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„Ne künk nem nyolc, ha nem há rom száz hat -
van öt na pon át kell a Szent lé lek Is ten op ti mi -
zá ci ós ha tá sá ért kö nyö rög nünk, amely egye -
dül ké pes meg te rem te ni azt, ami től egyek le -
he tünk: a Lé lek iga zi szink ron ját.”

Azonos frekvenciák f 3. oldal

„So kan pa nasz kod nak, hogy fogy az
egy ház ide ha za is. Nem le het, hogy
ép pen azért van ez, mert a hí vők
nem vál lal ják Jé zu sért a ké nyel met -
len sé get ide ha za sem?”

Interjú Jó Andrással f 6. oldal

„Ké szek va gyunk a fe szült ség ol dá sá ért el ső ként
lép ni? Ak kor is, ha a má sik fe let gon dol juk vét kes -
nek a fe szült sé gért? Ak kor is, ha a má si kat re mény -
te len alak nak tart juk, és el ső lé pé sünk meg alá zó an
egy ol da lú nak ígér ke zik?”

Egy lehetőség a hitvalló megbocsátásra f 13. oldal

Nap tá runk lap ja in alig ta lá lunk kü -
lö nö sebb és szebb ün ne pet, mint a
ma gyar kul tú ra nap ját. Köl csey Fe renc
Him nu szá nak a meg szü le té sé re em -
lé ke zünk ilyen kor. Ar ra a bol dog
nap ra, ami kor 1823-ban ke let-ma -
gyar or szá gi bir to kán egy nagy ál mo -
kat szö vő köz ne mes le tisz táz ta ver -
sét. A sza ka dó hó ezüst füg gö nye mö -
gött – ja nu ár 22-én – pon tot tett kéz -
ira ta vé gé re.

Ami kor Köl csey pa pír ra ve tet te
Him nu szát, még tá vol állt a po li ti kai
küz del mek től, nem ka pott mély se -
be ket hon fi tár sa i tól. Két év múl va
szem ta nú ja volt a nem zet éb re dé sé -
nek, s a meg úju lás lá za ki ra gad ta
csen des ma gá nyá ból. Me gyei al jegy -
ző, 1832-ben a po zso nyi or szág gyű -
lés egyik kö ve te, a re form párt  ve zé -
re. Te he tet le nül kel lett néz nie, mint
erő sö dik a re ak ció, el ko boz za a szó -
lás sza bad sá got, per be fog ja Wes se lé -
nyit és Kos sut hot…

Bi zo nyá ra nem gon dolt a ré gi nap -
ra s ar ra, hogy a ma gyar nép zi va ta ros
szá za da i ról írt köl te mé nye sú lyos em -
lé kez te tő lesz, Is ten hez fo hász ko dó
zsol tár, bi za ko dó imád ság a jö vő ben.
Ar ra, hogy so kat szen ve dett nem ze te
úgy dönt, ezt ének li együtt, ha éle té -
ről, gond ja i ról kell töp ren ge nie, vá ro -
sok ban ün ne pel nie, is ko lák ban, ap ró
temp lo mok ban, min de nütt.

A Him nusz szü le tés nap ján szá -
mom ra az el múlt tíz év ben az öröm -
be bá nat is ve gyült. Ke se rű ség ami -
att, hogy a vers  is me re te ma már
nem kö te le ző, elég tud niuk az el ső
nyolc sort a kö zép is ko lá sok nak. A

nem zet el le nes po li ti ka szin te nem
ének lés re buz dított, ne hogy ki ejt sük
az „Is tent” és a „ma gyart”.

És a kul tú ra? Van. Lé te zik, de alig
jön szó ba, mint irá nyí tó elv, kö zös -
sé get te rem tő és össze tar tó erő.

A ma gyar kul tú ra nap ján ke se reg -
jünk? Tö rőd jünk be le a nem szű nő
gán csos ko dás ba? Nem. Fi gyel jünk a
tá vo li kis fal vak ra: öre gek és fi a ta lok
a kó rus ban, ki csit fal sul és hossza -
san, bol do gan da lol nak. Más hol a
könyv tár szo bá ban ki csi nyek me sét
ját sza nak, az egész év ben be zárt
ap ró ká pol ná ban föl zeng a most
fel újí tott or go na…

A leg több he lyen az or szág ban
mű ve lik a kul tú rát! Élik és él te tik.
Egy más ke zét fog va imád koz nak
em be rek kis kö zös sé gek ben, és éne -
kel nek. Egy más sze mé be néz nek, és
biz ta tó sze re tet van te kin te tük ben.

Ezért gyö nyö rű ez az ün nep, így,
meg tölt ve lé lek eme lő dol gok kal. Kép,
szó és ze ne ra gyog ja be az egész na -
pot. Ré gi szá za dok üzen nek. Köl csey,
Vö rös mar ty, Pe tő fi, Ady, Weö res Sán -
dor… Nagy Lász ló ver se szól nem
mú ló zen gés sel: „Ad jon az Is ten / sze -
ren csét, / sze rel met, for ró / ke men -
cét, / üres vé kám ba / ga bo nát, / ár -
va ke zem be / pa ro lát, / lám pám ba
lán got, / ne kell jen / ko rán az ágy ra
/ he ver nem, / kér dés re vá laszt / ő
küld jön, / hogy hi tem széj jel / ne dül -
jön, / ad jon az Is ten / fé nye ket, / te -
me tők he lyett / éle tet – / ne kem a ké -
rés / nagy szé gyen, / ad jon úgy is, ha
/ nem ké rem.”

g Feny ve si Fé lix La jos

A kö zös ün nep ere je
Gon do la tok a ma gyar kul tú ra nap ján

b Az öku me ni kus ima hét zá ró -
nap ján, ja nu ár 23-án ol va só ink is
meg te kint he tik a Ma gyar Te le -
ví zió csa tor ná in a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért – 1908 óta – min den
esz ten dő ben meg hir de tett ima -
nyol cad hazai országos nyi tó is -
ten tisz te le tét. A fa so ri re for má -
tus temp lom ban múlt va sár nap
es te tar tott bu da pes ti al ka lom a
so ros ma gyar EU-el nök ség egy -
há zi meg nyi tó ja ként ví vott ki
meg kü lön böz te tett mé dia ér dek -
lő dést. 

Az ima hét elő ké szí tő anya gát a Ke -
resz té nyek Egy sé gét Elő moz dí tó Pá -
pai Ta nács és az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott sá -
ga kö zö sen ál lít tat ja össze. Az idén Je -
ru zsá lem ke resz tény kö zös sé ge i re
bíz ták az el ké szí té sét. (Az öku me ni -
kus ima hét re 1968 óta ké szí te nek
ima fü ze te ket, azo kat a vi lág min den
tá já ra el kül dik, hogy a nem ze ti nyel -
vek re is le for dít sák.) Az idei ima hét
mot tó já ul a „Ki tar tó an részt vet tek az
apos to li ta ní tás ban” (Ap Csel 2,42)
ige vers szol gál.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szer ve zé -
sé ben zaj lott or szá gos nyi tó is ten tisz -
te le ten ez út tal nem csak a ME ÖT
tag egy há za i nak püs pö kei, il let ve ve -
ze tő lel ki pász to rai szol gál tak. Mi u -
tán az ese ményt egy út tal a so ros
ma gyar EU-el nök ség egy há zi meg -
nyi tó ün nep sé gé nek is szán ták, így az
eu ró pai egy há zi szer ve ze tek ve ze tői
kö zül is töb ben részt vet tek az is ten -
tisz te let li tur gi á já ban. Ál dást mon -
dott Rü di ger Noll re for má tus lel -
kész, 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, Pi otr Ma zur -
kiewicz, az Eu ró pai Püs pö ki Kon fe -
ren ci ák Ta ná csá nak (CCEE) brüssze li
bi zott sá gá nak fő tit ká ra, va la mint

Fa ze kas Lász ló re for má tus püs pök,
a Szlo vá ki ai Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak al el nö ke, nem utol só sor -
ban pe dig Mi loš Klá tik, a Szlo vá ki ai
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke.

Jól le het az Eu ró pai Unió Ma gyar -
or szá gon tár gya ló tiszt ség vi se lői,
po li ti ku sai kö zül – tu do má sunk sze -

rint – hi va ta lo san sen ki sem je lez te
rész vé te li szán dé kát, az ese mé nyen
a ma gyar kor mány ré szé ről je len

volt – má sok mel lett – Rét he lyi Mik -
lós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter,
Szász fal vi Lász ló egy ház ügyi ál lam -
tit kár és Ba log Zol tán fel zár kó zá sért
fe le lős ál lam tit kár.

Kö szön tő be szé dé ben Bölcs kei
Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö -
ke ki emel te: „Nem evi den cia, hogy az
EU-hoz tar to zunk; a ma gyar so ros el -
nök ség nem te het ön hit té min ket, so -
kat kell ta nul nunk és bi zo nyí ta nunk.
Nem evi den cia, hogy mi, ma gya rok
de mok rá ci á ban élünk; fi a tal, tö ré keny
jog ál lam a mi énk; a de mok ra ti kus ér -
té kek, in téz mé nyek vé del me min den -
na pos ki hí vás. Ez a ha ta lom ak kor
lesz erő sebb, ak kor néz het szé le -
sebb ho ri zon tok elé, ha az em ber cél -
ja it he lye zi a ma ga cél jai fö lé. A cél,
a fel adat nem le het más, mint az em -
ber sé ges mér ték meg ta lá lá sa, meg tar -
tá sa és meg tar ta tá sa”.

A re for má tus temp lom szó szé ké -
ről evan gé li kus püs pök hir det te az
igét (Gáncs Pé ter pré di ká ci ó já nak
szö ve gét la punk 4. ol da lán kö zöl -
jük), szent be szé det pe dig – a CCEE
el nö ki tisz tét is be töl tő – Er dő Pé ter
mon dott. A bí bo ros ér sek – egye bek
mel lett – ar ra mu ta tott rá, hogy a kis
né pek, a ki sebb sé gek, a sa já tos nyel -
vű, kul tú rá jú, tör té nel mű kö zös sé gek
nem csak ér té ke ket hor doz nak, de ar -
ra is hi va tot tak, hogy részt ve gye nek
a nagy kö zös ség egé szét érin tő ügyek
in té zé sé ben. En nek szim bó lu ma az,
hogy az EU el nö ki tiszt sé gét más és
más or szág töl ti be, mé re té től, la kó -
i nak szá má tól, uni ós tag sá gá nak ré -
gi sé gé től füg get le nül. 

Az al ka lom ra a ME ÖT gon do zá -
sá ban egy ki ad vány is nap vi lá got lá -
tott, amely – a tag egy há zak be mu ta -
tá sán túl – azo kat a té ma kö rö ket ve -
szi sor ra, ame lyek mind a ma gyar
EU-el nök ség mun ká já ban, mind pe -
dig az egy há zak szol gá la tá ban hang -
sú lyos he lyet kell, hogy el fog lal ja nak. 

d EvÉ let-in fó

Unió és öku me né
Ünnepélyes imahétnyitány a fasori református templomban

Or bán Vik tor az EU so ros el nök sé gét adó Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ke -
ként meg be szé lést foly ta tott az Eu ró pai Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csá nak,
az Eu ró pai Püs pö ki Ka rok Bi zott sá gá nak, az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á já nak, ma gyar or szá gi egy há zi szer ve ze teknek és a ma gyar or szá gi tör té -
nel mi egy há zaknak a ve ze tő i vel. 

A ja nu ár 17-i meg be szé lés részt ve vői egyet ér tet tek ab ban, hogy ki emel -
ten kell fog lal koz ni a csa lád és az eu ró pai de mog rá fi ai hely zet ügyé vel. Fon -
tos fel adat nak ne vez ték a ci gány ság in teg rá ci ó ját, mely ben az ok ta tás ra és
a mun ka hely te rem tés re há rul kulcs sze rep. Ki emelt ér ték nek ne vez ték a diszk -
ri mi ná ció men tes sé get, a ha gyo má nyok tisz te let ben tar tá sát és azt, hogy a
kü lön bö ző eu ró pai re gi o ná lis prog ra mok nak a gaz da sá gi mel lett lel ki, kul -
tu rá lis tar tal muk is le gyen.

g Forrás: Szij jár tó Pé ter,  a mi nisz ter el nök szó vi vő je

Egy há zi ve ze tők  a kormányfőnél
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Önközpontúság – Isten-központúság f 2. oldal
Bajor–magyar „egyházképző” f 3. oldal
Értékes vagy! f 5. oldal
Búcsú a színháztól f 7. oldal
Késő barokk szószékoltárok f 8–9. oldal
Biblia és menedzsment f 13. oldal
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b A víz ke reszt ün ne pe utá ni har -
ma dik hét éne ke új ra egy idő ben
tá vo li dal lam és szö veg ta lál ko -
zá sa. A Mily bol dog, aki Jé zus -
ban, mint ha tal mas ba rát ban és
ir galmas megváltóban bízik min -
denkor bátran (EÉ 384) szö ve gét
Jo han Lud vig Ru ne berg (1804–
1877), a fin nek nem ze ti köl tő je ír -
ta; ezt a ver set éne kes köny vünk
szer kesz tői egy Lu ther-dal lam -
mal kap csol ták össze.

Ru ne berg je len tő sé ge a finn nem ze ti
ön tu dat és iden ti tás ki ala ku lá sá ban
ugyan olyan fon tos, mint két kor tár -
sáé, a Ka le va lát össze ál lí tó Eli as
Lönnro té és a fi lo zó fus, ál lam fér fi
Jo han Vil helm Snell ma né.

Ru ne berg az eu ró pai ro man ti ka és
nem ze ti éb re dés ko rá nak köl tő je
volt. Fi a tal ko ri vi dé ki út ja in meg is -
mer ke dett a finn tá jak kal és a finn
nép pel. Már 1830-ban, Paa vo gaz da
cí mű ver sé ben ar ról a szí vós föld mű -
ves ről ír, aki az egy mást kö ve tő rossz
ter mé sű évek ben kény te len fe le rész
fe nyő kér get süt ni ke nye ré be. Mi kor
az tán Paa vo vé gül jó ter mést ta ka rít -
hat be, ak kor is azt mond ja asszo nyá -
nak, hogy „fe le rész kér get süss a ke -
nyér be”, mi vel „el fa gyott a szom szé -
dunk ve té se”.

Ezek után ér de kes el lent mon dás -
nak tűn het, hogy Ru ne berg svéd
nyel ven írt. Svéd or szág ban és Nor -
vé gi á ban má ig jól is me rik őt. Ru ne -
ber get ko ra nagy eu ró pai ro man ti ku -
sa i val ál lít hat juk egy sor ba (mint a

fran cia Hu go, az an gol Shel ley és
Keats, az orosz Pus kin és Ler mon tov
vagy a ma gyar Pe tő fi).

Ha zánk cí mű ver se a fin nek nem -
ze ti him nu szá vá vált. Eb ben a köl te -
mény ben nagy va ló szí nű ség gel ma -
gyar ha tás nyo mo kat is ta lál ha tunk:
Vö rös mar ty Szó za tá ét. (A Szó zat
1845/46-ban meg je lent své dül, te hát
Ru ne berg is mer het te.) Nem csu pán
a so rok jam bi kus lük te té se azo nos,
ha nem lé nye ges gon do la ti kö zös -
ség re is föl fi gyel he tünk: „A nagy vi -
lá gon e kí vül / Nin csen szá mod ra
hely”, il let ve: „Bár zord le gyen az
éle tünk, / Ez a ha zánk, szü lő he -
lyünk. / A föld te kén ily drá ga kincs,
/ Mint e hely, sem mi nincs.”

Vissza tér ve éne künk höz: az On
autuas ta Je e suk seen ka ikes sa aina lu -
o ta kez de tű ver set Ru ne berg egy olyan
ének pót lá sá ra ír ta, amely a ká nai me -
nyeg ző tör té ne tét ver sel te meg (ér de -
kes ség, hogy Jn 2,1–12 az el múlt va sár -
nap óegy há zi evan gé li u ma). A finn szö -
veg ben va ló ban ész re ve he tő né hány
uta lás a tör té net re. A má so dik stró fá -
ban ezért sze re pel a me nyeg ző szó.

Ru ne berg ver sét nagy sze rű en hor -
doz za Lu ther 1523-ban ke let ke zett Jer,
ör vend jünk, ke resz tyé nek éne ké nek
(EÉ 318) egyik dal la ma (ez a bal la da
ugyan is négy kü lön bö ző dal lam mal
je lent meg Lu ther éle té ben). Az
Acht li eder buch ból is mert – rá adá sul
Lu ther-stró fá jú (8, 7, 8, 7, 8, 8, 7) – jón
dal lam a Sol oli ed jel leg ze tes sé ge it
vi se li ma gán. Öröm te li ka rak te rét
leg in kább a kez det le- és fel ug ró
kvart hang kö ze ha tá roz za meg.

g Ecse di Zsu zsa

Nem vagy egye dül!
Az élet nek sok olyan pil la na ta van,
ami kor azt érez zük, hogy nem jó az
egye dül lét. Jó tud ni, hogy el hor doz -
ha tat lan sá gig fo ko zó dó ter he met va -
la ki vel meg le het osz ta ni. Fel eme lő
ér zés át él ni, hogy örö möm má sok ar -
cá ra is mo solyt csa lo gat. Egy szer a kí -
nok kín ját áll ja ki az em ber, amíg ké -
pes sé lesz ki nyit ni a lel két, hogy
sza van ként pré sel je ki ma gá ból va la -
ki előtt éle te fáj dal mát, más szor leg -
szí ve seb ben meg sok szo roz ná azok
szá mát, akik lát hat ják, hall hat ják azt
az örö möt, amely egy szer csak meg -
ta lál ta. Akár így, akár úgy, ne he zen
vagy könnyen, könnyez ve vagy ne vet -
ve, de kell, hogy ne le gyünk egye dül.

Ki az, aki re min dig szá mít ha -
tunk? Ke se rű ta pasz ta lat, hogy a
ne héz pil la na tok sok szor el tá vo lít ják
azo kat, aki ket kö ze li nek gon dol -
tunk, és az élet ma gas la ta in is meg -
érez het jük, hogy az irigy ség a mo soly
maszk ja mö gött so kak ban meg öli az
őszin te örö möt. Van olyan cso dá la -
tos ba rát, aki még kö ze lebb lép,
még job ban oda fi gyel, ha baj van, ha
pe dig fel hő kig emel az öröm, fel sza -
ba dul tan és bol do gan emel ke dik ve -
lem együtt? A vá laszt víz ke reszt
böl cse it kö vet ve ta lál hat juk meg
Bet le hem kis de dé ben, az ér tünk
szü le tett Meg vál tó ban.

Meg ta lál hat juk mind annyi an,
mert úgy ér ke zett a vi lág ba, hogy
sen ki sem sa já tít hat ta ki. Pró fé ták
vár ták, de a pász to rok imád ták; ki -
rá lyok áhí tot ták, de a nap ke le ti böl -
csek vet ték ész re. Né pe vár ta a di -
cső ség be emel ke dést, de a ka per na -
u mi szá za dos hi te lett a mér ce, győ -
zel mes pál ma ágas ural ko dót akar tak
lát ni ben ne, de a ke reszt tö vis ko ro -
nás ki rá lya ként győ zött min de nek
fe lett vég te len sze re te té vel. Ezért
nin csen sze mély vá lo ga tás, nincs
elő jog, nincs fel té tel. Csak az em ber
van, aki nek még hi tet len sé gén is se -
gí te ni kell, hogy fel emel je vég re te -
kin te tét a por ból, és meg lás sa ma -
ga fö lött azt, aki nem le igáz ni, ha -
nem fel emel ni akar ja, aki mel let te
akar len ni a hit har ca i ban, a két ség
tá ma dá sá ban, Is ten től el sod ró fáj da -
lom ban, hogy se gít sen győz ni, hin -
ni, meg ma rad ni.

Az ének üze ne te a min den kit
meg tar tó Meg vál tó ról cso dá la to san
kap cso ló dik a he ti ige óri á si pers -
pek tí vá já hoz. A négy ég táj itt nem
pusz tán föld raj zi fo ga lom: tér és
idő tel jes sé ge sű rű sö dik eb be a
kép be. S mind az, aki tér nek és
idő nek ré sze se a te rem tett vi lág -
ban, a tér és idő kor lá ta it örök re le -
dön tő el jö ven dő tel jes ség nek is
ré sze se le het. Nem kell mást ten -
ni, mint tud ni, hogy ki az a ha tal -
mas ba rát, aki min dig mel let tem
áll. Öröm ben és bá nat ban, hit ben
és lá za dás ban, bűn ben és ke gye -
lem ben, ha lál ban és élet ben. Mind -
örök ké.

g Ör dög End re

Mily bol dog, aki…
C ANTATE

Ká in és Ábel tör té ne té ben így szólt
Is ten Ká in hoz: „…nem bűn van-e az
aj tó előtt, mint le sel ke dő ál lat, amely
ha tal má ba akar ke rí te ni, s ame lyen
ural kod nod kell?” (1Móz 4,7; ka to li -
kus for dí tás)

Mi az a sa já tos bűn, amely min dig
aj tónk előtt le sel ke dik, és ar ra ösz tö -
nöz, hogy ne cse le ked jük az igaz sá -
got? Ta lán az ön köz pon tú ság. Ha
ön köz pon tú va gyok, há tat for dí tot -
tam Is ten nek, és azt hi szem, hogy
egye dül én lé te zem, és én va gyok „is -
ten”. Va ló ban, mint le sel ke dő ál lat akar
ben nün ket kéz ben tar ta ni ez a sa já -
tos nya va lya. Az ösz tö nös em ber be -
teg sé ge ez, aki nem akar Is ten ké pe
len ni. Mert Is ten sze re tet kö zös ség, és
ő az Igaz ság. Min den ki ha mis, ha zug,
ha nem en nek a sze re tet kö zös ség nek
meg je le ní tő je, il let ve ha nem er re
tö rek szik. Te hát sze res sük egy mást!

Igen! Szí ve sen sze ret ném a má si -
kat, de ez a frá nya ön köz pon tú ság
csak ugat a szí vem ben a má sik kal, a
töb bi ek kel szem ben, hogy „én, én, én”.
Mi ként ural kod ha tom ön köz pon tú -
sá gom fö lött?

Kér dez zük meg Jé zust: te mit
ten nél?

Meg döb ben ve lá tom Lu kács evan -
gé li u má ban, hogy már a kez de tek
kez de tén, vagy is a nyil vá nos mű kö -
dé sét meg elő ző negy ven na pos pusz -
tai böj tö lé se és imá ja köz ben is több -
ször kí sér ti őt a go nosz, hogy for dul -
jon el az atyai aka rat tól, és ön köz pon -
tú vá gya i nak en ge del mes ked jen. Té -
te le sen a ha ta lom vágy nak, a di cső -
ség vágy nak és a bir tok lá si vágy nak.
Nem de ez le he tett Ká in bű ne is?
Na gyobb akart len ni, mint Ábel,
jobb és szebb. És én is min dent sze -
ret nék ma gam nak meg sze rez ni, leg -
alább is ami na gyobb presz tízst je lent.

És ter mé sze te sen az el sőbb sé get aka -
rom, a ha tal mat.

Las san le lep le ző dünk. Az ösz tö nös
ál lat az aj tó előtt alig vár ja, hogy nem
a te rem tés ből ere dő, Is ten től ide gen
vá gya ink ural ja nak ben nün ket: a ja -
vak meg osz tá sá val szem ben a bir tok -
lás, a di cső í tés sel szem ben a di cső -
ség haj szo lá sa és a szol gá lat tal szem -
ben a ha ta lom vágy.

Nincs olyan tár sa dal mi ré teg vagy
cso port, ahol ez az „ős bűn” ne kí sér -
te ne. A kis em ber ha ta lom vá gya mi -
ben kü lön bö zik a dik tá to ré tól? Sem -
mi ben. For dí tott hely zet ben ugyan -
úgy ural kod na, akin csak tud. A ja vak
el osz tá sá ban, bir tok lá sá ban van kü -
lönb ség? Fe ne ket len az em be ri „ben -
dő”, min dent akar. És a becs vágy te -
rén van kü lönb ség? Elég, ha meg fi gye -
lem re ak ci ó i mat, mi kor a ve lem azo -
nos stá tus ban lé vő el is me rést kap.

Test vé ri kap cso la tok ban, férj és
fe le ség kö zött is kö zénk fér kőz het az
ön köz pon tú ság. Vég nél kül so rol -
hat nánk azo kat a hely ze te ket, ame -
lyek ben biz to sí ta ni sze ret nénk ma -
gunk szá má ra a már meg hó dí tott
te rü le tet.

És még a „leg szen tebb” he lye ken
és a „leg szen tebb” cse le ke de te ink
köz ben is le lep lez he tő ek ön köz pon -
tú tö rek vé se ink. Mert mennyi re fon -
tos szá munk ra, hogy ki nek a szol gá -
la ta tet szik job ban a kö zös ség nek, a
ve ze tő lel kész nek. Mert mennyi re
nem el ha nya gol ha tó, hogy az is ten -
tisz te le ten en gem kér tek-e fel va la -
mi lyen szol gá lat ra, vagy a má si kat.
És ta lán az Úr ral együtt mi is meg -
fi gyel het nénk csend ben, hogy ki
mi ként dob ja ado má nyát a per sely -
be, il let ve ki mi ként imád ko zik, rej -
tek ben-e vagy nyil vá no san, az el is -
me rés re mé nyé ben.

Te hát ne te gyünk úgy, mint Ká in!
De mit te gyünk, hogy ne ural kod jon
raj tunk ez a nya va lya?

Ré gi bölcs ta nács, mely ről a lel ki -
sé gi iro da lom is so kat ír, az „el len kor -
mány zás” ta ná csa. Ahogy a ré gi ek
mond ják: „age re cont ra”, az az „tégy
el le ne”. Vagy is tu da to san el len ke ző
irá nyú moz gást hajts vég re. Az ön -
köz pon tú kész te té sek kel szem ben
en gedd, hogy az Is ten-köz pon tú,
kö zös ség köz pon tú kész te té sek moz -
gas sa nak.

Per sze fennáll a ve szélye, hogy az
el len kor mány zás „túl kor mány zás”
lesz, és az út túl ol da lán lé vő árok ban
kö tünk ki. Van nak ugyan is, akik azt
hi szik, hogy ak kor ked ve sek az Úr
előtt, hogy ha sem mi fé le egyé ni gon -
do la tot nem fo gal maz nak meg, ön -
ma guk nak sem mit meg nem en ged -
nek. Ezek azok a szol ga lel kű ek, akik
azt hi szik, hogy ak kor kö zös sé gi ek és
Is ten-sze re tők, ha sa ját ka riz má i kat
és lel ki is me re tük sza vát is en ge dik
asszi mi lá lód ni ál kö zös sé gi esz mék -
be, mi köz ben tel jes sze mé lyi sé gük
meg szű nik. (Saj nos elöl já rói ins pi rá -
ci ó ra ez az egy há zak ban is sok szor
meg tör tén het. Is ten aka ra tá ra hi -
vat koz nak, mi köz ben ön köz pon tú
vá gya i kat kö ve tik.)

Aki sa ját éle té ben sze ret né al kal -
maz ni az „el len kor mány zást”, an nak
jó tud nia, hol van nak a gyen ge pont -
jai. Aki ál ta lá ban túl so kat be szél, túl
so kat iszik, túl so kat dol go zik, vagy
túl sá go san óva tos, an nak olyan mó -
don se gít az el len kor mány zás, hogy
in kább egy szó val ke ve seb bet mond,
al ko hol men tes italt iszik, el tölt egy
na pot mun ka nél kül, vagy meg koc -
káz tat egy őszin te ki je len tést.

Mit te he tünk bir tok lá si vá gya ink -
kal szem ben? Elő ször is mond juk ki

gon do lat ban a ha tá ro zott ne met.
„Nem csak ke nyér rel…!”

A gaz dag if jú meg bu kott a vizs -
gán, mert túl sá go san nagy va gyo na
volt. De ne fe lejt sük, min dig van
utó vizs ga-le he tő ség is. Má té, a vá -
mos, Zá ke us, az adó sze dő is sok szor
meg bu kott a vizs gán, vé gül még is si -
ke rült el len kor má nyoz ni uk ide gen
vá gya ik kal szem ben, mert az Is ten -
nel va ló sze mé lyes ba rát ság és az ő
kö zös sé ge vég te le nül töb bet ér, mint
a sze mély te len mam mon bir tok lá sa.

Mit te he tünk becs vá gyunk kal
szem ben? Itt is egy ér tel mű a jé zu si el -
iga zí tás: „Ura dat, Is te ne det imádd, és
csak ne ki szol gálj!” Irigy va gyok? Le -
gyek az el ső, aki meg di csé ri a má si -
kat, el is mer ve ké pes sé ge it, adott sá -
ga it, ered mé nye it.

Mit te he tünk ha tal mi vá gya ink kal?
Jé zus a szol gá lat ha tal má ra buz dít!
„…aki el ső akar len ni kö zöt te tek, az
le gyen min den ki rab szol gá ja”, mert ez
az iga zi mi nis te ria.

Véget ér az öku me ni kus ima hét.
Egy hé tig pró bál tuk kor dá ban tar ta -
ni egy más sal szem ben meg fo gal ma -
zott ön köz pon tú ér zé se in ket, íté le te -
in ket. Is ten azt ké ri tő lünk, hogy ural -
kod junk eze ken az ér zé se ken, ame -
lyek egy más el len for dí ta ná nak ben -
nün ket, ke resz tény/ke resz tyén test -
vé re ket.

Egyéb ként is mit kér tő lünk? Azt,
hogy sze res sük egy mást!

Sze res sük egy mást, és eb ből is mer -
je fel a vi lág, hogy test vé rek és Is ten
gyer me kei va gyunk.

Így le gyen!
g Hof her Jó zsef O. S. J.

A szerző jezsuita szerzetes
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Ön köz pon tú ság – Is ten-köz pon tú ság
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Je gyezd meg te hát azt, amit gyak ran
mond tam, hogy a gyó nás nak két ré -
sze van. Az el ső a mi cse le ke de tünk
és dol gunk: pa na szo lom bű ne i met, és
só vár gok lel ki vi gasz ta lás ra és fel üdü -
lés re. A má sik olyan cse le ke det,
ame lyet Is ten vé gez, ami kor em ber
szá já ba adott igé vel fel ol doz en gem
bű ne im től. Ez a má so dik a leg fon to -
sabb és a leg ne me sebb rész, amely a
gyó nást gyö nyö rű vé és vi gasz ta ló vá
te szi. Ed dig azon ban csak a mi cse -
le ke de tün ket sür get ték, és csak az zal
tö rőd tek, hogy egé szen tisz tá ra meg -
gyón junk, a leg szük sé ge sebb, má so -
dik részt pe dig nem be csül ték, ró la
nem pré di kál tak, mint ha a gyó nás
min de nes től csak olyan jó  cse le ke det
vol na, amellyel meg fi ze tünk Is ten nek,
és mint ha nem vol na ér vé nyes a
bűn bo csá nat, és nem vol na meg bo -
csát va a bűn, ha a gyó nás nem tör tént
tö ké le te sen és haj szál nyi ra pon to san.” 

d Lu ther Már ton: Nagy ká té
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Mennyei Atyánk, kö szön jük, hogy
ami kor sza vunk a vi lág ban oly sok -
szor sü ket fü lek re ta lál, hoz zád még -
is re mény ség gel for dul ha tunk örö -
me ink kel és bá na tunk kal, há la adá -
sunk kal és ké ré se ink kel. Hall gass
meg most min ket, mi kor né ped kö -
zös sé gé ben eléd visszük kö nyör gé -
se in ket!

Kö szön jük igé det. Ké rünk, őrizd
meg ben nünk te rem tő, gond vi se lő
sza va dat, s add, hogy ez a vi lág,
amely meg fe led ke zett igéd éle tet je -
len tő út mu ta tá sá ról, is mét fel fi gyel -
jen ar ra, hogy je le ket adó, utat mu -
ta tó Is ten vagy. Így kö nyör günk:
mentsd meg ezt a vesz té be ro ha nó vi -
lá got, add szá má ra a meg té rés és az
újat kez dés le he tő sé gét.

Kö szön jük, hogy em ber ré for mál -
tál min ket. Kö nyör günk az em be ri -
sé gért. Se gíts meg lát ni a leg fon to sabb
fel ada tot, hogy együtt tud junk él ni,
gon dol kod ni, ör ven dez ni em ber tár -
sa ink kal. Add ne künk Krisz tus lel kü -
le tét, hogy fi gyel jünk egy más ra, s ke -
res sük má sok ja vát.

Kö szön jük az éle tet. Kö nyör -
günk mind azo kért, akik nek éle tét
nyo mo rú ság, be teg ség, hi ány vagy
gyász te szi tö re dé kes sé. Add szí -
vünk be azt a gon dos ko dó sze re te -
tet, amellyel Mes te rünk vé gez te
föl di szol gá la tát. Se gíts, hogy má sok
gond ját ve gyük fel, s ne a ma gun kén
si rán koz zunk. 

Kö szön jük, hogy né pet vá lasz tot -
tál ma gad szá má ra. Kö nyör günk
egy há za dért. Add, hogy örül hes -
sünk a kö zös ség nek. Add, hogy gyó -
gyít suk ba ja it, és mi ma gunk is ál dás -
sá vál has sunk ben ne. Add, hogy egy
Atya gyer me ke i ként és sze re te ted
hír vi vő i ként je len hes sünk meg a vi -
lág ban.

Mennyei Atyánk, Fi ad meg mu tat -
ta ne künk, hogy or szá god ban a ma -
ra dan dó öröm vár min ket. Se gíts,
hogy a hit jó ked vé vel és a re mény -
ség örö mé vel har col juk meg a ránk
vá ró küz del me ket, meg ma rad juk a
ve led va ló imád sá gos pár be széd -
ben, egy kor pe dig meg ér kez hes -
sünk or szá god ba Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.

Oratio
œcumenica
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A na pok ban a vi lág há lón na gyon
ér de kes is me ret ter jesz tő elő adás ra
buk kan tam, ame lyet egy jó ne vű ko -
lozs vá ri fi zi ka pro fesszor, Né da Zol -
tán tar tott A so ka ság rit mu sa cím mel
az úgy ne ve zett kol lek tív je len sé gek
ter mé sze té ről. 

Meg val lom őszin tén, hogy teo ló -
gus ként nem el ső sor ban ma ga a kí sér -
let vagy az új fi zi kai je len ség fel fe de -
zé sé nek le he tő sé ge kel tet te fel kí ván -
csi sá go mat – bár min dig is öröm mel
és ki tar tó szor ga lom mal ol vas tam a la -
i ku sok nak szó ló is me ret ter jesz tő iro -
dal mat –, ha nem min de nek előtt ma -
ga a cím és az al cím. Ar ra let tem hir -
te len kí ván csi, hogy mit is kezd egy el -
mé le ti fi zi kus olyan fo gal mak kal, me -
lyek sok kal in kább a szo cio ló gi ai
rend szer re jel lem ző ek, mint sem a
holt anyag és ener gia je len sé ge it, köl -
csön ha tá sa it vizs gá ló tu do mány ra. 

Vé gül is jól tip pel tem, mert már az
elő adás leg ele jén ki fej tet te a pro -
fesszor, hogy egy olyan, ál ta la vizs gált
és ér tel me zett je len ség ről fog szól ni,
amely nem csak az ener gia és az
anyag vi lá gá ban ját szó dik le, ha nem
az élő vi lág min den szint jén, sőt az
em be ri tár sa da lom ban is.

Nos, a kí sér let. Tud juk, hogy min -
den so ka ság, min den rend szer egye -
dek ből áll. Az egye dek le het nek töb -
bé-ke vés bé ha son ló ak, de holt biz tos,
hogy nem tö ké le te sen azo no sak.
Min den egyed sa ját, csak rá jel lem ző
tu laj don sá gok hor do zó ja. Az el mé let
sze rint a vizs gált so ka ság pe dig más,
mint az őt al ko tó ré szek össze ge. A
sok ha son ló, de – hang sú lyo zom –
nem azo nos egyed egy más sal köl -
csön ha tás ba lép het, ha az egye dek nek
sa já tos pe ri o di kus di na mi ká juk van.
Ilyen kor je len nek meg az úgy ne ve zett
kol lek tív je len sé gek. 

Le for dít va a gya kor lat nyel vé re a
kí sér let így néz ki: ve gyünk két vagy
több in gát, me lyek kü lön bö ző mó don
osz cil lál nak (ki leng nek): jól ér zé kel -
he tő fá zis kü lönb ség ben van nak. Ha
egy más hoz kö ze lít jük az in gá kat,
azt vesszük ész re, hogy az úgy ne ve -
zett op ti mi zá ci ós ha tás mi att vagy
kül ső im pul zus ha tá sá ra ez a fá zis kü -
lönb ség csök ken, és az in gák ha -
son ló vagy szin te azo nos pe ri o di kus -
ság gal – együtt jár nak. Ok kult nyel -
ven fo gal maz va: mint ha egy má gi kus
erő ha tá sá ra ten nék, a sor ba ál lí tott
in gák egy szer re és ugyan azon rit mus -
ban len ge nek ki.

Ugyan ezt a kí sér le tet el vé gez ték
met ro nó mok kal is: az egy más hoz
kö ze lí tett, elő ző leg össze vissza já ró
mág ne ses met ro nó mok né hány pil -
la nat alatt egy szer re, egy rit mus ban
kezd tek kat tog ni. Ahogy a fi zi ku sok
meg fo gal maz ták: a so ka ság (vagy a
rend szer) az im pul zus, az op ti mi zá -
ció ha tá sá ra szink ro ni zá ló dik, egy for -
ma lesz a kü lön bö ző egye dek pe ri o -
di kus di na mi ká ja. 

A leg ér de ke sebb és leg re le ván -
sabb szá mom ra az „elekt ro ni kus
szent já nos bo ga rak” kí sér le te volt.
Egy ilyen „szent já nos bo gár” ra dír gu -
mi nagy sá gú szer ke zet, há rom rész -
ből áll: egy me mó ria egy ség ből, egy
„szem ből”, amely egy fény szen zor,
va la mint egy fény ki bo csá tó rész ből,
ne vez zük hét köz na pi nyel ven égő nek,
kör té nek. Öt ven ilyen szer ke zet volt
sor ba köt ve egy elekt ro mos négy zet -
há ló ra. Nagy fény erő ha tá sá ra gyen -
gén vil log tak, ki sebb fény erő ha tá sá -
ra pe dig egy re sza po ráb ban. A te rem
„ter mé sze tes” fé nyé nél öt ven kör te öt -
ven fé le kép pen pis lá kolt, vil lo gott.
Ez után az egész szer ke ze tet be tet ték
egy do boz ba, a do bozt le zár ták, és egy

bel ső ka me rá val fi gyel ték a fej le mé -
nye ket. Mi tör tént? A sö tét ség ha tá -
sá ra az öt ven égő el kez dett egy re
gyor sab ban vil log ni, és las san azt le -
he tett lát ni, hogy – mint egy ve zény -
szó ra – egy szer re, tel jes szink ron ban
pul zál nak. A fá zis kü lönb ség, amely
ko ráb ban meg volt, tel je sen meg -
szűnt. A vil lany kör ték kol lek tív mó -
don kezd tek el vi sel ked ni, az az szink -
ron ba lép tek, mű kö dé si rend szert
hoz tak lét re. Ez a szink ro ni zá ci ós
kol lek tív je len ség ma gya ráz za pél dá -
ul a la vi nák, a kris tá lyok ki ala ku lá sát,
de az em be ri tár sa da lom ban a struk -
tú rák, a hi e rar chi ák lét re jöt tét is.

Nem lé vén fi zi kus nem tu dom,
hogy mennyi re szak sze rű a le írá -
som, de füg get le nül et től, pró bál tam
egy ki csit en nek a szink ró ni á nak a je -
len sé gét to vább gon dol ni, át vin ni a mi
em be ri, egy há zi va ló sá gunk ba. Most
az egye te mes ima hét kap csán azon
tű nőd tem: va jon ez a je len ség mi ért
nem ké pes lét re jön ni a kü lön bö ző fe -
le ke ze tek kö zött? 

Az utób bi idő ben az az ér zé sem,
hogy a ke resz tény egy há zak kö zött
min den ün ne pé lye sen dek la rált kö ze -
le dés, egy sé ge sü lés el le né re a gya kor -
lat ban még is egy re nyil ván va lóbb – a
fi zi ka nyel vé nél ma rad va – a fá zis el -
to ló dás. A so ka ság rit mu sá nak szink -
ron el mé le te itt mint ha nem ér vé -
nye sül ne. Az el mé let sze rint a szink -

ron ott jön lét re, ahol kü lön bö ző
egye dek po zi tív köl csön ha tás ra lép -
ve ké pe sek fel ad ni sa ját frek ven ci á ju -
kat, egy kö zös frek ven ci át lét re hoz ni,
er re szink ro ni zá lód ni és így rend -
szert al kot va kol lek tív mó don vi sel -
ked ni. Nem tu dom, hogy mi, ke resz -
té nyek, egy há zak, egy há zi szer ve ze -
tek ki vé tel ként erő sít jük-e a sza bályt,
vagy sem, de az utób bi évek ro má ni -
ai öku me ni kus fej le mé nyei in kább
azt bi zo nyí tot ták, hogy köl csön ha tá -
sunk in kább aszink ron hoz, mint sem
ha son ló frek ven ci á jú, kö zös ség ként
mű kö dő szink ron hoz ve ze tett. 

A hi va ta los öku me né fá zis el to ló -
dá sa i ról gyak ran ír tam, nem sze ret -
ném ön ma ga mat is mé tel ni és to -
vább rág ni a le rá gott cson tot. Egy do -
log biz tos: amíg ez a kö zös ség ke re -
sés, az egy ség tö rek vés ilyen al ka -
lom sze rű, évi egy elő írt és kí no san
be tar tott nyolc nap a há rom száz hat -
van öt ből, ad dig ne is vár junk cso dát.
Ahol a for ma előbb re va ló a tar ta lom -
nál, az esz köz meg a ke ret a lé nyeg -
nél, ott kér dé ses sé vá lik a gyü mölcs -
ter més. Ered ményt csak foly to nos
cse lek vés sel, tö rek vés sel le het el ér ni.
Mert ha ki lé pünk a köl csön ha tás ból,
ha el tá vo lo dunk a „so ka ság tól”, ak kor
ki lé pünk a fá zis ból, nem tu dunk
szink ron ban ma rad ni, rend szert al -
kot ni. Az erők, ha nem egy irány ba
hat nak, akkor nem össze adód nak,
ha nem egy más el le né ben fog nak
hat ni, ki vo nód nak.

Van re mény ar ra, hogy még is lesz
„szink ro ni zá ci ó ja” a ke resz tény so ka -
ság nak? Le het a ke resz tény so ka -
ság nak kö zös rit mu sa? Az el mé let
sze rint a so ka sá got al ko tó egye dek
kö zött fel lép az op ti mi zá ci ós ha tás,
mely nek tö rek vé se, hogy ki egyen lít -
se a rend szer pe ri o di kus di na mi ká -

ját, hogy azo nos frek ven ci á ra te rel -
je a moz gást. 

Nagy kér dés a ke resz tény ség, az
egy ház jö vő jét il le tő en, hogy mennyi -
re en ged jük a mi lát ha tó egy há zi szer -
ve ze tünk, in téz mé nyünk éle té ben
hat ni a Szent lé lek op ti mi zá ci ós ha -
tá sát. Mert le het „öku me ni kus show-t”
ren dez ni, le het a mo soly öku me nét
for szí roz ni a ma gas égig. És le het na -
gyo kat mon da ni, a nyil vá nos ság
ked vé ért he lye sen nyi lat koz ni, de
ez nem vál toz tat azon, hogy ott
lenn a mély ben ta gad ha tat lan fá zis -
el to ló dás van. 

Ne künk nem nyolc, ha nem há -
rom száz hat van öt na pon át kell a
Szent lé lek Is ten op ti mi zá ci ós ha tá sá -
ért kö nyö rög nünk, amely egye dül ké -
pes meg te rem te ni azt, ami től egyek
le he tünk: a Lé lek iga zi szink ron ját. 

Di et rich Bon hoef fer azt mond ta:
„Azért van nak a zsol tá rok, hogy
meg ta nul juk azo kat Jé zus Krisz tus
ne vé ben imád koz ni.” Mi ko moly
meg győ ző dés sel vall juk, hogy azért
van nak öku me ni kus is ten tisz te le -
tek, kö zös ima al kal mak, azért jön nek
lét re spon tán test vé ri ima kö zös sé gek,
hogy az év há rom száz hat van öt nap -
ján ta nul junk Jé zus Krisz tus egy há -
zá ban azo nos „frek ven ci á ra” han -
go lód va, szív ből kö zö sen imád koz ni.

Azo nos frek ven ci ák
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház és a Ba jor Evan gé li kus
Egy ház kö zött kö zel két év ti zed -
del ez előtt létrejött meg ál la po -
dás ér tel mé ben a két egy ház ve -
ze tői éven te össze ül nek, hogy
be szá mol ja nak egy más nak szol -
gá la tuk ról; ki ér té ke lik az el múlt
idő szak ban vég zett kö zös te vé -
keny sé gü ket, va la mint jö vő ké pet
vá zol nak fel. Az 2010-es évet
ér té ke lő ta lál ko zó nak egy há -
zunk adott ott hont. Ja nu ár 13. és
15. kö zött Győ rött, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let szék há zá ban volt a
test vé ri együtt lét.

A ven dég kül dött ség ve ze tő je Mic ha -
el Mar tin egy ház fő ta ná csos, a ba jor
egy ház öku me ni kus és kül ügyi osz -
tá lyá nak ve ze tő je volt. Kí sé re té ben
jött Ul rich Zen ker, a ke let-kö zép-eu -
ró pai, így a ma gyar kap cso la to kért is
fe le lős egy ház ta ná csos, Frank Se i fert,
a sze mé lyi ügye kért fe le lős egy ház -
ta ná csos és Fritz Blanz dia kó ni ai
ve ze tő, a ke let-kö zép eu ró pai ré gió
kap cso lat tar tó ja.

Egy há zun kat a püs pö ki ta nács
tag jai – Gáncs Pé ter el nök-püs pök,
illetve Itt zés Já nos és dr. Fa bi ny Ta -
más –, valamint Ká kay Ist ván or szá -
gos iro da igaz ga tó kép vi sel ték. Az
öku me ni kus és kül ügyi osz tály ré szé -
ről je len volt to váb bá a ta nács ko zá -
son Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra osz -
tály ve ze tő és Ré vész Ri ta kül ügyi re -
fe rens.

Az al ka lom már ja nu ár 13-án, csü -
tör tö kön dél előtt meg kez dő dött; ek -
kor Gre ger sen-La bos sa György lel -
kész, egy há zunk dia kó ni ai bi zott sá -
gá nak el nö ke és Bu da An na má ria, a

dia kó ni ai osz tály ve ze tő je foly ta tott
meg be szé lést Fritz Blanz cal. Terítékre
ke rült az éves mun ka terv el ké szí té -
se, a ter ve zett dia kó ni ai sze mi ná ri um
té má ja, a di a kó nus kép zés le he tő sé -
ge és egy ro ma pro jekt el ké szí té se. 

A mun ka ebé det kö ve tő en ba jor
ven dé ge ink Pan non hal má ra lá to gat -
tak, ahol – a ben cés apát ság meg te -
kin té se után – dr. Vár sze gi Asz trik
püs pök-fő apát hi va ta lá ban lát ta ven -
dé gül az evan gé li kus kül dött sé get. A
mo nos tor ve ze tő je rö vid tör té nel mi
át te kin tést adott a ben cés kö zös ség
éle té ről, az öku me ni kus hely zet ről, a
ró mai ka to li kus egy ház ban zaj ló
tény fel tá rás ról és a je len le gi po li ti kai
hely zet ről. A de le gá ció a temp lom -
ban be pil lan tást nyer he tett a rend
tag ja i nak tar tott ve spe rás is ten tisz -
te let li tur gi á já ba, majd a kül döt tek a
fő apát tár sa sá gá ban költ het ték el
va cso rá ju kat.

A pén te ki nap Itt zés Já nos püs pök
né met nyel vű áhí ta tá val kez dő dött,
majd elő adá sok kö vet kez tek, me -
lye ken a már em lí tett dia kó ni ai mun -
ka tár sak és egy ház ve ze tők mel lett
részt vett Haj dó Ákos, egy há zunk ok -
ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő je és Hesz Er -
zsé bet, az osz tály ba jor–ma gyar kap -
cso la to kért fe le lős re fe ren se. (A két -
ol da lú kap cso la tok ha zai re fe ren se a
jö vő ben Ré vész Ri ta lesz.) Je len volt
még Sztoj ano vics And rás, a Sa rep ta-
ott hon ve ze tő je, Hall ga tó né Haj nal
Ju dit, a győ ri Pé ter fy Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont igaz ga tó ja, to váb bá
Bol la Zsu zsan na, az evan ge li kus.hu
szer kesz tő je.

Gáncs Pé ter el nök-püs pök és Mi -

c ha el Mar tin ak tu á lis egy há zi hely zet -
je len té se it kö ve tő en egy há zunk em -
lí tett szol gá la ti ága i nak ve ze tői szá -
mol tak be mun ká juk ról. Egye bek
mel lett meg ál la pí tást nyert, hogy je -
len leg a két egy ház óvo dái és is ko lái
kö zötti testvérkapcsolatok, il le tő leg a
dia kó nia te rü le tén a leg in ten zí vebb az

együttműködés. Szó esett ar ról is,
hogy az el múlt esz ten dő ha zánk ban
a ka taszt ró fák és ter mé sze ti csa pá sok
éve volt. Ezek kö vet kez mé nye i nek a
fel szá mo lá sá hoz a ba jor egy ház ko -
moly anya gi tá mo ga tást nyúj tott.

Frank Se i fert sze mé lyi ügye kért fe -
le lős fő ta ná csos öröm mel szá molt be
ar ról az új kez de mé nye zés ről, mely -
nek je gyé ben a ba jor egy ház ban a lel -
ké sze ket – már teo ló gi ai ta nul má nya -
ik tól fog va – fi gye lem mel kí sé rik
egész élet pá lyá juk so rán, rend sze re -
sen ta lál koz nak, be szél get nek ve -
lük. Vizs gál ják az al kal mas sá got és az

ér dek lő dé si kö rö ket, hogy az egye tem
elvégzése után a meg fe le lő szak te rü -
let re ke rül hes se nek. (Szó ba ke rült az
is, hogy ma már né met–ma gyar lel -
kész há zas pá rok is szol gál nak, s ez az
egy há zak kö zöt ti part ner kap cso la tok
szem pont já ból is fe let tébb ör ven -
de tes tény.)

A szol gá lat ve ze tők be szá mo lói után
a ta nács ko zás részt ve vői fel ke res ték a
győ ri Evan gé li kus Sze re tet há zat. Az
in téz mény ben te rí tett asz ta lok kal
vár ták a ven dé ge ket, aki ket dr. Szil -
vásy né Pe re gi Esz ter igaz ga tó tá jé koz -
ta tott az in téz mény „hogy lé té ről”.

A ba jor–ma gyar kon zul tá ció dél -
után Gre ger sen-La bos sa György elő -
adá sá val foly ta tó dott. A szom bat he -
lyi evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szi ve -
ze tő je Eras mus és Lu ther re for má ci -
ó ról és sza bad ság ról al ko tott né ze te it
ele mez te. Az egy ház tör té ne ti ka lan -
do zás hoz kap cso lód va is mer tet te

Fa bi ny Ta más püs pök, hogy ha zai
egy há zunk mi ként ké szül a re for má -
ció ötszázadik év for du ló já nak mél -
tó meg ün nep lé sé re. Ad dig ra sze ret -
nék új ra ki ad ni Lu ther összes mű vét,
és – az egy há zi tu riz mus fel len dí té -
sét elő se gí ten dő – kü lön bö ző za rán -
dok út vo na la kat ala kí ta nak ki.

Bol la Zsu zsan na új ság író a di gi tá -
lis könyv tá rat, va la mint a www.refor -
macio.500.hu el ne ve zé sű hon la pot
mu tat ta be.

Az anya gi kér dé sek kel és ter ve zés -
sel kap cso lat ban elő ke rült, hogy az
idei Fa ste nop fert – a ba jor egy ház
ado má nyát – a pusz ta föld vá ri gyü le -
ke zet nek ígér ték, amely nek lel kész -
la ká sá ban nem ré gi ben tűz pusz tí tott. 

Pén tek es te a ven dé gek lá to ga -
tást tet tek a he lyi zsi na gó gá ban, ahol
a vá ros há rom ze nei in téz mé nyé nek
– a ze ne is ko lá nak, a ze ne mű vé sze ti
szak kö zép is ko lá nak és a fő is ko lá -
nak – a nö ven dé kei ad tak rö vid kon -
cer tet a ven dé gek tisz te le té re.

A szom bat reg ge li prog ram Mi -
cha el Mar tin áhí ta tá val kez dő dött,
majd Já no sa At ti la győ ri evan gé li kus
bör tön lel kész és Mi há ly At ti la in té -
zet  pa rancs nok szá molt be a Győr-
Mo son-Sop ron Me gyei Bün te tés-
vég re haj tá si In té zet ben zaj ló bör -
tön misszi ós szol gá lat ról, mely tavaly
ősz óta új színtere a bajor–magyar
együttműködésnek.

Az egy ház ve ze tők kö zöt ti ta lál ko -
zó ki ér té ke lés sel zá rult. Az el nök ség
meg fo gal maz ta az idei év jel mon da -
tát: A hol nap egy há za cím azt hi va tott
ki fe jez ni, hogy eb ben az év ben az a
köz pon ti kér dés, az is ko lák, az if jú ság,
a dia kó nia és a gyü le ke ze tek mi ként
tud nak hoz zá já rul ni a jö vő egy ház ké -
pé nek for má ló dá sá hoz.

g Me nyes Gyu la

Ba jor–ma gyar „egy ház kép ző”
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b A püs pö ki kon fe ren ci ák nak a
Szent föld egy há zá ért lét re ho -
zott ko or di ná ci ós bi zott sá ga és
a szent föl di ka to li kus püs pö kök
tes tü le te ja nu ár 9. és 13. kö zött
ülést tar tott Je ru zsá lem ben. A ta -
nács ko zás té má ja a ka to li kus
egy ház a Kö zel-Ke le ten: kö zös ség
és ta nú ság té tel volt.

„Nem sza bad, hogy tör té nel münk
fog va tart son min ket. Két le he tő sé -
günk van: el kü lö nül ve ma ra dunk,
aho gyan most, vagy egye sít jük gyen -
ge sé ge in ket, és kü lön fé le uta kat és
mó dot ta lá lunk ar ra, hogy együtt mű -
köd jünk, együtt él jük meg Krisz -
tus ba ve tett hi tün ket, és te gyünk
ró la ta nú sá got. Az öku me niz mus
nem a kü lön bö ző egy há zak klub ja” –
mond ta fel szó la lá sá ban Mou nib Yo -
u nan, Je ru zsá lem evan gé li kus püs pö -
ke azon az ülé sen, me lyet a püs pö ki
kon fe ren ci ák nak a Szent föld egy há -
zá ért lét re ho zott ko or di ná ci ós bi zott -
sá ga és a szent föl di ka to li kus püs pö -
kök tes tü le te tar tott ja nu ár 9. és 13.
kö zött Je ru zsá lem ben. 

A meg be szé lé sek so rán szó esett a
pár be széd re va ló ne ve lés ről a zsi dó
és a pa lesz tin is ko lák ban, va la mint a
sze re tet ről mint a pár be széd és a ta -
nú ság té tel út já ról. Ezen be lül az ülés
főbb pont jai vol tak: az öku me niz mus
Je ru zsá lem ben, a val lás sza bad ság
Iz ra el ben és a pa lesz tin te rü le te ken,
a Szent szék és Iz ra el Ál lam két ol da -
lú ál lan dó bi zott sá gá nak mun ká ja, il -
let ve a val lás kö zi pár be széd az isz -
lám mal és a zsi dó ság gal.

„A pár be széd gya kor la ti ta pasz ta -
la tunk – han goz tat ta az evan gé li kus
püs pök, aki egy ben a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség el nö ke is. – A ve gyes há -
zas sá gok és ke resz te lé sek min den

prob lé ma nél kül el fo ga dot tak; ami
ne héz, az a teo ló gi ai vi ta, mely leg -
in kább ki-ki sa ját ál lás pont já nak vé -
del mé ből áll.”

Mou nib Yo u nan el mond ta, hogy
az öku me ni kus pár be széd re ha tás sal
van az 1852-es sta tus quo is, amely a
ke resz tény kö zös sé gek jo ga it sza bá -
lyoz za a Szent föld há rom szent he -
lyén. „Ez egy rész ről ál dás, amennyi -
ben meg ha tá roz za, ho gyan, mi kor,
mit le het ten ni eze ken a he lye ken,
más részt csa pás is, amennyi ben meg -
aka dá lyoz za, hogy meg ta lál juk az
együtt mű kö dés új for má it.”

A har minc fős tes tü le tet püs pö ki
kon fe ren ci ák, il let ve eu ró pai és észak-
ame ri kai egy há zi szer ve ze tek tag jai
és kép vi se lői al kot ták. Az Eu ró pai
Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csát
(CCEE) Rrok Mir di ta ér sek, az Al bá -
ni ai Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke
kép vi sel te.

A ko or di ná ci ós bi zott ság 1998-
ban jött lét re, mi u tán az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok püs pö ki kon fe -
ren ci á ja kér te az eu ró pai püs pö ki
kon fe ren ci á kat, hogy fog ja nak össze
a szent föl di egy ház tá mo ga tá sá ra.
1998 óta a bi zott ság min den év ben el -
lá to gat a Szent föld re.

d For rás: Ma gyar Ku rír

„Az öku me niz mus
nem a kü lön bö ző
egy há zak klub ja” „Hal lot tá tok, hogy meg mon da tott a ré gi ek nek: Ne ölj!

Mert aki öl, mél tó ar ra, hogy ítél kez ze nek fe let te. Én pe -
dig azt mon dom nek tek, hogy aki ha rag szik aty ja fi á -
ra, mél tó ar ra, hogy ítél kez ze nek fe let te, aki pe dig azt
mond ja aty ja fi á nak: Os to ba! – mél tó a fő tör vény szé -
ki el já rás ra; aki pe dig azt mond ja: Bo lond! – mél tó a
gye hen na tü zé re. Ha te hát ál do za ti aján dé ko dat az ol -
tár hoz vi szed, és ott jut eszed be, hogy atyád fi á nak va -
la mi pa na sza van el le ned, hagyd ott aján dé ko dat az
ol tár előtt, menj el, bé külj ki előbb atyád fi á val, és csak
az után térj vissza, s vidd fel aján dé ko dat. Bé külj meg
el len fe led del ha mar, amíg az úton együtt van ve led,
hogy át ne ad jon el len fe led a bí ró nak, a bí ró pe dig a
szol gá nak, és így bör tön be ke rülj. Bi zony, mon dom né -
ked, ki nem jössz on nan, amíg meg nem adod az utol -
só fil lért is.” (Mt 5,21–26)

Jé zus He gyi be szé dét úgy is szok tuk em le get ni mint Is -
ten or szá gá nak al kot má nyát. Az al kot má nyo zás ma nap -
ság iz gal mas, ne u ral gi kus kér dés EU-szin ten épp úgy, mint
ha zánk ban. Meg osz la nak a vé le mé nyek, hogy va jon
mennyi ben van he lye Is ten nek egy ilyen köz jo gi do ku -
men tum ban. De en nél még sok kal fon to sabb an nak a tisz -
tá zá sa, hogy ne künk van-e he lyünk, és hol van a he lyünk
Is ten or szá gá nak al kot má nyá ban.

A ma es té re ka pott ige sza kasz ban – „al kot mány rész -
let ben” – könnyen ma gunk ra is mer he tünk, sőt az ige fé -
nyé ben ma gunk ra és egy más ra ta lál ha tunk. Mert bár Jé -
zus ta nít vá nya i nak vall juk ma gun kat, mi is gyak ran for -
gat juk a ha ra gos, ítél ke ző, egy mást mi nő sí tő sza vak gyil -
kos fegy ve re it. A Mes ter fi gyel mez tet, hogy mind annyi -
an el adó so dott úti tár sak va gyunk, akik nek meg kell majd
áll nunk vég ső szám adás ra a Bí ró előtt. 

A jó hír vi szont, hogy ad dig, amíg úton va gyunk, él a
le he tő ség kö zös dol ga ink ren de zé sé re. Töb bek kö zött er -
re kap tuk ezt az ima he tet is, mi több: ima nyol ca dot.

Le het, hogy kí vül ről szem lél ve bel ter jes, ön cé lú ke gyes -
ke dés nek tű nik a kö zös imád ság nak mint egész vi lá got
át fo gó, öku me ni kus le he tő ség nek a meg hir de té se. Ha kell,
hát fo gal maz zunk mo der nebb ter mi no ló gi á val: az öku -
me ni kus ima hét egy faj ta kom mu ni ká ci ós gya kor lat 3D-
ben, az az há rom di men zi ó ban. 

Áll junk meg leg alább né hány perc re, hogy elő ször is
új ra be szé lő vi szony ba ke rül jünk ön ma gunk kal. Majd pe -
dig úti tár sa ink kal és vé gül, de nem utol só sor ban az zal
az Is ten nel, aki től in dult, és aki hez ér ke zik az éle tünk.
Ve gyük sor ba ezt a há rom lé pést. 

Elő ször is, mi előtt Is ten fe lé for dul nánk imád ság ban,
szük sé ges egy ki csit meg tor pan nunk, hogy ma gunk ba
néz zünk, ön vizs gá la tot tart sunk. Va jon akad-e még
időnk, hogy ön ma gunk kal szó ba áll junk, tisz tá ba ke rül -
jünk? Hi szen gyak ran ma gunk elől is me ne kü lünk, ma -
gunk kal se va gyunk be szé lő vi szony ban… 

Va jon mi lyen in du la tok fe szül nek ben nünk? Se gít het
Jó zsef At ti la meg rá zó an őszin te val lo má sa, aki ma gá ba
te kint ve döb ben ten ál la pít ja meg: „Én úgy hall gat tam min -
dig, mint me sét / a bűn ről szó ló ta ni tást. Utá na / ne vet -
tem is – mily os to ba be széd! / Bűn ről fe cseg, ki cse le ked -
ni gyá va. // Én nem tud tam, hogy annyi ször nyü ség / bar -
lang ja szi vem.”

Ha oly kor sok ko ló él mény is, de vál lal juk, hogy ön ma -
gunk ba né zünk. Jé zus ugyan is esélyt lát a gyó gyí tó em -
lé ke zés re. A fel ol va sott alap igé ben fel té te le zi, hogy még
idő ben eszünk be jut: atyánk fi á nak va la mi pa na sza van
el le nünk…

Ha el ju tunk ed dig a fel is me ré sig, már is moz dul ha tunk,
hogy oda for dul junk, el in dul junk egy más fe lé. A má sik fe -
lé, aki nem el len sé gem, leg fel jebb el len fe lem. Úti társ, adós -
társ, aki vel ta ná csos pe ren kí vül ki en gesz te lőd ni, meg -
egyez ni, meg bé kül ni. 

De er re iga zán csak ak kor van esé lyem, ha fel fe de zem
ben ne a test vért, az atya fit. Tu dom, ki csit ar cha i kus, el -
avult szem lé let nek tű nik egy más ban atya fit lát ni. Pe dig
a 21. szá zad ban is ez a kor sze rű, egész sé ges em ber kép.
Jé zus Is ten or szá ga al kot má nyá nak „pre am bu lu má ban”
ép pen a bé kes sé get te rem tő Is ten-fi a kat mond ja bol do -
gok nak. To váb bá a sze lí de ket, akik ről nem ke ve seb bet ál -
lít, mint hogy „ők örök lik a föl det”.

De ho gyan jut ha tunk el er re az új lá tás ra? Csak úgy,
ha át lép jük ön ma gunk és em ber tár sa ink ár nyé kát. Ha túl -
lá tunk és túl mu ta tunk ön ma gun kon – a Mes ter re. Ő fel -
sza ba dít ar ra, hogy az uni ver zum min den ha tó és örök -
ké va ló Urát bá tor, gyer me ki bi za lom mal így szó lít suk:
„Mi  atyánk…”

Ez az új ra fel fe de zett fel ső szál se gít, hogy ki ta lál junk
össze ku szált éle tünk la bi rin tu sá ból. Ez az új ra ta nult vagy
ép pen most íz lel ge tett édes atya nyelv, az imád ság se gít -
het töb bek kö zött ab ban is, hogy ki gyó gyul junk a ma gun -
kat és má so kat mér ge ző be széd fer tő ző be teg sé gé ből.

Jé zus iga zi or vos ként nem tü ne ti ke ze lést al kal maz, ha -
nem ra di ká lis, a gyö ke re kig ha tó te rá pi át kí nál. Rá mu -
tat igénk ben, hogy a gyil kos moz du lat gyil kos sza vak ban
és in du la tok ban gyö ke re zik.

A meg ol dás nem a gyű lö let el foj tá sa, nem az össze szo -
rí tott fo gak torz mo soly dip lo má ci á ja, ha nem va ló di, több -
di men zi ós ki en gesz te lő dés és meg bé ké lés. Is ten atyai sze -
re te té nek vi lá gos sá gá ban el fo gad ni ön ma ga mat mint Is -
ten kép má sá ra, az az ve le va ló kom mu ni ká ci ó ra és kom -
m uni ó ra al ko tott te remt ményt, Is ten gyer me két. A má -
sik em bert pe dig el fo gad ni, sőt be fo gad ni mint te remt -
mény tár sat, test vért, atya fit.

Ez a ra di ká lis szem lé let vál tás ve zet het el a múlt, je -
len és jö vő egész sé ges har mó ni á ban va ló új meg lá tá sá -
ra és ér té ke lé sé re. Ami kor en nek a va ló ban gyö ke re sen
új szem lé let nek a sza vak ba ön té sé vel küsz kö döm, hadd
hív jam se gít sé gül is mét Jó zsef At ti lát, aki – im már het -
ven öt év vel ez előtt – meg éne kelt egy faj ta sa já tos „Du -
na-stra té gi át”, amit ér de mes len ne az összes EU-s or szág
nyel vé re le for dí ta ni. Ho gyan lát ja ön ma gát és kül de té -
sét a köl tő? 

A vi lág va gyok – min den, ami volt, van: 
a sok nem ze dék, mely egy más ra tör.
(…)
tö rök, ta tár, tót, ro mán ka va rog
e szív ben, mely e mult nak már adó sa
sze líd jö vő vel – mai ma gya rok!

…Én dol goz ni aka rok. Ele gen dő
harc, hogy a mul tat be kell val la ni.
A Du ná nak, mely mult, je len s jö ven dő,
egy mást öle lik lágy hul lá mai.
A har cot, ame lyet őse ink viv tak,
bé ké vé old ja az em lé ke zés 
s ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat,
ez a mi mun kánk; és nem is ke vés.

Mi nem egy fo lyó nak, ha nem az élő Is ten nek vall hat juk
meg, hogy bi zony, van mit ren dez nünk egy más kö zött
ezen a hé ten, a ke resz té nyek egy sé gért meg hir de tett öku -
me ni kus ima hé ten. Bő ven akad ren dez ni va lónk szé le sebb
kö rök ben is eb ben a fél év ben, amely ben az Eu ró pai Unió
nagy csa lád já nak kö zös gond ja it vál lal hat juk fel és se gít -
het jük meg ol dás fe lé. Nyil ván va ló, hogy kö zös dol ga ink
el ren de zé se messze túl nyú lik hét-nyolc na pon vagy egy
fél éven… 

Él jünk a ka pott ke gyel mi idő vel: a be vall ha tó múlt, a
bé kés em lé ke zés, a sze líd jö vő re mény sé gé vel. Mai ma -
gya rok, ra gad juk meg a ka i roszt, a ke gyel mi időt, amíg
test vér ként úton le he tünk, amíg a Bí rót gyer me ki bi za -
lom mal Atyánk ként szó lít hat juk. Ámen.

Gáncs Péter elnök-püspök ige hir de tése
az öku me ni kus ima hét or szá gos meg nyi tó ján

Bu da pest-fa so ri református temp lom, 2011. ja nu ár 16.

Tihanyi „ekhó”
A ti ha nyi ben cé sek test vér- és ven dég -
sze re te tét ta pasz tal hat ták meg új ra
mind azok, akik az idei öku me ni kus
ima hét el ső hét köz nap ján a Ba la ton
fél szi ge tén ál ló apát ság ba men tek is -
ten tisz te let re. A kör nyék hí ve i vel zsú -
fo lá sig meg telt temp lom ban Gáncs
Pé ter evan gé li kus el nök-püs pök hir -
det te az igét. Az al ka lom vé gén Kor -
zensz ky Ri chárd per jel az épü let -
együt tes te tő te ré ben ki ala kí tott kö zös -
sé gi he lyi ség be in vi tál ta a gyü le ke ze -
tet po gá csa, me leg tea és for ralt bor
mel let ti kö tet len be szél ge tés re.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Mou nib Yo u nan

Fel épült a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet (MÖSZ) ál tal tá mo ga -
tott el ső is ko la Ha i tin, egy év vel a
több száz ezer épü le tet rom ba dön tő,
220 ezer ha lot tat kö ve te lő és más fél
mil lió em bert haj lék ta lan ná té vő
föld ren gés után.

A Le o gan te le pü lé sen ta lál ha tó
St. Ma t he iu is ko lá ban ezer gye rek ta -
nul hat. A se gély szer ve zet kö rül be lül
nyolc mil lió fo rint tal tá mo gat ta az in -
téz mény fel épü lé sét – tá jé koz tat ta Fe -
ke te Dá ni el saj tó re fe rens múlt szer -
dán a Ma gyar Táv ira ti Iro dát. Az ok -
ta tás fej lesz té si prog ram hoz 25 ezer
eu ró val já rult hoz zá az E.ON ma -
gyar or szá gi vál la la ta.

Az se gély szer ve zet ed dig több
mint ti zen öt mil lió fo rint ér ték ben
nyúj tott tá mo ga tást a ha i ti föld ren -
gés ká ro sult ja i nak. Az is ko la fel épí -

té sén túl – a Hen kel tá mo ga tá sá val
– au dio vi zu á lis esz kö zök kel is fel sze -
relt re ha bi li tá ci ós köz pont meg va ló -
sí tá sán dol goz nak. Amíg az épü let el -
ké szül, ad dig az er re a cél ra fel ál lí tott
sá tor ban szak kép zett ve ze tők se gí te -
nek a 3–12 éves ko rú gye re kek nek fel -
dol goz ni a ter mé sze ti ka taszt ró fa
mi att őket ért trau mát. 

Ta valy ja nu ár ban öt mil lió fo rint ér -
ték ben gyors se gély szál lít mányt in -
dí tot tak Bu da pest ről. A Gla xo -
SmithK line ál tal fel aján lott ado mány
töb bek kö zött víz tisz tí tó tab let tát,
gyógy szert, köt szert, gyer mek pe len -
ká kat, seb fer tőt le ní tőt és sze mé lyes
hi gi é ni ai esz kö zö ket tar tal ma zott.
A se gély szét osz tá sát a szer ve zet
hely szí nen tar tóz ko dó mun ka tár sai
sze mé lye sen fel ügyel ték.

d MTI

Fel épült a MÖSZ-is ko la Ha i tin

Utaz zon a mis kol ci evan gé li kus gyü le ke zet tel!
A mis kolc-bel vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet vár ja az úti társ ként csat la -
koz ni kí vá nó ér dek lő dő ket Szent föld re és Pet rá ba ter ve zett uta zá sá ra.
Idő pont: 2011. no vem ber 3–10.

Ugyan csak a mis kol ci ak szer ve zé sé ben uta zás Ausch witz ba, Krak kó -
ba és Za ko pa né ba. Idő pont: 2011. jú ni us 16–19.

A rész le tes prog ra mok le tölt he tők a http://mis kolc.lu the ran.hu ol dal ról.
Je lent ke zés, bő vebb fel vi lá go sí tás: Mis kolc-Bel vá ro si Evan gé li kus

Lel ké szi Hi va tal, 3530 Mis kolc, Hu nya di u. 8., tel.:46/505-726 (9 és 16 óra
kö zött); Sán dor Fri gyes evan gé li kus es pe res, 20/824-3222, lu ther@chel -
lo.hu; Bak sa Lász ló, 20/824-9093, bak sa.l@fre e mail.hu.
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b Jel leg ze te sen szép tor -
nyá val hív ja fel ma gá ra a
fi gyel met a nagy tar csai
evan gé li kus temp lom. A
Gö döl lői-domb ság lan -
kái kö zött meg bú vó te le -
pü lés gyü le ke ze te ja nu ár
har ma dik va sár nap ján
lát ta ven dé gül az Evan gé -
li kus Kül misszi ói Egye sü -
let (EK ME) mun ka tár sa -
it egy egész na pos ren -
dez vény re, mely a he lyi fi -
a tal ság nyá ri pi lis csa bai
tá bo rá nak utó ta lál ko zó -
ja is volt egy ben.

Az ese mény a va sár nap dél -
előt ti is ten tisz te let tel kez dő -
dött. Ér de kes és jól eső lát -
vány, hogy a he lyi ek kö zül
még mi lyen so kan vi se lik
büsz kén a nép vi se le tet, őriz ve
a ha gyo má nyo kat, kö tő dve a
múlthoz. 

Nagy tar csa múlt já hoz az
egy há zi élet ele ven sé ge is min -
dig hoz zá tar to zott. Ta lán nem
vé let le nül nyi tot ta meg ép pen
ott a ka pu it 1948. ok tó ber 17-én
az Evan gé li kus Misszi o ná ri -
us kép ző In té zet, ame lyet ké -
sőbb ugyan be zár atott az ate -
is ta ál lam ha ta lom, de ha tá sa

még év ti ze dek kel ké sőbb is ér -
zé kel he tő ma radt. Ige hir de té -
sé ben ezért is hív ta fel a fi gyel -
met az EK ME lel ké szi el nö ke,
B. Pin tér Már ta ar ra, hogy a hit
láng ját, a szol gá lat tü zét nem
sza bad hagy ni ki alud ni. A hi -
te les ke resz tény életnek, a von -
zó Krisz tus-kö ve tés nek alap fel -
té te le a fo lya ma tos pár be széd,
kom mu ni ká ció Is ten és a meg -
vál tott em ber kö zött.

Az is ten tisz te let a kül -
misszi ói egye sü let be mu ta tá -
sá val foly ta tó dott. Gaál Já -

nos if jú sá gi re fe rens és mun -
ka tár sai is mer tet ték a je len leg
is tá mo ga tott, ak tu á lis misszi -
ós te vé keny sé ge ket. Be szél -
tek a ke nyai és a kon gói hely -
zet ről. Ké pek ve tí té sé vel tár -
ták a gyü le ke zet elé az ot ta ni

ál la po to kat. A lá tott nyo mor,
az ut ca gye re kek ről ké szült fo -
tók meg győ ző en bi zo nyí tot ták
a kül misszi ós te vé keny ség
szük sé ges sé gét.

A rö vid ebéd szü net után a
prog ram a gyü le ke ze ti ház ban
foly ta tó dott. If jak és gyer me -
kek, kis is ko lá sok és gim na zis -
ták já té kos for má ban, sok-
sok hu mor ral fű sze rez ve em -
lé kez tek vissza a nyár ra, a Pi -
lis csa bán töl tött na pok ra. Új -
ra meg ele ve ned tek az át élt
ese mé nyek, a kö zös él mé nyek.

Cso por tos já té kok kal, kör le ve -
lek meg fo gal ma zá sá val, fo tó -
zás sal telt az idő, majd a leg -
vé gén meg szó lal tak a gi tá rok,
és kö zös ének lés sel ké szül tek
a na pot le zá ró al ka lom ra: a
csa lá di áhí tat ra, amely re négy

óra kor ke rült sor új ra a temp -
lom ban.

Az egy be gyűlt mint egy fél -
száz fi a tal egy je le ne tet lát ha -
tott. Az EK ME if jú sá gi ve ze tői
ál tal be mu ta tott „da rab” kép -
ze let be li uta zás ra in vi tált. Egy
pos ta ko csi ra le-fel szál ló – kü -
lön fé le ka rak te rű – uta sok be -
szél ge té se i ből más és más em -
be ri jel lem vo ná sok kal szem be -
sül het tek a né zők. Csu pán
annyi volt a kö zös a pos ta ko csi
uta sa i ban, hogy va la mennyi en
ag gód tak ami att, va jon jó irány -
ba ha lad-e a ko csi… Leg fő -
kép pen pe dig ab ban sze ret tek
vol na bi zo nyos ság ra jut ni, hogy
jó ke zek ben van a gyep lő. A fi -
a ta lok nak vi szont nem oko zott
gon dot meg fej te ni a je le net
üze ne tét: nyu god tan ha gyat -
koz zunk Is ten re, mert az ő ke -
zé re bíz va ma gun kat biz ton
cél ba ér éle tünk „pos ta ko csi ja”,
le gyen bár az út bár mi lyen ka -
nyar gós, ve szé lyek kel te li!

Lát va gyü le ke ze tük tag ja i -
nak nyi tott sá gát, a ven dég lá -
tó nagy tar csai lel kész há zas pár
– Baran ka György és Má ria –
ok kal utalt vissza a kül misszi -
ói nap vé gén a dél előt ti ige hir -
de tés re: a szol gá lat tü zét nem
sza bad hagy ni ki alud ni…

g Pet rik Ist ván

Nagy tar csa nagy nap ja

Zsu zsi nyolc éves, sze ret ni va ló kis lány. Olyan, mint min den gye -
rek. Ér dek lő dő, ele ven, fo lya ma to san igyek szik ma ga kö rül fel -
fe dez ni a vi lá got. Ami szá má ra nem is olyan egy sze rű. Mert a
meg is me rés ben be kell ér nie a ke zé vel, a fü lé vel, az or rá val és
a nyel vé vel. Ugyan is Zsu zsi tel je sen vak. Sem mit sem lát. Így szü -
le tett, ko ra szü lött ként. De ez még nem min den. Zsu zsi több nyo -
mo rú sá got élt meg már nyolc gyer mek éve alatt, mint sok fel nőtt
egy éle ten át. Zsu zsi ál la mi gon do zott. Édes any ja nem tud ni, hol
van. Édes ap ja meg bör tön ben ül. Mert meg erő sza kol ta a nyolc -
éves Zsu zsit. Meg erő sza kol ta a sa ját, va kon szü le tett kis lá nyát.

Az em ber lel ke be le saj dul mind eb be. Zsu zsi sor sa sze ren csé -
re nem ti pi kus, de a fi gyel mün ket egy fá jó gond ra irá nyít ja: a
gye re ke ink re, a fi a tal ja ink ra.

Ol va som, hogy Ma gyar or szá gon, édes ha zánk ban negy ven
szá za lék kal nőtt a 24 év alat ti ak kö ré ben el kö ve tett be fe je zett
ön gyil kos sá gok szá ma 2009-ben az elő ző év hez ké pest. 2008-
ban 98, 2009-ben pe dig már 137 fi a tal ve tett vé get ön ke zé vel éle -
té nek. Kecs ke mé ten és Kis kun ha la son egy ku ta tó cso port fel -
mé rést vég zett „a 14–18 éves kor osz tály ban, ahol meg döb ben -
tő ada tok szü let tek. Az ön gyil kos ság gon do la ta előb bi vá ros -
ban 32 szá za lék a fi úk és 42 szá za lék a lá nyok kö ré ben, utób bi
te le pü lé sen pe dig a lá nyok kö ré ben ez a szám el éri a 48 szá za -
lé kot. Ag go da lom ra ad okot az is, hogy Kis kun ha la son pél dá -
ul az ön ér té ke lé si za var a lá nyok kö ré ben 90 szá za lé kos, de a
fi úk ese té ben is na gyon ma gas: 79 szá za lék. Ugyan csak ma gas
szá mo kat mu tat az ön gyű lö let ará nya vagy a de presszió elő for -
du lá sa.” (Ma gyar Nem zet, 2011. ja nu ár 15.).

A ku ta tók sze rint több gyer mek pszi chi á ter re len ne szük ség,
mert e te kin tet ben na gyon hé za gos a le fe dett ség az egész or -
szág ban. Szól nak a meg elő zés fon tos sá gá ról: az is ko lák ban pél -
dá ul egész ség tant kel le ne ta ní ta ni, és min den kép pen több gyer -
mek pszi chi á tert kel le ne al kal maz ni.

Zsu zsi szo mo rú tör té ne te azon ban rá mu tat egy má sik, sok -
kal sú lyo sabb ok ra is. Gyer me ke ink, fi a tal ja ink va jon mi lyen csa -
lád ban nő nek fel? Va jon mit kap nak ott hon? Az em be ri élet leg -
ér zé ke nyebb, leg fo gé ko nyabb idő sza ká ban, a gyer mek- és if jú -
kor ban lát nak-e pél dát a szü le ik ben, kö ve ten dő lesz-e szá muk -
ra az a csa lád , amely ben ők nőt tek fel?

Mert ami vi szont egy re gya ko ribb eset – és ez már ne vez he -
tő ti pi kus nak –, hogy ami kor a hit ta nos gye rek ada ta it kér de -
zem, igen gyak ran vissza kér dez: me lyik apu kám ra tet szik
gon dol ni? A mos ta ni ra vagy a ko ráb bi ra? Egy re több gye re ket
ve szí tünk el ami att, mert szét hul lott a csa lád, s a gye rek az édes -
any já val más ho va köl tö zött. Nem te kin tek tá vo labb ki csiny vá -
ro sunk ha tá ra i nál. Itt vi szont azt lá tom, meg döb ben tő en sok a
csa lá di vál ság, a há zas sá gok és emi att a csa lád szét hul lá sa vagy
csu pán csak az er köl csi, sze xu á lis la za ság, ame lyet ma meg en -
ged he tő nek tart sok férj és fe le ség, és egy re in kább, saj ná la tos
mó don, a köz vé le mény is. 

Ha ugyan is egy gye rek azt lát ja, hogy a szá má ra a leg na gyobb
biz ton sá got és te kin télyt je len tő ap ja és any ja mar ják egy mást,
a kü lön bö ző hűt len sé gi bű nök mi att ott hon örö kö sen fe szült
a lég kör, az a gye rek ezt a tra gi kus örök sé get hoz za ma gá val a
fel nőtt ség kü szö bé re ér ve. Nem szól va ar ról, hogy gyak ran csak
fél csa lád ban ne ve lő dik to vább. És ezért a csa lád nem fog ja szá -
má ra a vé del met, a biz ton sá got je len te ni, aho vá min dig ha za -
tér het, ahol min dig meg bo csá tó sze re tet tel vár ják. Az ilyen gye -
rek és fi a tal előbb-utóbb me ne kül ni fog ott hon ról, s vár ják a ha -
son sző rű ba rá tok, az ut ca, a kocs má zás. Meg a cél ta lan ság.

Nagy ki hí vás ez szá munk ra. De nem azért, hogy szü les sen
be lő le va la hol egy tu do má nyos igé nyű dol go zat. Ha nem azért,
hogy le gyen pri o ri tás szá munk ra, mond hat ni na pon kén ti lel -
ké szi-lel ki gon do zói fel adat a há zas pá rok, a csa lá dok pász to ro -
lá sa. Már a hit tan órá kon, az if jú sá gi mun ká ban el kezd ve,
majd a je gyes ok ta tás ban foly tat va és így to vább.

Zsu zsi nak van gyer mek pszi chi á te re, aki se gít ne ki be gyó gyí -
ta ni az őt ért trau mát. Mert az in té zet ezt biz to sít ja szá má ra.
Sze ret ném meg ér ni, hogy egy szer a vi lág rá jöj jön ar ra is, mi -
ránk is szük sé ge van. Hogy jöj jön el egy kor, ami kor hi ány zunk
a vi lág nak, mi, ke resz té nyek, lel ké szek és gyü le ke ze te ink kö zös -
sé ge. S hogy meg fe lel jünk az el vá rá sok nak.

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese

Ön gyil kos fi a ta lok
Meg döb ben ve hal lom a rá di -
ó ban, hogy a hét vé gén há rom
fi a talt ta pos tak agyon egy bu -
da pes ti szó ra ko zó he lyen…
Mi köz ben hall ga tom a hí re ket,
hat van mo soly gó, a Bu dai Egy -
ház me gyé ből va ló fi a tal fény -
ké pét né ze ge tem; ők ugyan -
ezen a hét vé gén má sutt vágy -
tak ki kap cso lód ni. Is ten előt ti
vi dám kö zös ség ben ad tak ma -
guk nak két na pot a pi lis csa bai
Bé thel Evan gé li kus Misszi ói
Ott hon ban. 

De mit ke res het tek ott ja nu -
ár 14–16. kö zött a szent end rei,
óbu dai, bu da hegy vi dé ki és ke -
len föl di ifi sek? Mi kell ah hoz,
hogy el ső hí vás ra meg moz dul -
ja nak a ka ma szok? Egy ál ta lán:
mi ért le het von zó egy mai
gim na zis ta szá má ra egy csen -
des hét vé ge? Jó vol na, ha min -
den – if jú sá gi mun kát (is)
vég ző – lel ki pász tor tud ná e
kér dé sek re a vá laszt. Pi lis csa -
bán min den eset re va ló ság gá
lett az öku me ni kus ima hét

igé je: „Nap ról nap ra áll ha ta -
to san, egy szív vel, egy lé lek kel
vol tak a temp lom ban…” (Ap -
Csel 2,46a)

Akik ott vol tunk, ar ról be -
szél get tünk na gyo kat, hogy
Is ten sze mé ben mind annyi an
ér té ke sek va gyunk. Nem azért,
mint ha meg dol goz tunk vol na
ér te, ha nem mert ő te rem tett
ben nün ket, és mert az övé i nek
tud hat juk ma gun kat. Ha nem
így len ne, ak kor még min dig
csel len gő, üres éle tű té koz ló fi -
úk és té koz ló lá nyok, el ve -
szett, ma ga te he tet len, po ros
sa rok ban he ve rő „drah mák” és
ma guk ra ha gyott, sé rült ju -
hocs kák len nénk – hall hat tuk
a reg ge li és az es ti áhí ta tok ban.

Mi ként a leg több fi a tal, az
élet kü szö bén evan gé li kus fi -
a tal ja ink is vagy ön bi za lom-
túl ten gés sel vagy -hiánnyal

küz de nek. Mind ket tő ve szély -
be so dor hat ja az egyént, de
még egy ke resz tény kö zös sé -
get is. Egy ti zen öt éves nek
mond hat ják a szü lei, a sze rel -
me(i) vagy a lel ké sze, hogy
„Ér té kes vagy!”, de eb ben a
kor osz tály ban is le het sé ges,
hogy épp Is ten sza va a „te li ta -
lá lat”: „Drá gá nak tar ta lak, be -
cses nek, mert sze ret lek.” (Ézs
43,4a) Pi lis csa bán ez az üze net
író dott ifi se ink szí vé be, akik
edzett, min den es he tő ség re
fel ké szült lel ké sze i ket és ve ze -
tő i ket ez út tal fo lya ma to san
fe gyel me zett sé gük kel, oda fi -
gye lé sük kel, ko moly sá guk kal
ké nyez tet ték. 

A va sár na pi mor zsa sze dés -
nél a „fel nőt tek” kap ták vissza
a di csé re tet. „So kat je len tett az
az el hi va tott ság, ami vel ezek a
fi a tal lel ké szek ve zet ték az al -

kal ma kat”– fo gal maz ta meg a
részt ve vő if jak egyi ke. 

Az el hi va tott ság hi te les sé
te szi a tisz tán hir de tett igét, a
tisz tán hir de tett ige szép pé
te szi a fi a ta lok lel két, a szép -
pé tett fi a tal lé lek erő sí ti az el -
hi va tott sá got. A ha tás nem
ma rad el.

Mind ezek mel lett gi tár ral
és dob bal kí sért kö zös ének -
lés, he gyi tú ra, fo ci baj nok -
ság, ön fe ledt já té kok és éj sza -
ká ba nyú ló csen des be szél ge -
tés va rá zsol ta ezt a két na pos
kö zös sé get egy nagy, hat van -
fős ifi vé.

E kis pün kös di él ményt a
részt ve vők sze ret nék foly tat -
ni a fő vá ro si Ta más-mi sé ken,
az egy ház me gyei if jú sá gi is ten -
tisz te le te ken, jö vő ja nu ár ban
pe dig is mét Pi lis csa bán, hogy
– a meg szen te lő és egy há zat
épí tő Lé lek ál tal – le gyen kik -
nek vi lá gí ta ni uk a „vi lág ta lan”
fi a ta lok vi lá gá ban.
g Hor váth-He gyi Oli vér

„Ér té kes vagy!”

Élet hely ze tek
Elő adás-so ro zat 2011 ta va szán a Rá day Kol lé gi um dísz ter -
mé ben (Bu da pest IX., Rá day u. 28.) es tén ként 18 órai kez -
det tel. Elő adó: dr. Pál he gyi Fe renc.
• Feb ru ár 7.: Nincs sen ki a lát ha tá ron. Egye dül kell ma rad nom?
• Feb ru ár 14.: Ho gyan ta lál ha tok rá a tár sam ra?
• Feb ru ár 21.: Mu száj össze há za sod ni?
• Feb ru ár 28.: Nem ilyen volt a pá rom, ami kor össze há za -

sod tunk
• Már ci us 7.: Fe le más igá ban élünk
• Már ci us 21.: Meg ment het jük-e „ment he tet len” há zas sá -

gun kat?
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g Lup ták György

„Postakocsi” a templomban
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b Jó And rás a Ló nyai Ut cai Re for -
má tus Gim ná zi um és Kol lé gi um
an gol- és hit tan ta ná ra. Sza bad
ide jé ben az In ter ser ve kap cso lat -
tar tó ja ként olyan hí vő ket ke -
res, akik szí ve sen részt ven né nek
e vi lág mé re tű ke resz tény misszió
mun ká já ban. Fel ada tá ról és a
misszió táv la ta i ról be szél get -
tünk . 

And rás szer ve ze te, az In ter ser ve már
évek óta pró bál ko zott Ma gyar or -
szá gon meg vet ni a lá bát, de az it te -
ni vi szo nyok kö zött nem ta lál tak
olyan em bert, aki ön kén tes ala pon
eb ben részt tu dott vol na ven ni. Eset -
leg a nyá ri idő szak volt olyan, ami kor
fel len dül he tett a mun ka, de az is
csak rész le ges ered mé nye ket ho zott.
A hol land köz pont ban ezért ta valy
nyá ron dön töt tek: And rás le mond -
ta dél utá ni ma gán órá it, és a szer ve -
zet től anya gi tá mo ga tást kap, hogy
ha lad ni tud jon a mun ká val. 

– Elő ször is tisz táz zuk: mi is ez az
In ter ser ve?

– Nem zet kö zi, fő leg tör té nel mi
pro tes táns hát te rű, ám fe le ke zet kö -
zi misszi ós tár sa ság. A vi lág ban
mint egy nyolc száz In ter ser ve-part -
ner dol go zik, akik szak má juk, hi va -
tá suk gya kor lá sa köz ben be mu tat ják
Krisz tus sze re te tét, rá adá sul olyan or -
szá gok ban, ahol az Úr Jé zus Krisz tus
egy há za gyen ge, vagy még egy ál ta lán
nin csen je len. A nem tit kolt cél az,
hogy ki ala kít sa nak egy kö zép-eu ró -
pai cent ru mot, ahol egy részt eb ből a
tér ség ből is em be re ket tu dunk to bo -
roz ni a misszió szá má ra, más részt a
gyü le ke ze tek misszi ói lá tá sát szé le -
sít sük, és a misszio ló gia ége tő kér dé -
se it kö zel hoz zuk a gyü le ke ze ti ta gok -
hoz. Eb ben a fo lya mat ban fon tos
ál lo más lesz a kö zel jö vő ben lét re jö -
vő In ter ser ve Ma gyar or szág Egye sü -
let, mely az egy re na gyobb szá mú ak -
tív tá mo ga tót fog ja össze.

– Fe le sé ged del há rom évig Dél-In -
di á ban ta ní tot ta tok egy is ko lá ban.
Már oda is az In ter ser ve ré vén ju tot -
ta tok ki?

– Nem. Ez egy pi cit ka ci fán tos és
hosszú tör té net, így meg pró bá lom az
ele jén kez de ni. Fe le sé gem mel, An ge -
li ká val mind ket ten a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem re jár tunk. Volt
az egye te men egy ame ri kai ta ná -
runk, Da vid Zo mer, il let ve kap cso lat -
ban áll tunk Anne-Ma rie Ko ol lal is,
akik be tet ték a bo ga rat a fü lünk be: ta -
nul hat nánk vagy akár dol goz hat -
nánk az egye tem után va la mi lyen
har ma dik vi lág be li or szág ban. Az ő
se gít sé gük kel ke rül tünk ki Dél-In di -
á ba, Ko da i kanal ba, ahol egy is ko lá -
ban ta ní tot tunk hit tant és ze nét, há -
rom évig, 2000 és 2003 kö zött.

Nem di rekt misszi o ná ri u sok vol -
tunk, ha nem ta ná rok. Ezért is kap hat -
tunk ví zu mot. Na gyon so kat ta nul -
tunk ar ról, mit is je lent a misszió.
Meg ta nul tuk, hogy nem csak a leg sze -
gé nyeb be ket kell meg szó lí ta ni, ha nem
a kö zép osz tályt is. A misszió fel ada -
ta az is, hogy az ot ta ni egy há zat is erő -
sít se és lel ke sít se. Bár In dia egy re in -
kább misszi ó ba kül dő or szág lesz,
még sem le het meg áll ni a misszi ó val.
Lát tuk, hogy még min dig van nak
te rü le tek, ahol szak em ber hi ány mi -
att szük ség len ne kül föl di se gít ség re –
or vo sok ra, ta ná rok ra, mér nö kök -
re –, és ez nem csak In di á ra igaz. 

Egy ilyen komp lex misszió meg -
szer ve zé sé hez azon ban egy vi lág -

mé re tű szer ve zet, ami lyen az In ter -
ser ve, se gít ség le het.

A rend szer vál tás kor so kan szív -
ügyük nek te kin tet ték a misszi ót,
skó tok, ame ri ka i ak szor gal maz ták,
hogy a ma gya rok is kap cso lód ja nak
be eb be a szol gá lat ba. A Ma gyar
Evan gé li u mi Ke resz tény Di ák szö -
vet ség ből (MEKDSZ) si ke rült töb be -
ket be von ni uk eb be. Lét re jött egy kis
mag, akik ima kö zös sé get ala pí tot tak,
és Jim Par rat ja vas la tá ra fel vet ték a
kap cso la tot az ak kor már száz öt -
ven éve mű kö dő In ter ser ve-vel. Ami -
kor ha za jöt tünk, mi is csat la koz -
tunk hoz zá juk, és az óta se gí tem én is
a mun ká ju kat.

– Ho gyan fo lyik a mun ka? Mi a
mun ka mód szer? Ha pél dá ul ke res tek
egy me ző gaz da sá gi mér nö köt, ak kor
mi lyen fel té te lek nek kell tel je sül niük
ah hoz, hogy őt ki le hes sen kül de ni a
har ma dik vi lág ba misszi o ná ri us nak?

– Az In ter ser ve egy faj ta köz ve tí -
tő sze re pet vál lal, le he tő vé te szi a
gyü le ke ze tek nek, hogy ke resz té nye -
ket küld je nek ki, fő leg Dél- és Kö zép-
Ázsi á ba, a Per zsa-öböl be, a Kö zel-
Ke let re és Észak-Af ri ka or szá ga i ba,
hogy ott sa ját szak má juk ban dol goz -
za nak. A te rü le te ken lé vő mun ka-, il -
let ve szol gá la ti le he tő sé gek ről úgy ér -
te sü lünk, hogy a nem ze ti egy há zak,
kor má nyok, he lyi szer ve ze tek, egyes
kap cso lat tar tók há ló za tán ke resz tül
kap juk az in for má ci ó kat.

Van nak te hát ál lás le he tő sé gek, és
van nak je lent ke zők. Meg pró bál juk
egyez tet ni a kettőt. So kan el ső kör -
ben úgy jön nek hoz zánk, hogy csak
ér dek lőd nek, és az tán ké sőbb ér le lő -
dik meg ben nünk az Úr el hí vá sa.
Évek is el tel het nek, míg va la ki rá szán -
ja ma gát az in du lás ra.

Ha Is ten va la kit el hív, so kat kell
imád koz nia azért, hogy ad ja meg a
fel té te le ket is a szol gá lat hoz, il let ve
mu tas sa meg, hogy mi lyen idő tar -
tam ra és eset leg mi lyen ke re tek kö -
zött tud ki lép ni az ad dig meg szo kott
éle té ből. Ez zel egy idő ben fon tos,
hogy az ér dek lő dő, je lent ke ző test vér
sa ját gyü le ke ze té ben is be szél jen
ter ve i ről, pró bál ja az ügy mel lé ál lí -
ta ni a gyü le ke zet ve ze té sét. Már a
kez de tek től na gyon fon tos, hogy a je -
lent ke ző tisz tá ban le gyen az zal, hogy
nem egye dül ké szül szol gá lat ba men -
ni, ha nem gyü le ke ze te mel let te áll,
imád ság ban és anya gi ak ban is. 

Sok szor ma gá nyos far ka sok is je -
lent kez nek, akik épp nem tud nak el -
he lyez ked ni, de mi min dig hang sú -
lyoz zuk, hogy nem egyé nek nek kí ná -
lunk bol do gu lá si le he tő sé get, ha -
nem az egy ház nak sze ret nénk a kul -
tú rák kö zöt ti misszió le he tő sé gét
fel kí nál ni.

So kan azt gon dol ják, hogy hu -
ma ni tá ri us szer ve zet va gyunk, hogy
ka taszt ró fa súj tot ta öve ze tek ben te -
vé keny ke dünk, de ez sem igaz. Bár
van egy ilyen ré sze is az itt fo lyó mun -
ká nak, de a lé nyeg, hogy Krisz tus kö -
ve te it küld jük olyan te rü le tek re, ahol
ke vés bé is me rik az evan gé li u mot.
Sok he lyen ül dö zik a ke resz té nye ket,
az egy ház gyen ge, mi spe ci á li san itt
is sze ret nénk misszi ót vé gez ni.

– A misszi o ná ri u si te vé keny sé get
mennyi re hir de ti tek? Gon do lok ar ra,
hogy ha va la ki több sé gé ben nem ke -
resz tény or szág ba ke rül, tud nak-e
ar ról, hogy amel lett, hogy mond juk
or vo si mun kát fog vé gez ni, ő ke resz -
tény is, és misszi o ná ri us is?

– Sok eset ben rend kí vül bi zal -
ma san és ér zé ke nyen kell ke zel ni az
in for má ci ó kat. Ez egy faj ta rej tett je -

len lé tet is je lent. Az egyén el hi va tott -
sá gá ra és lel ki is me re té re kell bíz ni
azt, hogy mit tud ten ni. Ilyen kor
ter mé sze te sen nem mű kö dik a di rekt
misszió, in kább az élet tel, a szem lé -
let tel le het Jé zus hoz hí vo gat ni.

Akik vol tak már ilyen hely zet -
ben, sok szor ar ról szá mol tak be,
hogy a ke le ti kul tú rá ban az em be rek
sok kal nyi tot tab bak a val lá si kér dé -

sek iránt, mint ná lunk, Eu ró pá ban,
így az tán bő ven akad al ka lom a bi -
zony ság té tel re. Ve szélyt je lent het
azon ban az, hogy ha ilyen kér dé sek -
ről be szél va la ki, könnyen csap dá ba
es het. Nem le het tud ni, ki fog ja
eset leg fel je len te ni azért, mert val -
lá si ta no kat hir det. Az egyé nek azon -
ban so ha nin cse nek tel je sen egye dül
a te re pen. Van nak más mun ka tár sak
is, akik kel együtt kell mű köd ni ük, és
ha gond, baj adó dik, ak kor fi gyel -
mez te tik őket.

Van nak azon ban olyan or szá gok
is, ahol ki fe je zet ten In ter ser ve-mun -
ka tár sa kat kér nek, an nak el le né re,
hogy tud ják, ke resz té nyek, mert
tisz tá ban van nak az zal, hogy jól
kép zett, meg bíz ha tó szak em be re -
ket köz ve tí tünk.

– A ve szély te hát óha tat la nul is
ben ne van az ilyen misszi o ná ri u si
mun ká ban…

– Aki azt gon dol ja, hogy Jé zus ké -
nyel mes élet re hí vott el ben nün ket,
té ved. Aki azért ma rad ott hon, hogy
sem mi fé le kár ne ér je, fél re ér ti a
Bib lia ta ní tá sát. Ma ga Jé zus mond -
ja, hogy fel kell ven ni az ő ke reszt jét.
Aho gyan ő is ne vet sé ges sé és utá la -
tos sá vált ko ra em be rei kö zött, így a
ma em be re is hoz zá ha son ló an gúny -
nak lesz ki té ve, ha vál lal ja ke resz tény
hi tét. Nem min den kit hív per sze Is -
ten ilyen tá vo li szol gá lat ba, de ha jön
az el hí vás, an nak nem sza bad el len -
áll ni. So kan pa nasz kod nak, hogy
fogy az egy ház ide ha za is. Nem le het,
hogy ép pen azért van ez, mert a hí -
vők nem vál lal ják Jé zu sért a ké nyel -
met len sé get ide ha za sem?

– A ki kül de té sek mi lyen idő tar ta -
mú ak? Jel lem ző az, hogy egyé nek je -
lent kez nek a prog ram ra, vagy van nak
csa lá do sok is?

– A ki kül de tés két fé le le het. Rö vid
tá vú prog ra munk há rom és ti zen -
nyolc hó nap kö zöt ti idő tar tam ra
szól. Er re in kább fi a ta lok szok tak
je lent kez ni. A hosszú tá vú, az az több
mint há rom éves mun kák ra vi szont
in kább csa lá do sok jön nek.

Sok ma gyar ta pasz ta la tunk még
nin csen, fő leg rö vid táv ra küld tünk
ki ön kén te se ket. Csa lád ki kül dé se
ese tén ren ge teg meg elő ző szer ve zés -
re van szük ség, hi szen a há zas tár sak
mun ká ján túl biz to sí ta ni kell a gyer -
me kek meg fe le lő ok ta tá si in téz mény -
ben va ló ta nu lá sát is.

– A pénz ről még nem be szél tünk…
Mi lyen for rá sok ból fe de zik a kint -
létet?

– Az In ter ser ve non pro fit kö zös -
ség, anya gi for rá sa ink csak a min den -
na pi mű kö dés re, a szol gá lat nép -
sze rű sí té sé re van nak. Gya kor la ti lag
a misszi o ná ri u sok gyü le ke ze ti ado -
má nyok ból tart ják fenn ma gu kat a
kint tar tóz ko dás kor.

Ha va la ki biz tos a dol gá ban, az el -
hí vá sá ban, és meg kap ja a kin ti mun -
kát, ak kor a ki uta zás előtt tá mo ga tás -
gyűj tést kell szer vez nie, és a fel té te -
le ket meg kell te rem te nie ah hoz,
hogy kint le hes sen. Nem úgy mű kö -
dik te hát, hogy ha te ki akarsz men -
ni misszi ó ba, ak kor meg nyomsz egy
gom bot, és már is min den fel té tel
adott lesz eh hez, ha nem ma gad mel -
lé kell ál lí ta nod az em be re ket, az egy -
há zat, a kö zös sé ge det. 

Nyil ván ez ki csit el lent mon dá sos,
hi szen a gyü le ke ze tek anya gi for rá sai
szű kö sek. De itt sok kal in kább az
egyes em be rek hoz zá já ru lá sá ról van
szó. Bi zony ez a misszi ói mo dell ide -
ha za még nem ho no so dott meg, de
én hi szem, hogy Is ten ke zé ben ez a
fel ké szü lé si idő szak na gyon fon tos
esz köz a je lent ke ző sze mé lyes hi té nek
és el szánt sá gá nak meg pró bá lá sá ra
és meg erő sí té sé re, hi szen a biz tos, al -
kal ma zot ti lét ből a bi zony ta lan ba lé -
pés mély és ha tá ro zott hi tet és meg -
győ ző dést kí ván. Gon dol juk csak el,
mi lyen misszi o ná ri us lesz az, aki sa -
ját kör nye ze té ben sem ké pes kül de -
tés éről szá mot ad ni, an nak fon tos sá -
gá ról más test vé re ket meg győz ni!

– Ho gyan ha son lít hat juk össze a
kin ti éle tet az it te ni vel? Mek ko ra
költ sé gek kel kell szá mol ni egy har ma -
dik vi lág be li or szág ban?

– Sok mel lé kes költ ség gel kell
szá mol ni. Az uta zá sra, a lak ha tás ra
so kat kell fél re ten ni. Sok kal nem
ke rül ke ve seb be az ot ta ni élet, mint
az it te ni. Min den eset ben azon ban
rész le tes költ ség ve tést ké szí tünk, az
ot ta ni ára kat fi gye lem be vé ve, és
csak ak kor me het ki az il le tő, ha ezek
a költ ség fe de ze tek meg van nak. Ha a
fo ga dó or szág ban tud nak va la mennyi
fi ze tést biz to sí ta ni, az könnyebb sé get
je lent, de még ak kor is kell va la -
mennyi hoz zá já ru lás. Az anya gi tá -
mo ga tás fen ti for má ját azért is szor -
gal maz zuk, hogy a kül dő gyü le ke zet
ilyen mó don is részt ve gyen a se gít -
ség nyúj tás ban.

Nem hi szem, hogy tö me ge ket fo -
gunk kül misszi ó ba kül de ni, de a ma -
gya rok ra jel lem ző, hogy ha lát ják
egy do log ról, hogy fon tos, ak kor
meg nyit ják szí vü ket, lel kü ket és a
pénz tár cá ju kat is. Ka taszt ró fák al kal -
má val – ha i ti föld ren gés, vö rö siszap-
ka taszt ró fa – ma guk az is ko lá sok is
sok pénzt össze dob tak, sa ját zseb -

pén zük ből. Te hát az oda szá nás meg -
van az em be rek ben.

El ső sor ban azt kel le ne job ban el -
ma gya ráz ni a misszi ó val kap cso lat -
ban, hogy ha az egy ház küld ki va la -
ho vá misszi o ná ri ust, ak kor az vissza -
hat a gyü le ke zet re is, mert ugyan az
a lel ke se dés moz gat ja őket is. Sa ját
gyü le ke ze tem ben lá tom, hogy bár ki -
csi, még is erőt tud me rí te ni ab ból, ha
a misszi ó ba ener gi át fek tet.

– Van kép zé si for ma, ahol a misszi -
ó ról be szél tek?

– Van nak ki ad vá nya ink, tan anya -
ga ink. Ki ad tunk egy DVD-t A föld
vég ső ha tá rá ig – Krisz tus kö ve té se és
a vi lág misszió cím mel, amely egy hat
al ka lom ból ál ló anyag, kre a tív bib lia -
ta nul má nyo zás sal; kap cso ló dik hoz -
zá mun ka fü zet is. Sze ret nénk így az
egy há zak ban egy faj ta el mé le ti hát te -
ret is biz to sí ta ni.

– Ha va la ki el hí vást érez, most ho -
vá tud na eset leg ki men ni?

– Több hely re ke res nek pél dá ul an -
gol ta nárt, de sok egész ség ügyi ál lás -
le he tő ség is van – or vos, ápo ló nő –,
sok fé le szo ci á lis pro jek tünk van, ahol
pél dá ul gyógy pe da gó gu sok kel le né -
nek. Gaz da sá gi ve ze tő ket is ke res nek.
Or vos tan hall ga tók nak van le he tő ség
szak mai gya kor lat ra, pél dá ul In di á ban,
Pa kisz tán ban és Bang la des ben.

Van egy új pro jek tünk: a vál lal ko -
zás mint misszió. Olyan te rü le te ken,
ahol ke vés a mun ka le he tő ség, lét re -
ho zunk olyan mik ro vál lal ko zá so kat,
ame lyek több hely bé li nek is mun kát
adnak. A vál lal ko zás pe dig nem va -
la ki nek a meg gaz da go dá sát szol gál -
ja, ha nem a kör nye ző tér ség fel vi rá -
goz ta tá sát. Nem csak a lel ket gyó gyít -
juk, ha nem le he tő sé get biz to sí tunk
a meg él he tés re. Kir gi zisz tán ban pél -
dá ul mun ka tár sa ink így in dí tot tak be
egy gyer tya ön tő üze met, egy olyan
fa lu ban, ahol na gyon sze gé nyek az
em be rek, és alig van mun ka le he tő -
ség. Eköz ben a vál lal ko zás si ke rén fel -
buz dul va vá sá rol tak egy ven dég há -
zat is, és nyu ga ti tu ris tá kat pró bál nak
oda csá bí ta ni.

– Vé le mé nyed sze rint mi, ma gya -
rok mit tu dunk ad ni plusz ként, kü lön -
le ges ség ként a har ma dik vi lág ban
élő em be rek szá má ra egy ilyen misszi -
ó ban?

– Mi ke le ti kul tú rá jú ak va gyunk,
és sa ját ta pasz ta lat ból mond ha tom,
hogy pél dá ul Ázsi á ban ked vel nek
ben nün ket. Ami kor In di á ban él -
tünk, egy szer egy ne pá li fér fi fel ke -
re sett ben nün ket, aki az ot ta ni magar
törzs tag ja. Éne kelt ne künk, és ma -
gya ráz ta, hogy mi ro ko nai va gyunk.
De Kö zép-Ázsi á ban is so kan meg
van nak ró la győ ződ ve, hogy mi el ve -
szett ro ko na ik va gyunk.

Eh hez hoz zá jön még az élet szín -
vo nal be li ha son ló ság. Egy nyu gat-eu -
ró pa i nak na gyob bat kell ug ra nia az
ot ta ni élet hez, több min dent kell le -
ad nia az élet szín vo na lá ból. Ne künk
nem ak ko ra sokk, ha pa nel la kás -
ban, la kó te le pen kell lak nunk egy ka -
zah nagy vá ros ban, hi szen Ma gyar or -
szá gon is van nak ilye nek, rá adá sul ott
is ha son ló prob lé mák kal küz de nek:
mun ka nél kü li ség, al ko ho liz mus és
így to vább. Bár egy re in kább nyu gat -
ra ha son lí tunk, az alap, a gyö ke rek
meg van nak, még a kö zép osz tály
szint jén is.

Iz gal mas len ne te hát azt lát ni, ha
a ma gya rok sok kal job ban ki ven -
nék ré szü ket a vi lág mé re tű misszió
fel ada tá ból.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: evan ge li kus.hu

„Az egy ház nak sze ret nénk
a kul tú rák kö zöt ti misszió le he tő sé gét fel kí nál ni”

In ter jú Jó And rás sal
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b Ma dách Az em ber tra gé di á ja cí -
mű drá má já nak hu szon ötö dik
elő adá sán, január 9-én rend ha gyó
do log tör tént. A da rab ren de ző -
je fő sze rep lő je volt – ha csak
röp ke tíz perc re is – az Evan gé li -
um Szín ház pó di u má nak. Az tör -
tént, hogy Ud va ros Bé la, a nagy
si ke rű Tra gé dia ren de ző je még
füg göny nyi tás előtt a pó di um ra
lé pett, szo ká sá hoz hí ven ele gán -
san meg ha jolt, és pro ló gust mon -
dott. Az in do kot nem hagy juk ho -
mály ban, de alább kö vet kez zék
elő ször a ren de ző fő haj tá sa.

– Az eu ró pai kul tú ra alap ját a
gö rö gök te rem tet ték meg. Er re épült
fel az eu ró pai tu do mány, az iro da lom,
a mű vé szet, így a szín ház is. Az
athé ni pol gár nem temp lom ba járt,
ha nem szín ház ba – de nem szó ra -
koz ni. Ott vett részt a drá mák át élé -
se kap csán a misz té ri um ban, és ka -
tar ti kus él ménnyel tá vo zott. Ezért ne -
vez ték az elő adá sok szín he lyét Thá -
lia temp lo má nak, a ját szó kat pe dig
Thá lia pap ja i nak. E gon do lat ve zé rel -
te 1990 má ju sá ban a Ma gyar Pro tes -
táns Köz mű ve lő dé si Egye sü le tet,
hogy ja vas la tom ra élet re kelt sük az
Evan gé li um Szín há zat. 

A mo dern kor szín há za szó ra koz -
tat ni akar ja a kö zön sé get; az élet
min den na pos küz del mé ben meg fá -
radt em be re ket lát vá nyos és hang za -
tos mó don ki kap csol ni. Szent hi tem,
hogy a szín ház er köl csi in téz mény; a
kö zön sé get mi be kap csol ni kí ván juk
a ne me sebb tar tal mak ba. Ne künk
dol gunk van itt a föl dön, sze re pünk,
kül de té sünk. A mű vé szet esz kö ze i vel
vé de ni azt a ma gyar nem ze ti kö zös -

sé get és kul tú rá ját, amely be szü let -
tünk. Cé lunk a ha za sze re tet és az is -
ten hit új ra fel vi rág zá sát se gí te ni.

Ige hir de tők let tünk. A 20. szá zad
leg je len tő sebb ma gyar író i nak igé it
szó lal tat tuk meg, aki két az el múlt év -
ti ze dek ben szám űz ték a ma gyar szín -
pa dok ról. A húsz esz ten dő so rán har -
minc drá ma ke rült szín pad ra Ta má -
si Áron, Né meth Lász ló, Illyés Gyu la,
Herczeg Fe renc, Sík Sán dor, Má rai

Sán dor tol lá ból, majd az utób bi há rom
év ben Nyírő Jó zsef, Hu bay Mik lós és
leg utóbb Sza bó Mag da gon do la tai
után ju tot tunk el Ma dách Im re Tra -
gé di á já hoz, amely nek mai bú csú elő -
adá sán a né ző té ren ülők részt vesz nek
ve lünk. Önök szim bo li zál ják az el múlt
húsz év sok ezer né ző jét, a nagy ér de -
műt, a kö zön sé get. Most fe jet hajt va
meg kö szö nöm mind nyá juk szín ház -
sze re te tét, oda adó lel ke se dé sét és azt,
hogy ve lünk ját szot tak! 

Vé gül hadd mu tas sam be a húsz -
éves me ne te lés  alatt az együt tes ve -
ze té sé ben hű tár sa mat, Jó zsef At ti la-
dí jas író ba rá to mat, Al bert Gá bort. Itt
sze ret ném meg kö szön ni nél kü löz he -
tet len se gít sé gét és hű sé gét.

* * *

Egy szín ház nak van épü le te, ne ve,
tár su la ta, és van él te tő szel le mi sé ge,
amely mű köd te ti az egé szet. Az
Evan gé li um Szín ház a bu da pes ti Du -
na Pa lo tá ban lelt ott hon ra, amely ki -
tű nő akusz ti ká já val, pa ti nás bel ső
te ré vel, vi szony lag tá gas szín pa dá val
min den igényt ki elé gí tett.

E ját szó hely meg fe lelt az igé nyes
tár su lat nak is, ame lyet Ud va ros Bé -
la kel lő gon dos ság gal szer ve zett
meg. Az ala pí tó ta gok kö zött volt
Bits key Ti bor, Mécs Ká roly, Fe hér An -
na, An tal Anet ta, Cson ka Ibo lya, Si -
mon György. Ké sőbb csat la ko zott az
együt tes hez O. Sza bó Ist ván, Szo -
bosz lai Éva. A fi a tal és na gyon te het -
sé ges For gács Szil via Ud va ros Bé la
ta nít vá nya ként küz döt te fel ma gát a
leg job bak kö zé. A fél év ti zed del ké -
sőbb ér ke zők kö zött pe dig ott volt a
sú lyos sza vú, nagy te het sé gű Bán ffy
György.

Ta má si szép sza vai sze rint a lé lek
e szín ház ban – ké sőbb kül or szá -
gok ban és ven dég ját szó he lye ken – öl -
tött új ru hát.

A meg hitt, ben ső sé ges ün nep ség
– ta lán a vé let len mű ve volt? – a
szín ház ala pí tó 86. szü le tés nap já nak
hul lám zá sá ban zaj lott. Mél tó bú -
csú volt ez, el kö szö nés a szín pad
desz ká i tól, a gon do la tot erő sí tő fény -
nya lá bok tól, a szuffi ták tól, a pró ba -
kel lé kek től, de min de nek előtt at tól
a bib li ai gon do lat tól, amely húsz
esz ten dőn át min den ren de zés kor ott
csen gett a mű re kon cent rá ló ren de -
ző fü lé ben: „Bé töl te ni re mény ség gel
a vi lá got, amely min den per cé ben a
kez det és a vég.”

Is ten ve led, Evan gé li um Szín ház,
vi rá goz zék gon do lat ker ted ben im már
az új nem ze dék sze re tet pa lán tá ja!

g Pár kány Lász ló

Bú csú a szín ház tól

b Van egy épü let a fő vá ros V. ke rü -
le té nek Ká ro lyi Mi hály ut cá já -
ban. A gya nút la nul és hely is -
me  ret nél kül ar ra sé tá ló tu ris ta
nem is sej ti, mi lyen kin cse ket rejt
a „PIM”-nek becézett ház bel se -
je. A be já rat nál kis táb lán ennyi
áll: Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um.

Aho gyan a név is mond ja, leg na -
gyobb köl tő ink egyi ké nek, tör té nel -
münk di cső alak já nak, az evan gé li kus
Pe tő fi Sán dor nak ál lí tott mél tó em -
lé ket a há lás utó kor egy ál lan dó ki -
ál lí tás sal. A két szin tes, ápolt, gon do -
zott épü let kel le mes kör nye zet ben
vár ja a köl tő re em lé ke ző, kí ván csi,
iro da lom ra, nem ze tünk tör té nel mé -
re fo gé kony lá to ga tó kat. Bolt ívek, ár -
ká dok, kor lá tos lép csők ve zet nek a
for ra da lom és sza bad ság harc láng lel -
kű po é tá já nak éle tét fel idé ző több te -
rem nyi, íz lé ses, lát vá nyos ki ál lí tás hoz. 

Emel lett éven te több idő sza kos
tár lat is lát ha tó az in téz mény ben. Ta -
valy ok tó ber ben a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um egy ko ri di ák ja, Fa lu dy
György szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló já ra össze gyűj tött re lik vi á -
kat tár tak a nagy ér de mű elé, majd az
év vé gé től Mik száth Kál mán ra és ko -
rá nak utá noz ha tat lan han gu la tá ra
„érez he tett rá” a lá to ga tó.

A ma gyar pró za iro da lom ki emel -
ke dő evan gé li kus alak ja, az egy ko ri
hon atya, a nóg rá di bir to kos, a ki vá ló
új ság író, író nem csak ko rá ra ha tott
lát vá nyo san. Re gé nyei, el be szé lé sei,
cik kei a mai kor em be ré nek is üzen -

nek. Mik száth be szél a kor ról, a vi lág -
ról, amely ben élt, kis és nagy em be -
rek ről, er köl csök ről, té vely gé sek ről, ér -
té kek ről és hi bák ról, jó ról és rossz ról.
Ró lunk: az ak kor és a most élők ről.
Min den ről, ami em be ri, ami meg va -
ló sul, ami áb ránd, ami me se, mert a
me sék re szük sé günk van. Fő leg ak kor,
ha a me sék iga zak, és olyan gé ni u szok
ál mod ják meg, mint a nagy pa lóc.

A fur csán-ér de ke sen ki gon dolt és
meg va ló sí tott ki ál lí tás több ter men ke -
resz tül ve ze ti vissza a lá to ga tót a to -
va tűnt mik szá thi vi lág ba. Ké pek, tár -
gyak, szob rok néz nek le ránk a fa lak -
ról, a vit ri nek ből, szek ré nyek ből. Mik -
száth-re gény hő sök búj nak elő egy
va rázs ci lin der ből. Meg ele ve ne dik
előt tünk A fe ke te vá ros, a Kü lö nös há -
zas ság, a Jó pa ló cok és sok más mű is -
mert, ked velt, cso dált, ne tán ke vés bé
sze re tett alak ja i nak so ra. Az író és te -
rem tett vi lá gá nak meg is me ré se köz -
ben be te kin tést nyer he tünk a 19. szá -
zad vé gén vi lág vá ros sá fej lő dő Bu da -
pest mi li ő jé be, a min den na pok ba, a
köz élet és a po li ti kai élet ber ke i be, a
kor társ kép ző mű vé szet ér té ke i be.

Kü lö nös vi lág ez. Nem min den na -
pos, nem meg szo kott. A vit ri nek, a
ter mek a ré gi, ha gyo má nyos mú ze -
u mi vi lág ra ha son lí ta nak. A mód szer,
az el gon do lás, az üze ne tek köz lé sé -
nek mód ja azon ban tel je sen új sze rű.
Kis sé meg le pő és na gyon-na gyon
el gon dol kod ta tó… De hát mi lyen
le gyen egy jó ki ál lí tás, ha nem meg -
le pő és gon do la to kat kel tő?

El hagy va az idő sza ki ki ál lí tást, egy
rend kí vü li al ko tást cso dál ha tunk meg.
Me loc co Mik lós mo nu men tá lis szo -

bor kom po zí ci ó ja, az Ady-ol tár vil lant -
ja fel két zse ni nagy sá gát. A szob rász
és a köl tő, a két szel le mi ség rend kí vü li
egy más ra ta lá lá sa gipsz be ál mod va.

A nagy  ha tá sú re mek mű azon ban
csak át ve ze tés a Köd lo va gok cí met vi -
se lő, kü lön le ges han gu la tú és meg je -
le né sű újabb idő sza ki ki ál lí tás ra. A
hely szín is mét csak Bu da pest, a kor is -
mét a szá zad for du ló, és még is
mennyi re más vi lág ba csöp pe nünk. 

Egy le tűnt vi lág, egy ma gyar At lan -
tisz je le nik meg előt tünk… Fes tők, gra -
fi ku sok, szob rá szok, meg annyi mű vé -
sze ti ág je len tős kép vi se lői val la nak ko -
ruk ról, a mű vé szet ről, az al ko tás ról, a
kre a ti vi tás ki élé sé ről – le ve le ik kel,
hang fel vé te le ik kel, mű ve ik kel. Fény
és ho mály, han gok, ne szek, sut tog va
el mon dott mon da tok és ze ne rész le -
tek… Val lo má sok, me lyek fel tár nak
egy – még min dig nem elég gé is mert
– kort; üze ne tek, ame lyek át ha tol nak
té ren és időn, nem ze dé ke ken, iz mu -
so kon. Egy ko ri me rész kez de mé nye -
zé sek, me lyek időtál ló nak bi zo nyul tak,
és a ma gyar kép ző mű vé szet nagy -
sze rű sé gét, eu ró pa i sá gát mu tat ják be. 

Köd lo va gok? Meg le pő cím. A ki ál -
lí tás azon ban vá laszt ad a cím vá lasz -
tás ra. A meg új ho dás vá gya ál tal ve zé -
relt mű vé szek lo vag ként küz döt tek a
kor ral, mely köd ként fog ta őket kör be.

A két, május 31-ig megtekinthető ki -
ál lí tást jó szív vel aján lom min den ki nek.
Ta lán már fél órás, egy órás bo lyon gás,
né ze lő dés után más ként lát ja a lá to ga -
tó a múl tat. Más ként ta lán a mai vi lá -
got is, és ben ne ma gát az em bert, az
iga zi fő hőst.

g – ik –

PIM
Mú ze um – nem csak evan gé li ku sok nak

Fo lyás iránnyal szem ben, a Krasz na
men tén kat tog a vo nat az in ne ni
Szat már ból a túl ol da li ba. A Má té szal -
ka–Nagy ká roly vas út vo na lat kö lyök -
ko rom óta is me rem. Gyer mek éve im
Nagy ecse den tel tek, a nyá ri szü ne te -
ket meg rend sze rint a grá nic má sik
ol da lán, nagy szü lők nél nya ral va,
Bör vely ben töl töt tem. Ha ki áll tunk a
töl tés re, in nen is, meg on nan is lát -
ni le he tett egy más temp lom tor nyát,
lé vén csak nyolc ki lo mé ter a tá vol ság.
Volt idő, mi kor Bi har ke resz tes, majd
Nyír áb rány fe lé ke rül ve jut hat tunk át,
de a hat va nas évek vé gén itt is meg -
nyílt a „kis ha tár”, jöt tünk-men tünk
hát, mi kor ked vünk tar tot ta.

Pár na pig Ecse den, a szü lői örök -
ség ben „pa rasz ti zál tam”, s most Zi -
lah ra me gyek, a re for má tus kol lé gi -
um meg hí vá sá ra, még pe dig vas úton,
mint úr fi ko rom ban. Az In ter pi cin ke -
ve sen va gyunk, Ti bor szál lást el hagy -
va már csak hár man zöty kö lő dünk az
egyet len át me nő ko csi ban: a ve ze tő,
a ka la uz és én. „Nincs for ga lom –
mond ják –, van, hogy üre sen me -
gyünk oda-vissza.”

A bör ve lyi ál lo más nak már csak a
fa lai áll nak, meg né mi te tő szer ke zet,
s a pá lya is el ha nya golt. Bal ra a te me -
tő ben nyu gosz nak fel me nő im (két
sír kert ben lát ni még em ber ala kú fej -
fá kat ma gyar lak ta he lye ken, itt és a
szen te si ré gi te me tő ben). A vas híd
után Lu ca ce ni (egy hú szas évek ben
ide te le pí tett ro mán ko ló nia), majd
Kál mánd, a ma gya rul be szé lő sváb fa -
lu kö vet ke zik, de a tá vol ból ide lát szik
a kap lo nyi temp lom is, a Ká ro lyi ak
ősi te met ke ző he lye.

Gyer mek ko rom ked ves vá ros ká ja
volt Nagy ká roly, Szat már vár me gye
va la mi ko ri szék he lye. Itt szü le tett
Ká ro li Gás pár, a me gye há zán itt
szó no kolt Köl csey, egy bá lon itt sze -
rel me se dett egy más ba Jú lia és Sán -
dor, s még lát hat ta itt Kaff ka Mar gi -
tot, a „na gyon-na gyon író-asszonyt”
le ány ka ként a kis di ák Ady Ban di is.
Em lék szem a gyö nyö rű vár kas tély ra,
mely nek kert jé ben utá noz ha tat lan
fagy lal tot mér tek, s hol a vessző ből

font ker ti szé kek min dig rá csos le nyo -
ma tot hagy tak a lá nyok comb ján… 

So ká ig nem időz he tek em lé ke im -
nél, mert egy fi a tal lel kész vár rám,
au tó val me gyünk to vább. Me het -
nénk vo nat tal is, de Sar ma sá gon át
kell száll ni, a csat la ko zás bi zony ta lan
(a CFR – a ro mán vas út – me net -
rend je sem kü lönb a MÁV-énál),
or szág úton gyor sabb.

A fő té ren ter pesz ke dő fé nyes, új
ba zi li kát ma gunk mö gött hagy va
már is Tas nád fe lé ro bo gunk. Ká -
vás nál gon do lat ban be té rünk Ér -
mind szent re (na gyon fogy ott a né -
pes ség, ma már alig száz öt ven főt
szám lál), s tisz te let tel em le get jük
Au rel Po pot, ki nek az Ady-em lék ház
lét re ho zás ban nagy ér de mei van -
nak. Tas ná don a túl mé re te zett or to -
dox temp lom lát tán mind ket ten
ugyan ar ra gon do lunk…

A táj he pe hu pás, az út ká tyús, s vi -
gasz ta la nul ko pár – a de ré kig fe hér -
re me szelt árok par ti fá kat 90 után
szin te min de nütt el tün tet te a ha -
szon szer ző igye ke zet. Köz ben van
időnk is mer ked ni egy más sal. A ba rát -
sá gos, be szé des tisz te le tes Ko lozs vá -
rott vé gez te a teo ló gi át. Sze ret fi a ta -
lok kal fog lal koz ni, na pon ta egy kis
szi lágy sá gi pa ró ki á ról jár be a kol lé -
gi um ba, s vi lá gi dol gok ban is meg le -
pő en tá jé ko zott. 

Ez utób bit, no meg hely is me re tét
ki hasz nál va ké rem se gít sé gét. Hi á ba
ke re sem tér ké pe i men Szi lágy lom -
pér tot, s bár több ször jár tam már er -
re fe lé, még so sem ke rült utam ba. Két
ok ból sze ret ném fel ke res ni. Ady, ha
már bán tot ta „a nagy vá ros dur va za -
ja”, s ha za me ne kült Ér mind szent re,
gyak ran át sze ke re zett atyai nagy -
szü le i nek fa lu já ba. Mű vé szet tör té ne -
ti-ma gyar ság is me re ti köny ve im szin -
tén gyak ran em le ge tik e fa lucs ka hí -
res, ka zet tás mennye ze tű temp lo mát.
Mond ják, né ha Ady is be tért oda
meg nyu god ni (vagy per le ked ni az
Úr ral), oly kor zsol tárt éne kel ve, be -
zár kóz va, egye dül. 

„Ép pen a lam pér ti le té rő kö vet ke -
zik – mond ja ve ze tőm –, már csak
két ki lo mé ter ide, a lel kész jó ba rá -
tom, együtt jár tunk Ko lozs vár ra,
mind járt meg kér de zem, ott hon van -
nak-e. Már kö zel van Zi lah, egy
órács kát ott tölt he tünk, is mer ke -
dés kép pen.” Elő a te le font, né hány
mon dat, s pár perc múl va a pa ró kia
aj ta ján ko pog ta tunk: „Ál dás, bé kes -
ség!” „Bé kes ség Is ten től” – hang zik az
év szá za dos kö szön tés.

A temp lom ról, a fa lu ról, a lel ki -
pász tor ál dá sos te vé keny sé gé ről ne -
héz rö vi den, meg in dult ság nél kül
szól ni – ta lán más al ka lom mal. Bú -
csú zás kor meg ígér jük, hogy leg kö ze -
lebb, ha majd szük sé gét érez zük tes -
ti-lel ki épü lés nek, hosszabb vi zi tá ci -
ó ra jö vünk.

Zi la hon egy át ala kí tott mun kás -
szál ló ban mű kö dik a re for má tus
kol lé gi um. Az „ősi Scho lát”, no ha tör -
vény van rá, még nem ad ták vissza

az egy ház nak. Csű rik-csa var ják,
mond ván, hogy fel ső ok ta tás is fo lyik
az épü let ben (a hír hed ten te re bé lyes
Va si le Gold is Egye tem va la me lyik ta -
go za ta szál lá sol ta be ma gát „ide ig le -
ne sen”). Elő adá so mat kö zel két száz
di ák és fel nőtt hall gat ja nagy ér -
dek lő dés sel, fé nye sü lő szem mel.
Nost ra res agi tur (a mi ügyünk ről
van szó)!

„Most nem lá tok bir ka nyá jat –
jegy zem meg vissza jö vet –, más kor
min dig le gel nek itt az út men tén.”
„Azok Sze ben kör nyé ki pász to rok –
mond ja de rű sen ve ze tőm –, ősszel
jön nek le nyá ja ik kal a ha vas ból, itt te -
lel nek az Al föld szé lén, s ta vasszal
men nek vissza.”

Ha za fe lé is mét egy szál ma gam va -
gyok az In ter pi cin. A nyá ja kon tű nő -
döm meg a pász to ro kon.

g Ozs váth Sán dor

Ú TI TŰ NŐ DÉ SE K

Szat már ban, Szi lágy ban
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Az általa alapított színháztól
búcsúzott a rende ző

A szilágylompérti református templom
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Ma gyar or szá gon a szó szék ol tá rok
for má juk ban és ki ala kí tá suk ban csak
rész ben kö vet ték a né met or szá gi
elő ké pe ket, ha tá suk csak át té te le sen
ér vé nye sült. En nek okai egy részt az
el té rő anya gi és tár sa dal mi hát tér ben,
más részt a na gyobb idő be li el to ló dás -
ban ke re sen dők. A Kár pát-me den cé -
ben a tü rel mi ren de let előt ti kö zel
két száz év ben nem iga zán adó dott le -
he tő ség az evan gé li ku sok szá má ra,
hogy temp lo ma i kat sza ba don fel -
épít hes sék, és be ren de zé sü ket meg -
fe le lő en ki ala kít sák. Ugyan ak kor a
ma gyar evan gé li kus ság nak nem vol -
tak a sza bad temp lom épít ke zé sek
ide jén (a 18. szá zad vé gén, 19. szá zad
ele jén) je len tős po li ti kai be fo lyás sal
bí ró, dús gaz dag fő úri me cé ná sai, de
még – Sop ront és a fel vi dé ki bá nya -
vá ro so kat le szá mít va – te he tő sebb
sza bad pol gár sá ga sem, mint né met
te rü le ten. A tö rö kök ki űzé sét kö ve -
tő új ra te le pí té sek so rán ép pen hogy
csak láb ra áll hat tak a gyü le ke ze tek.
A ma gyar ho ni pro tes táns ne mes -
ség anya gi hely ze te és po li ti kai be fo -
lyá sa ek kor messze alul ma radt nem -
csak a né met tar to má nyok fő ura i nak
va gyo ni vi szo nya i hoz ké pest, de még
a re for má ció ha zai tér nye ré sét kö ve -
tő idő szak ál la po tá hoz ké pest is.

Ma gyar or szá gon a 18. szá zad vé gé -
től azon ban a né met gya kor lat tól
több pon ton is el té rő fo lya ma tok
zaj lot tak le. A pat ró nu sok be fo lyá sa
az épít ke zé sek re és a temp lom bel ső
dí szí té sé re sok kal ke vés bé volt ha tás -
sal Ma gyar or szá gon, mint a pro tes -
tán sok ál tal sű rűn la kott eu ró pai or -
szá gok ban. A „na gyobb” me cé ná sok
rész vé te lé re leg in kább a temp lo mok -
ban el he lye zett fes tett vagy fa ra gott
cí me rek utal tak az ol tá ro kon és/vagy
a kar za to kon (Ne mes csó, Szirák,
Ura i új fa lu stb.). Ezen kí vül az úgy ne -
ve zett kegy  úri padnak a többinél dí -
sze sebb ki ala kí tá sa je lent he tett még
el té rést, ame lyek azon ban sem mé re -
tük ben, sem el he lye zé sük ben nem kö -
ze lí tet ték meg a kegy úri kar za tok
né met te rü le ten el ter jedt tí pu sát.
Leg több ször a kis- és kö zép ne me sek
ve ze té sé vel fel ál ló gyü le ke ze tek kö zös
anya gi erő fe szí té sé nek ered mé nye -
ként épül het tek fel a temp lo mok.

Protestáns barokk?!

Mű vé szet tör té ne ti szem pont ból az
ál ta lunk tár gyalt kor szak egyik ér de -

kes sé ge – ami kez det ben el lent mon -
dá sos nak is tűn het –, hogy a mű vé -
sze ti ki bon ta ko zás le he tő sé ge egy stí -
lus tör té ne ti for du ló pon ton kö vet -
ke zett be ha zánk ban, a ha nyat ló ba -
rokk és a szü le tő fel vi lá go so dás esz -
mei lég kö ré ben, a for mai újí tá so kat
vég re haj tó klasszi ciz mus ide jén. Ön -
ma gá ban az a tény, hogy az ek kor

épült evan gé li kus temp lo mok és az
azok ban el he lye zett be ren de zé sek
túl nyo mó több sé ge az elő ző kor stí -
lus nak, az el len re for má ci ós ba rokk -
nak a je gye it hor doz ta ma gán, messze
nem azo no sít ha tó egy faj ta kon zer va -
ti viz mus mel let ti ki ál lás sal. Az okok
más hol ke re sen dők. Most csak ket -
tőt eme lek ki kö zü lük, me lyek ta lán
a leg fon to sab bak az evan gé li kus
temp lom bel sők elem zé sé nél. 

El ső ként a til tás hang sú lyos sze re -
pét em lí tem, mely re Bi bó Ist ván hív -

ta fel leg elő ször a fi gyel met. Esze rint
a pro tes táns gyü le ke ze tek nek hosszú
időn ke resz tül annyi ra til tot ták, hogy
ima há za ik (még a temp lom el ne ve zés
he lyett is csak az ora tó ri um ki fe je zést
hasz nál hat ták) temp lom ra ha son lít -
sa nak, hogy ami kor vég re sza bad dá
vált az épít ke zés, olyan temp lo mot
akar tak épí te ni ma guk nak, mint a

temp lom, a ba rokk ka to li kus temp lom.
Ezért sem ta pasz tal ha tó Ma gyar or szá -
gon a né met or szá gi hoz ha son ló kí sér -
le te ző kedv; né met föl dön több el té -
rő alap raj zi for má val is pró bál koz tak
az evan gé li kus épí té szek az op ti má lis
pro tes táns is ten tisz te le ti hely meg ha -
tá ro zá sa, il let ve ki ala kí tá sa vé gett.

Eh hez já rult hoz zá a ba rokk nak a
tár sa da lom ban be töl tött he lye is. A ba -
rokk stí lus volt ugyan is az az utol só stí -
lus irány zat ha zánk ban, amely egye te -
mes nek mond ha tó ab ban az ér te lem -
ben, hogy je len lé te és ha tá sa a tár sa -
da lom min den ré te gé ben ész lel he tő és
nyo mon kö vet he tő volt. Az épí té -
szet től kezd ve a kép ző- és ipar mű vé -
sze te kig min de nütt, még a fa lu si kö -
zös sé gek ben is sa já tos, nagy ha tá sú al -
ko tá so kat tu dott fel mu tat ni, ami re az
őt kö ve tő klasszi ciz mus már nem tel -
jes mér ték ben volt ké pes. A tö rök ha -
zánk ból va ló ki szo rí tá sát kö ve tő egy -
há zi és vi lá gi új já épí té sek par ex el len -
ce stí lu sa mé lyen be ha tolt a tár sa da -
lom min den ré te gé be. Köz in téz mé -
nyek és hi va ta lok, la kó há zak és tí pus -
ter ve ket kö ve tő vi dé ki temp lo mok
egész so ra köz ve tí tet te ezt a stí lust. 

A fo lya mat ha tá sa kü lö nö sen jól
meg fi gyel he tő és nyo mon kö vet he -
tő a 18. szá zad vé gén a ma gyar or szá -
gi evan gé li kus ság épí té sze té ben és fő -
leg kép ző mű vé sze té ben, ahol je len -
lé te épp úgy fel lel he tő a szín vo na las
bé csi aka dé mi kus fes tő ket al kal ma -
zó, na gyobb és gaz da gabb gyü le ke -
ze tek nél, mint a nép mű vé szet és a
„grand art” ha tá rán moz gó, sok szor
na iv he lyi fes tő ket al kal ma zó, vi dé -
ki, ki sebb kö zös sé gek nél. Az evan gé -
li ku sok szá má ra kez det ben te hát
tel je sen ma gá tól ér te tő dő volt a le hig -
ga dó ban lé vő ké ső ba rokk for ma vi -
lá gá nak és mo tí vum kin csé nek fel -
hasz ná lá sa, mely ke vés ki vé tel től el -
te kint ve egyed ural ko dó vá vált a 18.
szá zad vé gén, a 19. szá zad ele jén.

Szószékoltártípusok

A Ma gyar or szág te rü le tén fel lel he tő
ba rokk szó szék ol tá rok több sé ge a
ke let ke zé sük ide jét te kint ve igen kö -
zel áll egy más hoz. Job bá ra a 18. szá -
zad vé gé től a 19. szá zad kö ze pé ig ter -
je dő idő szak ban ké szül tek. En nek el -
le né re mind for ma i lag, mind iko nog -
rá fi ai prog ram ja ik ban je len tős kü -
lönb sé gek fi gyel he tők meg nem csak
a né met te rü le te ken ki ala kult tí pu -
sok hoz ké pest, ha nem még a ha zai
em lé kek össze ha son lí tó elem zé se
so rán is. A szó szék ol tá rok ki ala kí tá -
sá ban több vál to zat és tí pus pár hu -
za mos je len lé te is ki mu tat ha tó, még
a Du nán túl vo nat ko zá sá ban is.

A leg na gyobb és leg szem be tű -
nőbb el té rést a né met or szá gi gya kor -
lat hoz ké pest az or go na el ha gyá sa je -
len ti a szó szék ol tár fe lett (az egyet len
ki vé telt a bur gen lan di Markt All hau
– ma gya rul Al hó – evan gé li kus temp -
lo má nak szó szék ol tá ra ké pe zi). En nek
több nyi re épí té sze ti okai vol tak, hi -
szen a ren del ke zés re ál ló bel ső te rek
kez det ben – de ké sőbb is – csak rit -
kán tet ték le he tő vé a fel fe lé va ló sza -
bad ter jesz ke dést. Anya gi meg fon to -
lá sok ból (és sok szor a tör vé nyi meg -
kö té sek mi att is) ugyan is sok temp -
lom épült sík mennye zet tel, aho vá
né ha még a szó szék ol tár is csak ne -
he zen volt be he lyez he tő. Az or go na
a ma gyar or szá gi evan gé li kus temp lo -
mok ban a ki ala kult gya kor lat sze rint
leg több ször a fő be já rat fö löt ti kar za -
ton (or go na kar zat), a szó szék ol tár ral
szem ben ka pott he lyet.

A Du nán tú lon má ig fenn ma ra dó
szó szék ol tá rok ti po ló gi ai szem pont -
ból négy na gyobb és azon be lül több
ki sebb cso port ra oszt ha tók: 

1. a hang sú lyos ret ab ló val – azaz
oltárfallal – épült szó szék ol tá rok ra,
me lyek mö gött rejt ve ma rad a szó -
szék ko sár, csu pán a hang ve tő és/vagy

a szó szék re ve ze tő aj tó emel ke dik ki
fe let tük; 

2. a hang sú lyos ret ab ló val épült
szó szék ol tá rok ra, me lyek fe lett
ugyan ilyen hang súllyal sze re pel a
szó szék ko sár; 

3. a ret ab ló ba kom po nált szó szék -
ko sár ral ké szült szó szék ol tá rok ra,

ahol a szó szék hang sú lyo san be le épül
a ret ab ló ba; 

va la mint 4. az egy faj ta egy sé ges
épí té sze ti ke ret be il lesz tett szó szék -
ol tá rok ra.

Tipológiai sajátosságok

A szó szék ol tá rok mint ön ál ló épít mé -
nyek rend sze rint a hosszan ti temp -
lom tér súly pont ja ként, an nak mél tó
le zá rá sa ként je len nek meg. Leg több -
ször a be já rat tal szem ben, a kar za tok
vé gé nél mar kán san tes te sí tik meg a
kul tusz cent rum iránt tá masz tott li -
tur gi ai kö ve tel ményt. (Re for má tus
ha tás ra több, fő leg al föl di evan gé li -
kus temp lom ban a szó szék ol tár a
hossz ház ol dal fa lá ra ke rült, pél dá ul
Solt vad kert, Me ző be rény szlo vák
temp lo ma, Tót kom lós stb.) 

Az el ső cso por tot ké pe ző, hang sú -
lyos ret ab ló val épült szó szék ol tá rok
ese té ben min dig do mi náns sze re pet
ka pott a rend sze rint nagy mé re tű ol -
tár kép. Fe let te a hang sú lyos fő pár -
kányt rend sze rint fa ra gott vá zák kal
és/vagy szob rok kal dí szí tet ték. A
szó szék ko sár en nél a vál to zat nál
rejt ve ma radt az ol tár fal mö gött. A
leg több ször dí szes orom za tú hang -
ve tő aj tó val el lá tott ke ret tel vagy
csak stí lus ban hoz zá il lő hát fal lal
kap cso ló dott az épít mény hez, de a
szó szék ol tá ron be lü li ará nya so sem
ha lad ta meg az épít mény egy har ma -
dát. Ide tar toz nak pél dá ul Bá bony -
me gyer, Bo ba, Fa rád, Győr, Kő szeg és
Vár pa lo ta szó szék ol tá rai. Ezek a szar -
ko fág ala kú vagy tömb sze rű, fá ból fa -
ra gott, il let ve tég lá ból fa la zott ol tár -
asz talt két ol dalt elő re ug ró, leg több -
ször ko rin tho szi fe je ze tű osz lo pok -
kal vagy osz lopp árok kal ke re te zik,
me lyek hang sú lyos, gyak ran goly vá -
zó dó fő pár kányt tar ta nak. A fő pár -
ká nyon rend sze rint fa ra gott szob rok
és/vagy dí sze sen fes tett, ara nyo zott,

fa ra gott vá zák áll tak, me lyek mé re -
te so sem ha lad ta meg az em be ri át -
lag ma gas ság fe lét. A hang ve tő min -
den eset ben szer ves ré szét ké pez te az
együt tes nek, és ki ala kí tá sá ban min -
dig al kal maz ko dott a pré di ká tort is
az együt tes be fog la ló kom po zí ci ó hoz.

A ret ab ló fe lett hang sú lyo san meg -
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je le nő szó szék ko sár je len ti a kö vet ke -
ző tí pust a szó szék ol tá rok kö zött.
Eze ken a da ra bo kon a vál to zat la nul
ha gyott ret ab ló fe lett erő tel je sen, tel -
jes nagy sá gá ban, hang sú lyo san je le -
nik meg a szó szék ko sár. Gaz dag dí -
szí té se iga zo dik az ol tár együt tes hez,
és ki eme li az ige hir de tő lel kész he lyét.
A szó szék-hang ve tő együt te sé nek a
szó szék ol tá ron be lü li ará nya eb ben az
eset ben meg kö ze lí ti vagy el is éri a
ret ab ló ma gas sá gát, az az az öt ven szá -
za lé kot. A Du nán tú lon fel lel he tő em -
lé kek kö zül ide tar to zik pél dá ul Bony -
hád, Bük, Fel ső ná na, Ma jos, Mesz len,
Sár szent lő rinc és Tó fű szó szék ol tá ra.

A har ma dik tí pust a ret ab ló ba
kom po nált szó szé kek ké pe zik, ahol
az ol tár kép sze re pe nagy ban csök ken,
mé re te erő sen re du ká ló dik. Eze ken
a szó szék ol tá ro kon az ol tár fal el -
vesz ti ön ál ló sá gát és mo nu men tá lis
jel le gét, meg nyí lik, és ma gá ba fog lal -
ja a szó szék ko sa rat. A Du nán tú lon
má ig fenn ma radt em lé kei kö zé tar -
to zik Bo kod, Nagy si mo nyi, Tés és Tét
szó szék ol tá ra. A meg je le né sé ben és
ará nya i ban zö mö kebb együt te sen
az ige hir de tő he lye, a szó szék vá lik a
leg hang sú lyo sabb elem mé, mely el -
fog lal ja az ol tár kép ere de ti he lyét, és
ez ál tal köz pon ti je len tő sé get nyer. Az
ol tár fal lé gi es sé vá lik, ere de ti funk -
ci ó ját el veszt ve (az ol tár kép és fe let -
te a szó szék hor do zá sa) csu pán de -
ko ra tív funk ci ót tölt be. Az ol tár kép
pe dig (an nak el le né re, hogy vál to zat -
la nul je len van) mé re té ben és ará nya -
i ban erő sen le csök ken ve, a szó szék
tö me gé hez vi szo nyít va egy faj ta pre -
del la ként je le nik meg.

A negyedik típus

A ne gye dik tí pus né mi leg ki vá lik a
fent em lí tett sor ból, és azo kat a szó -
szék ol tá ro kat fog lal ja ma gá ba, me -
lyek az előb bi ek től el té rő en egy faj ta
épí té sze ti ke ret be il lesz ked nek.
Olyan, fá ból ké szült vagy tég lá ból fa -
la zott épít mé nyek be ágya zód nak,
me lyek vagy az ap szist zár ják le,
vagy pe dig – en nek hi á nyá ban – az
egye nes zá ró dá sú temp lom vé gé -
ben egy íve sen el ke rí tett te ret zár nak
kö rül. Leg több ször a szó szék re ve ze -
tő lép csőt ma gá ba rej tő, aj tók kal el -

lá tott, a dí szes fal ba szer ve sen be épü -
lő szó szék ol tá rok ké pe zik ezt a cso -
por tot. Az így ke let ke ző, ku lissza sze -
rű fal lal el ke rí tett tér nek sem tör té -
ne ti leg, sem pe dig tar tal mi lag sem -
mi kö ze nincs a ka to li kus temp lo mok
szen tély re kesz tő i hez, mi vel funk ci -
ó juk tel je sen el tér azo ké tól. A tu laj -
don kép pen sek res tye ként és rak tár -
ként mű kö dő te ret el ke rí tő fal diszk -
ré ten ta kar ja el a szó szék re ve ze tő
lép csőt, és épí té sze ti leg is ha tá so san
fe je zi ki az ol tá ron meg je le nő, az ige -
hir de tő sze mé lyé től ily mó don fi zi -
ka i lag is füg get le ní tett, hir de tett ige
és a szent sé gek össze tar to zá sát. A
hossz ház le zá rá sá nak ez a mód ja
pe dig épí té sze ti leg is op ti má lis mó -
don eme li ki a kul tusz cent ru mot, és
az egyéb ként ke vés sé dí szí tett tér ben
így az el ér he tő leg mo nu men tá li sabb
ha tást kel ti. En nél a tí pus nál ta lál ha -

tó a leg több és a leg köz vet le nebb pár -
hu zam a né met szó szék ol tá rok kal,
azok kö zött is el ső sor ban a nyu gat-
tü rin gi ai evan gé li kus em lé kek kel.

A Du nán tú lon Hi das, Ka polcs és
Nagy ge resd szó szék ol tá rai szép pél -
dái a tel jes egé szé ben fá ból ké szült,
ba rokk stí lu sú tér le zá rás nak.

Al só ság, Fel péc, Gér ce, Ma gyar -
bóly, va la mint Sár vár szó szék ol tá rai
a már a klasszi ciz mus, il let ve a his to -
riz mus szel le mé ben épült vagy ak kor
át épült, fa la zott le zá rá sok leg szebb
evan gé li kus pél dái a Du nán tú lon.
Leg több ször a ret ab ló pár kány ma gas -
sá gá ban hú zó dó, az ap szist erő tel jes
ver ti ká lis vo nal lal le zá ró fal fe lett
emel ke dik ki a szó szék-hang ve tő
együt te se. Az íves aj tó nyí lá sok kal
vagy aj tók kal át tört fal fe lett nem je -
le nik meg hang sú lyo san a szó szék ko -
sár, csu pán a hang ve tő és az azt tar -
tó épí té sze ti ke ret emel ke dik ki.

A fen ti négy ka te gó ria ér de kes sé -
ge mű vé szet tör té ne ti szem pont ból
az, hogy az em lí tett em lé kek nem egy
hosszabb, év szá za dos tör té ne ti, sti -
lisz ti kai és li tur gi ai fej lő dés nyo mán
egy más ra épül ve, egy mást kö vet ve
ala kul tak ki, ha nem szin te egy szer -
re, egy más sal pár hu za mo san szü -
let tek. Ez szá munk ra an nak az egy -
ér tel mű bi zo nyí té ka, hogy a Du nán -
túl ra kü lön bö ző he lyek ről ér ke ző és
a már itt élő evan gé li ku sok más és
más pél dát kö vet tek, vet tek át, il let -
ve al kal maz tak szin te egy idő ben. 

Előképek

No ha mind a négy tí pus nak lé tez nek
elő ké pei né met te rü le ten, nem fel tét -
le nül köt he tő egy-egy tí pus hasz ná -
la ta egy meg ha tá ro zott nép cso port -
hoz sem, hi szen pél dá ul a ja va részt
né met szár ma zá sú tol nai gyü le ke ze -
tek ben ma meg ta lál ha tó em lé kek
kö zött is több vál to zat egy ide jű je len -
lé te mu tat ha tó ki. A fenn ma radt em -
lé kek sok szí nű sé ge, a dí szí té sek vál -
to za tos sá ga és gaz dag sá ga azon ban
még ma is jól jel lem zi a kor szak mű -
vé sze té nek össze tett sé gét, a szer te ága -
zó mű vé sze ti ha tá sok át vé te lét és a
ha zai vi szo nyok hoz va ló adap tá lá sát.

A ret ab ló két ol da lán eny hén elő -
re lé pő, a fő pár kányt hor do zó, osz lop -
pal vagy osz lop pár ral ke re te zett, fá -

ból ké szült együt tes, kö zé pen leg -
több ször az ol tár kép pel, mely fe lett
a szó szék-hang ve tő együt te se állt,
nem volt jel lem ző a né met or szá gi
evan gé li kus szó szék ol tá rok ra, an -
nak el le né re, hogy egyes ele mei kü -
lön-kü lön azért meg ta lál ha tó ak vol -
tak. Ezek nek a du nán tú li em lé kek nek
leg köz vet le nebb kap cso la tuk a ha zai
ka to li kus temp lo mok fő- és mel lék -
ol tá ra i val van. A hang sú lyos osz lo -
pok kal és erő tel jes, goly vá zó dó fő pár -
kánnyal ke re te zett együt te sek leg -
több ször ki töl töt ték a ka to li kus temp -
lo mok ap szi sá nak egé szét. A mé re -
tük ben – már csak a szó szék el he lye -
zé se mi att is – re du kált és kül ső for -
má juk ban le egy sze rű sí tett, il let ve
orom dí sze ik ben át ala kí tott evan gé -
li kus szó szék ol tá rok köz vet len pél da -
ké pei leg in kább a ki sebb vi dé ki plé -
bá nia temp lo mok 18. szá zad ban ké -
szült ol tá rai le het tek. 

Ter mé sze te sen a 17. szá zad vé gén
és a 18. szá zad ele jén ké szült ka to li -
kus fő- és mel lék ol tá rok kö zött több
tí pus és for ma is lé te zett, nem csak
az osz lo pok kal ke re te zett ret ab ló ol -
tár. Azon ban az evan gé li kus szó -
szék ol tár kon cep ci ó já nak több ok ból
is ez a fel épí tés fe lelt meg a leg job ban.
Egy részt a ka to li kus ol tá rok kö zül
egye dül ez a szer ke zet volt ké pes ar -
ra, hogy – meg fe le lő hát só meg erő -
sí tés sel – el vi sel je a szó szék és a raj -
ta he lyet fog la ló lel kész sú lyát, va la -
mint esz té ti ka i lag is arány lag
könnyen össz hang ba volt hoz ha tó a
szó szék-hang ve tő tö me gé vel.

Helyi hatások

Az itt hon, fá ból ké szült szó szék ol tá -
ro kat össze ál lí tó asz ta lo sok és egyéb
mes te rek nagy több sé gük ben mind
hely bé li vagy nem rég le te le pe dett
ipa ro sok le het tek, akik egé szen a
tü rel mi ren de le tig a tö rök alól fel sza -
ba dult te rü le te ken – de a Du nán túl
más ré sze in is – egy há zi meg bí zás -
ként csak az új já épü lő ka to li kus
temp lo mok be ren de zé se i re kap hat -
tak meg ren de lést. Az el ső be te le pí -
té sek után kö zel öt ven év vel, 1781
után, az új ol tár for ma irán ti ke res let
meg je le né se kor szin te ter mé sze tes
mó don nyúl tak a már is mert és a cél -

nak leg meg fe le lőbb for mák hoz, és
azo kat ala kí tot ták át a meg ren de lő
igé nyei sze rint. Kez det ben ta lán en -
nek a fej lő dé si fo lya mat nak tud ha tó
be, hogy több szó szék ol tár ese té ben
ma ga a szó szék ko sár rejt ve ma radt a
ret ab ló mö gött, és csak a hang ve tő
emel ke dett az együt tes fö lé.

A na gyobb, vá ro si temp lo mok
pél dá ja, mint a győ ri kar me li ta temp -
lom (fő- és mel lék ol tá rai a 18. szá zad
el ső fe lé ből), a pá pai Má ria Menny -
be me ne te le-temp lom (ol tá rai 1750
kö rül), a pé csi szé kes egy ház, de
Sop ron és Veszp rém nagy temp lo -
ma i nak be ren de zé sei is pél da ként
szol gál tak a ki sebb vi dé ki temp lo -
mok szá má ra. A ka to li kus püs pö kök
és a nagy bir to kos föl des urak is nagy
szor ga lom mal épí tet ték új já a te rü -
le tü kön lé vő temp lo mo kat, il let ve
emel tek úja kat, és sze rel ték fel őket
ol tá rok kal és egyéb be ren de zé si tár -
gyak kal. Így több vi dé ki temp lom ba
ke rül tek ha son ló fel fo gás ban ké -
szült ol tá rok.

Tol na és Ba ra nya me gyé ben, ahol
a leg több ha son ló fel épí tést kö ve tő
evan gé li kus szó szék ol tár épült, pél -
da ként em lít het jük a le het sé ges elő -
ké pek kö zött Ireg szem cse 1766-ra fel -
épült ka to li kus temp lo má nak fő ol tá -
rát, mely nek for má ja és ki ala kí tá sa
vissza kö szön több Tol na me gyei
evan gé li kus szó szék ol tá ron is a szá -
zad leg vé gén. A dél-du nán tú li Esz ter -
há zy-ura da lom in té zői köz pont já ba,
Dom bó vár ra a 18. szá zad öt ve nes
éve i nek vé gén Kis mar ton ból ho za tott
ba rokk ol tá rok is a le het sé ges elő ké -
pek kö zé so rol ha tók, vagy a pé csi szé -
kes egy ház ol tá rai (több kö zü lük an -
nak 1882-es át épí té se után a szin tén
Tol na me gyei Kurd ra ke rült) szol gál -
hat tak pél dá ul az evan gé li kus szó -
szék ol tá rok meg ter ve zé se kor.

A Du nán tú lon meg ta lál ha tó szó -
szék ol tá rok ha zai és nem zet kö zi
ana ló gi á i nak ku ta tá sa még csak a
kez de tén tart. A kor szak bo nyo lult és
igen csak össze tett, ugyan ak kor meg -
le he tő sen in sta bil tár sa dal mi vi szo -
nyai szá mos kul tu rá lis ha tás ke ve re -
dé sét, il let ve pár hu za mos je len lé tét
okoz ták, me lyek tisz tá zá sá ra el en ged -
he tet len a te rü let fenn ma radt egy há -
zi em lé ke i nek és le vél tá ri anya ga i nak
még ala po sabb vizs gá la ta.

A szer ző mű vé szet tör té nész, az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó ja
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„Én sza va zat tal nem bí rok, én nem
va gyok or szág nagy, de föld bir to -
kos. Ha egy in té zet ál land fel a ma -
gyar nyelv ki fej lesz té sé re, mely pol -
gár tár sa im ne ve lé sét is elő se gí ti,
ugy fel aján lom egy évi egész jö ve del -
me met, mely 60 000 fo rint ból áll, s
az a fel ál lí tan dó ma gyar tu dós tár -
sa ság alap já hoz csa tol tas sék.” E sza -
vak kal re a gált gróf Szé che nyi Ist ván
a po zso nyi or szág gyű lés 1825. no -
vem ber 3-án meg tar tott ülé sén Fel -
ső bü ki Nagy Pál gyúj tó han gú be szé -
dé re, aki he ve sen kelt ki azon el kor -
cso so dó fő urak el len, akik el ha nya -
gol ják nem ze ti sé gük és nyel vük ér -
de ke it. 

A ma gyar kul tú ra nap já nak ap ro -
pó ján ta lán nem ér dek te len fel hív ni
a fi gyel met ar ra a tény re, hogy Szé -
che nyi Ist ván ezen az or szág gyű lé -
sen nem csak fel aján lá sá val lep te
meg a je len le vő ket, ha nem az zal is,
hogy bár fel ső há zi tag lé vén nem volt
szó lás jo ga az al só táb la ülé sén, még -
is szót kért. Rá adá sul ma gya rul szó -
lalt fel an nak el le né re, hogy ne vel te -
té sé ből adó dó an job ban be szélt né -
me tül.

De ki is volt ez a leg na gyobb ma -
gyar ként em le ge tett főnemes? A Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze um Szé che nyi
vi lá gai cí mű – már ci us 6-ig lá to gat -
ha tó – ki ál lí tá sa er re ke re si a vá laszt.

A ren de zők nem könnyű fel adat -
ra vál lal koz tak: a mind össze hat -
van ki lenc évet élt zse ni á lis gon dol -
ko dó nak és – bát ran mond hat juk –
Is ten ki vá lasz tott em be ré nek éle té ből
és mun kás sá gá ból olyan sze le te ket
igye kez tek ki vá lasz ta ni, ame lyek
ránk, az utó kor ra is ha tás sal van nak. 

A nagy ha za fi ha lá lá nak száz öt ve -
ne dik év for du ló ja al kal má ból meg -
nyílt tár lat el ső ter mé ben nyo mon
kö vet het jük, hogy a kul tú rát tá mo -
ga tó ne me si csa lád sar ját már gyer -

mek ko rá tól kezd ve mi lyen él mé -
nyek és ha tá sok for mál ták az zá a re -
for mer ál lam fér fi vá, aki nek a ki ál lí -
tás má so dik, „lánc hi das” ter me ál lít
em lé ket. Itt vé gig kö vet het jük a Lánc -
híd tör té ne tét az el ső ál lan dó pes ti
híd öt le té nek ki pat ta ná sá tól egé szen
a meg va ló su lá sá ig. Töb bek kö zött ko -

ra be li raj zok, fest mé nyek, le ve le zé -
sek, híd bár cák se gí tik a lá to ga tó kat
vissza röp pen ni az 1830-as, 40-es
évek be. Kü lön ér de kes ség nek szá mít
az az 1842-ből szár ma zó va ko ló ka nál,
ame lyet az ural ko dó hasz nált a híd
alap kő-le té te li ün nep sé gén.

A ki ál lí tás har ma dik ál lo má sa kép -
ze let ben a döb lin gi sza na tó ri um ba vi -
szi az ér dek lő dő ket. Szé che nyi utol -
só éve i ből szár ma zó le ve lek, sze -
mé lyes tár gyak be mu ta tá sá val a szer -
ve zők ar ra ke re sik a vá laszt: va jon mit
te het a be teg em ber a kö zös sé gért?
És mi a vá lasz az „ön gyil kos ság vagy
gyil kos ság” örök kér dé sé re? A tár lat,
amely be mu tat ja a gróf ha lá la nap ján
vi selt in gét is, a fönn ma radt for rá sok

alap ján az előb bi mel lett te szi le a
vok sát.

A ne gye dik „vi lág” a nagy ha za fi
ha lá la után a sze mé lyé vel kap cso la -
tos kul tu szo kat mu tat ja be. A te me -
tés nek, va la mit az or szág több pont -
ján meg tar tott meg em lé ke zé sek nek
szá mos do ku men tá ci ó ját lát hat juk a

tár lók ban, de fi gye lem mel kí sér het -
jük azt is, hogy az óta hány fé le – sok -
szor po li ti kai cé lo kat szol gá ló – Szé -
che nyi-ér tel me zés lá tott már nap vi -
lá got.

Az in ter ak tív ele me ket al kal ma zó
szín vo na las ki ál lí tás él ve ze tes be -
pil lan tást nyújt a száz öt ven éve el -
hunyt leg na gyobb ma gyar gaz dag
élet út já ba.

g Bo da Zsu zsa

Szé che nyi vi lá gai. Ma gyar Nem ze ti
Mú ze um, 1088 Bu da pest, Mú ze um
krt. 14–16. Meg te kint he tő már ci us 6-
ig. To váb bi in for má ció: www.szec he -
nyi vi la gai.hu.

A ha zá ért egy éle ten át
Szé che nyi-ki ál lí tás a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

Pilinszky János

Introitusz

Január 22. – a magyar kultúra napja

Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül
s ámulva néztem botra-font kezemre
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül,
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad
és úgy menj ki belőle meztelen –”

Uram, te ezt így nem akarhatod.

Tudom, hogy földed nagy területéből
egyetlen barlangod jutott nekem,
s megreng az is, ha viharod zenéje
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő,
és jó hozzám az erdő: ennem ad,
rigószavaddal kelt a kora-reggel
s odvamba surran este sünfiad.
Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel
új őszig minden gondot eltemet:
mezítláb járom harmatos meződet
s verőfényed füröszti mellemet.
S ha kóborolni küld a nyugtalanság
s nótázva fut mellettem patakod,
kurjantással köszöntöm kék lakásod,
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel,
otthon-kínáló tűz nem int felém,
de mondd, volt-e valaha szép világod
valakié úgy, ahogy az enyém?

Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat
egy rándítással elhullathatom,
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kivánod,
igéd szerint: egészen meztelen.

Áprily Lajos

A csavargó a halálra gondol

A Nyáry Al bert ál tal a sza bad ság
temp lo ma ként em le ge tett Pil vax ká -
vé ház ban tar tot ta szo ká sos éves va -
cso rá ját a Pest-Bu dai Pe tő fi Egye sü -
let ja nu ár 7-én, pén te ken es te.

A meg je len te ket D. dr. Har ma ti Bé -
la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök,
az egye sü let el nö ke kö szön töt te, em -
lé kez tet ve min den kit ar ra, hogy a Pe -
tő fi ál tal hir de tett esz mék – így pél dá -
ul a vi lág sza bad ság ál ma – csak ak kor
te kint he tők ér ték nek, ha ben nünk
em ber ré, szó vá, cse lek vés sé vál nak.

Az est ün ne pi elő adá sát Szé che nyi,
Pe tő fi kor tár sa cím mel dr. Ger gely
And rás tör té nész, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia dok to ra tar tot ta.
Mint el mond ta, je len tős tár sa dal mi
és élet mód be li kü lönb sé ge ik el le né -
re né hány kö zös vo nás is fel fe dez he -
tő ket te jük ben. Ilyen pél dá ul a pes ti
nyüzs gés él ve ze te, a szín ház ba já rás
szo ká sa – igaz, a gróf nak sa ját pá ho -
lya volt, míg a köl tő nek meg kel lett
elé ged nie a kar zat tal vagy az ál ló -
hellyel – és a ma gyar szín ját szás sal
va ló elé ge det len ség, va la mint az Al -
föld szép sé gé nek felfedezése.

Írá sa ik kal köl csö nö sen ha tot tak
egy más ra – fo gal ma zott Ger gely
And rás. Pél dá ul Szé che nyi a Stá di -
um ban ar ról ér te ke zik, hogy a ne me -

sek – pon to san rang juk nál fog va –
vé tek ese tén szi go rúbb bün te tést
ér de mel nek, és ezt a mo tí vu mot
dol goz ta fel Pe tő fi A ne mes cí mű ver -
sé ben. Szé che nyi pe dig a döb lin gi el -

me gyógy in té zet ben fel em le ge ti, hogy
Pe tő fi Fe jem ben éj van… cí mű köl te -
mé nyé ben pon to san azt a lel ki ál la -
po tot ír ja le, ame lyet ő is érez.

Szé che nyi és Pe tő fi sor sa leg mar -
kán sab ban 1848-ban fo nó dik össze;
egyet len ér de mi ta lál ko zá suk ra is a

for ra da lom kap csán ke rül sor má jus
12-én a mú ze um előtti nép gyű lé -
sen. Míg azon ban né hány hó nap pal
ké sőbb Pe tő fi lel ke sen hir de ti a sza -
bad ság harc szük sé ges sé gét, ad dig

Szé che nyi nem lát re ményt a si ker -
re, és fo ko za to san ha lad az ideg-
össze rop pa nás fe lé.

Az elő adás ré sze ként a leg na -
gyobb ma gyar hi vat ko zott nap ló be -
jegy zé se it Nagy Ágo ta tol má csol ta.

g V. J.

Szé che nyi, Pe tő fi kor tár sa
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„Ak kor el jön nek nap ke let ről és nap -
nyu gat ról, észak ról és dél ről, és asz -
tal hoz te le ped nek az Is ten or szá gá -
ban.” (Lk 13,29)

Víz ke reszt ün ne pe után a 3. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi Is ten
misszi ós ter ve i be és tet te i be ad nak be te kin tést; ő az egész vi lá gért kül döt -
te egy szü lött Fi át (lásd Jn 3,16)! Is ten sze re te te Jé zus ban lát ha tó, aki vált -
sá gul jött el a vi lág ba, és éle tet ho zott az em ber nek. „Vi lá gos ság árad az igaz -
ra és öröm a tisz ta szí vű ek re. Örül je tek, ti iga zak, az Úr ban, ma gasz tal já -
tok szent ne vét!” (GyLK 736,11.12) Meg je lent Is ten di cső sé ge em be ri test -
ben: „Már fény lik az iga zi vi lá gos ság, és aki sze re ti az ő em ber tár sát, az a
vi lá gos ság ban ma rad.” (1Jn 2,8.10; LK) Jé zus meg gyó gyí tot ta a ka per na u -
mi po gány szá za dos bé na szol gá ját; de ez nem „táv gyó gyí tás”! „Uram, (…)
csak egy szót szólj…” „Menj el, és le gyen a te hi ted sze rint.” (Mt 8,8.13) Lu -
ther sze rint: „Ez a tör té net két fé le, il let ve ket tős cso dá ról szól. Jé zus nem
ma gá ért, ha nem ér tünk tett ilyen cso dát. De azok a cso dák, mint ami lyen
a ka per na u mi ró mai szá za dos hi te is – foly ta tód nak, és mind vé gig meg -
ma rad nak.” Pál sze rint az evan gé li um ban „Is ten a ma ga igaz sá gát nyi lat -
koz tat ja ki” min den em ber nek. Már a pró fé ta hir det te: „Az igaz em ber pe -
dig hit ből fog él ni.” (Róm 1,17; lásd Hab 2,4) Az Is ten től ren delt idő ben, „azon
a na pon Egyip tom és Asszí ria mel lett Iz rá el, mint har ma dik or szág, ál dás
lesz a föl dön”, mert né pei „meg tér nek az Úr hoz” (Ézs 19,24.22). A nagy szá -
raz sá got kö ve tő éh ín ség ide jén Is ten Il lést küld te el a sa rep tai öz vegy hez,
aki nek en ge del mes hi te ál tal „a lisz tes fa zék nem ürült ki, az ola jos kor só sem
fo gyott ki, az Úr ígé re te sze rint” (1Kir 17,16). A po gá nyok le en dő apos to lát,
vá lasz tott esz kö zét Jé zus sze mé lye sen „misszi o nál ta” a da masz ku szi úton,
ahol meg tör tént a „pál for du lás”: „Én va gyok Jé zus, akit te ül dö zöl.” Amint
Pál új ra lá tott, „azon nal hir det ni kezd te a zsi na gó gák ban Jé zus ról, hogy ő
az Is ten Fia” (Ap Csel 9,5.20). A mai ch ris ti a nu sok nak, az az misszi o ná ri -
u sok nak sincs más kül de té sük! Na o mi az éh ín ség mi att ment el Bet le hem -
ből Mó áb or szá gá ba, de amint az el múlt, fér je és fi ai ha lá la után vissza tért.
A mó á bi me nye, Ruth ve le ment: „Mert aho vá te mégy, oda  me gyek (…). Né -
ped az én né pem, és Is te ned az én Is te nem.” (Ruth 1,16) Mi vel a zsi dók ká -
ro mol va el le ne mond tak Pál be szé dé nek, el uta sí tot ták Is ten igé jét, így ő
a po gá nyok hoz for dult: „Mert így pa ran csol ta meg ne künk az Úr: Po gá nyok
vi lá gos sá gá vá tesz lek, hogy üd vös sé gük légy a föld vég ső ha tá rá ig.” (Ap Csel
13,47) A pró fé ta e sza va (lásd Ézs 49,6) Jé zus ban vált va ló ra, de ő min den
kö ve tő jé re rá bíz ta az evan gé li um hir de té sét (lásd Mk 16,15). Jé zust el uta -
sí tot ták Ná zá ret ben, s sza ka dék ba akar ták ta szí ta ni. „Bi zony, mon dom nék -
tek, hogy egyet len pró fé ta sem ked ves a ma ga ha zá já ban.” (Lk 4,24) Is ten
po gány misszi ós mun ká ja az üveg ten ger nél ér cél ba; „mert a né pek el jön -
nek mind, és le bo rul nak előt ted…” (Jel 15,4) „Jő min den táj ról, együtt éne -
kel… / Hal le lu ja! Hal le lu ja!” (EÉ 454,7)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
A he lyi lap Hit élet cí mű ro va tá ban ol -
vas tam mos ta ná ban egy cik ket,
amely ben az ate is ta szer ző ar ról ír, mi -
ként ke res te an nak le he tő sé ge it, hogy
gyer me ke it a „jó ság ról” ta nít sa anél -
kül, hogy uta lá so kat ten ne a Bib li á ra. 

Mi köz ben a ta ní tá sát alá tá masz tó
alap el ve ket ma gya ráz ta, két mot tót
idé zett: „Úgy bánj az em be rek kel,
ahogy ve led sze ret néd, hogy bán ja nak.
És ak kor is cse le kedj he lye sen, ami kor
sen ki sem lát ja, mit te szel.” El fe lej tet -
te meg em lí te ni – bár le het, nem is volt
tu da tá ban –, hogy mind két em lí tett
alap elv bib li ai ere de tű. Az el ső meg -
ál la pí tást Jé zus tet te (lásd Má té evan -
gé li u ma, 7,12), sőt a má so dik is Jé zus -
tól szár ma zik (Má té evan gé li u ma,
6,1–4). Mind a két ki je len tés a He gyi
be széd ré sze ként sze re pel a Bib li á ban. 

A szer ző úgy utalt a „jó ság ra”,
mint va la mi alap ve tő do log ra, amely
ter mé sze te sen és ma gá tól mű kö dik,
ha ké szek va gyunk ki pró bál ni. Ez zel
el len tét ben Jé zus egy di lem má ra
mu ta tott rá, ami kor (lásd Mt 19,16–
17) egy gaz dag fi a tal em ber fel tet te ne -
ki a kö vet ke ző kér dést: „Mes ter, mi jót
te gyek, hogy el nyer jem az örök éle tet?”
„Mi ért kér de zel en gem a jó ról? – fe -
lel te ne ki Jé zus. – Csak egy van, aki
jó. Ha pe dig be akarsz men ni az
élet re, tartsd meg a pa ran cso la to kat.”

Jé zus azt ta ní tot ta en nek a ve ze tő -
nek – aki min den bi zonnyal el is mert
üz let em ber vagy vál lal ko zó volt a vá -
ros ban –, hogy vég ső ér te lem ben a jó
az Is ten nel va ló kap cso lat ból szár ma -
zik, nem csu pán ne mes el gon do lá -
sok ból. Az a gond, hogy még ha
őszin tén tö rek szünk is jó dol gok
cse lek vé sé re, so ha sem le he tünk biz -
to sak mo ti vá ci ónk tisz ta sá gá ban.
Ahogy a Bib lia is le ír ja: „Csa lár dabb
a szív min den nél, ja vít ha tat lan; ki
tud ná ki is mer ni?!” (Jer 17,9)

Va jon min dig száz szá za lé kig biz to -
sak le he tünk ab ban, hogy ami kor egyik
ügy fe lünk nek vagy mun ka tár sunk nak
va la mi vel ked ves ke dünk, azt nem
azért tesszük, hogy el nyer jük a tet szé -
sét?! Vagy eset leg azért, hogy le kö te -
lez zük, és a jö vő ben, ami kor al kal ma
nyí lik rá, va la mi lyen szí ves ség gel vi szo -
noz za? Le het, hogy va ló ban jó, amit te -
szünk – de az in dí té kunk ta lán pusz -
tán annyi, hogy ne künk is jó le gyen. 

Ezért ír ta Pál apos tol: „…nin csen,
aki jót te gyen, nincs egyet len egy sem.”
(Róm 3,12) Nem azt mond ta, hogy le -
he tet len jót cse le ked nünk, ha nem
azt, hogy még a leg jobb szán dé kun -
kat is be szennye zi a bűn, ame lyet a
Bib lia az Is ten el le ni lá za dás sal azo no -
sít, mert ön ma gunk és önös ér de ke -
ink leg jobb ki szol gá lá sá ra tö rek szünk. 

Van nak, akik az ere den dő em be ri
jó ság mel lett tör nek lán dzsát, és a go -
noszt az em be ri vi sel ke dés tor zu lá sá -
nak tart ják. De ha őszin ték va gyunk,
ak kor be kell lát nunk, hogy gyak ran

a leg jobb szán dék el le né re is si ke rül
olyasmit vég hez vin nünk, amiről tud -
juk, hogy el fo gad ha tat la n, vagy bár
ön ma guk ban jó dol go kat te szünk,
rossz az in dít ta tás. 

Va jon mind ez azt je len ti, hogy a jó
cse lek vé se a mun ka he lyün kön, ott -
hon vagy a la kó kö zös ség ben ér tel -
met len do log? El len ke ző leg – de fel
kell is mer nünk a jó for rá sát. Ahogy
Jé zus ki je len ti (lásd Jn 15,5): „…nél kü -
lem sem mit sem tud tok cse le ked ni”, az
ar ra utal, hogy az iga zi jó ság, amely
men tes az önös ér de kek től, csak Is -
ten ben nünk és ál ta lunk mun kál ko -
dó ere je ál tal ér he tő el. 

Jó nak len ni és jót ten ni ki vá ló do -
log és kí vá na tos alap elv mind annyi -
unk szá má ra éle tünk min den te rü le -
tén. Csak ne fe led jük, hogy a jó ság
alap ja Is ten tör vé nyei! Még ak kor is,
ha van nak, akik ezt vi tat ják, vagy akár
Is ten lé tét sem is me rik el. 

g Rick Boxx 
(For rás: Mon day Man na)

Jó nak len ni – Is ten nél kül?!

Má té evan gé li u ma 7,12 • Az arany sza bály: „Amit te hát sze ret né tek,
hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve -
lük, mert ez a tör vény, és ezt ta nít ják a pró fé ták.”

Má té evan gé li u ma 6,1–4 • „Vi gyáz za tok: a ke gyes sé ge te ket ne az em -
be rek előtt gya ko rol já tok, hogy lás sa nak ti te ket, mert így nem kap tok
ju tal mat mennyei Atyá tok tól. Ami kor te hát ado mányt adsz, ne kür töl -
tess ma gad előtt, aho gyan a kép mu ta tók te szik a zsi na gó gák ban és az
ut cá kon, hogy di csér jék őket az em be rek. Bi zony, mon dom nék tek: meg -
kap ták ju tal mu kat. Te pe dig ami kor ado mányt adsz, ne tud ja a bal
ke zed, mit tesz a jobb, hogy ada ko zá sod ti tok ban tör tén jék; a te Atyád
pe dig, aki lát ja, ami ti tok ban tör té nik, meg fi zet ne ked.”

Má té evan gé li u ma 19,16–17 • Oda ment hoz zá va la ki, és ezt kér dez -
te: „Mes ter, mi jót te gyek, hogy el nyer jem az örök éle tet?” Ő így
vá la szolt ne ki: „Mi ért kér de zel en gem a jó ról? Csak egy van, aki jó. Ha
pe dig be akarsz men ni az élet re, tartsd meg a pa ran cso la to kat.”

Já nos evan gé li u ma 15,5 • „Én va gyok a sző lő tő, ti a sző lő vesszők: aki
én ben nem ma rad, és én őben ne, az te rem sok gyü möl csöt, mert nél -
kü lem sem mit sem tud tok cse le ked ni.”

So ha sem gon dol tam vol na, hogy a já -
rás va la ha mun kát fog je len te ni. Azt
sem, hogy a ku tyám visz majd sé tál -
ni en gem. 

A spor to lás ban edző dött, ám a sok
bal eset ben tört-zú zott láb nem fo gad
szót úgy, mint kel le ne, il let ve ahogy
el vár nám tő le.

Bal, jobb, bal jobb… csak gye rünk
to vább, nem le het ab ba hagy ni. Nem
bi zony! Ezt nem! A ke nu zást, azt
igen, mert a víz egy szer-két szer már
meg tré fált. Le het, hogy nem is tré fá -
nak szán ta. A sí e lést is, mert ha a lé -
cek már nem kö ve tik pon to san a pa -
ran csot, nem úgy, nem ar ra men nek,
ahogy a fe jem akar ja, ak kor sür gő -
sen ab ba kell hagy ni.

Mit is még? Hát per sze! A kap ko -
dást, a hir te len ke dést. Az egyen súly
ha mar fel bo rul.

Bal, jobb, bal, jobb… 
Biz to san jól van az ki ta lál va, hogy

az agy ma gas ren dű sza bá lyo zó sze -
re pe oda-vissza jól mű kö dik, és fi gyel -
mez te tést küld, ha sok az eről kö dés,
na gyobb a ter he lés. 

Hogy va la mi kor ez nem volt szem -
pont? Per sze, hogy nem! Mi ért lett
vol na? Hi szen enyém volt a vi lág,
sem mi sem je len tett ve szélyt, a mo -
tor ke rék pár gáz mar ko la ta igen
lendületesen mű kö dött, is me ret len
volt a fé le lem. Két zsák ce ment egy -
szer re? Nem volt ér de kes. Csép lő gép
mel let ti zsá ko lás, ké ve a do ga tás?
Fe led he tő volt az es tén kén ti fá radt -
ság. Ak kor!

Bal, jobb, bal, jobb…
Mi lyen sér tő volt, ha en gem va la -

ki fi gyel mez tet ni mert, hogy „az egész -
ség csak egy sze ri, és ha nem vi gyá -

zol…” Do hány zás, jó kis iszo ga tá sok
a barátok kal… Az idő meg csak ha -
ladt, ahogy kell.

Ami kor anyá nyi lá nyok vagy ép -
pen fi a tal anyu kák gye re ket ve zet -
ve elő ször kö szön tek „Csó ko lom”-
ot, hi á ba néz tem hát ra, sen ki sem
állt mö göt tem. Majd egy re szo mo -
rúb ban vet tem ész re, hogy mind
ke ve seb ben jár nak már előt tem, és
egy re töb ben mö göt tem… Sor ra
men nek el, és egy re ke ve seb ben van -
nak, akik kel em be ri szót le het vál -
ta ni. És ha írok va la mit, egy re több
a pont he lyett a gon do lat jel, kér dő -
jel, egy re több a fél be ha gyott mon -
dat, a há rom pont tal…

Bal, jobb, bal, jobb…
A ku tya még egy ál ta lán nem fá -

radt, ne kem vi szont már je lez nek a
tér de im, las san ha za kell indul ni.
Sem mi gond (?), jól va gyok, a „Gé za
bá csi, mi lyen jól néz ki, sen ki se
gon dol ná” már nem min dig esik jól.
Amed dig az ak ku mu lá tort meg a
mo tort be tu dom emel ni a csó nak ba,
ad dig a hor gá szás is megy még. Meg
a sá to ro zás, bog rá cso zás. Két fi am és
egy-két ba rát még ve lem tart. A Ba -
la ton ed dig még sze re tett.

Bal, jobb…
Mi cso da os to ba ság! Mért nem

„jobb, bal” a sor rend? Csak nem az át -
ko zott po li ti ka? Bu ta gon do lat! A
bal a szív ol da la, az a leg fon to sabb!
Min den on nan in dul, és ott is ér vé -
get. Csak az bír ja még so ká ig! Ak kor
sem mi baj!

Ugye te, ott fent, meg en ge ded?
Ak kor egy da ra big még: bal,

jobb…
g Dr. Sch rott Gé za

Bal, jobb, bal, jobb…
A Spur geon-dí jas bap tis ta lel ki pász -
tor, dr. Sze be ni Oli vér új köny vé ben
– amely Küz de lem a hi tért cím mel a
Bap tis ta Ki adó tá mo ga tá sá val je lent
meg – a hit ről meg fo gal ma zott gon -
do la ta it fog lal ja össze. 

A tör té nész ként is mert szer ző ez -
út tal az em ber nek a hi tért foly ta tott
küz del mét vizs gál ja. A ke resz tény
hit nek nem csak az egyén éle té ben,
ha nem a gyü le ke ze ti és a tár sa dal mi
élet ben be töl tött sze re pét is elem zi.
A há rom ré szes kö tet írá sa i ban a
szer ző gaz da gon ka ma toz tat ja lel ké -
szi ta pasz ta la ta it, bő ven al kal maz za
az élet ből vett pél dá kat, jól hasznosít -
ja gaz dag tör té nel mi is me re te it, és ál -
lí tá sai iga zo lá sá ra friss él mé nyei kö -
zül fel hasz nál ja a 21. szá za di ke resz -
té nyek élet vi te lé vel kapcsolatos sze -
mé lyes meg fi gye lé se it.

Kö te té nek alap gon do la tát a Jú -
dás le ve lé ben ol vas ha tó fel szó lí tás ad -
ja: „…küzd je tek a hi tért, amely egy -
szer s min den kor ra a szen tek re bí za -
tott.” (Júd 3) Az el ső fe je zet ben az
egyén és a hit kap cso la tát elem zi.
Vissza té rő en hang sú lyoz za, hogy a
sze mé lyes hi tért min den ki nek egyé -
ni leg kell küz de nie. Le szö ge zi, hogy
a di men zi ó kon fe lül ál ló hit nél kül
nem lé tez het az em ber. Rá mu tat az
át lag em ber hit dol gá ban ta pasz tal ha -
tó tá jé ko zat lan sá gá ra, a hit fo gal mát
öve ző tév esz mék re is, pél dá ul hogy
a hi tet meg le het ta nul ni, vagy hogy
a hit hez meg fe le lő mű velt ség szük -
sé gel te tik. 

Az ol va só elé tárt gon do lat sor ki -
tér ar ra a meg ál la pí tás ra is, hogy a hit
ké pes sé ge ki zá ró lag em be ri tu laj -
don ság, s a szer ző mind járt úgy ér -

té ke li a ki nyi lat koz ta tás Is te né be ve -
tett sze mé lyes hi tet, hogy az a leg na -
gyobb ál dás az egyén szá má ra, amely
nö ve li az élet ér té két és szép sé gét.
Vall ja, hogy a hi tért ví vott küz de lem -
ben tel je sed het ki iga zán az egyén lel -
ki sé gé nek gaz dag sá ga és szép sé ge. 

A má so dik fe je ze t ben fő ként ar ra
mu tat rá a szer ző, hogy mi lyen je len -
tős sze rep jut egy adott gyü le ke zet

lel ki sé gé nek az egyén sze mé lyes hi -
té nek ala kí tá sá ban. Kü lön bö ző ol dal -
ról vizs gál ja meg a gyü le ke zet éle tét
mint az egyén hi tét be fo lyá so ló fon -
tos té nye zőt.

A tár sa da lom és a hit kap cso la tát
tár gyal ja a har ma dik fe je zet. A tár sa -
dal mat mint a hit küz dő te rét áb rá zol -
ja, ahol az egyén nek a sze mé lyes hi -
tért foly ta tott küz del mé ben szá mos
ne héz sé gen át kell győz nie. A könyv
egé szét át szö vi az a lé nye ges meg ál -
la pí tás, hogy az egyén hi te Is ten

őszin te el fo ga dá sá val tel je sed het ki.
Sze be ni Oli vér sür ge ti, hogy a je len
tár sa dal mi vál to zá sa it kö ve tő en ke -
rül je nek he lyük re az ér té kek, köz tük
az em be rek sze mé lyes hi te is, mert „a
jö vő olyan lesz, ami lyen a hi tünk Is -
ten ben” – idé zi egy ame ri kai meg a -
gyü le ke zet lel ki pász to rát. Majd így
fog lal ja össze a köny vé ben több mint
száz ol da lon tár gyalt té mát: „A hit az
em bert ma ga sabb szint re eme li, fé -
nye sí ti ké pes sé ge it, és al kal mas sá
te szi fe le lős tár sa dal mi gon dol ko dás -
ra. A ke resz tyén hit ér ték te rem tő
több let, és aki a hit út ját vá laszt ja, an -
nak szá má ra Is ten ka put nyit a bol -
dog jö vő fe lé!”

Sze be ni Oli vér lel ki pász tor köny -
vé nek hi te les sé gét sze mé lyes élet gya -
kor la ta, a Jé zus Krisz tus ba ve tett
élő hi te bi zo nyít ja, mert ő is vall ja Lu -
ther rel, hogy „so la fi de”, és meg győ -
ző dés sel ének li dr. Bá csi Sán dor nak
G. F. Hän del dal la má ra írt nagy sze -
rű ének szö ve gét: „Csak a hit, s ez elég!
/ Ez szi lárd jó alap. / A harc ban ez se -
gít, / És di a dalt ez ad. / Én ren dü let -
le nül hi szek, / Így jól küz dő győz tes
le szek.” (Bap tis ta gyü le ke ze ti éne -
kes könyv 400) 

g Ma ro si Nagy La jos
szer kesz tő, a Prúsz ala pí tó tag ja

Dr. Sze be ni Oli vér: Küz de lem a hi tért.
Bu da pest, 2010. Ára 800 fo rint. Kap -
ha tó a Huszár Gál papír- és köny -
vesboltban (1052 Budapest, Deák Fe -
renc tér 4.), a baptista könyvesboltban
(1068 Budapest, Benczúr u. 31.), il letve
megrendelhető a szerző meg bí zott já -
nál a 20/886-0370-es telefonszámon.

Küz de lem a hi tért
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A tör té net akár ma is ját szód -
hat na. Vagy leg alább is né hány
hó nap múl va, ami kor for ró a
le ve gő, és hű sít a Ba la ton vi ze.
Egy fi a tal em ber ér ke zik a ma -
gyar ten ger part já ra. A kül föl -
di fiú bi zony könnyen fel kel ti a

ti né dzser lá nyok ér dek lő dé sét.
Csak hogy a tör té net vé gé re ki -
de rül: sem mi és sen ki nem az,
ami nek és aki nek lát szik. Fe -
jes End re tör té ne té hez Pres ser
Gá bor írt mu zsi kát. Így szü le -
tett meg a Jó es tét, nyár, jó es -
tét, sze re lem cí mű ze nés da rab,
ame lyet ja nu ár 26-án, majd
feb ru ár 3-án, 8-án, 9-én és
12-én ját sza nak Bu da pes ten, a
Nem ze ti Szín ház ban. A szín -
pa don olyan nagy sze rű mű vé -
szek lát ha tók, mint Tö rő csik

Ma ri, Schell Ju dit, Pé ter fy Bo -
ri és Hol ló si Fri gyes.

Ha te nem sze ret néd a vé -
let len re bíz ni az is mer ke dést,
a Ba la ton he lyett a vi lág há lón
ször fözz! Per sze ott sem mind -
egy, mer re… Ta lán még azt

sem tud tad, hogy van Fa ce -
book, ami kor már lé te zett
evan gé li kus kö zös sé gi ol dal. A
my Lu ther ja nu ár 31-én ün -
nep li har ma dik szü le tés nap ját,
amely jó ap ro pó le het ar ra,
hogy te is csat la koz zál eh hez
a vir tu á lis kö zös ség hez. Az
ol dalt el ső sor ban kö zép is ko lás
és a fel ső ok ta tás ban ta nu ló
fi a ta lok lá to gat ják, akik meg -
oszt ják egy más sal, mi tör té nik
ve lük min den nap ja ik ban. Re -
giszt rá ció után te is fel tölt he -

ted ked venc fo tó i dat, be szá -
mol hatsz ró la, ha igent mon -
dott a tánc fel ké rés re szí ved vá -
lasz tott ja a sza lag ava tón, vagy
imád sá gos gon do la to kat kér -
hetsz az előt ted ál ló vizs gák -
hoz az is me ret len is me rő sök -
től. De ver se ket és jó po fa vi -
deo kli pe ket is meg oszt hatsz az
ol dal lá to ga tó i val. Hidd el, ha
meg is mer kedsz a my Lu ther
törzs fel hasz ná ló i val, gyak rab -
ban fo god meg nyit ni az ol dalt,
mint elekt ro ni kus pos ta fi ó -
ko dat. Kat tints, és is mer kedj
a www.my lu ther.hu ol da lon!

Ugyan mi hasz nál ha tót
mond hat ne ked, egy evan gé -
li kus fi a tal nak egy idős ka to -
li kus szer ze tes? Na gyon so kat.
Ta nul hatsz tő le bé kes ség re
tö rek vést, élet sze re te tet és
to le ran ci át. A szer ze test úgy
hív ják, hogy Ne mes Ödön. A
Har mat Ki adó szer kesz tő jé vel,
Na szá di Krisz tá val ült le be -
szél get ni. A je zsu i ta pap igen
ka lan do san él te több mint
nyolc év ti ze dét. A vas füg gö -
nyön meg ta lál va a rést egé -
szen Ja pá nig ment, ahol meg -
is mer ke dett a szi get or szág
kul tú rá já val. Most pe dig ab -
ban se gít ne künk, mi ként él -
he tünk sza ba don, öröm mel és
sze re tet tel. Sza ba don, öröm -
mel, sze re tet tel – ez a könyv
cí me is. Fel tét le nül a pol co don
van a he lye!

g Je n 

OSZ TO ZÓ

Is mer ke dés szín pa don,
világhá lón és könyv ben

Most biz to san min den ki meg le pő dik, de ez az
igaz ság: az alatt a tíz év alatt, amíg egye te mek -
re, fő is ko lák ra jár tam, én a vizs ga idő sza kot sze -
ret tem a leg job ban. Sze ret tem, hogy ma gam
oszt ha tom be az idő met, és még ha ez nem is
min dig si ke rült – olyan kor jöt tek a „12 óra alatt
tölt sünk be a fe jünk be 2400 ol dalt” jel le gű őrü -
le tek –, él vez tem, hogy hagy tak ol vas ni, ta nul -
ni, és hogy mind er ről az tán még be is szá mol -
hat tam a vizs gá kon.

A tud ni va lók ki- és be lé leg zé se. Er ről szól a
vizs ga idő szak, és az éle tünk rit mu sa is ha son -
ló. Be fo ga dás, töl te ke zés és má sok ra fi gye lés,
ki fe lé for du lás egyen sú lyá ra tö rek szünk.

Per sze né ha fel bo rul a har mó nia, és a vizs -
ga idő szak is nagy haj tás, hogy meg le gyen a ket -
te sed, vagy hogy vi rít hass az in de xed del, hogy
min den ki lás sa a ká vé zó ban, mek ko ra okos vagy.

De va jon tu dod-e, hogy mit sze ret nél az
éle ted del kez de ni? Vagy csak kell a dip lo ma, mert
az olyan jól néz ki? Mi alap ján vá lasz tot tál pá -
lyát? Hogy mi ből vol tak jó je gye id? De mi az,
ami hez va ló ban te het sé ged van? Is me red ma -
gad? Tu dod, hogy mi re vágysz? Ami re te vágysz?

A sze re tet him nu szon gon dol kod tam ma.
Azon, hogy giccses es kü vői pré di ká ci ók szá zai,
igés la pok mi ri ád jai és ron da ke resz tény bög rék
sem tud ják ki nyír ni. Pál sze re tet him nu sza (1Kor
13) az egyik leg le nyű gö zőbb szö veg az Új szö vet -
ség ben. És va ló ban gyö nyö rű – bár en nek a szép -
ség nek sem mi kö ze nincs a ro man ti ká hoz.

Pál nem azért ír ta a sze re tet him nuszt a ko -
rinthu si gyü le ke zet nek, hogy szen ti men tá lis ol -
vas mány le gyen az es kü vő i ken. Ez egy óri á si
nagy bal ho rog volt az ar cuk ba. Ve sze ked tek és
ver seng tek. Vol tak kö zöt tük iga zán ki rály te -
het sé ggel bí rók és gya lá za to sak is. Ki csi nye sek
vol tak, ön tel tek és ne vet sé ge sek. Nem tud ták,
kik is ők, és Pál meg pró bál ta em lé kez tet ni rá
őket.

De nem tör té ne lem ről, bio ló gi á ról vagy

szo cio ló gi á ról be szélt ne kik, ha nem a sze re tet -
ről. Nem a sze re tet ről mint ér ze lem ről, nem a
sze re lem ro man ti ká já ról, ha nem a sze re tet ről
mint ere det ről. A sze re tet ről mint for rás ról. A
sze re tet ről mint Is ten ről és Is ten ről mint Sze -
re tet ről.

En nek a sze re tet nek sem mi kö ze nincs a kel -
le mes ér ze lem hez, sőt még csak nem is az ér -
zel mek ről szól, ha nem az igaz ság ról. Ar ról az
igaz ság ról, hogy kik is va gyunk va ló já ban Is ten
sze mé ben, aki tö ké le te sen is mer ben nün ket, és
hogy mi re is kap tunk tő le el hí vást.

Is ten sze re te té nek a tük re az, amelybe nézve
el tud juk dön te ni, hogy a he lyün kön va gyunk-
e, amely ben tisz tán lát hat juk ma gun kat ak ként
a ra gyo gó lény ként, aki nek Is ten hi va tást ad.

Most azt gon do lod, hogy ál mo do zó va -
gyok? Nel son Man de la mond ta: min den do log
le he tet len nek tű nik, amíg el nem vé gez zük.
Úgy hogy a ma gam ré szé ről azt mon dom, járd
a ne ked ren delt utat, és ne érd be ke ve seb bel
a tel jes nél, amellyel Is ten meg aján dé koz.

g Kör mendy Pet ra

PA L AC K P OS TA

Szeretettükör

Név jegy:

Kör mendy Pet ra

Egye te mi lel kész ként dol go -
zom Bu da pes ten, az egye -
te mi és főiskolai gyü le ke -
 zetben. Egy olyan kör ben,

amely ben bár ki ott hon ra ta lál hat, amely ben
min den ki egyen lő, és amely ben ér min dent
meg kér dez ni és meg kér dő je lez ni, és amely -
ben vá la szo kat is le het ta lál ni. Olyan kö zös -
ség az ál munk, amely nem gon do la tok ból
és ki üre se dett for mák ból épí tett fa lak kal ve -
szi kö rül ma gát, ha nem élő, min dig meg úju -
ló, s egye dül Krisz tus, a sza ba dí tó Is ten sze -
re te te kö ré épül.

Gon dol junk be le, mennyi kér -
dés ke ring het ezek ben a na -
pok ban fi a ta lok tíz ez re i nek a
fe jé ben, mennyi ál mat lan éj -
sza ka, vi ta és be szél ge tés,
mennyi kó sza hír, mennyi té -
ves vagy igaz in for má ció után
jut nak el odá ig, hogy meg ne -
vez zék a há rom ki vá lasz tott
kép zést!

A pél da ked vé ért te gyük
fel, hogy fi a tal hő sünk a Sze -
ge di Tu do mány egye tem Ju -
hász Gyu la Pe da gó gus kép ző
Ka rán meg hir de tett gyógy pe -
da gó gi a szakot je lö li meg el ső
he lyen. A tel jes ség igé nye nél -
kül ve gyük sor ra, mennyi min -
dent kel lett mér le gel nie ah hoz,
hogy meg szü les sen a dön té se.

Ha kel lő kép pen el hi va tott,
mert min dig is tud ta, hogy
gyógy pe da gó gus sze ret ne len -
ni, ak kor „csu pán” azt kell fel -
mér nie, hol ok tat ják a leg ma -
ga sabb szín vo na lon az or szág -
ban a vá lasz tott tu do mány te -
rü le tet a www.fel vi.hu ol dal
adat bá zi sá ban ta lál ha tó húsz
gyógy pe da gó gia-kép zés kö -
zül. A „fel mé réshez” szükséges
tud nivalók – mi lye nek a ta ná -
rok, a kö zös ség, az el he lyez ke -
dé si le he tő sé gek és így to vább
– ál ta lá ban száj ha gyo mány
út ján terjednek. Olya no kat
ér de mes meg kér dez ni, akik
az adott szak ra jár nak, vagy ott
vé gez tek. Per sze ez sem száz -
szá za lé kos in for má ció, hi szen
könnyen le het, hogy hő sünk
tel je sen mást vár a kép zés től,
mint a meg kér de zet tek. De
van nak sta tisz ti kák vagy in ter -
ne tes fó ru mok is, ame lyek se -
gít he tik az el iga zo dást.

Abban az esetben, ha az il -
le tő nem sze ge di la kos, azt is
mér le gel nie kell, hogy el sza -
kad jon-e ott hon ról – adott
eset ben az or szág má sik vé gé -
ből –, vál lal va a kol lé gi u mi élet
ki für kész he tet len, ugyan ak -
kor fe lejt he tet len ös vé nye it.
Rá adá sul a kol lé gi um mal na -
gyon mel lé is le het fog ni, hi -
szen a ma gyar or szá gi di ák -
szál lá sok je len tős ré sze nem
vagy alig üti meg az eu ró pai
szín vo na lat, ami ért per sze a

kol lé gi u mi kö zös sé gi élet jócs -
kán kár pó tol hat, ám pél dá ul
egy tíz eme le tes fő vá ro si kol lé -
gi um ban, ahol sem mi lyen kö -
zös sé gi tér nincs, ez sem ala -
kul ki egy könnyen. 

Ezért ér de mes, ha le he tő ség
adó dik rá, szak kol lé gi um ba
is je lent kez ni, aho vá ugyan
van fel vé te li, vi szont ál ta lá ban
igé nye sebb a szál lás, és ki -
sebb a la kó kö zös ség, több -
nyi re ha son ló szak te rü let ről
ér kez nek a di á kok, és szá mos
dél utá ni kö zös prog ram
és/vagy kur zus kö zül le het
vá lasz ta ni, ame lyek a szak -
mai fej lő dést is se gí tik. Nem
utol só sor ban pe dig a szak -
kol lé gi u mi múlt rend kí vül jól
mu tat hat majd az ön élet raj -
zunk ban.

Fel te het jük ugyanakkor azt
is, hogy hő sünk al bér let be
sze ret ne köl töz ni, amely nek a
kol lé gi um mal szem ben szám -
ta lan elő nye van, per sze hát -
rá nya is akad bő ven. Ilyen kor
azt ér de mes el ső sor ban mér -
le gel ni, hogy ez a meg ol dás
mennyi re ter he li plusz költ sé -
gek kel a csa lá di kasszát, ame -
lyet az egye te mi évek al bér let
nél kül is meg le he tő sen meg -
vi sel nek.

Vé gez zünk egy gyors fej szá -
mo lást: ha ma ra dunk a kol lé -
gi um nál, ak kor ha vi 10 000–
15 000 fo rint tal kell szá mol -
nunk, az ét kezés re szánt pénz
ha von ta 20 000–25 000 fo -
rint, a ha za u ta zás kö rül be lül
10 000 fo rint (ez ter mé sze te -
sen at tól függ, mi lyen messze
la kik az il le tő). És ak kor még
nem szá mol tunk a tö meg köz -
lekedéssel, a tan köny vek, jegy -

ze tek be szer zé sé nek költ sé -
ge ivel, nem be szél ve a kö zös -
sé gi és/vagy kul tu rá lis élet re
(mo zi, szín ház, ki ál lí tás, kon -
cert), eset leg a ru ház ko dás ra
szánt összeg ről.

Mind ezek ha von ta össze sen
kö rül be lül 60 000–70 000 fo -
rin tot tesz nek ki, ami ből ké -
nyel me sen le het él ni és fi a tal -
nak len ni. Ter mé sze te sen „ext -
rák” nél kül ke ve sebb pénz ből
is ki jö he tünk, ám sze mé lyes
ta pasz ta lat ból tu dom, hogy a
kö zös sé gi és kul tu rá lis élet
örö me it, a kül föl di kon fe ren -
ci á kat és ösz tön dí ja kat nem
ér de mes meg spó rol ni az egye -
te mi évek alatt. Ezért le het di -
ák mun kát is vál lal ni az is ko la

mel lett, de szü lői tá mo ga tás
nél kül az ösz tön díj és a szo ci -
á lis tá mo ga tás Ma gyar or szá -
gon ön ma gá ban nem elég a
meg él he tés hez. Ugyan ak kor
szá mol ni kell az zal is, hogy a
fő vá ros ban lé nye ge sen drá -
gább az élet.

Aki pedig nem államilag
fi nanszírozott, hanem költ -
ség térítéses képzésben vesz
részt, annak tandíjat is kell fi -
zet nie. A példaként vá lasz -
tott gyógypedagógia szakon ez
145 ezer forint félévenként.

Az anya gi hely ze ten túl a fel -
vé te li után a leg több azon mú -
lik, hogy hő sünk ta lál-e meg fe -
le lő kö zös sé get, amely ben ba rá -
tok ra lel het, amely nek tel jes ér -
té kű tag ja le het, ahol se gí tik,
oda fi gyel nek és szá mí ta nak rá.

Ma gyar or szá gon je len leg
Bu da pes ten, Deb re cen ben,
Mis kol con, Pé csett, Pi lis csa bán
és Sze ge den mű kö dik evan gé -
li kus egye te mi gyü le ke zet,
ame lyek ben szám ta lan kü lön -
bö ző kö zös sé gi prog ram kö zül
le het vá lasz ta ni, és ahol a lel -
ké szek öröm mel áll nak a fel ső -
ok ta tás új don sült pol gá ra i nak
ren del ke zé sé re. Ke resz tény
kö zös sé ge ink tárt ka rok kal
vár nak min den újon nan ér ke -
zőt. Ér de mes fel ke res ni őket,
hi szen kö zös ség nél kül el ér ték -
te le ne dik a sza bad idő, si vár
és szür ke ma rad az egyéb ként
von zó és szí nes di ák élet.

g La borczi Dó ra

Ka pu nyi tá si pá nik
b Idén a ta va lyi nál 841-gyel több kép zés kö zül vá laszt hat -

nak a fel ső ok ta tás ba ké szü lők: 3256 alap kép zés, 85 egy -
sé ges és osz tat lan, 1455 fel ső fo kú szak kép zés és 3484 mes -
ter kép zés áll ren del ke zé sük re, ame lyek kö zül feb ru ár 15-
ig csak hár mat je löl het nek meg. Nem va gyok ma te ma ti -
kus, de ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a le het sé ges
kom bi ná ci ók szá ma az el vi sel he tő ség ha tá rát sú rol ja. A
dön tés te hát nem egy sze rű – rá adá sul a pont ha tá rok meg -
ál la pí tá sa után is adód hat nak nem várt for du la tok, ha az
érin tet tek a je lent ke zé si la pok fel adá sa előtt meg fe led kez -
nek bi zo nyos dol gok mér le ge lé sé ről.
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Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit.
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Ke net tel jes, a köz ér dek re hi vat ko zó
szak mai és po li ti kai moz go ló dás ta -
pasz tal ha tó ez el len: van nak, akik úgy
vé le ked nek, hogy az érin tet tek igen -
is szen ved jék el má sod já ra is a ma -
gán szfé rá juk ba va ló il le ték te len be -
ha to lást, „kuk ko lást”. De az idő sebb
ge ne rá ci ó nak úgy rém lik, hogy a
ko ráb bi ál lam ban is a köz ér dek re hi -
vat koz va kuk kol tak. A mai ál lam
or gaz da, ha to vább ra is il le ték te le nül
ke ze li a ko ráb bi ál lam ál tal – a mai
vé le mény sze rint il le ték te le nül – be -
szer zett sze mé lyes in for má ci ó kat.
A ré gi hír szer zői mun ka el íté lé sé nek
alap ját kér dő je le zi meg az, ha a mai
ál lam az érin tet tek hoz zá já ru lá sa
nél kül ke ze li sze mé lyes tit ka i kat.

* * *

A kor mány terv ben a pusz ta jo gi
tisz tes sé gen túl me nő en van egy ke -
resz tény szem szög ből kü lö nö sen
nagy le he tő ség: a meg bo csá tás egy
kü lön le ges for má ja vá lik le he tő vé.

A ke resz tény em ber éle té ben a
meg bo csá tás je len tő sé ge amúgy is
nagy, mert Jé zus így ta nít imád koz -
ni: „…és bo csásd meg vét ke in ket, mi -
kép pen mi is meg bo csá tunk az el le -
nünk vét ke zők nek…” Már pe dig ez
ön ma gunk ra néz ve igen ve szé lyes ké -
rés. Olyan bo csá na tért imád ko zunk,
ami lyen re mi is ké pes nek bi zo nyu -
lunk az el le nünk vét ke zők kel szem -
ben. Hát bor zon ga tó ké rés! Nem?
Pe dig gya kor ta ép pen ezt kér jük.
Egye dül is, és kö zö sen is.

Min den na pi imád sá gunk tény le ges
je len té se sok eset ben te hát az, hogy
vét ke ink meg bo csá tá sa tör tén jen
ugyan olyan ta pin tat la nul és ir gal mat -
la nul, mint aho gyan az el le nünk vét -
ke zők höz vi szo nyu lunk gya kor ta.

Jé zus le ha jol, és a por ba ír, ami kor
a fa ri ze u sok a bű nös asszony meg kö -
ve zé sét kö ve te lik. A pa pí ro kat és
kar to no kat bál vá nyo zó és azok alap -
ján utol só előt ti íté le tet ülő em ber vét -
kei is csu pán a por ba írat nak, az az
nem kő be vé set nek. Krisz tus-kö ve tő -
ként ké pe sek va gyunk-e ugyan er re az
el le nünk vét ke zők kel szem ben?

Na gyon meg lep ne, ha be bi zo -
nyo sod na, hogy egyet len meg fi gye -
lőm se volt a leg jobb ba rá ta im, leg -
ked ve sebb ta ná ra im, pél da ké pe im és
párt fo gó im kö zött. Szin te biz to san
hír szer zé si cél pont tá tett en gem a fi -
a tal ko ri ki emel ke dő szak mai mun -
kám és az eb ből adó dó te kin té -
lyem. Ezek re nyil ván rá tett egy la pát -
tal a szár ma zá som. Én azon ban lá -
tat lan ban is meg bo csá tot tam a meg -
fi gye lő im nek. Pe dig ért hát rány úgy,
hogy mö göt te bi zal mas in for mált sá -
got sej tet tem.

De meg bo csá tot tam azok nak is,
akik nem ál la mi lag be szer ve zett
meg fi gye lő im vol tak, ha nem „csak”
szű kebb klikk ér de ke ket szol gál tak
ki az el múlt év ti zed ben. És ezért
nincs is ne kik ve lem kap cso lat ban
III/III-as dosszi é juk. Így ők most

gya nú fe lett ál ló, igaz em be rek nek
szá mí ta nak. A dosszi ét lan ság ál tal
meg iga zul tak. Ha bár elég gé fájt, amit
mű vel tek el le nem…

A kor mány ter ve fel csil lant ja előt -
tem a meg bo csá tás nak egy olyan
ke resz té nyi le he tő sé gét, hogy ne já -
rul jak hoz zá a meg fi gye lé sem eset le -
ge sen bi zo nyos sze mé lye ket érin tő,
szennyes vo nat ko zá sa i nak meg is -
me ré sé hez. Az az át vitt ér te lem ben én
is por ba ír has sam a ta lán leg jobb ba -
rá tom vagy eset leg az egyik leg ked -
vel tebb pro fesszo rom vét két.

Mi lyen szép le he tő ség, hogy no ha
a ke zem be ke rül a sze mé lyes tit ka im -
ról szó ló anyag, még sem hasz ná -
lom, nem szé gye ní tem meg nyil vá no -
san a meg fi gye lő met!

* * *

Apos to li le vél ben sze re pel a ta ní tás,
hogy a sze mé lyes konflik tus nem
ar ra va ló, hogy min den képp nyil vá -
nos ság elé vi gyük. Az apos to li le ve -
lek olyan ra nem ta ní ta nak, hogy az
„is mer jük meg múl tun kat” mot tó val
min den sze mé lyes do log ba kuk kol -
junk be le, és amit ta lá lunk, azt már
nyers, alap ku ta tá si anyag ként is vi -
gyük a nyil vá nos ság elé.

Ar ra a po gány is ké pes, hogy a
múlt meg is me ré se cí mén lo bog tas -
sa a ró la szó ló je len tést. És ha va la -
ki jó fa ri ze us, ak kor a je len tést nyil -
vá no san meg is bo csát ja, le he tő leg a
pi ac tér kö ze pén, hogy min den ki lás -
sa a meg bo csá tó jó sá gát. Krisz tus
azon ban en nél több re ta nít min ket,
ma ga sabb szin tet kí ván kö ve tő i től. A
jót és he lye set tit kon cse le ked jük,
pusz tán a jó ság és he lyes ség ked vé -
ért, nem pe dig a pi ac tér kö ze pén el -
ér he tő nyil vá nos el is me rés re mé -
nyé ben.

Ja val lom, hogy min den ki úgy bo -
csás son meg az el le ne vét ke zők nek,
ahogyan bo csá na tot kér és re mél min -
den na pi imád sá gá ban!

* * *

Töb ben az zal könnyí te nek a lel kü kön:
mi nek is bo csá ta ná nak meg, ha az el -
le nük vét ke ző nem kért bo csá na tot?
So kan össze té vesz tik a fe le ba rá ti el vá -
rá sok kap csán je lent ke ző vét kek fo gal -
mát az is te ni el vá rá sok kap csán je lent -
ke ző bűn fo gal má val. 

Az is te ni el vá rá sok kap csán az
em ber bűn val lást tesz Is ten előtt,
majd is te ni meg bo csá tás ban ré sze sül,
az az Is ten a Fia he lyet tes ál do za tá ra
te kint ve fel ol doz za őt az el kö ve tett
bűn kö té sé ből. Ilyen bűn bo csá nat hoz
va ló ban fel té tel a ke reszt teo ló gi á já -
nak szel le mé ben tett bűn val lás. 

Úr va cso rá hoz va ló ban fel té tel,
hogy előt te él jen az em ber a ke reszt
teo ló gi á ja ad ta le he tő ség gel. De a fe -
le ba rá ti el vá rá sok kap csán a vét kek
meg bo csá tá sá nak nem el en ged he tet -
len fel té te le a vét kek meg val lá sa és a
bo csá nat ké ré se. Sőt egye ne sen il le -
ne egy ol da lú an, elő re ir gal mas sá got
gya ko rol nunk. Lé lek ben fel ké szül ni
ar ra az es he tő ség re is, hogy ami kor
va la ki eset leg még is bo csá na tot kér

a vét ke i ért, ak kor majd az zal vá la szol -
has sunk, hogy mi már rég óta meg -
bo csá tot tunk a lel künk mé lyén. És ha
az il le tő ne künk há lál kod na, ak kor
mond juk csak sze ré nyen, hogy egye -
dül az Úré a di cső ség. Az Úr is min -
dent el ké szí tett elő re, még mi előtt mi
kér tük vol na.

* * *

Ahhoz nem kell hit, hogy ha va la ki
bo csá na tot kér, ak kor nagy ke gye sen
meg bo csás sunk ne ki. Ez csu pán egy
„elő ször ka pok va la mit, és utá na
adok ér te va la mit” szin tű ku fár ko dó
vi szony. Hit ah hoz kell, hogy az em -
ber az el le ne vét ke zők nek a meg bá -
nás leg ap róbb je le előtt is – te hát bár -
mi ne mű bo csá nat ké rést meg elő ző -
en is – ké pes le gyen úgy imád koz ni,
hogy „Uram, bo csáss meg az el le nem
vét ke zők nek”.

Gon dol junk hét köz na pi konflik tu -
sa ink ra szom szé dok kal, mun ka tár -
sak kal vagy akár sze ret te ink kel! Mi -
lyen sok olyan van ezek kö zött,
amely nem iga zán is te ni el vá rás, ha -
nem csu pán em be ri igény mi att ke -
let ke zett fe szült ség. Ké szek va gyunk
a fe szült ség ol dá sá ért el ső ként lép ni?
Ak kor is, ha a má sik fe let gon dol juk
vét kes nek a fe szült sé gért? Ak kor is,
ha a má si kat re mény te len alak nak
tart juk, és el ső lé pé sünk meg alá zó -
an egy ol da lú nak ígér ke zik?

Bi en ve nu püs pök az e vi lá gi igaz -
sá got szol gá ló csend őrök szá má ra
„nem tet te hoz zá fér he tő vé, tu do -
má nyo san ku tat ha tó vá” Je an Val je an,
a fris sen sza ba dult gá lya rab ezüst ét -
kész let-lo pá si vét két. Sőt a csend őrök
sze me lát tá ra az ezüst gyer tya tar tó -
kat is át ad ja a vét ke ző nek. Je an Val -
je an „ho má lyo san érez te, hogy a pap
bo csá na ta volt ed dig a leg erő sebb tá -
ma dás és a leg fé lel me te sebb ro ham,
amely meg ráz kód tat ta; hogy vég leg
meg ke mény szik, ha el len tud áll ni en -
nek az ir gal mas ság nak…” (Vic tor
Hu go: A nyo mo rul tak)

* * *
Édes apám ról ha lá la órá já ban le lop -
ták azt a jegy gyű rűt, amely ko ráb ban
az édes ap ja es kü vői gyű rű je volt,
majd nagy pa pám a szü le im nek aján -
dé koz ta az es kü vő re. Meg bo csá tot -
tam a tet tes vét két. A gyű rű ér de kes
tör té ne te mi att ma is rosszul esik az
el tű né se, de nem tar tom „kö tés ben”
az el kö ve tőt, ré szem ről fel van old -
va a vét ke alól. Nem tu dom, ki tet te.
De ho mok ba ír tam vét két.

2008 nya rán A ke resz tény meg bo csá -
tás nap ja ink vi lá gá ban cí mű ér te ke zé -
sé ben Bo ri án Ti bor OSchP (pi a ris ta
szer ze tes) a kö vet ke zőt ír ja: „Pe dig a
meg bo csá tó sze re tet ép pen az erő sek
eré nye. Azo ké, akik le tud nak száll ni az
ön köz pon tú ság ma gas pol cá ról. A
meg bo csá tás az alá za tos em be rek eré -
nye! A sze met sze mért, fo gat fo gért
gya kor lat pe dig a gyön gék sa ját ja.”

Ne fe led jük, a je len le gi jo gi sza bá -
lyo zás nem te szi le he tő vé, hogy az
érin tett ál do zat meg bo csát has son
olyan ke resz té nyi szin ten, hogy el tér -
jen a sze met sze mért, fo gat fo gért el -
vé től, és ne vál jon az „is mer jük meg
kö zös múl tun kat” moz ga lom esz -
kö zé vé és is mé telt ál do za tá vá. A
tör vény ja vas lat je len tő sé ge ab ban
áll, hogy az ál do za tok vég re sa ját ma -
guk dönt het nek ar ról, hogy a ró luk
szó ló anyag mi ként le gyen fel hasz nál -
va vagy ép pen nem fel hasz nál va.

A szerző matematikus, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egye tem docense

Egy le he tő ség
a hit val ló meg bo csá tás ra

Kü lön le ges kez de mé nye zés a szer ző -
pá ros, Tom ka Já nos és Bő gel György
köz gaz dász szép kül le mű kö te te. A
Nem ze ti Tan könyv ki adó gon do zá sá -
ban meg je lent, 335 ol da las mű bo rí tó -
ján az isz tam bu li Ha gia So phia-temp -
lom Krisz tus Pan tok rá tor fest mé nye
lát ha tó, ugyan ak kor mo dern szá mí tó -
gé p is egy szem üveg tár sa sá gá ban. 

Együtt lá tás ra kész tet a könyv. Vi -
lá gos el ha tá ro lás sal tár gyal ja a ve ze -
tés sa já tos fel adat kö rét, kü lön bö ző stí -
lu sa it a min den na pi élet ben. Bib li ai
pél dá kat vesz ala pul, hogy be mu -
tas sa a sze rep lők ve ze té si mód sze rét.
Pél dá ul Mó ze sét, aki apó sa, Jet ró ta -
ná csá ra a zsi dó nép szel le mi-lel ki
te rel ge té sé hez nem ke ve sebb mint
ezer mun ka tár sat vá lasz tott ki, pél dát
ad va ez zel min den idők ve ze tő i nek ar -
ra, hogy jó ve ze tő csak az le het, aki a
mun kát meg oszt ja, de le gál ja, és a
fe le lős sé get is pá ro sít ja hoz zá.

A bib li ai ala kok so rá ban meg ta lál -
juk Ne hé mi ást, a temp lom épí tőt, a
ka per na u mi szá za dost, Pi lá tust, a
fe le lős sé get vál lal ni nem me rő, sod -
ró dó ve ze tőt, Jó zse fet, az ide gen or -
szág ból ér ke ző kü lön le ges te het sé get
és bé kes sé get te rem tő sze mé lyi sé get,
Na a mánt, a csúcs me ne dzsert, Eli ze -
ust, a szak ér tőt, Bar na bást és Sault
együtt – és még foly tat hat nánk a sort.
A köny vet azon ban kéz be kell ven ni,
és el kell ol vas ni.

A bib li ai sze mé lyek szin te ve ze tői
ar che tí pu sok ként kí nál nak le he tő sé -
get ar ra, hogy a szer ző pá ros be mu -
tas sa a jó és jól kép zett ve ze tő tu laj -
don sá ga it, egy-egy hely zet hez al kal -
maz kod ni tu dó, vál toz ni ké pes és kü -
lön fé le szi tu á ci ók meg íté lé sé ben a
szak ér te lem re és em ber is me ret re
egy szer re ala po zó mód sze re it.

A kü lön le ges könyv meg je le né sé -
nek ket tős cél ja le het. Az egyik az,
hogy ha a ve ze tői mun ka kört be töl -
tők – a vál lalt fel ada tuk ra tör té nő
szak mai fel ké szü lés köz ben – kézbe
ve szik, akar va-aka rat la nul kö ze lebb
ke rül het nek a Bib li á hoz.

Jól le het a Szent írás szer zői nyil ván
nem ve ze tő tí pu sok be mu ta tá sa ér de -
ké ben ír tak Mó zes ről vagy Jé zus ról,
de sze mé lyü kön ke resz tül az ol va só
ar ról is in for má ci ót kap, mit akart raj -

tuk ke resz tül ma ga Is ten el vé gez ni,
meg va ló sí ta ni.

A könyv meg írá sá nak má sik cél ja
a mai kor által a ve ze tőkkel szemben
tá masztott el vá rá sok kor sze rű meg -
fo gal ma zá sa, a zsák ut cák vá zo lá sa.
Sikeres kísérlet a kötet a fel me rü lő
gon dok hu má nus ke ze lé sé re, sze -
mé lyi ség je gyek és gaz da sá gi tör -
vény sze rű sé gek együt tes al kal ma -
zá sá nak fel is me ré sé re.

A könyv höz ajánlást írt dr. Bölcs -
kei Gusz táv re for má tus püs pök. Így
vé le ke dik: „Az ol va só nak öröm te li
cso dál ko zás sal kell és le het új ra fel -
fe dez ni azt az igaz sá got, hogy a Bib -
lia tény leg a meg le pe té sek köny ve.
Nem ide ge nek tő le azok a hely ze tek,
ame lyek ve ze tői fe le lős ség ről, irá nyí -
tás ról, fel adat meg osz tás ról vagy ép -
pen vál ság ke ze lés ről szól nak.”

E so rok író já nak az a meg bí za tás
ada tott, hogy a könyv bib lia is me re ti
le írá sa it lek to ri szem pon tok alap -
ján át néz ze. A ki ad ványt jó szív vel
aján lom min den egy há zi és vi lá gi ve -
ze tői tisz tet be töl tő sze mély nek, lel -
ké szek nek és fel ügye lők nek, is ko la -
igaz ga tók nak és vál lal ko zás ve ze tők -
nek. Egy szó val: szin te min den ki nek. 

g D. Sze bik Im re

Tom ka Já nos – Bő gel György: Ve ze -
tés egy kor és most – A Bib lia és a me -
nedzs ment. Nem ze ti Tan könyv ki -
adó, Bu da pest, 2010. Ára 5900 fo rint.

VE Z E TÉ S E G Y KOR É S M OST

Bib lia
és me nedzs ment

b Kor mány ter vek sze rint a jö vő ben vé det teb bek lesz nek a ko ráb bi rend -
szer ben meg fi gyel tek sze mé lyes, a pri vát szfé rá juk kal össze füg gő ada -
tai. „Itt ma ga az érin tett dönt he ti majd el, hogy meg en ge di-e a ku ta -
tó nak, hogy meg is mer je és fel hasz nál ja azo kat az ada to kat, ame lyek
ró la, a csa lá di és ma gán éle té ről szól nak, vagy sem. Vagy is itt nem az
ál lam, ha nem az érin tett dönt majd”– mond ja a hi va ta los in dok lás.
Tel je sen lo gi kus! Az érin tet tek egy szer már át él ték, hogy az ál lam dön -
tött a meg fi gye lé sük ről. Hi tel te len né ten né a mai ál lam vé le ke dé sét
a ko ráb bi ál lam ról, ha az érin tet tek a mai ál lam gon dat lan sá ga mi att
má sod szor is kény te le nek len né nek át él ni, hogy a hoz zá já ru lá suk nél -
kül tur kál nak a sze mé lyes múlt juk ban.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) – 
Szakirány: pasztorális tanácsadó (lelkigondozó). – 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola és a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem közösen akkreditált mesterképzése.

Etikatanár (MA), Család- és gyermekvédô tanár (MA) – tanári mesterképzések

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó – szakirányú továbbképzés 

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban – 
szakirányú továbbképzés együttmûködésben 
a Pápai Szent Tamás Egyetemmel (Angelicum) és a Budapesti Corvinus Egyetemmel. 

A képzésekrôl bôvebben tájékozódhatnak a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fôiskola honlapján, a www.sapientia.hu oldalon,  
illetve tájékoztatás kérhetô a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címen, 
valamint a (1) 486-4418 és a (1) 486-4482-es telefonszámon.
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Az ima hét al kal má ból öku me ni kus is ten tisz te le tet tar ta nak ja nu ár 23-
án, va sár nap 11 órá tól az oros há zi evan gé li kus temp lom ban. Szol gál nak:
dr. Bölcs kei Gusz táv, a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke,
dr. Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di me gyés püs pök, Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke és az oros há zi gyü le ke ze tek lel ké szei.

H I R D E T É S

A lep rá sok vi lág nap já nak köz pon ti ren dez vé nyét ja nu ár 30-án, va sár -
nap dél után 4 óra kor tart ja a Lep ra misszió a Bu da pest VII., Wes se lé nyi
u. 53. szám alat ti bap tis ta temp lom ban (Wes se lé nyi ut ca – Hárs fa ut ca
sa rok, a kör út tól né hány perc re). Igét hir det Sza bó Gá bor Fe renc őr bottyá -
ni re for má tus lel kész. Ének szá mok: Szlu ka Lí dia evan gé li kus ének mű -
vész. Ké pes be mu ta tó a Lep ra misszió szol gá la tá ról: Risk óné Fa ze kas Már -
ta igaz ga tó. A rö vid köz gyű lést Ka pi Zol tán el nök ve ze ti. Sze re tet tel vár -
ják a tá mo ga tó kat és az ér dek lő dő ket.

H I R D E T É S

g Dr. Prh le Pé ter
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Vízkereszt után 3. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: Mt 8,1–13;
2Kir 5,1–15a. Alapige: 1Jn 3,10–12. Énekek: 277., 384.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bolba Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bolba Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Tóth-
Szöllős Mihály; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Zsigmondy Árpád;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kantátás istentisztelet) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán
András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
Horváth-Hegyi Áron; de. 11. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron; du. 6. (vespera) dr. Joób Máté;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. Kendeh György; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de. 9. Zsíros András; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Zsíros András;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr.
Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.
8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.);
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István.

Istentiszteleti rend • 2011. január 23.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b Don-ka nyar: a hely, ahol egy
tel jes ma gyar had se reg pusz tult
el. Ahol több mint száz ezer ma -
gyar ka to na halt meg. Egy hely,
egy da rab ide gen föld, mely hat -
van nyolc év vel ez előtt ma gyar
vér től pi ros lott. 

Ha zánk jel ké pes nek in du ló há bo rús
ka to nai rész vé te le 1942-ben Hit ler
ha tá ro zott kö ve te lé sé re mind na -
gyobb mé re te ket kez dett öl te ni. A
né me te ket ugyan is a Bar ba ros sa-
terv meg hi ú su lá sa ar ra kény sze rí tet -
te, hogy a Szov jet unió el le ni há bo -
rú ban fo ko zot tan tá masz kod ja nak
szö vet sé ge se ik re, így ha zánk ra is.
Hor thy Mik lós pe dig fél tet te a Tri a -
non ban el sza kí tott, de nem sok kal
ko ráb ban ha za tért te rü le te in ket,
úgy hogy vo na kod va, de rá bó lin tott

a kö ve te lé sek re. No per sze nem az
egész re, hi szen Rib bent rop né met
kül ügy mi nisz ter, majd Ke i tel ve zér -
tá bor nagy bu da pes ti tár gya lá sa in a
né me tek a tel jes ma gyar had se re get
kö ve tel ték. 

Az 1942. ja nu ár 22-én szü le tett
dön tés ér tel mé ben a ma gyar had ve -
ze tés nek ki lenc gya log dan dárt, egy
pán cé los dan dárt és egy re pü lő kö te -
lé ket kel lett ki ve zé nyel nie. Ez a ma -
gyar had erő har ma dát je len tet te. A
tár gya lá sok so rán nem tisz táz ták,
hogy mennyi idő re kül dik ki a had -
se re get, mint aho gyan azt sem, ho -
gyan pó tol ják a vesz te sé ge it. Ke i tel
csu pán fegy ver ze ti ki egé szí té sek re
adott ígé re tet, ami a va ló ság ban leg -
in kább zsák má nyolt szov jet ha di -
anya gok át adá sát je len tet te. Hor thy
a had se reg ve ze té sé vel az egyik leg -
meg bíz ha tóbb tá bor no kát, a már
több mint ne gyed szá za da szol gá ló,

evan gé li kus val lá sú Jány Gusz táv
ve zér ez re dest bíz ta meg.

Ja nus-ar cú volt ez a 2. ma gyar
had se reg. Em ber anya gát te kint ve
úgy ál lí tot ták össze, hogy a ha di
hely zet ben leg ér té ke sebb nek mon -
dott kor osz tályt mi nél in kább kí -
mél jék, hi szen Hor thyék ko mo lyan
szá mol tak a ro má nok el le ni há bo rú
le he tő sé gé vel. Fegy ver ze tét te kint ve
azon ban meg pró bál ták a leg job ban
fel sze rel ni, a hon véd ség ha di anya gá -
nak csak nem a fe lét meg kap ta. En nek
el le né re is csak úgy ne ve zett könnyű -
had osz tá lyi szin ten tud ták az ala ku -
la to kat fel fegy ve rez ni, ami kö zel sem
ért fel a né me tek vagy az oro szok ál -
tal ki ál lí tott had osz tá lyok har ci ere -
jé vel.

A front ra vo nu ló ala ku la tok el ső
kon tin gen sei a nyár de re kán a né met
4. pán cé los és 6. tá bo ri had se reg
kö zött, Kurszk tól ki in dul va részt

vet tek a Don fe lé irá nyu ló of fen zí vá -
ban. A tá ma dás si ke res volt, és a két
szö vet sé ges had se reg át tör te a szov -
jet vé del met. Így ju tot tunk ki a Don -
hoz jú li us 7-én. Csak hogy: nagy ára
volt en nek a győ ze lem nek, hi szen a
ma gyar ala ku la tok rend kí vül ko -
moly vesz te sé ge ket szen ved tek. Ma -
gyar or szág ról pe dig nem jött je len -
tős után pót lás. Har ci ér té két te kint -
ve te hát már ek kor meg csap pant a 2.
ma gyar had se reg ere je. 

A hosszú me ne tek től és a har cok -
tól ki me rült ala ku la tok a Don fo lyó
200 ki lo mé ter hosszú sá gú sza ka -
szát felügyel ték. Ezt a te rü le tet mind -
össze 18 gya log ez red száll ta meg, így
a vé de lem mély ség ben tör té nő ki épí -
té sé re és meg fe le lő tar ta lé kok kép zé -
sé re nem volt le he tő ség. A Don mö -
gé vissza vo nu ló és a ma gyar had se -
reg gyen gé it ha mar ki ta pasz ta ló
szov jet csa pa tok au gusz tus tól erő tel -

jes tá ma dá so kat in dí tot tak, a fo lyó
nyu ga ti part ján pe dig híd fő ál lá so kat
fog lal tak el. A tél be áll tá ig a ma gyar
ba kák vé res küz del met foly tat tak,
hogy fel szá mol ják eze ket az ál lá so kat.
De Jány ka to ná i nak er re már nem
volt kel lő ere jük. A csa tá ro zá sok so -
rán mint egy 30 ezer hon véd esett el,
a pán cé los had osz tály tank ja i nak
nagy já ból a fe lét ki lőt ték, a tá bo ri tü -
zér ez red pe dig el vesz tet te lö veg -
anya gá nak ja vát.

Köz ben az arc vo nal egé szén is
vál to zott a hely zet. Elő ször csak le -
las sult, majd meg állt a né met elő re -
tö rés. No vem ber 19-én pe dig a Vö -
rös Had se reg át tör te a Sztá lin grád -
tól észak ra lé vő 3. ro mán, más nap pe -
dig a vá ros tól dél re lé vő 4. ro mán
had se reg ál lá sa it. Négy nap pal ké sőbb
be zá rult a gyű rű a vá ros kö rül. A Jány
ala ku la ta i val szom szé dos olasz had -
se re get de cem ber 17-én ér te a szov -
jet tá ma dás. Ir gal mat la nul hi deg
idők jár tak ak kor tájt ar ra fe lé! 

A ma gyar had ve ze tés tud ta, hogy
a Vö rös Had se reg kö vet ke ző tá ma -
dá sa a hon vé de ket éri. Ez 1943. ja nu -
ár 12-én kö vet ke zett be. A had se reg -
nap ló ban ol vas ha tó: „Az Uryw-i
híd fő ből várt orosz tá ma dás 9.45-
kor kez dő dő he ves tü zér sé gi és
Sztá lin-or go na tűz elő ké szí tés után
10.30-kor meg in dult.” El söp rő ere -
jű volt a mí nusz 40 fo kos hi deg ben
elő re tö rő orosz had erő. Az uri vi és
a scsucs jei híd fő ből ki in du ló of fen -
zí va az arc vo na lun kat elő ször ket té -
sza kí tot ta, majd mély sé gi elő re nyo -
mu lás ba kez dett. 

A stra té gi ai vissza vo nu lást Hit ler
Jány erő tel jes sür ge té sé re sem en ge -
dé lyez te. Per sze ez ment „ma gá tól” is,
hi szen több, a harc ál lás pont já ból ki -
ve tett ala ku lat is hát rál ni kez dett.
Vol tak azon ban olya nok is, akik a túl -
erő el le né re is ki tar tot tak. A 3. had test
né hány zász ló al ja pél dá ul még ja nu -
ár 27-én is tar tot ta a do ni ál lá sát. A
meg ma radt had se reg zö me azon ban
ja nu ár 22-én ki vált az arc vo nal ból.

A 2. ma gyar had se reg 200 ezer ka -
to ná já ból hoz zá ve tő le ge sen 120 ezer
fő re te he tő a meg se be sült, el esett
vagy fog ság ba esett hon vé dek szá ma.
A hi á nyos fegy ver zet tel, fel sze re lés -
sel és gyat ra mi nő sé gű té li ru há zat -
tal ren del ke ző ma gyar csa pa tok erőn
fe lü li helyt ál lást ta nú sí tot tak a had -
mű ve le tek alatt. Meg aka dá lyoz ták,
hogy a szov jet had se reg egy lé nye ge -
sen na gyobb mé re tű kat lan csa tá ba
kény sze rít se a do ni arc vo na lat vé dő
se reg tes te ket. Ha té kony lé gi erő és lég -
vé de lem, kel lő szá mú pán cé los egy -
ség és pán cé los el há rí tó fegy ver hi á -
nyá ban a 2. magyar hadsereg fo ko za -
to san tért vesz tett, da ra bok ra sza kadt
és meg sem mi sült. El esett hon vé dei
az óta is a Don men tén pi hen nek.

g Je zsó Ákos

Don-ka nyar: hadseregnyi hant

A dia kó nia te rü le tén szol gá ló mun -
ka tár sak szá má ra ja nu ár 11-én tar -
tot ták meg Bu da pes ten az im már
ha gyo má nyos sá vált év kez dő in téz -
mény ve ze tői ér te kez le tet. A meg je -
len te ket Ká kay Ist ván, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá -
gos Iro dá já nak igaz ga tó ja kö szön töt -
te az Ül lői úti épü let ben, majd tá jé -
koz ta tást adott az iro da éle tét érin -
tő vál to zá sok ról és az idei év fel ada -
ta i ról.

Az ér te kez le tet kez dő áhí tat ban a
2011-es év igé jé ből („Ne győz zön le té -
ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val”) ki in dul va Itt zés Já -
nos püs pök ki emel te: nem va gyunk

könnyű hely zet ben, ha kö vet ni akar -
juk Jé zus sza va it, hi szen a mai vi lág -
ban ha tal mas fel adat a csa lá di, kö zös -
sé gi vagy nem ze ti szin ten is jó val fe -
lel ni a csa pá sok ra, az el len sé ges ke -
dés re. Jé zus éle te azon ban ma ga a bi -
zony ság té tel, őt iga zol ta a fel tá ma dás
cso dá ja. Eb ből me rít sünk erőt, fegy -
ve rünk pe dig a sze re tet és a meg bo -
csá tás le gyen. Itt zés Já nos hang sú -
lyoz ta, hogy a pil la nat nyi ve re sé ge -
ink köz ben is em lé kez zünk ar ra,
hogy a győz tes ol da lon ál lunk.

Bu da An na má ria dia kó ni ai osz -
tály ve ze tő tá jé koz ta tó ja után dr. Szil -
vásy né Pe re gi Esz ter mód szer ta ni
mun ka társ is mer tet te a 2011. ja nu ár

1-jétől élet be lé pő jog sza bály vál to zá -
so kat. Ezt kö ve tő en a mód szer ta ni
mun ka tár sak kis cso por tos ke ret ben
biz to sí tot tak le he tő sé get a részt ve -
vők nek a jog sza bály-al kal ma zás sal
kap cso la tos eset meg be szé lé sek re.

Egy szoft ver be mu ta tó, il let ve Ko -
csis Ist ván pá lyá za ti re fe rens elő -
adá sa után új ra Itt zés Já nos püs pök
szólt a meg je len tek hez, po hár kö -
szön tő jé ben a „Bízd új ra éle ted Krisz -
tus ra” gon do lat tal kí vánt a dia kó ni -
á ban dol go zó va la mennyi mun ka társ
és el lá tott ré szé re ál dott, bé kés új esz -
ten dőt.

g Fri c ker And rea
evan ge li kus.hu

Dia kó nusok ér te kez le te

Meg hí vó könyv be mu ta tó ra és saj tó tá jé koz ta tó ra
Öröm mel hív juk feb ru ár 2-án, szer dán 17 órá ra lel ki-szel le mi cse me gé -
zés re a Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um szín ház ter -
mé be (Bu da pest V., Szent Ist ván tér 15., tel.: 1/375-6249) Döb ren tey Il -
di kó író, An gyal Jú lia fes tő mű vész és Ma gyar Krisz ti na gra fi kus könyv -
be mu ta tó já ra.

Há rom ki adó öku me ni kus össze fo gá sá ból szü le tett a Be szél ge tek az
Úr ral cí mű kö tet foly ta tá sa ként az És kép zeld, Uram… cí mű, negy ven
fest ménnyel éke sí tett ima könyv és A kis ded el ső cso dá ja cí mű kö tet, amely
a me se és a gra fi ka öt vö ze té nek gyöngy sze me.

A mű ve ket elem ző sze re tet tel mu tat ja be Ben c ze Ló ránt egye te mi ta -
nár, Zász ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té nész és Szé kely Já nos, az Esz -
ter gom–Bu da pes ti Fő egy ház me gye se géd püs pö ke.

A Lu ther és a Szent Ma xi mi li án Ki adót Ken deh K. Pé ter, az Ek hó Ki -
adót Le ven te Pé ter képviseli. Há zi gaz da: Kiss Im re, a ven dég lá tó mú ze -
um igaz ga tó ja. Ének kel di csér: Szvo rák Ka ta lin.

Es te nyol cig de di ká lás, be szél ge tés köz ben a test nek is kel le mes cse -
me gé zés po gá csá val, for ró te á val és for ralt bor ral.

H I R D E T É S

Meghívó előkészítő konferenciára
A nők öku me ni kus vi lág ima nap ját elő ké szí tő kon fe ren ci át tar tunk ja nu -
ár 29-én, szom ba ton 10 órá tól 15 órá ig a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szék há zá ban (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó -
sok krt. 3.). Idén Chi le asszo nyai ké szí tet ték el az öku me ni kus is ten tisz -
te let li tur gi á ját. A nap mot tó já ul Jé zus kér dé sét vá lasz tot ták: „Hány ke -
nye re tek van?” (Mt 15,34) Az elő ké szí tő kon fe ren ci án az ima na pi li tur -
gi á val, az or szág gal, chi lei szo ká sok kal, éte lek kel is mer ked het nek meg a
részt ve vők, va la mint öt le te ket kap hat nak az is ten tisz te let meg tar tá sá hoz.
Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt a ME ÖT-szék ház ba. (Je lent ke zés:
az 1/371-2690-es te le fo non nap köz ben.) A ME ÖT Nő bi zott sá ga ne vé ben:

B. Pin tér Már ta evan gé li kus lel kész

H I R D E T É S

Püs pök je löl tek be mu tat ko zá sa
Mint is me re tes, ez év ta va szán új püs pö köt vá lasz ta nak a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü le té ben. A vá lasz -
tás ra már ci us 17–27. kö zött kell a gyü le ke ze tek ben sort ke rí te ni. A két
je lölt – Ben c ze And rás szé kes fe hér vá ri lel kész, püs pök he lyet tes, il let ve
Sze me rei Já nos ka pos vá ri lel kész, a So mogy-Za lai Egy ház me gye es pe -
re se – min den egy ház me gyé ben be mu tat ko zó lá to ga tást tesz. (Ja nu ár
15-én Ka pos vá rott, il le tő leg Szé kes fe hér vá ron ta lál koz tak a gyü le ke ze -
tek kép vi se lő i vel.)

To váb bi idő pon tok

• Feb ru ár 5., 10 óra: a Va si és a Sop ro ni Egy ház me gye kö zös al kal ma –
Bük

• Feb ru ár 5., 16 óra: Veszp ré mi Egy ház me gye – Veszp rém
• Már ci us 5., 10 óra: Győr-Mo so ni Egy ház me gye – Győr

Az egy ház me gyei ta lál ko zó kon kí vül feb ru ár 26-án, a Pá pán meg ren de -
zen dő egy ház ke rü le ti na pon is lesz le he tő ség ta lál koz ni a két püs pök -
je lölt tel, a 14 órá tól kez dő dő fó rum ke re té ben.

Az új püs pök be ik ta tá sá ra jú ni us 25-én Győ rött ke rül sor.

H I R D E T É S
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Po zsony ra min den ki más szem mel te -
kint. Az eu ró pai, eset leg más föld rész -
ről ér ke ző tu ris ták a gyor san fej lő dő
Bra tis la vát lát ják, Szlo vá kia fő vá ro sát.
A nem ze ti sor kér dé sek iránt ke vés bé
fo gé kony ma gya rok a knéd li és a sör
(egyik) ős ha zá já nak gon dol ják. Té ve -
sen. A lá tó em be rek sok szor gom bóc -
cal a tor kuk ban ró ják ódon ut cá it,
meg ért ve, de nem el fo gad va a tör té -
ne lem igaz ság ta lan sá gát.

Ami ben vi szont min den ki egyet -
ért: Bu da pest hez ké pest gyors vo -
nat-se bes sé gű a fej lő dés. Mind a
mo dern vá ros ré szek fej lesz té se, mind
a múlt em lé ke i nek meg őr zé se te kin -
te té ben. Igaz ez a vá ros két erő dí té -

sé re is. Po zsony, sőt Szlo vá kia egyik
szim bó lu má nak, az egy ko ron a ma -
gyar ko ro nát őr ző négy tor nyú ki rá -
lyi vár nak az át ala kí tá sa most zaj lik,
az ed di gi fa kó sár gás színt ra gyo gó fe -
hér re vált va.

Má sik erő dít mé nye már csak rész -
le te i ben lé te zik, de meg le vő em lé ke it
szé pen kon zer vál ták. Ez Po zsony
14. szá za di ere de tű vá ros fa la. Leg -
épebb sza ka sza a ma gyar ki rá lyok

ko ro ná zá si he lyé nek, a Szent Már -
ton-dóm nak a tő szom széd sá gá ban
hú zó dik. Több eme let ma ga san, a
föl dön kí vü li ek űr ha jó já ra em lé kez -
te tő Új híd ról a vá ros ba ve ze tő út
men tén.

A fal ere de ti leg négy kö zép ko ri
tor nya kö zül egy da col az idő vel: az
51 mé ter ma gas, a vá ros leg jel leg ze -
te sebb épü le tei kö zé tar to zó Szent
Mi hály-ka pu. A to rony hoz ve ze tő
híd az egy ko ri vár ár kon ível át.
Szob rai Szent Mi hályt és Ne po mu -
ki Szent Já nost áb rá zol ják. A vá ros -
ka pu ere de ti leg gó ti kus stí lus ban
fo gant, de az év szá za dok alatt szám -
ta lan át épí tést ért meg. Je len le gi

for má ját a ba rokk
je gyé ben nyer te el.
Egy ko ron vé del mi
cé lo kat szol gált az
el len ség gel és a
min dent el emész tő
tü zek kel szem ben.
Ma mú ze um nak ad
he lyet, és az óvá ro -
si sé ták ki in du lá si
pont ja ként vár ja Po -
zsony lá to ga tó it.

A sé ták so rán
sok, a fa lak ak tív
idő sza ká ból ere dez -
tet he tő temp lo mot
és kö zös sé gi épü le -
tet (ré gi vá ros há za,
Má tyás ki rály egye -
te me) lát ha tunk.
Emel lett az idő vel
pa zar fő úri pa lo ták -
ká át ala kult la kó -
épü le te ken is elő-

elő buk kan nak a fel újí tá sok so rán
lát ha tó vá tett kö zép ko ri ele mek,
meg ad va az egy ko ri Po zsony más sal
össze nem ke ver he tő, egye di, a 21.
szá zad ra sem ki ve szett ka rak te rét.

g Re zsa bek Nán dor
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A po zso nyi vá ros fal
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b A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let
(MME) a szén cin két vá lasz tot ta
a 2011. év ma da rá nak. Ezt a ked -
ves, szí nes kis ma da rat min -
den ki is me ri, hi szen szin te min -
den hol elő for dul: er dők ben és
ker tek ben, de még a nagy vá ro -
sok ban, a la kó te le pe ken is meg -
ta lál ha tó. A té li ma dár ete tők
leg gya ko ribb lá to ga tó ja. Nem
ve szé lyez te tett faj, ép pen ezért
tű nik meg le pő nek, hogy az év
ma da ra lett.

Az MME in dok lá sa sze rint ép pen
azért esett a vá lasz tás a szén cin ké re,
mert fon tos a po zi tív pél da. A szén -
cin ke fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy
mind annyi unk fe le lős sé ge a ter mé -
sze tes élő he lyek meg őr zé se, a fa jok
meg ma ra dá sa. Saj nos ma a vi lág
szin te min den ré szén olyan óri á si
mér té kű az élő he lyek át ala kí tá sa,
hogy az a la i kus szem lé lő szá má ra is
nyil ván va ló. Meg döb ben tő lát vány a
tar ra vá gott er dők ko pár sá ga, a gom -
ba mód sza po ro dó ipa ri par kok és be -
vá sár ló köz pon tok si vár egy for ma sá -
ga és ezek kö vet kez mé nyei: a táj ki -
üre se dé se, a fa jok el tű né se és a kör -
nye zet szennye zés. 

Azt gon dol juk, mind ez ér tünk, a
mi ké nyel münk ér de ké ben tör té nik,
ám va ló já ban sok kal töb bet ve szí -
tünk, mint amennyit nyer ni vé lünk.
Saj nos sok ri asz tó pél da van vi lág -
szer te: A túl ha lá szás mi att ki üre -
sed nek a ten ge rek és az óce á nok,
emi att a ha lá szok el ve szí tik a meg él -
he té sü ket. A vegy sze rek mér ték te len
hasz ná la ta mi att má ra Kí ná ban szin -
te az összes fo lyó élő vi lá ga ki pusz tult.
Szin tén Kí ná ban kéz zel kell be po roz -

ni a ba rack li ge tek fá it, mert a ro va -
rok el tűn tek. Ame ri ká ban ka taszt ro -
fá lis mér té kű méh pusz tu lás fi gyel he -
tő meg. A ki uzso rá zott, agyon vegy -
sze re zett ta la jo kon egy re csök ken a
ter més át lag. Ha tal mas te rü le tek vál -
nak lak ha tat lan ná, él he tet len né. 

Szél ső sé ges nek tűn nek a pél dák?
Azt gon dol juk, hogy ezek túl messze
van nak tő lünk, nem te he tünk el le nük
sem mit? A va ló ság azon ban az, hogy
min den ki, aki pél dá ul a be vá sár ló ko -
sa rá ba te szi a több ezer ki lo mé ter ről
ide szál lí tott ter mé ke ket, hoz zá já rul
a kör nye zet rom bo lás hoz. Amíg ez
nem tu da to sul min den ki ben, utó pia
min den kez de mé nye zés a rom bo lás
és a pusz tí tás meg aka dá lyo zá sá ra.

Az 1992-ben Rio de Ja nei ró ban alá -
írt bio di ver zi tás-vé del mi egyez mény
sor sa is ezt tá maszt ja alá. Az egyez -
mény azt tűz te ki cé lul, hogy 2010-
re ál lít suk meg a bio ló gi ai sok fé le ség
csök ke né sét. Má ra egy ér tel mű vé
vált, hogy ez a cél nem va ló sult meg.
Saj nos az öko ló gia szak nyel vén meg -
fo gal ma zott prob lé mát még ért he tő -
vé sem si ke rült ten ni a hét köz na pi
em be rek szá má ra, nem hogy kö zel
vin ni a min den na pok hoz, ame lyek -
ben nem a szá muk ra is me ret len
vagy ér dek te len ál la tok vagy nö vé -
nyek sor sa a meg ha tá ro zó, köz pon ti
kér dés. A jó lé ti tár sa dal mak pol gá -
rai to vább ra is pa zar ló an, a jö vő tar -

ta lé ka it fel él ve él nek, a fej lő dő or szá -
gok pe dig ezt az élet szín vo na lat te -
kin tik el éren dő cél nak. Vi szont az
egyet len Föl dünk nem ké pes eze ket
az igé nye ket ki elé gí te ni. Az ered -
mény: pusz tu lás min den té ren.

A szén cin ke se gít het meg ér te -
nünk fe le lős sé gün ket és azt, hogy
mind annyi unk nak a sa ját he lyün -
kön kell hoz zá já rul nunk kör nye ze -
tünk vé del mé hez, a fa jok fenn ma ra -
dá sá hoz. Ugyan is ab ban, hogy a
szén cin ke nem lett ve szé lyez te tett faj,
hogy szin te min den hol meg ta lál ha -
tó, és nem csök ken az ál lo má nya, óri -
á si sze re pünk van ne künk, em be rek -
nek. Min den ki nek, aki ete ti eze ket a
kis ma da ra kat te len te, itat ja őket
nya ran ta, odút he lyez ki szá muk ra a
fész ke lés meg könnyí té sé re bár hol –
fa lun, vá ros ban, kert ben, la kó te le pen.
Ezek nél kül ugyan is ma ta lán mint
ve szé lyez te tett faj len ne az év ma da -
ra, mert a ter mé sze tes élő hely szá má -
ra is egy re ne he zeb ben el ér he tő. A
„mo dern” er dő gaz dál ko dás kö vet kez -
mé nye ként alig van nak öreg, od vas
fák, ahol fész kel het né nek. Ezért van
szük ség a mes ter sé ges odúk ra, aho -
vá szí ve sen be te le ped nek köl te ni. 

Nem egy ol da lú ez a te vé keny ség.
A szén cin ke is meg há lál ja a tö rő dést:
mi vel a ta va szi-őszi idő szak ban ro -
va rok kal táp lál ko zik, nem el ha nya -
gol ha tó, ro va rok el le ni bio ló gi ai vé -
de ke zés sel se gí ti az ül tet vé nye ket,
kis ker te ket, de akár a vá ros ban élő -
ket is. 

A cin ke si ke ré hez mi is kel let -
tünk. Ez a si ker pe dig hi tet és erőt ad -
hat min den ki nek, hogy van ér tel me
és le het ered mé nye an nak, ha na pon -
ta te szünk va la mit kör nye ze tünk, a
köz vet len kör nye ze tünk vé del mé ért. 

g Sán ta Ani kó

Az év ma da rá nak üze ne te
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Szél ró zsa-utó ta lál ko zó
Idő pont: feb ru ár 12., szom bat • Hely szín: Mar czi bá nyi Té ri
Mű ve lő dé si Köz pont (1022 Bu da pest, Mar czi bá nyi tér 5/a)

PROG RAM
8.30: Re giszt rá ció – Is ten ho zott!
9.30: Kö zös ének lés, ének ta ní tás – Echo ze ne kar (a kőszegi ifi zenekara)
10.00–10.30: Áhí tat – Zsí ros And rás
10.30–13.30: Dél előt ti al ter na tív prog ra mok: KIE-ká vé ház, Lát ha tat lan Szín -

ház, nagy já ték, élő könyv tár, gyer mek fog lal ko zá sok és kon cer tek
10.30–11.15: Cre do
11.15–12.00: Ke reszt met szet
12.00–12.45: Pé csi gos pel kó rus
12.45–13.30: Lar ge Room
13.30–14.15: Kap cso la ta ink fenn tart ha tó sá ga – Pál Fe ri atya elő adá sa
14.15–15.15: Cso port be szél ge té sek (al ter na tív prog ram 13.30-tól szü net tel)
15.15–17.30: Dél utá ni al ter na tív prog ra mok: KIE-ká vé ház, nagy já ték, élő

könyv tár, gyer mek fog lal ko zá sok és kon cer tek
15.15–16.00: Ég Ígé rő gos pel kó rus
16.00–16.45: M.Is.K.A.
16.45–17.30: Szél ró zsa Band
17.30: Úti ál dás – Smi dé li usz Gá bor

Szél ró zsa Band & All Stars Jam

Je lent ke zés a www.szel ro zsa tal al ko zo.hu ol da lon ja nu ár 15-től! Gon dos -
ko dunk az iga zi Szél ró zsa-han gu lat ról! Sok sze re tet tel vá runk min den kit! 

A Szél ró zsa-szer ve zők és az MEE Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya

H I R D E T É S

SZÜ LE TÉS
„Ma gasz tal lak, Uram, a né pek kö zött, zsol tárt ének lek ne ved nek.” (Zsolt
18,50) Há lá val telt szív vel és öröm mel ad juk hí rül, hogy 2010. de cem -
ber 2-án meg szü le tett má so dik fi unk, Dá ni el.

Sza bó Fe renc és Sza bó né Nyit rai Már ta

Több szá zan vet tek részt a ma gyar
kul tú ra nap ja al kal má ból meg tar tott
ün ne pi meg em lé ke zé sen múlt va sár -
nap a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei
Szat már cse kén, ahol a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lő en át ad ták a Köl csey Fe -
renc-em lék ér met, s meg ko szo rúz ták
a Him nusz köl tő jé nek sír em lé két.

A köz ség zsú fo lá sig meg telt re for -
má tus temp lo má ban tar tott öku me -
ni kus is ten tisz te le ten a tör té nel mi
egy há zak kép vi se lői hir det tek igét. Bo -
sák Nán dor, a ró mai ka to li kus Deb re -
cen–Nyír egy há zi Egy ház me gye püs -
pö ke szent be szé dé ben ja nu ár 22-ét a
ma gyar kul tú ra és a Him nusz szü le -
tés nap já nak ne vez te, amely – mint
mond ta – ki vá ló le he tő sé get ad ar ra,
hogy a ma gyar ság át gon dol ja a mö göt -
te lé vő utat és meg ter vez ze jö vő jét.

„Nem ze tünk és né pünk olyan
hely zet ben van, ami kor bi zo nyos
alap ér té ke ket és irányt új ra kell gon -
dol ni és új ra kell fo gal maz ni” –
mond ta a püs pök. Sza vai sze rint a
tör té nel met és a múl tat úgy kell ér -
té kel nie min den ki nek, hogy ezek a je -
len le gi és a jö vő be li fel ada tok szá má -
ra is irány mu ta tást je lent se nek.

Az or szág most egy na gyobb kö -
zös ség ben, az Eu ró pai Uni ó ban ka -
pott fel ada tot, s ez egy ben le he tő sé -
get ad a ma gya rok nak ar ra, hogy
meg be csü lést sze rez ze nek Eu ró pá ban
– je len tet te ki Bo sák Nán dor. Hoz zá -
tet te: eb ben a fel adat ban sor ve ze tő le -
het a ma gyar nem zet múlt já nak és a
kul tú rá nak az ápo lá sa, em lé ke ze te.

Bölcs kei Gusz táv, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke ün ne pi ige hir de té sé ben a kul -
tú ra ré gi és mai őr ző i re em lé ke zett, s rá -

mu ta tott az ér té kek meg őr zé sé nek
fon tos sá gá ra. „Er re szük ség van és
szük ség lesz min den kor, hi szen eze ket
az ér té ke ket ál lan dó ve szély fe nye ge ti”
– mond ta a re for má tus püs pök. Bölcs -
kei Gusz táv sze rint az ér té kek meg őr -
zé sé nek aka ra tá ról ta nús kod nak azok,
akik min den év ben el jön nek Szat már -
cse ké re, hogy Köl csey Fe renc „szent éne -
ké ről” meg em lé kez ze nek.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en ün ne -
pé lye sen át ad ták a Köl csey Fe renc-
em lék ér met: az el is me rés sel idén
Gö röm bei And rás Kos suth-dí jas iro -
da lom tör té nészt, esszé írót, aka dé -
mi kust ju tal maz ta a dí jat lét re ho zó
Köl csey Tár sa ság. Az el is me rést a ma -
gyar mű vész tár sa da lom azon kép vi -
se lői kap hat ják meg, akik élet mű vük -
kel nagy ban hoz zá já rul tak a ha zai és
az egye te mes kul tú ra gaz da gí tá sá hoz.

„A Him nusz a tel jes ma gyar nem zet
jel ké pe, nem zet össze tar tó és -erő sí tő
mű” – mond ta Gö röm bei And rás. Az
író sze rint Köl csey köl te mé nye – a Szó -
zat tal és a Nem ze ti dal lal együtt – je -
len tő sen hoz zá já rult a ma gyar ság ön -
ké pé nek meg fo gal ma zá sá hoz, és a mai
ne héz idők el le né re is fon tos sze re pet
ját szik a ma gyar ság szel le mi és lel ki
össze tar to zás-tu da tá nak erő sí té sé ben.

A temp lo mi szer tar tás után az
ün nep ség részt ve vői a re for má tus
te me tő ben ta lál ha tó Köl csey-sír em -
lék nél hely ez ték el az em lé ke zés vi rá -
ga it és ko szo rú it.

A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta
ün nep lik ja nu ár 22-én an nak em lé ké -
re, hogy a kéz irat ta nú sá ga sze rint Köl -
csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon fe -
jez te be Szat már cse kén a Him nuszt.

d MTI

Meg em lé ke zés
Szat már cse kén
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VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Evan gé li kus fél óra
(on-line adás: www.ra di -
oc.hu)
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Evan gé li kus
fél óra (on-line adás: www.vo -
ros mar tyra dio.hu)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
10.05 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
Köz ve tí tés Bu da pest ről, a Bé -
csi ka pu té ri temp lom ból
(is mét lés: 12.00 / Du na II.
Au to nó mia)
10.25 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Öku me ni kus is ten tisz te let
(is mét lés: 13.50 / m2)

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió
(Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
11.20 / TV2
Sze gé nyek her ce ge
(fran cia ka land film, 2007)
(138')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Vin cen zo Bel li ni
Ben ne: a-moll mi se (Ky rie)
14.25 / Du na Tv
Nép raj zi kin cse ink
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül
21.15 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
Kosz to lá nyi De zső: Ne ro, a
vé res köl tő

KEDD

12.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Bee tho ven: IX. szim fó nia
14.25 / m2
Tört fé nyek ólom ke ret ben
(ma gyar do ku men tum film,
2002)
16.25 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
18.15 / Film mú ze um
Az ötö dik pe csét (ma gyar
film drá ma, 1976) (107')
20.40 / Du na Tv
Sza bó Mag da: Az aj tó
A za la eger sze gi He ve si Sán dor
Szín ház elő adá sa fel vé tel ről
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
Köz re mű kö dik: Besh o Drom
1.55 / TV2
A ti tok gyer me kei (ma gyar–
tö rök film, 2002) (116')

SZERDA

13.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse juta -
lom (csa lád ter ve ző so ro zat)
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
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka (on-line adás:
www.ka tra dio.hu)
20.40 / Du na Tv
Da ni el le tan ti
(fran cia já ték film, 1992) (107')
21.25 / m2
Ha jó nap ló (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat, 2004)
21.40 / m1
Jó nás, aki a cet hal gyom rá -
ban élt (ma gyar–olasz–fran -
cia film, 1992) (90')
21.50 / Du na II. Au to nó mia
A dön tő pil la nat (ma gyar
film drá ma, 1938) (85')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
16.00 / m1
Transz port Ausch witz ba
Tör té ne tek
19.10 / PAX
Raf fay Sán dor
(port ré film)
19.40 / Kos suth rá dió
Uku lele
Rész le tek a Ka lá ka együt tes
le me zé ről
21.10 / Du na Tv
A bé ke szi ge te
(ma gyar já ték film, 1983)
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Sza bó Csa ba: Pas sa cag lia
Kájo ni Já nos szé kely mi sé jé -
nek dal la má ra
23.30 / m1
Szé les vá szon
Az MTV fil mes ma ga zin ja

PÉNTEK

11.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Mi ért sze re tem
Val lo má sok iro da lom ról, mű -
vek ről, szer zők ről
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
16.00 / m1
Jel kép tár. A híd
19.35 / Bar tók rá dió
A Niz zai Ba rokk Együt tes
Bach-hang ver se nye
Ben ne:
82. kan tá ta (Ich habe ge nug)
56. kan tá ta (Ich will den
Kreuz s tab ger ne tra gen)
20.00 / PAX
Min dig úton… (port ré film)
23.25 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész mű so ra

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.30 / Du na Tv
Et no Klub
13.00 / Lánc híd Rá dió (Bu -
da pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
17.35 / m1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin)
20.30 / Du na Tv
Bul vár
(ma gyar té vé film, 2010)
21.00 / m1
Mű kor cso lya Eu ró pa-baj nok -
ság
Köz ve tí tés Bern ből
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da -
pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra (on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
8.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
10.30 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.05 / m1
Re for má tus sze re tet szol gá lat
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
18.00 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Ist ván ki rály sá ga
21.25 / m2
Ba rát
(grúz film, 1987) (78')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 23-ától január 30-áig

Va sár nap

Hi szek, se gíts hi tet len sé ge men! Mk 9,24 (1Sám 30,6b; Mt 8,5–13; Róm 1,/14–
15/16–17; Zsolt 107,23–43) A ke resz tény em ber él mé nye és alap po zí ci ó ja ez.
Hit és hi tet len ség. Hi tet len sé get ho zunk ma gunk kal, örök lünk, élünk. Hi -
tet Is ten ad, meg újít és „mű köd tet”. Hi tünk ben is ott buj kál a hi tet len ség –
így is ke gye lem re szo ru lunk. Hi tet len sé günk ben azon ban ott van a csí ra –
már ez is ke gye lem –, a vágy a hit re, ame lyet egye dül Is ten ad hat meg. Ez a
fe szült ség azon ban el kí sér egy éle ten át. De ez a fe szült ség moz ga tó ru gó ja
le het an nak, hogy kö ze led ni tud junk Is ten hez. Egyet len dol gunk be is mer -
ni, fel is mer ni és meg val la ni: hi szek, se gíts hi tet len sé gem ben. A nagy Aján -
dé ko zó nem hagy ja fi gyel men kí vül ezt a ké rést!

Hét fő

Pál ír ja: Krisz tus ban nincs zsi dó, sem gö rög, nincs szol ga, sem sza bad, nincs
fér fi, sem nő, mert ti mind nyá jan egyek vagy tok a Krisz tus Jé zus ban. Gal 3,28
(Zak 6,15a; Ézs 19,19–25; Róm 1,1–7) Ez nem va la mi fé le egy ség moz ga lom vagy
em be ri egyen lős di. Ez a ke resz tény élet nagy aján dé ka. Bár sok szí nű ek va -
gyunk, bár egyi künk sem ugyan olyan, mint a má sik, még is össze tar to zunk,
egy be tar to zunk, mert Krisz tus ban hi szünk, Krisz tus ból élünk, Krisz tus az
Urunk. Ben ne meg szűn nek az el vá lasz tó  fa lak, meg szűn het nek a sza ka dé -
kok. Nem az ér de kek és nem a kö zös ér dek lő dés köt össze, nem a ha son ló -
ság hoz kö zel, és nem az el len tét vonz, ha nem Krisz tus kö zel sé ge, je len lé -
te, ál dá sa tesz eggyé. 

Kedd

Krisz tus mond ja: „Is mét meg lát lak majd ti te ket, és örül ni fog a szí ve tek, és
örö mö tö ket sen ki nem ve he ti el tő le tek.” Jn 16,22 (Ézs 61,1.3; 1Kir 17,8–16, Róm
1,8–17) Nem csak ad vent ben, kam pány sze rű en té ma szá munk ra a Krisz tus-
vá rás. A ke resz tény em ber egész éle te er re irá nyul: ké szü lünk a nagy ta lál -
ko zás ra. Min dent en nek kel le ne meg ha tá roz nia: az élet nagy dön té se it és na -
pi küz del me it. Lát juk a táv la tot. Nem va la mi re ké szü lünk, ha nem ar ra, hogy
Krisz tus sal vég leg együtt le hes sünk. Nem hiú re mény ez, nem a vá gyak ki -
ve tí té se, nem is ön be csa pó il lú zió. Ígé re tünk van rá. Az iz gal mas fel adat nem
más, mint hogy úgy jár junk-kel jünk a föl di ván dor úton, hogy el ne sza lasszuk
a nagy ta lál ko zást. 

Szer da

Ami kor ezt hal lot ták a Je ru zsá lem ben össze gyűl tek, mint ha szí ven ta lál -
ták vol na őket, ezt kér dez ték Pé ter től és a töb bi apos tol tól: „Mit te gyünk,
atyám fi ai, fér fi ak?” Ap Csel 2,37 (Zak 12,10a; Ruth 1,1–8/9–15/16–19a/19b–
21/; Róm 1,18–32) Mi sok szor for dít va gon dol ko dunk: mit te gyünk,
hogy Is ten kö ze lé be fér kőz zünk, hogy el ér jen a jó hír, szí ven ta lál jon az
evan gé li um? Az ige talp ra ál lít ja fe je te te jén ál ló gon do la ta in kat: elő ször
el ta lál a jó hír, majd meg fo gal ma zó dik ben nünk a kér dés, hogy en nek nyo -
mán mit te gyünk. Is ten ke gyel mé nek je le, hogy hív, hogy hang zik a sze -
re te té ről szó ló öröm hír. Küld em be re ket („apos to lo kat”), hogy raj tuk ke -
resz tül meg érint se a szí vün ket. Enél kül eről kö dés ma rad na min den „val -
lá sos igye ke zet”. A „szí ven ütő” evan gé li um azon ban moz dít ke zet-lá bat,
moz gó sít aka ra tot, el szá nást, ener gi á kat. Hall juk az igét, és utá na kö vet -
kez zék a kér dés: mit te gyünk? 

Csü tör tök

Bo csásd meg vét ke in ket. Mt 6,12 (1Sám12,20.23a; Ap Csel 13,42–52; Róm 2,1–
16) Sze ret az Úr, ezért nincs még vé günk – mond ja Je re mi ás pró fé ta. Is ten
ál lan dó jel ző je ez: meg bo csá tó Úr is ten. Nem azért, mert „ez a dol ga”, ha nem
azért, mert ez a szí ve in du la ta. Eb be ka pasz kod va hang zik nap mint nap a
Mi atyánk ban el mon dott ké ré sünk: bo csásd meg a vét ke in ket. Jó he lyen ko -
pog ta tunk, hi szen lé nyünk ből fa ka dó min den hi bánk kal őt bánt juk, őel le -
ne cse lek szünk. Ha azon ban már a pusz ta ké ré sünk kel meg vall juk bű ne in -
ket, el há rul az aka dá lya an nak, hogy a mi éle tünk ben is árad jon a bűn bo -
csá nat ke gyel me. 

Pén tek

Krisz tus mond ja: „Ami kor el jön a Párt fo gó, akit én kül dök nek tek az Atyá -
tól, az igaz ság Lel ke, aki az Atyá tól szár ma zik, az tesz majd bi zony sá got én -
ró lam.” Jn 15,26 (Neh 9,20a; Lk 4,22–30; Róm 2,17–29) A Szent lé lek meg vi -
lá go sí tó mun ká ja nél kül Jé zus csak egy egy ko ri „ce leb”, ki vá ló or vos-ta ní tó,
er köl csi mér cét ál lí tó pél da kép le het szá mom ra. A Szent lé lek in dít hat el és
se gít jár ni azon az úton, ame lyen Krisz tust uram nak és meg vál tóm nak vall -
ha tom. Jöjj, Szent lé lek Úr is ten!

Szom bat

Is ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket
és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban. Fil 4,7 (Zsolt 65,8; Jel 15,1–4;
Róm3,1–20) Iga zi hét le zá ró mon dat. Ben nünk za ka tol nak a mö göt tünk lé -
vő na pok küz del mei, ered mé nyei és ku dar cai. Ben nünk él a vágy a meg nyug -
vás ra, ar ra, hogy bé kes sé get ta lál junk. De pis lá kol a re mény ség láng ja is, hogy
min den gon dunk el le né re van hol nap, van jö vő hét, van jö vő. Eb ben a hely -
zet ben „ta lál hat szí ven” min ket a drá ga biz ta tás Is ten min den ér tel met meg -
ha la dó, szí vün ket és gon do la ta in kat Krisz tus ban meg őr ző bé kes sé gé ről, amely
át fog ja a múl tat, a je lent és a jö vőt.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj)

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Ked vez mé nyes üdü lés Hé ví zen svéd -
asz ta los reg ge li vel, va cso rá val, für dő -
be lé pő vel. 6 nap 34 000 Ft. Kis bér
To u rist, tel.: 34/352-700.

EVÉLETEST
Az Evan gé li kus Élet
leg kö ze leb bi ren dez vé nye
Ün nep cím mel Ká kay Ist ván nak,
a Po é zis együt tes ve ze tő jé nek dal est je lesz.
A prog ram ban a szer ző 20. szá za di ma gyar
köl tők ver se i re írt da lai hang za nak el. 
Ven dé gek: Ká kay Ka ta lin ének mű vész
és Tol nai Ju dit csel ló mű vész.

Ja nu ár 27-én, csü tör tö kön 18 óra kor a Fehér Páva zarándokszálló éttermének
pincehelyiségében (1091 Budapest, Üllői út 7., a Kálvin tértől egy percre;
az épületben van lift). A részvétel ingyenes.

Evan gé li kus

isten tisz te let

a Duna

Televízióban

Ja nu ár 23-án, a víz ke reszt ün ne -
pe utá ni har madik va sár na pon
10.05-kor is ten tisz teletet lát ha -
tunk fel vételről a budavári evan -
gélikus gyü le ke zet ből (is mét lés:
12.00 / Du na II. Au to nó mia).
Igét hir det Bence Imre esperes.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!


