

Az es ten el hang zott, hogy a Kos -
suth-dí jas Nagy Lász ló köl tő szá -
má ra pá pai di ák ként 1941 ad vent je Jó -
zsef At ti la köl té sze té nek je gyé ben
telt: ak kor nem volt szá má ra áhí tot -
tabb könyv a ka rá cso nyi ki ra kat ban,
mint egy sö tét zöld táb lás, arany cím -
be tűs Jó zsef At ti la-ver ses kö tet. A
re for má tus kol lé gi um ból na pon ta
oda von zot ta a könyv a fi a tal Nagy
Lász lót, s mi nél több ször meg lá to gat -

ta, an nál in kább akar ta. Vé gül si ke -
rült meg sze rez nie a kö te tet: el ad ta két
lo vas víz fest mé nyét, és el járt egy
ke ra mi kus hoz ka rá cso nyi szob rocs -
ká kat szí nez ni. „Sok Má ria-szem öl -
dö köt, Jé zus ka-ró zsa színt, sza már-
szür két” kel lett meg fes te nie – ír ta a
köl tő –, mi re össze gyűlt a könyv
ára, és meg vá sá rol hat ta.

d EvÉlet-infó

Jó zsef At ti lá ra em lé kez tek
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b Nem volt kü lö nö seb ben szép
vagy csi nos, nem mond ha tó ko -
ra ki emel ke dő szí nész te het sé gé -
nek, sem éne kes nő jé nek, még is
ő az, aki re em lé ke zünk, még
száz év múl tán is, az ő ne vét is -
me rik a fi a ta lab bak is. Ka rády
Ka ta lin, a ma gyar film gyár tás el -
ső iga zi dí vá ja ép pen egy év -
szá za da szü le tett.

Éle tét le gen dák és rej té lyek öve zik.
Ál ta lá nos ság ban is mert, hogy a negy -
ve nes évek ele jé nek leg in kább fog lal -
koz ta tott film szí nész nő je volt, ide ha -
za 1949-ig lép he tett szín pad ra, majd
el le he tet le ní tet ték. Emig rá ci ó ba
kény sze rült. Éle té nek utol só hu szon -
két évét New York ban töl töt te, ahol
ka lap sza lont mű köd te tett. Nyolc -
van éve sen hunyt el. Ezek a leg is mer -
tebb té nyek Ka rády Ka ta lin ról.

Csak hu szon hat éve sen kez dett el
szí né sze tet ta nul ni. De ko ra tív meg -
je le né se, ti tok za tos, ero ti kus kisu gár -
zá sú lé nye, mély hang ja, szug gesz tív
egyé ni sé ge film sze re pek ben ér vé -
nye sült iga zán. 

Kancz ler Ka ta lin né ven szü le tett
1910. de cem ber 8-án kő bá nyai mun -
kás csa lád ban; ő volt a leg ki sebb, he -
te dik gyer mek. Ci pész mes ter – és ló -
ver seny füg gő – édes ap ja szi go ra elől
me ne kült előbb a szí ni elő adá sok ra,
majd mind össze ti zen hat éve sen há -
zas ság ba. Utób bi – egy ná la har minc
év vel idő sebb adó hi va ta li fő tiszt tel –
csak pár hó na pig tar tott, míg a szín -
ház, a szín pad örök sze rel me ma radt. 

Egy új ság író, Egyed Zol tán fe dez -
te fel te het sé gét, Cs. Aczél Ilo na, a ne -
ves szí nész pe da gó gus kezd te ta ní ta -
ni a szak ma tit ka i ra. En nek ré vén ke -
rült a Víg szín ház ba. A kez de tek től
ked ve ző kri ti ká kat ka pott, még is a
mai na pig leg in kább a ne vé hez köt -
he tő film mel, az 1939-ben be mu ta -
tott, Zi lahy La jos re gé nyé ből ké -
szült Ha lá los ta vasszal rob bant be
iga zán. 

A film mű vé szet ben Ka rády meg -
je le né se új kor sza kot in dí tott el. A
víg já té ko kat fel vál tot ta a me lo drá ma,
amely nek ő volt a leg na gyobb sztár -
ja. Film je i ben gyak ran ala kít ja a dé -
mo ni kus vam pot, a min den ki nek
tet sze ni vá gyó nő tí pust, a vég zet
asszo nyát, aki tra gé di á kat okoz kör -
nye ze té nek, pusz tu lás ba vi szi a ve le
kap cso lat ba ke rü lő fér fi a kat. Aki öl,
aki ért öl nek, és aki min dent fel per -
zsel, de ma ga is elég a sze re lem tü -
zé ben. Ezt a sze rep kört szin te ne ki ta -
lál ták ki, sej tel mes szép sé gé hez, mély
hang já hoz.

1939 és 1943 kö zött hu szon két fil -
met for ga tott, ha tal mas tem pót dik -
tál tak ne ki. Va ló sá gos sztár volt,
Mer ce des gép ko csi já val, új stí lu sú ru -
ha köl te mé nye i vel, egye di ter ve zé sű
tás kák kal. Gol foz ni járt, haj vi se le te
stí lust te rem tett.

A há bo rú éve i ben ze nés da ra bok -
ban is be mu tat ko zott, szín pa di si ke -
rei ek kor vol tak a leg han go sab bak.
Ze néi, slá ge rei a mai na pig él nek,
még a fi a ta lab bak is is me rik, dú dol -
ják: „Ez lett a vesz tünk, mind a ket -
tőnk vesz te”, „Ham va dó ci ga ret ta vég”,
„Száz vágy mu zsi kál itt az éj ben”, „Va -
la hol Orosz or szág ban”.

A né hány éven át tar tó si ke rek nek
és fény űzés nek a há bo rú ve tett vé get.
Előbb együtt buj kált vő le gé nyé vel, Új -
szászy Ist ván nal – aki a má so dik vi -
lág há bo rú alatt a ma gyar hír szer zést
és kém el há rí tást irá nyí tot ta Hor thy
ve zér ka rá ban, és a há bo rú ból va ló ki -
ug rást ké szí tet te elő –, majd né met
fog ság ba es tek. Ka rády rend őri fel -

ügye let alá, ké sőbb bör tön be ke rült,
vő le gé nyét va ló szí nű leg ki vé gez ték.
A szí nész nő el le ni vád az volt, hogy
más val lá sú ak nak se gí tett. Annyi
tud ha tó, hogy la ká sa i ban ül dö zöt te -

ket búj ta tott, és volt, aki ért még
Kis tar csát is meg jár ta, hogy ki kö nyö -
rög je. Zsi dó al kal ma zot ta it nem bo -
csá tot ta el. Ez zel lett tör vény sze gő.
Há rom hó na pig val lat ták a bör tön -
ben, fo ga it ki ver ték.

Ami kor sza ba don en ged ték, la ká -
sát ki foszt va ta lál ta. Pró bált új éle tet
kez de ni. Ha mar is mét szín pad ra állt.
Ope ret tek ben ját szott, de egy re ke -
ve sebb le he tő sé get ka pott. A las san
meg in du ló ma gyar film gyár tás tu do -
mást sem vett ró la, ko ráb bi film je it,
mint a pol gá ri kul tú ra le nyo ma ta it,
be til tot ták.

A mel lő zött ség, az egy re ki lá tás ta -
la nabb anya gi kö rül mé nyek mi att
dön tött úgy, hogy el hagy ja az or szá -
got. Disszi dá lá sát gon do san meg -
szer vez te. Előbb Bécs ben, majd Salz -
burg ban, Svájc ban, és Brüsszel ben élt.
Hó na po kat várt az ame ri kai ví zum -
ra, hi á ba. Azt be szél ték, hogy le pak -
tált az oro szok kal. Ez a kém vád év -
ti ze de kig tar tot ta ma gát. 

Tá ma sza az a Frank Ir ma ka lap -
sza lon-tu laj do nos lett, aki vel már
Pes ten is egy fe dél alatt élt az utol só
idők ben. 1953-ben ha józ tak át Bra zí -
li á ba, majd mi u tán az ot ta ni ma gyar
emig rán sok alá írá sa i nak nyo ma té ká -
val vég re ví zum hoz ju tott, az Egye -
sült Ál la mok ba. Már São Pa u ló ban is
ka lap sza lont mű köd tet tek Frank Ir -
má val, és ilyen üz le tet nyi tot tak New
York ban is, az elit nek szá mí tó Ma di -
son Ave nue-n. A sza lon nak ha ma ro -
san jó hí re ment, még Nancy Re a gan
is ná luk ren delt.

Hosszú idő után itt, az emig ráns
ma gya rok előtt állt új ra szín pad ra.
Kez det ben Svéd Sán dor ral, a ne ves
ope ra éne kes sel lé pett fel, ké sőbb
ön ál ló es te ken is sze re pelt. Fel lé pé -
sé nek ere je meg lep te a szak ma be li -
e ket is. Ő azon ban tisz tá ban volt az -
zal, hogy ide gen föl dön, kö zel hat van -
éve sen már nem kezd he ti elöl ről a
kar ri er jét.

Be lül ről ízig-vé rig ma gyar nak tar -
tot ta ma gát, még is ke rül te a ma gyar

ve vő ket és az olyan he lye ket, ahol
ma gya rok meg for dul tak. Nem volt
büsz ke ar ra, hogy üz let asszony lett
be lő le. Ahogy idő sö dött, még zár kó -
zot tab bá vált. Egész sé gi ál la po ta

rom lott, da ga na tot ál la pí tot tak meg
ná la. A gon dos kór há zi ke ze lés el le -
né re 1990. feb ru ár 8-án meg halt.

Ame ri ká ban is me rő sei és ba rá tai,
va la mint az iz ra e li ta hit köz ség kép -
vi se lői – akik nem fe led ték el, mi ként
se gí tett a mű vész nő a vész ter hes
idők ben – bú csúz tak tő le. A ma gyar
kor mány dísz sír he lyet ado má nyo -
zott ne ki a Far kas ré ti te me tő mű vész -
par cel lá já ban. Óri á si tö meg rót ta le
ke gye le tét a Szent Ist ván-ba zi li ká ban
fel ra va ta lo zott ko por só ja előtt. 

Ma gyar or szá gon csak fo ko za to san
tet ték el ér he tő vé film je it, le me ze it.
Ezek be vé te lét már ko ráb ban a Ba jor
Gi zi Szí nész mú ze um és két bu da -
pes ti szí nész ott hon cél ja i ra aján lot ta
fel, me lye ket – bár éle te fe lét kül hon -
ban töl töt te – szív ügyé nek te kin tet t.

Ka rády Ka ta lin nak egyet len el is -
me rés ben volt ré sze, ab ban is ha lá -
la után: 2004-ben a vész kor szak -
ban ta nú sí tott hő si es ma ga tar tá sá ért
Iz ra el ál lam posz tu musz Jad Vas em
ki tün te tést ado má nyo zott ne ki.

– Bár nem volt ko ra leg jobb szí né -
sze vagy leg kép zet tebb éne kes nő je,
nem volt kü lö nö seb ben szép, még is
olyan ki su gár zá sa volt, olyan ti tok za -
tos éle te, amely mi att Ka rády Ka ta lin
ne vét ma is is mer jük. Töb bet be szé -
lünk ró la, mint a te het sé ge sebb szí -
nész egyé ni sé gek ről. Film jei még a
fi a ta lab bak szá má ra is ér de ke sek.
Ezt a tit kot, bár so kan akar ták, még -
sem tud ták meg fej te ni – nyi lat koz ta
la punk nak Po csa ji Il di kó, a szü le té si
cen te ná ri um meg ün nep lé sé re élet re
hí vott Ka rády Ala pít vány mű vé sze ti
ve ze tő je, a mű vész nő élet mű vé nek ki -
vá ló is me rő je. El mond ta még, hogy
az ala pít vány ez év ben or szá gos Ka -
rády ének ver senyt ren de zett, és ha -
son más ver senyt is tar tot tak.

A Ka rády-évet film ve tí té sek kel,
em lék ki ál lí tá sok kal, elő adói es tek kel
2011-ben is foly tat ják, in kább már he -
lyi szin te ken, de az egész or szág ra ki -
ter je dő en. 

g Szeg f Ka ta lin

Száz éve szü le tett a szí nész dí va
A zsi dó men tő Ka rády Ka ta lin

Kis sé meg kés ve, de vég leg ha za tért
Ró má ból egy hű sé ges ma gyar. A
nagy szob rász mű vész – aki ta valy lett
vol na száz éves –, Ame ri go Tot utol -
só la ká sá ban, a bu dai Vár ban, a Tán -
csics Mi hály ut ca 5. alatt em lék szo -
bát ren dez tek be, ahol sze mé lyes
tár gya in kí vül szer szá mai, szá mos al -
ko tá sa, il let ve a ró la meg je lent ki ad -
vá nyok is lát ha tók.

A Fe hér vár csur gó ról Tóth Im re -
ként in dult, Olasz or szág ba me ne kült
pa raszt fiú te het sé gét ha mar ész re vet -
ték. Föl fe lé su ha nó csil lag ként ívelt
pá lyá ja, meg be csült mű vész ként dol -
go zott fo ga dott ha zá já ban. Úgy, hogy
so ha nem fe lej tet te el szü lő föld jét,
gyö nyö rű ma gyar anya nyel vét. A
hat va nas évek től egy re több ször lá -
to ga tott ha za, ki ál lí tá so kat ren de zett,
köz té ri mű al ko tá so kat ké szí tett.

Több száz szo bor, meg annyi gra -
fi ka, ke rá mia fém jel zi mun kás sá gát.
Éle té ben si ker és ra jon gás övez te; má -
ra a fe le dés sű rű ho má lyá ból vil lan
elő a ha tal mas élet mű, ame lyet Tóth
Im re a te rem tés lá zá ban al ko tott. Ha -
lá la, 1984 óta az idő ki kezd te mű ve -
it: el szí ne ződ tek az ala kok, le tö re dez -
tek a bá tor for mák fi nom ré szei. Ta -
lá ló an ír ta Ne mes Pé ter, a mes ter al -
ko tó vi lá gá ba ka la u zo ló új kö te té -
ben: „A múl tat nem csu pán meg te -
rem te ni, de ápol ni is kell.”

Az em lék szo bá nak ott hont adó
Kol ler Ga lé ria föld szint jén Ame ri go
Tot len dü le tes vo na lú gra fi kái lát ha -
tók. Egy go lyós tol las ön arc kép (1941),
mo no tí pi ák, a há rom Grá cia dús
keb lű akt jai (1983). Ugyan ez pi ro grá -
ni ton fe ke te-arany nyo más sal (a
Zsol nay-por ce lán gyár mű he lyé ből,
1984). A vit rin ben ré gi raj zok, ko pott
váz lat fü ze tek. A lép cső mel lett, föl -
fe lé „el iga zí tó”, te nyér nyi gra fi kák, tü -
ne mé nyes plasz ti kák, a wil lend or fi
Vé nusz pa rá nyi át köl té se…

Fönt, a má so dik eme le ten az em -
lék szo ba. A hár mas ab lak kö ze lé ben
a Csur gói Ma don na (1969) ke rá mia -
vál to za ta. (Zá ró jel ben jegy zem meg:
in nen nyí lik a leg szebb ki lá tás Bu da -

pest re. Tün dök lik a Du na, a hi dak,
kö röt te a ko pott há zak dzsun ge le.)
Szob rok: a Nyu gal ma zott bir kó zó
(1947) bronz fe je, a Hold kó ros re mek
kom po zí ci ó ja. Ke rá mi ák: az Asszo -
nyok a ten ger par ton (1981) nagy mé -
re tű, a sze re lem szép sé gét hir de tő
lap jai. Dom bo rí tá sok: Utol só va cso -
ra (1938), Pál dis pu tá ja (1970), a
Bib lia örök üze ne te i nek mo dern
meg fo gal ma zá sa. A Mag apo te ó zi sa
a Szent Ist ván Egye te men, Gö döl lőn
lát ha tó; az asz tal mu tat ja, mi lyen
ha tal mas: 11,5-ször 13 mé te res. 

Fo tók: együtt VI. Pál pá pá val s a
Szent atya sze mé lyes ka rá cso nyi üd -
vöz lő lap ja (1977). A fa lon a ké pek
szin te vé gig kí sé rik a szob rász mun -
kás hét köz nap ja it: ön tés köz ben, iz -
mos jobb kéz zel a ma gas ak to kat for -
mál ja gipsz ből; ci ga ret tá zik, ami na -
gyon rit ka; ba ju szo san néz ránk, a hí -
res fe ke te-fe hér ing ben; s a vé gén, fá -
rad tan ej ti nagy erős ke zét az ölé be.
„Át dol goz tam az éle te met!” – mond -
ja te kin te te.

Kö szö net il le ti a Kol ler Ga lé ri át,
ami ért az ér ték őr zés fel ada tá ra is vál -
lal ko zik. 

Egy nagy ma gyar szob rász vég leg
ha za tért. Meg pi hen ni. Vár ja, hogy
föl fe dez zék, vár ja lá to ga tó it. A fi a ta -
lo kat, hogy el mond has sa: ér de mes
dol goz ni, te rem te ni – nem re mény -
te len az élet!

g Feny ve si Fé lix La jos

A H A Z A TÉRT M A G YAR

Ame ri go Tot-em lék szo ba
a Kol ler Ga lé ri á ban

Nyel ve lés
A MÁV-ma gyar és a pos ta ma gyar után – e nyel ve ket ki zá ró lag az adott szak -
te rü let mun ka tár sai ér tik, ha ér tik – újabb vad haj tást ho zott édes anya nyel -
vünk egy re te re bé lye se dő bikk fá ja: az áen té esz ma gya rét. Az aláb bi (fa)gyön -
gyö ket egy kör le vél ből idé zem: „…meg ha tá roz zuk… az un. élet vo na lat. Ez
alatt azt a be vé telt ért jük, ami fe lett a ren de lés már nem vesz te sé ges. Amennyi -
ben a ren de lés az élet vo na lon fe lül van, a nye re ség 1/3-át a ren de lés kap ja
(=ösz tön ző), a 2/3-a köz pon ti amor ti zá ció pót lás ra és a fej lesz tés re for dít -
juk.” S ezen új haj tás leg szebb vi rá ga: „…a ren de lé sen dol go zó pont ter me -
lők (sic!) ré vén be fo lyó össze ge ket össze ad juk és azt a he lyi kol lek tí va ha vi
ja vas la ta alap ján oszt juk meg az asszisz ten sek kö zött.”

Ugye, ért he tő?

Ket tő
Pis ta bá csi tól, a ho lo kausz tot túl élt öreg bol tos tól hal lot tam elő ször így hasz -
nál ni: „Igen is nagys asszony, ket tő da rab ren del!” 

Gyer mek ként még mu lat sá gos nak tar tot tam, de ami ma nap ság el hang zik
– az már több ket tő nél! Ír juk, ol vas suk, mond juk, hall juk: „Ket tő da rab me -
net tér tit ké rek…” (az ál lo má son). „Krisz tus har minc ket tő éves ko rá ban…” (vizs -
gán). „Az ex pe dí ci ó nak ket tő da rab re giszt rált em be re volt…” (in ter jú ban),
és su gá roz za ked venc rá dió adóm „a sza vak ere jé vel”: „Leg kö ze lebb ti zen ket -
tő óra kor mon dunk hí re ket.” 

A pos tás kis asszony még ki is ok tat: mert fél re ért he tő, hi szen könnyen le -
het négy nek vagy hét nek hal la ni! Ezt az ér ve lést még el fo gad nám, de mi ért
kell így is ír nom: 2200, az az ket tő ezer ket tő száz fo rint?

És ki az a vér mes, bot fü lű ví zi lab da ra jon gó, aki a két ezer ti zen ket tes olim -
pia he lyett hét ezer tiz enket tő ben sze ret né ked venc csa pa tát is mét a do bo -
gó leg ma ga sabb fo kán lát ni?!

g Ozs váth Sán dor

Füstölgő
(A kö zel múlt no tesz lap ja i ból)
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„Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr -
nak! Az Úr jön ha ta lom mal.” (Ézs
40,3.10)

Ad vent har ma dik he té ben az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igé i nek köz -
pont já ban Ke resz te lő Já nos sze mé lye
s szol gá la ta áll; ő Krisz tus hír nö ke. „Is ten va la mennyi ígé re te Jé zus Krisz tus -
ban lett igen né, és ál ta la lett ámen né Is ten di cső sé gé re.” (2Kor 1,20; LK) Bízz,
Urunk ér ke zé se kö zel! „Íme, a mi Urunk, akit mind annyi an vá runk, ő meg -
sza ba dít min ket, al le lu ja.” (GyLK 727) De sen ki meg ne té vesszen min ket; a
Sza ba dí tó ér ke zik, reá mu tat Já nos: „Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a
vi lág bű nét!” (Jn 1,29) Ki is volt ez az elő fu tár dr. Lu ther sze rint? „Ki ál tó szó
va gyok. Hír nök, kit Ura elő re kül dött sür get ni, hogy ti ké szít se tek utat ma -
gá nak az Úr nak, aki mö göt tem jön. Rak ja tok le min den bűnt, a dur vá ját is,
de fő ként a lel ki bű nö ket, ame lyek, bár raj tuk a szent ség lát sza ta, leg in kább
gá tol ják a Ki rályt hoz zá tok jöt té ben!” A bör tön ben ezt kér dez te az íté lő bí -
ró Urat vá ró Já nos: „Te vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár junk?” S Jé zus üze -
ne te: „…bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben nem.” (Mt 11,3.6) Ám nem
ítél te el Já nost, ha nem Is ten kö ve té nek és a sa ját út ké szí tő jé nek te kin tet te
(lásd Mal 3,1). Pál – aki ma gát Is ten tit kai hű sé ges sá f árá nak tart ja – sem ítél -
ke zik, ezt az el jö ven dő Úr ra hagy ja. „Ő majd meg vi lá gít ja a sö tét ség tit ka -
it, és nyil ván va ló vá te szi a szí vek szán dé ka it, és ak kor min den ki Is ten től kap -
ja meg a di csé re tet.” (1Kor 4,5) Ke resz te lő Já nos a pusz tá ban azt hir det te, amit
– az ő fog ság ba ke rü lé se után – Jé zus: „Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett a
mennyek or szá ga!” (Mt 3,2; 4,17) A Ke resz te lő így tett bi zony sá got az el jö -
ven dő Úr ról: „Én víz zel ke resz tel lek ti te ket, hogy meg tér je tek, de aki utá nam
jön, erő sebb ná lam: ő majd Szent lé lek kel és tűz zel ke resz tel ti te ket.” (Mt 3,11)
A két test vér pél dá za tá val Jé zus Urunk le lep le zi az Is ten nek csak sza vak kal,
de tet tek kel nem en ge del mes ke dő ket: „Mert el jött hoz zá tok Já nos az igaz -
ság út ján, de nem hit te tek ne ki”, sőt „még ké sőbb sem gon dol tá tok meg ma -
ga to kat, hogy higgye tek ne ki” (Mt 21,32). Ugyan is „aki meg ve ti Ke resz te lő Já -
nost, az el zár ja ön ma ga előtt a Jé zus hoz, az Is ten or szá gá ba ve ze tő utat” (lásd
Bib lia – Ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1140. o.). Jé zus ezt is mond ja a pró fé tá nál
is na gyobb út ké szí tő elő fu tár ról: „És ha akar já tok, fo gad já tok el, ő Il lés, aki
el jö ven dő volt. Aki nek van fü le, hall ja!” (Mt 11,14–15) Hat hó nap pal Ke resz -
te lő Já nos szü le té se előtt Is ten – Gáb ri el an gyal ál tal – meg ígér te Jó zsef je -
gye sé nek Jé zus szü le té sét: „Ne félj, Má ria, mert ke gyel met ta lál tál az Is ten -
nél! Íme, fo gansz mé hed ben, és fi út szülsz, akit ne vezz Jé zus nak.” (Lk 1,30–
31; lásd Ézs 7,14) A ha ta lom mal ér ke ző Úr el jö ve te lé re elő re te kint ve Pál ezt
ké ri gyü le ke ze té től: „Min den kor örül je tek, szün te le nül imád koz za tok, min -
de nért há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va -
tok ra.” (1Thessz 5,16–18) Te pe dig kér he ted: „Ó, jöjj, meg vál tó Jé zu som, / A
szí vem né ked meg nyi tom. (…) / Szent lel ked ál tal járj ve lünk, / Míg hoz zád
menny be ér ke zünk, / S ott mon dunk majd ne ked / Di csé rő éne ket!” (EÉ 137,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ket tős meg le pe tés – ez a két szó ju -
tott eszem be, ami kor ki ol vas va be -
csuk tam a leg utób bi szá zad for du ló
ame ri kai ke resz tény best sel le rei kö -
zé tar to zó, ma gya rul nem rég meg je -
lent kö te tet. 

Már több köny vet ol vas tam Phi lip
Yan cey től – az ötö dik kö te tét fog hat -
juk ke zünk ben ma gyar nyel ven –, de
ez a mű ve na gyon el tér a töb bi től.
Meg szok tam, hogy „el ső kéz ből” ka -
pom tő le az őszin te és mély gon do -
la to kat a ke resz tény ség alap ve tő és ki -
ke rül he tet len kér dé se i ről. Mind eze -
ket olyan meg fo gal ma zás ban, amely
tel jes mér ték ben le fe di a jé zu si bib -
li kus va ló sá got, még is a mi nyel -
vün kön szól. 

A stí lus és az ér té kes gon do la tok
ma rad tak, de eb ben a kö tet ben „má -
sod kéz ből” ka punk min dent: tu laj -
don kép pen a szer ző szű rő jén ke -
resz tül is mer het jük meg más em be -
rek hi tét, éle tét. Nem klasszi kus
élet raj zok kal ta lál juk te hát szem be
ma gun kat, sok kal in kább im pul zív
sze mé lyes val lo má sok kal, na gyon
kü lön bö ző hát te rű em be rek éle té nek
egy-egy sza ka szá ról. Yan cey hez és so -
kunk hoz ha son ló an a könyv ala nyai
is olyan bol dog ság ke re sők, akik nek
sor sát Jé zus ál lí tot ta új út ra, mert a
ve le va ló ta lál ko zás fel for gat ta az
éle tü ket. A szer ző szá má ra ezek az
em be rek pél da ké pek.

Pél da ké pek re min den ki nek szük -
sé ge van, val lá si meg győ ző dés től, fe -
le ke ze ti ho va tar to zás tól, kor tól és
nem től füg get le nül. Tő lünk, ke resz -
té nyek től azon ban azt vár ják el a kí -
vül ál lók, hogy egyet len pél da ké -
pünk Jé zus le gyen. Ez ön ma gá ban
még nem baj, de azt ne fe lejt se el

sen ki, hogy mind annyi unk nak szük -
sé günk van olyan, kö zöt tünk élő, tö -
ké let len sze mé lyek re is, akik ha tás -
sal van nak ránk, akik ala kít ják hi tün -
ket, mert ta lál ko zá suk Jé zus sal mind -
egyi kük éle tét alap ve tő en meg vál toz -
tat ta. Azok, akik ről Phi lip Yan cey
szól, kü lön bö ző szak te rü le te ken dol -
goz nak, a sa ját te rü le tü kön ki ma gas -

ló an a leg job bak, s ezt ők mind hi -
tük nek tu laj do nít ják. A szer ző azon -
ban rá vi lá gít az eu ró pai, ázsi ai, ame -
ri kai kul tu rá lis és val lá si össze füg gé -
sek re és az ezek ből fa ka dó hi bák ra,
ame lyek be „sze rep lői” is be le es tek
oly kor.

A ti zen há rom név kö zül nem biz -
tos, hogy mind egyik is me rő sen
cseng az ol va só szá má ra. Ezek kö zé
tar to zik pél dá ul Ro bert Cole sé és
C. Eve rett Ko o pé. Ro bert Coles el is -
mert ame ri kai pszi chi á ter, aki meg -

fi gyel te, hogy a pró fé ták és Jé zus ta -
ní tá sai mi ként ele ve ned nek meg
pél dá ul az Egye sült Ál la mok dé li
ál la ma i ban egy re in kább tért nye rő
pol gár jo gi moz ga lom pré di ká to ra i -
nak tü zes be szé de i ben. C. Eve rett
Ko op pe dig se bész or vos, volt or szá -
gos tisz ti fő or vos, akit egy sze rű en
„Ame ri ka in ter ne tes há zi or vo sa -

ként” is mer nek a ten ge ren tú -
lon: hi te se gít sé gé vel pró bál
jó zan dön té se ket hoz ni. 

Mar tin Lu ther King ről vagy
Ma hat ma Gan dhi ról is jó új ra
ol vas ni egy új meg kö ze lí tés ből,
hi szen egyes hí vő kö rök ben nem
tekintik őket egy han gú lag Is -
ten esz kö ze i nek. 

Tolsz toj és Dosz to jevsz kij éle -
té nek és iro dal mi mun kás sá gá -
nak vizs gá la ta so rán Yan cey
pro vo ka tív, ugyan ak kor fáj dal -
mas kér dést bon col gat – sa ját -
ját és so ka két: mi ért nem mű -
kö dik olykor a hit a gya kor lat -
ban, mi ért ural ko dik még min -
dig a go nosz a vi lá gon? 

Bi zo nyos, hogy Yan cey vas -
kos kö te te kon ti nen se ket át íve -
lő, iz gal mas hit kér dé se ket fe -

sze ge tő ta lál ko zá sok so ro za ta. Azt
azon ban ne vár juk tő le, hogy má so -
két meg is mer ve sa ját ví vó dá sa in kat
könnyebb lesz meg él ni. Ab ban
viszont meg erő söd he tünk, hogy jé -
zu si bol dog ság ke re ső nek len ni a
leg ér tel me sebb lét for ma.
g Grend orf-Ba logh Me lin da

Phi lip Yan cey: Ke rü lő utak a bol dog -
ság hoz. Har mat Ki adó, Bu da pest,
2010. Ára 2900 fo rint.

Hit for má lás má sod kéz ből

Meg je lent az Or dass La jos Ala pít -
vány füg get len evan gé li kus teo ló gi -
ai és kri ti kai lap já nak, a Ke resz tyén
Igaz ság nak az őszi szá ma.

Fo lyó ira tunk je len szá má ban ifj.
Zász ka licz ky Pál ki adói be kö szön tő -
je, Itt zés Já nos püs pök Fe lül ről va ló
út vo nal-mó do sí tás cí mű ige hir de -
té se és id. Zász ka licz ky Pál tit ká ri je -
len té se lé nye ges vál to zás ról ad hírt.
Szep tem ber 30-án a tag ság egy han -
gú dön té se alap ján az Or -
dass La jos Ba rá ti Kör jog -
utód nél kül fel osz lott. En -
nek meg tör tén te előtt azon -
ban min den va gyo nát és
jo ga it – így a Ke resz tyén
Igaz ság ala pí tói és ki adói jo -
gát is – ado mány ként át ad -
ta az elő ző leg meg ala kult
Or dass La jos Ala pít vány -
nak. Tet te ezt ab ban a meg -
győ ző dés ben, hogy az ala -
pít vány a ba rá ti kör min den
mun ká ját kor sze rűb ben és
ered mé nye seb ben foly tat ja.

A Ta nul má nyok ro vat -
ban A re for má ció ma: egye -
dül a hit cí mű elő adás köz -
lé sé vel em lé ke zünk a tíz
éve el hunyt Dó ka Zol tán ra.
Itt zés Gá bor ér te ke zé se, a
Me lancht hon halk lép tei ar -
ról szól, ho gyan fo gad ta az
Ágos tai hit val lást Lu ther
Már ton. Ha fen scher Ká roly a Tan fe -
gye lem és li tur gia cí mű, több egy ház -
me gye lel ké szei előtt el hang zott elő -
adá sá ban azt hang sú lyoz za, mennyi -
re össze függ a tisz ta ta ní tás a li tur gi -
kus rend del, és vi szont. Bö röcz Eni -
kő pe dig az Öt ven éve tör tént so ro zat -

ban négy teo ló gus nak az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi á ról tör tént el tá -
vo lí tá sá ról szá mol be. 

Vé gül a re cen zi ók so rá ban Ko -
vács Lász ló lel kész Isó Do rottya Ke -
resz tyén eti ka – min den ki nek cí mű
köny vét, ifj. Zász ka licz ky Pál pe dig ifj.
Joób Oli vér nek édes ap ja, Joób Oli vér
lel kész éle té ről szó ló mű vét – Ten ger
har con át – mél tat ja és ajánl ja ol va -
só ink nak.

A fo lyó irat szám ára 400 fo rint.
Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban (1054 Bu da pest,
De ák tér 4., tel.: 1/266-6329), vagy
meg ren del he tő az Or dass La jos
Ala pít vány nál (1171 Bu da pest, Len -
ke ház u. 7.).

Fo lyó irat-aján ló

Ad vent hez hoz zá tar to zik az ének lés.
Gya ní tom, nincs is ad vent ének lés
nél kül.

Ma nap ság Ma gyar or szá gon na -
gyon tud juk, hogy a fe nyő hoz zá tar -
to zik. Min den he lyen, min den szin -
ten. Ha tal mas fe nyő fát ál lí ta nak üz -
let köz pon tok elő csar no ka i ba, vá -
ro sok fő te ré re – mi más len ne raj -
ta, mint arany szí nű pa pír ba cso ma -
golt, arány ta la nul nagy do bo zok?
Aján dék le gyen! Jó nagy! – üze ni az
arany do boz. 

De fe nyő ko szo rút te szünk az asz -
tal ra is, di csé re tes mó don egy re több
ott hon ban. A gyer tya is az ad vent hez
tar to zik. Ma nap ság Ma gyar or szá -
gon ezt is tud juk. Fe szes re cso ma golt
mé cses do boz zal té rünk ha za ezek ben
a na pok ban, be sze rez zük a kel lő
mennyi sé get, ki ne fogy jon. Il la to sat
is kap ni újab ban. Fa héj és al ma – ez
il lik ad vent hez. S ha va la ki még sem
tud ná, hogy ad vent hez gyer tya va ló,
az egész biz to san ér te sül ró la a rá di -
ó ban el hang zó fi gyel mez te tés ből,
amely már nem csak ka rá csony fa tü -
zek től óv, ha nem ad ven ti ko szo rú-tü -
zek től is. 

Per sze mi az én kis mé cse sem meg
négy gyer tyám – még ha il la tos is –
a sar ki ház hoz ké pest?! Már na pok
óta fény ár ban úszik. Két éve még
csak egy na gyob bacs ka égő sor dí szí -
tet te az er kély rá csot. Ta valy vagy
húsz. Be bo rí tot ták az er kélyt, sőt
kör ben az ab lak ke re tet is. Idén,
mond hat ni, be cso ma gol ták az egész
há zat. Van vagy ezer kis égő, per sze
szí ne sek. Ké kek, sár gák, pi ro sak.
Vá rom, mi lesz jö vő re. Mi ni mum vil -
log ni fog nak.

Mi, ke resz té nyek ilyen tájt haj la mo -
sak va gyunk so vi nisz ta ér zé sek dé del -
ge té sé re. Utál juk, hogy el lop ják az
ün ne pün ket. És mi cso da mé re tek -
ben! Bő rönd nyi arany do bo zok kal és
fény ár ba cso ma golt há zak kal. Per sze
a szűk keb lű, ke ser nyés ér zé sek re
min dig mi ma gunk fi ze tünk rá. Ezért
sem ér de mes dé del get ni őket. Nem
fog juk meg kér dez ni a sar ki ház tu laj -
do no sá tól, tisz tá ban van-e ve le, mi -
ért pa za rol ja az ára mot. In kább mor -
gunk, és azon mor fon dí ro zunk, elő
se vesszük az  ab lak ba te he tő kis mé -
cse sün ket. 

De ez a leg rosszabb meg ol dás.
Rá adá sul tel je sen fö lös le ges, mert ka -
rá csony is, ad vent is el sőd le ge sen a
mi enk. El sem ve he tik tő lünk. És ma -
rad jon is a mi enk min den szo ká sá val,
a rá ta padt il la tok kal, szí nek kel, édes -
ség gel. Min de nes tül. Mert a mi enk.
Vi szik a kül se jét, mint a cuk rot, ám
sej tel mük sincs a ben ső ről. Úgy meg
nem so kat ér.

Gyújt suk meg a gyer tyá kat szép
sor ban, mert azt a ke resz tény meg -
győ ző dést hir de tik, amely a leg na -
gyobb baj ban is tud ja, jön a sza ba du -
lás. Ami kor még be fe lé tart a sö tét -
ség be, már ott mo tosz kál ben ne a sej -
tés: jön a vi lá gos ság. Még so rol ja pa -
na sza it Is ten nek, el sír ja fáj dal mát
és két ség be esé sét, de már hoz zá te szi:
tu dom, hogy te sza ba dí tó Is ten vagy.

Re mény ked ni a baj kö ze pén kell el -
kez de ni. Ké sőbb már nem kunszt.
Gyer tyát a leg sö té tebb na po kon kell
gyúj ta ni, hogy hir des sék: mi tud juk,
Is ten sem mi lyen vo nat ko zás ban nem
hagy sö tét ben, gyász ban, el ha gya tot -
tan min ket. Ezt a hi tet hagy ták ránk
őse ink, az igazságát ezer szer ta pasz -
tal tuk már éle tünk ben, akár hány
éve sek va gyunk is, és ezt sze ret nénk

to vább ad ni uno ká ink nak. A sza ba dí -
tó Is ten ar cát, aki már el in dult, és jön
fe lénk, hogy fényt és vi gaszt hoz zon.

Ezért nem elég a fe nyő, és ezért ke -
vés a gyer tya. Éne kel ni kell. Nem elég
hall gat ni, fúj ni kell. Sa ját han gon. Ha
nem kris tály tisz ta, nem nagy baj.
Leg kö ze lebb jobb lesz. Ami kor gye -
rek vol tam, ad vent ben es tén ként át -
jöt tek hoz zánk a nagy né né mék. Le -
vet tük a polc ról az éne kes köny ve ket,
és el kezd tük éne kel ni szép sor ban az
ad ven ti éne ke ket. Ők per sze a húsz
cen ti vas tag, kap csos Tra nos ci ust is
ki nyi tot ták. Dal lam fosz lá nyok ma -
rad tak a fü lem ben és ér tel met len szó -
ta gok. De ne kem ma sem elég ad -
vent ben ze nét hall gat ni. A leg gyö nyö -
rűbb és a leg ér té ke sebb sem elég. Ne -
kem ma gam nak kell éne kel nem. „Jöjj,
né pek Meg vál tó ja”, „Ó jöjj, ó, jöjj,
Im má nu el”, „Jer, tár junk aj tót”, „Várj,
em ber szí ve, ké szen”.

So kak nak le het az enyém hez ha -
son ló em lé kük, mert Eu ró pa-szer te
fel fe de zik az em be rek az ad ven ti
ének lés gyö nyö rű sé gét. Temp lo mok
tel nek meg húsz perc re, fél órá ra dél -
utá non ként, és sem mi más nem tör -
té nik, csak éne kel nek. Temp lo mi
éne kes könyv ből ad ven ti ko rá lo kat.
Mert hor doz za a szö veg, és vi szi a
dal lam mind azt, ami től ka rá csony a
ka rá csony: „Hű tá masz és hű gyá mol
ő, / Az égi jó ság ben ne jő, / És ná la vár
az ol ta lom, / Mert kor mány bot ja ir -
ga lom. / A bú nak, gyász nak vé ge
lesz, / Az ég s föld há lát zen ge dez: /
Légy áld va szün te len, / Meg vál tó Is -
te nem!” (EÉ 137)

Le het, hogy a hang ki szű rő dik az
ab la kon. Tán épp er re jár a sar ki
szom széd. Re mé lem, a mor gá so mat
nem hal lot ta. És csönd ben re mé lem,
most tán le las sít az ab la kunk alatt.

Az égi jó ság ben ne jő
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

b Utolsó részéhez értünk öt ré szes
so ro za tunknak, amely ben az ál -
la tok, kü lö nös kép pen is a ma da -
rak nagy ba rát ja és is me rő je,
Sch midt Egon bá csi me sélt a kö -
rü löt tünk élő ál la tok ról. Min -
den al ka lom mal két ál lat ról ol -
vas hattat ok, kö zülük az egyik
ma dár volt. A Bu dai Ti bor gyö -
nyö rű raj za i val il luszt rált is mer -
tetés vé gén min dig ta lál hat tatok
három-három kér dést. A he lyes
vá la szoknak utá na kellett ke res -
ne tek. A meg fej té se ket össze -
gyűjt ve küld jé tek be szer kesz tő -
sé günk cí mé re (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já tok
rá: „Me sél nek az ál la tok”.

Borz
Jel leg ze tes szí ne ze tű ra ga do zó, ha va -
la hol ta lál koz tok ve le, biz to san fel is me -
ri tek. Éj sza kai élet mó dú, szür kü let kor
in dul va dász ni. La za ta la jú er dők ben
él, újab ban meg je lent az al föl di aká co -
sok ban is. Amíg az avar ban ke res gél,
foly to no san szu szog, dör mög ma gá -
ban, akár egy zsém bes öreg em ber. 

Ma ga ás ta ko to rék ban la kik, ezért
ked ve li a la za ta la jo kat. A borz vár -
nak több ki já ra ta is le het, né ha va -

ló sá gos több eme le tes la bi rin tust
ké pez a föld alatt. Gyak ran csa lá dok,
akár több ge ne rá ció él nek együtt, a
na gyobb borz ko to rék egyik ré szé be
né ha a ró ka is be köl tö zik.

A borz tisz ta ság ked ve lő ál lat, a
be já rat kö ze lé ben kis  mé lye dés ben
kü lön ürí tő he lye („WC-je”) van. Min -
den evő, nö vé nyi és ál la ti ere de tű
táp lá lé kot egy aránt fo gyaszt. Sok föl -
di gi lisz tát eszik, de meg fog ja az ap -
ró rág csá ló kat, sze re ti a sző lőt, tor kos -
ko dik a ku ko ri ca táb lá ban, ahol pe dig
tó van a kö zel ben, bé kák kal la kik jól.

A nős tény nek éven te egy szer, már -
ci us–áp ri lis ban két-négy köly ke van.
A ki csi nyek sze mei egy hó na pos ko -

ruk ban nyíl nak, há rom hó na pig
szop nak, és fél éves ko ruk ra vál nak
tel je sen ön ál lók ká. Ek kor vagy el kó -
bo rol nak, vagy ma rad nak a csa lá di
kö zös ség ben.

Kér dé sek:
• Meg te le ped het a borz park ban is?
• Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy

borz?
• Va jon al szik té li ál mot?

Sü völ tő
Ha zánk ban csak kis szám ban, a
na gyobb lu co sok ban költ, ősz től
ta va szig vi szont sok fe lé meg fi gyel -
he ti tek. Egyes évek ben nagy szám -
ban ér ke zik, más kor ke ve seb bet
lát ni. 

A be ha va zott ága kon ülő pi ros
al só tes tű hí mek fes tői lát ványt nyúj -
ta nak. Nem fé lénk ma da rak, az em -
bert vi szony lag kö zel re be vár ják, rö -
vid füttyen tés sze rű hí vo ga tó ju kat
utá noz va a tár sa i tól el sza kadt sü völ -
tőt oda le het csa lo gat ni.

Ál ta lá ban töb ben van nak együtt,
halk pittye gő han gok kal tart ják a
kap cso la tot egy más sal. Sze re tik a
ju har ter mé sét, vas kos cső rük kel a fa -
gyal fe ke te bo gyó it mor zsol gat ják, de
lát tam sü völ tőt fel mag zott csa lá non
is. Né ha a té li ete tőn is fel buk kan nak,
ahol él ve zet tel pat tint gat ják meg a
nap ra for gó ma go kat.

A pá rok több nyi re két szer – má -
jus ban és a nyár fo lya mán – köl te nek.
Sű rű fe nyő ágak kö zött épí tett fész -
kük ben egy szer re öt-hat fi ó kát ne vel -
nek. A fi a ta lok két he tes ko ruk után
tud nak re pül ni, utá na egy ide ig még
a szü le ik kel jár nak.

Kér dé sek:
• Mit gon dolsz, hol fész kel nek ha -

zánk ban sü völ tők?
• Az őszi-té li er dő ben hol ta lál koz -

hat tok ve le a leg biz to sab ban?
• Mi lyen sú lyú egy sü völ tő to jás?

Ked ves Gye re kek!

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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OVI S OK NAK

Szal ma csil la gok
Ezt a gyö nyö rű ka rá csony fát na gyon sok szép szal ma csil lag dí szí ti. Kö zü lük
ket tő nek raj ta van a pár ja is. Ke res sé tek meg, mely csil la gok egy for mák!

Ad ven ti gyer tyák
A ka rá csony előt ti négy he tet ad vent nek hív juk. Ilyen kor nem csak a ko szo -
rún gyújt juk meg a gyer tyá kat, de sok he lyen az ab la kok ba is lám pács ká kat,
gyer tyá kat tesz nek ki es tén ként. Ha a ház ab la ka i ban vi lá gí tó gyer tyák be -
tű it a meg fe le lő négy ze tek be ír já tok, egy szót kap tok meg fej té sül. Ez zel a szó -
val tud já tok be fe jez ni azt a mon da tot, ame lyet Jé zus mon dott ön ma gá ról:
„Én va gyok a vi lág …………………………………………”
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b Éle tét a fi zi ka ok ta tás nak,
va la mint a di á kok kul tu -
rá lis és tör té nel mi ne ve lé -
sé nek szen tel te Sán dor-
Ke res tély Fe renc, a Bé kés -
csa bai Evan gé li kus Gim -
ná zi um, Mű vé sze ti Szak -
kö zép is ko la, Kol lé gi um
és Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény ta ná ra.
Mun ká ját Bé kés csa ba
Me gyei Jo gú Vá ros Ön -
kor mány za ta a kö zel múlt -
ban a Bé kés csa ba If jú sá -
gá ért ki tün te tés sel is mer -
te el. E dí jat ed dig mind -
össze né gyen ve het ték át.

– Fel té te le zem, hogy mint
oly so kak, ön is egy ki emel ke -
dő ta nár egyé ni ség mi att lett
pe da gó gus.

– Az ál ta lá nos is ko lát
Szász meggye sen vé gez tem,
ahol a ma gyar ság ki sebb ség -
ben volt. Az is ko la és az egy -
ház vol t az össze tar to zás meg -
élé sé nek fő szín te re. 

Fi zi ka ta ná rom, egy ben osz -
tály fő nö köm, Far kas Ká roly
af fé le búj ta tott cser kész moz -
gal mat szer ve zett. Min den
má so dik hét vé gén tú rák ra vitt
min ket Meggyes kör nyé kén,
meg ta nul tunk tü zet gyúj ta ni,
sát rat ver ni és azt, ho gyan ér -
vé nye sül nek a fi zi ka tör vé -
nyei a ter mé szet ben. A se be -
sebb pa tak men tén mal mot
csi nál tunk, vagy íjat és nyi lat
ké szí tet tünk, ész re vét le nül
sok is me ret tel gya ra pod tunk,
ami a ter mé szet tu do má nyok
fe lé te relt min ket.

Nyol ca dik után Szász -
meggye sen ma gyar nyel ven
nem le he tett ta nul ni, ek kor ke -
rül tem Se ges vár ra, a ma gyar
nyel vű re ál gim ná zi u mi ta go -
zat ra. In nen egye nes út ve ze -
tett a ko lozs vá ri Bab eș–Bo lyai
Tu do mány egye tem fi zi ka sza -
ká ra. Va ló já ban fi zi ku si és ta -
ná ri vég zett sé get sze rez tem,
1981-ben kap tam dip lo mát.

– Rög tön el kez dett ta ní ta ni?
– Igen, de saj nos nem ma -

gyar nyel ven, mert Se ges vár ra,
a Jo seph Halt rich Gim ná zi um
né met ta go za tá ra kap tam ki -
ne ve zést. Ro má nul kel lett ta -
ní ta nom. Én vol tam az egyet -
len ma gyar a tan tes tü let ben. 

– Ho gyan em lék szik vissza
az itt töl tött idő re, mi lyen ta -
pasz ta la to kat szer zett?

– Ér de kes, hogy a szak mai
nyel ve zet tel nem volt gon -
dom, de a hét köz na pi kom -
mu ni ká ció ne he zen ment. Egy
év kel lett, hogy be le jöj jek.
Min dig őszin tén, egye ne sen
be szél tem a di á kok kal. Na -
gyon jó kap cso la tom ala kult ki
ve lük, ra gasz kod tak hoz zám.
Ki lenc évet töl töt tem el itt. Azt
kell mon da nom, hogy ma -
gyar sá gom mi att nem ért hát -
rány, na gyobb gond volt, hogy
nyo más ha tá sá ra sem lép tem
be a párt ba. 

– Mi ért kel lett Ma gyar or -
szág ra jön nie, mi ad ta az utol -
só lö kést?

– 1989-ben meg bu kott a
Cea uș es cu-rend szer, és mind -

annyi an azt hit tük, re mél tük,
hogy a de mok rá cia, a sza bad -
ság jön el, ami a ki sebb sé gek -
nek is a meg bé ké lést és az
egyen lő sé get je lent he ti. Az tán
ki de rült, hogy eb ből sem mi
sem lesz. Nem tör tént meg a
ma gyar in téz mé nyek vissza -
adá sa, a ha ta lom ko ráb bi kép -
vi se lői be épül tek az új szer ve -
ző dé sek be, hogy szét ver jék
azo kat. Ha son ló je len ség zaj -
lott le Ma gyar or szá gon is. 

A ro má ni ai ma gyar ság kö -
ré ben na gyon erő tel jes spon -
tán til ta ko zá sok in dul tak, ám
ezek a moz gal mak nem ér tek
el ered ményt, Ma ros vá sár he -
lyen be kö vet kez tek az 1990.
már ci us 17-i ese mé nyek… Biz -
to san tu dom, hogy a ro mán
ka to na ság fel volt ké szül ve
erő szak al kal ma zá sá ra az Er -
dély ből vo na tok kal ér ke ző
ma gya rok el len; en nek ta lán
tö meg mé szár lás lett vol na a
vé ge. Csak ne he zen si ke rült az
in du la to kat le csil la pí ta ni. Ez -
után a gim ná zi um ban meg ala -
kult a Vat ra Ro mâ ne as că szer -
ve zet, el le he tet le nít ve a to -
váb bi ta ní tást. Ilyen kö rül -
mé nyek kö zött én a se ges vá ri
gim ná zi um ban nem ma rad -
hat tam to vább ta ní ta ni. 

A fe le sé gem mel egy-egy
há ti zsák kal át jöt tünk Ma gyar -
or szág ra. Bu da pes ten egy is -
me rős nél húz tuk meg ma -
gun kat. Ő aján lot ta fel, hogy
lak junk bé ké si há zá ban, amely
üre sen állt. Ki de rült, hogy
több má sik csa lád is itt te le pe -
dett le az er dé lyi ek kö zül, or -
vo sok, ta ná rok, a ke resz tény
ér tel mi ség mag va.

– Ma gyar or szá gon ta ní tott
egy há zi és nem egy há zi is ko lá -
ban is. Mi a kü lönb ség?

– Rög tön a szep tem be ri
tan év kez dés sel Bé ké sen, a
me ző gaz da sá gi szak kö zép -
is ko lá ban kezd tem ta ní ta ni,
az tán az ak kor fris si ben új já -
ala kult re for má tus gim ná zi -
um ban kap tam ál lást. En -
nek lét re ho zá sá ban sze re pet
vál lal tam, még is ke se rű em -
lék ez ne kem. Le ro má noz tak,
és na gyon sok szor, na gyon
so kak nak el kel lett mon da -
nunk, hogy mi ért aka runk mi
egy há zi is ko lát. Aki ezt kép -
te len volt meg emész te ni, az
min den áron rom bol ni igye -
ke zett… 

Össze sen ki lenc tan évet töl -
töt tem el Bé ké sen, 2000-ben

ke rül tem át a bé kés csa bai
evan gé li kus gim ná zi um ba.
Egy egé szen új vi lág tá rult
elém. Más szel le mi sé gű is ko -
la, ami ne kem va ló ság gal lel -
ki fel sza ba du lást je len tett. Úgy
él tem meg, hogy vég re jó hely -
re ke rül tem. Ez olyan ener gi -
á kat sza ba dí tott fel ben nem,
ame lye ket a di á kok kö zöt ti
jobb mun ká ra tud tam for dí ta -
ni. Gon do lok pél dá ul a se -
ges vá ri gim ná zi um mal, egy ko -

ri al ma ma te rem mel va ló test -
vér is ko lai kap cso lat ki épí té sé -
re, a di ák ön kor mány zat pat ro -
ná ló ta ná ra ként az is ko lán be -
lü li kul tu rá lis élet szí ne sí té sé -
re. Ta lán emi att kap tam meg
a Bé kés csa ba If jú sá gá ért ki tün -
te tést. 

– Meg fo gal maz ta-e már ta -
ná ri ars po e ti cá ját?

– Na gyon sze re tek ta ní ta ni.
Min den nap az zal a re ménnyel
me gyek be az is ko lá ba, hogy
fon tos üze ne tem van a di á kok
szá má ra, túl a fi zi ká val kap -
cso la tos is me re te ken. A szem -
lé le tü ket is for mál ni kell.
Rend sze re sen szer ve zünk pél -
dá ul gyűj té se ket, mert fon -
tos, hogy a má so kért va ló fe -
le lős ség ér zé sét erő sít sük a
ta nu lók ban. Sze ret ném, ha
tud nák, hogy csak az erős kö -
zös ség ben van meg tar tó erő.
Meg éri ener gi át és sze re te tet
be fek tet ni a csa lá di, a ba rá ti
vagy a hit test vé ri kap cso la tok -
ba. Meg győ ző dé sem, hogy
an nak az élet nek van ér tel me,
amely nem ön ma gá ért van,
ha nem amely má so kért tud
mun kál kod ni, ál do za tot hoz -
ni a Te rem tő től ka pott erő vel,
sze re tet tel, együtt ér zés sel,
anya gi ak kal. 

Én az Is ten nel va ló ta lál ko -
zás nak élem meg, ami kor a
kö zös ség ja vá ra mun kál kod -
ha tok. Évek óta se gít jük pél dá -
ul – az is ko la ve ze té sé nek tá -
mo ga tá sá val – a bél fe nyé ri
ár va há zat. Egy-egy ilyen lá to -
ga tás ko moly vál to zást ké pes
el in dí ta ni a di á kok ban. 

Akik hit tel él nek, azok min -
dent és min den kit túl él nek,
er ről meg va gyok győ ződ ve.
Szok tam ha son ló ak ról be szél -
ni a ta nít vá nya im nak. Na -
gyon bol dog és há lás va gyok,
hogy olyan is ko lá ban ta nít ha -
tok, ahol le het egy ál ta lán ilye -
nek ről be szél ni. Már ez is
nagy szó. 

g – szeg f –

„Akik hit tel él nek, azok
mindent és min den kit túl él nek”

In ter jú a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um
ki tün te tett ta ná rá val

Ami kor Jen őre gon do lok, az
az ige jut eszem be, ame lyet ke -
reszt apám tól kap tam: „Légy
pél dá ja a hí vők nek be széd -
ben, ma ga vi se let ben, sze re tet -
ben, hit ben, tisz ta ság ban.”
(1Tim 4,12). En nek az igé nek
sza va it vá lasz tot tam írá som
ve zér fo na lá ul.

Só lyom Je nő ma gyar fi zi -
kus, egye te mi ta nár, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia
ren des tag ja, a szi lárd test fi zi -
ka ne ves ku ta tó ja. 1990 és
2003 kö zött a Dé li Egy ház ke -
rü let fel ügye lő je volt, 2006
óta a De ák té ri gyü le ke zet fel -
ügye lő je. Édes ap ja egy ház tör -
té nész, az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mia ta ná ra volt. Öt
test vé re van. Nős, fe le sé ge,
Tóth Már ta szin tén lel kész csa -
lád ból szár ma zik. Há rom fel -
nőtt le á nyuk van.

Hosszan le het ne még so rol -
ni az élet raj z té nyeit: hol volt
ven dég pro fesszor, hány szor
tün tet ték ki, mi lyen ered mé -
nye ket ért el ku ta tó fi zi kus -
ként, mi lyen ered mé nyek fű -
ződ nek ke rü le ti fel ügye lői mű -
kö dé sé hez… Én ehe lyett in -
kább Je nő ről szól nék, Is ten
szol gá já ról.

Be szé de
Je nő egy szer re nyílt és zár kó -
zott. Őszin tén, tisz tán néz a
sze med be, nem ker tel, ami kor
vé le mé nyét meg fo gal maz za,
de min den mon da ta meg -
gon dolt és ud va ri as. Ugyan ak -
kor nem en ged sze mé lyes kö -
re i be be pil lan ta ni, csak rit ka

al kal mak kor nyi lat ko zik meg.
Ké ré sem re, hogy ül jünk le
egy in ter jú ra, nyíl tan és ha tá -
ro zot tan je len tet te ki: nem.
Mi vel rég óta is me rem – el fo -
gad tam.

Ma ga vi se le te
A dé li ke rü le ti fel ügye lői tiszt -
ség ről va ló le mon dá sá nak kö -
rül mé nye i ről nem szí ve sen
be szél. Ak kor ho zott dön té sé -

hez ma is elv hű en ra gasz ko -
dik. Ak kor úgy állt fel a ke rü -
le ti fel ügye lői szék ből, hogy
sen kit ne bánt son, hogy ne be -
fo lyá sol ja az ép pen fo lyó püs -
pök vá lasz tást. A vissza vo nu -
lás ha tár ide jét pe dig úgy szab -
ta meg ma gá nak, hogy ép -
pen fo lyó, be fe je zet len mun -
ká it még be fe jez hes se. 

Sze re te te
Azt a csen des, át ha tó sze re te -
tet lá tom ben ne, ame lyet szü -
le i től ka pott, ame lyet ott hon -

ról ho zott. Édes apám – aki fo -
ga dott fi ú ként sok szép évet
töl tött eb ben a sze re tő szü lői
ház ban – ben ső sé ges csa lá di
lég kört és mély sze re te tet élt
át a Só lyom test vé rek közt. Ezt
a sze re te tet lá tom csa lád já ban
is, azon a kis ab la kon át, ame -
lyen ke resz tül be te kin te ni en -
ged. Szi kár sza vai, ame lyek
né ha gyer me ke i ről, uno ká i -
ról szól nak, so kat mon dó ak.
Egy há za irán ti ag gó dá sá ból is
ki süt sze re te te. Ak kor is, ami -
kor vál lal ja a mun kát, ak kor is,
ami kor le mond.

Hi te
Né hány éve vá lasz tás előt ti
be mu tat ko zá sá ban ezt ír ta:
„…az ige nyil vá nos hir de té se az
ar ra sza bá lyo san el hí vot tak
fel ada ta. A nem lel ké szi tiszt -
ség vi se lők fel ada ta pe dig az,
hogy ezt az ige hir de tői szol gá -
la tot a ma guk mód ján elő se gít -
sék. En nek egyik esz kö ze, hogy
igye kez ze nek az egy ház ban
fenn tar ta ni a jó ren det.” (Ki -
eme lés tő lem. – M. A.)

Tisz ta sá ga
Azt hi szem, aki ta nú ja éle té -
nek, egy há zi és tu do má nyos
szol gá la tá nak, át ha tó an ér zé -
ke li ezt a tisz ta sá got: a kö nyör -
te len lo gi kát, a kö zös meg -
egye zés hez va ló ra gasz ko dást,
a tör vé nyes rend tisz te le tét, a
csa lá di kö zös ség ere jét és Is ten
igé jé nek tisz ta sá gá ba ve tett
hi tet.

Só lyom Je nő het ven éves.
g Mun tag And rás

IN TER JÚ HE LYET T…

Szub jek tív kö zel kép Is ten
tudós szol gá já ról

Só lyom Je nő (Ko lozs vár, 1940. no vem ber 27.)

b A Bács-Kis kun és a Tol na-
Ba ra nyai Egy ház me gye
Solt vad ker ten szep tem -
ber 18-án, a Ke let-bé ké si,
a Nyu gat-bé ké si és a Pes -
ti Egy ház me gye Kon do ro -
son szep tem ber 25-én
meg tar tott fel ügye lői kon -
fe ren ci á já nak részt ve vői
az Idő sek az egy ház ban
cí mű té ma kap csán, a kö -
zös gon dol ko dás je gyé -
ben az aláb bi so rok kal kí -
ván nak hoz zá já rul ni Az
evan gé li kus meg úju lás
stra té gi á já hoz.

Idő sek az egy ház ban
A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ban több mint
negy ven sze re tet szol gá lat
és/vagy sze re tet ott hon mű -
kö dik je len leg, s a dia kó ni á ra
mint Is ten ügyé re te kint egy -
há zunk.

Ha zánk ban a múlt szá zad
hat va nas éve i től meg kez dő -
dött a ha lá lo zá si rá ta nö ve ke -
dé se, az el öre ge dés, s a rend -
szer vál tás óta fel gyor sult a ma -
gyar né pes ség csök ke né se. Jól -

le het az idős kor Is ten ál dá sa, a
rom ló né pe se dé si mu ta tók ki -
hí vást je len te nek az or szág -
nak és evan gé li kus egy há zunk -
nak is. A gon do kat te té zi az a
mé lyen rög zült szem lé let is,
hogy az idős ko ri élet mi nő ség -
ről az ál lam nyug dí jak kal, se gé -
lyek kel gon dos ko dik majd, az
ön gon dos ko dás fo gal ma szin -
te is me ret len a fi a ta labb ge ne -
rá ci ók min den nap ja i ban.

Ha zánk ban kö zel há rom -
mil lió öreg sé gi és rok kant -
nyug dí jas él, a la kos ság har -
minc há rom szá za lé ka. Va ló -
szí nű leg na gyobb arány ban
le het nek idő sek evan gé li kus
gyü le ke ze te ink ben is. Kö zü lük
so kan meg fá rad tak az élet -
ben, mél tány ta lan ság, mel lő -
zés ér te őket. Egy há zunk nak
ar ra kell tö re ked nie, hogy en -
nek a nem ze dék nek az élet mi -
nő sé ge ne ro mol jon, kap ja nak
lel ki-spi ri tu á lis igé nye ik nek
meg fe le lő tá mo ga tást.

Fon tos cél le gyen, hogy
min den egy ház köz ség ve gye
szám ba idős hí ve it, szer vez zék
meg ma gá nyos egy ház tag ja ik
lá to ga tá sát, se gí té sét. Ahol le -
het sé ges, hoz za nak lét re evan -
gé li kus nyug dí jas klu bot, ahol

az egy ház ta gok nap köz ben is
kul tu rált kö rül mé nyek kö zött,
ér tel me sen tölt he tik ide jü ket,
fel fe dez he tik a tu dás korábban
el ha nya golt te rü le te it. A fog -
lal ko zá sok szer ve zé sé be, le bo -
nyo lí tá sá ba von juk be idős
test vé re in ket. Sok evan gé li -
kus nyug dí jas ér tel mi sé gi szí -
ve sen meg osz ta ná tu dá sát, ta -
pasz ta la ta it má sok kal. Biz to -
sít sunk szá muk ra le he tő sé get
er re!

Hí vő ön kén te sek be kap cso -
lá sá val hív ják élet re az idős,
gyó gyít ha tat lan be te gek lel ki
tá mo ga tá sát, hogy – egy há -
zunk ta ní tá sa i nak meg fe le lő -
en – éle tük be fe je zé sét meg -
könnyít sék. Mert nem elég
ész re ven ni a szen ve dőt, se -
gít sé get kell ne ki ad ni!

Gyü le ke ze te ink, egy há zunk
ál lás fog la lá sa ik ban kér jék a
fi a ta labb nem ze dé ke ket a dia -
kó ni ai mun ká ban va ló hat -
ha tós rész vé tel re, s mu tas sa -
nak rá az ön gon dos ko dás fon -
tos sá gá ra is.

g Len gyel An na, a Dé li
Egy ház ke rü let fel ügye lő je

Ko szo rús Osz kár,
a Nyugat-bé ké si Egy ház me gye
fel ügye lő je, a té ma gon do zó ja

Aján lás az evan gé li kus egy ház
meg úju lá sá hoz
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Az 1595-ös öt vá rosi hit val lást – a hit -
el vek lu the ri ta nok hoz va ló iga zí tá -
sát – el fo ga dó, a Habs bur gok ural ta
Ma gyar Ki rály ság te rü le tén fek vő
Bárt fa, Eper jes, Kas sa, Kis sze ben és
Lő cse vá ro sa a há rom rész re sza kadt
Ma gyar or szág egé sze te kin te té ben is
igen je len tős val lá si, kul tu rá lis és
ke res ke del mi köz pont nak szá mí tott.
Ezen te le pü lé sek éle tét és jó lé tét
alap ve tő en né met ere de tű, lu the rá -
nus val lá sú és az át la gos ma gyar or -
szá gi vi szo nyok hoz ké pest jó val ko -
ráb ban pol gá ro sult ré teg ha tá roz ta
meg. E kul túr kör nek ti pi kus kép vi -
se lő je volt a négy száz év vel ez előtt
szü le tett Ala u da Jó zsef.

Ala u da 1610 kö rül a fel vi dé ki Lő -
csén (ma Le voča, Szlo vá kia) szü le tett
– ab ban a sze pes sé gi vá ros ban, mely
Jó kai Mór A lő csei fe hér asszony és
Mik száth Kál mán A fe ke te vá ros cí -
mű re gé nye ál tal a ma gyar ság szá má -
ra min dig meg őr ző dik. Ere de ti csa -
lád ne ve, a Lerch cip szer szár ma zá sá -
ra utal, a fel vett Ala u da név több hi -
vat ko zás ban Alu da alak ban sze re pel;
ke reszt ne vét a kor szo ká sa i nak meg -
fe le lő en a la ti nos Jo sep hus for má ban
hasz nál ta, míg a szlo vák nyel vű élet -
raj zi for rá sok Jo zef ként em lí tik.

Ta nul má nya it szü lő vá ro sá ban
kezd te, majd 1628-tól 1630-ig a hí res-
ne ves wit ten ber gi egye tem di ák jai kö -
zött ta lál koz ha tunk ve le. Há rom
1629-es és egy 1630-as kel te zé sű, la -
ti nul írt disszer tá ció fű ző dik a ne vé -
hez. Ezek kö zül a szak iro da lom ban
leg in kább idé zett dis pu tá ci ó ja (Dis -
qui sit io ast ro no mi ca sec un da de ma -
cu lis lu nae) Va len ti no Kin le nio ad -
junk tus el nök le te alatt ter mé szet tu -
do má nyos té má val, a Hol don lát ha -
tó fol tok kal, az úgy ne ve zett hold ten -
ge rek kel fog lal ko zott (írás mű vét több

for rás hely te le nül egy év szá zad dal ké -
sőbb re, 1729-re da tál ja). Az egye te -
men szo kás ban lé vő di ák-üd vöz lő ver -
sek so rá ban Kem mel Já nos ké sőb bi
evan gé li kus lel kész és ta nár 1659-
ben töb bek kö zött az uni ver zi tás
egy ko ri di ák já nak, Alau dá nak aján lot -
ta fe le le tét.

Ha za tér te után, 1630-tól 1641-ig
Lő csén ta ní tott, va la mint is ko lai
kon rek tor ként mű kö dött. Ő volt to -
váb bá az if jú Thö kö ly gró fok nak – a
Wes se lé nyi Fe renc ná dor ál tal szer ve -
zett Habs burg-el le nes össze es kü vés
részt ve vő jé nek, a ku ruc had ve zér, er -
dé lyi fe je de lem Thö kö ly Im re (1657–
1705) édes ap já nak, Ist ván nak (1623–
1670), va la mint fél test vé ré nek, Zsig -
mond nak (1618–1678) – a ne ve lő je. A
he lyi köz élet ben be töl tött fon tos
sze re pét jel zi, hogy 1641-től vá ro si ta -
ná csos nak, sze ná tor nak vá lasz tot ták
meg, 1655-től 1660-ig pe dig Lő cse bí -
rói tiszt sé gét lát ta el.

Ala u da ne vét köl tő ként is szá mon

tart ják. Több la tin nyel vű al kal mi
köl te ményt jegy zett. El ső sor ban la ko -
dal mi ver se ket – kö zöt tük a kés már -
ki evan gé li kus teo ló gus, ta nár, or vos,
csá szá ri ma te ma ti kus, ge og rá fus és
csil la gász Frö lich Dá vid nak és if jú ará -
já nak szó lót –, de gyász vers is fű ző -
dik ne vé hez. 1634-ben Lu ther Már ton
ka te kiz mu sá nak Pri biš Dá ni el ál tal
szlo vák nyel ven meg je len tett, csa -
tol mány ként el mél ke dé se ket, imád sá -
gos és éne kes köny vet tar tal ma zó ki -
adá sá ba, 1638-ban Ce ba ni Áb ra hám
szent írá si idé ze tek kel, elő hang gal,
ma gya rá za tok kal ki egé szí tett evan gé -
li kus val lá si köl te ményt tar tal ma zó ki -
ad vá nyá ba írt kö szön tő ver set.

Csa lád tag jai kö zül lá nyá ról, Ala u -
da Zsu zsan ná ról van tu do má sunk. Ő
Günt her And rás sal (1634–1709) kelt
egy be 1663-ban. Günt her Mal dur ban
(ma Pod horany, Szlo vá kia) szü le tett;
Sá ros pa ta kon, Sá tor al ja új he lyen, majd
a wit ten ber gi és a jé nai egye te men ta -
nult, Sze pe so la szi ban (ma Spišské
Vlachy, Szlo vá kia), il let ve Ká posz ta -
fal ván (ma Hra bušice, Szlo vá kia) töl -
tött be evan gé li kus lel ké szi ál lást. A
pro tes táns ül dö zé sek mi att a szász or -
szá gi Lip csé be me ne kült, az tán Na -
um burg ban fő di a kó nus ként szol gált. 

Az írott for rá sok eb ben a kor -
szak ban – úgy szin tén fel vi dé ki te rü -
le ten – ha son ló ve ze ték név vel, il let -
ve ke reszt név vel Ala u da Jó zsef (Io sep -
hi) kis sze be ni is ko la rek tort, Ala u da
Ber ta lan (Bart ho lo ma e us) lő csei
evan gé li kus lel készt és a né met nyel -
vű gyü le ke zet ad mi niszt rá to rát, va -
la mint Ala u da Mi hályt (Mic ha ele)
em lí tik még, de a ro kon ság té nye és
fo ka ma már nem ál la pít ha tó meg.

Ma ga a lő csei po li hisz tor, Ala u da
Jó zsef 1664. de cem ber 14-én hunyt el.

g Re zsa bek Nán dor

Ala u da Jó zsef, a lő csei po li hisz tor

Kot tá kat la poz ga tok. Ala dár bá csi ha gya -
té ká ból kap tam őket Gáncs Pé ter püs pö -
köm től mint Ala dár bá csi utó da a fa so ri
or go ná nál. Pe ters-fé le Bach-kö te tek,
mind a ki lenc, né me lyik több pél dány ban
is, Pachel bel, Swe e linck, Fre sco bal di, Bux -
te hu de, más ré gi mes te rek, de Franck is
meg zon go ra kot ták, Bee tho ven, Cho pin.
Leg több jük sza kadt, né me lyik ron gyos is.

Össze ke ve re dett la po kat il lesz tek a
he lyük re, és köz ben ámu lok. Ala dár bá -
csi mind ezt tény leg vé gig ját szot ta. Ujj ren -
dek, kö tő ívek, re giszt rá ci ók, meg jegy zé -
sek Za lán fy tól. Be írt ko rál szö ve gek. A da -
ra bok előtt sok szor idé ze tek ze nei le xi ko -
nok ból, Spit tá tól.

Egy egy ház ze nész-lel kész ha gya té ka. A
tu laj do no si be jegy zé sek kö zött vál ta ko -
zik a mag is ter Ver bi Do mi ni a fő or go ná -
sé val. Me lyik le he tett elő rébb va ló? Nem
kér dés: így, együtt.

A be írt re giszt rá ci ók ta nús kod nak
Ala dár bá csi éle té nek hely szí ne i ről. A
nyír egy há zi or go na re giszt rá ci ó it kö ve tik
a fa so ri or go na be jegy zé sei. De nem ez a
végső állomás; az aktív nyug díjaskorról
egy újabb, még egé szen jó állapotú kotta
szól: J. S. Bach or go naművei 5. kötetében
az Orgel büch lein-korálelőjátékok Deák
téri re gisztrációi. Sok szor Trajt ler Gá bor
re giszt rá ci ó i nak át vé te lei: ez így jó. De
má sutt is ez az alá za tos oda fi gye lés. Le -
mez hall ga tá sok alatt meg ta lált meg ol dá -
sok, Wal c ha le me zén ez szól. És újabb
meg le pe té sek: egy Ko op man-fé le re giszt -
rá ció.

Ala dár bá csi ter mé sze te sen az or go na -

re form-moz ga lom hí ve volt, a síp le vá gós
kor szak or go ná sa. Sok év vel ez előt ti em -
lé kem egy fó ti kán tor kép zős elő adá sá ról
meg őriz te a Sa li ci o nal ér tel met len sé gé -
ről va ló gon do la ta it. De Ala dár bá csi

még idős ko rá ban is nyi tott volt a friss lá -
tás ra, az új ered mé nyek re, le gyen az a ro -
man ti ka ko rá nak új ra fel fe de zé se vagy a
ba rokk ze ne újabb meg kö ze lí té se. 

A gon do la ti me rev ség rossz ér tel mé ben
nem volt dog ma ti kus – mi köz ben ép pen
hogy az volt: szi lárd alap volt szá má ra Lu -
ther teo ló gi á ja és Bach ze né je-teo ló gi á -
ja. És ez az alap lát ha tó lag min dent fel tu -
dott ven ni ma gá ra. Meg vál toz tat ni sem -
mi új don ság nem vál toz tat ta meg, ám
gaz da gí tot ta – és nyil ván va ló: so ha nem
mon dott ne ki el lent.

Mind ez per sze csak egy ol va sa ta az
élet mű nek. És mennyi min den le het
még: a csa lá dé, ének ka rá nak tag ja ié, lel -
ki „cikk szössze ne te i nek” ol va só ié, elő adá -
sa i nak hall ga tó ié, a hí ve ké, akik nem csak
az or go ná nál hal lot ták Ala dár bá csi hit -
val lá sát, de a szó szék ről is.

Ma gam gyer mek ként a fa so ri temp -
lom ban or go na já té kán nőt tem fel, majd
ké sőbb, kö zép is ko lás ko rom ban az or go -
na pa don he lyet te sí tet tem őt, ami kor pré -
di kált. És mi cso da pré di ká ci ók vol tak
azok! Gon do lat gaz da gok és még is össze -
fo got tak, szó ra koz ta tó ak – mily nagy
szó! –, ám egy szer s mind meg vi lá gí tó
ere jű ek. Né hány ha son la tá ra, gon do lat -
me ne té re több mint húsz év táv la tá ból is
em lék szem. Még hang hor do zá sa is itt
cseng a fü lem ben: a bűn olyan, mint a
WC-pa pír, az em ber csak egy ki csit sze -
ret ne tép ni be lő le, er re jön az egész gu -
ri ga…

És a kö zös szol gá la tok vé gén, tro li ra
vár va vagy ké sőbb, kő bá nyai ott ho ná ban
ven dé ge ként is mét csak Bach, észak né met
or go nák, disz po zí ci ók hosszú órá kon át.
És én ta nul hat tam a prin ci pál- és fu vo la -
kar fel épí té sé ről, a csúsz ka lá da szer ke ze -
té ről, ő pe dig szí ve sen hall ga tott ré gi
or go nák új res ta u rá lá sá ról vagy a ro -
man ti kus nyelv re gisz te rek ről.

Nem tu dom, van-e Sch nit ger-or go na
a menny or szág ban. De azt tu dom, hogy
ének van, hogy ko rál van. És azt is tu dom,
hogy Ala dár bá csi ott van min de nek előtt
sze re tett Jé zu sá nál.

g Gá los Mik lós

In me mo riam Gáncs Ala dár

Utol só kán to ri szol gá la tá nak
he lyén, a bu da pest-fa so ri
evan gé li kus temp lom ban em -
lé kez tek egy ház ze nei áhí tat -
tal az egy év vel ez előtt el -
hunyt lel kész-or go nis tá ra,
Gáncs Ala dár ra, az Evan gé -

li kus Élet egy ko ron leg nép -
sze rűbb szer ző jé re. A fa so ri
kán tor utód, Gá los Mik lós
kez de mé nye zé sé re meg szer -
ve zett de cem ber 4-i al kal -
mon Bach mű vei kö zül csen -
dül tek fel toc ca ták, fú gák,

pre lú di umok és ko rá lok. A
szom bat es ti kon cer ten –
No vá ky And rea ve zény le té vel
– a gyü le ke zet kó ru sa mel lett
az Anima Musicae ka ma ra ze -
ne kar is szol gált. Igét Ara di
György lel kész hir de tett.

A szomszédos hasábokon
Gá los Mik lós meg em lé ke zé -
sét kö zöl jük, amely a te me tést
kö ve tő en a fasori gyü le ke zet
lap já ban, a Körlevélben je -
lent meg.

g Boda Zsuzsa felvétele

Fasori
em lék kon cert

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)
ün ne pi nyit va tartá sa 
• De cem ber 23-ig hét fő től pén te kig: 9–18
• De cem ber 11., szom bat: 9–17
• De cem ber 18., szom bat: 9–13
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2011. ja nu ár 17-én
Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji
lel tá ro zás mi att a de cem ber 21. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 17-
től tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

Jé zus sza vá val és Bach ze né jé vel

F
O

TÓ
: 

B
O

T
TA

 D
É

N
E

S



Evangélikus Élet 2010. december 12. f 11mozaik

b Ko lozs vár egyik gyö nyö rű bel ső
ud va rá ban kel le mes han gu la tú
al kal mak so ro za ta nyi tot ta meg
az idei ad ven ti idő sza kot. A he lyi
evan gé li kus-lu the rá nus egy ház -
köz ség no vem ber 27–28-án ad -
vent kez dő hét vé gé re hív ta a gyü -
le ke zet tag ja it és a vá ros la kó it. 

A hét vé ge csúcs pont ja a fel eme lő is -
ten tisz te let után az ad ven ti vá sár
volt, ame lyen kö zel há rom száz lá to -
ga tó for dult meg. 

Az evan gé li kus temp lom ban és
ud va rán zaj lott prog ra mok ra a he lyi -
ek ez al ka lom mal két cso por tot is
ven dé gül lát tak: a Bu da pest kö ze lé -

ben fek vő Pi lis vá ros evan gé li kus
gyü le ke ze té nek ve ze tő sé ge, il let ve a
bras sói if jú ság negy ven öt fős cso port -
ja – lel ké szé vel együtt – lá to ga tott el
a hét vé gén a kin cses vá ros ba. Az idei
ad vent ben meg szü le tett a test vér kap -

cso lat a pi li si ek kel, és a bras sói evan -
gé li kus fi a ta lok is is mer ked tek a ko -
lozs vá ri gyü le ke zet tel, va la mint a
Col le gi um Lu the ra ni cum mal. Mind -
eze ken túl pe dig kez de tét vet te az ad -
ven ti fel ké szü lés is, amely Is ten nel va -
ló kap cso la tunk hely re ál lí tá sát, meg -
erő sí té sét cé loz za meg. 

Az ün nep ség so ro zat ad vent elő es ti
if jú sá gi ve spe rá val in dult. Az ige hir -
de tés szol gá la tát Kosz ta Ist ván bras -
sói evan gé li kus lel kész vé gez te, Bol -
di zsár Be á ta ko lozs vá ri lel kész je lölt
pe dig gyö nyö rű han gon ve zet te az ősi
ve spe ra li tur gi á ját. A bras sói if jú ság
szín ját szó tár su la ta Ka rin thy Fri -
gyes Vissza ké rem az is ko la pénzt cí -
mű da rab ját mu tat ta be. A te het sé -
ges fi a ta lok él ve ze tes já té ka köz ben

min den ki ne ve tés ben tört ki a jel leg -
ze tes ka rin thys po é nok hal la tán. Az
es te jó han gu la tú kö zös va cso rá val
zá rult. 

Ad vent el ső va sár nap já nak – ma -
gyar–né met nyel vű – is ten tisz te le te

a kap cso lat épí tés fel eme lő al kal ma
volt. Meg tisz tel te je len lé té vel az
együtt létet Szi lá gyi Má tyás, a Ma gyar
Köz tár sa ság ko lozs vá ri fő kon zul ja
és Lász ló At ti la, a vá ros al pol gár mes -
te re is. Is ten igé jét Pán gyánsz ky Ág -
nes pi li si evan gé li kus lel kész hir det -
te, a li tur gia szol gá la tát pe dig Kosz -
ta Ist ván, il let ve Ka lit Esz ter ko lozs -
vá ri lel kész je lölt vé gez te. 

Az ige hir de tés ben el hang zott, hogy
az ad ven ti idő szak ban az aján dé kok
be szer zé sé nél és az el en ged he tet len
ott ho ni ké szü lő dés nél sok kal fon to -
sabb, hogy az Is ten nel va ló kap cso la -
tunk le gyen az el ső he lyen. Ha Is ten -
nel ápol juk a kap cso la tun kat, ak kor
va ló ban át él het jük ka rá csony kor azt
a bé kes sé get, sze re te tet, meg aján -
dé ko zott örö met, amely re vá gyunk.
Csak ha az is te ni meg bo csá tást el fo -
gad juk, ak kor tu dunk majd csa lá -
dunk ban, kö zös sé ge ink ben meg gyó -
gyult és sze re tet tel jes kap cso la to kat
meg él ni. Öröm te li ka rá cso nyunk
csak meg bé kélt kö zös ség ben le het. 

A pi li si gyü le ke zet tel ki ala ku ló
test vér-gyü le ke ze ti vi szony is al ka lom
le het az egy mást gaz da gí tó sze re tet
meg ta pasz ta lá sá ra.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő, jó han -
gu la tú ad ven ti vá sá ron az evan gé li -
kus-lu the rá nus egy ház köz ség ud va -
rán ti zen egy árus kínálta por té ká it.
Kö zöt tük vol tak a – he tek óta ké szü -
lő dő – val lás órás gye re kek, a Col le -
gi um Lu the ra ni cum if jú sá ga, a Mél -
tó Élet Egye sü let fo gya ték kal élők
cso port ja, az óvo dá sok, és meg vá sá -
rol ha tók vol tak a Bá tho ry Ist ván El -
mé le ti Lí ce um ki se gí tő osz tá lyá nak
kéz mű ves mun kái is. A lel ki ek után
min den lá to ga tó csil la pít hat ta – for -
ralt bor ral és fi nom kol básszal – a test
éh sé gét is. 

g Ka lit Esz ter

Kap cso lat épí tés ad vent je

E so rok író ja csak „fél fül lel” fi gyel -
te a ze nés blok kok kö zöt ti hí re ket és
rek lá mo kat, mi köz ben rá di ót hall gat -
va sé tált be a Mar git híd tól az Evan -
gé li kus Élet Ül lői úti szer kesz tő sé gé -
be. Az egyik rö vid ke szpot a kom mu -
nis ta idő szak „erek lyé i nek” ár ve re zé -
sét hir det te; a be vé telt a vö rö siszap-
ka taszt ró fa ál do za ta i nak aján lot ták
fel. Az az in for má ció volt a rek lám -
ban a leg in kább meg le pő, hogy az ér -
dek lő dő ket nem egy kü lön web lap -
ra irá nyí tot ták, ha nem egy fa ce boo -
kos al ol dal ra (http://fa ce book.com/jo -
te kony sag), mi köz ben va ló já ban az
egész auk ci ót a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um szer vez te.

Per sze azt kell mon da ni er re, hogy
ez a he lyes kom mu ni ká ci ós stra té gia.
El vég re ha va la kit sze ret nénk meg -
szó lí ta ni, an nak egyik alap fel té te le,
hogy le gye nek em be rek, sőt egé szen
pon to san el ér he tő tá vol ság ban le gye -
nek meg szó lít ha tó em be rek. És ha a
mai ma gyar we bet néz zük, ak kor a
Ma gyar or szá gon leg lá to ga tot tabb
Fa ce book az a hely szín, amely en nek
a kö ve tel mény nek a leg in kább meg -
fe lel. Rá adá sul cé ges vagy in téz mé -
nyi al ol dalt po fon egy sze rű lét re hoz -
ni, és a meg szo kott fel hasz ná lói fe lü -
let ga ran cia ar ra, hogy a lá to ga tók
ott hon fog ják érez ni ma gu kat raj ta.

Hi á ba pró bál na meg a mi nisz té ri -
um a sa ját hon lap já nak ber ke in be lül
ennyi lá to ga tót el ér ni, már ott aka dály -
ba üt köz ne, hogy mi ként je gyez tes se
meg a meg fe le lő cí met egyet len rá di -
ós rek lám meg hall gat ta tá sá val. A fa -
ce book.com pe dig szin te min den ki nek
is me rő sen hang zik már, a na gyon ta -
lá ló an ki vá lasz tott „jó té kony ság” utó -

tag pe dig jól meg je gyez he tő – ma gam
is könnyen fel tud tam idéz ni na pok -
kal ké sőbb, a cikk írá sa köz ben.

Egy re töb ben lát ják a sa ját, egye -
di leg fej lesz tett web ol da lak vé gét.
Ma nap ság a leg több üz le ti kom mu -
ni ká ció meg old ha tó egy Fa ce book-ol -
dal és egy Twit ter-azo no sí tó hasz ná -
la tá val, il let ve eset leg egy rend sze re -
sen kar ban tar tott Tum blr- vagy Pos -
ter ous-blog mű köd te té sé re le het
még szük ség. Rá adá sul ezek olyan
szol gál ta tá sok, ame lyek nem csak
most áll nak in gye ne sen ren del ke zés -
re, de ké sőb bi fej lesz té sü kért sem a
fel hasz ná lók nak kell fi zet ni ük.

A web fej lesz tés nek min dig is sar -
ka la tos pont ja volt, hogy a de sign és
a hasz nál ha tó ság mi kép pen öt vö -
ződ jön egy adott ol dal ter ven be lül, és
vi tat ha tat lan, hogy ko runk leg nép sze -
rűbb we bes al kal ma zá sai azért mű -
köd nek, mert in kább te kint he tők
hasz ná la ti tárgy nak, mint dísz tárgy -
nak. 2011-ben egy re ke vés bé fog szá -
mí ta ni, hogy egy ol dal ho gyan néz ki,
in kább az ke rül elő tér be, hogy mi ként
le het hasz nál ni.

Ez rész ben a mo bil te le fo nos in ter -
net hasz ná lat tö me ges el ter je dé sé -
vel pár hu za mo san vég be me nő fo lya -
mat. A mos ta ni ka rá cso nyi sze zon -
ban már tíz ezer fo rint alat ti áron is
el vi he tők mo dern, And ro id ope rá ci -

ós rend szer rel mű kö dő te le fo nok, és
az eh hez kap cso ló dó ta ri fá kat is úgy
ala kí tot ták ki, hogy a ké szü lék kel
tör té nő ne te zés igé nye i nek fe lel jen
meg a leg job ban.

Az okos te le fo nok vi szony lag ki csi ki -
jel ző jén nem sza bad fel vo nul tat ni sem -
mi lyen fe les le ges sal lan got, amely a
hasz nál ha tó sá got ront ja, ugyan is emi -
att nem is fog ják hasz nál ni az em be rek
az adott al kal ma zást vagy szol gál ta tást.
Ez a ten den cia pe dig óha tat la nul nyo -
mo kat fog hagy ni a tel jes in ter ne ten.

Az olyan új tech no ló gi ák, mint a
HTML5, a CSS3 vagy a Type kit, le -
he tő vé te szik, hogy egy in ter ne tes ol -
dal is olyan szé les vi zu á lis és ti pog -
rá fi ai esz köz tá rat hasz nál jon, mint
amely a nyom ta tott mé di á ban már jó
né hány éve ren del ke zés re áll, de re -
mél he tő leg az egy sze rű fel hasz ná lói
fe lü le tek irán ti igény nem en ge di
majd el bur ján za ni a sok faj ta be tű tí -
pust hasz ná ló, csi ri csá ré ol da la kat.

A web ol da lak ál ta lá ban így is fe let -
tébb tar ka ké pet fog nak mu tat ni, hi -
szen a kü lön fé le meg osz tó iko nok
vagy a Fa ce book „Tet szik” gomb ja
meg ta lál ha tó lesz a leg több hon la pon,
amely nek az a cél ja, hogy el jut tas sa
üze ne tét a lá to ga tók hoz. Sze ren csé -
re ezek szin tén meg szo kott for má kat
öl te nek, így hasz ná la tuk egy re ter mé -
sze te seb bé vá lik min den ki szá má ra.

Az olyan ré gi sza vak pe dig, mint
a ször fö lés vagy a bön gé szés, szép las -
san kop nak majd ki a hasz ná lat ból,
aho gyan egy re több és több időt töl -
tünk va la mely in ter ne tes ol dal üze -
net fo lya má ban. Leg alább is 2011 rész -
ben er ről fog szól ni.

g Nagy Ben ce

Kétezertizenegy
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Pró fé tai szó a püs pök vá lasz tás ról
„Pró fé tai” azért, mert az ál ta lá no san el fo ga dott  vé le mény el le né ben szól, ilyes -
mi re pe dig nem szok tak fi gyel ni. Még is szól: ne vá lasszunk új püs pö köt, sőt
a meg ma ra dó két püs pök kö zül is vá lasszunk egyet, aki egy há zunk ban a jö -
vő ben ezt a hi va talt be töl ti. Azt, hogy a je len kö rül mé nyek kö zött ezt ho gyan
le het meg va ló sí ta ni, nem tu dom. Van nak, akik nek tud ni uk kel le ne. Egy há -
zi tör vé nye ink há rom püs pök ről be szél nek, de eze ket a tör vé nye ket mi ma -
gunk hoz tuk, te hát meg is tud juk őket vál toz tat ni, ha er re van aka rat.

Meg kel le ne szív lel nünk a va sár nap evan gé li u mát, mely ben Jé zus ar ról be -
szél, hogy aki tor nyot akar épí te ni, elő ször ki szá mol ja a költ sé ge ket. Aki had -
ba vo nul, az szám ba ve szi em be re it.

Evan gé li kus egy há zunk nak nincs pén ze, em be re i nek szá ma pe dig egy re
csök ken. Mi még is, a té nyek el le né re épít ke zünk. Hi tün ket bi zo nyí tan dó azt
mond juk, az Úr majd se gít, azt mond juk, „bé kes ség, bé kes ség …az Úr temp -
lo ma, az Úr temp lo ma van itt”. (Jer 6,14; 7,4)

Fi gye lünk-e az idők je le i re, vagy pa rá nyi egy há zunk nak csak azért is lesz
há rom püs pö ke, nagy egy há zi iro dá ja, fel újí tott temp lo mai és pa ró ki ái? Bi -
zo nyí ta ni fog juk, hogy még min dig nagy tör té nel mi egy ház va gyunk! (Lásd
még Mt 10,39)

Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

A hónap gyerekkönyve(i) – decemberben
a Luther Kiadótól 1500 forintért

Gyermekvár . • Gyermekvár . •
Bohócos társasjáték

Vá sá rol ja meg a hó nap köny veit ked vez mé nye sen!
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
• Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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„Me leg fo gad ta tás ban” ré sze sült az a
teo ló gus hall ga tó, aki szup li ká ci ós
ven dég szol gá lat ra ér ke zett de cem ber
4-én a pusz ta föld vá ri evan gé li ku -
sok hoz. Lász ló né Há zi Mag dol na
he lyi lel késszel és fi á val mind össze
né hány ki lo mé ter re vol tak a te le pü -
lés től, ami kor te le fo non kap ták a
hírt: ég a föld vá ri pa ró kia.

A tűz a lel kész la kás – dol go zó szo -
ba ként is hasz nált – nap pa li já ban ke -
let ke zett. És bár az oros há zi és me -
ző ko vács há zi tűz ol tó ság szak em be -
rei min dent meg tet tek a lán gok meg -
fé ke zé se ér de ké ben, a he lyi ség szin -
te tel jes egé szé ben ki égett. A tűz mar -
ta lé ka lett töb bek kö zött a lel kész
szép iro dal mi és teo ló gi ai könyv tá rá -
nak je len tős ré sze, Lu ther-ka bát ja, a
hi va ta li szá mí tó gép, mul ti funk ci ós
nyom ta tó és te le fon. A szom széd he -
lyi sé gek re ugyan nem ter jed tek át a
lán gok, azon ban a ma gas hő mér sék -
let je len tős kárt oko zott, és vas tag ko -
rom tet te hasz nál ha tat lan ná az egész
épü le tet, amely té len is ten tisz te le ti
hely ként is funk ci o nált.

A tűz ol tó ság szak em be rei nem
tud ták meg ál la pí ta ni a tűz pon tos
okát. Ta lán a kor sze rűt len elekt ro mos
há ló zat mi att csap tak fel a lán gok.

Már az ol tá si mun ká la tok alatt
töb ben fel aján lot ták se gít sé gü ket.
Dr. Ba ra nyi Ist ván, a te le pü lés pol gár -
mes te re tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta az
egy ház köz sé get. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház, a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let és a Nyu gat-
bé ké si Egy ház me gye ve ze té se is se -
gít sé get ígért a pusz ta föld vá ri ak nak,
aho gyan szá mos gyü le ke zet is je lez -
te se gí tő szán dé kát.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház sta ti kus mun ka tár sa két nap -
pal a tra gé dia után sze mé lye sen te -
kin tet te meg az egyéb ként is rossz
mű sza ki ál la pot ban lé vő in gat lant.
Az il le té kes egy há zi szer vek a szak -
ér tő vé le mé nyé nek függ vé nyé ben
ala kít ják ki ál lás pont ju kat az épü let
sor sá ról.

Né hány órá val a lán gok meg fé ke -
zé se után a tör tén tek el le né re há la -
telt szív vel gyúj tot ták meg az ad ven ti
ko szo rú má so dik gyer tyá ját Pusz ta -
föld vá ron. A köz sé gi könyv tár ban
meg tar tott va sár nap reg ge li is ten tisz -
te le ten Hi da si Márk teo ló gus ige hir -
de té sét kö ve tő en kö szön te meg a
gyü le ke zet Is ten nek, hogy ko moly
sze mé lyi sé rü lés nem tör tént.

g EvÉ let-in fó

Pusz ta föld vá ri tűz vész

KARÁCSONYVÁRÓ
Kacagó koncert – könyvbemutató
DÖBRENTEY ILDIKÓ,
LEVENTE PÉTER, 
TÖRÖK GYÖRGY bábos
és a KÖZÖNSÉG társasjátéka

Időpont: . december ., szombat, .–..
Helyszín: a Budapest-Józsefvárosi
Evangélikus Egyházközség temploma
( Üllői út .).
Megközelíthető
az épület udvara felől.
További információ: Luther Kiadó
/-, /-
kiado@lutheran.hu
A belépés díjtalan.

A kisded első csodája című
gyermekkönyvet dedikálja
Döbrentey Ildikó és
Magyar Krisztina grafikus. 
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A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, de cem ber 13-án, hét -
főn 18.30-kor Szé kely And rás ta nár A
sze re tet nyel vek ről bib li kus ala pon
cím mel tart elő adást és ve zet be szél -
ge tést. Hely szín: evan gé li kus–re for -
má tus temp lom, Bu da pest XI., Né -
met völ gyi út 138. Sok sze re tet tel vá -
runk min den ér dek lő dőt!

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al kal má -
nak ven dé ge Ben ce Zsó fi An na
gyógy tor nász lesz, aki Ad vent a tró -
pu so kon cím mel tart elő adást. Idő -
pont: de cem ber 14., kedd 18 óra.
Hely szín: az or szá gos iro da épü le te
(Bu da pest VI II., Ül lői út 24.). Min -
den kit sze re tet tel hív nak és vár nak
a Pá rat lan klub szer ve zői.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
december 14-én 19 órá tól Ta izé-
ima és ének együtt lét. Min den al ka -
lom mal van ige hir de tés is. In for má -
ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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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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HA LÁ LO ZÁS
„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan,
akik meg fá rad ta tok, és meg vagy -
tok ter hel ve, és én meg nyug vást
adok nek tek.” (Mt 11,28) Mély fáj -
da lom mal tu dat juk, hogy özv.
Ku tas Elek né szü le tett Pin tér
Zsó fia, a za la ist ván di gyü le ke zet
volt pap né ja és kán to ra éle té nek
84. évé ben vissza ad ta lel két te -
rem tő Urá nak. Édes anyánk tól
de cem ber 10-én 12 óra kor Bu da -
pes ten, a Far kas ré ti te me tő ben
bú csú zunk. Egy ben kö szö ne tet
mon dunk mind azok nak, akik
utol só föl di út já ra el kí sé rik, vagy
gyá szunk ban bár mi lyen mó don
osz toz nak.
Loós né Gyön gyi, Pi ros ka, Nó ra

és a gyá szo ló csa lád

VASÁRNAP

10.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Lá to ga tó ban Gryl lus Vil mos nál
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a sop ro ni
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
19.50 / Kos suth rá dió
A szán kó. Mó ra Fe renc me sé -
jét Bás ti Ju li mond ja el
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Do ni zet ti: Mes sa di
Re qui em; Sztra vinsz kij:
Zsoltár szim fó nia

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
10.45 / m2
Hí res ma gyar könyv tá rak
Az eg ri ér se ki könyv tár
15.05 / m1
Szülőföldemen
Felső-Bodrogköz
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül
19.40 /M. Ka to li kus Rá dió
Szó ról – szó val
Be széd mű ve lők mű so ra
20.40 / Du na Tv
Zsák fa lu
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (76')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Lu ci a no And rés Bor ril lo:
Rek vi em

KEDD

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.10 / PAX
Raf fay Sán dor (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (36')
13.33 / Bar tók rá dió
Szath máry Zsig mond ját szik
a Má tyás-temp lom or go ná -
ján
15.35 / m1
Össz hang
A Kár pát-me den ce ze né je
18.15 / m2
Át já ró
Sor sok és tör té ne tek a Kár -
pát-me den cé ben
20.40 / Du na Tv
Macs ka já ték (ma gyar
filmdrá ma, 1972) (99')
0.40 / Du na Tv
Vers
Re mé nyik Sán dor: Jó zsef, az
ács, az Is ten nel be szél

SZERDA

4.30 / m2
Ars Hun ga ri ca
Ha lot ti be széd, Óma gyar
Má ria-si ra lom
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
19.35 / Bar tók rá dió
V. Haydn vo nós né gyes-fesz ti -
vál, Fer tőd, 2010
Az Ac cord vo nós né gyes
hang ver se nye
19.40 / Kos suth rá dió
Té li me se. Vá lo ga tás T. Hor -
váth Jó zsef és a Ka lá ka együt -
tes fel vé te le i ből
22.25 / Du na Tv
A tél 53 nap ja (spa nyol
filmdrá ma, 2006) (91')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo. Ben ne:
Re ger: Má ria böl cső da la
Gru ber: Csen des éj
Hum per dinck: Ka rá csony éj
Yon: A kis Jé zus
16.00 / PAX
Én va gyok a jó Pász tor
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
19.00 / Du na Tv
Hall ga tott ma már Haydnt?
(oszt rák do ku men tum film,
2008) (59')
19.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a pé csi Ko dály
Zol tán Kon fe ren cia- és Kon -
cert köz pon tot. A Pan non Fil -
har mo ni ku sok hang ver se nye
23.40 / Du na Tv
Ede meg evé ebé dem
(ma gyar víg já ték, 2006) (90')

PÉNTEK

11.30 / TV2
Mint a hur ri kán
(ame ri kai ro man ti kus film,
1999) (106')
14.25 / m2
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar film fesz ti vál
19.35 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Schu bert: VI II. (Be fe je zet len)
szim fó nia
Bruck ner: V. szim fó nia
18.10 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis. Ko rál- és
zsol tár fel dol go zá sok
19.05 / m2
Ca mi no (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2005) (25')
1. rész
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ke resz tény Köz éle ti Aka dé mia
23.50 / Du na Tv
Pil lan gó a szél ben
(irá ni film drá ma, 2004) (95')

SZOMBAT

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Haj lé kot Is ten nek
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
17.00 / Duna Tv
Pannónia 3 keréken
Szegedtől Bácsalmásig
19.06 / m2
Sü ni és ba rá tai
Sza bad-e bet le he mez ni?
20.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon
Túl a Ti szán
20.04 / Kos suth rá dió
Az ál mat lan ki rály
Szi rá ky Ju dit me se já té ka
21.00 / m1
Pi af (fran cia–an gol–cseh
film drá ma, 2007)

VASÁRNAP

10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
Csa lá dok ka rá cso nya
14.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Hel sin kit, a Kal -
lio-temp lo mot
A Lat hi réz fú vós kvin tett
hang ver se nye
14.15 / m2
Zsi na gó gák
16.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Lon dont, a
knightsbridge-i Szent Pál-
temp lo mot
A BBC Sin gers hang ver se nye
17.20 / Vi a sat3
Holt Köl tők Tár sa sá ga
(ame ri kai film drá ma)
19.00 / Bar tók rá dió
Egy óra vi lág ze ne

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 12-étől december 19-éig

Va sár nap
Jé zus meg érin tet te a ta nít vá nyo kat, és így szólt hoz zá juk: „Kel je tek fel, és ne
fél je tek!” Mt 17,7 (Zof 3,15b; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–5; Zsolt 33) Jé zus érin -
té se fel ráz szen der gé sünk ből. Fel ál lít és út ra in dít, mind ezt pe dig az is me -
ret len től vagy bár mi től va ló fé le lem nél kül. Leg alább is ő ez zel biz tat min -
ket. A Krisz tus-kö ve tés út ja a sze re tet út ja. A sze re te t pe dig ki űzi a fé lel met.
Na pi el csen de se dé sünk kor, ami kor Is ten a bel ső szo bánk ban hoz zánk lép,
fü röd jünk meg él te tő sze re te té ben, és ak kor ben nünk is nö ve ked ni kezd ő
ma ga, aki a sze re tet, el űz ve lel künk bal jós ár nya it és fé lel me it. 

Hét fő
Lel kem vár ja az Urat, job ban, mint az őrök a reg gelt. Zsolt 130,6 (2Pt 3,13–
14; Mt 3,1–6; Ézs 14,1–23) Va jon – éle tünk és sze mé lyi sé günk kül ső, fe lü le ti
má zát le hánt va – mi la ko zik lel künk mé lyén, vá gya ink gyö ke ré nél? Bár mi -
re vá gyunk vagy tö rek szünk is e föl di lét ben, még ha el ér jük vagy ki elé gít -
jük is, min dig va la mi új és újabb hi ány ér zet fog föl lép ni szí vünk ben. Vég ső
so ron az Is ten irán ti, az iga zi tel jes ség irán ti ele men tá ris só vár gá sunk a gyökere
minden nek. Ha ő ma ra dék ta la nul be tölt majd min ket, ak kor már nem vá -
gyunk sem mi re, hisz ben ne a tel jes ség is a mi énk lesz. Ad dig pe dig lel künk
vár ja az Urat, job ban, mint az őrök a reg gelt!

Kedd
Má ria mond ta: „Rá te kin tett szol gá ló le á nya meg alá zott vol tá ra: és íme, mos -
tan tól fog va bol dog nak mond en gem min den nem ze dék.” Lk 1,48 (Zsolt 51,13;
Mt 3,7–12; Ézs 19,16–25) Ta lán mond hat juk a bol dog sá gos Szűz Má ri át az
el ső ke resz tény nek, hisz ő volt az el ső, aki igent mon dott Jé zus Krisz tus ra,
mi kor mé hé be és szí vé be fo gad ta őt. Má ria bol dog sá ga azon ban, bár el ső,
még sem egy sze ri és egye di: bár me lyi künk ré sze sed het be lő le, hi szen Krisz -
tus a mi szí vünk ben is meg akar szü let ni. Így ké szül jünk a kö zel gő ka rá csony -
ra! Hi szen ahogy An ge lus Si le si us mond ja: „Krisz tus ezer szer meg szü let het
Bet le hem ben, örök re el vesz tél, ha te ben ned nem!”

Szer da
Is ten, aki tu laj don Fi át nem kí mél te, ha nem mind nyá jun kért oda ad ta, hogy -
ne aján dé koz na ne künk ve le együtt min dent? Róm 8,32 (Jer 32,40; Mt 21,28–
32; Ézs 25,1–12) Oly sok szor zsör tö lő dünk sor sunk ala ku lá sa fe lett. Ha nem
va gyunk meg elé ged ve az zal, amink van, ami lye nek a kö rül mé nye ink, gon -
dol junk be le ab ba, hogy Is ten már oda ad ta ne künk a leg na gyob bat és a leg -
töb bet, amit ad ha tott. Egye dül Jé zus ban le het mi enk a tel jes ség és a lé lek meg -
elé ge dett sé ge, bé ké je. Hi szen Krisz tus sal Is ten ki rá lyi tró nu sá ra emel ked he -
tünk, ahogy ő ígé ri: „Aki győz, an nak meg adom, hogy ve lem együtt ül jön az
én tró nu so mon; mint ahogy én is győz tem, és Atyám mal együtt ülök az ő tró -
nu sán.” (Jel 3,21)

Csü tör tök
Szent nem zet vagy tok, Is ten tu laj don ba vett né pe, hogy hir des sé tek nagy tet -
te it an nak, aki a sö tét ség ből az ő cso dá la tos vi lá gos sá gá ra hí vott el ti te ket.
1Pt 2,9 (3Móz 26,12; Mt 11,/7–10/11–15; Ézs 26,1–6) Va ló ban tud juk, ta pasz -
tal juk, él jük ezt, vagy csak a Bib li á ból ol va sott in for má ci ó ról van szó? Va -
jon úgy te kin tünk a temp lom pa dok ban mel let tünk ülők re, mint Is ten szent
né pé nek tag ja i ra? Töb bet je lent szá munk ra, van több tar tal ma a „test vé rek”
meg szó lí tás nak, mint az „elv tár sak nak” volt még nem is olyan ré gen? Él jünk
úgy, hogy le gyen, és ak kor ez már ön ma gá ban is Is ten nagy tet te it fog ja hir -
det ni, mind azt, amit ben nünk és kö zös sé ge ink éle té ben cse le ke dett!

Pén tek
Hat na pon át dol gozz, de a he te dik na pon pi henj. 2Móz 34,21 (Zsid 4,10; Lk
1,26–38; Ézs 26,7–21) A mun ka és a pi he nés egyen sú lyát nem könnyű ma
meg ta lál nunk. Egy fe lől tes ti-lel ki túl haj szolt ság jel lem zi so kunk éle tét, míg
má so kat leg jobb szán dé kuk mel lett is mun ka nél kü li ség sújt vagy fe nye get.
Nem csak a be te vő fa lat meg szer zé sé ért va ló „gü ri zés” mó kus ke re ké ben nem
tu dunk szü ne tet tar ta ni, ha nem fo lya ma tos stres sz özön ben élünk. Ad juk meg
te hát a test nek, ami a tes té, a lé lek nek, ami a lé le ké, a szel lem nek, ami a szel -
le mé! Ha a har mó nia fel bo rul, előbb-utóbb mi ma gunk lát juk ká rát. Is te ni
pa rancs ez a mi vé del münk ben, ve gyük ko mo lyan!

Szom bat
Tö re dé kes az is me re tünk és tö re dé kes a pró fé tá lá sunk. Ami kor pe dig el jön a
tö ké le tes, el tö röl te tik a tö re dé kes. 1Kor 13,9–10 (Jób 11,7b; 1Thessz 5,16–24;
Ézs 28,14–22) Ady End re a 20. szá zad élet ér zé sét így fo gal maz ta meg: „min -
den Egész el tö rött”. Va ló já ban azon ban a bűn be esett em be ri lét és a tör té -
ne lem sod rá ba vet tet ve min dig is hí já val vol tunk, va gyunk és le szünk is a tel -
jes ség nek, a tö ké le tes ség nek. Jé zus Krisz tus ban a tel jes ség, a tö ké le tes ség lép
be a tö re dé kes be, a mi bűn, be teg ség, öre ge dés és ha lál ál tal szi lán kok ra zú -
zott éle tünk be is. Ha meg lát juk őt éle tünk tü kör szi lánk ja i ban, ak kor meg -
lát ha tunk va la mit az előt tünk ál ló re mény ség ből is.

g Lász ló Vir gil

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

Kedves Olvasóink!
A december 19–26-i
dátummal 32 oldalon
megjelenő összevont,
ünnepi lapszám lesz
az Evangélikus Élet
idei, 75. évfolyamának
utolsó száma.
Ára 500 forint.


