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„Nem a lé lek szám nagy sá gán mú lik
egy-egy gyü le ke zet – s egé szé ben vé -
ve ha zai egy há zunk – jö vő je, ha nem
tag jai hit be li el kö te le zett sé gén.”

Bővül a gyülekezetimunkatárs-
képzés… f 3. oldal

„Tes sék meg hall gat ni Krisz tus-ora tó ri u mát: utá na az em ber
más képp megy ha za. Ez a zse ni is mér ve. Hát le gyünk büsz kék
és bol do gok, hogy Liszt Fe renc a mi enk, és eb ben az év ben mi
is és az egész vi lág meg me rít ke zünk fel sé ges ze né jé ben!”

Beszélgetés Liszt Ferencről
Hegedűs Endre zongoraművésszel f 6. oldal

„Ál la mi elő írás te hát az al kot mány
sze rint, hogy min den ki nek va la -
mi lyen mó don is ten hí vő nek, val -
lá sos nak kell len nie.”

Világvallások a vulkánok
földjén f 8–9. oldal

Az el ső ha tá sos gyógy szert 1952-ben
si ke rült elő ál lí ta ni a lep ra gyó gyí tá sá -
ra. A for ra dal mi hír so ka kat ho zott
ak kor láz ba, így egy fran cia új ság írót
is. Ra o ul Fol le reau a kö vet ke ző év ben
már azon tör te a fe jét, hogy mi képp
jut hat na el a gyógy szer a föld min den
lep ra be te gé hez. 

Szak má já ból tud ta, hogy eh hez két
do log kell: nyil vá nos ság és pénz. A
nyil vá nos ság meg szó lí tá sá ra 1954 ja -
nu ár já nak utol só va sár nap já ra ima -
na pot szer ve zett Pá rizs ban, hogy a tá -
vo li vi lág lep ra be te ge i re fel hív ja a fi -
gyel met, a ci vi li zált vi lág ban pe dig ar -
ra, hogy tel je sen alap ta la nok a lep rá -
sok kal szem be ni sö tét fé lel mek és
elő íté le tek, ezek ből az em be ri ség nek
vég re ki kel le ne gyó gyul nia. 

Nem vé let le nül vá lasz tot ta ki ezt
a na pot. A Ma hat ma Gan dhi ha lá -
lá nak nap já hoz (ja nu ár 31.) leg kö ze -
lebb eső va sár nap ez. A le gen dás
Gan dhi volt év ez re dek után az el ső
olyan in di ai ve ze tő, aki az em ber -
szám ba sem vett lep rá sok ér de ké ben
szót mert emelni. Gan dhi ta but dön -
tött le, ami kor a kaszt rend szer leg al -
ján le vő „érint he tet le ne ket” – aki ken
hon fi tár sai át lép tek, aki ket sem mi be
vet tek – em ber nek te kin tet te, és
min den le het sé ges mó don ke res te a
meg ol dást a több mil li ós in di ai lep rás
tö meg fel eme lé sé re. Olyan for ra da -
lom volt ez bel föl dön sa ját né pé nek
sö tét gon dol ko zá sa el len, ami lyen for -
ra dal mat Gan dhi a kül ső gyar ma to -
sí tók el len is győ ze lem re vitt. A ki csi,
csont so vány Ma hat ma nem vé let le -
nül lett a tör té ne lem egyik óri á sa.

A si ke res pá ri zsi ima nap azon na li
el ha tá ro zás ra in dí tot ta Fol le reau-t,
a szer ve zőt. Mint saj tó szak em ber
könnyű szer rel tu dott köz ben jár ni
azért, hogy el ter jed jen a gon do lat, és
ja nu ár utol só va sár nap ja a lep rá sok
vi lág nap ja név vel az em be ri ség leg -
nyo mo rul tabb ja i ra hív ja fel a fi -
gyel met. 

Nem min den na pi mó don kez dett
hoz zá Fol le reau a pénz szer zés hez
sem: el ső ként az Egye sült Ál la mok
elnökének, illetve a Szov jet unió
minisztertanácsa el nö ké nek írt le ve -
let. Egyet len „cse kély sé get” kért
mind ket tő jük től: fe jen ként egyet len
bom bá zó re pü lő gép árát. „Úgy ér te -
sül tem – ír ta a két vi lág ha ta lom ve -
ze tő jé nek –, hogy egy bom bá zó gép
mint egy öt mil li árd frank ba ke rül.
Ki szá mol tam, hogy két gép ára pon -
to san elég len ne a vi lág összes lep ra -
be te gé nek meg gyó gyí tá sá ra! Csak
ennyit ad ja nak, nem ké rek so kat!” 

Fel hí vá sá ra so ha nem ka pott vá -
laszt. A tör té ne lem azon ban szá -
mon tart ja, és Fol le reau ál dott em lé -
ke él az ál ta la lét re ho zott ala pít vány
cso dá la tos te vé keny sé gé ben, va la -
mint a lep rá sok vi lág nap ja ként az óta
is élő kez de mé nye zés ben. 

A ma gyar Lep ra misszió tör té ne te
is az zal kez dő dött, hogy Do bos Ká -
roly református lelkész – Fol le reau-
hoz ha son ló an elő ször ba rá ti kör ben
– 1974-ben meg tar tot ta a lep rá sok va -
sár nap ját. 

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
té nek fel hí vá sá ra ma már mint egy
száz or szág ban tö rek szik a Nem -
zet kö zi Lep ra ügy nök ség és a Nem -
zet kö zi Lep ra misszió ar ra, hogy az
év nek ezen az egy nap ján kü lö nö sen
is hir des se a szé les nyil vá nos ság -

nak: ez a be teg ség már ré gen a múl -
té le het ne, hi szen gyó gyít ha tó! Csak
a gyógy szer nem ju tott még el min -
den ki hez. És szükség van a fel vi lá go -
sí tásra, a tu dat for má lásra, a meg győ -
zésre, a jog vé de lemre. 

Saj nos még ma is – és lát ha tó an
so ká ig – nagy szük ség van ar ra,
hogy a vi lág lep ra be te gei meg tud ják
a jó hírt: be teg sé gük 1952 óta már
gyó gyít ha tó! De ez nem ju tott még el
a ci vi li zált vi lág köz vé le mé nyé nek tu -
da tá ig sem – ural ko dik a sok év ez re -
des tu dat lan ság, elő íté let. 

A ma gyar Lep ra misszió nem csak ja -
nu ár utol só va sár nap ján, ha nem az
egész évben sze ret né mi nél több gyü -
le ke zet, egyén és kö zös ség szí vé re
he lyez ni Krisz tus ki csi nye i nek, a vi lág
leg nyo mo rul tabb ja i nak sor sát. Gyó gyí -
tá suk köz ben az evan gé li u mot hir de ti
szá muk ra a misszió, és Jé zus úgy,
mint egy kor, nem csak a tes tü ket, ha -
nem a lel kük se be it is meg gyó gyít ja. 

Há lá sak va gyunk tá mo ga tó ink nak
azért, hogy az el múlt év ben is ele get
tud tunk ten ni min den ígé re tünk nek
a lep ra kór há zak ban.

Az imád sá gos tá mo ga tás mel lett
2011-re a kí nai Xis hu ang ban na lep ra -
fa lu sze ren csét len la kó i nak gon do zá -
sát tet tük ma gun ké vá öt év re. In di á -
ban négy lep ra kór ház ban vál lal tunk
se gít sé get: Daya pu ram ban lel ki gon -
do zók al kal ma zá sá nak költ sé ge i hez
já ru lunk hoz zá.

Mi vel a lep ra be te gek nek sú lyos lel -
ki vál ság gal, ki ta szí tott ság gal, a csa -
lád el for du lá sá val is meg kell küz de -
ni ük, szak sze rű lel ki se gít ség re is
szük sé gük van.

A lel ki gon do zók a leg ál dot tabb
esz kö zök az evan gé li zá lás ban. Mi raj -
ban a lep ra gyó gyí tás fi nan szí ro zá sá -
ra, Sa lur ban egész ség ne ve lé si te vé -
keny ség tá mo ga tá sá ra, Va dat ho ra sa -
lur ban pe dig rönt gen ké szü lék be -
szer zé sé re, il let ve re ha bi li tá ci ó ra tet -
tünk ígé re tet. 

„Bol dog az, aki nek gond ja van a
nincs te le nek re!” (Zsolt 41,2a)

A szerző a magyar Lep ra misszió
igaz ga tó ja

Két bombázó ára
Ja nu ár 30. – a lep rá sok vi lág nap ja

(F)elolvasott istentiszteletek f 5. oldal
Evangélikus szívvel f 5. oldal
Kétszáz éve született Liszt Ferenc f 7. oldal
Nagyító alatt a médiatörvény f 10. oldal
A világítótorony f 11. oldal
Honterus-emlékhelyek f 14. oldal

g Risk óné Fa ze kas Már ta

„„Ki szá mol tam, hogy két
gép ára pon to san elég len -
ne a vi lág összes lep ra be te -
gé nek meg gyó gyí tá sá ra!”

A ja nu ár 22-i ren dez vény sza va ló -
ver se nyén a kö te le ző vers Köl csey Fe -
renc Him nu sza volt, sza ba don vá -
lasz tott vers ként pe dig Re mé nyik
Sán dor evan gé li kus köl tő egyik köl -
te mé nyét kel lett tol má csol ni uk a
ta nu lók nak. 

Az éne ke sek kö te le ző da la az I. ka -
te gó ri á ban (5–6. osz tály) a Szár nya,
szár nya, szár nya a ma dár nak; a II.
ka te gó ri á ban (7–8. osz -
tály) a Szé pen úszik a vad -
ká csa a ví zen; a III. ka te -
gó ri á ban (9–12. osz tály)
pe dig a Kit vi rá got ró zsám
adott cí mű népdal volt. 

A rajz pá lyá za ton a ta -
nu lók egy Him nusz-il -
luszt rá ci ó val vagy egy re -
form ko ri épü let ről ké szí -
tett fest ménnyel vagy gra -
fi ká val, il let ve egy ko ra be li
ru ha terv el ké szí té sé vel pá -
lyáz hat tak. (A be kül dött
mun ká kat az is ko la dísz -
ter mé ben te kint het ték
meg az ér dek lő dők.)

A ve tél ke dőn az or szág
szá mos evan gé li kus is ko -
lá ja kép vi sel tet te ma gát: a Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim -
ná zi um, Kol lé gi um és Szak kép ző
Is ko la (Sop ron), a Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
(Győr), Bu da pest ről a fa so ri és a De -
ák té ri gim ná zi um, a bony há di Pe tő -
fi-gim ná zi um, a mis kol ci Kos suth-

gim ná zi um és pe da gó gi ai szak kö zép -
is ko la, a nyír egy há zi Kos suth-gim -
ná zi um, az aszó di Pe tő fi-gim ná zi um,
va la mint a Ben ka Gyu la Ál ta lá nos Is -
ko la Szar vas ról és az Al ber ti Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la.

Szép szám ban vol tak je len az oros -
há zi in téz mé nyek ta nu lói is: ér kez tek
ver seny zők a Tán csics Mi hály Gim -
ná zi um és Szak kö zép is ko lá ból, a

Liszt Fe renc Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény ből, Oros há za Vá ros
Ál ta lá nos Is ko lá ja és Pe da gó gi ai Szol -
gál ta tó In téz mé nyé ből, il let ve en -
nek Vö rös mar ty Mi hály, Czi na Sán -
dor, va la mint Eöt vös Jó zsef Tag in téz -
mé nyé ből.

Vers, dal, kép
a magyar kul tú ra nap ján

Or szá gos Köl csey-ver seny az oros há zi
Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um ban

b A ma gyar kul tú ra nap ja, illetőleg Köl csey Fe renc Him nu szá nak meg -
szü le té se al kal má ból a Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um a 2010/2011-es tan év ben ki len ce dik al ka lom mal
hir det te meg a Köl csey Fe renc vers mon dó ver senyt, rajz pá lyá za tot és
nép dal ének lé si ver senyt az or szág evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nye -
i ben ta nu lók, az oros há zi di á kok és a ha tá ron tú li, nagy ká ro lyi test -
vér is ko la di ák jai szá má ra. A kép ző mű vé sze ti pá lyá zat hoz fo tó pá lyá -
zat is kap cso ló dott; a ver seny zők fel ada ta szű kebb ha zá juk ter mé sze -
ti szép sé ge i nek meg örö kí té se volt. A sza va ló ver seny re és a rajz pá lyá -
zat ra 7–12. osz tá lyos, az ének ver seny re pe dig 5–12. osz tá lyos di á kok
je lent kez het tek. 

f Folytatás a 3. oldalon

b El len tét ben a la punk múlt he ti
szá má nak cím ol da lán is mer te -
tett ün ne pé lyes nyi tó is ten tisz -
te let tel, az öku me ni kus ima hét
fő vá ro si zá ró if jú sá gi al kal ma -
ként meg hir de tett if jú sá gi is ten -
tisz te le ten nem volt je len egyet -
len ke resz tény fe le ke zet lel ké szi
ve ze tő je sem. A Bu da pest-Bu dai
Re for má tus Egy ház köz ség Szi -
lá gyi De zső té ri temp lo má ban
ja nu ár 23-án egy be gyűlt fi a ta lo -
kat azon ban lát ha tó an a leg -
cse ké lyebb mér ték ben sem za -
var ta a püs pö kök és más mél tó -
sá gok hi á nya. Az Öku me ni kus
If jú sá gi Ala pít vány (ÖKI) köz re -
mű kö dé sé vel meg tar tott al ka -
lom részt ve vői a re for má tus,
ka to li kus és evan gé li kus szol gá -
lat te vők től egyéb ként is ar ra
kap tak ösz tön zést, hogy – sa ját
fe le ke ze tü ket nem meg ta gad -
va – a jö vő ben se az egy há zat
meg osz tó kér dé sek nek, ha nem
Krisz tus kö ve té sé nek tu laj do nít -
sa nak je len tő sé get…

Idén nem csak az öku me ni kus ima -
hét or szá gos nyi tó is ten tisz te le té nek,
ha nem if jú sá gi zá ró al kal má nak is re -
for má tus gyü le ke zet temp lo ma adott
ott hont Bu da pes ten, és tör té ne te sen
mind ket tő ben evan gé li kus lel kész
szol gált ige hir de tés sel: míg a te le ví -
zió ál tal is köz ve tí tett meg nyi tón
Gáncs Pé ter el nök-püs pök, a bu dai
kö zös ség ben Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ói lel kész. 

A két is ten tisz te le ti al ka lom kö -
zött egyéb pár hu zam alig ha volt
ki mu tat ha tó… Az if jú sá gi együtt lét
nél kü lö zött min den liturgikus for -
malitást, a mint egy száz fős gyü le ke -
zet fel sza ba dult kö zös ség ben él te át
az együ vé tar to zás él mé nyét. Kö -
szön he tő volt ez a ven dég lá tók Is tent
di cső í tő könnyű ze nei for má ci ó já nak
is, amely ben az egy ház köz ség ve ze -
tő lel ké sze, Il lés Dá vid or go nált,
nem utol só sor ban pe dig a Szent
Ist ván-ba zi li ka őszin te öku me ni -
kus nyi tott ság ról ta nú bi zony sá got
te vő if jú sá gi re fe ren sé nek, Papp
Zol tán nak.

d EvÉ let-in fó
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Az ének szer ző je Ka ni zsai Pál fi Já nos
(1584 k. – 1641), aki től még egy éne -
ket kö zöl éne kes köny vünk: Ne szállj
per be én ve lem (EÉ 412). Du nán tú li
vá ro sok ban vég zett ta nul má nyai
után Né met or szág ban ké pez te ma -
gát to vább, majd Ko má rom ban és
Som or ján volt ta ní tó, is ko la rek tor.
Pá pán és Né met új vá ron (ma Güs -
sing) lel ké szi mun kát vég zett.

A fe le ke ze tek kö zöt ti fe szült sé -
gek kö zel ről érin tet ték, hi szen Né -
met új vár ról a vá ros fő ura, a re ka to -
li zált Bat thyá ny Ádám tá vo lí tot ta
el. Vi ta ira ta i ból, le ve le zé sé ből –
amely a kor egyik fon tos do ku men -
tu ma – az is ki de rül, hogy az úr va -
cso ra ér tel me zé sé vel kap cso lat ban a
lu the rá nu sok kal is szem be ke rült.
Fon tos az egy ház szer ve zői te vé keny -
sé ge. Pá pai lel kész ként ő hív ta élet -
re ha zánk el ső pres bi té ri u mát. Az zal,
hogy a lel ké szek mel lett vi lá gi tes tü -
let is részt ka pott a gyü le ke zet ügye -
i nek in té zé sé ben, hoz zá já rult a gyü -
le ke ze tek túl élé sé nek biz to sí tá sá hoz
a gyász év ti zed ben.

Mind ezek után azt gon dol hat -
nánk, hogy te vé keny sé ge a re for -
má tus fe le ke zet re kor lá to zó dott.
Éne ke azon ban fe le ke ze ti ha tá rok tól
füg get le nül szé les kör ben elter jedt
már ak ko ri ban. A pro tes tán sok mel -

lett ka to li kus és uni tá ri us gyűj te -
mé nyek ben is meg ta lál ha tó. Sőt fon -
tos meg je gyez nünk, hogy hosszú
időn ke resz tül a leg szé le sebb kör ben
is mert éne kek kö zé tar to zott. Bár a
ka to li kus éne kes köny vek a 18. szá zad
óta nem idé zik, Er dély ben a száj ha -
gyo mány út ján to vább  élt eb ben a fe -
le ke zet ben is.

Ka ni zsai Pál fi Já nos éne ke a ma -
gyar or szá gi zsol tár pa raf rá zi sok szép
pél dá ja. Szer ző je a 148. zsol tár alap -
ján ír ta szö ve gét. Aki fi gyel me sen ol -
vas sa a zsol tárt és az éne ket, ha tá ro -
zott irányt fe dez het fel ben ne. A
mennyei kar ban hang zó is ten di csé ret
után az egész te rem tett ség nek, élet -
te len és élő vi lág nak Is tent ma gasz ta -
ló éne két idé zi meg szá munk ra, és
ezek után em lí ti az em ber, az egy ház,
ki csik és na gyok éne két. A menny ből
így ve zet a föld re, a vi lág min den ség -
ből az egyes em ber hez. Is ten di cső í -
té sé nek le he tő leg tá gabb pers pek tí vá -
ját nyit ja meg ez zel szá munk ra.

g Fin ta Ger gely

„A nagy vi lág lé té vel
énekel…” (Új ének 191/3.)
A 148. zsol tár alap ján ke let ke zett
ének – ahogy a zsol tár ma ga is –
egyet len nagy fel szó lí tás a te rem tő
Is ten di csé re té re. Ha a víz ke resz ti
idő ben su gár zó is te ni fé nyes ség
tük ré ben te kin tünk vi lá gunk ra s
ben ne sa ját ma gunk ra, ta lán még in -
kább meg ért jük en nek az okát. Az
ég ma gas á tól a ten ge rek mély é ig
egyet len olyan hely sin csen, amely -
re ne ter jed ne ki Is ten ha tal ma, s
ame lyet ne hat na át az ál ta la al ko -
tott rend. Bár mer re né zünk, ott,
ahol az em be ri pusz tí tás még nem
ha gyott nyil ván va ló nyo mot a te -
rem tett vi lá gon, nap mint nap, sőt
perc ről perc re cso dák tör tén nek,
ame lyek nem az em be ri el me tel je -
sít mé nyei, ha nem Is ten nek a mi
gon do la ta ink nál ma ga sabb gon do -
la tai meg va ló su lá sá nak cso dái és bi -
zony sá gai.

Az égi tes tek, a ter mé szet je len sé -
gei – tűz, hó, eső, szél, év sza kok vál -
ta ko zá sa –, az élő vi lág és mi, em be -
rek mind-mind al ko tó ré szei va gyunk
an nak a vi lág nak, amely re Is ten a te -
rem tés haj na lán azt mond ta, hogy
min den, amit te rem tett, „igen jó”. Ő
így te kin tett a vi lág ra, ame lyet lét re -
ho zott, s amely nek a mű kö dé se rész -
le te i ben és egé szé ben az ő al ko tói
böl cses sé gét di csé ri. A zsol tár s sza -
va i val éne künk ar ra biz tat, hogy mi
ma gunk is kap cso lód junk be eb be a
ma gasz ta lás ba. 

S en nek a biz ta tás nak nem elég
egy szer el han goz nia. Ezt is mé tel ni
kell: Áld já tok Is tent, ma gasz tal já -

tok, di csér jé tek ne vét, zeng je tek ne -
ki! Hi szen mi, em be rek oly gyak ran
nem ez zel a lá tás mód dal te kin -
tünk a vi lág ra. Sok kal in kább úgy,
mint akik tu da tá ban van nak fel -
sőbb ren dű sé gük nek, s ezért azt
hi szik, hogy – a Te rem tő di csé re -
te he lyett – ural kod hat nak a te rem -
tett sé gen. Sok min den el ke rü li a fi -
gyel mün ket, sok fé le szép ség ről és
cso dá ról le ma ra dunk, csu pán azt
ke res sük, hogy mi az, ami hasz nos
szá munk ra, amit fel hasz nál ha tunk,
ami ből pro fi tál ha tunk – és eköz ben
oly gyak ran vissza for dít ha tat la nul
pusz tí tunk.

A va sár nap éne ké nek bi zony ság -
té te le és sür ge tő fel szó lí tá sa vissza -
he lyez het ben nün ket va ló di sze re -
pünk be. An nak a rég el fe le dett tu -
dás nak a bir to ká ba jut tat hat, hogy
min den, ami kö rül vesz min ket, ön -
ma gá ban is ér ték. Mű kö dé se tő -
lünk, em be rek től füg get le nül is ré -
sze a nagy egész nek, el en ged he tet -
len tar to zé ka, szí ne a fenn ál ló vi lág -
nak, s ezért ön ma gá ban is is ten di csé -
ret. Te hát min den, ami kö rül vesz
ben nün ket, túl mu tat ön ma gán, és a
te rem tő Is tent ál lít ja a vi lág s hi tünk
kö zép pont já ba. 

Mert az, aki nek pa ran csá ra lét re -
jött a vi lág min den rész le te, aki „ren -
del ke zést adott, mely től nem tér nek
el” (Zsolt 148,6), ké pes ben nün ket,
em be re ket is vissza ve zet ni ere de ti
kül de té sünk höz, ah hoz az élet hez,
ame lyet ő szánt ne künk. S ezért di -
csé ri őt lé té vel az ég, a föld és min -
den te remt mény.

g Wag ner Szi lárd

Di cső ült he lye ken, mennyei pa ra di csom ban

C ANTATE

Ami kor a dog ma ti ka iz zad va küsz -
kö dik a sza vak kal, hogy ki fe jez ze a
Lé nye get, ak kor a köl té szet jó aka rat -
tal, ked ve sen a se gít sé gé re si et. A
kér dés ma ez: mi ként sű rít he tő össze
né hány rö vid mon dat ba mind az,
amit a ná zá re ti Jé zus, az Is ten Krisz -
tu sa je lent szá munk ra? Ta lán úgy,
hogy dal lá vál nak hit val lá sos mon -
da tok, s a dog ma ti kus ér te lem meg -
sze lí dül ten, alá zat tal hall gat ja a hit
him nu szát.

Egy re csak íz lel ge tem a sza va kat.
Egy kü lön le ges ős ke resz tény him nusz
mon da tai üzen nek ezen a va sár na -
pon Is ten sze re te té ről, amely meg je -
lent ne künk Jé zus Krisz tus ban. Eb -
ben a szép, köl tői szö veg ben itt, a le -
vél ele jén tet ten ér he tő az öröm,
amely Jé zus Krisz tus ta nít vá nya i -
nak sa ját ja, s amely az ő meg is me ré -
sé ből szü le tik. A dal stró fá i ból bom -
lik ki az üze net: Krisz tus ré szes a ré -
gi és az el jö ven dő, új te rem tés ben. Ő
a Kez det és a Tel jes ség. Min den
ben ne fog la ló dik egy be. Az egész te -
rem tett vi lág tő le in dul el, és hoz zá
ér ke zik.

Ho gyan le het így be szél ni Jé zus ról?
– kér de zik so kan meg hök ken ve. Mit
je lent va ló já ban ez a kü lö nös sza vak -
ból össze kap cso ló dó, hosszú gon do -
lat sor? Ho gyan kép zel he tem el őt
egy szer re föl di em ber ként és koz mi -
kus lé te ző ként, aki min de nek fö lött
áll? Ké pes-e az ér tel münk, a lo gi kánk
meg bir kóz ni ez zel a fel adat tal? 

Min den bi zonnyal nem. Ezért
jön se gít sé günk re a köl té szet, amely
a sza vak vi lá gá nak egé szen más sík -
ján kezd el épít kez ni gon do la tok ból,
ér zel mek ből, tu dás ból, hall ga tás -
ból. Nem kell te hát eről köd nünk.
Sőt bát ran han goz tat hat juk: amit
nem mond ha tunk el Is ten ről, mert

egy sze rű en kép te le nek va gyunk rá,
azt nem kell szük ség sze rű en a hall -
ga tás fa lai kö zé zár nunk. Hall gas -
sunk hát, és íz lel ges sük együtt az Új -
szö vet ség egyik cso dá la tos Krisz -
tus-him nu szát!

Az egy ház lét re jöt té nek el ső pil -
la na tá tól kezd ve az Is ten nek ki já ró
leg na gyobb tisz te let tel adóz tak a
ke resz té nyek Jé zus ne vé nek. Ab -
ban a hit val lás ban, hogy Krisz tus
min de nek Ura, a ke resz tény élet
fun da men tu má val ta lál ko zunk. A le -
vél meg fo gal ma zá sa sze rint Krisz tus
Te rem tő és Meg vál tó egy szer re, egy
sze mély ben.

A ko los sé be li ek ve szé lyes na i vi tá -
sa és a gyü le ke zet ben fel lé pő tév ta -
ní tók mes ter ke dé se az oka an nak,
hogy ez az apos to li le vél ilyen ha tá -
ro zot tan be szél Krisz tus sze mé lyé ről
és mű vé ről. Két fő té má ja így fog lal -
ha tó össze: Krisz tus min de nek fö lött
va ló – nincs más ha ta lom mennyen
és föl dön. Krisz tus min den re ele gen -
dő – nem kell több, nem kell más
meg vál tó.

A Krisz tus ban ka pott meg vál tás
tel jes és tö ké le tes, és en nek oka ép -
pen az, hogy min den ben ne és ál ta -
la lé te zik. Nincs sem mi raj ta kí vül ál -
ló té nye ző. Min de nek fö lött va ló ha -
tal má ból pe dig egye ne sen kö vet ke -
zik, hogy ő min den re ele gen dő.

A le vél író ja fá rad ha tat la nul is mé -
tel egy szót: ez a „min den”. Eb ben a
tö re dé kes, elég te len nek lát szó kis
szó ban fog la ló dik össze Jé zus Krisz -
tus tel jes va ló sá ga, az őben ne el ér ke -
zett Élet és meg vál tás. Ez a kis szó se -
gít, hogy „a hit foly to nos és áll ha ta -
tos pil lan tást vet hes sen Krisz tus ra”
– Lu ther gon do la tát idéz ve.

A him nusz min den sza va meg ér -
ne egy-egy kü lön pré di ká ci ót. Hadd

le gyen most ele gen dő, ha csak két
gon do la tot eme lek ki e gaz dag tár -
ház ból.

Az egyik a pe rikó pa el ső mon da -
ta: Krisz tus a lát ha tat lan Is ten ké pe.
Ez red évek, év szá za dok tel tek el, és
egy szer el jött a pil la nat – mert el kel -
lett jön nie –, ami kor a meg lát ha tat -
lan Is ten lát ha tó vá vált. Is ten nek
em be ri tes tet kel lett öl te ni, hogy
elő áll has son az Em ber, aki az összes
töb bi em bert kép vi se li őe lőt te. Is ten
lát ha tó vá vált: egy kis gyer mek ar cán,
egy ná zá re ti ács te kin te té ben, egy
szen ve dő, ha lál tu sá ját ví vó em ber s
a Fel tá ma dott ar cán. El jött az ide je
an nak, hogy Is ten epi fá ni á ja, di cső -
sé gé nek meg je le né se egé szen hét köz -
na pi mó don em be ri ta pasz ta la ta ink
ré sze le hes sen. Is ten meg je lent Jé zus -
ban. Elöl ről lát hat juk őt, már nem
csu pán há tul ról, mint Mó zes. És
töb bé nem va gyunk ha lál fi ai, ha di -
cső sé ge ránk ra gyog, ha nem az Élet
gyer me kei le he tünk. Sőt Jé zus lett
„ha lál fia”, hogy mi vég re meg lát has -
suk Is tent tel je sen és va ló sá go san.

Jé zus Krisz tus föld re jö ve te le azt
je len ti, hogy Is ten re már rá le het néz -
nünk – fel is mer het jük jó sá gát, ir gal -
mas sá gát hét köz na pi tör té né sek ben,
éle tünk tör té ne te i ben. Őt, Is ten kép -
má sát szem lél ve bon ta ko zik ki előt -
tünk és vissz hang zik ben nünk is a
hit val lás: ő a te rem tő Is ten tár sa, ő a
kép más, a kez det, ő az el ső. Ben ne la -
kik a tel jes ség, és ő te remt bé kes sé -
get. A Lát ha tat lan lát ha tó vá vált: ő
lett a Min den, és ő lett az Elég.

A ta lál ko zás nyo mán a tá vol ság ból
kö zel ség szü le tik. Krisz tus kö ve té se
nyo mán kö zöny ből el kö te le ző dés és
szol gá lat. A te rem tő és meg vál tó
Krisz tus meg is me ré se ré vén pusz ta
is me ret ből hit val lás fa kad. És az el -

sza kí tott ság ma gá nyá ból meg bé ké lés,
há la adás.

Az zal, hogy Is ten kép má sa ként
Krisz tus be lé pett a vi lág ba, te rem tő
ere je nyo mán meg szü le tett né pe: az
egy ház. Ez a má sik gon do lat, amely -
ről most né hány szót ej tek.

Az egy ház ma ga az új em be ri ség,
azok kö zös sé ge, akik osz toz nak a
Fel tá ma dott éle té ben. Az egy ház
éle te Krisz tu son nyug szik, tő le függ
egé szen. Ő az egy ház fe je, de a min -
den ség, a koz mosz fe je is.

A ko los sé be li ek hez írt le vél ele jén
egy nagy há la adást ol va sunk a gyü -
le ke zet hi té vel, Lé lek től ka pott sze -
re te té vel kap cso lat ban. Az élő egy ház
Is ten-bi zo nyí ték a vi lág ban, erő és ál -
dás, re mény ség a hol na pok fe lől.
Krisz tus egy há za tö re dé kes sé ge el le -
né re is a Tel jes ség hor do zó ja: a meg -
bé kél tet tek sze re tet re szü le tő, sze re -
te tet to vább su gár zó kö zös sé ge.

A ma te ma ti ká ban a föld fel szín
bár mely tet sző le ges pont já ra ál lí tott
me rő le ges egye nest úgy hív ják: nor -
má lis. Az zal, hogy a lát ha tat lan Is ten
lát ha tó vá vált, a Ke gye lem föld re
ért. És mi lát hat juk és meg is mer het -
jük Krisz tust. És ál ta la, a füg gő le ges
Ke gye lem ál tal nor má lis sá: élet tel, tel -
jes ség gel és bé kes ség gel meg aján dé -
ko zott ta nít vá nyok ká le he tünk.

g Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! Jé zus Krisz tus! Kö zel
vagy hoz zánk, test vé rünk ként és tár -
sunk ként lépsz mel lénk. De ha tal ma dat
és di cső sé ge det is meg mu ta tod, mint Te -
rem tőnk és Meg vál tónk, aki ben éle tünk
tel jes sé gé re ta lál ha tunk. Kö szön jük,
hogy meg mu tat tad ne künk ar co dat, és
ve zetsz a bé kes ség út ján. Ámen.
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Min dent Jé zus ról
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Hogy Is ten min dent sem mi ből te -
rem tett, ne he zebb hin ni, mint azt,
hogy Krisz tus test té lett. Krisz tus te -
hát sa ját test be öl tö zé sé vel ve zet
vissza a Te rem tő meg is me ré sé hez,
mely csak az an gya lok ki vált sá ga. Ez
csak úgy tör tén he tik, hogy Krisz tus
– Is ten kép má sa – a ma ga sze mé lyé -
ben el ve szi bű nün ket, mely a ha lál
bi ro dal ma és di a dal ma. A bűn
ugyan is vak ká tet te az em be ri ter mé -
sze tet, úgy hogy az nem tud ja töb bé
meg is mer ni te rem tő jét, hol ott Is ten
mun kál ko dá sa, ki vált vi lág kor mány -
zá sa sze me előtt fo lyik. Sőt tu laj don
bű nét sem is me ri az em ber, ha nem
azt hi szi, hogy vak sá ga a leg főbb böl -
cses ség.”

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

(Szabó Jó zsef for dí tá sa)

Urunk, há lát adunk igé dért, hogy
szól tál és szólsz hoz zánk szün te len.
Kö szön jük, hogy nem vo nod meg
sza va dat tő lünk, pe dig gyak ran és
gyor san el fe lejt jük. Add Szent lel -
ked aján dé kát, amely em lé kez tet
ben nün ket a te igaz sá god ra.

Erő síts meg min ket szol gá la tod ra!
Add, hogy fü le ink ben, ame lyek di csé -
re te det hal lot ták, min dig az vissz han -
goz zon! Add, hogy nyel vünk, mely
té ged szent nek val lott, ne hagy jon
cser ben; sze münk, amely sze re te te -
det lát ta, min dig vi lá gos sá got és erőt
nyer jen be lő led; hogy lá ba ink, ame -
lyek ma hoz zád ve zet tek, so ha se
tán to rod ja nak meg, és ne tér je nek le
a te utad ról!

Ké rünk, nö veld ben nünk a hi tet és
a re mény sé get. Szent lel ked ere jé vel
ele ve níts meg min ket, hogy igaz hit -
ből él jünk, és ne a ma gunk ere jé ben,
ha nem egye dül ben ned bi za kod -
junk! Ve zess min ket úgy, hogy tes -
tünk, lel künk, egész éle tünk té ged
szol gál jon!

Kö szön jük, hogy Fi ad ál tal meg -
mu tat tad di cső sé ge det. Ben ne rej tet -
ted el böl cses sé ge det és sze re te ted
mély sé gét. Vi lá go sítsd meg szí vün -
ket, hogy fel is mer jük nap mint nap
a te di cső sé ge det, és szol gál junk ál -
ta la az előt tünk ál ló hé ten is.

Ma radj ve lünk, a te egy há zad dal,
ma radj kö zöt tünk a te gyü le ke ze ted -
ben! Nö veld és ér leld ben nünk va -
ló éle te det! Köss össze min ket hű -
sé ges mun ká ra, tisz ta sze re tet ben!
Kö nyör günk azo kért, akik a gyü le -
ke zet szol gá la tá ban áll nak. Tedd
őket a ben ned va ló hit pél da ké pe i -
vé, hogy ál dá sod to vább árad has -
son raj tuk ke resz tül, kö zel re és tá -
vol ra egy aránt!

Is te nünk, Atyánk, légy ke gyel -
med del azok kal, akik most szo mo rú -
ak, el ha gyot tak, csa ló dot tak, erőt le -
nek, be te gek és meg fá rad tak. En gedd,
hogy meg is mer jék kö zel sé ged sze re -
te tét, amely min den nél erő sebb. Se -
gítsd őket a mély sé gek ide jén, hogy
meg lel jék a te vi lá gos sá go dat. Ke gyel -
med be ajánl juk sze ret te in ket kö zel -
ben és tá vol ban, hogy kö ve te id le hes -
sünk eb ben a vi lág ban; mind eh hez a
te Lel ked re, ál dá sod ra, bűn bo csá tó
ke gyel med re van szük sé günk. A mi
Urunk, Jé zus Krisz tus ne vé ben ké -
rünk, hall gass meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

b E he ti éne künk, a Di cső ült he lye ken, mennyei pa ra di csom ban (EÉ 50)
a 17. szá zad el ső fe lé be visz min ket, ab ba az idő be, ami kor a re for má -
ció kez de ti fel len dü lé se után a Du nán tú lon is meg erő sö dik az el len -
re for má ció, és a pro tes táns ta ní tás két ága is egy re in kább szem be -
ke rül egy más sal.
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Mi u tán a ne gye dik or szá gos kép -
zés Pi lis csa bán még a múlt év no -
vem be ré ben el kez dő dött, ha zánk
két leg na gyobb evan gé li kus gyü le -
ke ze té ben, Bé kés csa bán és Nyír -
egy há zán ki he lye zett ta go zat ként
– a he lyi és kör nyék be li lel ké szek
szer ve zé sé ben – har minc-har -
minc öt fő rész vé te lé vel nö vel tük az
ér dek lő dők szá mát.

Egy re nyil ván va lóbb, hogy a
lel ké szi szol gá la tot se gí tő gyü le -
ke ze ti mun ka tár sak kép zé se és ak -
tív köz re mű kö dé se nél kü löz he tet -
le nül fon tos az egy ház köz sé gek
éle té ben. Azt is jól meg fi gyel -
het jük, hogy evan gé li kus hí ve ink
je len tős szám ban a na gyobb gyü -
le ke ze tek ben ve szí tik el kap cso la -
tu kat a test vé ri kö zös ség gel –
ezen a sze mé lyes lá to ga tás se gít -
het el ső sor ban.

Kü lö nö sen er re a szol gá lat ra
ké pez zük a mun ka tár sa kat, hi szen
lel ké sze ink sok irá nyú el fog lalt -
sá ga gyak ran csak kor lá to zott
mér ték ben te szi le he tő vé hí ve ink
lá to ga tá sát.

Az a gyü le ke zet, amely min den
fel adat meg ol dá sát a lel ké szé től
vár ja el, nem tud ja be töl te ni evan -
gé li u mot hir de tő, gyü le ke ze ti kö -
zös sé get erő sí tő, egy ház épí tő és el -
eset te ket se gí tő szol gá la tát. Re -
mény ség sze rint csak át me ne ti leg
mun ka nél kü li test vé re ink és a fris -
sen nyug dí jas ál lo mány ba ke rü lő
hí ve ink meg szó lí tá sa jó esélyt kí -

nál min den gyü le ke zet ben a mun -
ka tár si szol gá lat meg szer ve zé sé re.

Nem a lé lek szám nagy sá gán
mú lik egy-egy gyü le ke zet – s egé -
szé ben vé ve ha zai egy há zunk – jö -
vő je, ha nem tag jai hit be li el kö te -
le zett sé gén. Az Új szö vet ség egyéb -
ként sem tesz kü lönb sé get nagy
egy ház és kis egy ház kö zött, ilyen
be so ro lás is csak ké sőbb ala kult ki.
Le gyen bá tor sá gunk re mél ni, hogy
az egy ház Ura hű sé ges és ak tív
szol gá la tunk nyo mán meg ad ja a
nö ve ke dést, kü lö nö sen ott, aho va
– nagy vá ro sok agg lo me rá ci ós kör -
ze te i be – nap ja ink ban a mun ka le -
he tő ség mi att köl töz nek hon fi -
tár sa ink.

Tu dom, hogy ki sebb fal va ink
fo gyó evan gé li kus gyü le ke ze te i -
ben ez vesz te ség, de a tár sa dal mi
fo lya ma tok, te le pü lé si át ren de ző -
dé sek irá nyí tá sa nem az egy ház
fel ada ta – hí ve ink lel ki gon do zá -
sa és kö zös ség be gyűj té se an nál
in kább. Ez pe dig va la mennyi gyü -
le ke zet nek, sőt egy há zunk egé szé -
nek a kül de té se.

Ezért szor gal maz zuk a mun ka -
tár sak to bor zá sát, s vár juk lel ké sze -
ink hí ve ket meg szó lí tó ak ti vi tá sát
is. Az em lí tett két nagy gyü le ke zet
– Bé kés csa ba és Nyír egy há za – jó
pél dá ja lel ke sít sen má so kat is szer -
te az or szág ban.

g D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök,

tanfolyamvezető

Bő vül a gyü le ke ze ti -
mun ka társ-kép zés

Ke let-Ma gyar or szá gon
Bé kés csa bán és Nyír egy há zán in dult

újabb tan fo lyam

Az Ég tá jo ló ro vat múlt he ti cik ké ben
Ador já ni De zső püs pök kol lé gám írt
az „öku me ni kus show, a mo soly -
öku me né” kí sér té se i ről. Ma gam is
val lom, hogy mint min den fon tos
kér dés ről, így az öku me né ről is csak
őszin tén sza bad be szél ni, mert kü lön -
ben tény leg csu pán szem fény vesz tő
show az egész. Így pró bá lok egy faj -
ta sze mé lyes mér le get von ni az idei
öku me ni kus ima hét ről.

Ta lán az egyik leg na gyobb ve -
szély, hogy ki üre se dett ru tin gya kor -
lat tá vá lik ez a hét-nyolc nap. Akár -
csak az a szép tra dí ció, aho gyan
temp lom ba ér ke zés kor so kan még
meg hajt ják ugyan a fe jü ket né hány
má sod perc re, de ma guk ban már
egyet len szó val sem imád koz nak,
mert va ló já ban már sem mit sem
vár nak az Is ten nel és egy más sal va -
ló ta lál ko zás tól…

Pe dig ha vé gig gon do lom idei ima -
he tes él mé nye i met, rá kell, hogy döb -
ben jek: egy ál ta lán nem ter mé sze tes,
nem ma gá tól ér tő dő aján dék ez a
Krisz tus ra és egy más ra han gol ni
szán dé ko zó, év ele ji in to ná ci ós le he -
tő ség. Íme, két friss il luszt rá ció eh hez.

Olyan fő vá ro si temp lom ban kezd -
tem az ima he tet, amely nek pres bi té -
ri u ma pár éve úgy dön tött, hogy
nem igény li az öku me ni kus ima he ti
kö zös sé get a kör nye ző gyü le ke ze tek -
kel. Így az ün ne pé lyes nyi tány után
„az elő adás” el ma radt… Ugyan ak kor
olyan kis vá ros ban fe jez tem be az

ima nyol ca dot, ahol vi szont a há rom
püs pök szol gá la tá ra kom po nált har -
mo ni kus zá ró ak kord előtt alig-alig
szó lalt meg va la mi az öku me ni kus
szim fó ni á ból, mert bib li kus vi rág -
nyel ven szól va: Áb ra hám és Lót
egyes he lyi pász to rai ne he zen ér tet -
tek szót bi zo nyos „le ge lő hasz ná lat tal”
kap cso lat ban…

Bi zony, tö ré keny kincs a köl csö nös
bi za lom. Ko moly fe le lős ség, hogy
ne csak pré di kál junk a ki en gesz te lő -
dés, a bé kél te tés szol gá la tá ról, ha nem
pró bál juk gya ko rol ni is a hét köz na -
pok ban.

Hi szem, hogy eh hez kap hat tunk
erőt az idei ima hé ten, amely vissza -
ve ze tett min ket a for rás hoz, az el ső
je ru zsá le mi gyü le ke zet kö zös sé gé nek
tit ká hoz. Mind ez nem múlt ba me ne -
kü lést, nem ha mis nosz tal gi á zást je -
len tett, ha nem le he tő sé get kí nált,
hogy meg kí sé rel jük vissza fej te ni az
össze gu ban co ló dott szá la kat ad dig,
amíg és ahol a lé nyeg még tisz tán és
egy sze rű en együtt volt. Ta ní tás és
imád ság, temp lom és csa lá di ott -
hon, szent és pro fán kö zös ség, eu cha -
risz tia és aga pé.

Tá vol áll tő lem az ős gyü le ke zet
ide a li zá lá sa, hi szen Lu kács, az Apos -
to lok cse le ke de te i nek pre cíz kró ni ká -
sa se csak a szép re em lé ke zik és em -
lé kez tet. Őszin tén tu dó sít a fe szült -
sé gek ről, em be ri gyar ló sá gok ról is.
Gon dol junk pél dá ul Aná ni ás és Sza -
fi ra tra gi kus tör té ne té re… (Ap Csel 5)

De ugyan ak kor két év ez red del ké -
sőbb, 2011 ja nu ár já ban is át él het tük
a cso dát: az „egy szív és egy lé lek” ma
is mű kö dő ké pes! Ilyen él mé nyem
volt a ma gyar ke resz tény ség egyik
böl cső jé nél, a ti ha nyi apát ság ban
meg élt kö zös szol gá lat Kor zensz ky Ri -
chárd per jel lel. Az is ten tisz te le tet
iga zi aga pé kö vet te a hí res ti ha nyi te -
tő tér ben. Kü lön öröm volt, hogy
nem csak a kör nye ző te le pü lé sek lel -
ké szei, de gyü le ke ze tei is ta lál koz hat -
tak egy más sal fi nom po gá csa és for -
ralt bor mel lett. Új ra csak meg ta pasz -
tal hat tam, hogy a ben cés lel ki ség
mennyi re kö zel áll ah hoz a for rás hoz,
ahol még tisz tán és egy sze rű en együtt
lé leg zik a leg fon to sabb: a Krisz tus sal
és egy más sal meg élt kö zös ség.

A má sik meg ha tá ro zó ima he ti él -
mé nyem a bé kés csa bai ka to li kus
társ szé kes egy ház hoz fű ző dik, ahol
Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di me -
gyés püs pök meg hí vá sá ra pré di kál -
hat tam. Tör té ne te sen ép pen csü tör -
tö kön, azon a na pon, mely nek té má -
ja „a ke nyér re mény tel jes meg tö ré se”
volt. Pon to san ez az a te rü let, ahol

öku me ni kus kö ze le dé sünk mind ez
idá ig csü tör tö köt mon dott. Ép pen
Krisz tus tes te és vé re, ami, aki össze
kel le ne, hogy kös sön min ket, fáj -
dal ma san el vá laszt ja, meg oszt ja a
ka to li kus és a pro tes táns hí ve ket. Ép -
pen a kö zös is te ni erő for rás ból va ló
együt tes me rí tés le he tő sé gét kor lá -
toz zák em be ri ren del ke zé sek, ame -
lyek kü lö nö sen is fáj dal mas éket
ver nek a ve gyes há zas ság ban élők kö -
zé.

Van te hát mi ért imád koz nunk és
dol goz nunk a hi va ta los ima hét el múl -
tá val is. Hogy ne csak csü tör tö köt
mond junk, de va sár na pot is! Ez a nap
Krisz tus fel tá ma dá sa óta az új vi lág,
az új te rem tés nyi tá nya. Is ten haj na li
meg le pe té se, az üres sír után kö vet -
ke zett ugyan is a nap al ko nyán az
újabb cso da: az em mau si fel tá ma dás!
A két meg ke se re dett ta nít vány Krisz -
tus lán go ló sza vá tól és a fe lé jük nyúj -
tott ke nyér ere jé től meg újul va együtt
si et  a töb bi ek hez a sze mé lye sen meg -
ta pasz talt evan gé li um mal. Mind ezt
Lu kács így jegy zi fel: „…el be szél ték,
ami az úton tör tént, és hogy mi ként
is mer ték fel őt a ke nyér meg tö ré sé ről.”
(Lk 24,35)

Az ima hét nem vé let le nül ima -
nyol cad: va sár nap pal kez dő dik, és jó
re mény ség sze rint va sár nap pal nem
zá rul le! Öröm mel fe dez tem fel az Új
Em ber múlt he ti szá má nak so kat -
mon dó cím lap fo tó ját, ame lyen Er dő
Pé ter bí bo ros és Bölcs kei Gusz táv re -

for má tus püs pök ke zet fog – „pa xol”
– D. Sze bik Im re és dr. Fa bi ny Ta más
szol ga tár sa im mal. A kép fe let ti sza -
lag cím jó val több, mint hét-nyolc na -
pos kam pány prog ram: Gyó gyí ta ni a
sza ka dás se be it.

Ez a gyó gyí tás, ez a gyó gyu lás
nem kép zel he tő el in ter com mu nio,
úr va cso rai kö zös ség nél kül. Ad ja az
egy sé gün kért imád ko zó Mes ter, az
egy ház élő Ura, hogy mi, 21. szá za -
di, gyak ran meg fá radt em mau si ak,
ka to li kus és pro tes táns ta nít vány pá -
rok meg él hes sük még az egy más sal
va ló tel jes asz tal-/ol tár kö zös ség örö -
mét. Hi tünk és re mény sé günk sze rint
ez nem ke ve seb bet, mint Is ten or szá -
gá nak, az új Je ru zsá lem nek elő í zét
aján dé koz ná ne künk. S mind ez nem
va la mi fé le ön ző vágy, nem ön cé lú
egy ség len ne, ha nem a fő pa pi imád -
ság glo bá lis misszi ói ví zi ó já nak be tel -
je se dé se: „…tö ké le te sen eggyé le gye -
nek, hogy fel is mer je a vi lág, hogy te
küld tél el en gem…” (Jn 17,23)

Ne csak csü tör tö köt mond junk…
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A részt ve vők kö zött vol tak to váb bá
a Nagy ká ro lyi El mé le ti Lí ce um ta nu -
lói is. 

Az ének- és sza va ló ver seny re
össze sen hat van hat di ák je lent ke -
zett, a rajz pá lyá zat ra száz hu szon hét
ta nu ló küld te el mun ká ját. 

A ver seny a ha gyo má nyok hoz hí -
ven igaz ga tói kö szön tés sel in dult, ez -
után vet te kez de tét – a szak ava tott
zsű ri és a hall ga tó ság előtt – a meg -
mé ret te tés, amely fel eme lő pil la na -
to kat tar to ga tott a kö zön ség nek. A
ver seny zők tel je sít mé nyé ről a zsű ri -
el nö kök szól tak: a 7–8. osz tá lyos
sza va lók ka te gó ri á já ban Ve té si né
Pet rá nyi Er zsé bet, a Kos suth La jos
Köz ok ta tá si In téz mény nyu gal ma -
zott ma gyar ta ná ra, a 9–12. osz tá lyo -
sok ka te gó ri á já ban Var ga Zol tán, a
Ma gyar Rá dió mun ka tár sa adott ér -
té ke lést; az 5–12. osz tá lyos ének lők -
 ről Ri czán né Mu zsik Ibo lya, az Oros -
há zi Liszt Fe renc Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény nyu gal ma -
zott igaz ga tó ja szólt. A kép ző mű vé -
sze ti al ko tá so kat Sze lé nyi Ka ta lin, az
Oros há zi Kép tár mun ka tár sa ér té -
kel te. 

A zsű ri tag ja i nak ne héz dol ga
volt – ezt bi zo nyít ja, hogy ese ten ként
több el ső díjat is ki osz tott. A ha za -
in du lás előtt a ven dég lá tó in téz -
mény is ko la lel ké szé nek, Ri bársz ki
Ákos nak az ál dá sát fo gad hat ták a
ven dé gek.

Fel eme lő pil la na to kat él het tek át
mind azok, akik részt vet tek a ren dez -
vé nyen. Re mény ség sze rint jö vő re is -
mét le he tő ség nyí lik ilyen for má ban
is meg ün ne pel ni a ma gyar kul tú ra
nap ját, de ad dig se fe led jük Köl csey
üze ne tét: „Négy szócs kát üze nek,
vésd jól ke be led be, s fi ad nak / hagyd
örö kűl ha ki húnysz: A HA ZA MIN -
DEN ELŐTT.”

g R. Á.

Vers, dal, kép a magyar kul tú ra nap ján

Az el ső he lye zet tek

Sza va ló ver seny • 7–8. osz tá lyo sok: Vá gi Le ven te (De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um, Bu da pest) • 9–10. osz tá lyo sok: Fe ke te Zol tán (Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont, Győr) • 11–12. osz tá lyo sok: Berecz ki
Bi an ka (Tán csics Mi hály Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Oros há za)

Nép dal ének lé si ver seny • 5–6. osz tá lyo sok: Ho mo ki Adél (Aszó di Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um) • 7–8. osz tá lyo sok: Csol tói Ger gely
(Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce um] Gim ná zi um, Sop ron) • 9–12. osz -
tá lyo sok: Bő sze Ve ro ni ka (Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont,
Győr); Gaál Esz ter (Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um);
Ga rai La u ra (Aszó di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um)

Kép ző mű vé sze ti pá lyá zat
• Him nusz-il luszt rá ció • 7–8. osz tály: Ja necs kó Li li á na (Ben ka Gyu la Evan -

gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, Szar vas) • 9–12. osz tály: Boda Bence
(Aszó di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um)

• Re form ko ri épü le tek ről ké szí tett fest mé nyek és gra fi kák • 7–8. osz tály:
Ve rasz tó Ádám (OVÁI és PSZI Jó zsef At ti la Tag in téz mény) • 9–12. osz -
tály: Ta kács An na (Aszó di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um)

• Ru ha terv szín há zi be mu ta tó ra • 7–8. osz tály: Bá lint Szon ja Zoé (Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um) • 9–12. osz tály: Sél lei Do mi -
ni ka (Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um, Oros há za)

• Szű kebb pát ri ám ter mé sze ti szép sé gei • 7–8. osz tály: Bor bély Pet ra (Ben -
ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, Szar vas) • 9–12. osz -
tály: Sza bó Zol tán (Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da Ál ta lá nos Is -
ko la és Gim ná zi um, Oros há za)

f Folytatás az 1. oldalról
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A val lás sza bad ság ról szó ló ál lás fog -
la lást ké szí te nek elő uni ós dip lo ma -
ták az eu ró pai uni ós or szá gok kül -
ügy mi nisz te re i nek ja nu ár 31-i ta -
nács ko zá sá ra – ér te sült a Ma gyar
Táv ira ti Iro da (MTI) brüssze li dip lo -
má ci ai for rás ból.

Ko ráb ban úgy hír lett uni ós ber kek -
ben, hogy az ál lás pon tok kö ze lí té se
még nem ér te el azt a szin tet, hogy
a té ma meg vi ta tá sán túl úgy ne ve zett
kö zös kö vet kez te té se ket is meg fo gal -
maz za nak a mi nisz te ri ülé sen. A
dol gok leg fris sebb ál lá sa sze rint
azon ban 31-én már konk lú zió el fo ga -
dá sát ter ve zik – tá jé koz tat ta múlt
szer dán az MTI-t egy uni ós dip lo ma -
ta. Az el múlt hé ten az Eu ró pai Unió
fel lé pé sét kér te négy tag or szág –
köz tük Ma gyar or szág –, mi u tán az
utób bi idő ben ke resz té nye ket ért
tá ma dás a vi lág kü lön bö ző ré sze in.

Fran co Frat ti ni olasz kül ügy mi -

nisz ter e tárgy ban Cat he ri ne Ash ton -
nak, az EU kül po li ti kai fő kép vi se lő -
jé nek le ve let kül dött, ame lyet alá írá -
sá val tá mo ga tott a fran cia, a len gyel
és a ma gyar kül ügy mi nisz ter is – kö -
zöl ték Ró má ban kül ügy mi nisz té ri u -
mi for rá sok. A mi nisz te rek kér ték
Ash tont, hogy a ke resz té nyek ül dö -
zé sé nek kér dé sét tűz zék na pi rend re
a Brüsszel ben ja nu ár 31-én tar tan dó
kül ügy mi nisz te ri ta nács ülé sen. Az ér -
te kez le ten a le vél alá író i nak szán dé -
ka sze rint „konk rét in téz ke dé se ket”
kell el fo gad ni „a val lás sza bad ság
tisz te let ben tar tá sa ér de ké ben”.

A mi nisz te rek a le vél ben le szö gez -
ték, hogy az EU „nem ma rad hat kö -
zöm bös” az el múlt hó na pok ese mé -
nyei után, és „el fo gad ha tat lan nak
kell nyil vá ní ta nia” a val lá si in dít ta tá -
sú uszí tást és erő sza kot.

XVI. Be ne dek pá pa ja nu ár 2-án
szin tén fel szó lí tot ta a nem zet kö zi kö -

 zös sé get, hogy véd je meg a val lás sza -
bad sá gát. Nyi lat ko za tá nak előz mé nye
az volt, hogy az óév utol só éj sza ká ján
Egyip tom ban me rény le tet kö vet tek el
egy kopt temp lom el len, és hu szon -
há rom em ber vesz tet te éle tét. Ko ráb -
ban pe dig ira ki ke resz té nye ket ért
össze han golt tá ma dás. Ugyan csak
ke resz té nye ket ért at ro ci tás Ni gé ri á -
ban és a Fü löp-szi ge te ken.

Az ENSZ em be ri jo gi fő biz to sa,
Na vi Pil lay sze rint az egy há zak,
temp lo mok, me cse tek, zsi na gó gák és
más val lá si lé te sít mé nyek el le ni tá ma -
dá sok kal szem ben min den ki nek fel
kell lép nie. A fő biz tos köz le mény ben
szó lí tot ta fel az ál la mo kat, hogy
küzd je nek erő tel je seb ben a val lá si
diszk ri mi ná ció el len. „A ki sebb sé gek
jo ga i nak vé del me… a konflik tu sok
meg elő zé sé nek kulcs ele me is” –
hang sú lyoz ta Na vi Pil lay.

d MTI

EU-ál lás fog la lás ké szül
a val lás sza bad ság ról 

Mint is me re tes, a re for má tus egy ház -
ban a 2009 és 2014 kö zöt ti esz ten dők
Kál vin-em lék évek, me lyek ke re té ben
szá mos ren dez vénnyel és prog ram mal
irá nyít ják a fi gyel met a gen fi re for má -
tor sze mé lyé re és örök sé gé re. A re for -
má tus egy ház ré szé ről az em lék évek
prog ram ját ko or di ná ló Kál vin-bi zott -
ság vég zi a re for má ció öt száz év vel ez -
előt ti meg in du lá sá ra em lé ke ző ju bi -
le u mi ün nep sé gek elő ké szí té sét is.

A kö zös bi zott sá gi ülé sen – rö vid
igei be ve ze tő és kö szön tő sza vak után
– Már kus Mi hály püs pök az evan gé -

li kus re for má ci ói em lék bi zott ság el -
nö ké nek ad ta át a szót. Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök a bi zott sá gi mun -
ka ágak kép vi se lő i nek köz re mű kö dé -
sé vel is mer tet te egy há zunk ter ve it és
a már el ért ered mé nye ket. El ső ként
azon ban ar ról szá molt be, hogy a
két pro tes táns fe le ke zet ve ze tő sé ge le -
vél ben kér te a mi nisz ter el nök től,
hogy a 2017-es esz ten dőt nyil vá nít sák
ál la mi em lék év vé. 

Fa bi ny püs pök em lí tést tett a ké -
szü lő Lu ther-rajz film ről is, ame lyen
Richly Zsolt Ba lázs Bé la-dí jas, ér de -
mes mű vész és mun ka tár sai, va la -
mint Lack fi Já nos Jó zsef At ti la-dí jas
köl tő dol go zik.

Csep re gi Zol tán pro fesszor a Lu -
ther-élet mű so ro zat új ki adá sá nak
ter ve ze tét is mer tet te. (A so ro zat el -
ső – Luther vigasztaló írásait és
bib lia magyarázatait tartalmazó –
kö te te vár ha tó an idén je le nik meg,
e-book formában is.) Hit tu do má nyi
egye te münk egy ház tör té ne ti tan -
szé ké nek ve ze tő je szólt a há rom
rész ből ál ló egy ház mű vé sze ti ké zi -
könyv so ro zat ter vé ről is, amely az
evan gé li kus egy há zi kép ző mű vé sze -
tet, egy ház ze nét és nép raj zot szán -
dé ko zik át te kin te ni.

A re for má ci ói em lék bi zott ság
egy ház tör té ne ti al cso port já nak kép -
vi se le té ben Hu bert Gab ri el la szá -
molt be a ma gyar or szá gi evan gé li -
kus mű vek di gi ta li zá lá sá nak te rén
ed dig el ért ered mé nyek ről, fel hív va
a részt ve vők fi gyel mét a http://re for -
macio.500.hu hon la pon is el ér he tő
adat bá zis ra.

Köz is mert, hogy az evan gé li kus
egy ház ban 2010 és 2017 kö zött min -
den év nek más-más te ma ti ká ja van.
En nek fé nyé ben Zász ka licz ky Zsu -
zsan na mű vé szet tör té nész tett em -
lí tést ar ról a pá lyá zat ról, ame lyet az
em lék bi zott ság ta valy – a Re for má -
ció és nyil vá nos ság té má hoz kap -

cso ló dó an – az egy há zi is ko lák kö zött
hir de tett meg. 

Egy há zunk pá lyá zat író re fe ren se,
Ko csis Ist ván ar ról tá jé koz tat ta az
egy be gyűl te ket, hogy Szász fal vi Lász -
ló ál lam tit kár sá ga meg ke res te a re for -
má tus és az evan gé li kus egy há zat, és
egy pro tes táns val lá si és tu risz ti kai
prog ram terv össze ál lí tá sá ra kí nált
le he tő sé get. Az ülés részt ve vői ve tí -
tett ké pes pre zen tá ció se gít sé gé vel te -
kint het ték át a pro jekt tel kap cso la tos
elő ze tes evan gé li kus ter ve ket.

Az emlékév hivatalos evangélikus
honlapját (http://re for macio.500.hu)
Horváth-Bolla Zsuzsanna, az evan -
gelikus.hu szerkesztője mutatta be.

A meg be szé lés má so dik fe lé ben a
két bi zott ság tag jai szám ba vet ték,
hogy a két egy ház mit te het kö zö sen
a ju bi le um hoz kö tő dő en. Meg ál la -
pod tak: szor gal maz ni fog ják, hogy a
ju bi le u mi év ben mi nél több szó szék -
cse ré vel erő sít sék az össze tar to zást,
és fel ké rik zsi na ta i kat: hoz za nak el -

vi szán dék nyi lat ko za tot a 2017-es
esz ten dő ben tar tan dó kö zös ün ne pi
zsi na ti ülés ről. El vi meg ál la po dás
szü le tett ar ról is, hogy – kö zös tu do -
má nyos kon fe ren ci ák, kul tu rá lis ren -
dez vé nyek, pá lyá za ti ki írá sok mel -
lett – együtt mű köd nek egy nagy -
sza bá sú ki ál lí tás lét re ho zá sá ban is, to -
váb bá terv be vet ték egy pro tes táns
egy ház tör té ne ti le xi kon el ké szí té sét. 

A ju bi le u mi év re ké szü lő bi zott sá -
gok tag jai egyet ér tet tek ab ban, hogy
az ün nep lést iga zán mél tó vá egy kö -
zös, úr va cso rai is ten tisz te let te het né,
amely re ha tá ra in kon túl ról is hív ná -
nak részt ve vő ket 2017. október 31-re.

g Bo da Zsu zsa

Pro tes táns ün nep-elő ké szü let
Kö zös evan gé li kus–re for má tus re for má ci ói em lék bi zott sá gi ülés

b Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá ga egy esz ten dő vel ez előtt kezd -
te meg azt a mun kát, amely a Lu ther Már ton ál tal öt száz év vel ez előtt
el in dí tott re for má ció 2017-ben ese dé kes ju bi le u mi ün nep ség so ro za tát
ké szí ti elő. Idei el ső ülé sét a gré mi um – a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház (MRE) Kál vin-bi zott sá gá nak meg hí vá sá ra – ja nu ár 24-én az MRE
Abo nyi ut cai zsi na ti szék ház ában tar tot ta. A há zi gaz da Már kus Mi hály
nyu gal ma zott református püs pök, a Kál vin-bi zott ság el nö ke és Hu szár
Pál fő gond nok, a re for má tus zsi nat vi lá gi el nö ke volt.
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Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke az
öku me ni kus ima hé ten hét főn a ka pos vá ri, ked den a szé kes fe hér vá ri ró mai
ka to li kus temp lom ban, szer dán az esz ter go mi ba zi li ká ban, csü tör tö kön Győr -
ben a re for má tus temp lom ban, pén te ken Mén fő csa na kon a Szent Ke reszt
Fel ma gasz ta lá sa ró mai ka to li kus temp lom ban, szom ba ton a veszp ré mi
Szent Mi hály-székesegyházban (ké pün kön), va sár nap pe dig a rép ce la ki
evan gé li kus temp lom ban szol gált ige hir de tés sel.

g Be recz ky Gyu la fel vé te le

Az öku me ni kus ima hét zá ró nap ján, ja nu ár 23-án Oros há zán 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 Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let püs pö ke, va la mint az oros há zi gyü le ke ze tek lel ké szei szol gál tak az
evan gé li kus temp lom ban tar tott is ten tisz te le ten.

g Wisz ki densz ky And rás fel vé te le

Az öku me ni kus ima he tet min den év ja nu ár já ban az auszt ri ai ma gyar nyel -
vű gyü le ke ze tek is is ten tisz te let tel ün nep lik meg. Eb ben az esz ten dő ben a
Bé csi Ma gyar Ka to li kus Egy ház köz ség volt a há zi gaz da, az ige hir de tő pe dig
– dr. Fa bi ny Ta más, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház észa ki ke rü le té -
nek püs pö ke sze mé lyé ben – evan gé li kus lel kész. A li tur gi á ban Si mon Fe renc
es pe res, auszt ri ai ka to li kus fő lel kész és dr. Soly már Mó ni ka, az Auszt ri ai Ma -
gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet lel ké sze vett részt. A fel ol va sás ban hí vek se géd -
kez tek, az éne ke ket a ka to li kus gyü le ke zet fi a ta lok ból ál ló ze ne cso port ja kí -
sér te és éne kel te a gyü le ke zet tel együtt.

g Mi hal ik Ist ván fel vé te le

Há zas ság he te 2011
A Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) tá mo ga tá sá val feb ru ár 11. és
20. kö zött is mét meg szer ve zik A há zas ság he te – Ma gyar or szág ren dez -
vény so ro za tot. A 2011. év mot tó ját dr. Sza bó End re és fe le sé ge, Sza bó -
né Ne mesy Krisz ti na – az idei hét há zas pár ar ca – így fo gal maz ta meg:
„Ve led va gyok egész.”

Az al kal mak kö zül sze re tet tel ajánl juk a kö vet ke ző evan gé li kus szer -
ve zé sű prog ra mo kat:
• Feb ru ár 12., 16 óra: Pá rok meg ál dá sa az al ber ti evan gé li kus temp lom -

ban (Al ber tirsa, Pes ti út 104.) a he lyi ének kar és a Boyz less Vo i ce szol -
gá la tá val.

• Feb ru ár 14., 18 óra: Bá lint-na pi kon cert Me kis Pé ter, a Boyz less Vo ice
és a Szél ró zsa Band köz re mű kö dé sé vel a De ák té ri temp lom ban (Bu -
da pest V., De ák tér 4.). A kon cert után ke rül sor a je len lé vő pá rok meg -
ál dá sá ra.

A szer ve zők sok sze re tet tel hív nak és vár nak min den kit az al kal mak ra!

H I R D E T É S

Pillanatfelvételek püspökeink
imaheti szolgálatairól
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Min de nek előtt a cí met sze ret ném
meg ma gya ráz ni, amely ben az el ol va -
sott szót „té ve sen ol va sott, fél re ol va -
sott, hi bá san ol va sott” ér te lem ben
hasz ná lom. Úgy gon do lom, hogy egy
né hány éve tör tént ese mény le írá sa
min den bi zonnyal rá vi lá gít ar ra,
mi ért ép pen ezt a szót vá lasz tot tam.

Öku me ni kus is ten tisz te let re in dul -
tam ott hon ról, és né hány perc cel a
kez dés előtt ér kez tem a temp lom ba.
Azt lát tam, hogy a pa dok ra min den -
ki elé egy A5-ös mé re tű kis „for ga tó -
köny vet” he lyez tek, amely (a pré di -
ká ció ki vé te lé vel) szó ról szó ra tar tal -
maz ta az egész szer tar tás me ne tét,
be le ért ve a szol gá lat te vők és a gyü -
le ke zet szö ve ge it, de az éne kek is
ben ne vol tak kot tá val együtt. A gyü -
le ke zet nek szánt szö veg is elég ter je -
del mes volt, nem pusz tán egy-egy
„ámen” vagy rö vid tő mon dat. 

A fü zet elég gé vas tag volt (leg alább
tíz ol dal), így vé gig ol vas ni már nem
ma radt időm, ezért pusz tán át la poz -
gat tam: igé nye sen elő ál lí tott, gon dos
mun ka volt, ér tet tek a ki ad vány ké szí -
tő szoft ve rek hasz ná la tá hoz az al ko tói. 

Be vo nul tak a szol gá lat te vők és a
meg hí vott ven dé gek: püs pö kök, es -
pe re sek, bí bo ro sok, szu per in ten -
den sek, és el kez dő dött az is ten tisz -
te let.

A szol gá lat te vők és a gyü le ke zet
fel vált va ol vas ták a „for ga tó köny -
vet”. A gyü le ke zet nek ol vas nia kel lett
a szol gá lat te vők szö ve gét is (ma gá -
ban) és for dít va, hi szen kü lön ben
nem tud tak vol na „be lép ni”. Én nem
ol vas tam, mert is me ret len szö ve get
nem tu dok a sa já tom ként fel ol vas ni,
ide gen szö veg ként vi szont nem lát -
tam ér tel mét részt ven ni az ol va sás -
ban. Így per sze job ban hal lot tam,
hogy szom szé da im mi lyen ba ki kat
kö vet tek el ol va sás köz ben (ne héz do -
log is me ret len szö ve get el ső lá tás ra
hi bát la nul fel ol vas ni). Ba kiz tak a
szol gá lat te vők is, amin azért cso dál -
koz tam, mert el vi leg ne kik lett vol -
na mód juk fel ké szül ni (leg alább is
úgy kép ze lem). Azt, hogy az éne ke -
ket sem pon to san a le ír tak sze rint
éne kel tük, csak az vet te ész re, aki a
kot tát is fi gyel te. 

A té vesz tés per sze mu lat sá gos,
ezért töb ben kun cog ni is kezd tek a
pa dok ban, de ami kor az egyik szol -
gá lat te vő egy mon da tot úgy ol va sott
fel, hogy an nak ér tel me pon to san az
el len té te volt a le írt nak (és nem is ja -
ví tot ta), ak kor én is alig tud tam
meg tar ta ni az al ka lom hoz mél tó (?)
ko moly ság lát sza tát. Ezek hez pusz -
tán ada lék az, hogy a pré di ká ci ót is
ol vas ták. Olyan volt az egész, mint
egy szín da rab el ső ol va só pró bá ja. Ta -
lán nem is té ved tem olyan na gyot…

* * *

Azt gon do lom, hogy az el mon dot -
tak kal a cí met kel lő en meg ma gya -
ráz tam, ezért ez zel a konk rét ese -
ménnyel nem is kí vá nok to vább
fog lal koz ni. Nyil ván lát juk, hogy
va ló já ban nem is ten tisz te le ten vol -
tam, ha nem csak az öku me ni kus
moz ga lom egy is ten tisz te let nek lát -
szó pro to koll ren dez vé nyén (ha jól
em lék szem, fo ga dás is volt utá na). 

Nem is em lí tet tem vol na meg
ezt az al kal mat, ha egye di eset ről
len ne szó. Saj nos azon ban egy re
gyak rab ban ta lál ko zom eh hez ha -
son ló, bár ennyi re azért nem gro -
teszk „for ga tó köny vek kel” kü lön -
bö ző ki ad vá nyok ban, de a gya kor lat -
ban is, a temp lo mok ban. 

Ér de kes mó don ép pen a kü lön le -
ges al kal mak ra ké szül nek kü lön le ges
li tur gi ák, mint ha az ün ne pé lyes sé get
ez zel le het ne fo koz ni. Ag gaszt, hogy
na gyon sok if jú sá gi ren dez vény „for -
ga tó köny ve” ke rült már a ke zem be.
Ez lesz a jö vő: össze jö vünk, és a

sze rep osz tás nak meg fe le lő en fel ol -
vas suk a szö ve gün ket, majd ha za té -
rünk az zal a tu dat tal, hogy is ten tisz -
te le ten vol tunk?

* * *

Vizs gál juk csak meg a fel ol va sás sze -
re pét az is ten tisz te le te ken! Úgy gon -
do lom, ál ta lá nos alap elv le het az,
hogy má sok sza va it ol vas suk, a sa ját -
ja in kat nem. Így nem le het meg kér -
dő je lez ni a fel ol va sás jo gos sá gát az ige
fel ol va sá sa kor és a köz ér de kű tá jé koz -
ta tók al kal má val sem. 

A pré di ká ci ó ról foly ta tott vi ták
ered mé nye alap ján úgy lá tom, hogy
nagy já ból min den ki egyet ért az zal,
hogy a pré di ká ci ó kat nem kel le ne
(nem len ne sza bad) ol vas ni, de mi a
hely zet az is ten tisz te let töb bi ele mé -
vel? Biz tos va gyok ab ban, hogy egy
lel kész, aki rend sze re sen tart is ten -
tisz te le te ket, a li tur gia szö ve gét
előbb-utóbb meg ta nul ja. En nek el le -
né re nem tar tom za va ró nak, ha a li -
tur gi át ol vas sa, hi szen nem a sa ját
sza va it mond ja. Mit mond ha tunk
azon ban az imád ság ról és az ál dás -
osz tás ról?

Én nem tu dok ol vas va imád koz ni,
és azt hi szem, hogy más sem. Pe dig
hány szor lát tam már, hogy a lel -
kész, mi előtt az ol tár fe lé for dul na,
fel te szi a szem üve gét! Lát tam azt is,
ami kor „imád ko zás” köz ben a pa pír -
ja it ren dez get te (ta lán azért, ne hogy
ki fe lejt sen va la mit). De ak kor ő va -
ló ban imád ko zik? Be megy a „bel ső
szo bá ba”? Vagy csak úgy csi nál, mint -
ha imád koz na?…

A gyü le ke zet ilyen kor elég gé ta -
nács ta lan: mit kell ten ni ak kor, ami -
kor a pap imád ko zik? Néz zünk csak
szét a temp lom ban ilyen kor, vagy
néz zük meg is ten tisz te le tek fel vé te -
lét a te le ví zi ó ban: a gyü le ke zet egy ré -
sze ma ga elé néz, má sok a pa pot fi -
gye lik, is mét má sok „csak úgy” bá -
mul nak. Nem hi szem, hogy imád koz -
ná nak. 

Ha még a pap sem imád ko zik va -
ló já ban, ak kor mi nek ez a szín já ték?
Ke gyes kö zös sé gek ben ezt úgy szok -

ták mon da ni, hogy az ilyen imád ság
nem hogy az égig nem ér el, de a
temp lom mennye ze té ig sem jut. Az
Úr tól ta nult imád sá got ép pen azért
kell jól meg ta nul nunk, hogy úgy
tud juk el mon da ni, mint ha sa ját sza -
va in kat mon da nánk. 

Ál dást osz ta ni ál ta lá ban nem szok -
tak fel ol vas va, de azért elő for dul
(pél dá ul a be ve ze tő ben em lí tett al ka -
lom mal is). Nem hi szem, hogy fel ol -
vas va va ló ban le het ne ál dást osz ta -
ni. Sok kal in kább a rá ol va sást jut tat -
ja eszem be.

* * *

Jo go san kér dez he tik most: va ló ban
ilyen fon tos az, hogy ol vas nak va la -
mit, vagy „fej ből” mond ják? At tól
jobb lesz va la mi, ha „be ma gol ják”, és
úgy ad ják elő? Nem hi szem. Csak -
hogy nem is ez a kér dés lé nye ge! Sok -
kal fon to sabb azt vizs gál nunk, hogy
mennyi az őszin te ség, és mennyi a
kép mu ta tás, mennyi az igaz és
mennyi a ha mis pil la nat is ten tisz te -
le te in ken.

Az élet nagy for du ló pont ja in ren -
ge teg (ke gyes) ha zug ság hang zik el a
temp lom ban is. Es kü vőn: „El jöt te tek,
hogy Is ten ál dá sát kér jé tek kö zös
uta tok ra”, hol ott csak a tár sa dal mi
kon ven ci ók nak sze ret né nek meg fe -
lel ni. Ke resz te lőn: „El hoz tá tok ezt a
kis gyer me ket, hogy Is ten egy há zá nak
tag já vá fo gad ja”, hol ott csak a nagy -
ma ma örö kös nyag ga tá sá nak sze -
ret né nek vé get vet ni. Te me tés kor
olyan ha lott test vé rünk is igaz ke resz -
ténnyé vá lik, aki ke resz te lő je óta
meg sem for dult a gyü le ke zet ben, ál -
do za tos csa lád apa lesz az, aki el hagy -
ta csa lád ját, stb…

* * *

Is ten tisz te le te ken va jon mi a hely zet?
Nyil ván el ső sor ban az is ten tisz te let
részt ve vő i től függ, de azért a li tur gia
sze re pe sem el ha nya gol ha tó: mi nél
több ak tív köz re mű kö dést kí vá nunk
meg a gyü le ke zet tag ja i tól, an nál
több esélyt adunk a kép mu ta tás ra.
Hány szor mond juk: „Ké rünk té ged,
hall gass meg min ket!”, pe dig ar ra
sem em lék szünk, hogy a lel kész mit
imád ko zott előt te, vagy em lék szünk
ugyan rá, de nem tu dunk szív ből
egyet ér te ni az el hang zot tak kal, eset -
leg meg is bot rán koz tat nak.

„Kö szönt sé tek egy mást a bé ke je -
lé vel!” – mond ja a pap, és ne kem ke -
zet kell fog nom a mel let tem ülő csa -
lád tag ja im mal, akik kel so ha sem üd -
vö zöl jük egy mást ezen a mó don, és
akik kel már ott hon ról is min dig bé -
ké ben in du lunk el. Vagy ke zet kell
fog nom a mö göt tem ülő ide gen nel,
aki nek a ne vét sem tu dom, és ha fél
óra múl va az ut cán szem be jön, fel
sem is me rem őt. 

Nem kép mu ta tás ez? Nem a li tur -
gia szok tat hoz zá a kép mu ta tás hoz?
Jé zus Krisz tus nem ta ní tott ne künk
„kul ti kus” cse le ke de te ket, és a mi
egy há zunk ra nem is vol tak ezek jel -
lem ző ek. Mi ért kez de nek el sza po -
rod ni?

Ha a gyü le ke ze tet „kul ti kus” cse -
le ke de tek re szó lít juk fel, ak kor ma -
gya ráz zuk is meg en nek az ér tel mét
(min den egyes al ka lom mal, hát ha va -
la ki még nem tud ja), kü lön ben va ló -
ban kép mu ta tás lesz, de emel lett
ad juk meg a le he tő sé get azok nak,
akik eb ben nem tud nak jó szív vel
részt ven ni, hogy szé gyen ér zet nél -
kül ki ma rad has sa nak be lő le!

Jé zus ha lá lá ban fon tos sze re pet ját -
szot tak a kép mu ta tó fa ri ze u sok és
írás tu dók. Kép mu ta tá sunk kal, (ke -
gyes) ha zug sá ga ink kal az egy ház sír -
ját ás suk.

M AG ÁN VÉ LE MÉ N Y?

(F)el ol va sott is ten tisz te le tek
g He ré nyi Ist ván

Az egy há zi na pok alap ve tő en a la i kus
egy ház ta gok moz gal ma, fő cél ja az
evan gé li kus ke resz té nyek össze gyűj -
té se, hi tük erő sí té se, tár sa dal mi fe le -
lős sé gük re éb resz té se és öku me ni kus
el kö te le zett sé gük erő sí té se. En nek ér -
de ké ben a tu do má nyos, a gaz da sá gi,
a po li ti kai élet sze mé lyi sé gei foly tat -
nak fó rum be szél ge té se ket, il let ve
tar ta nak bib lia órá kat, mi köz ben min -
den részt ve vő han got ad hat sze mé -
lyes ta pasz ta la tá nak és vé le mé nyé -
nek. A ven dé gek hi va tá sos és ama tőr
mű vé szek kul tu rá lis prog ram ja in is
részt ve het nek. Az ér dek lő dést és az
ak ti vi tást ér zé kel te ti, hogy a rész ve -
vők mint egy fe le (több mint 40 ezer
fő) ak tí van ala kít ja az egy há zi na pok
prog ram ját.

Egy ilyen monst re ren dez vény so -
ro zat meg szer ve zé se ter mé sze te sen
nem ma rad hat lel kes ama tő rök ügye,
így az elő ké szü le tek több sí kon is hó -
na pok óta gőz erő vel foly nak. A hely -
szín, az idő pont és a jel mon dat meg -
ha tá ro zá sát kö ve tő en kez dő dik meg
az ese mé nyek össze gyűj té se és fel osz -
tá sa a kü lön bö ző hely szí nek kö zött.
A szer ve zést mint egy száz fő ál lá sú al -
kal ma zott vég zi, mun ká ju kat – kü lö -
nö sen a le bo nyo lí tás alatt – öt ezer
ön kén tes se gí ti. Fá ra do zá su kat nem
ko ro náz ná si ker, ha a ren dez vényt
nem tá mo gat ná a ven dé gek nek szál -
lást adó, őket út ba iga zí tó he lyi la ko -
sok tö me gé nek ön zet len se gít sé ge és
ak ti vi tá sa.

A több tíz ezer lá to ga tó ter mé sze -
te sen nem csak pezs gést és han gu la -
tot visz a hely szín re, ha nem je len tős
kör nye zet ter he lést is okoz. Az egy há -
zak tár sa dal mi fe le lős sé gé nek tu da -
to so dá sá val az utób bi idő ben egy re
erő sö dik a kör nye ze ti gon dok irán ti
ér zé keny ség, így a drez dai egy há zi na -
pok ezen a té ren is pél -
da mu ta tó ak kí ván nak
len ni. Míg a leg utób bi,
bré mai evan gé li kus
egy há zi na pok öt ezer
ton na szén-di o xid ki -
bo csá tá sá val jár tak, s
ennyi vel ron tot ták az
ég haj la ti fel té te le ket, a
drez dai egy há zi na po -
kat ég haj lat sem le ges
mó don kí ván ják meg -
ren dez ni. 

En nek ér de ké ben a ren dez vény
2007-ben meg sze rez te az EMAS kör -
nye zet vé del mi mi nő sí tést is, így a
rész ve vők köz le ked te té se, el lá tá sa so -
rán a ká ros kör nye zet ter he lést (ener -
gia- és anyag fel hasz ná lást, hul la dék -
ki bo csá tást) mi ni má lis ra szo rít ják,
er re vo nat ko zó an szám ta lan ak ci ót in -
dí ta nak. A részt ve vők el lá tá sá nál he -
lyi élel mi sze re ket hasz nál nak fel, az
egy szer hasz ná la tos evő esz kö zö ket
szám űz ték, a ven dé gek moz ga tá sá nál
tö meg köz le ke dést al kal maz nak (a be -
lé pő egy ben in gye nes köz le ke dé si
jegy is), a hely szí nek kö zöt ti moz gás -
hoz ke rék pá ro kat biz to sí ta nak, stb.

A ren dez vé nye ket ven dé gül lá tó
Drez da ta lán a ma gya rok ál tal leg in -
kább is mert né met vá ros. A het ve nes
évek ben mint egy öt ezer fős ma gyar
ven dég mun kás-ko ló nia volt itt, így
so kak élet re szó ló is me re te ket és él -
mé nye ket sze rez het tek Szász or szág
fő vá ro sá ban. (Ta lán az sem vé let len,
hogy a drez dai fő pol gár mes ter 2008
óta Hel ma Ul ri ke Orosz.)

So kan tu ris ta ként is is mer he tik a
vá rost, hi szen a nyolc va nas évek
vé gé ig nem volt el ér he tet len ál om
egy ma gyar csa lád számára, hogy
részt vegyen egy „Drez da és a szász
Svájc” kör uta zá son.

A há bo rús pusz tí tás nyo ma it
hosszú ide ig vi se lő Drez da azon ban
má ra gyö ke re sen meg újult. Elég a
Fra u en kirche (Mi asszo nyunk evan -
gé li kus temp lo m) köz ada ko zás ból
kor hű en fel épí tett épü le té re gon -
dol ni vagy a bel vá ro si szám ta lan
ho tel re, kul tu rá lis és kon fe ren cia épü -
let re, me lyek el tün tet ték az év ti ze de -
kig üre sen ál ló fog híj tel ke ket. Így a 33.
drez dai evan gé li kus egy há zi na pok
nem csak a né met evan gé li kus ság
ün ne pi al kal mán va ló rész vé tel le he -
tő sé gét kí nál ják, ha nem so kak szá má -
ra az év ti ze dek kel ko ráb ban szer zett

él mé nyek re va ló em lé ke zés re, a má -
val va ló össze ve tés re is mó dot adnak.

A 33. drez dai evan gé li kus egy há -
zi na pok jel mon da ta egyéb ként:
„…ott lesz a szí ved is.” A köz is mert ige
a He gyi be széd ből szár ma zik. A mon -
dat egé sze így szól: „Mert ahol a kin -
csed van, ott lesz a szí ved is.” (Mt 6,21)

Aki szá má ra a je ru zsá le mi ke -
reszt kin cse túl ke mény üze net, vi -
gasz ta lód hat az ég fe lé for dí tott kéz -
fe jek ből for má zott szív nek – Krisz -
tus vég te len sze re te té re és az egy há -
zi na pok jel mon dá ra uta ló – szim -
bó lu má val.

g Zsu gyel Já nos

Evan gé li kus szív vel
A je ru zsá le mi ke reszt je gyé ben lesz lu the rá nus

egyhá zi ta lál ko zó Drez dá ban

b A ke resz tény iko nog rá fi á ban je ru zsá le mi ke reszt nek ne ve zett szim -
bó lum Krisz tus öt se bé re utal. E kép je gyé ben ren de zik meg jú ni us
1. és 5. kö zött a 33. evan gé li kus egy há zi na po kat (Kirchen tag) Drez -
dá ban. A két éven te ese dé kes egy há zi na pok a Né met Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság tör té ne té nek több mint hat van éve so rán pél dát lan nép sze -
rű ség re tet tek szert. A több na pos, szá mos spi ri tu á lis, evan gé li zá ci -
ós, tár sa dal mi és kul tu rá lis ese ményt ma gá ban fog la ló ren dez vény -
so ro zat a né met evan gé li kus ság min den kor osz tá lyát meg moz gat ja.
Mi vel az egy há zi na po kat több tíz ezer ha zai és kül föl di ér dek lő dő lá -
to gat ja, a so ro zat nem ma rad bel ter jes evan gé li kus ügy, a ren dez vé -
nyek nek he lyet adó he lyi kö zös sé get sem hagy ja kö zöm bö sen, így va -
ló di tár sa dal mi ese ménnyé vá lik, sőt a ven dég lá tó tar to mány, va la mint
az or szág ve ze tő po li ti ku sai is igye kez nek rész vé te lük kel ja ví ta ni nép -
sze rű sé gü kön. 

„Nem kép mu ta tás ez? Nem
a li tur gia szok tat hoz zá
a kép mu ta tás hoz? Jé zus
Krisz tus nem ta ní tott
nekünk „kul ti kus” cse le -
ke de te ket, és a mi egy há -
zunk ra nem is vol tak ezek
jel lem ző ek. Mi ért kez de -
nek el sza po rod ni?
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A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban ren de zik meg
már ci us 11-től 15-ig a hu sza dik nem -
zet kö zi ma gyar ma te ma ti ka ver senyt. 

Ha tá ron tú li és ha zai ma te ma ti ka -
ta ná rok hoz ták lét re e tu dás pró bát
1992-ben. Cél ja az itt hon és a kör nye -
ző or szá gok ban fo lyó ma te ma ti ka ta -
ní tás kö zöt ti kap cso lat szo ro sabb ra
fű zé se, a tan anya goknak, a szak mai
nyelv hasz ná la tá nak össze han go lá sa
és ter mé sze te sen az ered mé nyes ség
mé ré se. 

Fon tos az is, hogy az anya or szág és
a kör nye ző or szá gok di ák jai ta lál koz -
nak egy más sal, meg is me rik egy más
gond ja it, a vál to zó hely szí ne ken
meg ta pasz tal ják az élet kö rül mé nye -
ket. A ver seny hez kap cso ló dó ki rán -
du lá so kon le he tő ség van a Kár pát-
me den ce egy-egy olyan ré gi ó já nak
meg is me ré sé re, aho va egyéb ként kis
eséllyel jut ná nak el a tá vol ról ér ke ző
ta nu lók.

A ver senyt pá rat lan évek ben ma -
gyar or szá gi gim ná zi u mok ban ren de -
zik, pá ros évek ben pe dig „kör be jár”
a Kár pát-me den ce ma gyar lak ta vá -
ro sa i ban. Az ed di gi hely szí nek: 1992:
Rév ko má rom; 1993: Vác; 1994: Mun -
kács; 1995: Paks; 1996: Szé kely ud var -
hely; 1997: Ka pos vár; 1998: Sza bad -
ka; 1999: Nagy ka ni zsa; 2000: Du na -
szer da hely; 2001: Deb re cen; 2002:
Sep si szent györgy; 2003: Eger; 2004:

Nagy dob rony; 2005: Mis kolc; 2006:
Zen ta; 2007: Sze ged; 2008: Kas sa;
2009: Gyu la; 2010: Szat már né me ti.

Húsz ha zai kö zép is ko la hat-hat fős
kül dött ség gel, Er dély 90, Fel vi dék
60, Dél vi dék 40, Kár pát al ja 30 fős
csa pat tal vesz részt a ver se nyen. A
zsű ri ta gok kal, a szak mai prog ra -
mok ra meg hí vott elő adók kal együtt
kö zel há rom száz hat van fős lesz a
bony há di ren dez vény. 

A Bonyhádi Pe tő fi Sán dor Evan gé -
li kus Gim ná zi um nak, egy kis vá ros
kö zép is ko lá já nak je len tős el is me rés,
hogy ki ve he ti ré szét a ran gos ver seny
le bo nyo lí tá sá ból. A bony há di ta nu -
lók fel ve szik a ver senyt a nagy vá ro -
sok di ák ja i val, és rend re a dí ja zot tak
kö zött sze re pel nek, így kap hat ta
meg az iskola az idei ren de zés jo gát.

A ren de zés tel jes költ sé gét Bony -
hád vá ro sa és a gim ná zi um áll ja. A
ha tá ron tú li részt ve vők től nem szo -
kás hoz zá já ru lást kér ni, ne kik sok szor
még az uta zás költ sé gei is nagy ter -
het je len te nek. Így min den al ka lom -
mal a ren de zők pró bál nak anya gi for -
rá so kat ke res ni. A há rom száz hat van
fő öt na pos ven dég lá tá sá nak költ sé -
ge mint egy nyolc mil lió fo rint, ame -
lyet csak kül ső tá mo ga tók se gít sé gé -
vel si ke rül het elő te rem te ni – vagy is
a ren dez vény meg va ló sí tá sá hoz tá -
mo ga tó kat vár nak…

g – mr – 

Bony há di feladvány

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe -
ren cia ne vé ben Bo sák Nán dor deb -
re cen–nyír egy há zi me gyés püs pök
Pro Cul t u ra Ch ris ti a na Dí jat adott át
a ki lenc ven éves Er dé lyi Zsu zsan na
nép rajz ku ta tó nak ja nu ár 15-én Bu da -
pes ten. A ki tün te tés sel a tes tü let a tu -
dós ar cha i kus né pi imád sá go kat fel -
fe de ző-fel dol go zó mun kás sá gát is -
mer te el.

Er dé lyi Zsu zsan na 1944-ben a
Páz mány Pé ter Tu do mány egye te -
men dip lo má zott ma gyar–olasz–fi -
lo zó fia sza kon. 1943-ban kül ügyi
ösz tön dí jas volt Ró má ban, és eköz -
ben a Ró mai Egye te men és a San -
ta Ce ci lia Ze ne aka dé mi án foly ta tott
ta nul má nyo kat. 1945-ben böl csész -
dok to rá tust szer zett. Kül föl di ta nul -
mány úton vett részt töb bek kö -
zött a Fel vi dé ken, Len gyel or szág -
ban, Olasz or szág ban, Né met or -
szág ban.

A ki tün te tett 1951-től a Nép mű vé -

sze ti In té zet kül ső mun ka tár sa volt.
1953-tól tíz éven ke resz tül a Lajt ha
Lász ló ve zet te nép ze nei ku ta tó cso -
port nak, ez után 1971-ig a Nép raj zi
Mú ze um nép ze nei osz tá lyá nak a tu -
do má nyos mun ka tár sa ként dol go -
zott. 1971-től 1986-ig a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó -
cso port tu do má nyos mun ka tár sa -
ként, majd 1990-ig az MTA Fi lo zó -
fi ai In té ze té nek mun ka tár sa ként te -
vé keny ke dett.

A tu dóst töb bek kö zött Ma gyar
Örök ség, Kos suth- és Pri ma Díj jal
tün te tet ték ki.

Er dé lyi Zsu zsan na gyűj té sé ben
nagy szá mú ima szö veg sze re pel. A
nép rajz tu dós va ti ká ni és egyéb le vél -
tá ri ku ta tá sai nyo mán ki raj zo lód tak
a kö zép ko ri spi ri tu a li tás eu ró pai
össze füg gé sei, és bi zo nyít ha tó vá vált
az egy há zi és a né pi kul tú ra kö zöt ti
szo ros kap cso lat.

d MTI

Pro Cul t u ra Ch ris ti a na Dí jat ka pott
Er dé lyi Zsu zsan na

A Bib lia egy-egy rész le tét vi szik szín re szol no ki kö zép is ko lá sok a szín ház és
a fi a ta lok kap cso la tá nak erő sí té sé re in dult, Ádá mok és Évák ün ne pe cí mű ver -
sen gés feb ru á ri prog ram já ban a he lyi Szig li ge ti Szín ház ban.

– A 2009-ben út já ra in dí tott kez de mé nye zés ből sze ret nénk ha gyo mányt
te rem te ni. Az el ső ver sen gé sen Ma dách tól Az em ber tra gé di á ját vit ték szín -
re, és a kez det bi za ko dás sal töl töt te el a szer ve ző ket – mond ta Ba lázs Pé -
ter szín ház igaz ga tó a te át rum múlt szer dai saj tó tá jé koz ta tó ján.

A di rek tor ki emel te, hogy ez út tal „a vi lág iro da lom egyik leg szebb mű -
vét, a Szent írást” sze ret nék di ák kö zel be hoz ni. Mint meg je gyez te, a Bib li -
á ról tév hit azt gon dol ni, hogy szo mo rú tör té net, mert te le van a hit ből fa -
ka dó öröm mel.

Kiss Jó zsef, a szín ház mű vé sze ti ve ze tő je a rész le tek ről el mond ta: a ve tél -
ke dő re ti zen két kö zép is ko la csa pa ta ne ve zett, és össze sen há rom száz fi a tal
lesz majd feb ru ár 8-án és 15-én a te át rum ban. Ez már is túl szár nyal ja az el -
ső ren dez vény részt ve vő i nek szá mát: azon két száz öt ven di ák sze re pelt. A cél
vál to zat la nul az, hogy mi nél több ta nu ló is mer je meg a szín ház bel ső vi lá -
gát, a sze rep lés okoz ta iz gal mat és – jó pro duk ció ese tén – a si kert.

Ba lázs Pé ter be je len tet te, hogy a má so dik Ádá mok és Évák ün ne pén már
nem lesz dí ja zás, „mert nem vér re me nő a do log”, a fi a ta lok egyé ni tel je sít -
mé nyét azon ban kü lön dí jak kal ho no rál ják.

d MTI

A Bib li át vi szik szín re
az Ádá mok és Évák ün ne pén

b He ge dűs End rét a zon go ra iro da -
lom is me rő i nek nem kell be -
mu tat ni. Já té kát Eu ró pá tól az
Egye sült Ál la mo kon át Ja pá nig
– ahol éve kig ven dég pro fesszor
volt – és azon túl is nagy ra ér té -
ke lik, nem is szól va ha zai ra jon -
gó i ról. Kü lö nö sen Liszt-át ira -
tok tol má cso lá sá val szer zett ma -
gá nak hír ne vet. Az el múlt har -
minc év ben so kat tett azért,
hogy a nagy ze ne köl tő élet mű vét
mi nél szé le sebb kör ben meg-
és el is mer jék. Ezért ke res tük fel
őt elő ször – hogy job ban meg is -
mer jük a Krisz tus-ora tó ri um, a
Les prél u des, a Me fisz tó ke rin gő,
a Ma gyar rap szó di ák al ko tó ját.

A fő vá ros szé lén fa lu si as csönd, gyü -
möl csös ker tek ap ró kuny hók kal. Lej -
tős út, éber ku tyák. A ke re sett há zat
könnyű meg ta lál ni: Kos suth-cí mer a
fa lon, szél fúj ja a nem ze ti zász lót, az
au tó vissza pil lan tó tük rén is há rom -
szí nű sza lag. A nagy szo bá ban egy más
mel lett két zon go ra, raj ta kot ták és
kéz ira tok. A pol con, az ágyon, az asz -
ta lon köny vek, a sa rok ban ko moly le -
ját szók, le me zek és ka zet ták szá zai.
Hal kan a we ima ri esz ten dők gyö nyö -
rű dal la ma szól, ör vé nyes hang jai át -
tör nek év szá za do kon, hogy új ból
üzen je nek…

– Ja nu ár 22-én, a ma gyar kul tú ra
nap ján nagy nyi tó kon cert tel in dult
az a ren dez vény so ro zat, amely Ma -
gyar or szá gon és szer te a vi lá gon
Liszt Fe ren cet kö szön ti. El kez dő -
dött a vé get nem érő – ne is ér jen vé -
get – so ro zat. Mert Lisz tet mel lő zött
ze ne szer ző nek ér zem. Cso dá la tos
mű vész, lé lek- és em ber ba rát, te rem -
tő al ko tó. En gem gye rek ko rom tól
meg ra ga dott a Liszt-élet raj zok ban
ol vas ha tó sok jó tett! Egy ze ne szer ző -
nek az a leg szebb cse le ke de te, hogy
gyö nyö rű han gok kal aján dé koz za
meg kor tár sa it és a kö vet ke ző ge ne -
rá ci ó kat. Ha úgy tud ja to vább ad ni a
han go kat, ami ket Is ten től ka pott,
hogy az em be rek ben vissz han got
ver nek. Egy szer re van je len a mu lan -
dó ság és a tö ré keny ség, amint el -
hang zik a ze ne, a lé lek ben ma rad le -
nyo ma ta.

– Liszt Fe renc től gaz dag aján dé kot
kap tunk.

– Na gyon so kat adott. Mű vek ez -
re it. Év ti ze de ken ke resz tül na pi há -
rom óra al vás sal be ér te, és dol go -
zott… Ál lan dó an úton volt, vit te a né -
ma zon go rá ját, ami csak bil len tyű zet -
ből állt, és azon gya kor la toz tat ta az
uj ja it. 

Az aján dé kot, ame lyet kap tunk
tő le, leg több ször ter mé sze tes nek
vesszük. Aki annyi pénzt ke re sett,
mint ő, gaz dag sá got hagy ha tott vol -
na ma ga után. Ez zel szem ben Liszt
pénz szű ké ben volt: oda ad ta ezer -
nyi ne mes cél ra – aki hoz zá for dult,
so ha nem tá vo zott üres kéz zel. Kon -
cer te zett a ha di ár vák, a nyug díj ala -
pok ja vá ra, s mi kor már nem bír ta a
hi va tal pac ká zá sa it, 1846-ban ös sze -
zon go ráz ta az el ső épü let re va lót,
ahol ze ne is ko lá ját meg nyi tot ta.

– Ki fogy ha tat lan volt az ere je?
– „Leg hí re sebb” tet te az ön zet len,

min den aka dályt le gyű rő erő fe szí tés,
ami vel Bee tho ven em lék szob rá nak el -
ké szü lé sét is se gí tet te, az ün nep sé get
ren dez te. A né me tek saj nál ták rá a
pénzt, majd ami kor kész volt a terv,
és ki volt tűz ve az ava tás nap ja, ki rá -
lyok, gró fok, her ce gek to long tak,
hogy a dísz tri bü nön kap ja nak he lyet.
Egyéb ként en nek a le írá sa meg ta lál -

ha tó Alan Wal ker Liszt-köny vé ben.
Sok szor el mond ta: mi u tán in gyen
kap ta a han go kat a Te rem tő től, ezért
in gyen is ad ja to vább. A szó nak ab -
ban az ér tel mé ben, hogy egész éle té -
ben ta ní tott, de ta nít vá nya i tól so ha
nem fo ga dott el pénzt. Per sze va la -
mi ből meg kel lett él nie, és vol ta kép -
pen nem nyo mor gott, sőt egy sze rű

szem mel néz ve szór ta a pén zét. De
min dig a jó ügy ér de ké ben tet te.

– Te kin télyt szer zett a ze ne szer -
zőknek…

– A ze nész rang ját – ami Haydn
ide jé ben meg le he tő sen ala csony volt
– ma gas la tok ba emel te. Haydn az Es -
ter há zy her ce gek szol gá la tá ban tölt -
ve har minc évet nem csak meg kom -
po nál ta, be ta ní tot ta és elő ad ta a ze -
ne mű ve ket, de utá na fel  is szol gált a
va cso rá nál. Eh hez ké pest Liszt Fe renc
csá szá rok nak és ki rá lyok nak le he tett
a tár sal ko dó ja, meg be csült ze né sze.
Ud va ri kar mes ter volt Wei m ar ban.
Két szer is meg sér tet te az orosz cárt,
de emi att egy szer sem gör bült meg
a ha ja szá la sem. Igaz, hogy má sod -
szor ki uta sí tot ták az or szág ból. Ez
mu tat ja, mek ko ra rang ra emel te a
mű vé sze tet, az ál tal, hogy meg mu tat -
ta a ze ne min den ha tó sá gát és a lé lek
alap ja i ra mély sé ge sen hat ni ké pes
ere jét.

– Élet raj zá ból mit emel he tünk ki?
– Dob or ján ban szü le tett 1811-ben.

Elég ko rán föl is mer ve ze nei te het sé -
gét, édes ap ja be mu tat ta a bé csi és bu -
da pes ti elő ke lő sé gek nek. Zon go ra já -
té ká val el káp ráz tat ta a kö zön sé get,
ösz tön dí jat sza vaz tak meg ne ki. Ké -
sőbb el men tek Pá rizs ba. És to vább:
Mi lá nó, Ve len ce, Ró ma, Győr, Sop -
ron, Pest, Drez da, Lip cse, We imar…
Liszt Fe renc be utaz ta az egész mű -
velt vi lá got, hír nö ke volt nem csak sa -
ját mu zsi ká já nak, de a kor társ ze né -
nek is. 

Gon dol junk be le, ki élt ak kor!
Cho pin, Schu mann, Men dels sohn;
so kat kö szön he tett ne ki Wag ner is,
hi szen meg men tet te az éle tét. Mi kor
1830-ban ak tív volt a for ra dal mak ban,
és a rend őr ség ha lál ra ke res te, Liszt
le ta gad ta, hogy az ő há zá ban buj kál.
Nem csak pá tyol gat ta, biz tat ta ze ne -
szer ző tár sa it, rend sze re sen ját szot -
ta is mű ve i ket. Hosszú éle tet élt:
1811-től 1886-ig. Ez alatt emel ke dett
a leg na gyob bak kö zé. A nagy vi lág ban
ha ma gyar ze ne szer zőt em le get nek,
ak kor el ső sor ban Liszt Fe renc re és
Bar tók Bé lá ra gon dol nak.

– Egy há zi ze né jé ről mit kell tud -
nunk?

– Eb ben is óri á si re for mo kat ter -
ve zett. Meg le he tő sen sok int ri ka,
var ga be tű után ez az ál ma csak rész -
ben tel je sült. 

– Ho gyan ha tott Ön re Liszt éle te és
mun kás sá ga?

– Min den ben igye kez tem pél da -

ké pem nek te kin te ni. A zon go rá zás -
ban, az em be ri alap ál lás ban, a hit ben,
ki vé ve egy ben: a csa lá di éle té ben. Az
nem si ke rült ne ki. Túl sá go san el -
len áll ha tat lan sze mé lyi ség volt. A
már em lí tett Alan Wal ker bi zo nyí tot -
ta, hogy éle té ben har minc hat hölgy
ját szott sze re pet. De egyi ket sem ő
hó dí tot ta meg. Igaz, hogy az a faj ta

ro man ti kus hoz zá ál lás,
amely a ki fe je zést min de -
nek fö lé he lye zi, őt is el -
ra gad ta a vég le te kig. Min -
dig ész re vet te, hogy rossz
út ra té vedt, és min dig
meg őriz te mély is ten hi -
tét. Év ti ze de kig járt a reg -
ge li hat órás mi sé re. A Fe -
ren ci ek te rén, a temp -
lom ban van egy kis em -
lék táb la, amely jelöli a
he lyét az el ső pad ban,
ahol imád ko zott.

– Mi lyen ér zés és fel -
adat Liszt Fe ren cet ját -
sza ni?

– Nagy kedv vel ját -
szom a mű ve it, és föl fe de -
zem újabb rej tett szép sé -

ge it. A mes ter mű vek nek az a sa ját -
sá guk, hogy mi nél töb bet fog lal ko zik
ve lük az em ber, an nál újabb és újabb
di men zi ó ik mu tat koz nak meg, ad dig
nem gon dolt, nem hal lott ér té ke ik.
Liszt nek elő ke rül nek újabb ha gya té -
kai könyv tá rak ból, pad lá sok ról, és so -
ha nincs vi ta a ze ne tu dó sok kö zött.
Két ütem el ját szá sa után föl is mer he -
tő, hogy az ő mű ve. Annyi ra egye di,
annyi ra meg is mé tel he tet len sze mé -
lyi ség, aki nek ze né je az ég fe lé rö pí ti
az em bert.

– Mi ért van még is ide gen ke dés a
ze né jé től a hall ga tók egy ré szé ben?

– Liszt in terp re tá ci ó já nál né me -
lyek, kü lö nö sen a zon go ris ták, a sok
hang kö zött nem lát ják a lé nye get. A
fá kat játsszák, és nem lát ják az er dőt.
Azt, hogy mennyi re lel ki tar tal ma van
a sok száz és ezer hang nak. Meg pró -
bál ják gyor san és han go san le zon go -
ráz ni. Mi köz ben föl kel le ne emel ni a
lel ke ket és ész re ven ni, hogy az ün ne -
pelt nek mi lyen mély sé gű és ma gas -
sá gú mu zsi ká ja van. Tes sék meg -
hall gat ni Krisz tus-ora tó ri u mát: utá -
na az em ber más képp megy ha za. Ez
a zse ni is mér ve. Hát le gyünk büsz kék
és bol do gok, hogy Liszt Fe renc a mi -
enk, és eb ben az év ben mi is és az
egész vi lág meg me rít ke zünk fel sé ges
ze né jé ben!

– Ön mi lyen hang ver se nyek kel kö -
szön ti a két száz éves mes tert?

– Pa nasz kod hat nék az el múlt
nyolc év ben ta pasz talt tel jes mel lő -
zés ről, de nem te szem. A ma gam
csen de sebb mód ján dol go zom. Fe le -
sé gem mel, He ge dűs Ka ta lin zon go -
ra mű vésszel együtt ter ve zünk sa ját
költ sé gen a Mű vé sze tek Pa lo tá já -
ban egy tar tal mas es tet. Áp ri lis 11-én
Liszt-szó ló hang ver senyt adok, ahol
új CD-le me zem anya gát fo gom ját -
sza ni. No vem ber 29-én Liszt zon go -
ra ver se nyei kö zül hár mat: az esz-
dúrt, az A-dúrt és a Ha lál tán cot
sze ret ném együtt meg szó lal tat ni… 

Nagy örö möm re meg hív tak Új-
Zél and ra és Auszt rá li á ba. Tur néz ha -
tok a kö zel jö vő ben Ame ri ká ban – bár
ezek a meg hí vá sok a ma gyar ze nei
élet től tel je sen füg get le nek, úgy mon -
da nám, hogy a Jó is ten sze re tő ke zé -
nek a nyo mát vi sel ve ér kez tek hoz -
zám. Ke se rű ség és öröm van ben -
nem. Meg kell ten nünk a ma gun két
– én el ső sor ban imák kal te szem és
az zal, hogy igyek szem a hall ga tók nak
aján dé koz ni a jót, a szé pet.

g Feny ve si Fé lix La jos 

A ze ne ha tal ma
Be szél ge tés He ge dűs End re zon go ra mű vésszel

a két száz éve született Liszt Fe renc ről
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A ma gyar le mez ki adás szá má ra min -
dig fon tos volt Liszt Fe renc mű ve i nek
gon do zá sa. Az 1980-as évek vé gén, a
Hun ga ro ton fény ko rá ban har minc -
öt-negy ven Liszt-fel vé tel kö zül vá lo -
gat hat tak a ze ne ked ve lők. A le mez -
fo gyá si sta tisz ti kák a ki lenc ve nes
évek ele jé ig tük rö zik a ma gyar vá sár -
lók íz lés vi lá gát, ez után a Hun ga ro ton
ve tély tár sai is meg erő söd tek, s össze -
sí tett ki mu ta tá sok már nem ké szül -
het tek. 

A ré gi szám ada to kat bön gész ve ki -
de rül, hogy az élen a nép sze rűbb mű -
vek áll tak: a Sze ge di Szim fo ni kus
Ze ne kar ral fel vett Ma gyar rap szó di -
ák majd száz ezer pél -
dány ban kelt el. Ezt
kö vet te az Esz ter go mi
mi se 1976-os fel vé te le,
eb ből fél száz ezer pél -
dány ta lált gaz dá ra. A
top lis ta har ma dik he -
lyén a szim fo ni kus
köl te mé nye ket tar tal -
ma zó össze ál lí tás állt.
A Les prél u des-öt, az
Or phe ust és Tas sót
ma gá ba fog la ló, 1983-
ban ké szült ko ron gon
a Ma gyar Ál la mi
Hang ver seny ze ne kart
Fe ren csik Já nos ve zé -
nyel te. 

A több tízezer, ne -
tán a százezer eladott példány ma -
nap ság a könnyű ze nei slá ger lis tá -
kon is elő ke lő he lye zést ér ne, de ne
fe led jük, hogy ak kor tájt a ze ne ba rá -
tok a hang ver seny ter me ket is job ban
lá to gat ták, s a ka rá cso nyi aján dé kok
kö zött is elő ke lő he lyen áll tak a
klasszi kus hang hor do zók. Az ál la mi -
lag tá mo ga tott árak mi att a kül föl di
tu ris ták is elő sze re tet tel vá sá rol ták a
ma gyar le me ze ket.

Nagy nép sze rű ség nek ör vend tek
itt hon és kül föl dön is a Liszt-al bu -
mok. A ma gyar Liszt-ki adás egyik
leg si ke re sebb da rab ja a Krisz tus-
ora tó ri um. Az 1970-ben ké szült fel -
vé te len az Ál la mi Hang ver seny ze ne -
kart és a Bu da pest Kó rust For rai Mik -
lós ve zé nyel te, és a le me zen olyan hí -
res éne ke sek hall ha tók, mint Só -
lyom-Nagy Sán dor vagy a fi a ta lon el -
hunyt, ki vé te les tech ni ká jú lí rai te nor,

Ré ti Jó zsef. For rai egyéb ként na gyon
so kat tett a ma gyar ze ne szer ző nép -
sze rű sí té sé ért, 1973-ban új ra szer -
vez te a Liszt Tár sa sá got, amely nek fő -
tit ká ri tisz tét is el lát ta 1991-ig. 

A Krisz tus-ora tó ri u mot ké sőbb, a
nyolc va nas évek ben Do rá ti An tal is
le mez re vet te, s a Bu da pest Kong -
resszu si Köz pont ban adott kon cer -
ten is a nagy kö zön ség  elé állt vele. A
nagy ne vű elő adók el le né re azonban
e le mez so ha nem ér te el az el ső al -
bum nép sze rű sé gét.

A Szent Er zsé bet le gen dá ja ora tó -
ri u mot ugyan csak két szer vet ték fel.
Az el ső, a het ve nes évek ben ké szült ki -

ad vá nyon a Szlo vák Fil har mó nia
Ének- és Ze ne ka rát Fe ren csik Já nos di -
ri gál ja, a má so dik elő adás Joó Ár pád
ne vé hez fű ző dik. A kar mes ter je len -
tős nem zet kö zi kar ri er rel a há ta mö -
gött 1985-ben ve zé nyel te a mű vet, s a
már be vált köz re mű kö dők kel, az Ál -
la mi Hang ver seny ze ne kar ral és a Bu -
da pest Kó rus sal dol go zott együtt, a fő -
sze re pet Mar ton Éva éne kel te. A le -
mez si ke re nyo mán a kö vet ke ző év ben
újabb fel ada tot ka pott, a szim fo ni kus
köl te mé nye ket vet te fel hét le mez re.

A nem zet kö zi szak mai köz vé le -
mény is nagy ra ér té kel te a ki ad vá nyo -
kat. A leg több el is me rést For rai

Krisz tus-ora tó ri u ma kap ta: 1971-ben
a Fran cia Nem ze ti Hang le mez-aka -
dé mia, egy év re rá a Charles Cros
Aka dé mia nagy dí ja i val, 1977-ben pe -
dig a Rit mo spa nyol hang le mez szak -
lap ze ne kri ti ku sai ál tal oda ítélt Az Év
Le me ze díj jal tün tet ték ki. A Ré ti Jó -
zsef és Jám bor Lász ló köz re mű kö dé -
sé vel ké szült Zsol tá rok ki ad vány nak
1969-ben oda ítél ték a Fran cia Nem -
ze ti Hang le mez-aka dé mia és a
Charles Cros Aka dé mia nagy dí ja it. A
Fe ren csik-fé le Szent Er zsé bet le gen -
dá ja a Fran cia Nem ze ti Hang le mez-
aka dé mia nagy dí já val (1974), va la mint
a Nem zet kö zi Liszt Fe renc-hang le mez
nagy díj jal (1975) büsz kél ked he tett.

A sa ját ki adá sú le me zek mel lett li -
cenc ki ad vá nyok is bő ví tet ték a vá -
lasz té kot, a Ma gyar rap szó di ák Cziff -
ra György tol má cso lá sá ban szép si -
kert ara tott itt hon is. Cziff ra Györ -

gyöt Liszt egyik
leg hi te le sebb tol -
má cso ló ja ként
tar tot ták szá mon,
ne ve össze for rott
a nagy ze ne köl -
tő vel, de emig rá -
lá sa után ko ráb bi
le me ze it rit kán
ad ták ki, szü lő ha -
zá já ban so ká ig
hall gat tak ró la. A
jég 1970-ben tört
meg, ami kor a
Sze rel mi ál mok
cí mű ma gyar–
szov jet film pro -
duk ci ó ban Cziff -

rá nak a már kinn ké szült fel vé te le it
hasz nál ták. Ez után ré gi le me zei is a
bol tok ba ke rül tek, s a bu da pes ti kö -
zön ség kon cer ten is tap sol ha tott já -
té ká nak. 

A ki lenc ve nes évek ben a klasszi -
kus hang le mez-gyár tás át állt a kom -
pakt le mez re (CD). A kí ná lat sze -
ren csé re nem csök kent, ha Liszt
mű ve it ke res sük, ma is fél száz CD
kö zül vá laszt ha tunk. Az év for du ló
kap csán új fel vé te lek is nap vi lá got lát -
nak, a ze ne ked ve lők örö mé re is mét
meg je le nik a már klasszi kus nak tar -
tott Krisz tus-ora tó ri um le me ze is. 

g Cser mák Zol tán

Liszt-gyöngy sze mek
leme ze kenb Idén ün ne pel jük a min den idők

leg na gyobb zon go ra vir tu ó za ként
is em lít he tő Liszt Fe renc szü le té -
sé nek két szá za dik év for du ló ját. A
ro man ti kus ze ne ki ma gas ló kép -
vi se lő jé nek ma gyar sá gát a 20.
szá zad ban an nak el le né re is meg -
kér dő je lez ték, hogy ma ga Liszt
szá mos eset ben egy ér tel mű en
hi tet tett nem ze tünkhöz való
tartozása mel lett. 

Min den idők egyik leg ter mé ke nyebb
ze ne szer ző je és zon go ra vir tu ó za két
év szá zad dal ez előtt, 1811. ok tó ber
22-én lát ta meg a nap vi lá got a Sop -
ron hoz kö ze li Dob or ján ban. Nem ze ti
ho va tar to zá sát a 19. szá zad ban so sem

kér dő je lez ték meg, egy bő év szá zad -
dal ké sőbb azon ban – a tri a no ni bé -
ke dik tá tum sa já tos mel lék ha tá sa ként
– ez a kér dés  még is sok vi tát ge ne rált.
Dob or jánt ugyan is az el ső vi lág há bo -
rút le zá ró pá ri zsi dönt nö kök Auszt -

ria ré szé vé tet ték, ke le ti szom szé da -
ink pe dig Liszt ről csak ha mar azt
kezd ték bi zony gat ni, hogy csak az ál -
lam pol gár sá ga volt ma gyar, nem ze -
ti sé gé re néz ve ugyan is né met. 

Szü lő há zán 1926-ban az oszt rák
szö vet sé gi és a bur gen lan di tar to má -
nyi kor mány a kö vet ke ző szö ve gű –
mind a mai na pig ol vas ha tó –, né met
nyel vű táb lát he lyez te el: „Itt szü le -
tett 1811. ok tó ber 22-én Liszt Fe -
renc. Ezt az em lék táb lát a né met nép
ál lí tot ta a né met mes ter nek.” 

Érv ként hoz zák fel, hogy Liszt Fe -
renc igen csak gyat rán be szélt ma gya -
rul. Gya kor la ti lag alig tör te anya nyel -
vün ket. Pon to san azért vett ko ro so -
dó fej jel Pes ten ma gyar nyelv lec ké -
ket, hogy nyelv tu dá sán egy csöp pet
ja vít son. Mind ez ar ra ve zet he tő

vissza, hogy a dob or já ni ele -
mi is ko lá ban – ahol gyer -
mek fej jel meg kezd te a ta nul -
má nya it – né met nyel ven
folyt a ta ní tás. Is ko la mes te re,
a né met szár ma zá sú Jo hann
Roh rer ugyan is csak ezt a
nyel vet is mer te. Liszt Fe renc
ké sőbb sem ta nult ma gyar
nyel vi kö zeg ben, rá adá sul
olyan fi a ta lon in dult meg ze -
nei kar ri er je, hogy eb bé li hi -
á nyos sá gát ér dem ben már
nem tud ta pó tol ni. Ké sőbb
Nyu gat-Eu ró pa szám ta lan
kon cert pó di u mát be jár ta, és
sor ban el sa já tí tot ta a vi lág -
nyel ve ket. Ami kor pe dig Ma -
gyar or szág ra lá to ga tott, hon -
fi tár sa i val – hi szen ha lá lá ig
min den ho va ma gyar út le vél -
lel uta zott – leg in kább né me -
tül be szélt. 

Liszt Fe renc ma gyar sá gá ra
azon ban nem egy bi zo nyí té -
kot le het hoz ni. Fenn ma radt
pél dá ul az a le vél, ame lyet
1845-ben La mennais ab bé -
nak írt. Itt ol vas ha tó: „Gyer me -
ke im ap juk ál lam pol gár sá gát
vi se lik. Akár tet szik ne kik,
akár nem, ma gya rok.” De em -
lít het jük 1823-as pes ti kon -

cert pla kát já nak szö ve gét is, ame lyen
ez áll: „Ma gyar va gyok és nem is me -
rek na gyobb bol dog sá got, mint azt,
hogy ne vel te té sem és ta nít ta tá som
el ső gyü möl cse it Fran cia or szág ba és
Ang li á ba utaz ta tá som előtt ra gasz ko -

dá som és há lám je lé ül drá ga ha -
zám nak be mu tat has sam.”

* * *
Liszt Fe renc Is ten hez fű ző dő kap cso -
la ta en nél sok kal ke ve sebb vi tát ge ne -
rált. Azt ugyan is sen ki nem von ta két -
ség be, hogy mé lyen is ten fé lő em ber
volt – még ak kor is, ha fi a tal ko rá ban
jó né hány hölgy nek össze tör te a szí -
vét. Val lá sos sá gá ra pél da, hogy ap já -
val – az ugyan csak ki vá ló mu zsi kus
hí ré ben ál ló Liszt Ádám mal – ti zen -
öt éves ko rá ban kö zöl te, hogy pap
akar len ni. Édes ap ja ek kor an nak el -
le né re is le be szél te er ről, hogy ő ma -
ga két évet töl tött pa pi sze mi ná ri um -
ban. Azt mond ta fi á nak, hogy „te a
mű vé sze té vagy, nem az egy há zé”.

Nem lett iga za, mert öt ven év vel
ké sőbb, 1865 ta va szán a már Eu ró pa-
szer te hí res Liszt Fe renc Ho hen lo he
ér sek től – an nak va ti ká ni ma gán ká -
pol ná já ban – meg kap ta a ton zú rát.
Mind ezt a pa pi rend be va ló fel vé tel
„elő szo bá já nak” le het te kin te ni, és a
vi lá gi hi ú ság ról va ló le mon dást jel ké -
pe zi. A ce re mó nia után pe dig nem
más, mint IX. Pi us pá pa fo gad ta
Lisz tet ma gán ki hall ga tá son. Ez után
a ze ne szer ző a Va ti kán ba köl tö zött,
a nyár de re kán pe dig to váb bi, úgy ne -
ve zett ki sebb ren de ket vett fel. Ró mai
ka to li kus apát lett, és mint kle ri kus
kö te les volt pa pi ru hát is vi sel ni. Ezt
mond ta ek kor: „Be lép tem az egy há -
zi rend be, de sem mi eset re sem a vi -
lág irán ti meg ve tés ből vagy még ke -
vés bé, mert rá un tam a mű vé szet re.”

Még ab ban az év ben Don An to nio
Sol fa nel li atya, teo ló gia pro fesszor tár -
sa sá gá ban Spo le tót, As si sit és Lor etót
érin tő za rán dok út ra ment. Lisz tet itt
olyan mé lyen meg érin tet te Szent Fe -
renc lel ki sé ge, hogy ké sőbb be is lé pett
a fe ren ce sek har mad rend jé be. 

A ro man ti kus ze ne nagy mes te rét
1877-ben Ho hen lo he bí bo ros Ró -
má ban tisz te let be li al ba nói ka no -
nok ká is ki ne vez te, így Liszt a li la szí -
nű övet is vi sel het te. Mind ezen egy -
há zi ki ne ve zé sek mit sem ér tek vol -
na ak kor, ha csak fel szí nes hit tel pá -
ro sul nak. Ám Liszt Fe renc, ha nem
is mindig „egyházias”, de val lá sos, is -
ten fé lő em ber volt. Hetvenötödik
élet évében távozott a földi létből
1886. jú li us 31-én.

g Je zsó Ákos

A két száz éve szü le tett talentum

Liszt Fe renc utol só bu da pes ti la ká sa
a Ré gi Ze ne aka dé mia el ső eme le tén
– ahol a mes ter 1881-től 1886-ig la -
kott – so kak za rán dok he lye. A Liszt
Fe renc Em lék mú ze um gyűj te mé nye
ma gá ban fog lal ja a mes ter ere de ti
hang sze re it, bú to ra it, könyv- és kot -
ta tá rát, va la mint sze mé lyes tár gya it.
Az in téz mény ben ta lál ha tó a ma gyar
Liszt-ku ta tás köz pont ja.

A nagy ma gyar ze ne szer ző és zon -
go ra mű vész ne vét vi se lő Liszt Fe renc
Tár sa ság több – még a mes ter éle té -
ben for má ló dó – kez de mé nye zés
után, 1893-ben ala kult. A má so dik vi -
lág há bo rú ig ki sebb-na gyobb szü ne -
tek kel mű kö dött. 1973-ban párt füg -
get len egye sü let ként szü le tett új já. A
rend szer vál tás óta füg get len, ön ál ló
ma gyar kul tú ra ápo ló ci vil egye sü let
– je len leg több mint hat száz tag gal.
A tár sa ság tag szer ve ze te a Ma gyar
Ze nei Ta nács nak. Bu da pes ti köz -
pont ján kí vül cso port jai mű köd nek
Pé csett, Sop ron ban, Sze ge den és
Szek szár don. Cél ja Liszt Fe renc élet -
mű vé nek, sze mé lyi sé gé nek meg is -
mer te té se, esz mé i nek ápo lá sa és ter -
jesz té se.

d EvÉ let-in fó

Ha gya ték gon do zók

Liszt Ferenc 1858-ban készült fényképe

Imazsámoly Liszt Ferenc egykori pesti lakásában
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Nem tu dok el vo nat koz tat ni at tól a
szem pont tól, amely meg ha tá roz –
vagy is hogy nem kul túr ant ro po ló gus -
ként, ten ger bio ló gus ként vagy ép pen
vul kano ló gus ként, ha nem gyü le ke ze -
ti lel kész ként és teo ló gi ai ér dek lő dé -
sem alap ján lá tom a vi lá got akár
egy va ká ció ide jén is. Kö ze lebb ke rül -
ni, el sőd le ges él mé nye ket gyűj te ni az
in do néz kul tú rá ról, sok szí nű val lá si
je len sé ge i ről szá mom ra sa ját evan gé -
li kus szol gá la tom pon to sabb ér tel me -
zé sét is je len ti. 

Eh hez il lesz ke dik az a ki hí vás, hogy
öt vi lág val lás kép vi se lő i nek rend sze -
res fó ru mán evan gé li kus lel kész ként is
több ször meg szó lít tat tam ke rü le tünk -
ben; vagy az a be szé des adott ság,
hogy gyü le ke ze tünk temp lo má val át -
el len ben ta lál ha tó az In do néz Köz tár -

sa ság nagy kö vet sé ge, s hogy In do né -
zia kö zel múlt ban nyug ál lo mány ba
vo nult ma gyar or szá gi nagy kö ve te,
Man ga si Si homb ing is evan gé li kus
hát te rű. El ső be szél ge té sünk óta, amely
egy ba li néz–ma gyar pár temp lo munk -
ban tar tott es kü vő jé hez kap cso ló dott,
együtt él het tünk meg kö zös misszi ói
na pos szol gá la tot, an gol nyel vű is ten -
tisz te le te ket, sze re tet ven dég sé get és
egy szép EvÉ let-es tet is ta valy no vem -
ber ben a Fe hér Pá va za rán dok szál ló
pin ce he lyi sé gé ben.

Val lá sok – har mo ni kus egy más
mel lett élés
Föl dünk negyedik legnépesebb, de -
mokratikus ál la má ban ott jár tunk -
kor folyt az el nök vá lasz tá si kam -
pány. A vá lasz tást fö lé nye sen nyer -
te Su si lo Bam bang Yud hoyo no
hivatalban lévő el nök. A na pi la pok
cím ol da lon kö zöl ték, hogy a musz -
lim val lá sú po li ti kus lá to ga tást tett az
in do né zek ró mai ka to li kus bí bo ro sá -
nál. A fo tó kon jól tük rö ző dött, hogy

a több sé gi val lás hoz tar to zó el nök je -
lölt mi lyen fon tos nak tart ja ezt a ta -
lál ko zót, amely ki fe je zi, hogy egy
mind össze né hány szá za lé kot ki te vő
ki sebb ség szá má ra is biz to sít ta tik a
val lás sza bad ság. 

A be csült ada tok sze rint több
mint 245 mil lió la ko sú or szág al kot -
má nyá ban ki emelt sze re pet ját szik a
val lás sza bad ság. A Pan csa Szi la, a so -
kat idé zett öt elv rög zí ti, hogy min -
den ál lam pol gár és az ál lam éle te egy -
azon alap el vek re épül: 1. hit az egy,
leg fel sőbb Is ten ben; 2. igaz sá gos és ci -
vi li zált em be ri ség; 3. In do né zia egy -
sé ge; 4. de mok rá cia, a nép kép vi se -
lő i nek okos ta nács ko zá sa alap ján; 5.
szo ci á lis igaz sá gos ság az egész nép
szá má ra.

Ál la mi elő írás te hát az al kot mány
sze rint, hogy min den ki nek va la mi -
lyen mó don is ten hí vő nek, val lá sos -
nak kell len nie. Te he ti ezt musz lim,

ke resz tény, ani mis ta-tör zsi val lás hí -
ve ként, le het hin du, budd his ta vagy
kon fu ci á nus, ám nem le het ate is ta. 

Kü lö nö sen nagy je len tő ség gel bír
ez az al kot má nyos alap elv egy részt
egy olyan tár sa da lom ban, amely re
nyil ván va ló an erős ha tást gya ko rol a
min den te kin tet ben szu per ha ta lom -
má fej lő dött, ate is ta ideo ló gi á val is
„fel fegy ver zett” Kí na, más részt egy
olyan kor szak ban, amely ben az isz -
lám mint fe nye ge tő va ló ság ke rül a
köz tu dat ba, nem kis mér ték ben a
nyu ga ti mé di á ban szin te ki zá ró la go -
san be mu ta tott isz lám szél ső sé ge sek
és fa na ti kus cso por tok va ló ban fe nye -
ge tő je len lé te és az eb ből fa ka dó
szte reo tí pi ák mi att.

In do né zi á ban ez zel szem ben a
csen des több sé get azok az em be rek al -
kot ják, akik a la kos ság 88 szá za lé kát
ki te vő musz lim kö zös ség bé ke sze re -
tő, komp lex iden ti tás sal ren del ke ző
tag jai. Kü lö nö sen Já va szi ge tén él
nagy  szá mú mu zul mán, akik egy nem
or to dox, hanem a hin du val lás sal va -

la me lyest ke ve re dett isz lám, az Aban -
gan ta na it kö ve tik.

Az egész szi get vi lág né pi hi e del me -
it, tra dí ci ó it je len tő sen be fo lyá sol ják
a hin du ha gyo má nyok és gon do la tok.
A hol land gyar ma to sí tók tól 1945 au -
gusz tu sa óta füg get len or szág ban a ke -
resz tény kö zös sé gek éle te is kü lön le -
ges ké pet mu tat.

Ba tak evan gé li ku sok –
test vé re ink a hit ben
A ta valy no vem be ri EvÉ let-es ten
dísz ven dég ként je len lé vő Man ga si
Si homb ing és fe le sé ge, Pa rod ang
asszony aján lá sá val és se gít sé gé vel ju -
tot tunk el utunk so rán Észak-Szu -
mát rá ra, a ba tak evan gé li ku sok kö -
zé, ahon nan őse ik is szár maz nak.
Szu mát rai utunk ket tős cél ja az itt
mű kö dő evan gé li kus teo ló gia és egy
evan gé li kus gyü le ke zet fel ke re sé se
volt a To ba-tó vi dé kén.

A fen sé ges To ba-tó és kör nyé ke a
ba ta kok ős ha zá ja. A het ven öt ezer év -
vel ez előt ti ha tal mas vul kán ki tö rés
he lyén lét re jött krá ter tó és a tó kö ze -
pén fek vő Sa mo sir szi ge te vé del met
nyúj tott, ez tet te le he tő vé a gaz dag
ba tak ha gyo má nyok fenn ma ra dá -
sát. Szá za do kon át őriz ték sa ját nyel -
vü ket, mí to sza i kat és nép mű vé sze tü -
ket úgy, hogy ez a vidék gyakorlatilag
az isz lám tér nye ré se ide jén is érin tet -
len ma radt. 

A batakok között 19. szá zad el ső
év ti ze de i nek ame ri kai ke resz tény
misszi o ná ri u sai foly tat tak té rí tő mun -
kát, ám kül de té sük csak már tí rom -
sá gig ve ze tett. A nagy áttörést Lud -
wig Ing wer Nom men sen né met evan -
gé li kus misszi o ná ri us apos to li szol -
gá la ta hoz ta el, aki 1862-ben ér ke zett
Észak-Szu mát rá ra. Egy ház p lán tá ló

mun ká já nak si ke ré hez min den bi -
zonnyal hoz zá já rult rend kí vül ala pos
fel ké szült sé ge és az a szem lé let is,
amellyel a ba ta kok hoz és ha gyo má -
nya ik hoz kö ze lí tett. Nem kö ve tel te
meg az evan gé li um mal nem el len ke -
ző szo ká sa ik fel adá sát, sőt sa ját ve ze -
tő ket és ta ní tó kat ne velt ki. 1878-ban
ba tak nyelv re for dí tot ta az Új szö vet -
sé get. A he lyi ta ní tók és az evan gé li -
zá ci ós mun ká ban részt ve vők kép zé -
sé re egy aránt fi gyel met szen telt. Ha -
lá la kor, 1918-ban a 180 ez res evan gé -
li kus egy ház ban 34 lel kész és 788 ta -
nár-ige hir de tő szol gált, össze sen öt -
száz ke resz tény is ko lát fenn tart va. A
má so dik vi lág há bo rú ide jén be bör -
tön zött kül ho ni misszi o ná ri u sok tá -
vo zá sá val tel jes egé szé ben sa ját benn -
szü lött ve ze tő ik alatt fej lő dött to vább
az egy ház egy vá lasz tott ep ho rus és
négy, püs pök nek meg fe le lő ve ze tő
irá nyí tá sá val.

Szu mát rai utunk Me dán ból, a tar -
to má nyi fő vá ros ból el ső ként Pe ma -

tang si an tar ba ve ze tett, ahol a ma
négy mil lió ta got szám lá ló egy ház test
(HKBP) egyik teo ló gi á ja mű kö dik. A
transz szu mát rai fő út vo na lon dél re
tar tó kö rül be lül öt órás út nyo mán ér -
kez tünk a négy száz teo ló gus hall ga -
tót szám lá ló in téz mény be. 

Az elő adás ra meg hí vó rend sze res
teo ló gi ai pro fesszor, dr. Dar win Lum -
ban tob ing leg na gyobb meg le pe té -
sem re ré gi is me rős ként üd vö zölt.
Ha mar ki de rült, hogy ti zen öt éve a
chi ca gói evan gé li kus teo ló gi án együtt
ta nul tunk ösz tön dí jas ként.

A szom bat dél előt ti, ta ní tás nél kü li
na pon mint egy száz húsz ér dek lő dő
di ák gyűlt össze az elő adó te rem -
ben, hogy át fo gó ké pet kap ja nak a
ma gyar or szá gi evan gé li ku sok szol gá -
la tá ról, és hall ja nak a ben nün ket érő
ki hí vá sok ról. Fér fi és női teo ló gus -
hall ga tók is szá mos kér dést tet tek fel
ki sebb sé gi egy há zunk híd sze re pé -
ről, az öku me né ről, a ci gány ság in teg -
rá ci ó já ról és az in ter net nyúj tot ta le -
he tő sé gek ről. Az em lé ke ze tes al ka -
lom zá rá sa ként egy ba tak u losszal
aján dé koz tak meg ben nün ket. Vagy -
is olyan ha gyo má nyos szőtt te rí tő vel,
amely egy szer re je len ti az össze tar -
to zást és ál dás kí vá nást, va la mint az
ér tünk va ló imád ság ki fe je zé sét. A be -
le szőtt ba tak fel irat – „MAR TUA NA
 LAM BOK RO HA” – hir de ti: Ál dott
az a nép, amely nek szí ve bé kés.

Sek res tyé től tűz ol tá sig
Pe ma tang si an tar tól mint egy öt ven
ki lo mé ter re fek szik Pa ra pat, a To ba-
tó part ján el te rü lő üdü lő vá ros. Ki kö -
tő jé ből rend sze res ha jó já ra tok in dul -
nak Sa mo sir szi ge té re, ahol a va sár -
na pot töl töt tük. To mok vá ros ka jel -
leg ze tes, csó nak ala kú, cö lö pö kön ál -
ló há za it úgy pil lant hat tuk meg,
hogy már szól tak a temp lom ba hí vo -
ga tó ha ran gok. 

Jöt tünk ről nem tud tak, így még
job ban be le si mul hat tunk a he lyi
evan gé li kus is ten tisz te let me ne té be.
A sek res tyé ben di a kó nu sok és kó -
rus ve ze tők, a gyü le ke zet vé ne i nek
né pes cso port ja fo gad ta az ér ke ző -
ket és a sze mé lyes ado má nyo kat
fel aján ló kat. A fa lon meg ko pott
fény ké pen Nom men sen arc ké pe
volt fel is mer he tő. 

Bent a temp lom ban min den kor -
osz tály kép vi sel tet te ma gát, az öl tö -
nyös idő sebb fér fi ak tól a szí nes ru há -
ba öl tö zött kö zép ko rú nő kön át a kis -
gyer me ke ik kel ki csit hát rébb he lyet
fog la ló fi a tal anyá kig. Szin te min den -
ki szol gá lat tal ké szült a csak nem két -
órás együtt lét re.

Az is ten tisz te let a nyel vi ne héz sé -
gek el le né re jól kö vet he tő, len dü le tes
volt, kö tött rend del, mély át élés sel,

Ezer ar cú In do né zia – vi lág v
b A rizs ara tás utá ni szá raz év szak kez de tén ér kez tünk Ba li ra, a ba li néz

kul tú ra köz pont ja ként szá mon tar tott Ub ud vá ro sá tól öt ki lo mé ter -
re fekvő Ke de wa tan fa lu ba. Szál lá sunk tól mind össze 129 lép cső nyit kell
alá eresz ked ni, hogy meg pil lant suk a ki csiny hin du kegy he lyet, me lyet
a 7. szá zad ban ala pí tott egy Já vá ról ér ke zett hin du pap, Rsi Mar ken -
dea. A völgy fi no man vissz han goz za a sű rű zöld ből elő tö rő, gyors sod -
rá sú he gyi fo lyó zú gá sát. Be le si mul a ga m e lán ze né re tán co ló fa lu si gye -
re kek vi dám hang ja, akik ma dél után is fel so ra koz nak, hogy is ko la után
to vább tö ké le te sít sék a ha gyo má nyok ban őr zött fi nom moz du la to kat
a fa ra gott kö vek kel meg erő sí tett szel lős csar nok vé del mé ben… Ez is
In do né zia, de csak egyet len ar ca, szí ne a hat ezer la kott szi ge ten szét -
szó ró dott sok nem ze ti sé gű, szí nes kul tú rá jú or szág nak. Más fél év vel
ez előtt fe le sé gem mel együtt ab ban a sze ren csé ben volt ré szünk, hogy
két he tet tölt het tünk itt. Ba li, Szu mát ra és Já va szi ge te it érin tő in do -
né zi ai utunk él mé nyei az óta is élén ken él nek ben nünk. Nem egy sze -
rű en a tró pu si táj lát vá nya az At lan ti- és az In di ai-óce án öle lé sé ben,
nem is az ázsi ai nagy vá ro sok sű rű le ve gő jű for ga ta ga, ha nem a nagy
kul tú ra te rem tő val lá sok és ha gyo má nyok egy más mel let ti sé ge, egy más -
ra ha tá sa úgy, aho gyan az egé szen pá rat la nul fej lő dött a vi lág nak ezen
a pont ján. Úti be szá mo lóm ban ki emelt fi gyel met for dí tok az ott élő ba -
tak evan gé li kus kö zös ség re (Hu ria Kris ten Ba tak Pro tes tan – HKBP),
amely egész Ázsia leg je len tő sebb evan gé li kus egy ház tes tét al kot ja a
vi lág leg né pe sebb musz lim or szá gá ban, az ugyan csak ki sebb sé gi
hely zet ben élő hin du iz mus és budd hiz mus mel lett. Ter mé sze te sen az
át fo gó kép hez még több idő re és na gyobb ter je de lem re len ne szük ség,
ezért el ső sor ban az utunk so rán át élt sze mé lyes ta lál ko zá sok és be nyo -
má sok alap ján kí vá nok be te kin tést nyúj ta ni az Evangélikus Élet ol va -
só i nak eb be a ha zánk tól tá vo li vi lág ba. 

g Ara di György

Balinéz falusi menet

Borobudur, Jáva

Pura Ulun Danu templomegyüttes, Délnyugat-Bali



Bib li á val a kéz ben és leg alább öt fé le,
a gyü le ke zet ből ala kí tott kó rus szol -
gá la tá val, fel ol va sá sok kal ha ladt elő -
re a pré di ká ci ó ig, úr va cso ra nél kül. Az
ige hir de tés így sem volt hosszabb
húsz perc nél.

Az együtt lé tet – érez he tő iz ga tott -
ság nyo mán – a fél re vert ha rang sza -
va vág ta el. A temp lom tól is jól lát -
szott a mint egy há rom száz mé ter re
lé vő füst csó va: va la ki nek a há za égett,
s már in dult is az egész gyü le ke zet
mo to ron, gya lo go san, hogy olt sa a tü -
zet. Üze net től a tet tek me ze jé re, a
szo li da ri tás és össze tar tás ilyen ma -
gá tól ér te tő dő meg élé sé re…

A to mo ki fő út és ki ra ko dó vá sár
mel lett gya log ös vény ve ze tett a ré gi
neo li ti kus kul tú rát idé ző ki rály sír -
hoz, fö löt te a leg ré gibb, bár ka ala kú

épü le tek emel ked nek csu pa ter mé sze -
tes anyag ból. Egyi ken fel irat állt: Se -
gale-gale. Ami re utal, az egy kö te lek -
kel moz ga tott, ze né lő, em ber mé re tű
fes tett fa bá bu, amellyel ere de ti leg
egye dül já rat ták a „rész vét tán cot” az
utód nél kül el huny tak te me té sén. Ma
tu ris ta csa lo ga tó lát vá nyos ság, váll ra
te rí tett u los sal le het együtt lej te ni a vi -
dám kör tánc ban. Ez zel a kép pel bú -
csúz tunk a To ba-tó tól, hogy Me dán -
ból in dul va re pül jünk Yo gya kar tá ba.

A me dá ni nagy me cset 
Me dán ban ta lál tunk rá in do né zi ai
utunk so rán a leg szebb me cset re. A
hí res nagy me cset be kí sé rő ink egyi -
ke, a musz lim szár ma zá sú Far han jó -
vol tá ból jut hat tunk be, aki a na pi öt -
szö ri ima, a sza lat gya kor lá sa mi att
állt meg itt.

Ép pen ab ban az év ben, 1905-ben
épült, ami kor a fa so ri evan gé li kus
temp lom. Egé szen meg döb ben tő
volt fel fe dez ni az anya gok és dí szí tő -
ele mek ha son ló sá gát, a szó szék fel já -
ró tól a fa lak mo tí vu má ig.

Az isz lám öt osz lo pát Far han se -
gí tett fel idéz ni: 1. A hit ta nú sí tá sa (sa -
há da): ta nú sí tá sa an nak, hogy nincs
más jo go san imád ha tó is ten, csak is
Al lah, és hogy Mo ha med az ő pró fé -
tá ja min den em ber szá má ra, egé szen
a vég íté let nap já ig. 2. A na pi öt szö -
ri ima (sza lát): ezek erő sí tik és él te -
tik a hi tet Al lah ban, és ösz tö n zik a hí -

ve ket ma ga sabb er kölcs re. Az imák
meg tisz tít ják a szí vet, meg óv nak a
rossz cse le ke de tek től és a bű nök
irán ti kí sér té sek től. 3. Ra ma dán ha -
vi böjt: ra ma dán hó nap ban tar tóz -
kod ni kell az étel től, ital tól és a há -
zas élet től pir ka dat tól nap nyug tá ig,
mi köz ben igye kez ni kell a csen des -
ség ke re sé sé re, meg ta lál ni a lel ki bé -
két és mi nél töb bet for dul ni Is ten fe -
lé. A böjt fej lesz ti az egész sé ges szo -
ci á lis ér zé ket, a tü rel met, az ön zet -
len sé get és az aka rat erőt, tisz tít ja a
tes tet és a lel ket. 4. Ala mizs na (za kát):
a za ka szó sze rin ti egy sze rű je len té -
se tisz ta ság, ár tat lan ság. A gya kor lat -
ban ki je lö li an nak az éven te ter mé -
szet ben vagy pénz ben adan dó
összeg nek a nagy sá gát, ame lyet egy
musz lim nak oda kell ad nia az ar ra jo -

go sul tak nak. Em ber ba rá ti és tár sa dal -
mi ér té ke is van. 5. Had dzs (za rán -
dok lat Mek ká ba): leg alább éle té ben
egy szer min den musz lim nak, aki
anya gi lag, tes ti leg és lel ki leg ké pes ezt
meg ten ni, el kell za rán do kol nia Mek -
ká ba, és ott el vé gez nie a za rán dok lat -
hoz kap cso ló dó szer tar tá so kat.

Ugyan csak ér dek lő dés sel hal lot tuk
a be szá mo lót ar ról, hogy a fő vá -
rosban, Ja kar tá ban és a na gyobb vá -

ro sok ban ra ma dán ide jén a ke resz -
tény kö zös sé gek sö té te dés kor sze re -
tet ven dég ség re hív ják musz lim ba rá -
ta i kat…

Az al vó Budd ha – Bo ro bu dur
Az in do néz la kos ság mind össze egy
szá za lé ka budd his ta. Tör té nel mi köz -
pont juk min den bi zonnyal a Já va
szi ge tén fel lel he tő te ra szos „szen tély -
hegy”, Bo ro bu dur.

A Bo ro bu dur szó je len té se: „sok
Budd ha”. A mo nu men tá lis épít mény,
amely a kul tu rá lis vi lág örök ség ré sze,
még is sok kal in kább is ko lás cso por -
tok tól és tu ris ták tól nyüzs gő hely,
sem mint me di tá ci ós gya kor la tok
vagy a val lás meg élé sé nek szín he lye.
Ben nün ket is ar ra biz tat tak, hogy a
haj na li órák nap fel kel tét meg elő ző
hű sét vá lasszuk a lá to ga tás ra. 

A par kok kal öve zett te rü le tet he -
gyek ve szik kö rül, né me lyi kük még
min dig ak tív vul kán, a kö ze li la kott

hegy vo nu la tot al vó Budd há nak ne -
vez ték el az ős la ko sok.

A hely tör té ne te vissza nyú lik a 8.
szá zad ba, ami kor tól a szigetvilág
erős in di ai be fo lyás alá ke rült. Budd -
his ta és hin du ki rály sá gok ala kul tak,
ural ko dó ik in di ai is te nek től szár -
maz tat ták ma gu kat. A bo ro bu du ri

óri ás mé re tű te ra szos szen tély hegy az
in di ai mi to ló gi á ból is mert Me ru-
hegy ha son má sa kí vánt len ni Já va szi -
ge tén, amely a le gen dás arany or -
mot utá noz za, me lyen a vi lág min -
den ség nyug szik. Az ered mény a
dé li fél te ke leg mo nu men tá li sabb em -
lék mű ve lett: a budd hiz mus leg na -
gyobb sza bá sú nyi tott sza bad egye te -
me, a kö vek üze ne té ben. 

Tor nya i nak vál to za tos sá ga, szob rai
és a budd his ta le gen dá kat áb rá zo ló
dom bor mű vei ámu lat ba ej tő ek. A
le ve gő ből ha tal mas, há rom di men zi -
ós man da lá nak hat, amely a lá ma is -
ta szer tar tá sok ban hasz nált ké pes vi -
lág áb rá zo lás, az Ég és a Föld szim bo -
li kus le ké pe zé se. E domb ra épí tett al -
ko tás te ra szos, gú la ala kú, nyolc szin -
tes épít mény. Al só ré sze lép cső ze tes

pi ra mis, az öt négy szög le tű te rasz az
anya gi vi lág szim bó lu ma, fö löt te a há -
rom kör ala kú szint a szel le mi vi lá got
tes te sí ti meg. Mind há rom kör ala kú
szin ten ki sebb ha rang ala kú sztú pák
so ra koz nak, me lyek a leg fel ső te rasz
ha rang ala kú, ti zen öt mé ter át mé rő -
jű nagy sztú pá já hoz ve zet nek fel. Ez
a csúcs a budd hiz mus leg főbb cél ját,
a tel jes sza bad ság, az anya gi kö tött sé -
gek től va ló meg sza ba du lás – a nir vá -
na – el éré sét szim bo li zál ja.

A fa la kon ezer öt száz dom bor mű
mu tat ja be Budd ha ta ní tá sát és éle -
té nek epi zód ja it; ez a budd hiz mus
kő be vé sett en cik lo pé di á ja. Több
száz re li ef a hét köz na pi élet je le ne -
te it áb rá zol ja: a me zei mun kát, a
csa lá di éle tet, vi har ban föl bo ru ló
ha jó kat, tán co so kat, maj mo kat, há -
bo rúk ese mé nye it. Meg ele ve ní tik a 9.
szá za di já va i ak éle tét. 

Bo ro bu durt Kr. u. 800 kö rül a
Shai lend ra-di nasz tia épít tet te, mint -

egy het ven öt éven át. Két száz év vel
ké sőbb a temp lom rend szert el hagy -
ták. Ha ma ro san om la doz ni kez dett,
el bo rí tot ta a dzsun gel. A na pó le o ni
há bo rúk ide jén an gol gyar ma to sí tók
fog lal ták el Já vát, Bo ro bu durt ek kor
fe dez te fel egy ka to na tiszt A nö -
vény ze tet és a fá kat le fej tet ték a kö -
vek ről, majd 1907-ben hol land ré gé -

szek hoz zá kezd tek a hely re ál lí tás hoz.
To váb bi kon zer vá lá sá ra és res ta u rá -
lá sá ra az 1970-es, 80-as évek ben ke -
rült sor. 

Ba li ról még egy szer
In do né zia la kó i nak mind össze há rom
szá za lé ka hin du val lá sú. Ba li szi ge té -
nek la kos sá ga a hin du iz mus egy sa -
já tos ágát, az aga ma hin du dhar ma
val lást kö ve ti. Ba lit „az élő is te nek szi -
ge té nek” is ne ve zik. Csak nem száz -
ezer temp lom és szen tély ta lál ha tó a
csu pán há rom mil li ós, pi ci, de an nál
va rázs la to sabb szi ge ten. Meg ta lál hat -
juk őket a te me tők ben, ten ger par to -
kon, az út ke resz te ző dé sek nél, a pi a -
co kon, a ka puk ban, hi da kon, fák ko -
ro ná in. Kü lön temp lo muk van a hol -
tak nak, az élők nek, az egyes is ten sé -
gek nek, a fog lal ko zá si cso por tok -
nak, kasz tok nak, klá nok nak, csa lá -
dok nak. A val lás te hát köz pon ti sze -
re pet ját szik az itt élők éle té ben, át -
szö vi a hét köz na po kat. 

Csak is Ba li ra jel lem ző ez az egye -
di hit vi lág, amely el tér az in di ai hin -
du iz mus tól: a he lyi ani mis ta ős val lás -
sal ke ve red ve sa já tos, szink re ti kus
egy ve le get al kot.

Az in di ai ha tá sok, így a hin du iz -
mus is a 11. szá zad tól kezd tek Ba li ra
áram la ni. A 15. szá zad ban, a hin du
Ma dzsa pa hit bi ro da lom össze om lá -
sa kor a hin du val lá sú já vai ne mes ség,
pap ság és ér tel mi ség az isz lám ter -
jesz ke dé se elől Ba li ra me ne kült. Az
itt ki ala kult egye di kul tú ra, a mű vé -
sze tek, így a tánc, a kéz mű ves ség és
az árny já ték szín ház mai for mái en -
nek a nagy já vai exo dus nak az em lé -
két őr zik. 

A leg vál to za to sabb, ga m e lán együt -
tes sel kí sért tán cos elő adá so kat az
Ub ud ban ta lál ha tó ki rá lyi pa lo ta
előt ti té ren lát tuk. Az ősök szel le mé -
nek, is te nek nek vagy az ár tó erők nek,
dé mo nok nak be mu ta tott fel aján lá sok
ap ró rí tu sa i ba vagy a na pon ta több -
ször be mu ta tott étel-, füs tö lő-, vi rág -
ál do za tok me ne te i be azon ban bár hol
be le le het bot la ni. 

A fa lu si kö zös sé gek ben min den
csa lád a ma ga föld- vagy kő fal lal el -
ke rí tett por tá ján él. Az ár nyé kos ud -
vart rend sze rint há rom rész re oszt -
ják: a rizs hom bá rok és mar ha ka rá -

mok, az em be rek al vó he lye és kony -
há ja, va la mint a há zi szen tély. Fő ter -
mé nyük a rizs, de jam gyö ke ret, édes -
bur go nyát, ma ni ó kát és ku ko ri cát is
ter mesz te nek. Ri tu á lis für dő he lye ik
kö zül az egyik leg szebb hez is el ju tot -
tunk. A szent vi zek nél tett lá to ga tás -
tól a kü lön fé le be teg sé gek el le ni vé -
del met vár ják a he lyi ek.

Össze tar to zunk
A fel idé zett uta zás ké pei és tör té ne -
tei, Ba li, Já va és Szu mát ra ezer  arca
szá mom ra azt is je len ti, hogy mi lyen
üdí tő rá cso dál koz ni Is ten gaz dag vi -
lá gá ra. Más részt fi gyel mez tet, hogy
olyan óri á si kin csünk van ne künk,
ma gyar or szá gi evan gé li kus ke resz té -
nyek nek is, amely nek örö me tá vo li vi -
dé kek nyel vé re és kul tú rá já ra is le for -
dít ha tó. Ép pen ezért nem sza bad
fenn tar tá sok kal kö ze led nünk a tá vol -
ból ér ke zők höz, nem sza bad ki tér -
nünk a még oly vá rat lan ta lál ko zá sok
elől sem, mert könnyen ki de rül het,
hogy mé lyen és egé szen krisz tu si
mó don össze tar to zunk.

* * *

A rizs ara tás utá n a szá raz év szak ve -
szi kez de tét. A völgy fi no man vissz -
han goz za a sű rű zöld ből elő tö rő,
gyors sod rá sú he gyi fo lyó zú gá sát.
Be le si mul egy ga m e lán ze né re tán co -
ló kis lány hang ja, aki fel so ra ko zik,

hogy is ko la után to vább tö ké le te sít -
se a ha gyo má nyok ban őr zött fi nom
moz du la to kat a fa ra gott kö vek kel
meg erő sí tett szel lős csar nok vé del -
mé ben… 

Rosa ma fér jé vel, Zsolttal együtt
Bu da pes ten él, és gyakran együtt
ér kez nek a Vá ros li get fe lől fa so ri
temp  lomunk ba, hogy együtt imád -
koz za nak ott, ahol néhány éve Is ten
ál dá sát kér ték há zas éle tük re. Ál dott
az a nép, amely nek szí ve bé kés!

A szerző evangélikus lelkész, a Déli
Egyházkerület missziói felelőse
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val lá sok a vul ká nok föld jén

Evangélikus teológusok Pematangsiantarban

Batak evangélikus templom, Tomok

A fasori evangélikus templommal egy időben épült medáni nagymecset

Rituális hindu fürdő, Bali

Batak csónak alakú ház Samosir szigetén

A szerző és felesége, Móni egy
szunnyadó vulkán peremén
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b A ja nu ár ele jén élet be lé pett új ma gyar
mé dia tör vényt – bel föl dön is, de kü lö nö -
sen kül föl dön – so kan kri ti zál ták. Az
Evan gé li kus Élet né met nyel vű – ün ne pi
lap szá ma ink ban meg je le nő – ol da lá nak
szer kesz tő je a na pok ban a Magyarországi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) német nyelvű
hír szol gá lata (Deutschsprachiger Nach -
rich ten dienst der ELKU) szá má ra ké -
szí tett in ter jút dr. Fa bi ny Ta más püs pök -
kel, az MEE külügyekért és mé dia mun -
ká ért fe le lős püs pö ké vel.

– Az új ma gyar or szá gi mé dia tör vénnyel
kap cso la to san nem fel tét le nül vi lá gos a kül föl -
di ek szá má ra, mennyi vel van nak előbb re az zal,
hogy meg al kot ták ezt a tör vényt. Meg tud ná ezt
vi lá gí ta ni?

– A mé dia tör vény és a kö rü löt te fo lyó vi ta
jól mu tat ja Ma gyar or szág mai hely ze tét. A
rend szer vál tá sig nem be szél het tünk saj tó sza -
bad ság ról, hi szen a mé di át a kom mu nis ta párt
el len őriz te. Ak kor egye bek mel lett a saj tó sza -
bad sá gért tün tet tünk. So sem fo gom el fe lej te -
ni azt a cso dá la tos él ményt, ami kor 1989.
már ci us 15-én egy is mert ma gyar szí nész,
Cser hal mi György az ak ko ri el len zék ne vé ben
jel ké pe sen le fog lal ta a Ma gyar Te le ví zi ót. 

A rend szer vál tás utá ni évek ben azon ban
annyi vi ta folyt a mé dia kö rül, hogy nem szü -
le tett kon szen zu sos mé dia tör vény, ha nem a
gya kor lat ban egy faj ta vad ka pi ta liz mus ural ko -
dott. A ha tal muk tól és fő leg a gyors pro fit szer -
zés től meg szé dült tu laj do no sok és az ő ér de -
ke i ket ki szol gá ló szer kesz tők gyak ran láb bal ti -
por ták az em be ri mél tó sá got, a nem ze ti és ke -
resz tény ér té ke ket, nem vet ték fi gye lem be a fo -
gya té ko sok és ki sebb sé gek jo ga it, nem vol tak
te kin tet tel a gyer me kek vé del mé re. A sport új -
ság ban a Bun des li gá ról szó ló tu dó sí tá sok mel -
lett – gyak ran még har sá nyabb be tűk kel – sze -
xu á lis szol gál ta tá so kat hir det tek, szá mos te le -
ví zió hír mű so rá ban tom bolt a bru ta li tás.

Ezen a hát té ren lát szik, hogy mennyi po zi -
tív elő re lé pést ho zott a 2010 vé gén el fo ga dott
mé dia tör vény. Így na gyon fon tos nak tart juk,
hogy sok kal job ban elő moz dít ja a gyer me kek
és kis ko rú ak vé del mét. A kor ha tár sá vo kat át -
ala kít ja, be ve ze ti a hat éven alu li ak nak nem
aján lott ka te gó ri át is. Az olyan mű sor szám,
amely al kal mas a kis ko rú ak fi zi kai, szel le mi
vagy er köl csi fej lő dé sé nek ked ve zőt len be fo lyá -
so lá sá ra, kü lö nö sen az ál tal, hogy meg ha tá ro -
zó ele me az erő szak, il let ve a sze xu a li tás köz -
vet len, na tu rá lis áb rá zo lá sa, csak ké ső éj sza ka,
tíz től haj nal ötig ke rül het adás ba. Ugyan ak kor
a nyers por nog rá fi át és a szél ső sé ges, il let ve in -
do ko lat lan erő szak-áb rá zo lást tel je sen szám -
űzi a kép er nyő ről.

Ar ról is ren del ke zik az új tör vény, hogy a köz -
szol gá la ti té vék mű sor ide jé nek több mint fe -
lét ma gyar mű so rok te gyék ki, a ze nei rá di ók -
ban pe dig leg alább ne gyed részt ma gyar ze ne -
szá mok szól ja nak. Kér dé ses nek tar tom azon -
ban, hogy ered mé nyes le het-e egy ilyen kvó ta -
rend szer fel ál lí tá sa.

– Mi lyen szem pont ból ma rad nak kér dé se i –
eset leg ag go dal ma i – a mé dia tör vénnyel kap -
csolatban?

– 2010 ta va szán a Fi desz–KDNP két har ma -
dos vá lasz tá si győ zel met ara tott. Ez zel a rend -
kí vül nagy tár sa dal mi fel ha tal ma zás sal szá mos
olyan tör vényt el fo ga dott a par la ment, ame lyek
a ko ráb ban ha tal mon le vők vagy más cso por tok
ér de ke it sér tik. Ide so ro lom a ma gán nyug díj -
pénz tá rak kal kap cso la tos vagy a mul ti na ci o ná -
lis vál la la to kat kü lön adók kal súj tó tör vé nye ket.
Is mert az is, hogy szű kí tet ték az al kot mány bí -
ró ság jog kö rét, vagy hogy a kor mány ol dal ról
nem sza vaz tak is mét bi zal mat Só lyom Lász ló
köz tár sa sá gi el nök nek, aki sze re pét – al kot mány -
jo gá szi meg győ ző dés ből – a min den ko ri kor -
mány mel lett fék ként fog ta fel.

Szá mom ra ro kon szen ve sebb lett vol na, ha a
par la men ti több ség és a kor mány nem akar
min dent erő ből el ér ni, ha nem ké pes gesz tu so -
kat is ten ni. Pél dá ul hogy az új mé dia tes tü let -

be be fo gad el len zé ki pár tok ból is kép vi se lő ket,
vagy hogy a mé dia ha tó ság el nö két nem a mi -
nisz ter el nök ne ve zi ki és nem ki lenc év re.

Ami a konk rét bí rá la to kat il le ti, ezek kel
kap cso lat ban né mi leg za var ban va gyok. Vár -
tam és vá rom, hogy a fenn tar tá so kat meg fo gal -
ma zók – pél dá ul Né met or szág ban – pa rag ra -
fu sok ra hi vat koz za nak. Ezek nyo mán ma gam
is szí ve sen utá na néz nék an nak, hogy mi lyen
dik ta tó ri kus ré szei le het nek a tör vény nek.
Ám a bí rá la tok ban in kább csak ál ta lá nos sá go -
kat lá tok. Idé zik pél dá ul a mé di u mok tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada tát: „Hi te les, gyors,
pon tos tá jé koz ta tás a he lyi, az or szá gos és az
eu ró pai köz élet ügye i ről, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság pol gá rai és a ma gyar nem zet tag -
jai szá má ra je len tő ség gel bí ró ese mé nyek ről”
– ám ezt ál ta lá nos és szub jek tí ven ér tel mez he -
tő cik kely nek ne ve zik, ami sze rin tük a mé dia -
ha tó ság szá má ra in do ko lat la nul is okot ad hat
irat be te kin tés re vagy szer kesz tő sé gek, mé di u -
mok meg bün te té sé re. Nyil ván sze ren csé sebb
lett vol na olyan meg fo gal ma zás, ame lyik nem
ad tá pot a gya nak vás nak.

Ugyan így em lít he tem azt a részt, hogy ki vé -
te le sen in do kolt eset ben az új ság író kö te lez he -
tő az in for má tor ki adá sá ra: a kri ti ku sok sze rint
a jog sza bály itt nem ha tá roz za meg, hogy mi
szá mít ki vé te le sen in do kolt eset nek, így sor ke -
rül het vissza élé sek re.

Meg győ ző dé sem, hogy kö rül te kin tőbb sza -
bá lyo zás sal – adott eset ben egy hosszabb és az
el len zé ket és a szak ma egé szét job ban be vo nó
tör vény al ko tás sal – el ke rül he tők let tek vol na
ezek a bi zony ta lan sá gok. Ám messze el túl zott -
nak ér zem azo kat a vé le mé nye ket, ame lyek a
saj tó sza bad ság vé gé ről be szél nek, és va la mi fé -
le ma gyar or szá gi dik ta tú rá ról vi zi o nál nak.
Azt pe dig ki fe je zet ten sér tő nek tar tom, hogy
a ma gyar kor mányt né mely uta lás sal gya kor -
la ti lag fa siszto id nak ne ve zik.

Azt sem tar tom ki zárt nak, hogy egyes bí rá -
lók nak csak ürügy volt a mé dia tör vény, va ló -
já ban azon ban gaz da sá gi sé rel mek, pél dá ul a
mul ti na ci o ná lis vál la la to kat érin tő ága za ti kü -
lön adók ter he mo ti vál ta őket.

– Van-e kö vet kez mé nye a mé dia tör vény nek
az egy há zi mé dia mun ka szá má ra?

– Ami az egy há zi mű so rok nak is fej lő dé si le -
he tő sé get mu tat: tö re ked ni kell a hal lás ká ro -
sul tak ér de ké ben jel tol má cso lás ra vagy fel ira -
to zás ra. Ez egy há zi mű so rok ban nem kö te le -
ző, de aján lás, és a hal lás sé rül tek misszi ó ja ne -
mes cél. Ami még po zi tí vum az egy há zak
szem pont já ból: a rek lá mok el he lye zé sé nek
sza bá lyo zá sa a mű sor időn be lül, ugyan is val -
lá si mű so ron be lül nem le het sé ges.

– Lesz hi va ta los re ak ció a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház vagy a töb bi ma gyar or szá -
gi fe le ke zet – mint fon tos tár sa dal mi in téz mé -
nyek – ré szé ről, akár a par la ment vagy a kor -
mány fe lé, akár a ma gyar nyil vá nos ság fe lé?

– Hi va ta los re ak ció sem az MEE, sem az egy -
há zak ré szé ről kö zö sen nem vár ha tó. Azon ban
ma gán em ber ként jó szív vel el mon dom én is a
vé le mé nye met, aho gyan ko ráb ban is szí ve sen
tet tem. 

Kö rül be lül két éve egy rá dió mű sor ban po -
li ti kai kér dé sek ről be szél get tünk. En nek ke re -
té ben azt mond tam, hogy vá rom már azt az
időt, hogy egy kon zer va tív kor mány kri ti ku sa
le hes sek. E dup la fe ne kű mon dat tal je lez ni kí -
ván tam, hogy nyolc év sze ren csét len szo ci a lis -
ta kor mány zás után kí vá na tos nak tar tom a vál -
to zá so kat. Ugyan ak kor ar ra is utal ni kí ván tam,
hogy az egy ház nem köt he ti ma gát egyet len po -
li ti kai párt hoz, ha nem a min den kor ha tal -
mon le vők kel kap cso lat ban bát ran kell bí rá la -
tot is meg fo gal maz nia. Ta lán ezt a kri ti kus szo -
li da ri tást szok ták az egy ház pró fé tai szol gá la -
tá nak ne vez ni. 

A két év vel ez előt ti nyi lat ko za tom ban meg -
fo gal ma zott el ső té nye ző, a kor mány vál tás
meg va ló sult. Nem sze ret nék hűt len len ni ak -
kori mon da tom hoz, így val lom, hogy szá mos
kér dés ben kri ti zál nunk kell a ha tal mon le vő -
ket. Az igaz ta lan és túl zó tá ma dá sok kal szem -
ben azon ban meg kell vé de nem őket. 

g Hol ger Man ke

Na gyí tó alatt
a ma gyar mé dia tör vény

Be szél ge tés dr. Fa bi ny Ta más püs pök kel

Mi, a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
(Prúsz) tag jai meg döb be nés sel ta pasz tal juk a
de cem ber ben el fo ga dott mé dia tör vény ürü gyén
szé les kör ben ki bon ta ko zó pro pa gan da- és
mé dia kam pányt. Ér tet le nül ál lunk azon új ság -
író-szer ve ze tek ma ga tar tá sa előtt, ame lyek
már az előtt, hogy meg is mer ték vol na a hon -
atyák dön tő több sé ge ál tal el fo ga dott tör vény
vég le ges szö ve gét, meg ala po zat lan vá dak kal
igye kez tek hisz té ri át kel te ni.

Ál lás pon tunk sze rint a rossz in du la tú, nem -
egy szer té ves in for má ci ó kon ala pu ló, idő előt ti
tá ma dás so ro zat va ló já ban a mé di á ban dol go -
zók presz tí zsét té páz ta meg, eti kai és szak mai
szem pont ból egy aránt meg kér dő je lez ve az
érin tett új ság író-szer ve ze tek hi te les sé gét. 

A ke resz tény/ke resz tyén ér té ke ket kép vi se -
lő mé dia mun ká sok szak mai és ér dek vé del mi
kö zös sé gé nek tag ja i ként ma gunk is el kö te le zet -
tek va gyunk a nem ze ti és az eu ró pai alap ér té -
kek mel lett. Ter mé sze tes nek tart juk, hogy
mint min den po li ti kai dön tés és jog sza bály, úgy
a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu -
ni ká ci ó ról szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény is
vi tat ha tó, bí rál ha tó és szük ség sze rint mó do -

sít ha tó. Meg győ ző dé sünk azon ban, hogy az –
ál ta lunk alap ve tő en jó nak és üd vöz len dő nek
tar tott – új mé dia tör vényt ne ga tí van csak al -
kal ma zá sá nak gya kor la ta mi nő sít he ti. Ép pen
ezért el ha mar ko dott nak és ko moly ta lan nak tar -
tunk min den ed dig köz zé tett, pre ju di kált vé -
le ményt, idő előt ti bí rá la tot és mó do sí tás ra vo -
nat ko zó kö ve te lést. 

Mi köz ben sze re tet tel ajánl juk a szak má ban
dol go zók fi gyel mé be a Prúsz e té má ban ter ve -
zett őszi kon zul tá ci ó ját, fel ké rünk min den kol -
lé gát és új ság író-szer ve ze tet, hogy a nyom ta tott
saj tó ter mé kek re és az in ter ne tes la pok ra vo nat -
ko zó an csak 2011 jú li u sá ban ha tály ba lé pő mé -
dia tör vény kap csán ta nú sít son fe le lős, mér ték -
tar tó, ha zánk ér de ke it és jó hí rét vé dő ma ga tar -
tást. Az or szá gun kat ért igaz ta lan, sér tő, oly kor
gya lá za tos tá ma dá so kat hig gadt hang nem ben,
ám ha tá ro zot tan uta sít suk vissza, mert ma új -
ra idő sze rű az ön fel ál do zó an küz dő ál lam fér -
fi, Zrí nyi Mik lós in tel me: „Ne bántsd a ma gyart!”

Bu da pest, 2011. ja nu ár 22-én, a ma gyar
kul tú ra nap ján

d A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge
(Prúsz) el nök sé ge

Vissza uta sít juk a ha zán kat le já ra tó kam pányt!

Schöpflin György eu ró pai par -
la men ti kép vi se lő el mond ta,
hogy a meg adott té mát – Ma -
gyar or szág imázs: al kot má -
nyo zás, mé dia tör vény, ha tá ron
tú li ma gya rok – nem jo gi ol -
dal ról fog ja meg kö ze lí te ni,
bár van jo gi vég zett sé ge, in -
kább po li ti kai szemszögből
vizs  gál ja meg.

El ső ként az al kot má nyo -
zás ról be szélt. Azt a kér dést fe -
sze get te, hogy mi ért is van
szük sé ge Ma gyar or szág nak új
al kot mány ra. Meg tud hat tuk,
hogy a ké szü lő al kot mány Ma -
gyar or szág má so dik al kot má -
nya lesz. Az el sőt 1949-ben
kap ta a ma gyar ál lam. A kép -
vi se lő sze rint el fo gad ha tat -
lan, hogy Ma gyar or szág az
egyet len volt kom mu nis ta or -
szág, ahol a vál to zá sok után
nem ír tak új al kot mányt. 1989-
ben ugyan is át ír ták a Rá ko si-
fé le alaptörvényt, de a szer ke -
ze te meg ma radt. 1990 óta az
Al kot mány bí ró ság nak emi att
133 kor rek ci ót kel lett le ad nia. 

Schöpflin el mond ta: Ma -
gyar or szá gon na gyon las san
in dult el az át ala ku lás, ami nek
ak kor örül tek, de ké sőbb ki de -
rült, hogy ko rai volt az öröm,
ugyan is nem szá mol tak az át -
men tés sel. Az át men tés pe dig
azt je len tet te, hogy a volt
kom mu nis ta párt min den tu -
laj do nát, há ló za tát át men tet -
te, és ké sőbb be ve tet te a po li -
ti ká ban. A kép vi se lő sze rint
1989-ben a hall ga tó la gos al ku
az volt, hogy a kom mu nis ták
át ad ják a ha tal mat, en nek fe -

jé ben meg tart hat ják a „szür ke”
pri va ti zá ció so rán szer zett ja -
va kat, meg ma rad nak gaz dag -
nak, de nem vesz nek részt a
po li ti ká ban.

Ez azon ban nem így tör tént,
1994-ben ugyan is vissza tért
az MSZP, a Horn-kor mány
ide jén pe dig el in dult egy újabb
be ren dez ke dés, amely nek kö -
vet kez té ben na gyon so kan
úgy él ték meg ezt az idő sza kot,
mint ha egy faj ta egy párt rend -
szer ben él né nek, fél de mok -
rá cia volt Ma gyar or szá gon.
Ezért a kép vi se lő fon tos nak
tart ja, hogy le gyen egy szim -
bo li kus, ugyan ak kor ko moly új
kez det Ma gyar or szá gon. Ezt
szim bo li zál ja az új al kot mány,
amely va ló szí nű leg áp ri lis ban
fog ha tály ba lép ni.

Mi az ál lam pol gár ság tar -
tal ma, mi lyen kap cso lat le -
gyen az ál lam és az ál lam pol -
gár kö zött? – ve tet te fel a
kér dést Schöpflin György.
Sze rin te az ál lam pol gár ság
két ol da lú kap cso la tot fel té -
te lez, az az le he tő sé get kell
te rem te ni az ál lam alul ról jö -
vő be fo lyá so lá sá ra, ne csak
négy éven te szól has sa nak be -
le az ál lam pol gá rok a po li ti ká -
ba. A tár sa da lom sze re pe
ugyan is je len leg le szű kül ar ra,
hogy négy éven te egy szer sza -
vaz hat. A kép vi se lő sze rint
az in téz mé nyek au to ri tá sa is
na gyon gyen ge, ezen is vál toz -
tat ni kell a jö vő ben. 

Schöpflin a sza bály kö ve -
tés ről is szót ej tett; el mon dá -
sa sze rint az em be rek nem

fog ják a sza bá lyo kat kö vet ni,
ha nem ér zik úgy, hogy ró luk
szól nak. Fon tos, hogy a rend -
szer nyi tott le gyen, po li ti ka i -
lag, gaz da sá gi lag és jo gi lag is.

A mé dia tör vény kap csán a
kép vi se lő el mond ta: a mé dia
sze re pe az, hogy egy faj ta kont -
rollt gya ko rol jon a ha ta lom fe -
lett. A má sik ol dal ról azon ban
az új ság írók is ha tal mat gya ko -
rol nak, ezt vi szont nem el len -
őr zi sen ki, ezért sza bá lyoz ni
kell. Ezt pró bál ja el ér ni a mé -
dia tör vény, amely ko di fi kált
jogszabály. Sok min dent át vett
más or szá gok gya kor la tá ból,
és na gyon át fo gó. A kép vi se -
lő sze rint a tör vény hasz nos és
mű kö dő ké pes, de a gya kor lat -
ba he lye zé se után dől el, ho -
gyan fog mű köd ni, a gya kor -
lat ugyan is min dig át ala kít
tör vé nye ket.

2002 és 2010 kö zött Ma -
gyar or szág gyen ge ál lam volt,
ezt a szom széd ál la mok is fel -
is mer ték, ezért nem is na -
gyon fog lal koz tak ve le. Ez
azon ban meg vál to zott, és kezd
ki ala kul ni egy na gyon ha tá ro -
zott ma gyar ér dek kép vi se let,
amit a je len le gi ma gyar kor -
mány tel jes jog gal kép vi sel.
Schöpflin sze rint ez ha tá ro zot -
tan jó a ha tá ron tú li ma gyar
kö zös sé gek szá má ra, ugyan is
a szom széd or szá gok ez után
szá mol ni fog nak Ma gyar or -
szág gal.

g Kiss Gá bor

Az írás a Ko lozs vá rott meg je -
le nő Sza bad ság cí mű na pi -
lap ja nu ár 15-i szá má ban lá -
tott nap vi lá got.

„Ha tá ro zott ma gyar
ér dek kép vi se let ala kul ki”

b „Nem csak iz gal mas, ha nem rend kí vül ak tu á lis té má ról
be szél ge tünk ma es te” – nyi tot ta meg Ador já ni De zső Zol -
tán, a Ro má ni ai Ma gyar Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
püs pö ke a Já ro si An dor Ke resz tyén Kul tu rá lis Mű hely és
Só gor Csa ba eu ró pai par la men ti kép vi se lő kö zös, ja nu -
ár 13-i ren dez vé nyét, amely nek meg hí vott ja Schöpflin
György eu ró pai par la men ti kép vi se lő volt. Az Eu ró pai es -
tek há zi gaz dá ja ként Só gor Csa ba is fel szó lalt, aki sze rint
ezek nek a ren dez vé nyek nek az a cél juk, hogy az Eu ró pai
Nép párt mi nél több mun ka tár sát el hoz zák és meg is mer -
tes sék az er dé lyi ma gyar ság gal. Fon tos nak tar tot ta ezt
azért is, mert az el hí vott kép vi se lők olyan szak te rü le te -
ken jár ta sak, ame lyek kel a há rom er dé lyi kép vi se lő nem
fog lal ko zik.

Schöpflin György
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„Jer tek és lás sá tok Is ten tet te it! Fé lel -
me sek dol gai az em be rek kö zött.”
(Zsolt 66,5)

Víz ke reszt ün ne pe után a 4. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi a vi lág
Urá nak a di cső sé gét hir de tik a te rem -
tés ben. Az Úr Jé zus Krisz tus ban lát ha tó Is ten ha tal ma, mert a Fiú Is ten az
Atya „Is ten di cső sé gé nek vissza tük rö ző dé se és az ő sze mé lyé nek kép má sa,
aki ha tal mas sza vá val fenn tart ja a min den sé get” (Zsid 1,3; LK). Fé lel me tes tet -
te it lát va kér jük: Ne rejtsd el elő lünk or cá dat a baj ban! „Mu tasd mi hoz zánk,
Úr is ten, a te ir gal mas sá go dat, és a te üd vö zí tő Fi a dat ad jad mi né künk! Hall -
gasd meg, Úr is ten, a mi kö nyör gé sün ket, és a mi fo hász ko dá sunk jus son te -
előd be!” (GyLK 741) Jé zus e ki mon dott sza vá val le csen de sí tet te a há bor gó,
vi ha ros ten gert: „Hall gass el, né mulj meg!” A cso da e há rom kér dé sét ne hagy -
juk vá lasz nél kül! „Ki ez, hogy a szél is, a ten ger is en ge del mes ke dik ne ki? – Mi -
ért fél tek ennyi re? Mi ért nincs hi te tek?” (Mk 4,39.41.40) „Ab ban van a hit fel -
sé ges ké pes sé ge, hogy lát ja a lát ha tat lant, a hi tet len ség meg csak azt lát ja, amit
ér zé kel, és nem tud ja meg ra gad ni azt, amit nem ér zé kel” – ta nít ja Lu ther. Pá -
lék ha lá los ve sze de lem ben vol tak Ázsi á ban: „…az éle tünk fe lől is két ség ben vol -
tunk.” De Is ten ben „re mény ke dünk, hogy ez után is meg sza ba dít” (2Kor
1,8.10). Jé zus sza vá ra azon nal el szá radt a ter mé ket len fü ge fa. „Bi zony, mon -
dom nék tek, ha van hi te tek, és nem ké tel ked tek, (…) mind azt, amit imád ság -
ban hit tel kér tek, meg kap já tok.” (Mt 21,21–22) Jé zus is te ni ere jé vel meg tör te
a dé mo nok, tisz tá ta lan lel kek ha tal mát a po gá nyok föld jén is, és meg gyó gyí -
tott két, ör dö gök től meg szál lott ga da rai em bert, ki űz ve az ör dö gö ket egyet -
len sza vá val: „Men je tek!” Ám de a ga da ra i ak „há lá ból” azt „kér ték, hogy tá voz -
zék el ha tá ruk ból” (Mt 8,32.34). Is ten en ge det len, lá zon gó s da cos szí vű né -
pe „ál lan dó an lá za do zik. Eszük be sem jut, hogy fél jék Is te nü ket, az Urat”, aki
gon dot vi sel ró luk (Jer 5,23–24). Pál és úti tár sai a ha jó tö rés után Mál ta szi -
ge tén át él ték: „A bar bá rok nem min den na pi em ber sé get ta nú sí tot tak irán tunk,
(…) mind nyá jun kat be fo gad tak.” A mér ges kí gyó sem ár tott Pál nak, és a szi -
get elöl já ró já nak be teg ap jára, „mi u tán imád ko zott, rá tet te a ke zét, és meg -
gyó gyí tot ta” (Ap Csel 28,2.8); be tel je sít ve ez zel az Úr sza vát (lásd Mk 16,18).
Jé zust Bel ze bub szö vet sé ge sé nek mond ták, mert egy né ma ör dö göt űzött ki;
kí sér tői sze rint az ör dö gök fe je del mé nek se gít sé gé vel. De ez le he tet len: „Ha
a Sá tán is meg ha son lik ön ma gá val, mi kép pen ma rad hat fenn az or szá ga? (…)
Ha vi szont én Is ten uj já val űzöm ki az ör dö gö ket, ak kor bi zony el ér ke zett hoz -
zá tok az Is ten or szá ga. (…) Aki nincs ve lem, el le nem van…” (Lk 11,18.20.23) Nin -
csen har ma dik vá lasz tá si le he tő ség, szá munk ra sem! Is ten íté le tet tart a vi -
lág fö lött, de előbb el küld te Fi át: „…jön már sza ba dí tá som, és ka rom mal né -
pe ket íté lek. (…) De az én sza ba dí tá som örök re meg ma rad…” (Ézs 51,5.6) Is -
ten né pe, „Hul lá mok ha ré mí te nek / Ha alud ni lá tod őt, / Ki re mé nyed és erőd:
/ Si on, so ha ne fe ledd el, / Ő meg vív hat ten ge rek kel! / Ő meg vál tott és sze -
ret, / Né ked menny ben ád he lyet.” (EÉ 263,2.4) Ő az Urad! 

g Ga rai And rás

A ten ger part ve szé lyes pont ja in a
ha jó zás biz ton sá gá nak ér de ké ben vi -
lá gí tó tor nyo kat emel nek. Ál lí tó lag a
Jó re mény ség-fok nál, Dél-Af ri ka part -
ja i nál is állt egy, né hány év szá zad
alatt még is több ezer ha jó szen ve dett
ott bal ese tet. Ha tal mas anya gi és
em be ri vesz te sé get oko zott, míg vé gül
rá jöt tek, mi a baj. Az, hogy a vi lá gí -
tó to rony fé nye az óce án ról csak tisz -
ta idő ben volt lát ha tó, pe dig azon a
vi dé ken gyak ran jön nek vi ha rok.

A to rony te hát hasz nál ha tat lan -
nak, sőt ki fe je zet ten ká ros nak bi zo -
nyult, hi szen be csap ta azo kat, akik
nyu god tan rá bíz ták az éle tü ket.
Nem ma rad ha tott a he lyén, újat
kel lett épí te ni, olyat, amely nek fé nye
min den kö rül mé nyek kö zött el jut
az uta zók hoz.

Az Úr Jé zus, a vi lág vi lá gos sá ga a
ta nít vá nya it ar ra biz tat ja, hogy ma -
guk is vi lá gos ság gá vál ja nak má sok
szá má ra. A ke resz tény em ber te hát „vi -
lá gí tó to rony”. A kér dés csak az, hogy
mi lyen. Olyan ha szon ta lan és ká ros,
mint az a ré gi to rony, mely nek lé te zé -
sét tra gé di ák so ra kí sér te, vagy hasz -
nos, jól mű kö dő, mint a mos ta ni?

Ha a sza va im és tet te im nem hi te -
le sek, ha lát ha tat lan ná vá lok az élet
vi ha ros idő sza ka i ban, ha pont ak kor
nem me rek bi zony sá got ten ni az én
Meg vál tóm ról, ami kor a leg na gyobb
a ve szély, és a má sik em ber nek a leg -
in kább szük sé ge len ne az evan gé li um -
ra, a sza ba du lás út já ra, ak kor ha -
szon ta lan, sőt ká ros ke resz tény va gyok. 

Szí ven üt a fel is me rés, hi szen sok -
szor va gyok ilyen, a Mes ter azon ban
nem rom bol ta le éle te met. Nagy ke -
gyel me ar ra in dít, hogy ezen túl job -
ban igye kez zem, hogy vi lá gos ság le -
gyek kör nye ze tem szá má ra jó és vi ha -
ros idő ben egy aránt…

g Hu lej Eni k

A világítóto rony

Va jon ho gyan ala kul 1928-ban egy
olyan fél éves kis fi ú nak a sor sa, aki a
vi lág gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra a
nagy nél kü lö zés ben és éh ín ség ben el -
ve szí ti mind két szü lő jét, és nincs
olyan ro kon a, aki fel ne vel het né őt?
Szen czi Lász ló már gyer mek ko rá tól
meg ta pasz tal hat ta, hogy „az Úr cso -
dá san mű kö dik”, és leg ki sebb te -
remt mé nyét sem hagy ja ma gá ra. A
Ba bits Ki adó gon do zá sá ban ta valy év
vé gén je lent meg Ár va ság tól bol -
dog sá gig cí mű ön élet raj zi kö te te,
amely ben ko ra be li nap lói, fel jegy zé -
sei és meg őr zött le ve le zé se se gít sé -
gé vel a nyolc van há rom éves szer ző
ek ként tesz bi zony sá got: „…az Úr
min dig ki je löl te azt az utat, ame lyen
jár nom kel lett, bár mi lyen ne héz is
volt az út. Hű sé ge sen ve ze tett, és én
cso dál va imád tam az Ő nagy sá gát,
kü lö nös kép pen pe dig meg men tő
sze re te tét és ke gyel mét.”

Aki el ol vas sa Szen czi Lász ló köny -
vét, az nem csak egy kü lön le ges élet -
út tal is mer ked het meg, ha nem ma -
ga is meg erő söd het: nincs olyan re -
mény te len hely zet, amely ből az Is ten
ne tud na ki ve zet ni. A ben ne bí zók -
nak, ha kell, cso dák se gít sé gé vel is
mu tat ki utat. Hi szen már az is cso -
dá nak szá mí tott, hogy Fel vi dé ken
épp a fiú ár ván ma ra dá sa kor in dult

lel ki éb re dés, amely nek ha tá sá ra re -
for má tus ár va há zak jöt tek lét re. Az
ár ván ma radt fél éves kis fiú az el ső -
ben ta lált ott hon ra. A mar cel há zi,
majd a bő vü lés mi att ké sőbb a kis -
kosz má lyi, vé gül a ko má ro mi ott hon -
ban nem csak fe dél ke rült a fe je fö lé,

és nem csak az éte lé ről és ruházatáról,
ké sőbb a ta nu lá sá ról gon dos kod tak,
de leg alább ilyen nagy hang súlyt ka -
pott az ott la kók lel ki ne ve lé se is. A
gye re kek egészen ap ró ko ruk tól fej -
ből tud tak szá mos bib li ai arany -

mon dást, az őket ne ve lő di a ko nisszák
és lel ki pász to rok pe dig nem csak ér -
tük, de ve lük is imád koz tak.

En nek az imád sá gos hát tér nek a
ké sőb bi ek ben is na gyon fon tos sze -
rep ju tott Szen czi Lász ló éle té ben. Ez
és az ott hon ról ka pott le ve lek ad tak
sok szor vi gaszt a ti zen hét éve sen le -
ven te ként Né met or szág ba hur colt
fi a tal ka to ná nak. Kü lö nö sen Csu kás
Zsig mond lel ki pász tor biz tat ta az ő
„La có ká ját”, hogy min den kö rül mény
el le né re is pró bál jon min den nap Bib -
li át ol vas ni és ab ból erőt me rí te ni.

S hogy mi re hasz nál ta fel Te rem -
tő je az if jú ka to nát a fegy ver ro po gás
kö ze pet te, majd ho gyan ve zé rel te
ép ség ben ha za a fi út és tár sa it? Mi -
lyen ka lan dok so rán lett Szen czi
Lász ló ból ta nár em ber, és mi mó -
don ta lál ko zott ké sőb bi fe le sé gé vel,
aki vel öt ven ha to dik éve él bol dog há -
zas ság ban? Mindez kide rül az Evan -
gé likus Életben is rendszeresen pub -
likáló szerző hi tet erő sí tő könyvéből.

g Bo da Zsu zsa

Szen czi Lász ló: Ár va ság tól bol dog sá -
gig. Ba bits Ki adó, Szek szárd, 2010.
Ára: 2200 fo rint. Kap ha tó a ki adó nál:
7100 Szek szárd, Pf. 355; tel.: 74/729-
389; e-mail: in fo@ba bits ki ado.hu.

Egy meg pró bált,
de Is ten ál tal ve ze tett élet

Egy ku ta tás ered mé nyei sze rint a
meg kér de zet tek nek csak 28 szá za lé -
ka – és kö zü lük is csu pán 44 szá za -
lék nyi ve ze tő üz let em ber! – gon dol -
ja úgy, hogy az em be rek ál ta lá ban
ugyan azo kat az eti kai alap el ve ket al -
kal maz zák mun ká juk so rán, mint
ma gán éle tük ben. Úgy tű nik, hogy
az üz le ti és tu do má nyos te rü le ten dol -
go zó szak em be rek ki mu tat ha tó an
más ként vi sel ked nek ma gán éle tük -
ben, mint a köz élet ben. Leg alább is így
lát ják őket má sok – és ahogy szok tuk
mon da ni, amit lá tunk, az a va ló ság. 

Ez a faj ta ket tős mér ce ma gya rá -
za tul szol gál hat olyan jól do ku men -
tált eti kai prob lé mák ra, ame lyek től
mos ta ná ban han gos a mé dia. An nak
el le né re, hogy a ve ze tők az őszin te -
ség, in teg ri tás, mél tá nyos bá nás mód
ér té kei mel lett tör nek lán dzsát, ezek
az ér té kek gyak ran vé rez nek el a
cél sze rű ség ol tá rán, le gyen szó akár
szak mai fej lő dés ről, üz le ti si ker ről,
„konst ruk tív” köny ve lés ről vagy eti -
kát lan üz le ti gya kor lat ról.

Saj nos egy re rit káb ban ta lál ko -
zunk olya nok kal, akik ér té ke i ket-hi -
tü ket kö vet ke ze te sen meg élik, mert
„a cél szen te sí ti az esz közt” fi lo zó fi -
á ja vált ural ko dó vá.

Saj ná la tos ta pasz ta lat az is, hogy
a leg több köz gaz da sá gi is ko la rit kán
ajánl tan ter vé ben eti kai kur zust,
mert olyan ne héz kon szen zus ra jut -
ni ab ban a kér dés ben, hogy mi lyen
eti kai stan dar do kat kell mo dell nek te -
kin te nünk. 

Hadd ajánl jak az ol va só fi gyel -
mé be egy olyan „tan köny vet”, amely
be töl ti ezt a célt: a Bib li át. An nak el -
le né re, hogy a Szent írás nem az üz -
le ti élet kér dé se i re össz pon to sít, szá -
mos ta ní tás ta lál ha tó ben ne a he lyes
üz let vi tel ről. És egy ál ta lán nem a
„szi tu a tív eti kai meg kö ze lí tést” kép -
vi se li. A bib li ai vi lág kép hez va ló ra -
gasz ko dás nak az a szép sé ge, hogy
csak egy faj ta eti kai stan dar dot kell
meg je gyez nünk, amely éle tünk mind -
két ve tü le té re, köz- és ma gán éle ti
vo nat ko zás ban is al kal maz ha tó.

A Jé zus Krisz tus éle té ről szó ló új -
szö vet sé gi be szá mo lók ban, az evan -
gé li u mok ban Jé zust gyak ran lát hat -
juk olyan hely ze tek ben, ahol ket tős
mér cé vel mé rők kel ta lál ko zik, és
min dig na gyon szi go rú an bá nik ve -
lük. Má té evan gé li u má ban így fi -
gyel mez te ti őket: „Jaj nek tek, kép mu -
ta tó írás tu dók és fa ri ze u sok, mert ha -
son lók vagy tok a me szelt sí rok hoz,
ame lyek kí vül ről szép nek lát sza nak,
de be lül te le van nak ha lot tak csont -
ja i val és min den fé le tisz tá ta lan ság -
gal. Így kí vül ről ti is igaz nak lát szo -

tok az em be rek sze mé ben, de be lül te -
le vagy tok kép mu ta tás sal és tör vény -
sze gés sel.” (Mt 23,27–28) Elég ke -
mény sza vak, nem de?! 

Jé zus val lá sos ve ze tők höz in téz te
sza va it, és mon da ni va ló ja vi lá gos.
Éle sen el ítél te azo kat a fe le lős ve ze -
tő ket, akik ugyan hi tet tet tek va la mi
mel lett, még is tel je sen más szel lem -
ben vi sel ked tek. Bár egyi künk sem
tö ké le tes, a kép mu ta tást Jé zus ki fe -
je zet ten gyű löl te. 

Van nak az tán olya nok is, akik sze -
rint bár a Bib lia az üz le ti és a ma gán -

élet te rü le té re egy aránt fenn költ ér -
té ke ket ajánl, ám ezek ma, a 21. szá -
zad ban nem re á li sak és a va ló élet ben
meg va ló sít ha tat la nok.

Tel jes szív vel vissza uta sí tom ezt az
ér ve lést. Szám ta lan pél dát lát ha tunk
ma vi lág szer te: ve ze tő ket és vál la la -
to kat egy aránt, akik tu da to san a Bib -
li á hoz for dul tak, hogy utat mu tas son
min den na pi mun ká juk hoz. Igaz,
hogy időn ként ne héz szi lárd nak ma -
rad ni, ami kor a meg al ku vás kí sér té -
sé vel kell szem be néz nünk, ám az
ered mény – egy olyan sze mély vagy

szer ve zet, amely a val lott ér ték rend -
je sze rint él és dol go zik – meg éri az
erő fe szí tést. 

Va jon az ol va só be le fá radt ab ba,
hogy ket tős eti kai mér ce sze rint él -
jen a kö rül mé nyek és a pil la nat kény -
sze rí tő szo rí tá sá ban? Ele ge van ab ból,
hogy egy dol got ígér, majd tel je sen
mást tel je sít? Ha így van, ér de mes
meg könnyí te ni az éle tün ket és egyet -
len eti kai stan dar dot al kal maz ni: a
Bib li á ét.

g Rick Boxx
For rás: Mon day Man na

A ket tős mér ce prob le matikája

HE TI ÚT RA VA LÓ
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– Dok tor úr, mi előtt ki húz ná a fo -
gam, ad jon ne kem egy fo gót!

– Ter mé sze te sen, ha ez meg nyug -
tat ja…

– Meg nem nyug tat, de leg alább
egyen lő  eséllyel vé de kez he tek!

* * *

Meg kér de zik a csi gá tól:
– Fog lal ko zá sa?
– Ház tar tás be li.

* * *

Mit mond a nyu szi ka a hó em ber nek?
– Ide a ré pát, vagy ho zom a hő su -

gár zót!

* * *

Egy idős né ni el megy az or vos hoz
szem üve get írat ni. A dok tor ked ve -

sen le ül te ti a táb la elé, s ké ri, hogy
kezd je el ol vas ni a be tű ket.

– Jaj, dok tor úr! – so pán ko dik a né -
ni. – In kább a dok tor úr ol vas son ne -
kem! Tudja, ne kem gyen ge a sze mem.

* * *

La ci ék szil vás gom bó cot ebé del nek.
La ci se ho gyan sem tud ja a vil lá já ra
szúr ni. Anyu ká ja meg elé ge li az ügyet -

len ke dé sét, és meg mu tat ja ne ki, ho -
gyan kell a vil lát be le szúr ni a gom -
bóc ba.

– Lá tod, anya mi lyen könnyen
el bá nik ve le! – szól az apa La ci hoz.

– Per sze, ami kor én már ala po san
ki fá rasz tot tam őket!

* * *

A há zas pár kül föld re in dul sí el ni. Már
ép pen a jegy el len őr zés hez kö ze led -
nek a re pü lő té ren, ami kor a fe le ség
fel só hajt:

– Bár csak itt len ne ve lünk a zon -
go ránk is!

– Mi nek kel le ne ne künk ide a
zon go ra?! – kér de zi ször nyül köd ve a
fér je.

– Mert raj ta ma radt a re pü lő je -
gyünk…

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Ha feb ru ár ban a Kis kun ság nagy le -
ge lő it já rom, gyak ran ta lál ko zom
se re gély csa pa tok kal. Az el sők kö -
zött ha za ér ke ző ma da rak kö zé tar toz -
nak, és gyak ran az ek kor még ná lunk
idő ző fe nyő ri gó csa pa tok hoz csat la -
koz nak. Für gén sza lad gál nak, ke -
res gél nek a ré te ken, az tán fel száll nak
a még ko pasz út szé li fék egyi ké re, és
da lol ni kez de nek.

Füttyent ge tő, pat to gó, né ha fu -
vo la han gok kal ve gyes éne kü ket nem
le het más sal össze té vesz te ni. Ta lán
nem kü lö nö seb ben szép, nem ha son -
lít ha tó a fü le mü le csat to gá sá hoz
vagy a ba rát ka csen gő éne ké hez, sa -
já tos, és sok után zást tar tal maz. Ezt
kü lö nö sen ké sőbb, áp ri lis ban le het
meg fi gyel ni, ami kor a csa pa tok már
fel osz lot tak, és a ma da rak pá rok ra
sza ka doz tak.

A se re gély odú la kó, har ká lyok
vés te üre gek ben vagy a szá má ra ki -
füg gesz tett mes ter sé ges odú ban költ,
de egy-egy pár meg te lep szik a gó lya -
fé szek ol da lá ban vagy a gyur gya la gok
váj ta üre gek ben is. Nem fé lénk ma -
dár, be lá to gat a ker tek be is, ahol az
öreg dió fa odú já ban ne ve li fi ó ká it.

A hím a köl tés ide jén mu tat ja meg
iga zán, hogy mit tud. Míg pár ja oda -
bent a to já so kat me len ge ti, egy kö ze li
ágon ül ve éne kel, és né ha olyan tűz -
be jön, hogy szár nya i val is csap kod
hoz zá. Ha ezt lá tom, min dig ar ra gon -
do lok: olyan, mint ha egy kis tol las
kar mes ter sa ját ma gá nak ve zé nyel ne.

Min dent el ta nul, amit csak hall a
kör nyé ken. Né ha ugat, mint a ku tya,
más kor nyá vog, mint a macs ka. Hal -
lot tam már kot ko dá cso ló se re gélyt is,
de olyat is, ame lyik a kert ka pu nyi -
kor gá sát utá noz ta élet hű en. Egy al -
ka lom mal a Bu da ke szi kör nyé ki er -
dők ben jár va a szár csa jól is mert
hang ját hal lot tam a ma gas ból. A
szár csa ví zi ma dár, biz to san lát tá tok
már a Ba la to non, a Ve len cei-ta von
vagy va la me lyik ha las tó nál. Ho gyan
ke rül az er dő be?! – kér dez tem ma -
gam tól. Fel néz tem, és szár csa he lyett

se re gélyt lát tam. Egy odú kö ze lé ben
ült, és megint a szár csák jel leg ze tes
„köv-köv” hang ját utá noz ta. Köz -
ben mint ha mu la tott vol na, hogy –
ha csak né hány má sod perc re is, de –
si ke rült be csap nia.

A se re gély pá rok éven te ál ta lá ban
két szer köl te nek, és ami kor a nyár
má so dik fe lé ben már va la mennyi fi -
ó ká ju kat ki re pí tet ték, csa pa tok ba
ve rőd nek. A le ge lő ket jár ják, ahol sás -
kák ra va dász nak. Kö ve tik a le ge lő gu -
lyát, és az ál la tok lá bai elől fel ug ró ro -
va ro kat kap ják el. Pi hen ni vagy kö -
rül néz ni né ha fel ül nek a te he nek
há tá ra, de Apaj pusz tán egy szer há -
rom olyan se re gélyt is lát tam, ame -

lyek az egyik szép, kor mos bi ka
hosszú szar ván ül dö gél tek. Csak ak -
kor re pül tek el, ami kor le haj tot ta a fe -
jét, hogy le gel ni kezd jen.

Ok tó ber ben az észak fe lől ér ke zők
óri á si csa pa tok ban jár ják a sző lő ket,
es tén ként pe dig a nagy ná da sok ba
húz nak, és mi előtt a nád szá lak ba
ka pasz kod va el alud ná nak, kó rus ban
éne kel nek.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány fi ó kát ne vel
egy szer re a se re gély pár?
2. Mi lyen szí nű ek a to já sok?
3. Hol te lel nek a se re gé lye ink?

Se re gély

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

(Vá la szok: 1. négyet-ötöt, de rit kán
hat-hét is le het; 2. fol to zás nél kü li hal -
vány ké kek; 3. Tu nisz ban, Al gé ri á -
ban)
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b Most in du ló hat ré szes so ro za -
tunk ban Il lés pró fé ta tör té ne tét
ele ve nít jük fel. Min den rész hez
tar to zik egy rejt vény is. Old já tok
meg, és a he lyes meg fej té se ket
össze gyűjt ve küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

1.
Aháb lett Iz rá el ki rá lya, de ő nem kö -
vet te az Urat. Ezért Il lés pró fé tán ke -
resz tül az Is ten meg üzen te ne ki,
hogy bün te té sül az or szág ban több
esz ten de ig szá raz ság lesz. Ezek után
azt pa ran csol ta Il lés nek, hogy búj jon
el a Ke rít-pa tak mel lett. A hol ló kat
uta sí tot ta, hogy min den nap vi gye nek
élel met a pró fé tá nak. Egy idő múl va
azon ban ki szá radt a pa tak, így nem
volt mit in nia.

Ak kor azt pa ran csol ta az Úr Il lés -
nek, hogy men jen el Sa rep tá ba, ahol
egy öz vegy asszony fog ró la gon dos -
kod ni. Így is lett. Amint oda ért a vá -
ros be já ra tá hoz, ta lál ko zott egy
asszonnyal, aki fa ága kat gyűj tö ge tett.
Il lés azt kér te tő le, hogy hoz zon ne -
ki egy kis vi zet és egy fa lat ke nye ret.

Az öz vegy asszony azon ban azt
mond ta:

– Es kü szöm, egy ma rék liszt nél és
egy ke vés olaj nál nincs több ott hon.
Azért gyűj töm ezt a fát is, hogy még
egy szer utol já ra ké szít sek egy kis
ke nye ret. Ha azt meg et tük a fi am mal,
ak kor utá na úgy is éhen ha lunk.

A pró fé ta azon ban így vá la szolt:
– Ne félj sem mit! Menj ha za, süsd

meg a ke nye ret, és hozd ide ne kem!
Ma ga tok nak csak utá na süss! Mert
azt mond ja az Úr, hogy a lisz tes fa ze -
kad ad dig nem ürül ki, az ola jos kor -
sód ad dig nem fogy ki, amíg új ra esőt
nem bo csát a föld re.

Az öz vegy asszony ezek után úgy
tett, ahogy Il lés mond ta ne ki. És va -
ló ban cso da tör tént: at tól kezd ve
min dig volt ott hon ke nyér nek va ló
liszt je és ola ja!

Egy na pon na gyon be teg lett a kis -
fia. Az ál la po ta egyre csak romlott,
és hirtelen már nem is lé leg zett. Az
asszony sír va kér dez te Il lést:

– Mi ba jod van ve lem, Is ten em -
be re? Azért jöt tél a há zam ba, hogy
em lé kez tess a bű nöm re, és meg hal -
jon a fi am?

Il lés ak kor fog ta a fi út, fel vit te a sa -
ját szo bá já ba, és rá tet te az ágy ra.
Han go san, szin te ki a bál va imád ko -
zott az Úr hoz:

– Uram, még bajt is ho zol er re az
öz vegy re, és meg ölöd a fi át?

Há rom szor rá ha jolt a fi ú ra, majd
foly tat ta az imád ko zást:

– Is te nem, Uram! Tér jen vissza a
lé lek eb be a gyer mek be!

Ak kor az Is ten meg hall gat ta a
pró fé ta ké ré sét, és cso dát tett: a fiú
új ra el kez dett lé le gez ni. Ami kor Il lés
le vit te őt az any já hoz, az öz vegy -
asszony öröm mel mond ta:

– Most már lá tom, hogy te tény -
leg Is ten em be re vagy, és va ló ban
igaz, amit hir detsz!

Me lyik úton jut el Il lés Sa rep tá ba?
Ha he lye sen old já tok meg a fel ada -
tot, a fá kon ülő ma da rak be tű i ből
egy szót ol vas hat tok össze. Ez a
meg  fej tés. A labirintus útvonalai
egy más alatt és felett is el ha lad -
hatnak.

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!
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Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egyetem re a 2011/2012-es tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fel vé telt hir det a
2011/2012-es tan év re a kö vet ke ző kép zé sek re:

1. Teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az
evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai ha -
gyo mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg, fel ké szí ti
a hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás ra,
to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra, és ki ala kít ja ben nük az eh -
hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé le ti jel lem ző ket.

2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi
mun ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le -
te mel lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a
lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

3. Kán tor alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom pe -
ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala po zást
kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel lett
a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.

4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150. A kép zés nap -
pa li ta go za ton, az EHE és az EL TE PPK kö zös kép zé se ke re té ben Bu da -
pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka te -
ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb -
bá akik fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel -
kész ok le vél lel ren del kez nek.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél;
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél;
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -

ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább

50 kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus
teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

5. Teo ló gus mes ter szak (MA)
Szak irá nyok: bib li kum; szo ci ál eti ka. Kép zé si idő: 4 fél év. Meg szer zen dő
kre di tek szá ma: 120. A kép zés le ve le ző ta go za ton, Bu da pes ten tör té nik.

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má -
nyát ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há -
zak, val lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél:
– teo ló gus BA ok le vél;
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett

leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél.
Az utób bi eset ben fel té tel, hogy a je lent ke ző nek a kre dit meg ál la pí -

tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tő le gyen leg alább 30 kre dit a teo -
ló gus BA kép zés törzs anya gá nak is me ret kö ré ből.

A bib li kum szak irány ra je lent ke zők szá má ra fel té tel to váb bá bib li ai hé -
ber vagy gö rög nyelv is me ret iga zo lá sa (egye te mi zá ró vizs ga vagy ál la -
mi nyelv vizs ga). Ezek hi á nyá ban a fel vé te li al kal mas sá gi vizs gá val egy idő -
ben a gö rög- vagy hé ber vizs ga le te he tő.

* * *

To váb bi in for má ci ók az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hon lap ján
(http://te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.

A mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint
a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak feb ru -
ár 15-ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba
be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., tel.: 1/469-1051, fax: 1/363-
7454, mo bil: 20/824-9263).

H I R D E T É S

b Aki ez év szep tem be ré ben va la -
me lyik fel ső ok ta tá si in téz mény
pad ja i ban sze ret ne ül ni, an nak
ha ma ro san dön te nie kell: a je -
lent ke zé si ha tár idő feb ru ár 15-én
éj fél kor le jár. A re mény be li gó -
lyák több ezer kép zés kö zül vá -
laszt hat nak. Va jon az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem mit
kí nál a teo ló gia iránt ér dek lő -
dők nek? Er ről be szél get tünk
Sza bó La jos pro fesszor ral, az
in téz mény rek to rá val.

– Mi lyen kép zé sek kö zül le het vá -
lasz ta ni je len leg a hit tu do má nyi
egye te men?

– Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem kép zés kí ná la tá ban a leg ré -
geb bi a teo ló gus-lel kész szak, ame -
lyet fo lya ma to san meg hir de tünk.
Ide vár juk azo kat, akik el hí vást kap -
tak, és a lel ké szi pá lyát vá laszt ják. 

Újabb a ka te ké ta-lel ki pász to ri
mun ka társ kép zés. Ide olya no kat
vá runk, akik nem el ső sor ban a lel ké -
szi szol gá lat ban sze ret né nek te vé -
keny ked ni, ha nem a gyü le ke ze tek ben
egy faj ta lel készt se gí tő mun ka kört
tud ná nak el lát ni. Ezen kí vül né hány
éve be in dult a kán tor kép zés is, aho -
vá az egy ház ze nei után pót lás vé gett
vá runk je lent ke ző ket. 

Iz gal mas te rü let még a hit ta nár-
ne ve lő szak; ez azért is ér de kes,
mert az evan gé li kus egy ház ban egye -
dül ná lunk fo lyik je len leg hit ta nár -
kép zés. Er re egy re na gyobb igény je -
lent kezik, hi szen szük ség van rá juk:
egyik ol dal ról fe le ke ze ti in téz mé -
nye ink is ko lai hit ok ta tá sá ban, má sik
ol dal ról pe dig a gyü le ke ze ti hit ok ta -
tás ban is na gyon fon tos a szak kép zett
hit ta ná rok fog lal koz ta tá sa, na gyobb
gyü le ke ze tek nél ez már-már el vá rás. 

Az egye tem éle té ben a leg újabb
kép zé si for ma a teo ló gus mes ter szak.
Er re el ső sor ban azo kat vár juk, akik
a teo ló gia tu do má nyá ban la i kus ként
sze ret né nek el mé lyed ni, hol ott eset -
leg egé szen más te rü le ten te vé keny -
ked nek. En nek a kép zés nek a cél ja
egy faj ta ke resz tény-evan gé li kus ér -
tel mi ség meg te rem té se.

– Em lí tet te a ka te ké ta-lel ki pász to -
ri mun ka társ kép zést. Mit je lent ez pon -
to san, és mi lyen le he tő sé gek van nak
ezen a te rü le ten az el he lyez ke dés re?

– Azt gon do lom, hogy je len leg
még elég sze rény az el he lyez ke dé si le -
he tő ség, de mi vel egy re in kább érez -
he tő az, hogy a lel ké szek „túl vál lal -
ják ma gu kat”, túl sok te rü le ten te vé -
keny ked nek, ezért fő leg a na gyobb
gyü le ke ze tek rá éb red nek ar ra, hogy
szük ség van olyan ta nult szak em be -
rek re, akik adott eset ben a lel ké szi hi -
va tal ban vagy a gyü le ke ze ti ta gok lá -
to ga tá sá nak te rü le tén be tud nak

kap cso lód ni a kö zös ség éle té be. De
leg fő kép pen – mai szó hasz ná lat tal él -
ve – me ne dzser sze rű hoz zá ál lás sal
se gít he tik a gyü le ke ze ti élet szer ve -
zé sét. Ez biz to san ren ge teg ter het le -
ven ne a lel ké szek vál lá ról, fő leg nagy
gyü le ke ze tek ben. De én még a kö ze -
pes mé re tű gyü le ke ze tek ben is el
tu dom kép zel ni, hogy – ha nem is fő -
ál lás ban, ha nem rész mun ka idő ben –
al kal maz za nak ezen a sza kon vég zet -
te ket, ép pen azért, hogy azo kat a te -
rü le te ket, ame lye ket a mai ér te lem -
ben vett gyü le ke zet épí tés igé nyel,
ők le tud ják fed ni.

Ez min den kép pen egy faj ta gyü le -
ke ze ti meg úju lást hoz na ma gá val. Hi -
szen ezek a mun ka tár sak nem csu pán
a gyü le ke ze ti ad mi niszt rá ci ó ban ven -
né nek részt, ha nem akár az if jú sá gi
mun ká ban, a fi a ta lok ak ti vi zá lá sá ban
is, kü lön bö ző prog ra mok szer ve zé -
sé vel. A gyü le ke ze tek éle té nek meg -
úju lá sá hoz nagy szük ség van misszi -
ói lel kü let re és konk rét misszi ói te -
vé keny ség re. A ka te ké ták so kat len -
dít het né nek ezen a te rü le ten.

– A lel kész kép zés re vissza tér ve: az
el hí va tá son túl mi lyen ké pes sé gek
vagy adott sá gok szük sé ge sek ah hoz,
hogy va la ki ezen a pá lyán helyt áll jon?
Mit mér le gel jen az, aki ezt a hi va tást
vá laszt ja?

– Az el hí va tás mel lett én a leg fon -
to sabb nak a má sok irán ti nyi tott sá got
tar tom. Azt, hogy aki lel kész szak ra
jön, az ér dek lőd jön a kör nye ze te iránt,
vá gyat érez zen az em be ri éle tek kí sé -
ré sé re. Le gyen ter mé sze tes és alap ve -
tő szük ség let szá má ra a má sok kal va -
ló kom mu ni ká ció, hi szen ma a lel ké -
szi szol gá lat leg fon to sabb kér dé se az,
hogy az il le tő mennyi re tud ja meg szó -
lí ta ni a kör nye ze té ben élő em be re ket,
nem csak a szó szék ről, de a min den na -
pi ta lál ko zá sok al kal má val is.

Ugyan csak na gyon fon tos nak tar -
tom, hogy a jö ven dő be li lel kész nek le -
gyen alap mű velt sé ge, tá jé ko zott sá ga a
mű vé sze tek, az iro da lom te rén. Egy -
re in kább meg fo gal ma zó dik ugyan is
mos ta ná ban a gyü le ke ze ti ta gok ban az
az el vá rás, hogy igé nyes, mű velt ve ze -
tő jük le gyen. En nek na gyon ne héz
meg fe lel ni úgy, ha va la ki ben nincs meg
már fi a ta lon a vers, a ze ne, az egyéb
mű vé sze tek sze re te te.

Fon tos el vá rás a je lent ke zők kel
szem ben a Bib li á nak bi zo nyos fo kú is -
me re te, az, hogy a je lent ke ző ne itt
kezd je ve le az is mer ke dést. Amit pe -
dig a leg szí ve seb ben ki emel nék, és
akár az ele jé re is te het tem vol na – ami
ma nap ság min den fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben el vá rás –, az a mo dern
ide gen nyel vek is me re te, hi szen a
teo ló gi ai szak iro da lom je len tős ré sze
an go lul vagy né me tül ol vas ha tó, így
már a ta nul má nyok alatt na gyon
nagy hely ze ti előny ben van, sok kal in -
kább ki tud bon ta koz ni az, aki
könnyeb ben meg ér ti eze ket a szö ve -
ge ket. Azt is ész re kell ven nünk,
hogy meg élén kült a gyü le ke ze tek ér -
dek lő dé se a kül föl di part ner gyü le ke -
ze tek, -kap cso la tok iránt. Ez is ré sze
a gyü le ke ze ti élet meg ele ve ne dé sé nek,
s eh hez nél kü löz he tet len a lel kész ide -
gen nyel vű kom mu ni ká ci ó ja.

– Ho gyan tud ják fel mér ni mind -
eze ket az adott sá go kat, ame lye ket
egy ka masz ko rá ból ép pen ki lá ba ló fi -
a tal nem fel tét le nül tu dott még ki bon -
ta koz tat ni, vagy egy sze rű en csak
nincs annyi ta pasz ta la ta, hogy is me -
ret len em be rek előtt, a vizs ga druk kal
is küzd ve meg tud ja mu tat ni?

– Van egy al kal mas sá gi vizs ga,
amely nek ép pen az a lé nye ge, hogy
a fel vé te li zőt több olyan be széd hely -
zet nek, szi tu á ci ó nak tesszük ki,
amely ben nyi tott sá gát, ér dek lő dé -
sét vagy kí ván csi sá gát pró bál juk fel -
mér ni, hi szen ezek el en ged he tet le nek
a lel ké szi pá lyá hoz. Nyil ván va ló és
ért he tő is, ha egy ti zen nyolc-ti zen ki -
lenc éves fi a tal nak nem fel tét le nül az
a szí ve vá gya, hogy min den ki előtt
min dent ki be szél jen; le het ez egy faj -
ta ké sői ser dü lő ko ri sa já tos ság is. De
eze ken a be szél ge té se ken azért az il -
le tő alap be ál lí tott sá ga, kör nye ze té hez
va ló vi szo nyu lá sa jól fel mér he tő –
ho gyan be szél má sok ról, mennyi re
to le ráns, ér dek lő dő. A meg ér tő és
má so kat el fo ga dó, har mó ni át árasz -
tó lel kü let ma az egyik leg fon to sabb
lel ké szi tu laj don ság.

Aki vi szont na gyon zár kó zott, vagy
na gyon ne he zen nyí lik meg, az le het,
hogy job ban jár, ha egy ki csit vár, és
nem egy ből in dul ne ki a lel kész kép -
zés nek, ha nem ak tí van be kap cso ló dik
va la me lyik gyü le ke zet éle té be, ki pró -
bál ja ma gát. Ugyan ak kor az is nyil ván -
va ló, hogy ha va la ki egy élő kö zös ség -
ből jön, az óri á si előnyt je lent, hi szen
a ta nul má nyok so rán szá mot te vő vál -
to zást a gyü le ke ze ti kö zös ség be épü -
lés te rén nem könnyű el ér ni. 

– Mit üzen ne azok szá má ra egy
mon dat ban, akik ezek ben a na pok -
ban azon gon dol kod nak, hogy ide ad -
ják be a je lent ke zé si lap ju kat?

– Csak azt tu dom mon da ni ne kik,
hogy nyílt szív vel, bát ran és őszin tén
jöj je nek, mert sze re tet tel vár juk őket.

g La borczi Dó ra

Nyi tott ka puk
In ter jú Sza bó La jos sal, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to rá val

Men to ri pá lyá zat
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a
gya kor la ti (VI. éves) kép zés sel kap -
cso la tos men to ri szol gá lat ra, il let -
ve gya kor ló gyü le ke ze ti stá tus ra a
2011/2012-es tan év re.

Olyan lel ké szek je lent ke zé sét
vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti
mun kát vé gez nek, és ké szek egy VI.
éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká -
já nak irá nyí tá sá ra és a lel ké szi szol -
gá lat ba va ló be ve ze té sé re, va la -
mint részt vesz nek az EHE ál tal
szer ve zett men to ri elő ké szí tő kon -
fe ren ci án.

A meg bí zást ka pott lel ké szek kel

és gyü le ke ze tek kel az egye tem
együtt mű kö dé si meg ál la po dást köt.
A men to rok és a gyü le ke ze tek ez -
ál tal köz vet le nül is be kap cso lód nak
a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká -
já ba. A gyü le ke ze tek től a szol gá la -
tok biz to sí tá sa mel lett el ső sor ban a
lel kész je lölt meg fe le lő el he lye zé -
sét kér jük.

Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt
a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü -
le ke ze ti szol gá la tot.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell
a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel -
jebb 60 so ros) be mu ta tá sát és a pá -
lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va la -
mint an nak köz lé sét, hogy mi lyen

mó don tud nak a hall ga tó ré szé re 10
hó na pon át szál lást és ösz tön díj-ki -
egé szí tést biz to sí ta ni.

Egy út tal kér jük a pá lyá zá si szán -
dék egy ide jű jel zé sét a te rü le ti leg il -
le té kes püs pö ki hi va tal ban.

A pá lyá za tok nak feb ru ár 21-igkell az
EHE rek to ri hi va ta lá ba meg ér kez ni ük
(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).

Bő vebb fel vi lá go sí tás sal a Gya -
kor la ti In té zet ve ze tő je, Sza bó né
Mát rai Ma ri an na (ma ri ann.mat -
rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos
rek tor, tan szék ve ze tő,

Sza bó né Mát rai Ma ri an na,
a kép zés ko or di ná to ra

H I R D E T É S

Fel vé te li hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2011/2012-es tan év re, olyan, je len leg 4., il -
let ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má -
ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó.
Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. A je lent ke zé si la po kat és mel -
lék le te it feb ru ár 11-ig kér jük el jut tat ni az is ko lá ba, le he tő leg sze mé lye -
sen. Cím: Bu da pest V., Sü tő u. 1. A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má -
ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon lap ját (www.deg.su li net.hu) vagy a fel -
vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet test, Ur bán Ág nest.

H I R D E T É S
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ha fan tá zi án kat sza ba don en ged -
nénk, ta lán a be ve ze tő ben le ír tak sze -
rint tud nánk meg idéz ni Hon ter Já nos,
az az Jo han nes Hon te rus 475 év vel ez -
előt ti vá ro si ta nács nok ká vá lasz tá sát.
Em lé ke sze ren csés mó don azon ban
több he lyen – mind Ma gyar or szá gon,
mind Er dély ben – tár gyi a sult. Em lék -
he lye it je len írá sunk ban mu tat juk be
ol va só ink nak, min den ki szá má ra
ajánl va fel ke re sé sü ket.

El ső ál lo más he lyünk a fő vá ro si
mú ze um kör út, a Nem ze ti Mú ze um
pa ti nás épü le te. A Ma gyar or szág
tör té ne tét be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás -
nak (Ma gyar or szág tör té ne te az ál -
lam ala pí tás tól 1990-ig – Új kor, leg -
újabb kor) a re for má ció idő sza ká val
fog lal ko zó tár la tán lát hat juk Hon te -

rus fő mű vé nek egyik ere de ti pél dá -
nyát. A föld raj zi és csil la gá sza ti fe je -
zet re ta go ló dó Ru di men ta Cos mo gra -
phi ca el ső ki adá sa 1530-ban lá tott
nap vi lá got Krak kó ban, majd a könyv
össze sen 126 (!) meg je le nést, il let ve
más kö te tek ben sze rep lő után nyo -
mást ért meg Eu ró pa-szer te.

A mú ze um épü le té vel át el le nes ol -
da lon tu cat nyi an tik vá ri um vár ja a ré -
gi köny vek sze rel me se it. A köny -
ves bol tok egyi ke a Hon te rus An tik -
vá ri um és Auk ci ós Ház ne vet vi se li.
„Cég táb lá ját a je les er dé lyi tér kép -
mes ter, Hon ter Já nos ne vé ből nyer -
te, s egy kö zel száz éves an tik vá ri um
szel le mi utód já nak vall ja ma gát (…).
Vál lalt fel ada ta a hu mán – az az az
em ber rel köz vet le nül kap cso la tos

kul tu rá lis ha gyo má nyok, mond hat -
ni: pa pír ala pú ha gya té kok (…) gyűj -
té se, ápo lá sa és ér té ke sí té se” – fo gal -
maz za meg misszi ó ját a hon te ri
örök sé get nyíl tan vál la ló könyv ke res -
ke dés.

Az er dé lyi Bras só, a tör té nel mi
Ma gyar or szág ta lán leg szebb fek vé -
sű vá ro sa igen gaz dag a Hon te rus -
hoz kap cso ló dó em lék he lyek ben.
Egész ala kos bronz szob ra a Fe ke te-
temp lom dé li tor nya mel lett áll. A
ber li ni Har ro Mag nus sen köz ada ko -
zás ból épült al ko tá sát 1898. au -
gusz tus 21-én, Hon te rus szü le té sé -
nek négy szá za dik év for du ló ján avat -
ták fel ün ne pé lyes ke re tek kö zött.
Ta lap za tá nak két ol da lán egy-egy, az
éle té ből vett je le ne tet áb rá zo ló
bronz dom bor mű lát ha tó. (A ko ráb -
ban szí nes fém tol va jok ál do za tá ul
esett al ko tás Né met or szág ba el -
szár ma zott szá szok kö zös erő fe -
szí té sé nek ered mé nye képp nem -
ré gi ben újul ha tott meg.)

A te ret, ahol a gó ti kus fő temp lom
áll, ré gen is, ma is Hon te rus-ud var -
nak (Cur tea Jo han nes Hon te rus-
Hof) ne ve zik. A vá ros ban emel lett
ok ta tá si in téz mény, a pa ti nás Hon te -
rus-gim ná zi um (Li ce ul Te o re tic Jo -
han nes Hon te rus) vi se li ne vét. A
hu ma nis ta szü lő há za a va la mi ko ri Fe -
ke te ut cá ban áll. 

A 19. szá zad ban te rem tett ha gyo -
má nyo kat meg újít va nap ja ink ban is
év ről év re meg tart ják Bras só ban a
Hon te rus-ün ne pet (egy ko ri han gu la -
tát la punk 2005/7. szá má ban idéz tük
meg a Hon te rus éle tét be mu ta tó írá -
sunk ban).

A ma gyar or szá gi re for má ció ki -
emel ke dő alak já nak ne vét két te le -

pü lés is vi sel te Er dély ben. Az egy -
ko ri Bras só vár me gyei Hon te rus -
für dő (né me tül Hon te rus bad, ro -
má nul Băile Ho mo rod) ma nap ság
köz igaz ga tá si lag Ho mo ród hoz (né -
me tül Ham ru den, ro má nul Ho -

mo rod) tar to zik. A múlt szá zad
ele jei tér ké pe ken Bras só tól ke let re
még lát ha tó Hon te rus, me lyet ké -
sőbb el nyelt a ter jesz ke dő, de pá rat -
lan vá ros mag ját má ig meg őr ző dél-

er dé lyi nagy vá ros. Az igen csak hi -
á nyos hely tör té ne ti ada tok mi att
csak fel té te lez he tő, hogy itt volt a
kor szak ked velt ki rán du ló he lye -
ként em lí tett Hon te rus tér és Hon -
te rus kút ja. A két vi lág há bo rú kö -

zöt ti idő szak ban a Hon te rus-gim -
ná zi um tu laj do ná ban le vő te rü let
pi he nő hely ként szol gált a bras só i -
ak szá má ra.

g Re zsa bek Nán dor

Hon te rus-em lék he lyek
b A Szűz Má ri á nak szen telt, né hány esz ten dő múl tán már a lu the rá nu -

sok nak szol gá ló, egy ké sőb bi tűz vész nyo ma it vi sel ve pe dig Fe ke te-
temp lom nak ne ve zett szé kes egy ház órá já nak perc mu ta tó ja dé li ti zen -
két órá hoz kö ze le dett. Azon ban se hogy sem akart oda ér ni. Úgy tűnt,
mint ha ha boz na, mint ha da col ni pró bál na a szá má ra ér tel met adó, lét -
ele mét je len tő idő vel. Ta lán meg ér zett va la mit ab ból a ke gyel mi ál -
la pot ból, mely ben szász nem ze tét ta lál ta. Egy tö rök ár nyék kal fe dett,
mind azon ál tal füg get len és vi rág zó kö zös sé get, mely a ké sőb bi év szá -
za dok so rán las san, de biz to san ha ladt a vég ső pusz tu lás fe lé. Idő köz -
ben Bras só fő te rén, az ódon vá ros há za előtt fe ke te ta lár ba bújt elő -
ke lő sé gek vá ra koz tak. Mi kor meg nyílt előt tük az épü let masszív tölgy -
fa aj ta ja, pec ke sen lép del tek be fe lé, majd el fog lal ták he lyü ket a ha -
tal mas, ke rek asz tal kö rül, ahon nan egy fer tály óra el tel té vel a vá ro -
si ta nács új don sült tag ja i ként áll tak fel. A fa lon füg gő, a fő úri kas té -
lyok ős ga lé ri á já ra em lé kez te tő ké pe ken – biz ton ál lít hat juk – össze -
ka csin tot tak a vá ros egy ko ri fő bí rái. An nak a tény nek a biz tos tu da -
tá ban, hogy a meg vá lasz tot tak kö zött ott volt Jo han nes Hon te rus, a köz -
tisz te let ben ál ló is ko la igaz ga tó, nyom dász, a tu do má nyok, a ge og rá -
fia és az aszt ro nó mia sze rel me se, aki hit bé li kér dé sek ben meg in gat -
ha tat lan volt, nem vé let le nül ne vez te őt Lu ther Már ton „a ma gya rok
apos to lá nak”.

A so ros ma gyar EU-el nök ség lon do -
ni ren dez vény so ro za tá nak meg nyi tó -
ja al kal má ból ja nu ár kö ze pén az
Egye sült Ki rály ság fő vá ro sá ban járt
a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam fő je.
Sch mitt Pál – aki nek kí sé re té ben az
EU két ol da lú kap cso la to kért fe le lős
he lyet tes ál lam tit ká ra ként ott volt
Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye -
lő je is – ja nu ár 16-án, va sár nap es -
te a ma gyar szer ve ze tek kép vi se lő i vel
ta lál ko zott. A lon do ni ma gyar nagy -
kö vet sé gen ren de zett zárt kö rű fo ga dá -
son a köz tár sa sá gi el nö köt – a „hely -
be li ek” ré szé ről – Pát kai J. Ró bert nyu -
gal ma zott evan gé li kus püs pök, a
Ma gya rok Ang li ai Országos Szö vet -
sé gé nek ala pí tó el nö ke kö szön töt te. Az
aláb bi ak ban en nek a kö szön tő be -
széd nek az Evan gé li kus Élet bir to ká -
ba ju tott szö ve gét kö zöl jük.

Igen tisz telt Köz tár sa sá gi El nök Úr!
Nem kis örö münk az Ön nel va ló
mai meg tisz te lő ta lál ko zás. Hi va ta lá -
ba va ló meg vá lasz tá sa óta több rend -
be li meg nyi lat ko zá sá ból, in ter jú i ból
tud juk, hogy mint köz tár sa sá gi el nök
gon dol ko dá sá nak kö zép pont já ba a
ma gyar em bert ál lí tot ta. El nök ként az
em be rek el nö ke sze ret ne len ni. Úgy
akar ja őket meg szó lí ta ni, hogy érez -
zék, hogy fon to sak az Ön szá má ra a
gond ja ik, a prob lé má ik. Más össze -
füg gés ben mon dot ta: „Nem en ge dek
ab ból, hogy a köz tár sa ság el ső em be -
re ként őr ző je le gyek a ma gyar al kot -
mány nak és vé del me ző je a ma gyar
de mok rá ci á nak.” Nem kö zöm bös az
Ön szá má ra, hogy mer re for dul az or -
szág, a nem zet sze ke ré nek rúd ja.
Mo ti vá ló erő ként a ke resz tény, kon -
zer va tív, pol gá ri ér ték rend ben va ló
gon dol ko dást je löl te meg. 

Egy szó val öröm mel vár juk a mai
kö tet len együtt lé tet, be szél ge tést.
Sok te kin tet ben ne künk is új lesz,

amit egy más tól, egy más ról hal lunk.
Ugyan ak kor kí ván csi an vár juk el -
iga zí tó gon do la ta it a mai ma gyar
po li ti kai és tár sa dal mi élet vo nat ko -
zá sá ban, pél dá ul ar ról, hogy a 2010.
áp ri li si vá lasz tá sok kö vet kez mé nyei
ho gyan te remt het nek le he tő sé get a
ma gyar nem zet ha tá rok fe let ti új ra -
egye sí té sé re. S itt nem csak az utód -
ál la mok ma gyar sá gá ra, de a nyu ga ti
szór vány ma gyar ság hely ze té re is
gon do lok. A nem zet po li ti ká ban meg -
va ló su ló for du lat fel te he tő en egy
meg újult szem lé le tet hor doz, amely -
nek ér tel mé ben az el ha nya golt ma -
gyar–ma gyar kap cso la to kat az egy -
más irán ti fe le lős ség vált ja fel.

Az ’56 utá ni ma gyar emig rá ció –
akar va-aka rat lan – nem csak az anya -
or szág sor sá nak volt vagy lett ag gó -
dó fi gye lő je, a ha zai ér de kek és sé rel -
mek kül föl di szó csö ve, de gond já vá
vált az el sza kí tott te rü le tek ma gyar -
sá gá nak sor sa is. 1956 óta las san itt kö -
zöt tünk is szin te tu dat alatt er jedt az
a fel is me rés, hogy egy nép ak kor vá -
lik ön ma gá val azo nos kö zös sé gé – te -
hát ak kor be szél he tünk egy nép szá -
za do kon ke resz tül meg őr zött iden ti -
tá sá ról –, ha van tör té nel mi tu da ta,
az az kol lek tív em lé ke ze te. E tu dat to -
váb bi erő sí té sé hez, meg tar tá sá nak
le he tő sé gé hez kér jük El nök úr se gít -
sé gét.

Az elő ter jesz tett rö vid be szá mo lók -
ból ta lán váz la tos ké pet kap El nök úr
ar ról, hogy mik a gond ja ink.

Az ang li ai ma gyar ság jö vő je nem ad
okot túl sá go san nagy bi za ko dás ra,
mert az Egye sült Ki rály ság te rü le tén
a múlt ban le te le pe dett ma gya rok lét -
szá ma egy re csök ken, míg az itt fel nö -
vő új nem ze dék nek – ke vés ki vé tel lel
– nem igé nye a ma gyar nyelv és iden -
ti tás ápo lá sa. Emel lett ko moly gon dot

okoz az úgy ne ve zett ré gi és az újon -
nan ér ke zett és le te le ped ni szán dé ko -
zó ma gya rok kö zöt ti el ha tá ro ló dás.
Ezért ki hí vás és szük sé ges sé vált fel -
adat a már itt ho nos ma gya rok szá má -
ra az egy más kö zöt ti in teg rá ló dás
mód já nak meg ta lá lá sa, hogy egy -
más ra ha tó vá és egymást ki egé szí tő -
vé vál jék a mai ma gyar élet Ang li á ban.
Eb ben nagy se gít sé get nyújt és bi za -
ko dás ra ad okot a ma gyar is ko lák és
a lét re jö vő új in téz mé nyek erő fe szí té -
se és si ke res mű kö dé se.

Eb ben a hely zet ben, amely egy ve -
lünk tör té nő fo lya mat ré sze, új ra tá -
jé ko zód nunk kell. Hely ze tün ket re -
á li san fel mér ni, fel ada ta in kat az igé -
nyek nek meg fe le lő en mó do sí ta ni.

He gel ről szól az a ne ve ze tes egye -
te mi tör té net, hogy egy al ka lom -
mal, amint egy ese mény so ro zat tük -
ré ben mu tat ta be sa ját tör té net fi lo -
zó fi á ját, egyik hall ga tó ja, egy fi a tal
tör té nész köz be ki ál tott: „De pro -
fesszor úr, a té nyek egé szen mást ta -
nú sí ta nak!” „Az a té nyek ba ja” – vá -
la szolt He gel, és foly tat ta elő adá sát. 

He gel lel el len tét ben ne künk szá -
mol nunk kell a té nyek kel, az idő
mú lá sá val és a vál to zó kö rül mé -
nyek kel. A ró ma i ak ősi böl cses sé ge
időt ál ló: „Tem po ra mu tan tur et nos
mut amur in il lis”, ma gya rul: az idők
vál toz nak, és ben nük mi is vál to zunk.
Csak is a meg vál to zott kö rül mé nyek
re a li tá sá ból ki in dul va ér he tünk el
gya kor la ti ered mé nye ket.

Ah hoz, hogy az ang li ai, de egy ál -
ta lán a nyu ga ti ma gyar ság fenn ma -
rad jon, a ró luk va ló ál la mi gon dos -
ko dás ra és kö zö sen ki mun kált po li -
ti kai stra té gi á ra vol na szük ség. Ezt
azon ban jó zan szám ve tés nek és mér -
le ge lő esz me cse ré nek kel le ne meg -
előz nie.

Lon do ni kö szön tőA leprások világnapja
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 imaház 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

Honterus szobra Brassóban
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Las san már a csap ból is a Fa ce book
fo lyik. A friss je len té sek sze rint az
Egye sült Ál la mok ból in dult, az óta vi -
lág szer te mint egy 600 mil lió ta got
szám lá ló kö zös sé gi ol dalt im már
több mint 2,5 mil lió ma gyar fel hasz -
ná ló is lá to gat ja. Bár a ha zai fej lesz -
té sű iWiW-nek még min dig több re -
giszt rált tag ja van, az utób bi idő ben
már nem igen le het hal la ni ró la a mé -
di á ban, és ha össze ha son lít juk a ta -
va lyi és az idei ja nu á ri sta tisz ti ká kat,
ak kor az ol dal le töl té sek erő tel jes
csök ke né sé ről le het be szá mol ni.

Több mint fél éve Be ré nyi Kon rád
on li ne mar ke ting-ta nács adó már az
iWiW vé gét jö ven döl te ép pen a hí rek
hi á nyá ra ala poz va (http://on li ne mar -
ke ting.blog.hu/2010/05/07/vi gya -
zo_sze me tek_3), és a de cem ber kö ze -
pén le zaj lott ar cu lat vál tás el le né re a
ma gyar kö zös sé gi ol dal ról az óta sem
le het hal la ni sok kal töb bet a mé di á -
ban. Ugyan ek kor az evan ge li kus.hu a
fő ol da lán sze re pel tet te, hogy egy há -
zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lyá nak
mun ka tár sa i val im már fa ce boo kos ol -
da lu kon is fel le het ven ni a kap cso la -
tot (http://www.fa ce book.com/pa -
ges/Ma gyar or sza gi-Evan ge li kus-Egy -
haz-Gyer mek-es-If  jus agi-Osz -
taly/184694411554489)…

A Fa ce book je len tő sé gé nek ug rás -
sze rű nö ve ke dé se nem csak azon mér -
he tő le, hogy pél dá ul már a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pök je -
lölt je i nek is van azo no sí tó juk, ha -
nem azon is, hogy né hány kül föl di
szer ve zet, ame lyik ed dig til tot ta em -

be re i nek az ol dal hasz ná la tát, most in -
kább az en ge dé lye zés mel lett dön tött.
A leg jobb pél da er re az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok had se re ge, amely -
nek há bo rús öve ze tek ben szol gá ló
ka to nái szá má ra nem volt meg en ged -
ve, hogy a kö zös sé gi ol da la kon – a Fa -
ce boo kon vagy a Twit te ren – ál la pot -
jel zé se ket te gye nek köz zé.

Ezek az esz kö zök azon ban annyi -
ra ter mé sze tes ré szé vé vál tak a min -
den na pos kom mu ni ká ci ó nak, hogy
til tá suk in kább hát ránnyá vá lik,
amennyi ben a kül föl dön szol gá ló
ka to nát el vág ják csa lád já tól, ba rá ta -
i tól, a biz ton sá got je len tő „hát or szág -
tól”. Ép pen ezért a had se reg a jö vő -
ben in kább „ki kép zi” ka to ná it a kö -
zös sé gi mé dia hasz ná la tá ra, hogy
az ott meg osz tott in for má ci ók ne je -
lent se nek biz ton sá gi koc ká za tot.

A nem rég ki bo csá tott U. S. Army
So ci al Me dia Hand book (Az ame ri -
kai had se reg kö zös sé gi mé dia-ké zi -
köny ve) ezért el ső sor ban adat vé del -
mi szem pont ból tar tal maz hasz nos
ta ná cso kat. Az el ső szá mú sza bály,
hogy a ka to nák be jegy zé se it, fény ké -
pe it és más in for má ci ó kat csak az is -
me rő se ik lát hat ják, ne kik pe dig szi -
go rú an oda kell fi gyel ni ük ar ra, hogy
csak olyan is me rőst iga zol ja nak
vissza, akit egy ér tel mű en be tud -
nak azo no sí ta ni, és tény leg is mer nek
a va ló vi lág ban. Mi vel a pon tos ál lo -
más he lyet ti los meg ad ni, ezért a ka -
to nák okos te le fon já ban til ta ni kell a
hely meg ha tá ro zó (GPS) mo dult.

A ké zi könyv fog lal ko zik még az

egyes ka to nai szer ve ze ti egy sé gek
pro fil ol da la i val is, ame lye ket szük sé -
ges kü lön a had se reg nyil ván tar tá sá -
ba is fel ve tet ni ük (http://www.ar -
my.mil/me dia/so ci al me dia/), de a
hang súlyt ar ra he lye zi, hogy mi ként
le het és kell ha té kony kom mu ni ká ci -
ós esz köz ként hasz nál ni eze ket a we -
bes al kal ma zá so kat. Pél dá ul ki eme -
lik, hogy a le he tő leg több nyil vá nos
in for má ci ót osszák meg a le he tő leg -
gyor sab ban, mert eb ben az eset ben
le het a leg könnyeb ben az egyes ese -
mé nye ket kö ve tő bi zony ta lan sá got
vagy pá nik han gu la tot meg szün tet ni.

Le het, hogy ezt a lé pést más szak -
mák ha son ló aján lá sai is kö vet ni fog -
ják. Ta valy Flo ri dá ban egy is ko lai ke -
rü let meg til tot ta ta ná ra i nak, hogy
kö zös sé gi ol da lon lép je nek kap cso lat -
ba a di á kok kal, és va ló szí nű leg a leg -
töb ben ná lunk is azt mon da nák, hogy
nem túl sze ren csés, ha ta nár és di ák
köl csö nö sen be le lát egy más ma gán éle -
té be. In nen pe dig már csak egy lé pés
el gon dol kod ni azon, hogy mennyi re
okozhat gondot, ha lel kész és hí vei
kap nak ki csi vel na gyobb me rí tést egy -
más éle té ből an nál, amennyit év szá -
za dok be vett ma ga tar tá si nor má i nak
el sa já tí tá sa so rán meg szok tunk. Már -
pe dig úgy tű nik, hogy ha ma ro san
egy re töb ben szem be sül ni fog nak ez -
zel a prob lé ma for rás sal.

g Nagy Ben ce

Ka to nás pél da
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

A Him nusz az is ko lá ban
A ma gyar kul tú ra nap ját ja nu ár 22-én ün ne pel jük, an nak em lé ké re, hogy Köl -
csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon ve tet te pa pír ra nem ze ti imád sá gunk ká
vált köl te mé nyét, a Him nuszt.

Van-e em ber e ha zá ban, aki ne is mer né ezt a fo hászt? Van-e em ber, aki
ne tud ná éne kel ni? Van-e olyan is ko la ma Ma gyar or szá gon, ahol nem ta nít -
ják, és nem ad ják fel kö te le ző en me mo ri ter ként is meg ta nul ni? El ol vas ni és
be szél ni ró la ugyan is nem elég. Csak azok a köl te mé nyek épül nek be tel je -
sen a szí vünk mé lyé be, ame lye ket kí vül ről, könyv nél kül is tu dunk.

Nagy anyá ink, nagy apá ink sok ver set még het ven-nyolc van éves ko ruk ban
is fej ből idéz tek. Pa la táb lá val vagy egyet len ir ká val men tek is ko lá ba, így jár -
ták ki a kö te le ző hat ele mit. Tan köny vük sem igen volt. Vi szony lag ke ve set
ta nul tak, de azt na gyon ala po san. Ma nap ság sok kal több és szí ne sebb a tan -
anyag, a ta nár szám ta lan tan könyv ből vá laszt hat, egy re bő vebb a kí ná lat. Sze -
ren csé re van nak igen jól hasz nál ha tó, sok il luszt rá ci ó val, szí nes ké pek kel gaz -
da gí tott ki ad vá nyok is.

Nem ze ti imád sá gunk kal a di á kok elő ször az ál ta lá nos is ko la al só ta go za -
tá ban, ne gye dik osz tály ban ta lál koz nak. Ek kor kö te le ző be lő le meg ta nul ni nyolc
sort, vagy is az el ső stró fát. Má sod szor ra he te dik osz tály ban tan anyag is mét,
Vö rös mar ty Szó za tá val együtt. Em lé ke im sze rint a hat va nas évek ben én is he -
te di kes ként ta nul tam meg kí vül ről az egész ver set, mert kö te le ző en fel ad ták. 

Mi kor ma gyar ta nár let tem, elő ször szak kö zép is ko lá ban, majd gim ná zi -
um ban ta ní tot tam. Má so dik ban (ma ti ze dik év fo lyam) én is szá mon kér tem
me mo ri ter ként is. A Him nusz és a Szó zat meg ta ní tá sa min dig is elő írás, „törzs -
anyag” volt a ta nár szá má ra. Nem csak aján lott „ol vas mány”! 

Is ko lánk ban a ha gyo má nyos négy év fo lya mos kép zés hat év fo lya mos sal is
bő vült. Ti zen két éve kis gim na zis tá kat is ta ní tok. Most is ép pen van egy he -
te dik osz tá lyom. Az el ső fél év ben már min den ki meg ta nul ta kí vül ről a Him -
nuszt és a Szó za tot, az órá kon min den ki fe lelt be lő le. Tur csá nyi Már ta ki vá -
ló iro da lom köny ve elő ször meg is mer tet az ódá val és a him nusszal mint mű -
faj jal, majd rész le te zi a leg fon to sabb jel lem ző ket egy ol da lon ke resz tül. („A
him nusz val lá sos jel le gű, Is tent vagy is te ni ha tal ma kat di cső í tő, hoz zá juk se -
gít sé gért fo hász ko dó ima sze rű ének.”) Ez után kö vet ke zik ma ga a vers, Ben -
czúr Gyu la, Than Mór és Mun ká csy Mi hály ide vo nat ko zó tör té nel mi té má -
jú fest mé nye i vel il luszt rál va. A fe je ze tet két ol dal nyi vers ér tel me zés zár ja.

A ti ze dik osz tály ban már rész le te sen ta nít juk Köl csey Fe renc és Vö rös mar -
ty Mi hály egész élet pá lyá ját, nem csak sze mel vé nye ket. A Him nusz és a Szó -
zat is me re te, szö ve gé nek tu dá sa, elem zé se el en ged he tet len. A szó be li érett -
sé gi té te lek kö zött is sze re pel a Him nusz és a Szó zat össze ha son lí tó elem -
zé se. Rá adá sul ez az egyet len, amely hez sem szö veg gyűj te mény, sem pe dig
kö tet nem hasz nál ha tó.

Össze fog lal va: nem ze ti imád sá ga ink is me re te mind az ál ta lá nos, mind pe -
dig a kö zép is ko lá ban kö te le ző. Azt el tu dom kép zel ni, hogy né hány lus ta di -
ák nem ta nul ja meg a fel adott lec két. Ez el len úgy le het vé de kez ni, hogy min -
den gye rek től ki kell kér dez ni. Idő ben ez há rom iro da lom órát vesz igény -
be. Min den ki egyen ként, szé pen hang sú lyoz va el mond ja. Min den ki meg kap -
ja rá a meg fe le lő ér dem je gyet. Ha va la ki nem ta nul ta meg, elég te len jár ér -
te, s a kö vet ke ző órán je lent kez nie kell, hogy már tud ja. (Az idén egyet len
ilyen eset for dult elő ná lam.)

Őszin tén be val lom, fájt Feny ve si Fé lix La jos írá sa, amely az Evan gé li kus Élet -
ben 2011. ja nu ár 23-án je lent meg. Kü lö nö sen a kö vet ke ző, ál ta lá no sí tó so -
rai há bo rí tot tak fel: „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 ni uk 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 dí tott, ne hogy ki ejt sük az »Is tent«
és a »ma gyart«.” (A kri ti kus rész le tet én emel tem ki.) Nem tu dom, hogy a ve -
zér cikk író ja mi re ala poz za ezt a meg ál la pí tá sát. To vább ra is csak azt mond -
ha tom: nem ze ti him nu szunk is me re te kö te le ző!! S ha nem len ne elő írás a meg -
ta ní tá sa, ak kor is föl ad nám! Fo hász kod junk együtt Köl csey sza vá val:

Is ten, áldd meg a ma gyart
Jó kedv vel, bő ség gel, 
Nyújts fe lé je vé dő kart,
Ha küzd el len ség gel;
Bal sors akit ré gen tép,
Hozz rá víg esz ten dőt,
Meg bün höd te már e nép
A mul tat s jö ven dőt!

Ju hász né Sza bó Er zsé bet (Budapest)

Szvo rák Ka ta lin elő adó mű vész nek
ítél te az idén a Ma gyar Ré gi Ze nei
Tár sa ság a Ti nó di-lan tot. A ki tün te -
tést az éne kes múlt szer dán vet te át
Bu da pes ten, a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um ban.

Szvo rák Ka ta lin a Ma gyar Táv ira ti
Iro dá nak el mond ta: meg le pő dött a
hír hal la tán, de a nép dal mel lett so -
kat fog lal ko zott a ré gi ze né vel is, hi -
szen nincs éles ha tár a két mű faj kö -
zött, és ő min dig is dön tö get te azo -
kat. Sok szor éne kelt ré gi ze nei da lo -
kat And rejszki Ju dit or go na- és csem -
ba ló mű vész kí sé re té vel, és Át hal lá -
sok cí mű, 2004-ben ké szült, le me zén
is sze re pel nek nép da lok és ré gi ze nei
dal la mok.

De cem ber ben meg je lent leg utób -
bi le me zén, A Te rem tés di csé re tén
hét egy ház: a gö rög, a ró mai ka to li kus,
az evan gé li kus, a re for má tus, az uni -
tá ri us, a bap tis ta, il let ve a zsi dó fe le -
ke zet val lá si, né pi éne ke it, a ter mé szet
di csé re té ről szó ló dal la ma it gyűj töt -
te össze. Ez zel az anyag gal in dul kon -
cert kör út ra ha ma ro san – tet te hoz zá.

A Ti nó di-lant dí jat az 1992-ben
ala kult Ma gyar Ré gi Ze nei Tár sa ság
azok nak az elő adó mű vé szek nek ado -
má nyoz za 1999 óta, akik a leg töb bet
tet ték a ré gi ma gyar éne kelt vers
ter jesz té sé ért. Ez zel az el is me rés sel
a 16. szá za di kró ni kás éne kes előtt is
tisz te leg a ma gyar ze nei élet.

d MTI

Szvo rák Ka ta lin elő adó mű vész
a Ti nó di-lant idei ki tün te tett je

Hoz zá va lók: 50 dkg liszt, 25 dkg cu -
kor, 25 dkg da rált dió, 25 dkg mar ga -
rin, 3 cso mag va ní li ás cu kor, 2-3 evő -
ka nál tej föl, 1 to jás sár gá ja, 1 cit rom
re szelt hé ja, 1 csi pet só, lek vár

A tész tá hoz a lisz tet, cuk rot, di ót,
sót és a tej föl ben el ke vert to jás sár gá -
ját össze gyúr juk, ci pót for má lunk be -
lő le, és le ta kar va egy órá ra hű tő be
tesszük. Utá na 2-3 mil li mé ter vas tag -
sá gú ra nyújt juk, és egy for má val ki -
szag gat juk. Min den má so dik nak ki -
szúr juk a kö ze pét, az így ke let ke zett
tész ta hul la dé kot új ra gyúr juk.

Sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si ben ki süt -
jük úgy, hogy a lyu kas da ra bo kat sü tés
előtt to jás fe hér jé vel be ken jük és cuk -
ros, ap ró ra vá gott di ó val meg szór juk.
Ha ki hűl tek a tész ta da ra bok, lek vár ral
össze ra gaszt juk. Do boz ban ré te gez ve
tá rol juk, így még job ban meg pu hul.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

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

A fo lyó irat je len szá má ban meg je -
lent áhí ta ta alap já ul Fa bi ny Ta más
püs pök a té koz ló fiú pél dá za tát vá -
lasz tot ta. A ta nul má nyok so rá ban
Vég he lyi An tal Jé zus Krisz tus ál do za -
tá ról mint meg vál tá sunk egyet len
re mény sé gé ről szól. Tu bán Jó zsef
elő adá sá ban a püs pö ki tiszt ségről ad
teo ló gi ai ér té ke lé st. Tör té nel mi át te -
kin tés után a töb bi ke resz tény fe le ke -

zet püs pök ké pét mu tat ja be, majd
elem zi a püs pö ki es kük szö ve ge it.

Ha fen scher Ká roly (ifj.) a kö zel gő
ál ta lá nos egy há zi vá lasz tá sok hoz
nyújt fon tos szem pon to kat. Az ese -
mé nyek, be szá mo lók kö zött Pát kai
Ró bert nyu gal ma zott ang li ai püs -
pök kö szö ne te ol vas ha tó, me lyet a
ne ki ítélt Or dass-díj át adá sa kor mon -
dott el.

Gu óth Emil a Lu ther Szö vet ség ok -

tó ber 30-ai kon fe ren ci á ján el hang zott
elő adá sok refle xi ó ját elem zi, ugyan -
ak kor sa já tos ön val lo má so kat tar tal -
ma zó könyv írá sá hoz, szer kesz té sé -
hez ke res ön ként je lent ke ző ket. Vé -
gül „a szer kesz tő ség pos tá já ból” Fe -
ke te Ká roly kö szö ne tét és Il la nicz
György le ve lét kö zöl jük.

A fo lyó irat szám ára 400 fo rint.
Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny -
ves bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér
4., tel.: 1/266-6329), vagy meg ren del -
he tő az Or dass La jos Ala pít vány nál
(1171 Bu da pest, Len ke ház u. 7.).

Fo lyó irat-aján ló
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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')

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
17.30 / Film mú ze um
Túl az Ópe ren ci án (ame ri kai
ka land film, 1992) (140')
19.15 / PAX
Bach: c-moll par ti ta
(ze nés if jú sá gi mű sor)
20.10 / Du na II. Au to nó mia
A hit élet mezs gyé jén
Be szél ge tés Gre gor Jó zsef fel
20.40 / Du na Tv
Szi go rú an tit kos (ma gyar
doku men tum film-so ro zat)
Be sú gók és be sú got tak
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – sza vak ról
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)

KEDD

11.50 / TV2
Pén tek es ti fé nyek
(ame ri kai film drá ma, 2004)
(108')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Dr. Han kovsz ky Bé la őr nagy,
ki emelt tá bo ri lel kész
16.20 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge té sek
19.35 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar Er kel-hang ver se nye
20.00 / PAX
A le hul ló le pel
(port ré film)
20.40 / Du na Tv
Arany sár kány
(ma gyar já ték film, 1966) (85')
1.10 / TV2
Bal ra a nap nyug szik
(ma gyar film, 2000) (97')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hum mel: D-dúr mi se
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog -
va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.45 / m2
Ré gi ma gyar or szág cí mer
15.05 / m1
Le o nar do, Vin ci ből – A zse ni
szár ma zá sa
(olasz do ku men tum film,
2009)
21.10 / Du na Tv
Kön tör fa lak
(ma gyar já ték film, 2010) (81')
0.10 / Du na Tv
Haj lék ta la nok pá lyá ja
(len gyel já ték film, 2007) (119')

CSÜTÖRTÖK

12.05 / Bar tók rá dió
Bru no Mo rin ját szik a Szent
An na-plé bá nia temp lom or -
go ná ján
12.40 / Spekt rum
Bet le he mi csil lag
(is me ret ter jesz tő film)
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
20.45 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
(öku me ni kus mű sor)
22.20 / Du na Tv
Az emig ráns – Min den más -
képp van
(ma gyar já ték film, 2007)
(108')
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz a Már vány te rem ben
A Szek szár di Jazz Qu ar tet
kon cert je
0.10 / Du na Tv
Et no Klub
Ven dég: Mu zsi kás együt tes

PÉNTEK

9.30 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Bar kó Ju dit ven dé ge Ve csei
Mik lós, a Mál tai Sze re tet -
szol gá lat al el nö ke
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ar nold
Schön berg
19.20 / Du na Tv
Gya log a menny or szág ba
(ma gyar já ték film, 1959) (89')
22.20 / m2
Ele gem van! (né met–észt
film sza tí ra, 2006) (91')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Re ne szánsz szer zők mű ve i -
nek 21. szá za di adap tá ci ó ja

SZOMBAT

6.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Fe ren ce sek Bács ká ban
13.06 / Bar tók rá dió
Ar cus tem po rum – Pan non -
hal mi mű vé sze ti fesz ti vál
2010
16.30 / m1
Aranymetszés
19.00 / PAX
Hét ima
Ká kay Ist ván ze nés vers fel -
dol go zá sai a Po é zis együt tes
elő adá sá ban
20.00 / Du na Tv
Az al vi lág pro fesszo ra
(ma gyar já ték film, 1969) (77')
21.00 / m1
Ket ten a far mon
(ame ri kai film drá ma, 1995)
(90')

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra (on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.40 / m1
A ke resz tyén em ber sza bad -
sá gá ról
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a cell dö möl ki
evan gé li kus temp lom ból
12.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
18.05 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Ár pád-há zi szen tek
23.15 / Du na Tv
33 je le net az élet ből
(len gyel já ték film, 2008) (95')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 30-ától február 6-áig

Va sár nap
Jé zus be jár ta a vá ro so kat és a fal va kat mind, ta ní tott a zsi na gó gá ik ban, hir -
det te a mennyek or szá gá nak evan gé li u mát, gyó gyí tott min den fé le be teg sé get
és erőt len sé get. Mt 9,35 (Ez 34,11; Mk 4,35–41; 2Kor 1,8–11; Zsolt 82) Jé zus
nem a hi va ta lá ban ül ve, a fo ga dó órá ján vár ta az ér dek lő dő ket. Be jár ta a vá -
ro so kat és a fal va kat. A Fel tá ma dott ma is úton van, hogy el ér jen mind annyi -
un kat az evan gé li um öröm üze ne té vel, hogy gyó gyít sa be teg sé ge in ket, és erőt
ad jon ab ban a vi lág ban, amely nap mint nap „le szív ja” ener gi á in kat. Ezért
lett em ber ré, azért jött egé szen kö zel.

Hét fő
Pé ter ezt mond ta Jé zus nak: „Uram, te min dent tudsz; te tu dod, hogy sze ret -
lek té ged.” Jn 21,17 (Zsolt 44,22; Mt 21,18–22; Róm 3,21–26) A szí ve ket vizs -
gá ló Is ten em ber ré lett. Ő a mi re mény sé günk: Jé zus Krisz tus, aki nem a jo -
gá szok ke gyet len igaz sá gá val, ha nem a ke gye lem igaz sá gá val te kint ránk. Jól
csak a szí vé vel lát az em ber – mond ja a kis her ceg. A Nagy Her ceg ir gal mas
te kin te té vel nem csak azt lát ja, mennyit vé tet tünk el le ne, em ber tár sa ink és
ön ma gunk el len, ha nem azt is lát ja, hogy szí vünk vá gya, hogy meg ta lál juk
a bé kes sé get, a bol dog sá got, az em ber hez mél tó éle tet. S eb ben a vágy ban
a ta nít vá nyok szí ve mé lyén ész re ve szi, hogy Pé ter és mi, mai ta nít vány utó -
dai is, ta ga dá sa ink el le né re, sze ret jük őt. Ez a sze re tet kap cso lat vi het át a bűn,
a ha lál sza ka dé kán az Élet be – az Is ten sze re te té be.

Kedd
Min den imád sá go tok ban és kö nyör gé se tek ben imád koz za tok min den kor a Lé -
lek ál tal, és le gye tek ébe rek. Ef 6,18 (JSir 3,41; Mt 8,28–34; Róm 3,27–31) Két
fon tos im pul zus sal in dít ma utunk ra az ige. Em lé kez tet ar ra, hogy az imád -
sá gunk – akár ala pos el csen de se dés vagy csu pán egy fel sza ka dó só haj tás –
ne em be ri eről kö dés le gyen, ha nem a Lé lek ál tal tör tén jék. Ugyan ak kor biz -
tat az éber ség re, hi szen a min ket tel je sen tönk re ten ni aka ró go nosz ész re -
vét le nül kö ze le dik, s pró bál min ket be há lóz ni. A Lé lek ál tal mon dott imád -
ság ad ja szá munk ra az iga zi vé del met.

Szer da
Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol gál -
jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka kért. Mt 20,28 (Ez 22,30; Jer 5,20–25; Róm
4,1–12) Más ként mű kö dik a vi lág, és más ként az Is ten or szá ga. A kü lönb -
ség dön tő. A vi lág ön men tő, ön épí tő, hasz not ke re ső fo lya ma ta i ban las san
már a passzív szó kin csünk ben sem sze re pel az ál do zat ho za tal, az ön zet len -
ség, a szol gá lat kész ség. Ér dek, ha szon, tel je sít mény, él mény – ezek a kulcs -
sza vak. Is ten or szá ga úgy jött el Jé zus ban, hogy ő szol gált, ő ho zott ál do za -
tot, má sért élt, halt meg és tá madt fel. Ez a „más ként” a vi lág re mény sé ge
és jö vő je.

Csü tör tök
Az Úr fel ka rol ta szol gá ját, Iz rá elt, hogy meg em lé kez zék ir gal má ról, amint ki -
je len tet te atyá ink nak, Áb ra hám nak és az ő utód já nak mind örök ké. Lk 1,54–
55 (1Móz 26,4b; Ap Csel 28,1–8; Róm 4,13–25) Ma együtt éne ke lünk Má ri -
á val, Jé zus édes any já val. Em lé kez he tünk az üd vös ség tör té ne té nek nagy ese -
mé nye i re, mert Is ten is meg em lé ke zik ir gal má ról. S köz ben el gon dol ko dunk
azon, hogy ami kor a li tur gia imád sá gá ban vissza té rő for mu lá val mond juk:
él és ural ko dik mind örök kön-örök ké, ak kor azt vall juk, hogy ke zé ben van
az éle tünk és a vi lág éle te. Ő a tör té ne lem Ura, és ő az én Uram is. Ő ka rol -
hat fel, ő ir gal maz hat, ő je lent het ki, és ő nyit hat ja meg ne künk, zsák ut ca éle -
tű em be rek nek az örök táv la tot.

Pén tek
Pál ír ja: „Ne iga zod ja tok e vi lág hoz, ha nem vál toz za tok meg ér tel me tek meg -
úju lá sá val, hogy meg ítél hes sé tek: mi az Is ten aka ra ta, mi az, ami jó, ami ne -
ki tet sző és tö ké le tes.” Róm 12,2 (JSir 3,40; Lk 11,14–23; Róm 5,1–5) Ré gen irány -
tű vel, tér kép pel iga zod tak el az em be rek az is me ret len uta kon, ma GPS-t hasz -
nál nak. Egyé ni éle tünk ka nyar gós ös vé nye in és a vi lág ván dor út ján mi se -
gít ab ban, hogy célt ne té vesszünk? A vi lág sok fé le min tát kí nál. Egyik-má -
sik még tet sze tős is. Egyik sem ér azon ban cél hoz. A mi iga zo dá si pon tunk
Is ten aka ra ta. Ami jó, ne ki tet sző, az az igé ben meg ta lál ha tó. Eh hez ér de -
mes iga zod ni. De szük sé günk van ar ra, hogy Is ten Szent lel ke ren det te gyen
a fe jünk ben, meg újít sa ér tel mün ket.

Szom bat
Áll ha ta tos ság ra van szük sé ge tek, hogy az Is ten aka ra tát cse le ked jé tek, és
így be tel je sül jön raj ta tok az ígé ret. Zsid 10,36 (Péld 16,32; Ézs 51,1–6; Róm
5,6–11) Is mét el múlt a hét, s a mú ló idő jó zan ér té ke lés re kész tet: há la -
adás ra azért, amit az el múlt na pok ban kap tunk, bűn bá nat ra azért, amit
el ron tot tunk. Jó, ha mi ma gunk is tisz ta fej jel tu dunk ér té kel ni, de a leg -
fon to sabb, hogy oda fi gyel jünk ar ra, amit az ige mond, sze mély re sza bot -
tan is ér vé nye sen: áll ha ta tos ság ra van szük sé ge tek. Le gyen ez a hol nap in -
du ló hét prog ram ja. A tét nem ki csi: az ígé ret be tel je sü lé se. Tud hat juk:
amit szem nem lá tott, fül nem hal lott, Is ten azt ké szí tet te el az őt sze re -
tők nek. S amíg er re a cso dá ra ké szü lünk, egyet len nagy pro jek ten dol go -
zunk: mi nél tel je seb ben Is ten aka ra tát cse le ked ni. Az irány tű meg van, a
biz ta tás áll, in dul junk!

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs -
kai út 10.) a feb ru ár 5-én, szom ba ton 16.30-kor kez dő dő sze re tet ven dég sé -
gen Ko vács Sán dor kár pát al jai szak ér tő Az is me ret len Kár pát al ja cím mel tart
ve tí tés sel egy be kö tött elő adást. Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk
és vá runk!

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.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Me di ta tív sé ta a vi lág ten ge lye kö rül
Sze me rei Gá bor faszobrász mű ve i ből nyí lik ki ál lí tás a Bu da vá ri Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ká pol ná já ban (1014 Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 28.).
A ki ál lí tás meg nyi tó ja ja nu ár 30-án, va sár nap 16 óra kor lesz sze re tet ven -
dég ség ke re té ben, ame lyen Az idő kö zép pont já ban cí mű mű so rá val szol -
gál a Sze mek együt tes, Sze me rei Gá bor csa lád ja. 

Prog ram: 16.00: ki ál lí tás meg nyi tá sa; 16.30: Sze mek mű so ra; 17.30: a
ki ál lí tás meg te kin té se, kö tet len be szél ge tés, tea és sü te mény; 18.00: be -
fe je ző áhí tat. 

A ki ál lí tás már ci us 15-ig te kint he tő meg dél előt tön ként 9 és 13 óra kö -
zött a lel ké szi hi va ta lon ke resz tül, a gyü le ke ze ti al kal mak hoz kap cso ló dó -
an vagy be je lent ke zés sel. El ér he tő sé gek: evan gé li kus lel ké szi hi va tal, tel.:
1/356-9736, e-mail: bu da var@lu the ran.hu. Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Lel ki kon fe ren ci át ren dez a Bib -
lia Szö vet ség feb ru ár 21. és 25.
kö zött a be rek für dői Meg bé ké -
lés Há zá ban. Té ma: Test vér ként
az atyai ház ban. A szer ve zők
sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő -
ket. Tá jé koz ta tás, je lent ke zés:
Bib lia Szö vet ség, 2119 Pé cel, Kál -
vin tér 2/b, bsz@bib lia szov.hu,
te le fon: 28/452-334.

H I R D E T É S


