
b Hogy ha gyo mánnyá vá lik-e a
„püs pök bú csúz ta tó is ten tisz te -
let”, avagy a (köz) egy há zi íz lés to -
vább ra is in kább az új püs pök
be ik ta tá sá nak al kal má val tart ja
il lő nek az előd bú csúz ta tá sát –
azt majd a jö vő dön ti el. A 67.
élet évét múlt szom ba ton be töl -
tő Itt zés Já nos min den eset re
szü le tés nap ján – 2011. jú ni us
18-án – ün ne pi is ten tisz te let ke -
re té ben adott há lát a szol gá la tá -
ban meg tar tó Is ten nek, és vo nult
hi va ta lo san is nyu ga lom ba a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let élé ről.

A győ ri Öreg temp lom ban tar tott
fel eme lő al ka lom ve ze tő li tur gu sa
(és li tur gi á já nak össze ál lí tó ja) ifj. dr.
Ha fen scher Ká roly volt, aki mel lett az
ol tár nál Isó Do rottya és Fe hér Ká roly
se géd ke zett. A püs pök bú csúz ta tó
há la adó is ten tisz te le ten részt ve vő lel -
ké szek túl nyo mó több sé ge – a püs -
pök tár sak hoz ha son ló an – pi ros stó -
lát öl tött fe ke te Lu ther-ka bát já ra,
ez ál tal is ki fe je zés re jut tat va tisz te le -
tét a ré gi-új li tur gia ki dol go zá sát
kez det től szor gal ma zó és tá mo ga tó
lel ké szi ve ze tő iránt. 

Be szé des tény, hogy az ün ne pi al -
ka lom ige hir de té si alap igé jé nek ki vá -
lasz tá sát Itt zés Já nos szin tén li tur gu -
sá ra bíz ta, jól le het az őt is me rők
szá má ra ta lán az sem volt meg le pő,
hogy az El ső ko rinthu si le vél 1,18, va -
la mint 2,2–4 ver sei alap ján – jegy ze -
tek nél kül – el mon dott, nagy ha tá sú
ige hir de tés – „Krisz tus ke reszt jét
pré di kál ta”. Az ak tív szol gá lat tól el -
kö szö nő pász tor ar ra kér te a je len lé -
vő ket, hogy majdan püs pö ki szol gá -
la tá ból is ezt az egyet tart sák fon tos -
nak. Azt, hogy – „szent egy ügyű ség -
gel” – hir det te: az Is ten Krisz tus ke -
reszt jé ben, a győ ze lem je lé ben tart -
ja meg egy há zát. 

A min den ele mé ben át gon dolt, úr -
va cso ra vé tel ben ki tel je se dett ün ne -

pi is ten tisz te let személyes áldással ért
véget. A zá ró éne k után – ugyan csak
a temp lom ban – hang zot tak el azok
a test vé ri sza vak, me lyek a negy ven
év lel ké szi és kö zel ti zen egy év püs -
pö ki szol gá lat után kö szön töt ték a
nyug díj ba vo nu ló Itt zés Já nost.

Gáncs Pé ter el nök-püs pök iga zi
meg le pe tés sel is szol gált, ami kor át -
nyúj tot ta szol ga tár sá nak azt a köny -
vet, amely nek cím lap ján Itt zés Já nos
– szer ző ként – a sa ját ne vét ol vas hat -
ta. A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
„nagy tit kok ban” meg je len te tett, Ha -
csak cí mű s e hét től or szá gos ter jesz -
tés ben is kap ha tó kö tet az Evan gé li -
kus Élet Ég tá jo ló ro va tá ban meg je lent
„püs pök pub li cisz ti kák” Itt zés Já nos
ál tal jegy zett írá sa it tar tal maz za.
Míg Ra dos né Len gyel An na, a Dé li
Egy ház ke rü let fel ügye lő je a püs pök
fe le sé gét, Ré ka asszonyt kö szön töt -
te vi rág cso kor ral, Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő mind ket te jük szá -
má ra nyúj tott át egy Svájc ba szó ló
üdü lé si utal ványt.

A ba jor part ner egy ház kép vi se le -
té ben Ul rich Zen ker egy ház fő ta ná -
csos és Fritz Blanz, a ba jor dia kó ni -
ai szol gá lat kép vi se lő je kö szön tött,
majd dr. Rainer Stahl, a Mar tin-Lu -
ther-Bund főtitkára kö vet ke zett.

Püs pö ki bú csú az Öreg temp lom ban
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Esperesiktatás Surdon f 3. oldal
Visszatekintő beszélgetés Roszík Gáborral f 5. oldal
A Luther Otthon melléklete f 8–9. oldal
Húszéves az új zsinat f 10. oldal
99 Isten, 1 én f 12. oldal
Konferencia az önkéntes munkáról f 13. oldal

„Az em lék táb lák, a könyv, a De ák té ri pün -
kösd az ige kö zös meg ér té sét su gall ja, hogy
a ma gyar vagy a szlo vák ne te kint se ide gen
aj kú nak egy mást, mint ahogyan 1787-ben
nem te kin tet te an nak.”

Szeretetlángok a Deák térről f 6. oldal

„Nem em bert ün ne pel tünk, ha nem Krisz tus
ke reszt jét, és a ke resz tet több fé le ér te lem ben
is hor do zó püs pök kel együtt ad tunk há lát az
el vég zett mun ká ért, a ka pott és to vább adott
ál dá sért…”
„Kiiktatás”? Búcsúzás? Hálaadás! f 2. oldal

„Sok szor egy gyü le ke zet ak ti vi tá sa a lel -
kész sze mé lyén és el kö te le ző dé sén mú -
lik, és a se gí tők kö re is va la mi lyen szim -
pá tia, ke gyes sé gi irány zat hoz tar to zás
vagy ba rá ti vi szony gyü möl cse.”

Önkéntesség Szombathelyen f 13. oldal

Hans Se e mann már rég óta ba rá tom.
Va ló já ban a rend szer vál to zás és a po -
li ti ka ho zott össze ben nün ket. Ő
egy Ulm mel let ti kis vá ros ban él, és
ott a he lyi CDU (Ke resz tény de mok -
ra ta Unió) ve ze tő je. Jó ma gam ak kor -
tájt a Ma gyar De mok ra ta Fó rum mal
ko ket tál tam (amit az óta már per sze
ezer szer meg bán tam). Így jöt tünk
össze, örül tünk, hogy a fel sza ba dult
lég kör ben a ma gán jel le gű kap cso la -
tok be ha tá rolt ke re te it ily mó don is
tá gít hat tuk.

Az MDF az óta már ki ír ta ma gát a
na pi po li ti ká ból, kap cso la tunk
Hansszal vi szont meg ma radt, s idő -
vel el mé lyült. Ő az egyet len ba rá tom
Né met or szág ban, aki nem evan gé li -
kus egy há zi em ber: gya kor ló ka to li -
kus, és fog lal ko zá sát te kint ve pék.
Tisz tes csa lá di vál lal ko zást ve zet,
ame lyet még a déd szü lők ala pí tot tak;
ke nyér rel, pék sü te ménnyel és cuk rász -
ké szít mé nyek kel lát ják el a kör nyé ket.

Hans ak tív tag ja a Ke resz tény Pé -
kek Szö vet sé gé nek. Ez a szer ve zet tö -
mö rí ti azo kat a szak ma be li e ket, akik -
nek a va sár nap szent. Hans va sár nap
mi sé re megy a nő vé ré vel. Aznap
mind há rom bolt ja és a pék ség zár va
tart. Hans úgy gé pe sí tet te a gyár tá -
si fo lya ma tot, hogy egyik dol go zó já -
nak se kell jen va sár nap dol goz ni
ami att, hogy hét főn a ko rán ke lők nek
friss zsem le le gyen az asz ta lu kon. Er -
re va ló a mo dern tech ni ka – mond -
ja Hans. Az elő re el ké szí tett ter mé -
kek a fa gyasz tó ban vár ják a hét fő reg -
gelt s a for ró ke men cét.

Hans per sze egy bol do gabb or -
szág ban él. Ahol az em be rek va sár -
nap nem shop pin gol ni, pláz áz ni
men nek, ha nem vagy a temp lom ba,
vagy ki rán dul ni a csa lád dal. Es te
meg tán egy sör kert ben mú lat ják
az időt a ba rá tok kal. De nem dol goz -
nak, mert a va sár nap az szent.

Nem is em lék szem, édes ha zánk -
ban mi kor ter jedt el a je len le gi gya -
kor lat, mely sze rint a bol tok nyit va
tar tá sát il le tő en nincs kü lönb ség
hét köz nap és va sár nap kö zött. Ré geb -
ben sem ma rad tunk éhen va sár nap,
hi szen pén te ken-szom ba ton be le he -
tett vá sá rol ni min den szük sé ge set a
va sár na pi asz tal ra. Ma már bol dog-
bol dog ta lan nyit va tart, mert fél, ha
be zár, le ma rad a ver seny ben. Te szi
ezt gyak ran meg győ ző dé se el le né re
is, mert a mó kus ke rék ből ne héz ki -
lép ni. 

Ezért is tá mo ga tom a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt kez de mé nye -
zé sét, hogy áll jon vissza a ré gi rend.
Le gyen kü lönb ség a hét köz na pok
és a va sár nap kö zött! Ké tel ke dés sel
ol va som a kü lön bö ző, gya nít ha tó an
a mul tik meg ren de lés re ké szült ri o -
ga tó fel mé ré se ket a vár ha tó tö me ges
el bo csá tá sok ról, gaz da sá gi vissza -
esés ről – amennyi ben a kez de mé nye -
zés meg va ló sul. Hi tet len sé gem oka
nem több, mint a lát ha tó szán dék: ar -

ra ösz tö nöz ni az em be re ket, hogy vá -
sá rol ja nak és költ se nek. Mert a plá -
zá zás sal ki ala kult egy olyan gya kor -
lat, mely nek ered mé nye ként a gon -
do lák kö zött va sár na pi prog ram -
ként sé tál ga tó csa lád azt is meg ve szi,
amit nem akart, vagy ami re va ló já ban
nincs is szük sé ge.

És emi att szo mo rod tam el, ol vas -
va mi nisz ter el nö künk re a gá lá sát,
mely  sze rint „amíg he ti öt na pi mun -
ká ból nem le het meg él ni Ma gyar or -
szá gon, ad dig nincs ar ra le he tő ség,
hogy a bol tok va sár nap zár va tart sa -
nak.” Or bán Vik tor hoz zá tet te: „A va -
sár na pi nyit va tar tá sok kor lá to zá sa
nem a kor mány ál lás pont ja.”

Tar tal má ban sem ér zem igaz nak
az ál lí tást, mert a he ti öt na pi mun -
ka és a va sár na pi nyit va tar tás kö zött
eről te tett a pár hu zam. Ha csak nem
a ke res ke de lem ben dol go zók ra gon -
do lunk, akik a mun ka vál la lók nak
egy kis sze le tét te szik ki. Aki meg
min den áron dol goz ni akart a mun -
ka szü ne ti na po kon, az ez előtt is
meg tet te, és ez után is meg fog ja
ten ni. Va ló já ban az elv tisz te let ben
tar tá sát hi á nyo lom a mi nisz ter el nö -
ki meg szó la lás ban. A bib li ai igaz ság
el is me ré sét, mi sze rint „nem csak ke -
nyér rel él az em ber, ha nem min den
igé vel, amely Is ten szá já ból szár ma -
zik” (Mt 4,4; 5Móz 8,3).

A kor mány vál tás leg na gyobb
hasz na re mény sé gem sze rint, hogy
sor ke rül eb ben az or szág ban az
ideo ló gi ai ala pok meg erő sí té sé re.
Hogy új ra fon tos sá vál nak azok az er -
köl csi, ke resz tény ér té kek, ame lyek
ed dig meg tar tot tak ben nün ket Eu -
ró pá ban. Fon tos a gaz da ság rend be -
té te le, fon tos az adós ság csök ken tés,
fon tos, hogy min den ki nek le gyen
mun ká ja eb ben a ha zá ban – de ha az
alap ve tő ér té kek is mét hát tér be szo -
rul nak, ne tán el fe lej tőd nek, ak kor
ala pok nél kül vagy ro zo ga ala pok ra
hi á ba épít ke zünk. Annyi bá tor és ha -
tá ro zott lé pés nek va gyunk ta núi
mos ta ná ban. Nem kel le ne ép pen
itt meg tor pan ni…

„A la ko sok tes ti és lel ki szeb bí té se,
ím ez és csak ez le het a kor má nyok -
nak leg főbb fel ada ta. Min den mel lé -
kes te kin tet a fő cél ál tal hát tér be
szo rít ta tik.” (Szé che nyi Ist ván: Ön is -
me ret)

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Vá sár nap?
g Lup ták György

„Va ló já ban az elv tisz te -
let ben tar tá sát hi á nyo -
lom a mi nisz ter el nö ki
meg szó la lás ban. A bib -
li ai igaz ság el is me ré sét,
mi sze rint „nem csak
kenyér rel él az em ber,
ha nem min den igé vel,
amely Is ten szá já ból
szár ma zik”.

Ta nárt és di á kot egy aránt meg moz ga -
tó óri ás kép pel, a Lu ther-ró zsa mé ret -
ará nyos „ki raj zo lá sá val” bú csúz tat ta a
tan évet az oros há zi Szé kács Jó zsef
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um. A Ri bársz ky Ákos is -
ko la lel kész öt le te nyo mán meg va ló -
sult élő kép ter vét a hit tan-mun ka kö -
zös ség tag jai dol goz ták ki. Em lé kez -
tet tek ar ra, hogy a pi ros szív az ér ző
em be ri szí vet jel ké pe zi, ame lyet nem
meg ter hel, ha nem – ép pen el len ke ző -
leg – fel sza ba dít Krisz tus ke reszt je. A
fe hér szir mok a bol dog és tisz ta ke -
resz tény élet szim bó lu mai, míg az ég
kék je és az arany kör a mennyei örök
bol dog ság ra, örök élet re utal nak.

g Ri bársz ky Ákos fel vé te le

Orosházi
Luther- rózsa 
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Me lyik ál lat cso dál ko zik rá az út já -
ba ke rü lő vi rág ra: a szá gul dó ge párd
vagy a csi ga? A nagy tem pó mi att az
egyik va ló szí nű leg ész re sem ve szi.
Igaz, mi ért is ér de kel né egy szál vi -
rág, bár mi lyen szép le gyen is. Nyil -
ván zsák má nya, az az be te vő fa lat ja
után ira mo dott, mi ért is né ze lőd ne?
Ak kor va jon a ge pár dot vak nak
mond hat juk? Ter mé sze te sen nem.
De ta lán se gít el gon dol kod nunk
azon, az em ber mi re fo gé kony és mi -
re nem nyi tott Is ten üze ne tei kö zül.

Is ten igaz sá ga nyí ló vi rá gok so ka -
sá ga ként vi rul éle tünk út ján. Szí ne -
sen, ele ve nen, sze met gyö nyör köd te -
tő en, von zón. Jel zi, hogy Is ten az övé -
i vel va ló szü net nél kü li, ele ven kap -
cso la ton mun kál ko dik. Ő min dent
meg tesz an nak ér de ké ben, hogy ha -
tal ma és sze re te te so ha se le hes sen vi -
ta tár gya. Nem is lesz az mind ad dig,
amíg ezek a „vi rá gok” a sze münk előtt
pom páz nak. Csak ak kor inog meg az
Is ten irán ti bi za lom, ha már fel sem
tűn nek az éle tün ket kí sé rő igaz ság és
sze re tet je lei. Ha úgy vél jük: is mer -
jük, meg szok tuk őket – mint az óra -
mu ta tó egyen le tes ke tye gé sét vagy
mint a la kás dí sze ket. Ha úgy vél jük,
min dig egy for mák, ki szá mít ha tó ak,
sze mély te le nek ezek a jel zé sek. Ak -
kor haj la mo sak va gyunk el sik la ni
fe let tük. Vak ká és sü ket té vá lunk
irán tuk.

De ez nem csak Is ten nel kap cso -
lat ban van így. Hány szor tesszük fel
a kér dést az ad dig ra nyil ván va ló vá

lett elő je lek re utal va: „Hogy is nem
vet tem ész re?” Mi lyen sok szor az áll
emö gött, hogy tu laj don kép pen lát -
tam, csak nem tu laj do ní tot tam ne ki
je len tő sé get.

Lel ki pász to ri be szél ge tés ben az
élet for du ló pont ja it ku tat va vagy
gyá szo ló csa lád ta gok sza vai ból gyak -
ran elő buk kan: „Az már an nak a je -
le volt…” És min dig úgy foly ta tó dik:
csak én nem tud tam. 

Ezek a je lek vissza te kint ve mu tat -
koz nak egy ér tel mű nek. Mert Is ten
gon dos ko dik ar ról, hogy a sze münk
elé ke rül jön, a fü lünk be jus son
mind az, ami fon tos, ami az éle tün -
ket tel jes sé te szi itt a föl dön, sőt az
örök ké va ló ság ban. De ak kor mu tat -
ja, ad ja, ami kor hasz nunk ra vá lik,
ami kor szük sé günk van rá. Nem
pe dig el rej ti a je len ben, hogy ké sőbb
esz mél tes sen. Még is ké pe sek va -
gyunk sü ke ten és va kon tu do mást
sem ven ni ró la.

Ézsa i ás pró fé tai sza va ma ar ról
szól, hogy mit tesz Is ten övé i nek al -
kal mi sü ket sé ge és vak sá ga lát tán.
Hagy ja, hogy a dol gok vé gül még is ki -
bon ta koz za nak, és – össze rak va az
elő je lek kis mo za ikkoc ká it – né pe
majd csak rá esz mél Is ten igaz sá gá ra?
Vagy fe gyel me ző esz kö zök kel hív ja fel
az igaz ság jel zé se i re a fi gyel mü ket?
Ne tán meg ál la pít ja a lel ki sü ket ség és
vak ság di ag nó zi sát, de ránk bíz za,
hogy mit kezd ve le sér tett ön ér ze -
tünk? Alig ha!

Mo soly gok, ha eszem be jut, hogy

amíg rá nem szok tam, hogy a szá mí -
tó gé pen is kap ha tok le ve let, ad dig
csak né ha-né ha néz tem meg a le ve -
le ző prog ra mo mat. Is me rő se im ha -
mar rá jöt tek, hogy így fe les le ges ír -
ni uk, de ahe lyett, hogy le szok tak
vol na a le vél kül dés ről, töb ben fel hív -
tak te le fo non: „Küld tem ne ked le ve -
let, nézd meg.” Ak kor biz to san meg -
néz tem, és vá la szol tam. 

Is ten sem ad ja fel. Igé je most azt
hangsúlyozza övéinek, hogy nem fi -
gye lünk rá úgy, aho gyan le het ne.
Ahogy övé i ként il le ne. Nem en ged -
jük, hogy jó sá gá nak esz kö zei ural ják
az éle tün ket. Ígé re tei és be tel je se dé -
sük, ha tal má nak je lei, jó rend jé nek
moz za na tai fe lett el sik lik a te kin te -
tünk. Annyi min den re nyi tot tak va -
gyunk, annyi min den fog lal koz tat
ben nün ket, s ami tel jes sé ten né az
éle tün ket, az köz ben ész re vét len
ma rad. Mint ha va kok és sü ke tek
len nénk – de ki zá ró lag az ő je lei, üze -
ne tei iránt. 

Ta lán túl zás nak is tű nik a kép: a
meg szó lí tott, va ló sá go san fo gya ték -
kal élő va kok és nem hal lók is előbb
ér zé ke lik Is ten né pé nek ér zé ket len -
sé gét, mint ők ma guk. A lá tás ugyan -
is több, mint a szem te vé keny sé ge.

Bel ső adott ság. Nyi tott ság – akár a
sza bad szem mel nem lát ha tó va ló ság
iránt is. A pró fé tai szó pe dig el árul -
ja: Is ten nem hagy ja, nem hagy hat -
ja, hogy ép pen az övéi le gye nek kö -
zö nyö sek igaz sá ga iránt. A kap cso lat
erős sé ge és a ki vá lasz tott ság gal já ró
kül de tés mú lik raj ta, hogy mi ként fo -
gad ják Uruk köz tük lé té nek bi zo nyí -
té ka it. Amit ugyan is Is ten meg mu -
tat ma gá ból, an nak mind je len tő sé -
ge van. És hogy ki nek mu tat ja, az sem
vé let len sze rű.

Vé gül pe dig ne künk sze ge ző dik
na gyon is konk rét kér dé se: „Ki ügyel
er re kö zü le tek, ki hall gat ja fi gyel -
me sen a jö vő ér de ké ben?” (23. vers)
Tud juk-e, hogy Is ten kö zel sé gé re a je -
len ben adott vá la sza ink a jö vőn ket is
épí tik vagy rom bol ják? Ezért jó, ha az
igé ben sze rep lő kér dés re meg szü le -
tik a vá lasz: én, Uram. Én ügye lek rá.
Én las sí tom le a lép te i met, én nyi tom
ki job ban a sze me met és a fü le met.
És nem csak fo gad ko zom. Hogy az,
amit ne kem szán tál, cél hoz ér hes sen. 

Le gyen há la Is ten nek azért, hogy
el szánt sá gun kat és esz mé lő dé sün ket
ő ma ga áld ja meg Szent lel ké nek ere -
jé vel.

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! „Jé zus, menny nek ra -
gyo gá sa, / Járj át tisz ta fé nyed del! /
Ki ös vé nyed meg ta lál ja, / Raj ta so se
té ved el. / Igéd szün te len vi lá gol – /
Te ve zetsz ki a ho mály ból.” (EÉ 400)

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 1.  VA SÁR NAP  ÉZ S 42,1821.23

A ge párd és a vi rág
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Min den ha tó örök Is te nünk! Há lát
adunk ne ked, hogy Jé zus Krisz tus ban
kö zel jöt tél hoz zánk, és igéd del ma -
gad hoz hívsz min ket. Add, Urunk,
hogy elénk be jö vő ke gyel med ne
hagy ja érin tet le nül lel kün ket, éle tün -
ket! A te ke gyel med ben bíz va kö -
nyör günk most hoz zád.

Kö nyör günk egy há za dért. Add,
hogy az ige hir de tői min den kor a tő -
led ka pott böl cses ség gel szól ja nak, és
min denkinek szó ló hí vá sod el jut -
has son az em be rek hez. 

Ké rünk az ige hall ga tó i ért is. Add,
hogy tő led va ló üze net ként fo gad ják
a hal lott ige hir de tést, és az gyü möl -
csöt is te rem jen éle tük ben. Adj hal -
ló fü let és ér tő szí vet mind nyá junk -
nak, hogy éle tünk min dig ké szen
áll jon igéd be fo ga dá sá ra.

Ké rünk gyer me ke in kért, az utá -
nunk jö vő nem ze dé ke kért. Se gíts,
hogy ők is fel is mer jék azt a ke gyel -
met és gaz dag sá got, ame lyet te kí -
nálsz. Ké rünk, hogy a vi lág csá bí tá -
sa ne fojt sa meg ben nük az utá nad
va ló vá gya ko zást. Add, hogy az előt -
tünk ál ló szün idő ben se fe led kez ze -
nek meg ró lad, és kí ván ják igéd hall -
ga tá sát.

Kö nyör günk, Urunk, idős és be teg
test vé re in kért is. Se gíts, hogy a kor
vagy a be teg ség ter hét vi sel ve se fe -
led kez ze nek meg ró lad. Ne en gedd,
hogy bár mi lyen nyo mo rú ság el for dít -
sa tő led a szí vü ket, és re mé nyü ket ve -
szít sék. Ké rünk, adj ne kik erőt min -
den kor rád te kin te ni, be léd ka pasz -
kod ni.

Ké rünk vi lá gun kért is. Add, hogy
a ter mé szet meg újul jon, ne csak
pusz tul jon bű ne ink rom bo lá sa mi att.
Ké rünk egy há zi és vi lá gi elöl já ró in -
kért. Adj ne kik sze re te tet és böl cses -
sé get, hogy a rá juk bí zot tak nak min -
dig a ja vát ke res sék, és dön té se ik a te
aka ra tod sze rint va lók le gye nek. For -
dítsd ma gad fe lé te kin te tü ket, erő -
sítsd hi tü ket, hogy meg tud ja nak
fe lel ni an nak a fel adat nak, amely
rá juk bí za tott.

Hall gass meg min ket, Urunk, és
add, hogy igé det és hí vá so dat min -
dig és min den kor meg hall juk, egy kor
pe dig vá lasz tot ta id dal együtt ör ven -
dez hes sünk örök ké va ló or szá god -
ban, a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal.
Ámen.

Oratio
œcumenica

Az élet ke gyet len – mond ják –,
nem csak ta lál ko zá sok ból áll, de bú -
csúz ni is kell. A bú csú zás va la mi nek
a le zá rá sa, leg több ször vég le ges le zá -
rá sa. Ez pe dig aka rat la nul is ér zel me -
ket moz gat meg, nem egy szer fáj da -
lom mal jár.

Ma gyar or szá gon ki ala kult egy faj -
ta szo kás rend szer: a pá lyán va ló in -
du lás kor vagy az új sza kasz kez de -
tén, eset leg egy fon to sabb mér -
föld kő nél nagy ün nep lést ren de -
zünk. Egy há zunk ban lel kész, es -
pe res ik ta tá sa kor, új püs pök szol gá -
lat ba ál lá sa kor kül ső sé gek ben is
meg nyil vá nu ló nagy ün nep sé ge ket
tar tunk. Az ün nep lés ilye tén kul tú -
rá ja mel lett azon ban hi ány zik a
bú csú, a le zá rás, az el kö szö nés kul -
tú rá ja. Igaz ez ha zánk ra ép pen úgy,
mint egy há zunk ra. Hely ben to por -
gunk, bi zony ta lan ko dunk, ami kor
va la mi vé get ér. Hogy is zár juk le,
hogy te gyük oda a mon dat vé gé re a
pon tot? Ki csit za var ban va gyunk,
ami kor el kell kö szön ni. Mit mond -
junk, mit te gyünk, mi lyen for mát
ad junk a bú csú zás nak?

A ke resz tény em ber szá má ra má -
sok a bú csú zás di men zi ói. Mi sze mé -
lyek hez is, ügyek hez is el ső sor ban az
Úr is te nen ke resz tül kö tő dünk. Min -
den em be ri vi szo nyun kat meg ha tá -
roz za a hi tünk, az Is ten nel va ló kap -
cso la tunk. Ez kell, hogy át jár ja a bú -
csú zás idő sza ka it és pil la na ta it egy -
aránt.

Ami kor a gyü le ke zet élé re új lel -

kész ke rül, be ik tat juk őt hi va ta lá ba.
Es pe res sel, fel ügye lők kel, egy há zi
tiszt ség vi se lők kel ugyan ez tör té nik.
En nek nem csak jo gi for má ja van.
Hoz zá tar to zik az, hogy meg ál lunk az
Is ten előtt, ál dást ké rünk, se gít sé gül
hív juk a Szent lelket, hall gat juk és be -
fo gad juk a te rem tő igét. De ami kor
a lel kész, egy há zi tiszt ség vi se lő más -
ho vá megy hi va tá sát gya ko rol ni,
vagy ami kor nyug díj ba vo nu lás mi -
att be fe je zi ak tív pá lya fu tá sát, el kell
tő le kö szön ni. No, en nek a kul tú rá -
ja, fi no man szól va, nem túl sá go san
ki mű velt.

Nem is egy sze rű a fel adat! Ma gyar -
or szá gon amúgy is nagy ve szély,
hogy nem ra ci o ná li san, az élet rend -
je és fo lya ma tai fe lől kö ze lí tünk, ha -
nem emo ci o ná li san, né ha na gyon
is ér zé ke nyen, sőt túl fű tött ér zé sek -
kel. Ilyen hely zet ben vi szont na gyon
ne héz jó han got meg üt ni, meg ta lál -
ni a kö zép utat, nem túl ját sza ni a bú -
csú zást, nem „lak koz ni” az em lé ke -
zést, köz ben meg ad va min den ki nek
azt a tisz te le tet, mél tó sá got, ami jár,
azt a sze re te tet, ami től em be ri lesz az
éle tünk. Eb ben az eset leg fáj dal mas
pil la nat ban is.

És nem egy sze rű a fel ada t a ke resz -
tény em ber és a ke resz tény kö zös ség
szá má ra sem, hi szen itt is meg kell ta -
lál nunk a kes keny utat: bú csú zá -
sunk nem le het sze mély te len, hi -
szen a Te rem tő min den egyes em ber -
ben egé szen sa já tos és egye di aján dé -
kot adott, ugyan ak kor a bú csú zás

még sem egy sze rű en em be rek ről szól,
ha nem az aján dé ko zó Is ten ről. Ezért
a mi fel ada tunk em ber di csé ret he -
lyett a há la adás és az Is ten-di csé ret.

Ko ráb bi agen dá ink ban ter mé sze -
tes volt, hogy min den egy há zi tiszt -
ség gel kap cso lat ban ta lál tunk be ik -
ta tá si szer tar tást. Olyan ka zu á lis li -
tur gi át, amely se gí tett ab ban, hogy az
al ka lom tar tal mi lag és for ma i lag
egy aránt mél tó le gyen az Úr is ten
ügyé hez, az új fe je ze tet kez dő ese -
mény hez.

Nem „ki ik ta tá si” li tur gi át ké szí tet -
tünk – aho gyan hu mo ro san kér dez -
ték – a Li tur gi kus könyv II. kö te té be,
ha nem egy spe ci á lis há la adó is ten -
tisz te le ti ren det. Ez a rend se gít sé gük -
re le het gyü le ke ze tek nek, bú csú zók -
nak és bú csúz ta tók nak, hogy meg ta -
lál ják a he lyes utat. A mö göt tünk le -
vőt Is ten ke zé be tesszük, az ér té ke -
lést az igaz Bí ró ra hagy juk, a há la adás
pe dig azé, akit il let, Is te né. A bú csú -
zás li tur gi á ja a sze re tet meg hitt sé gé -
vel (Is ten sze re te té nek meg hitt sé gé -
vel!) se gít el ke rül ni, hogy „el hi va ta -
los kod juk” az ese ményt, és a li tur gia
a ma ga ob jek ti vi tá sá val se gít el ke rül -
ni az ér zel gős sé get és az em ber ma -
gasz ta lást.

Az el múlt hé ten tar tot tuk e rend
fő pró bá ját. Itt zés Já nos püs pök bú -
csú zott el egy ház ke rü le té től és gyü -
le ke ze té től, s az egy ház ke rü let: lel -
ké szek, mun ka tár sak, gyü le ke ze -
tek bú csúz tat ták fő pász to ru kat.
Volt mit meg kö szön ni, volt mit

meg bán ni, volt mit ün ne pel ni. Nem
em bert ün ne pel tünk, ha nem Krisz -
tus ke reszt jét, és a ke resz tet több -
fé le ér te lem ben is hor do zó püs -
pök kel együtt ad tunk há lát az el vég -
zett mun ká ért, a ka pott és to vább -
adott ál dá sért, a meg tar tott hit
aján dé ká ért és az egy ház cso dá já ért.
Nem egy sze mély ün ne pe volt ez,
ha nem iga zi Krisz tus-ün nep. Ke -
reszt köz pon tú, az új élet evan gé li -
u mát hir de tő, hús vét fé nyé ben és
pün kösd re mény sé gé ben zaj ló
Krisz tus-ün nep.

A li tur gi kus kul tú rát még gya -
kor ló vi lág ban az év zá rót – bár mi lyen
is ko la tí pusban – tedeumnak hív ták.
Te Deum laudamus… Té ged, Is ten,
di csé rünk, és há lát adunk min de -
nért… Ez a ke resz tény mód ja egy út -
sza kasz, egy fo lya mat le zá rá sá nak, a
szol gá lat be fe je zé sé nek.

A bú csú zás li tur gi á ja nem egy sze -
rű en ki egé szí tés vagy hi ány pót lás
ed di gi li tur gi kus rend je ink hez, ha -
nem hit val lás. Ta nú ság té tel ar ról a
ko or di ná ta-rend szer ről, amely ben
minden nek he lye, ér tel me és rend je
van. Is ten kö ze lé ben min den a he lyé -
re ke rül, ér tel met nyer és ren det ta -
lál. A li tur gus ugyan is nem ke resz -
tény ren dez vény szer ve ző, ha nem Is -
ten rend jé be ön ma gát, em be ri kap -
cso la ta it, kö zös sé gét be le he lyez ni
pró bá ló szol ga.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

„Ki ik ta tás”? Bú csú zás? Há la adás!
Te De um la u da mus

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

SE MPER REFOR M ANDA

„Így tehát a szeretet tartozik segíteni
ott, ahol különben senki sincs, aki se -
gí te ne, vagy akinek segítenie kellene.”

d Luther Márton: A keresztyén
gyülekezet jogáról és hatalmáról

(Hörk József fordítása)
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b Ide-oda ci káz nak gon do la ta im:
mi ről is ír jak eb ben a szá mom -
ra egé szen biz to san utol só, de a
fő szer kesz tői in for má ci ók sze -
rint is ta lán az egész so ro za tot
le zá ró Ég tá jo ló ban? Mi vel a jú -
ni us 18-i bú csú-is ten tisz te let
után, Szent há rom ság ün ne pén
még két fel ada tom is volt – dél -
előtt a győr új fa lui fi lia is ten -
tisz te le tén, dél után pe dig a győ -
ri Pé ter fy Sán dor Ok ta tá si Köz -
pont te de u mán (tan év zá ró is ten -
tisz te le tén) szol gál tam –, akár
még ar ról is ír hat nék né hány
sort, va jon tény le ge sen hol és
mi ként zá rul az ak tív szol gá lat,
s mi ként kez dő dik a nyug dí jas
idő szak. Per sze mind ez elé oda -
kí ván ko zik an nak rög zí té se,
hogy nem csak az az óta hal lott
vissza jel zé sek, ha nem szí vem
há lás em lé ke zé se sze rint is ez a
„pro to tí pus-is ten tisz te let”
(ugyan is ilyen egy há zunk ban
ed dig még nem tör tént) li tur gi -
á já ban és kö rül mé nye i ben il lő és
mél tó al kal ma volt az ak tív szol -
gá lat tól va ló el kö szö né sem nek.
Há la le gyen ér te az Úr is ten nek,
és il les se kö szö net min den mun -
ka tár sa mat és se gí tő test vé re -
met, akik az al ka lom elő ké szí té -
sé ért és jó rend ben va ló meg tar -
tá sá ért mun kál kod tak. Deo gra -
ti as! – És még sem ez bú csú írá -
som fő té má ja!

Ugyan is egy kar csú, de rend kí vül fon -
tos köny vet ho zott ma a pos ta! És bár
ér ke zé se nem volt vá rat lan – hi szen
egy pár nap pal ko ráb ban jött e-mail
alap ján, ha nem is ilyen gyor san, de

szá mí tot tam rá –, meg ér ke zé se egy
csa pás ra el dön töt te a kér dést: fel
kell hasz nál nom az ép pen rám vá ró,
en gem ter he lő „ég tá jo lá si” al kal mat,
és er ről a szé le sebb nyil vá nos sá got is
tá jé koz tat nom kell. 

An nál is in kább, mert megint csak
kul lo gunk az ese mé nyek nyo má ban,
és megint el kés tünk. In dok lá sul egy
évek kel ez előtt ál ta lam írt könyv aján -
ló ból idé zek, amely nek meg ál la pí tá -
sai e mai konk rét össze füg gés ben is
fáj dal ma san igaz nak lát sza nak: „Oly
sok szor meg esik ve lünk, hogy ké ső
bá nat könnye it sír juk, és hely re hoz -
ha tat lan mu lasz tá sa ink fáj dal mát
hor doz zuk. A mö göt tünk lé vő év ti -
ze dek ben meg tör tént ez ve lünk
olyan kor is, ami kor for té lyos fé lel -
mek, ránk pa ran csolt bi zal mat lan ság
mi att be zár tuk szí vün ket a még kö -
zöt tünk lé vő, de már az utol só nagy
út ra ké szü lő test vé re ink előtt. Más -
kor meg csak fi gyel met le nek vol -
tunk. Ha lo gat tuk az al kal ma kat, de
nem szá mol tunk az zal, hogy az idő
és az élet ke re ke nem a mi uj jun kon
per dül. S mi vel ezek a test vé re ink
nem oszt hat ták szét kin cse i ket, te le
ta risz nyá val kel lett el in dul ni uk az
utol só út ra… Akár hogy is tör tént, mi
ma rad tunk sze gé nyeb bek.”

Már megint csak csi gá zom az ér -
dek lő dést (leg alább is ezt re mé lem),
és még min dig nem tár tam fel „tit ko -
mat”. Per sze iga zá ból nem ti tok ez, az
em lí tett né met nyel vű könyv cím lap -

ján bár ki ol vas hat ja: Ta níts en gem
uta id ra, Uram — Jo a chim He u bach
(1925–2000) em lé ké re — A teo ló gus –
az ige hir de tő – a püs pök.

De ki volt ez a Jo a chim He u bach?
– hang zik so kak kér dé se. Az, hogy a
leg ki sebb né met tar to má nyi egy ház,
Scha um burg-Lip pe püs pö ke volt
1979-től 1991-ig, bi zo nyá ra nem tet -
te mi fe lénk is mert té a ne vét, de ta -
lán még az sem, hogy a né met or szá -
gi Lu ther Már ton Szö vet ség (Mar tin-
Lu ther-Bund) el nö ke volt 1985 és
1995 kö zött. Nin cse nek il lú zi ó im,
még ar ra sem re a gá lunk a vá rat lan
fel fe de zés és meg le pe tés örö mé vel, ha
meg tud juk, hogy a rat ze bur gi Lu ther-
aka dé mia pá rat la nul fon tos szol gá la -
ta is el vá laszt ha tat lan He u bach püs -
pök től. A ha lá la ti ze dik év for du ló já -
ra ki adott kö tet szol gá la tá nak olyan
ér té ke it ve szi szám ba, ame lyek kel ki -
csiny egy há zá nak, de a nagy né met
evan gé li kus ság nak a ha tá rán túl is fi -
gye lem re és meg be csü lés re tart hat
szá mot. 

He ti la punk ol va sóit nyil ván nem
le pi meg, ha jel zem, kü lö nös kép pen

is örül tem an nak, hogy az em lék kö -
tet tő le idé zett el ső írá sa ezt a cí met
vi se li: Leg ked ve sebb Lu ther-szö ve -
gem. Nem ta ga dom, kö zel ke rült
hoz zám He u bach püs pök az zal is,
hogy eb ben az írá sá ban meg vall ja: a
Lu ther írás ma gya rá za ta alap ján szí -
vé nek oly ked ves sé vált zsol tár ver -
set fény má sol va év ti ze dek óta a tár -
cá já ban hord ja, és na pon ta szí vé ben
for gat ja. (Zsolt 32,8: „Bölccsé tesz lek,
és meg ta ní ta lak, me lyik úton kell jár -
nod. Ta ná csot adok, raj tad lesz a
sze mem.”) 

Meg egy ál ta lán, amit a lu the ri
teo ló gi ai örök ség meg tar tá sá ért tett
a Lu ther-aka dé mia pá rat la nul fon tos
ta nul má nyi mun ká já nak szer ve zé se
és irá nyí tá sa te rén, az is Is ten irán ti
há lá val töl ti el szí ve met. Saj nos, Eu -
ró pá ra, de Né met or szág ra gon dol va
sem olyan ma gá tól ér tő dő, hogy va -
la ki el kö te le zet ten vál lal ja a lu the ri re -
for má ció örök sé gét. He u bach püs pök
azon ke ve sek kö zé tar to zott, akik ezt
tet ték. Ha lá lá val nagy vesz te ség ért
ben nün ket, akik – tá vol min den faj -
ta fe le ke ze ti so vi niz mus tól – azt
vall juk, hogy a lu the ri re for má ció fel -
is me ré se i ben pá rat lan aján dé kot
kap tunk.

Sze mé lye sen mind össze két szer ta -
lál koz hat tam ve le. Egy szer csak egy
egé szen rö vid kö szön tés ere jé ig,
amely nek pon tos idő pont já ra nem is
em lék szem – meg le het, hogy a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség 1984-es bu -

da pes ti nagy gyű lé se al kal má val tör -
tént –, egy má sik al ka lom mal pe dig
Er langen ben, a Lu ther Már ton Szö -
vet ség szék há zá ban, ami kor őszin tén
ér dek lő dött itt ho ni egy há zi hely ze -
tünk ről. Ak kor nem túl sok ör ven de -
tes fej le mény ről tud tam ve le be szél -
get ni. S itt kell el mon da nom a ve le
kap cso la tos, szá mom ra leg töb bet
je len tő in for má ci ó kat.

Meg bíz ha tó sze mé lyes ta nú tól
szár ma zik: Mi kor He u ba chot püs pök -
ként szán dé koz tak je löl ni, és ép pen
Or dass nál járt, meg kér dez te, mit ta -
ná csol, je löl tes se-e ma gát. Or dass
vá la sza egy kér dés volt: „Ha püs pök
le szel, tudsz-e vál lal ni szen ve dést
is?” He u ba chot meg lep te a kér dés, de
igen nel fe lelt. Er re Or dass: „Ak kor vál -
lald el a je lö lést.” – S tud juk, püs pök -
ké vá lasz tot ták.

Min den bi zonnyal ő volt az egyik
a ke vés nyu ga ti egy há zi ve ze tő kö zül,
aki a ma ga je len tő sé gé ben meg ér tet -
te és ér té kel te 1984-ben Dó ka Zol tán
Nyílt le velét. Meg győ ző dés sel val lom:
ha He u bach püs pök re hall ga tunk,
sok min den más ként is tör tén he tett
vol na. S ak kor ta lán a bú csú zó püs -
pök szí vé ben is ke ve sebb ag go da lom
len ne sze re tett egy há zá nak és egy -
ház ke rü le tének jö vő je fe lől…

El bo csá tó szép üze net – he lyett:
megké sett em lé ke zés egy igaz test vér re

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Két könyv be mu ta tót is tar tot tak
a jú ni us 16-án meg ren de zett
má so dik Cre do-es ten a Lu ther
Ki adó ban. A két ta nul mány kö -
tet és a Cre do ké szü lő ben le vő
szá ma volt a té ma a szer ve zők
szán dé ka sze rint ha gyo mány-
te rem tő, csa lá di as al kal mon. 

A Lu ther Ki adó köny ves bolt ja adott
ott hont a má so dik Cre do-est nek,
ahol az evan gé li kus fo lyó irat fő szer -
kesz tő je, Zász ka licz ky Zsu zsan na
aján lot ta a ha ma ro san az Evan gé li kus
Élet cí mű he ti lap mel lék le te ként meg -
je le nő ajándék különszá mot az egy be -
gyűl tek fi gyel mé be, sze mez get ve a
ké szü lő szám tar ta lom jegy zé ké ből.

Az est má sik fő -
sze rep lő je, a Só -
lyom Je nő-dí jas
Esz me cse re so ro -
zat ha to dik ré sze -
ként meg je le nő,
Hol van a te test vé -
red? – Tanul má -
nyok a tár sa dal -
mi ne mekről és a
test vér szeretetről
cí mű kö tet volt. A
dr. Orosz Gá bor
Vik tor ál tal szer kesz tett könyv be mu -
ta tá sá ra vál lal ko zó Rét he lyi Or so lya
a kü lön bö ző szer zők mű ve it egy sé -
ges kö tet té szer ve ző ki hí vá sok ról
be szélt, ame lyek kel egy há za ink nak
szem be kell néz ni ük: ilyen ki hí vá sok
a fér fi és női sze rep kö rök tár sa dal mi
meg íté lé sé nek vál to zá sa és a ke resz -
tény fe le lős ség kü lön bö ző ol va sa tai.

A Há ló ba ke rít ve – Kon fe ren cia az

evan gé li kus lel ké szek és az ál lam biz -
ton ság kap cso la tá ról cí mű kö te tet dr.
Fáb ri György kommunikációkutató
mu tat ta be a meg je len tek nek. Sze mé -
lyes em lé ket idéz ve em lí tet te csö mö ri
nagy ap ját, aki a rend szer vál tás kor
halt meg, és aki vel kap cso lat ban több -
ször fel me rült ben ne, hogy az ügy nök -
kér dés na pi té ma volt-e az ő ge ne rá -
ci ó já nak, vagy ez csak az utol só húsz
év ben vált ily mér ték ben a nyil vá nos
köz be széd tár gyá vá.

Vá la szo kat ad ni nem akar ván in -
kább több szin ten sar kallt a vizs gá -
ló dás ra. A sze mé lyes, a köz egy há zi
és a tár sa dal mi szint más és más
meg íté lést fel té te lez, no ha van egy
kö zös pont: még pe dig hogy a kér -
dés kör nem a múlt ról, ha nem a jö -
vő be te kin tő je len ről szól. Er re utalt

fel szó la lá sá ban a kö tet szer kesz tő -
je, dr. Fa bi ny Ti bor is, ami kor az e
tudósítás címé ben ol vas ha tó
kérdéssé ol vasz tot ta össze a két be -
mu ta tott kö tet cí mét.

Az al kal mon Re gős Jú lia vi o la da
gam bán ját szott, oly kor meg tör ve a
könyv mél ta tá sok kö zött be állt csen det.

g Kiss Ta más
For rás: evan ge li kus.hu

Hol van a te test vé red?
Há ló ba ke rít ve?

Könyv be mu ta tók a Cre do-es ten
b Az em lé ke zés és az elő re te kin tés

al kal má vá, az öröm és a há la ün -
ne pé vé vált jú ni us 19-én, va sár -
nap dél után Sur don a So mogy-
Za lai Egy ház me gye új es pe re sé -
nek be ik ta tá sa. Smi dé li usz Zol -
tán egy ko ri előd jé ből lett utód -
ja Sze me rei Já nos nak, az egy -
ház ke rü let hi va tal ba lé pő püs pö -
ké nek. Az ik ta tás szol gá la tát De -
me Dá vid, Sik ter Já nos és Sze me -
rei Já nos lel ké szek vé gez ték.

Ige hir de té sé ben Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
meg vá lasz tott püs pö ke Zsolt 105,1–5
alap ján ar ról be szélt, hogy ün ne pe ink
lé nye ge az Is ten cse lek vé sé re va ló em -
lé ke zés. Cso dá it a je len ben is meg ta -
pasz tal juk, és a jö vő re is így te kint he -
tünk elő re. Re mény sé günk az ő ál dá -
sa. A sport vi lá gá ból vett pél dá val él -
ve úgy fo gal ma zott, hogy az egy -
ház ban szol gá la tot vég ző em be rek
sze re pe a bí ró ké hoz ha son lít ha tó:
nél kü löz he tet le nek, de nem jó, ha elő -
tér be ke rül nek. Az a fon tos, hogy foly -
jon a já ték – hogy Is ten cse le ked jék.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen, me lyet dr. Há ry Ti bor, az egy -
ház me gye fel ügye lő je ve ze tett, kö -
szön té sek han goz tak el – töb bek kö -
zött – a ma gyar evan gé li kus egy ház,
az egy ház ke rü let, a szlo vén evan gé -
li ku sok és a bra unsch wei gi né met
pro tes táns tar to má nyi egy ház kép vi -
se lői ré szé ről. Dr. Ko rá nyi And rás, a
zsi nat lel ké szi el nö ke, Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tó, Ra dos né Len -
gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet -
tes, Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő, No vák Le on mu ra szom ba ti
(Szlo vé nia) és Wolf gang Bo e ther né -

met lel ki pász tor és má sok mind-
mind utal tak ar ra, hogy Smi dé li usz
Zol tán sze mé lyé ben – akit egyéb ként
Sze me rei Já nos pél da ké pé nek ne ve -
zett – egy ál ta luk em be ri leg is fe let -
tébb tisz telt és sze re tett test vért kö -
szön te nek. (Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök és dr. Fa bi ny Ta más püs pök le -
vél ben kö szön töt te a ré gi-új es pe rest.)

Az ün ne pi al kal mat a gyü le ke zet
óvo dá sa i nak rö vid mű so ra és a li szói
asszony kó rus éne ke szí ne sí tet te. 

A Surd ról és kör nyé ké ről ér ke zett
hí vek szín ül tig töl töt ték a temp lo mot,
e rend ha gyó va sár nap dél utá ni órá ban
is ki fe je zés re jut tat va lel ké szük irán ti
sze re te tü ket és ra gasz ko dá su kat.

A be ik ta tott es pe res be szé dé ben az
egy ház mint ha jó ké pet emel te ki, s
en nek alap ján fo gal maz ta meg a
szol gá la ta elé ki tű zött cé lo kat. Smi -
dé li usz Zol tán el mond ta, hogy egy -
részt tar ta ni sze ret né az adott irányt,
más részt fel kí ván ja ké szí te ni az egy -
ház me gyét a „tisz ti kar” rész le ges
cse ré jé re. Mind ezek mel lett azon ban
tu da to sí ta ni kell a gyü le ke ze tek tag -
ja i ban az egy ház „anya ha jó”, „bá zis”
mi vol tát is. Mint mond ta: no ha most
az egy ház me gye „pa rancs no ki híd -
ján” vál to zás tör tént, a ha jó nak egy
ka pi tá nya van – Jé zus Krisz tus. 

g Adá mi Má ria

Es pe res vál tás a So mogy-
Za lai Egy ház me gye élénPek ka Hu o ku na egy ház fő ta ná csos a

finn evan gé li ku sok üd vöz le tét hoz ta,
Sza bó György ke rü le ti fel ügye lő pe -
dig a ke rü let lel ké sze i nek és gyü le ke -
ze te i nek jó kí ván sá ga it tol má csol ta. 

A ha zai test vér egy há zak ré szé ről
Vár sze gi Asz trik pan non hal mi fő apát
és Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök,
va la mint Hu szár Pál re for má tus fő -
gond nok in té zett ked ves sza va kat a
bú csú zó püs pök höz, majd Sza kács
Im re, a Győr-Mo son-Sop ron Me gyei
Köz gyű lés el nö ke és Szé les Sán dor
kép vi se lő, a kor mány hi va tal me gyei el -
nö ke kö szön töt te Itt zés Já nost, akit a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
lel kész és nem lel kész mun ka tár sai –
egyet len pél dány ban ké szült –Em lék -
könyv vel aján dé koz tak meg.

A püs pö ki bú csú-is ten tisz te let re
je lent meg A re for má ci ó tól – nap ja -
in kig / Evan gé li kus gyü le ke ze tek, egy -
ház me gyék, ke rü le tek a Du nán tú lon
cí mű, CD mel lék let tel el lá tott, két kö -
te tes mo nog rá fia. A 984 ol dal ter je -
del mű köny vet ve ze tő szer kesz tő je,
D. Ke ve há zi Lász ló egy ház tör té nész,
nyu gal ma zott es pe res lett vol na hi -
vat va be mu tat ni, de az idő elő re ha -
lad tá ra va ló te kin tet tel csu pán né -
hány alap in for má ci ó val ajánl hat ta
az ün ne pi gyü le ke zet fi gyel mé be a
ké sőb bi ek ben la punk ha sáb ja in is
is mer tet ni ter ve zett kö te tet.

A jú ni us 18-i is ten tisz te let részt ve -
vői azon ban min den bi zonnyal így is
tisz tá ban vol tak az zal, hogy ők ma -
guk is egy ház tör té ne ti ese mény részt -
ve vői – a negy ven nyolc év nyi kény -
szer szü net után 2000-ben új já szü le -
tett Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let tör té ne té nek meg ha tá ro zó fe -
je ze tét le zá ró ese mény ta núi…

Mint is me re tes, a ke rü let új püs -
pö két, Sze me rei Já nost jú ni us 25-én
ik tat ják be a győ ri Öreg temp lom ban.

g T. Pin tér Ká roly

Püs pö ki bú csú
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A musz lim né pes ség min den más
nép cso port nál gyor sab ban fog nö ve -
ked ni a kö vet ke ző húsz év ben, és
2030-ra a vi lág né pes sé gé nek több
mint ne gye de Mo ha med pró fé tát
tisz te li majd – ez de rül ki egy ame -
ri kai ku ta tó in té zet, a Pew Fo rum
ta nul má nyá ból.

A mu zul mán né pes ség éven te 1,5
szá za lék kal nö vek szik, a nem musz lim
lakosság azonban csak 0,7 szá za lé kos
ütem ben gyarapszik. A Pew Fo rum
ugyan ak kor rá mu tat, hogy ez a nö ve -
ke dés vissza esést je lent a musz li mok -
nál az el múlt húsz év ben ta pasz talt 2,2
szá za lé kos évi gya ra po dás hoz ké pest.

A ku ta tók sze rint a csök ke nés oka
az, hogy egy re több mu zul mán nő
vesz részt az ok ta tás ban, az élet -
szín vo nal emel ke dik, il let ve hogy az
em be rek vi dék ről a vá ros ba köl töz -
nek, s ezek a té nye zők nem ked vez -
nek a ter mé keny sé gi rá tá nak. Azok -
ban a musz lim or szá gok ban, ahol az

ok ta tás el ér he tőbb a lá nyok szá má -
ra, a nők át la go san 2,3 gye re ket szül -
nek, míg ott, ahol csak ke vés ide ig jár -
nak is ko lá ba, kö rül be lül 5-öt.

A vi lág musz lim né pes sé gé nek jö vő -
je cí mű ku ta tás ból az is ki de rül, hogy
húsz év múl va már a vi lág 79 or szá gá -
ban lesz egy mil lió fö lött az isz lám hí -
vők szá ma, szem ben a mos ta ni 72-vel. 

2030-ban tíz musz lim ból hat az
ázsi ai–csen des-óce á ni tér ség ben fog
él ni, és In do né zi át meg előz ve Pa kisz -
tán lép elő a leg né pe sebb musz lim ál -
lam má.

Az ame ri kai in té zet becs lé sei sze rint
egyes eu ró pai or szá gok ban – pél dá ul
Fran cia or szág ban és Bel gi um ban – két
szám je gyű re nő a musz li mok szá za lék -
ará nya, Svéd or szág ban pe dig egye -
nesen meg dup lá zó dik. De egész Eu ró -
pá ban össze sen csak a né pes ség 2,5 szá -
za lé ka lesz Mo ha med kö ve tő je.

Az Egye sült Ál la mok ban a je len -
le gi ke ve sebb mint egy szá za lék ról 1,7

szá za lék ra emel ke dik majd a musz -
li mok ará nya 2030-ra (ez kö rül be lül
a zsi dó fe le ke zet és az episz kopá lis
egy ház hí ve i nek mai szám ará nyá val
egye zik meg).

Iz ra el ben húsz év múl va a né pes ség
csak nem ne gye de lesz isz lám hí vő.

A ku ta tók sze rint ne héz ki szá mí -
ta ni az isz lám nak a szü le té si rá ták ra
gya ko rolt ha tá sát, mi vel a szo ci okul -
tu rá lis, gaz da sá gi, po li ti kai és tör té -
nel mi té nye zők ugyan olyan – ha
nem na gyobb – sze re pet ját sza nak
ezek ala ku lá sá ban. 

A ta nul mány ké szí tői be le vet tek a
szá mí tá sa ik ba min den olyan cso por -
tot, amely mu zul mán ként azo no sít ja
ma gát, be le ért ve a vi lá gi as, a pa ran cso -
la to kat be nem tar tó musz li mo kat is.

Az in té zet azt ter ve zi, hogy ha son -
ló je len tést ad ki a hin du, a ke resz -
tény, a zsi dó és a szikh né pes ség ala -
ku lá sá ról is. 

d MTI

Húsz év múl va a föld lakóinak ne gye de mu zul mán lesz 

A ká ni ku lás nyá ri na po kon is so kan
em lé kez he tünk ar ra a je les is ten -
tisz te let re, amely ja nu ár ban, az ez évi
egye te mes ima hét meg nyi tó ün nep -
sé ge ként a fa so ri re for má tus temp -
lom ban zaj lott, s szé les ha zai és
nem zet kö zi öku me ni kus je len lét tel
tett bi zony sá got az eu ró pai in teg rá -
ció irán ti el kö te le zett ség ről, va la -
mint kér te Is ten ál dá sát a so ros ma -
gyar eu ró pai uni ós el nök ség hat
hó na pos szol gá la tá ra.

Ta vasszal a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa – a
köz gyű lé se ál tal de cem ber ben
meg ha tá ro zott ter vek sze rint –
szá mos prog ra mot, ta nács ko zást,
szak mai fó ru mot ren de zett. Ta lál -
ko zó ra ke rült sor a mi nisz ter el nök -
kel és a kor mány kép vi se lő i vel, s
ezen nyil ván va ló vá lett, me lyek
azok a te rü le tek, ame lyek a kor -
mány és a ma gyar tár sa da lom,
va la mint a ma gyar or szá gi egy há -
zak szá má ra egyaránt je len tő ség gel
bír nak. Ilyen a ro ma in teg rá ció ha zai
és eu ró pai össze füg gé se; a val lás sza -
bad ság és ke resz tyén ül dö zés je len sé -
gei; a Du na-stra té gia, ré gi ónk in ter -
kul tu rá lis gaz dag sá ga és a meg bé ké -
lés fel ada tai; a csa lád köz pon tú tár sa -
dal mi és gaz da sá gi gon dol ko dás -
mód, il let ve az ön kén tes ség eu ró pai
éve. Az el múlt hó na pok ban e té ma -
kö rök ke rül tek te rí ték re az em lí tett
ta lál ko zó kon, kon zul tá ci ó kon, nem -
ze ti és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon.

* * *

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á -
ja Egy ház és Tár sa da lom Bi zott sá gá -
nak meg hí vá sá ra jú ni us 14–16. kö zött
nyolc ta gú de le gá ció lá to ga tott
Brüsszel be. A re for má tus egy há zat dr.
Hu szár Pál, a Du nán tú li Egy ház ke -
rü let fő gon dno ka, a zsi nat vi lá gi el -
nö ke, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zat Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök, a bap tis ta fe le ke ze tet dr. Mé szá -
ros Kál mán egy ház el nök, a me to dis -
tá kat Cser nák Ist ván szu per in ten -
dens, az or to dox egy há zat Ka lo ta Jó -
zsef ér se ki vi ká ri us, a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csát
D. Sze bik Im re el nök (nyugalmazott
evan gé likus püspök) és e sorok írója,
a MEÖT fő tit kára kép vi sel te. Tol -
mács ként Bu kovsz ky Ákos bap tis ta
kül ügyi titkár se gí tet te a de le gá ció
mun ká ját.

A lá to ga tás egyik cél ja az volt,
hogy az egy há zak kép vi se lői az Eu -

ró pai Unió in téz mé nye i ben el mond -
ják a ma guk ta pasz ta la ta it, be szá mol -
ja nak ed dig vég zett mun ká juk ról és
to váb bi ter ve ik ről az in teg rá ció fo lya -
ma tát il le tő en. Más részt meg be szé -
lé sek re is sor ke rült az Eu ró pai Egy -
há zak Kon fe ren ci á já nak tiszt ség vi se -
lő i vel a prog ra mok ér té ke lé sé ről, va -
la mint to váb bi konk rét ter vek ki ala -
kí tá sa ér de ké ben.

A de le gá ció lá to ga tást tett az Eu -
ró pai Par la ment ben, ahol Tő kés Lász -
ló egy há zi kap cso la to kért is fe le lős al -
el nök adott tá jé koz ta tást azok ról a le -
he tő sé gek ről, ame lye ket az unió al -
kot má nyá nak 17. pa rag ra fu sa kí nál az
egy há zak nak, il let ve a val lá si és hu -
ma nis ta kö zös sé gek nek, felajánlva a
rend sze res és nyil vá nos dia ló gust. E
gesz tus ér té kű ren del ke zés gya kor la ti
meg va ló sí tá sa nem kis fel adat, mind -
azon ál tal az egy há zak nak kí nált olyan
le he tő ség, amellyel kö zö sen szol gál -
hat ják a legalapvetőbb tár sa dal mi,
gaz da sá gi és kul tu rá lis ér té ke ket
egész Eu ró pa ja vá ra. 

Mun ka ebé den fo gad ta a de le gá ci -
ót az Eu ró pai Par la ment ben Gyürk
And rás kép vi se lő (Fi desz), s a je len lé -
vő fel vi dé ki és er dé lyi ma gyar kép vi -
se lők kel együtt adott be pil lan tást a
par la ment dön tés ho zá si me cha niz -
mu sá ba és azok ba a té ma kö rök be,
ame lyek kü lö nö sen is fon to sak Kö -
zép-Eu ró pa né pei és így a ma gyar
nem zet szá má ra is.

A ma gyar ál lan dó kép vi se le ten a
ma gyar or szá gi ven dé gek Zá ko nyi
Bo tond dal, az em be ri jo go kért, ki -
sebb ség po li ti ká ért és kul tu rá lis ügye -
kért is fe le lős mun ka társ sal ta nács -
koz tak az egy há zi/val lá si üze net to -
vább adá sá nak le he tő sé ge i ről. A be -
szél ge tés jó al kal mat kí nált to váb bá
a kul tú rák és val lá sok kö zöt ti pár be -
széd tit kár sá gá nak fe le lős mun ka tár -
sá val, Höl vé nyi Györggyel va ló ta lál -
ko zás ra is.

A ven dé gek meg is mer het ték, mi -
ként ér té ke lik Brüsszel ben a ma -
gyar el nök ség el múlt hó na pok ban
vég zett mun ká ját. Jó volt hal la ni,
hogy – a saj tó ból is is mert kez de ti fe -
szült sé gek után – az Eu ró pai Unió
Ta ná csá nak agen dá já ban sze rep lő
fel ada tok nak, prog ra mok nak a ma -
gyar el nök ség si ke re sen ele get tett,
még hoz zá úgy, hogy el is me rést és jó

mi nő sí tést szer zett ma gá nak és ha -
zánk nak. 

Kü lön em lí tést ér de mel az unió
Hor vát or szág gal va ló bő ví té se ér -
de ké ben vég zett mun ka, va la mint
az eu ró pai ro ma stra té gia ke re te -
i nek ki dol go zá sa. Ugyan ezt is -
mer te el, sőt erő sí tet te meg az Eu -
ró pai Bi zott ság ban tett lá to ga tás
al kal má val a szo ci á lis ügye kért
fe le lős ma gyar biz tos ma gas ran -
gú mun ka tár sa, He gyi Gyu la és
Ko vács Krisz ti na re fe rens is.

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á ja Egy ház és Tár sa da lom Bi -
zott sá gá nak mun ka tár sai el kö te lez -
ték ma gu kat a meg kez dett mun ka
foly ta tá sát il le tő en, kü lö nös te kin tet -
tel a ro ma in teg rá ció stra té gi á já ra és
a kö zép-eu ró pai re gi o ná lis öku me ni -
kus együtt mű kö dés re. 

A prog ram ból ter mé sze te sen nem
hi ány zott a vá ros né zés, az eu ró pai in -
téz mé nyek kü lö nös vi lá gá val és
Brüsszel szép sé ge i vel va ló is mer ke dés
sem. Utol só prog ram ként az eu ró pai
in téz mé nyek hi va ta la i nak szom széd -
sá gá ban mű kö dő öku me ni kus Fel tá -
ma dás-ká pol ná ban a meg hí vók és a
ven dé gek áhí ta ton ad tak há lát az el -
nyert ál dá so kért, és kér ték a Szent há -
rom ság Is ten ke gyel mes ve ze té sét a
jö vő ben is. A ven dé gek itt mond tak
kö szö ne tet a meg hí vó Egy ház és Tár -
sa da lom Bi zott ság nak, kü lö nö sen
pe dig Rü di ger Noll re for má tus lel -
kész nek, a bi zott ság igaz ga tó já nak.

* * *

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak ter vei kö zött
sze re pel még a kor mány kép vi se lő -
i vel va ló újabb ta nács ko zás, il let ve jú -
li us el ső va sár nap ján rész vé tel a len -
gyel or szá gi öku me ni kus ta nács ün -
nep sé gén Var só ban. Az öku me ni kus
ta nács kép vi se lői ez al ka lom mal ad -
ják majd át a szol gá lat sta fé tá ját a len -
gyel test vé rek nek.

g Dr. Bó na Zol tán,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Ökume ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra

A so ros ma gyar EU-el nök ség és
egyháza ink tár sa dal mi el kö te le zett sé ge

b A ma gyar eu ró pai uni ós el nök ség
ke re té ben ke rült sor jú ni us 2–3-
án Gö döl lőn, a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um (KIM)
szer ve zé sé ben a há rom mo no te -
is ta (vi lág)val lás kon fe ren ci á já ra
a val lás sza bad ság ról, a val lá si sok -
szí nű ség ről és a kö zös ér té kek ről.
Evan gé li kus rész ről D. Sze bik Im -
re nyu gal ma zott püs pök, dr. Fischl
Vil mos cső vá ri és re pü lő té ri lel -
kész, dr. Csepregi András
teológus, iskolalelkész, to váb bá e
so rok író ja volt je len. Az összes
hoz zá szó lás ra, meg nyi lat ko zás ra
e he lyütt ter mé sze te sen nincs
mó dunk ki tér ni, az aláb bi ak ban
csu pán a nagy mé dia ér dek lő dés -
sel kí sért ese mény leg fon to sabb -
nak tart ha tó meg nyi lat ko zá sa i ról,
fő képp pe dig az el ső na pi ple ná -
ris meg nyi tóbe szé dek ről és hoz -
zá szó lá sok ról szó lunk. 

Sem jén Zsolt mi nisz ter el nök-he lyet -
tes a hí res ka to li kus teo ló gus, Karl
Rah ner (1904–1984) nyo mán hang sú -
lyoz ta, hogy az em ber a vég te len re, a
transz cen den ci á ra irá nyul; ha ezt el -
nyom ják, a lé nye gét ta gad ják meg.
Ma gyar or szág meg szen ved te a kom -
mu niz mus ke ser ve it, ma pe dig a Nyu -
gat prob lé má it is szen ve di. A kom mu -
nis ták meg pró bál ták a val lá si ha gyo -
má nyo kat el nyom ni: ka rá csony he lyett
Tél apó, Szent Ist ván ün ne pe he lyett al -
kot mány. Ma Nyu ga ton ki fi no mul -
tabb esz kö zök kel lép nek fel a val lás el -
len, a sze ku lá ris ideo ló gia, a vi lág né -
ze ti sem le ges ség je gyé ben. A prob lé -
mát az okoz za, hogy az ál lam nak a
sem le ges vi lág né zet iránt is sem le ges -
nek kell(ene) len nie. Ugyan ak kor kö -
zöm bös sem le het, tisz te let ben kell
tar ta nia a pol gá rok ér ték vá lasz tá sát.
Az ál lam és az egy ház szét vá lasz tá sa
nem egyen lő az egy ház és a tár sa da -
lom szét vá lasz tá sá val.

Szász fal vi Lász ló re for má tus lel -
kész, a KIM egy há zi, nem ze ti sé gi és
ci vil kap cso la to kért fe le lős ál lam -
tit ká ra töb bek kö zött hang sú lyoz ta,
hogy a há rom val lás nak szol gál nia
kell Eu ró pa és a vi lág nem ze te i nek
éle tét, de nem tud ják, ha nin cse nek
be szé lő vi szony ban egy más sal. Re for -
má tus lel kész ként nem mu lasz tot ta
el meg je gyez ni, hogy je les na pon
ke rül sor a kon fe ren ci á ra, menny be -
me ne tel ün ne pén, amely – mint a ka -
rá csony, a hús vét és a pün kösd – ar -
ról szól, hogy Is ten nem hagy ja el -
vesz ni a vi lá got.

Igen ta nul sá gos volt a há rom je len
lé vő nagy kö vet fel szó la lá sa, mert nyil -
ván va ló vá tet te, hogy mi lyen ne héz
(szin te re mény te len) a val lás kö zi pár -
be szé det a val lás kö zi pár be széd ke re -
tei kö zött tar ta ni. Ali za Bin-No un
asszony, iz ra e li nagy kö vet ki fej tet te,
hogy Iz ra el ben a val lás nak köz pon ti
sze re pe van. Ha bár nincs al kot mány,
tör vény biz to sít ja a val lás sza bad sá got.
Az 1967-es ha tá rok kö zött élő ara bok -
nak min den ál lam pol gá ri jo guk meg -
van – mond ta –, és ti zen egy kép vi se -
lő jük van a száz húsz ta gú Kne szet ben. 

A ke resz té nyek kü lö nö sen si ke re sek,
át la gon fe lül is ko lá zot tak. El eni Tsa -
ko po u los Ko u na la kis, az Egye sült Ál -
la mok nagy kö vet asszo nya töb bek
kö zött em lé kez te tett: ja nu ár ban, a
val lás sza bad ság nap ján Ba rack Oba -
ma el nök fel hív ta a né pet, ra gasz kod -
ja nak a val lás sza bad ság el vé hez ha zá -
juk ban épp úgy, mint a vi lág töb bi ré -
szén. Ali al-Mef ni egyip to mi nagy kö -

vet az zal kezd te, hogy or szá gá ban ja -
nu ár 25. óta de mok ra ti kus át ala ku lás
zaj lik. Tá mo gat ják a val lá sok kö zöt ti
pár be szé det – en nek má sik ol da la,
hogy a ter ror, az erő szak el len fel kell
lép ni. Kö ve tel te, hogy a pa lesz tin nép
vég re kap ja meg a sa ját jo ga it, hogy
szűn jön meg az iz ra e li el nyo más,
meg szál lás a nem zet kö zi ha tá ro za tok
alap ján, és old ják meg a me ne kült kér -
dést, to váb bá szűn jék meg Gá za 2010.
má jus 28. óta tar tó boj kott ja. Vé gül kö -
szö ne tet mon dott Ba rack Oba ma
ame ri kai el nök nek, hogy Ben ja min
Ne tan já hú iz ra e li mi nisz ter el nök el le -
né ben sík ra szállt az 1967-es ha tá ro kért.

Tő kés Lász ló volt Ki rály-há gó mel -
lé ki re for má tus püs pök, az Eu ró pai
Par la ment al el nö ke az apos to li üd -
vöz lés sel kezd te fel szó la lá sát: „Ke gye -
lem nék tek és bé kes ség Is ten től…”
(1Kor 1,3) – a foly ta tást nem mond -
ta, pe dig az te szi apos to li vá… Bár az
egy há zak nak fon tos sze re pük volt a
kom mu niz mus meg buk ta tá sá ban,
egyes or szá gok ban még min dig van -
nak ne héz sé gek – ál la pí tot ta meg.
Ro má ni á ban a (nem or to dox) egy há -
zak még min dig nem kap ták vissza
el vett ja va ik hat van szá za lé kát.
Ugyan ak kor a Nyu gat is pél dát ve het
a hit hű or to dox és musz lim test vé -
rek ről. A 20. szá zad tö meg gyil kos sá -
gai meg az Eu ró pai Szén- és Acél kö -
zös ség (így kez dő dött az Eu ró pai
Unió 1951-ben) után a sze re tet kul -
tú rá já ra van szük ség. „Is ten sze re tet”
(1Jn 4,8.16) – ez a kö zös ne ve ző.

Hil ari on met ro po li ta, az Orosz
Or to dox Egy ház Kül ügyi Hi va ta lá nak
el nö ke ki je len tet te, hogy a lel ki is me -
re ti és val lás sza bad ság a leg ál ta lá no -
sabb em be ri jog, ezért az ül dö zés el -
fo gad ha tat lan. Ma száz mil lió ke resz -
tény szen ved hát rá nyos meg kü lön -
böz te tést, kü lö nö sen isz lám or szá gok -
ban. A pár be széd nek nem az ál ta lá -
nos nyi lat ko za tok ról, ha nem a konk -
rét hely ze tek meg ol dá sá ról kel le ne
szól nia. Orosz or szág ban év szá za do -
kig bé ké ben él tek zsi dók, ke resz té -
nyek és mu zul má nok. Ma gyar or -
szág új al kot má nya pél da mu ta tó ab -
ban a te kin tet ben, hogy a ma gya ro -
kat Is ten és a ke resz tény ség egye sí ti.

Zol tai Gusz táv, a Ma gyar or szá gi
Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek
ügy ve ze tő igaz ga tó ja, az Eu ró pai Zsi -
dó Kong resszus Vég re haj tó Bi zott sá -
gá  nak el nö ke né mi leg más képp lát va
el mond ta, hogy a 19. szá zad ban sok
zsi dó me ne kült Ma gyar or szág ra, mert
itt vi szony lag jól biz to sít va vol tak a jo -
ga ik, a ma gyar ság be fo ga dó nem zet.
Ma a ma gyar zsi dó ság él a de mok rá -
cia le he tő sé ge i vel, élénk hit élet fo lyik,
is ko lá ik ban pe dig szín vo na las ok ta tás.
Jók a kap cso la tok az egy há zak kal.

A kon fe ren cia részt ve vői rö vid
nyi lat ko za tot fo gad tak el, amely ben
mély ag go dal mu kat fe je zik ki ami att,
hogy a vi lá gon szá mos he lyen sú lyo -
san kor lá toz zák a val lás sza bad gya -
kor lá sát. Ag go da lom töl ti el őket je -
len leg kü lö nö sen is a ke resz té nyek el -
le ni erő szak, de az isz la mo fó bia és az
an ti sze mi tiz mus fo lya ma tos meg -
nyil vá nu lá sai mi att is. Hang sú lyoz zák
to váb bá a dia ló gus fon tos sá gát és az
ezt elő se gí tő ok ta tás fej lesz té sét.

A fel szó la lók kö zül töb ben is utal -
tak rá, hogy az iga zi prob lé ma a
pár be széd szel le mé nek és ered mé -
nye i nek „le vi te le” a min den na pi élet
szint jé re. Hadd je gyez zük meg: kü -
lö nö sen is, ha ar ra gon do lunk, hogy
az ül dö zött val lá si ki sebb sé gek kö rül -
be lül nyolc van szá za lé ka ke resz tény.

g Szent pé tery Pé ter

Pár be széd, sza bad ság,
sze re tet

Ke resz tény–zsi dó–isz lám kon fe ren cia Gö döl lőn

Brüsszeli csoportkép a magyar delegációról
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– Az év szá za dok után sza -
bad dá vált or szág nagy ün ne -
pé nek em lé ke ze tes per cei vol -
tak, ami kor a gö döl lői Al só -
park ban fel ál lí tott szín pa don
or szág-vi lág szí ne előtt – hi -
szen a te le ví zió egye nes adás -
ban köz ve tí tet te az ese ményt
– be je len tet tem: ala pít ványt
hoz tam lét re azért, hogy ne héz
éle tű csa lá do kat tá mo gas sunk,
fi a tal, egye dül ál ló édes anyá kat,
le ány anyá kat, te het sé ges és
jobb sors ra ér de mes gyer me -
ke ket se gít sünk. Ak kor nem
gon dol tam és nem is hit tem
vol na, hogy ilyen de ka dens, ér -
ték rom bo ló, né pet sa nyar ga -
tó húsz év kö vet ke zik, és
ahogy múl nak az évek, egy re
fon to sabb sze re pe és fel ada tai
lesz nek az ala pít vány nak.

– Egy szer re tény sze rű és
szo mo rú sza vai el le né re, gon -
do lom, még is meg ér te…

– Ter mé sze te sen. Húsz év -
re vissza te kint ve na gyon há lá -
sak va gyunk az Is ten nek és
sok-sok ezer tá mo ga tónk nak.
Fel so rol ni is hosszú len ne
mind azt a te vé keny sé get, amit
az ala pít vánnyal vé gez tünk.
Né hány na gyon fon tos, tel je -

sí tett do log azon ban fel tét le -
nül em lí tést ér de mel.

– És pe dig?
– Ti zen hét éve, vagy is 1994-

ben nyi tot tuk meg Gö döl lőn
az or szág el ső anya ott ho nát,
ami ma is mű kö dik. Pél dá já ra
az or szág szá mos te le pü lé sén
jöt tek lét re anya ott ho nok; eze -
ket ma csa lá dok át me ne ti ott -
ho ná nak hív juk. Négy év vel
ké sőbb a vá ros köz pont já ban
úgy ne ve zett „fél úti há zat” nyi -
tot tunk, egye dül ál ló édes -
anyák szá má ra. Öt esz ten de -
je új anya ott hont hoz tunk lét -
re a ré gi mel lett. Ab ban az év -
ben nyolc hó na pon ke resz tül
há rom ott hont mű köd tet tünk
egy szer re. Az el múlt bő más -
fél év ti zed alatt két és fél ezer -
nél is több édes anyá nak és
gyer me ke ik nek nyúj tot tunk
át me ne ti ott hont.

– Az anyák és gyer me ke ik
meg se gí té se nem ré gi ben új te -
vé keny sé gi kör rel is ki egé szült,
ami nek alap ja ugyan csak a
szo ci á lis gon dos ko dás.

– Igen, az élet, de még in -
kább tör vé nyi mó do sí tá sok
vál tás ra „kény sze rí tet tek”
min ket, ami nek így utó lag

vissza te kint ve örü lünk. A „ré -
gi” anya ott hon Be ren te Ist ván
ut cai épü le té ben idő sek ott ho -
nát ala kí tot tunk ki, öt ven fő -
re, öt év vel ez előtt. Ta valy előtt
bő ví tet tük az anya ott hon új

épü le tét, és össze von tuk a
fél úti ház zal. Ez tet te le he tő -
vé, hogy egy uni ós pá lyá zat ból
nyert tá mo ga tás ból fel újít -
suk, ki bő vít sük a kö zel száz -
éves, szép épü le tet, ahol ha -
ma ro san idő sek nap kö zi ott -
ho nát nyi tunk. Eb ben az épü -
let ben kap nak he lyet az új
alap el lá tá sok, úgy mint a há zi
se gít ség nyúj tás, a jel ző rend -
sze res há zi se gít ség nyúj tás, a
köz ét kez te tés, va la mint in -
téz mé nye ink ad mi niszt rá ci ó -
ja, köny ve lé se.

In téz mé nye ink nek a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház a fenn tar tó ja. Ma gam
ezek nek az in téz mé nyek nek
va gyok az igaz ga tó lel ké sze.
Azon ban az ala pít vány fon tos
fel ada ta ma is, hogy segítse a

dia kó ni ai szol gá lat zök ke nő -
men tes mű köd te té sét.

– Ha jól tu dom, nem csak az
in téz mé nyek fa la in be lül, ha -
nem azo kon kí vül is hoz zá já -
rul nak a rá szo ru ló fi a ta lok

és csa lá dok min den -
na pi gond ja i nak eny -
hí té sé hez.

– Mi vel ki emelt fel -
ada tunk a gyer mek -
vé de lem te rü le tén
szol gál ni, az évek so -
rán fon tos te vé keny sé -
günk ké vált a gyer me -
kek tá bo roz ta tá sa,
nya ral ta tá sa, a bör tön -
ben lé vő szü lők gyer -
me ke i nek tá mo ga tá -
sa. An gyal fa prog ra -
munk hoz kap cso ló dó -
an, az An gyal fa Ala pít -
vánnyal kö zö sen 1997
óta szer ve zünk nyá ri

és év kö zi tá bo ro kat, ahol ez idő
alatt több száz „bör tö nös” gyer -
mek, anya ott ho ni gyer mek és
csa lád ta lált lel ki és tes ti fel üdü -
lést ne héz éle tük kö ze pet te.
Öröm mel mond ha tom el, hogy
ma már sa ját tá bor he lyünk
van a Mát rá ban, aho va sok kal
ked ve zőbb fel té te lek mel lett
szer vez he tünk nya ra lá so kat
sze gény gyer me kek nek és csa -
lá dok nak.

– A Tes se dik-ala pít vány
húsz éve jött lét re, ha úgy tet -
szik, jócs kán nagy ko rú vá vált.
Bi zo nyá ra akad tak ne he zebb
pe ri ó du sok, mi köz ben fel cse pe -
re dett. Mi lyen kort él het meg
a szer ve zet?

– Ezt ne héz meg jó sol ni.
Egy elő re csak annyi biz tos,
hogy van lét jo go sult sá ga, bár
azt gon do lom, min dig lesz -
nek se gít ség re szo ru ló csa lá -
dok, gyer me kek. A hu sza dik
szü le tés nap egy faj ta mér föld -
kő, ami nél ér de mes egy pil la -
nat ra meg áll ni és a szép re, jó -
ra em lé kez ni. Meg kö szön ni
min den ki nek, aki az el múlt
két év ti zed ben tá mo gat ta a
Tes se dik-ala pít ványt, és fi -
gye lem mel kí sér te te vé keny -
sé gün ket. 

Az zal az igé vel sze ret ném
be fe jez ni vissza em lé ke zé se -
met, ami húsz éve az ala pít -
vány egyik igé je, és amit igye -
kez tünk min dig szem előtt
tar ta ni: „Aki te hát tud na jót
ten ni, de nem te szi: bű ne az
an nak.” (Jak 4,17)

g EÉ

Szi get az ér ték rom bo ló vi lág ban 
Vissza te kin tő be szél ge tés Ro szík Gá bor ral,

a húsz éves Tes se dik Sá mu el Ala pít vány lét re ho zó já val

b „Ha meg aka rod ér te ni a
je lent, a múl tat is is mer -
ned kell” – hir det te a 275
éves te le pü lés 225 éves
temp lo má nak ün ne pi is -
ten tisz te le té re in vi tá ló
meg hí vó. A szín ül tig meg -
telt temp lom ban pün -
kösd vasárnap Sza bó Vil -
mos Bé la es pe res két
nyel ven – né me tül és ma -
gya rul – vé gez te az ige -
hir de tés szol gá la tát.

Volt is mi ért büsz ké nek len ni
ezen a na pon! A sok meg pró -
bál ta tá son át ment bi ká csi (né -
me tül Wi gatsch) gyü le ke zet a
je les al ka lom ból fel újí tot ta
temp lo má nak te tő szer ke ze -
tét és kül se jét. A ma rok nyi kö -

zös ség  nek szé les össze fo gás sal
si ke rült ezt el ér nie, ami ként az
is ten tisz te le tet kö ve tő köz -
gyű lés kö szön té se i ben is el -
hang zott.

A ki te le pí tet tek mel lett he -
lyi vál lal ko zók és az egy ház tá -
mo ga tá sá val si ke rült meg szé -
pí te ni a fa lu cí me ré ben is sze -
rep lő temp lo mot. Az épü let -
tel együtt újult meg a mel let -
te ta lál ha tó el ső vi lág há bo rús
em lék mű is, me lyet a há rom
tör té nel mi egy ház kép vi se lői
ál dot tak meg.

Az épü let mű vé szet tör té ne ti
szem pont ból is ki emel ke dő.
Ke vés he lyen ma radt meg

ugyan is Ma gyar or szá gon érin -
tet len ál la pot ban az egy sé ges
bel ső be ren de zés, Bi ká cson
azon ban a pa dok tól az ol tá rig,

a kar zat ké pek től a gyer tya tar -
tó kig ere de ti ál la po tá ban lát ha -
tó a temp lom bel ső. Nem is
akár mi lyen temp lom bel ső! Szó -

szék ol tá ra egye di, nincs hoz zá
ha son ló szer ke ze tű evan gé li kus
ol tár a Kár pát-me den cé ben. 

Ere de té ről saj nos – mi vel a
gyü le ke ze ti le vél tár a má so dik
vi lág há bo rú ban nagy részt
meg sem mi sült – ke ve set tu -
dunk. Ol tár ké pe az utol só va -
cso rát áb rá zol ja al ján két nyel -
vű fel irat tal. Kar zat ké pei az Ó-
és az Új tes ta men tum tör té ne -
te it tár ják a be lé pők elé. A kar -
za tok kor lá ta i nak szé lé re fes -
tett, ke ret ben áb rá zolt tör té -
ne tek na iv, de meg ka pó an
őszin te áb rá zo lá sok. Az ala pí -
tó gyü le ke zet élő hi té ről ta nús -
kod nak, mely erőt adott ne kik
az új ha zá ban va ló le te le pe dés -
kor, a val lás ül dö zé sek és a
meg pró bál ta tá sok alatt.

De a meg ti ze delt kö zös ség

jö vő be ve tett re mény sé gé ről is
szól, mert jól tud ják, hogy jö -
vő je csak an nak le het, aki
meg be csü li és ápol ja múlt ját,
gyö ke re it.

g Har ma ti Bé la Lász ló

Ket tős ju bi le um Bi ká cson

b Húsz év vel ez előtt szin te egy szer re fo gant meg Ro szík Gá -
bor evan gé li kus lel kész, ak ko ri or szág gyű lé si kép vi se lő
gon do la ta i ban a ma gyar sza bad ság nap já nak meg ün nep -
lé se, va la mint az, hogy a Tes se dik Sá mu el – Hogy a Gyer -
 me kek Meg szü les se nek és Fel nő je nek Ala pít vány lét re jöt -
té vel eh hez a nap hoz kö tőd jön a de rű vel és op ti miz mus -
sal va ló jö vő be te kin tés is. Két év ti zed táv la tá ból az ala -
pí tó val, a rend szer vál tás meg ha tá ro zó alak já val, az 1989-
ben el ső ként sza ba don meg vá lasz tott hon atyá val te kin -
tet tünk vissza a kez de tek re és az az óta el telt idő szak ra.

b Új szo ci á lis alap szol gál ta -
tás sal bő vül a gö döl lői
Tes se dik Sá mu el Idő sek
Ott ho na. Az új épü let rész
ün ne pé lyes át adá sa és
szen te lé se jú ni us 19-én
volt az Északi Egy ház ke -
rü let lelkészi vezetőjének
szol  gá la tá val. Az épü let -
ben kap he lyet az idő sek
nap kö zi ott ho na, és
ugyan itt lesz ki ala kít va a
há zi se gít ség nyúj tás, a jel -
ző rend sze res há zi se gít -
ség nyúj tás és a szo ci á lis
ét kez te tés köz pont ja.

Fa bi ny Ta más püs pök az
Észak.lu the ran.hu-nak el -
mond ta: rend kí vül nagy ra ér -
té ke li azt a mun kát, amely a
most ép pen húsz éves Tes se dik
Sá mu el Ala pít vány égi sze alatt
fo lyik, és kü lö nö sen örül an -

nak, hogy Gö döl lőn a sok fé le
mun ka ág te vé keny sé ge or szá -
gos fenn tar tás ban zaj lik. Ez a
kí vá na tos in teg rá ció le he tő vé
te szi a szak mai fel ügye le tet,
ame lyet a Bu da An na má ria
ál tal ve ze tett dia kó ni ai osz tály
ma xi má li san el tud lát ni. 

A püs pök el is me rő en nyi lat -
ko zott az új épü let igé nyes ki -
ala kí tá sá ról, és re mé nyét fe jez -
te ki afe lől, hogy az evan gé li kus
temp lom kö zel sé ge jó le he tő -
sé get kí nál a gyü le ke zet tel va -
ló szo ros együtt mű kö dés re.

A szen te lés után a püs pök és
Bu da An na má ria osz tály ve ze -
tő meg lá to gat ta az ugyan csak
Gö döl lőn mű kö dő anya ott -
hont és idő sek ott ho nát. Az el -
lá tot tak kal be szél get ve meg is -
mer het ték a bent la kók éle tét és
azt a sze re tet tel jes gon dos ko -
dást, amely ben ré szük le het.

A csa lá dok át me ne ti ott ho -
ná ban tett lá to ga tás után Fa -

bi ny püs pök a kö vet ke ző ket
nyi lat koz ta: 

– Szem be sül tem az zal a
ténnyel, hogy itt ko ránt sem
csak a bán tal ma zás mi att vagy
bár mi ok ból ott ho nuk ból el ke -
rült anyák és kis ko rú gyer me -
ke ik él nek, ha nem olyan csa -
lá dok is, ame lyek kép te le nek
vol tak a la kás hi te le ket tör -
lesz te ni, és ezért el ve szí tet ték
az ott ho nu kat; va la mint olyan
csa lád is, ame ly nek a de ve cse -
ri iszap ka taszt ró fa kö vet kez -
té ben vált lak ha tat lan ná a há -
za. Min den egyes sors kü lön -
bö zik, meg annyi sze mé lyes
tra gé di á nak vol tam ta nú ja,
ám an nál job ban ér té ke lem az
ott élők kö zött vég zett szo ci -
á lis és lel ki mun kát.

Nyi lat ko za ta vé gén a püs -
pök utalt ar ra, hogy az újon -
nan fel szen telt épü let be já ra -
tán a „Misszi ói és Dia kó ni ai
Ott hon” el ne ve zés sze re pel:

ez ugyan is rög zí ti azt a tényt,
hogy a sze re tet szol gá lat és a
hit éb resz tés el vá laszt ha tat la -
nul össze tar to zik.
d For rás: Észak.lu the ran.hu

Új épü let szár ny a
Tes se dik-ott ho n ban
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Csoportkép – anno 1998

Roszík Gábor igazgató lelkész

Andorka Árpád kerületi másodfelügyelő köszönti
a gyülekezetet (jobbra Zsednai Józsefné helyi lelkész)
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„…od audů slowenských, Cyrkwe
Ewangelické Auğssp. w. Pessťansko

Budinské…”

Na gyon messze ke rül tünk egy más -
tól. Két száz év vel a Deák téri evangé -
li kus temp lom fel szen te lé se előtt a
zsol nai zsi nat meg szab ta a bib li kus
cseh nyelv hasz ná la tát a szlo vák aj -
kú hí vek nek, s ez a nyelv a mű velt ség,
a tu do mány, a hi va ta los kom mu ni ká -
ció or szá go san hasz nált nyel ve lett,
egyen ran gú a la tin nal, a né met tel és
a ma gyar ral. 

1616-ban Thur zó György ha lá lá ra
há rom tót pré di ká ció is szü le tett
Lá nyi Il lés tol lá ból, de csak ma gyar
for dí tá sa ma radt fenn. Krman Dá ni -
el 1707 ta va szán ezen a nyel ven szen -
tel te meg Rá kó czi tü zér sé gé nek zász -
la it Zsol na fő te rén. Bél Má tyás, a
mag num de cus Hun ga riae, Ma gyar -
hon nagy ékes sé ge, a press purský
ka za tel, ahogy ma gát ne vez te, eu ró -
pai szin tű nyelv nek tar tot ta.

Az tán ez a Pessť–Budjn az egye te -
mes szlo vák kul tú ra fő vá ro sa is lett,
ahol a vi lá gon a leg na gyobb szám ban
la kott a szlo vák ság, s amely nek Du -
na bal par ti ré szét And rej Slád ko vič
1861-ben ha zá ja Szent Ko ro ná já nak
ék kö ve ként ma gasz tal ta. Vég nél kül
so rol hat nánk a ha son ló meg nyil vá -
nu lá so kat Ju raj Ri bay könyv gyűj tő -
től Ju raj Ro ho ni pap köl tőn át Bachát
Dá ni e lig.

Az írá sunk mot tó já ban ol vas ha tó
so rok a pest-bu dai evan gé li ku sok
Kol lár Já nos hoz írt meg hí vó le ve lé nek
alá írá sa: „az egy ház szlo vák tag jai”.
Akik a re form kor de re kán még gyak -
ran a né me tek kel szem ben is több -
ség ben vol tak, az el enyé sző lé lek szá -
mú ma gya rok ról nem is szól va, és
pün kösd hét fő jé nek ün nep lé se szlo -
vák jel le gű volt. 

Az tán na gyot for dult a tör té ne lem
ke re ke. Ma nap ság el enyé sző a szlo vák
aj kú hí vők szá ma. „Nem ze ti sé gi” lett,
sőt 1920 óta ha tár vá laszt ja el az év -
szá za dok kal előbb volt et ni kai ré gi ó -
já tól. Kü lö nö sen a „negy ven év” alatt
a pes ti szlo vák evan gé li ku so kat is –
hit tár sa ik kal és a töb bi ke resz ténnyel
együtt – „alig élet re” kény sze rí tet ték.

És jött a leg ve sze del me sebb ár tás:
a po li ti kai ha tá rok kül föld dé tet ték
az egy kor egy sé ges egy há za kat is
egy más szá má ra. Po li ti kai fel adat
volt a tör té ne lem át ér tel me zé se, mi -
sze rint pél dá ul a pest-bu dai szlo vák
könyv ter mést Ma gyar or szág ról
(Cseh)Szlo vá ki á ba ex por tál ták…

Bi zony ide ge nek, kül föld let tünk
egy más szá má ra.

A De ák tér két száz évé nek ju bi le -
u mát a Szlo vák Köz tár sa ság nagy kö -
ve te kö szön töt te, és dip lo má ci ai
kö rül te kin té sek ren de zik a fel gyü -
lem lett el lent mon dá so kat. Va la mi
azon ban meg ma radt eb ből a ma gá -

val ra ga dó pün kösd ből: a Lé lek ere -
jé nek ára dá sa a De ák té ren és a
köz re mű kö dé sé vel lét re jött ju bi le u -
mi kö tet, az Ol ta lom a zi va tar ban.
Mind az meg ta lál ha tó ben ne, ami
hoz zá se gít, hogy sa ját nyel vün kön
ért sük a sze re tet üze ne tét.

* * *

A kö tet a bá tor ság, a fé le lem nél kü li
sze re tet meg val lá sa. „A bűn az egy -
ház éle té ben is va ló ság, a há rom nyel -
vű gyü le ke ze ti múl tunk ép pen úgy
Is ten ir gal má ra szo rul, mint aho gyan
je le nünk.” Zász ka -
licz ky Pé ter ír ta ezt
le a Be ve ze tés ben, és
vit te vég hez kö vet -
ke ze te sen a bűn bá -
nat és a meg bo csá -
tás gon do la tát, kü lö -
nö sen ami kor a Pró -
nay Sán dort vé dő
Szé kács Jó zse fet ér té -
ke li: „…fel ügye lői
tisz te idő sza ká ban a
ma gyar nyelv ter -
jesz té se ér de ké ben
so kan fo nák esz kö -
zök höz nyúl tak, a
ma gyar nyel vet erő szak kal akar ták
ter jesz te ni, rá kény sze rít ve az ide gen
aj kú a kat, hogy az igét olyan nyel ven
hall gas sák, ame lyet nem ér te nek.
Ez azt je len ti, hogy a leg szen teb bet,
a val lást a nyelv nek ren del ték alá.”

Igen be szé des a re for má tus Pa tay
Pál em lék be szé dé nek idé zé se is:
„Nyílt, bá tor, fér fi as el já rás volt Szé -
kács ré szé ről, hogy egy há za fel ügye -
lő jé nek em lé két meg véd te, és a túl -
zó ma gya ro sí tás sal szem ben meg
mer te mon da ni az evan gé li um ta ní -
tá sát a nyel vi kér dés ről.”

Ez a bá tor ság árad a szlo vák vo nat -
ko zá so kat be mu ta tó Ma tus Lász ló ta -
nul má nya i ból is. A bá tor szó ki mon -
dás tu do má nyos ku ta tá sok ered mé -
nyei alap ján le het sé ges. Ma tus Lász -
ló írá sai a szlo vák tu do mány nak is újat,
hi te le set mon da nak, ugyan úgy, ahogy
Bö röcz Eni kő le vél tá ri bú vár ko dá sai.

A kö tet sar ka la tos tu laj don sá ga a
szer zők té ma sze re te te s a sze re tet ere -
jé nek, pél dá já nak be mu ta tá sa, mint
az Lang Mi hály fi lant ro piz mu sá nak
vagy Győry Vil mos ál do za tos pa pi
mun ká já nak is mer te té sé vel tör tént. A
negy ven hét éve sen, szin te szol gá lat
köz ben el hunyt lel készt egyéb ként
Bachát Dá ni el bú csúz tat ta.

Ez a szép kö tet ta nús ko dik a sza vak
gyó gyí tó ere jé nek al kal ma zá sá ról,
ami kor Ma tus Lász ló a Kol lár–Ka davý
né zet el té rés is mer te té se kor az al föl -
di és fel föl di szlo vá kok gya kor la tát em -
lí tet te, és meg ta lál ha tók a könyv ben
a ma gyar ho ni evan gé li ku sok…

Adós sá gok ezek, hi szen az uhors -
ký nak ez a ma gyar ho ni szó len ne a
meg fe le lő je, mi ként az ősi Fel föld is
al kal ma sabb meg ne ve zés, mint a
szlo vá kok nak oly rossz em lé kű Fel -
vi dék mai fel újí tá sa. 

Zász ka licz ky Pé ter gaz dag írá sá nak
té mánk szem pont já ból szá mom ra
leg fé nye sebb fe je ze te a már em lí tett
Szé kács Jó zsef gyü le ke zet épí tő te vé -
keny sé gé ről szó ló. Egy he lyen így fo -
gal maz: „…a hit kö zös sé gét ne ren -
del jük alá a nyelv nek…” – re a gál
Zsi vora György ke mény sza va i ra,
aki an nak ide jén in kább le vá gat ta vol -
na a ke zét, mint sem né me tül ír ta vol -
na a jegy ző köny vet.

Zász ka licz ky sze rint Szé kács tü rel -
mes volt, „tud ta, hogy az idő ne ki
dol go zik”. Mi vi szont mer jük ki -

mon da ni azt is: az
idő Pes ten a ma gya -
ro so dás nak dol go -
zott. Az idők fo lya -
mán így ala kult ki
az a gya kor lat, hogy
kü lönb ség van a
nem zet és a nem ze -
ti sé gek kö zött, sőt
van nak „szlo vák ma -
gya rok” és „ma gyar
szlo vá kok”.

A há rom em lék -
táb la min den kit
meg győz het a De ák
tér hi té ről, sze re te té -

ről, jó aka ra tá ról, böl cses sé gé ről. És
mind ez re ményt ad a foly ta tás ra: a
szlo vák ság meg is me ré sé re, egy ko ri
kö zös ér té ke ink fel fe de zé sé re. Hi tünk
sze rint nincs le he tet len, hi szen ha
akar juk, he gye ket moz dít ha tunk el.

Az em lék táb lák, a könyv, a De ák
té ri pün kösd az ige kö zös meg ér té -
sét su gall ja, hogy a ma gyar vagy a
szlo vák ne te kint se ide gen aj kú nak
egy mást, mint ahogyan 1787-ben
nem te kin tet te an nak.

Sőt Mic hal Mi los lav Hodža, a
nagy szlo vák evan gé li kus tri ász tag -
ja 1846–47-ben így ér velt: „Ne üt köz -
zünk meg azon, hogy Ma gyar or szá -
gon nem is me rik el a mi szlo vák
nem ze ti sé gün ket… ez olyan kü lön -
le ges ség Ma gyar or szá gon, hogy nincs
még ke ret szá má ra…” Te kin te tes,
ne mes, nem ze tes urak „ugyan olyan
szlo vá kok, mint mi, és mi ugyan olyan
ma gyar or szá gi ak va gyunk, mint ti… 

Vol tak idők, ami kor az Il léšhá zy -
ak, Ré vayak, Tur zók, Štanžičok,
Veše lí ni ek, Pod maňic kik, Pro nayak
ma gán és nyil vá nos éle tük ben a vár -
me gyék kel szlo vá kul le ve lez tek, szlo -
vák szo ká sok sze rint tár gyal tak kö -
zös ha zánk dol ga i ról. Vol tak idők,
ami kor egy Pod maňic ki, Pong rác,
Zmeškal, Plat thy, Amb ró zi szlo vák
köny ve ket írt.”

A kö tet név mu ta tó ja, a szer zők és
sze rep lők élet raj zi ada tai egy va la -
mi ko ri nagy kö zös sé get sej tet nek,
amely nek hit bé li, szel le mi új ra -
egye sí té se a pün kös di sze re tet lán -
gok se gít sé gé vel bi zo nyá ra nem le -
he tet len.

A szerző a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem nyugalmazott docense

Sze re tet lán gok a De ák tér ről

A Ma gyar Nem ze ti Bank öt ezer fo -
rin tos cím le tű em lék ér me ki bo csá tá -
sá val em lé ke zik meg a De ák té ri
evan gé li kus temp lom fel szen te lé sé -
nek két szá za dik év for du ló já ról. Az
ér me a ma gyar egy há zi épí té szet re -
me ke it be mu ta tó so ro zat ne gye dik
da rab ja.

Az Sz. Egyed Em ma ter vez te em lék -
ér me elő lap ján a bu da pes ti De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ol tá rá nak
áb rá zo lá sa lát ha tó. Szé lén, fel ső kör -
irat ban a „Ma gyar Köz tár sa ság”, al só
kör irat ban az „5000” ér ték jel zés, va -
la mint a „fo rint” fel irat ol vas ha tó. A

két kör ira tot a temp lom szen te lé sé nek
év szá ma (1811) és az ér me ve ré sé nek
éve (2011) vá laszt ja el egy más tól. Az
em lék ér me hát lap ja mai for má já ban
áb rá zol ja a temp lom épü le tét, amely -
nek ké pe alatt Sz. Egyed Em ma ter ve -
ző mes ter je gye lát ha tó, szé lén fel ső
kör irat ban pe dig a „De ák té ri evan gé -
li kus temp lom” fel irat ol vas ha tó – tá -
jé koz tat ta az Ma gyar Táv ira ti Iro dát
a Ma gyar Nem ze ti Bank.

Az ér me 925 ez re lék fi nom sá gú
ezüst ből ké szült, sú lya 31,46 gramm,
és össze sen 8000 da rab ké szít he tő
be lő le.

A De ák té ri temp lo mot 1811 pün -
kösd jén szen tel ték fel. A ter ve zés sel
elő ször Kra usz Já nost bíz ták meg, aki
azon ban rö vid del a mun kák meg kez -
dé sét kö ve tő en el hunyt. A ter ve zés
foly ta tá sá ra 1799-ben Pol lack Mi -
hályt kér ték fel.

A múlt kedd óta kap ha tó ér me a
ma gyar egy há zi épí té szet re me ke it
be mu ta tó so ro zat ré sze; ko ráb bi da -
rab ja in az esz ter go mi ba zi li ka, a
deb re ce ni re for má tus Nagy temp -
lom és a bu da pes ti Do hány ut cai zsi -
na gó ga lát ha tó.

d For rás: MTI

Em lék ér mét ad tak ki a De ák té ri temp lom ju bi le u má ra

b A De ák té ri temp lom fel szen te -
lé sé nek két szá za dik év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett pün -
kös di ün nep ség so ro za tot Szlo vá -
ki á ból és Prá gá ból ér ke zett ven -
dé gek is meg tisz tel ték je len lé -
tük kel, il let ve szol gá la ta ik kal.
Hi szen – mint köz tu do má sú – a
kez det kez de tén a De ák tér a
szlo vák aj kú hí vek temp lo ma is
volt, a har minc évig ott szol gá -
ló Ján Kol lár lel kész pe dig a
szlo vák kul tú ra és iro da lom je -
len tős sze mé lyi sé ge. 

A pün kösd el ső nap já nak dél előtt jén
meg tar tott ün ne pi is ten tisz te let, va -
la mint az em lék táb la-ava tá sok után
a bu da pes ti Szlo vák Aj kú Evan gé li -
kus Egy ház köz ség tag jai a Rá kó czi úti
Lu ther-ud var ban ta lál ha tó ká pol ná -
juk ba in vi tál ták a ven dé ge ket, ahol az
egy kor az anya gyü le ke zet ben szol gá -
ló Ján Kol lár tisz te le té re össze ál lí tott
kis ki ál lí tás fo gad ta őket.

Az együtt lé tet meg tisz tel te je len lé -
té vel, és kö szön töt te a gyü le ke ze tet
Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke, Mi lan
Kriv da szlo vák püs pök, Pe ter Weis, a
Szlo vák Köz tár sa ság bu da pes ti nagy -
kö ve te, továbbá Fu zik Já nos, az Or szá -
gos Szlo vák Ön kor mány zat el nö ke. A
Ha tá ron Tú li Szlo vá kok Hi va ta lá nak
kép vi se le té ben jelen volt Mag da lé na
Gri ga ro vá, és kül dött ség ér ke zett
Mo sóc ról (Mo sov ce), Ján Kol lár szü -
lő he lyé ről Ive ta Pet ro vá lel kész nő ve -
ze té sé vel.

A prá gai szlo vák gyü le ke ze tből Ja -
ros lav Krat ka lel kész és Ja na Ha luk -
ová pres bi ter vett részt az együtt léten
(utób bi ré vén a prá gai Ján Kol lár
Egye  sü let is kép vi sel tet te ma gát a
ren dez vé nyen), és je len volt az ün nep -
lők kö zött a Szlo vák Nem ze ti Könyv -
tár né hány mun ka tár sa is.

A kö szön té sek el hang zá sa után
kon fe ren cia kez dő dött dr. Gyi vi csán
An ná nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Szláv Fi lo ló gi ai Tan -
szé ke pro fesszo rá nak mo de rá lá sá val,
mely nek fő té má ja Kol lár te vé keny -
sé ge és je len tő sé ge volt a pes ti gyü -
le ke zet éle té ben. 

Ma tus Lász ló tör té nész a De ák té -
ri anya gyü le ke zet ből va ló ki vá lás,
az ön ál ló so dás tör té ne té ről tar tott
elő adást. Kiss Szem án Ró bert egye -

te mi do cens re fe rá tu mát Kol lár élet -
út já ról, je len tő sé gé ről dr. Zsi lák Má -
ria ol vas ta fel és for dí tot ta ma gyar -
ról szlo vák ra.

(Zász ka licz ky Pé ter nyu gal ma zott
Deák téri lel kész be teg sé ge mi att
nem le he tett je len, elő adá sa így saj -
ná la to san el ma radt.)

Kol lár mo só ci szü lő há zá nak re -
no vá lá sá ról szólt a Szlo vák Nem ze ti
Iro dal mi Mú ze um tu do má nyos
mun ka tár sa, a Tu róc szent már ton -
ból (Mar  tin) ér ke zett dr. Jo zef Be -
ňovský.

A tar tal mas, meg hitt együtt lét kö -
tet len, ba rá ti be szél ge tés sel zá rult.

* * *

Mi lan Kriv da szlo vák püs pök pün -
kösd má so dik nap já ra a ke len föl di
gyü le ke zet be ka pott meg hí vást ige -
hir de té si szol gá lat ra. Pré di ká ci ó já nak
alap igé jé ül Gal 5,22-t vá lasz tot ta a Lé -
lek gyü möl cse i ről. Ha be tölt min ket
a Szent lé lek, ter mé sze tes sé vá lik a lel -
ki gyü mölcs ter més. Lát ha tó vá vá lik
kör nye ze tünk szá má ra is a sze re tet,
az öröm, a bé kes ség, a jó ság gyü möl -
cse – he lyez te az egy be gyűl tek szí vé -
re a ven dég ige hir de tő.

Dr. Blázy Ár pád, a meg hí vó, il let -
ve há zi gaz da lel kész kö szön tő jé ben
el mond ta: több éves – Né met or szág -
ból ere dő – ba rá ti, test vé ri kap cso -
lat fű zi őt a szlo vák püs pök höz.

A je len lé vők egyet len test vé ri kö -
zös ség ként tér del tek Urunk meg te -
rí tett asz ta lá hoz, meg ta pasz tal hat ták
a Szent lé lek „egy szív vé és egy lé lek -
ké” te vő mun ká ját, azt, hogy ahol je -
len van Urunk Lel ke, ott ma is át él -
he tő a pün kösd cso dá ja: el tűn nek a
vá lasz fa lak, a nyel vi ne héz sé gek, a
meg nem ér tett sé gek, és mind ezek
he lyett test vé ri sze re tet kö zös ség for -
má ló dik.

Az is ten tisz te let vé gén a hí vek
örö mü ket és kö szö ne tü ket fe jez ték ki
a szlo vák püs pök szol gá la tá ért. „Most

meg ta nul tam egy szót: po koj, vagy -
is bé kes ség” – mond ta egyi kük. Igen,
ez na gyon fon tos, hi szen mind annyi -
szor így kö szö nünk el egy más tól az
is ten tisz te let vé gén: „Le gyen bé kes -
ség kö zöt tünk!”

A pün kös di ün nep ség so ro zat fe hér
asz tal mel lett zá rult, kö tet len, test vé -
ri, ba rá ti esz me cse ré vel.

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da, 
a Szlo vák Aj kú Evan gé li kus

Egyház köz ség lel ké sze

Kö zös pün kös di
ün nep lés szlo vák

test vé re ink kel

Gulácsiné Fabulya Hilda, Mi lan Kriv da szlovák püspök (középen) és Blázy
Árpád a kelenföldi templomban

g Kä fer Ist ván
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Vi szály ko dás tól han gos min den nap -
ja ink ban nem ré gen röp pent fel egy hír,
amely nek ré vén nem ze ti imád sá gunk,
a ma gyar him nusz ke rült az új sá gok
cím ol da lá ra. Mind ez egy mi nisz te ri
be je len tés kap csán, amely – vé le mé -
nyem sze rint – kö zel nem ak ko ra hír,
mint amek ko rát csi nál tak be lő le. A
szen zá ció haj hász (vagy ép pen tá jé ko -
zat lan) új ság írók on tot ták a leg kü lön -
bö zőbb cí me ket: Új ra hang sze rel ték
a Him nuszt; Rét he lyi új Him nuszt ja -
va sol az év zá rók ra; Fel hasz ná ló ba rát
Him nuszt tett köz zé Rét he lyi; stb. 

Ter mé sze te sen aki nem jár utá na a
va ló ság nak, az jog gal há bo ro dik fel, ki -
nek és mi lyen ala pon van jo ga be le kon -
tár kod ni Er kel és Köl csey nagy sze rű
mű vé be, és meg té vesz tett sé gé ben nem -
ze ti ér zel me it lát ja meg tá ma dott nak.

A kü lön bö ző in ter ne tes por tá lo kon
ilyen, fél re ér té sen ala pu ló be jegy zé sek
ol vas ha tók: „Hogy mer nek hoz zá -
nyúl ni?” „Már Ko dály Zol tán és Illyés
Gyu la sem en ge dett Rá ko si nyo má sá -
nak, aki egy szo ci a lis ta him nusz meg -
írá sá ra szó lí tot ta fel őket.”

Má sok ar ra gon dol tak, ha ép pen
az if jú ság a hi vat ko zá si alap, nincs
messze az idő, ami kor akár ro cko sí -
tott for má ban is tör vény be ik tat -
hat ják ma gyar him nu szun kat. Mind -
ezt erő sí tik azok a „jó po fa” vi deo kli -
pek, ame lyek in kább frics káz zák a
Him nuszt, mint sem se gí tik el fo ga dá -
sát az if jú ság kö ré ben. 

En gem fel há bo rí tott a Nagy nem -
ze ti ének óra cí mű össze ál lí tás, amely -
ben a Him nusz hát rá nya it bi zony gat -
ják, és – Er kel lel szem be ál lít va – po -
zi tív pél da ként hoz zák fel a ma di va -
tos Mi zu cí mű pop li mo ná dét, amely
né hány han got hasz nál csak. És már -
is ala kul tak kis lét szá mú, de han gos
cso por tok, amelyek a „vi dá mabb
him nuszt sze ret nénk” kö ve te lést tűz -
ték zász la juk ra. Nem is be szél ve ar -
ról a ze ne szer ző ről, aki a Him nuszt
– kor sze rűt len sé gét han goz tat ván
– úgy akar ná meg ja ví ta ni, hogy át ír -
ná a szö ve get, bár leg in kább Köl csey
so ra i ból me rít ve. 

De hát mi is tör tént va ló já ban? Új -
ra hang sze rel ték vagy más har mó ni -

ák kal lát ták vol na el Er kel Him nu -
szát? Szó sincs ró la! Rét he lyi Mik lós
mi nisz ter csu pán a Him nusz hang ne -
mét ja va sol ja meg vál toz tat ni, vagy -
is hogy az ere de ti G he lyett D le gyen
a nem ze ti imád ság kez dő hang ja. Er -
kel ugyan is Esz-dúr ban, ze ne kar ra és
kó rus ra ír ta a mű vet, amely tény leg
tar tal maz az át lag em ber szá má ra
ne he zeb ben ki éne kel he tő, ma ga sabb
han go kat is.

De hát nincs új a nap alatt: az egy -
há zi ko rál köny vek, éne kes köny vek (a
ka to li kus Szent vagy, Uram!, a Re for -
má tus ko rál könyv) már ré gen B-
dúr ban köz lik a nem zet imád sá gát,
és a 2003-ban szer kesz tett Bap tis ta
gyü le ke ze ti éne kes könyv ben is így
ta lál ha tó meg. Vagy is, ahogy mon -
da ni szok ták, a hír „nagy hű hó sem -
mi ért”. 

A ma gyar szív akár az Esz-dúr ban,
akár a B-dúr ban fel csen dü lő him -
nuszt meg hall va ün ne pi ér zé sek kel
te lik meg, és az sem baj, ha még a
könnyünk is ki csor dul. 

g Ma ro si Nagy La jos 

Va ló ban meg újul a him nu szunk?

b Akár Czön dör Ist ván lel készt is
ki köl csö nöz he tik a für dő zők egy
be szél ge tés re nyá ron a ba la ton -
bog lá ri stran don. Az újí tó szel -
le mi sé gű evan gé li kus pap nak
nem ez az el ső kü lö nös öt le te.

Köz hellyel él ve azt mond hat nánk:
élet tel töl töt te meg Ba la ton bog lár
evan gé li kus temp lo mát Czön dör Ist -
ván, aki 2009 óta szol gál a vá ros ban.
Az óta áll elő egy re gyak rab ban rend -
ha gyó öt le tek kel, melyek nek kö szön -
he tő en el mond hat ja: ko ráb ban temp -
lom ba so ha nem já ró em be rek lel kes
kö zös sé ge ve szi kö rül a gyü le ke ze tet.

Ba ba-ma ma kört mű köd tet nek,
ifi klu bot és gos pel kó rust hoz tak lét -
re, mo to ros is ten tisz te le te ket tar ta -
nak, leg kö ze lebb pe dig el in dít ják a
strand-lel ki gon do zást. Mind eköz -
ben csep pet sem bán ják, ha az ese -
mé nyek ven dé gei ja va részt nem
evan gé li ku sok vagy épp nem val lás -
gya kor ló em be rek.

– Nem cé lunk el csá bí ta ni más fe -
le ke ze tek től a hí ve ket – mond ta
Czön dör Ist ván az zal kap cso lat ban,
hogy pél dá ul a ba ba-ma ma kör be ja -
va részt ka to li kus és re for má tus anyu -
kák jár nak. – A cél az, hogy vé gül

min den ki ta lál ja meg a he lyét a sa ját
gyü le ke ze té ben. Ha csak annyit
érünk el, hogy ott ak tí vabb lesz, az -
zal már nyer tünk, hi szen a mi glo bá -
lis cé lunk, hogy a ke resz tény ség fe -
lé ve zes sük az em be re ket. Hogy ezt
ki hol ta lál ja meg, az ne kem eb ből a
szem pont ból nem dön tő – fo gal ma -
zott a lel kész.

Czön dör Ist ván úgy vé le ke dik:
szám sze rű en az evan gé li ku sok ke ve -

seb ben van nak, s ez szá má ra egy út -
tal azt je len ti, „a szük ség nagy úr”,
ma gya rul né mi kre a ti vi tás ra van
szük ség, ha a gyü le ke zet ve ze tő je ként
azt sze ret né, hogy le gyen „után pót -
lás”. Kre a ti vi tás ból már pe dig nem
szen ved nek hi ányt Bog lá ron, ahol rö -
vi de sen csa lá di is ten tisz te le te ket in -

dí ta nak, a Hét ház ut cá ról Se ven
Hous es név re ke resz telt gos pel kó ru -
suk pe dig túl van el ső fel lé pé sén.

– Ez az el múlt hó na pok si ker -
szto ri ja – mond ta a lel ki pász tor, aki
egyéb ként „ka mi ka ze ak ci ó nak” ne ve -
zi egy-egy öt le tét, ugyan is több me -
rész kez de mé nye zé sé nek a ki me ne -
te lét érez te bi zony ta lan nak ele in te.

Az idő vi szont őt iga zol ta, a kó rus el -
ső pró bá ján pél dá ul tu cat nyi ér dek -
lő dő je lent meg, má sod szor pe dig
már több mint hú szan éne kel ték a
spi ri tu á lé kat. Az tán a gos pel kó rus -
ból nőtt ki az ifi klub is.

– Az ifi klub ra azért va gyok büsz -
ke, mert azt a ti zen éves kor osz -
tályt tud tuk meg szó lí ta ni, me lyet
egyéb ként na gyon ne héz el ér ni – fej -
tet te ki Czön dör.

A lel kész rend sze re sen vé gez a fi -
a ta lok kal ka ri ta tív te vé keny sé get,
és rész ben ve lük kép ze li el az idén
nyá ron in du ló strand-lel ki gon do -
zást. A fi a ta lok kéz mű ves ke dést és
kü lön fé le „em ber kö ze li” fog lal ko zá -
so kat tar ta ná nak a stran don, mi köz -
ben őt, a lel ki pász tort pél dá ul – „élő
könyv tár” jel leg gel – ki köl csö nöz -
het nék a ven dé gek egy be szél ge tés -
re. Czön dör Ist ván ugyan is úgy vé -
li: a vi lág vál to zik, s az egy há zak te -
vé keny sé ge ma már nem me rül het
ki ab ban, hogy szé les re tár ják a
temp lom ka pu ját, és vár nak, ha -
nem ne kik kell oda men ni ük, ahol az
em be rek van nak. Eköz ben vi szont
hang sú lyoz za: szó sincs ar ról, hogy
bár me lyik kez de mé nye zé sük té rí tés
len ne.

– Ez nem di rekt evan gé li zá ció.
Ezek a tö rek vé sek egész egy sze rű en fa -
la kat dönt het nek le – je len ti ki. Úgy
vé li, pél dá ul a gye rek zsi vaj az élet ré -
sze, így az tán sen ki ne le pőd jön meg,
hogy a temp lo muk ba lép ve kis asz talt,
szí nes ce ru zá kat és ki fes tő ket pil lant
meg el ső ként, s azt mond ják a be té -
rő nek: szí ve sen lát ják, mert az ő
temp lo muk olyan, mint egy meg te rí -
tett asz tal, mely hez bár ki le ül het, és el -
ve he ti, ami re szük sé ge van ak kor is, ha
egyéb ként hit hű ka to li kus, és ak kor is,
ha hosszú ha jú, bőr dzse kis mo to ros.

g Fü le ki Tí mea

Ki le het köl csö nöz ni a lel készt
a ba la to ni stran don

Ki ál lí tá sok és an gol nap kö zi
A ba la ton bog lá ri evan gé li kus temp lom a nyá ri kép ző mű vé sze ti ki ál -
lí tá sok egyik hely szí ne ként is be kap cso ló dott a vá ros vér ke rin gé sé -
be az utób bi évek ben, de a fa la kon lát ha tó gon do lat éb resz tő al ko tá -
so kon túl sok más sal is ta lál koz hat nak ná luk a ven dé gek. A kö vet ke -
ző né hány hét prog ram já ban gos pel kó rus pró ba és grill par ti, csa lá di
is ten tisz te let, an gol nyel vű nyá ri nap kö zi és a nyi tott temp lo mok éj -
sza ká ja is sze re pel.

d For rás: son line.hu

Az óri ás fák. Ré gi ba rá to mat kí sé rem
a busz vég ál lo má sá ig. Ko ra haj nal
van, alig jár va la ki a kör nyé ken. El bú -
csú zunk, in te ge tünk, ki tud ja, lát juk-e
még egy mást.

Vissza fe lé a ke resz te ző dés nél ész -
re ve szem a min dig szép, gon do zott
ker tet. A ha tal mas hárs fát. Ed dig el -
ke rül te a fi gyel me met, hogy mi lyen
gyö nyö rű és mél tó ság tel jes. Hű vös,
sö tét lomb jai kö zött ezüst csil lo gás,
ma dár röp pen fel ső ágá ról az ég fe lé.
Sen ki nem tud ja meg fej te ni a tit kot,
mi okoz za, hogy bent a ma gá nyos nö -
vény óri ás meg te le pe dett. Ő és tá vo li
tár sai a ter mé szet szé les mú ze u má -
ban él nek, sar jad nak to vább, me leg -
ben és hi deg ben a fény be márt ják cso -
dás lomb ko ro ná ju kat, hogy erőt me -
rít se nek az új és új évtizedekhez. 

* * *

Csil lag ké pek. Az an tik vá ri um ban
ré gi, ér de kes kö tet re buk ka nok. A Pa -
lomar ob szer va tó ri um ban ké szült
fel vé te lek vá lo ga tá sa tu dós ma gya rá -
za tok kal. Az öt mé te res át mé rő jű tü -
kör len csé vel ké szült fo tók vég te len bi -
ro da lom ról hoz nak hír adást. A mil -
lió fény évek ről üze nő köd fol tok le be -
gő csil lag tes te ket mu tat nak, sű rű ga -
la xi so kat. Mint ősz haj na li sző lő für -
tök, úgy ta pad nak össze a gyöngy pá -
rás vi lág űr ben. Mond ják, mind egyik
mö gött mil li árd és mil li árd nap rend -
szer van, a mi enk hez ha son ló köd -
füst ra gyo gás sal. Ol va som, és pró bá -
lom el kép zel ni az iszo nya tos szá -
mo kat, össze füg gé se ket. Mi előtt föl -
de reng ne a vá lasz, min dig ag gó dó
anyám sza vai jut nak eszem be. Ég bolt -
tér ké pek fö lé ha jol va je gyez te meg:
„Meg há bo rodsz, ha ezt né ze ge ted!” 

* * *

Tho mas Mann: Nap ló. Ré gen ol vas -
tam, most új ból el fo gott a kí ván csi -
ság. 1940-ben ve tet te pa pír ra el ső
gon do la ta it, és 1955-ben fe jez te be a
nap lót, fel so rol va so ka so dó be teg sé -
ge it. Nagy író, bölcs em ber jegy ze tei,
jó ol vas ni, és vissza la poz ni het ven
évet az idő ben. Tu dó sí tás egy chi ca -
gói nap ról: „Reg ge li Mrs. Roo se velt
tár sa sá gá ban, majd kok tél az el nök
dol go zó szo bá já ban. Át ad tam ne ki a
War and De moc racy bib lio fil ki adá -
sát ez zel az aján lás sal: „To F. D. R.,
Pres ident of the U. S. and of a com -
ing bet ter world.” Az után ke se reg,
hogy hi deg volt a ká vé, s megint li -
ba máj és pezs gő volt az ezüst tál cán.
Tíz ol dal lal ké sőbb meg ál la pít ja,
hogy a há bo rú va ló szí nű leg nem ér
vé get, de tisz táb ban lá tunk majd.
Bosszan ko dik, hogy nem tud nak
sze rez ni a meg szo kott ku bai szi var -
ból, s Eu ró pá ban a lán gok tól per zselt
fron to kon ez ré vel, száz ez ré vel es nek
el a ka to nák… 

* * *

Vak fér fi. A met rón, ke zé ben az
alu mí ni um bot. Kö zé pen ta lál ma gá -
nak ülő he lyet; há ti zsák ja meg pa kol -
va ke nyér rel, liszt tel és cu kor ral.
Ma gas és erős. Te nyér nyi, fe ke te
bőr kö té ses Braille-köny vet la poz.
Időn ként meg áll, el gon dol ko dik,
majd to vább foly tat ja. A vé gén be -
csuk ja, és fé lig han go san a Mi atyán -
kot mond ja. „Ugye, mi lyen gyö nyö -
rű!” – for dul fe lénk, és mo so lyog va
meg érin ti a mel let te ülő fi a tal nőt, aki
gyer me két öle li kar já val. 

* * *

Olasz Fe renc-ki ál lí tás. A je les fo tog -
rá fus, film ren de ző négy év ti zed anya -
gát mu tat ja be a Vár ne gyed Ga lé ri -
á ban. Mind örök kön örök ké cí mű
köny vé nek ars po e ti cá ja min dent

el mond a szer ző ről: „Stat crux dum
vol vi tur or bis. Fo rog a vi lág, de áll a
ke reszt. Ál lunk ke reszt je ink tö vé -
ben, me lyek össze kö tik az eget és a
Föl det. Az idő és az örök ké va ló ság
kö zép pont jai. Ke reszt je ink a ket tős
szö vet ség. Ég és Föld, Is ten és em ber
kö zött. Jé zus szü le té sé nek 2000. év -
for du ló ján nem csak ma gunk kal, de
ke reszt ha lá lá val is szem be sül nünk
kell.” Gye rek ko rá ban ta lál ko zott az el -
ső út szé li ke resz tek kel, s ezek az óta
is kí sé rik, mint út ba iga zí tó je lek.
Szü lő fa lu ja ve szen dő ér té ke it, tisz ta-
szép pa raszt em be re it fény ké pez te, s
be szé des, fá radt ar co kat. A Kár pát-
me den ce leg tá vo lab bi vi dé ké re is el -
ment, hogy kép re ment sen egy-egy
pusz tu ló temp lo mot vagy szél ver te
ro mot. Ha job ban meg néz zük, fel tű -
nik, hogy a sű rű ho mályt va la mi lé -
lek mé lyé ből jö vő ra gyo gás tö ri át.
Olasz Fe renc ké pei ki ál tá sok egy Is -
ten nél kü li vi lág ban. A re mény csen -
des bi zony sá gai ki sza kít va az idő ből.

* * *

Er dei nyár. Vá rat la nul föl ke re ked -
tünk, és el sé tál tunk a kö ze li li be gő -
höz. Az zal föl, majd to vább, és egy-
két ki lo mé ter után már a dél utá ni he -
gyek közt bo lyong tunk. A sű rű fél ho -
má lyos er dő ben. Arany fény buj -
kált, a pom pás lom bo zat sö tét zöld -
je ra gyo gott, mint ha messzi év szá za -
dok ból fe lej tet ték vol na itt. Hosszú
órák tel té vel idős há zas pár ral ta lál -
koz tunk. Fém bot tal, ne héz há ti zsák -
kal, vas tag re cé jű ba kancs ban olyan
fris sen me ne tel tek, akár a kí ván csi fi -
a ta lok. Mi re kö szön tünk vol na, már
el is tűn tek az ös vé nyen. Le ül tünk, és
cso dál tuk a szó lí tó csön det. A nyár
tel jes hang sze re lé se zen gett a ki lob -
ba nó al ko nyat ban.

* * *

Van Gogh le ve lei. A fe le sé gem től
kap tam a kü lö nös és ked ves kö te tet.
Van Gogh úgy írt The ó nak, ahogy a
leg jobb ba rá tok be szél nek egy más -
sal. Üze net, ami kor is ten ke re sé sé ről
szá mol be, a fes té szet fel fe de zett
cso dá já ról. A má sik, ami kor lel ke sen
ar ról ír, hogy Dél-Fran cia or szág
mi lyen gyö nyö rű, tob zó dik a szí nek -
ben. 1889 so pán ko dó és bo csá nat ké -

rő so rai: mi lyen drá ga a pa pír, a vá -
szon, a fes ték. „Pa nasz nél kül szen -
ved ni – ír ta 1890 már ci u sá ban –, ez
az egyet len fel adat, amit meg kell ta -
nul ni az élet ben. Ked ves öcsém,
ta lán leg jobb, ha ki gú nyol juk eze ket
a kis nyo mo rú sá ga in kat. Vál lald
fér fi a san a ma gad ré szét, és menj
ren dü let le nül a cé lod fe lé. Mi, mű -
vé szek, a mai tár sa da lom ban csak
össze tört kor sók va gyunk.” A sze -
gény ség, be teg ség, el ke se re dett
mun ka fel őröl te fi a tal éle tét. Mű vei,
me lyek éle té ben nem kap tak vissz -
han got, ha lá la pil la na tá ban él ni
kezd tek, ra gyog ni nem mú ló
fénnyel. Ez tör tént a zse ni á lis fes tő -
vel. És Bar tók kal és Krú dy val és Jó -
zsef At ti lá val.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

Czöndör István
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Az egye tem re ke rü lés sel együtt já ró
hir te len kör nye zet vál to zás szin te
min den ki nek meg rá zó él mény – fő -
leg azok nak, akik a kö zép is ko lá ban la -
kó he lyü kön ta nul tak. Bi zony ta lan ság
és a gyö kér te len ség ér zé se lesz úr rá
min den kin, aki elő ször sza kad el ott -
hon ról, hi szen is me ret len a hely, ide -
ge nek az em be rek, újak a szi tu á ci ók,
ame lyek ben meg kell tud ni fe lel ni. En -
nek a lel ki nyug ta lan ság nak a fel ol dá -
sa a kol lé gi um kö zös sé gé nek fon tos
fel ada ta, amely nek egyik, ál ta lunk
meg ha tá ro zó nak tar tott ré sze a hit -
élet se gí té se, tá mo ga tá sa, erő sí té se.

Mi nél több le he tő sé get sze ret -
nénk ad ni a hall ga tó ink nak ah hoz,
hogy meg áll ja nak, el csen de sed je nek
a na pi ro ha nás ban. A le he tő leg -
meg fe le lőbb kör nye zet biz to sí tá sá ra
tö rek szünk, hogy Is ten sze re te tét
át él hes sék a kö zös ség ben.

En nek egyik leg fon to sabb al kal ma
a kedd es ti áhí tat. Min den ked den lel -
ké szünk, Bart hel-Rú zsa Zsolt há rom -
ne gyed órás el csen de se dést tart, mely -
nek so rán vál to za tos mó don – ige hir -
de tés sel, me di tá ci ó val, imák kal és
éne kes di cső í tés sel – for du lunk Is ten -
hez. Az áhí ta to kon – ér te lem sze rű en
– nem kö te le ző a rész vé tel, ám re mek
al kal mak ar ra, hogy rend sze res sé -
gük kel se gít sék a spi ri tu á lis el mé lyü -
lést, old ják a min den na pok fe szült sé -
ge it, hogy az is te ni je len lé tet mi nél
gyak rab ban érez zük és ke res sük. 

A kol lé gi um ban sem egy for mák az
em be rek – ha bi tus ban, stí lus ban,
hu mor ban, ta nul má nyok ban ugyan -
úgy kü lön böz nek, mint a hit ben.
Van nak, akik ko ráb bi ak tív gyü le ke -
ze ti éle tük mi att könnyen meg ta lál -
ják a min den nap ja ik ban Is ten cse le -
ke de te it, nem okoz ne kik prob lé mát
hoz zá for dul ni és fe lé meg nyíl va el -

mon da ni egy imát; de van nak olya -
nok is, akik nek az éle té ben ed dig még
nem ju tott ve ze tő sze rep Is ten igé jé -
nek, ta lán el ső sor ban azért, mert
nem volt al kal muk meg is mer ni azt.
Így az áhí ta tok min den ki nek szól nak:
azok nak, akik fel is mer ték a Szent írás
fon tos sá gát az éle tük re néz ve, akik
már tud ják, hogy szá muk ra nél kü löz -
he tet len Is ten je len lé te min den pil -
la nat ban, és a ke re sők nek is, akik sze -
ret nék meg ta lál ni a hi tü ket, és igye -
kez nek kap cso lat ba ke rül ni Jé zus
ta ní tá sa i val.

Nagy egy há zi ün ne pek kor (ka rá -
csony, hús vét, pün kösd) és je les kol -
lé gi u mi al kal mak kor (év nyi tó, év -
zá ró) úr va cso rás is ten tisz te le tet tar -
tunk, ze né vel, fel ol va sá sok kal, ver sek -
kel – az itt la kók ak tív rész vé te lé vel.
Az ad ven ti idő szak ban va sár na pon -
ként együtt gyújt juk meg a kol lé gi um
ko szo rú ján a gyer tyá kat, és együtt ké -
szü lünk lel ki ek ben Jé zus szü le té sé nek
ün nep lé sé re ver sek kel, ol vas má nyok -
kal, imád ság gal. 

Az öku me né je gyé ben és is me re te -
ink bő ví té sé nek ér de ké ben ha von ta-
két ha von ta egy szer más fele ke zet -
hez tartozó, nem evan gé li kus lel ki -
pász to rok, pa pok vagy szer ze te sek
tart ják az áhí ta to kat, ame lyek után be -
szél ge tés ke re té ben van le he tő ség
meg is mer ni a meg hí vott egy há zát,
rend jét. Így ta lál koz hat tunk töb bek
kö zött Vá sár he lyi Anz elm örök fo ga -
dal mas ben cés szer ze tes sel a ba kony -
bé li ko los tor ból, va la mint Csó ká si
An na nő vér se gít sé gé vel meg is mer -
ked het tünk a Szent Szív Tár sa ság
(Sac ré Coeur) nő vé re i nek éle té vel is.

A kol lé gi um la kói idén nagy böjt -
ben má so dik al ka lom mal lá to gat -
tak el Ba kony bél be, a Szent Mau ri -
ci usz ben cés ko los tor ba lel ki gya -
kor la tos hét vé gé re. Ré gi ha gyo mány
a kol lé gi um hit éle té ben ez a há rom -
na pos el csen de se dés, mely nek so rán
le he tő ség van mind egy más sal, mind
pe dig Is ten nel el mé lyül tebb kap cso -
lat ki ala kí tá sá ra. A lel ki gya kor la tok
rend sze res prog ram jai a bib li o drá -
mák, Ba kony bél ben emel lett vé gig -
jár tuk a he lyi stá ci ót, va la mint ki sebb
ker ti mun ká kat vé gez tünk a mo -
nos tor kö rül.

Spi ri tu á lis al kal ma ink ál tal sze ret -
nénk a kol lé gi um ban la kók hi tét
élő vé ten ni és se gí te ni, hogy a hét
min den nap ján kö zel érez zék ma gu -
kat Is ten hez. Mind ezt a mai kor
nyel vén, iro da lom mal, ze né vel, jó -
kedv vel.

Spi ri tu a li tás

A szak kol lé gi u mi moz ga lom ma is -
mert for má ját az 1980-as évek ben
hív ták élet re olyan di á kok, akik az
egye te men el sa já tít ha tó tu dás mel lett
plusz is me re tek re és ta pasz ta la tok -
ra kí ván tak szert ten ni, ame lye ket ak -
ko ri ban a hi va ta los ke re tek kö zött
nem kap hat tak meg. A lá tó kör szé -
le sí té se, bő ví té se össze kap cso lód -
ha tott azzal a le he tő sé ggel, hogy a di -

á kok ma guk szer vez ze nek az ér dek -
lő dé si kö rük nek meg fe le lő elő adá so -
kat és kur zu so kat.

A Lu ther Ott hon ban 2000-ben
ala kult szak kol lé gi um, amely a Lu ther
Már ton Szak kol lé gi um ne vet vet te
fel. Je len le gi for má ját 2009-ben nyer -
te el. Mi vel a kol lé gi um la kói szám -
ta lan tu do mány te rü le ten ta nul nak, a
klasszi kus cél, a tu do má nyos is me re -
tek mé lyí té se és fó kusz á lá sa ne he zen
tel je sít he tő. Ezért szak kol lé gi u munk
el ső szá mú fel ada tá nak a kész ség fej -
lesz tést és az ál ta lá nos mű velt ség szé -
le sí té sét te kint jük. 

Ez azon ban egy ál ta lán nem je -
len ti azt, hogy ne biz to sí ta nánk te ret
a szak mai el mé lyü lés nek. A fel sőbb
év fo lya mos di á kok kül ső kon zu lens
ve ze té sé vel úgy ne ve zett mű hely -
mun kát ké szí te nek sa ját szak te rü le -
tük va la mely szű kebb té má já ból,
amely akár majd tu do má nyos di ák -
kö ri dol go zat vagy szak dol go zat
alap já ul is szol gál hat. A kol lé gi um
ala pít vá nya pe dig – pá lyáz ha tó ösz -
tön díj for má já ban – anya gi tá mo ga -
tást is nyújt a te het ség gon do zás je -
gyé ben.

A szak kol lé gi um ön szer ve ző dő,
így sok le he tő sé get kí nál az egyé ni
kez de mé nye zé sek ki bon ta koz ta tá -
sá ra. A kom mu ni ká ci ós, a kö zös sé -
gi, a ta nul má nyi és a pénz ügyi al el -

nök ve ze té sé vel egy-egy lel kes, kis lét -
szá mú csa pat prog ra mo kat szer vez a
kol lé gi u mon kí vül és be lül. A kész -
ség fej lesz tő prog ra mok és tré nin -
gek mel lett fon tos sze re pet ját sza nak
a szak kol lé gi um éle té ben az úgy ne -
ve zett lá tó kör bő ví tő kur zu sok, ame -
lyek ak tu á lis prob lé mák kal és köz ér -
de kű kér dé sek kel fog lal koz nak.

Az utób bi évek ben szá mos ne ves

köz éle ti sze rep lő és a tu do má nyos élet
is mert kép vi se lő i for dultak meg a kol -
lé gi um ban. Elő adást tar tott ná lunk –
töb bek kö zött – And rás falvy Ber ta -
lan volt mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi -
nisz ter, Chi kán At ti la ko ráb bi gaz da -
sá gi mi nisz ter, Gö rög Ibo lya pro to koll -
szak ér tő, Itt zés Já nos, egy há zunk el -

nök-püs pö ke, Je szensz ky Gé za volt
kül ügy mi nisz ter, Kó nya Im re ko ráb -
bi bel ügy mi nisz ter, Ló ránt Ká roly
köz gaz dász, Me zős Ta más, a Kul tu -
rá lis és Örök ség vé del mi Hi va tal ko -
ráb bi ve ze tő je, Pet ré tei Jó zsef volt
igaz ság ügy-mi nisz ter, Schäf fer Er -

zsé bet Pu li tzer-dí jas új ság író, Schnel -
ler Ist ván, Bu da pest ko ráb bi fő épí té -
sze, il let ve Sza bó La jos, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra.

Fon tos nak tart juk to váb bá, hogy
hall ga tó ink evan gé li kus ön tu da tát
is el mé lyít sük. A kol lé gi um alap ve -
tő cél ja a le en dő evan gé li kus ér tel mi -
ség, il let ve ve ze tői ré teg ki ne ve lé se.
Ezt a célt szol gál ja az el ső év fo lya mo -
sok nak szer ve zett val lás is me re ti kur -
zus, il let ve a lá tó kör bő ví tő kur zu sa -
ink egy ré sze is. A val lás is me re ti
kur zus a kol lé gi um va la mennyi új la -
kó já nak kö te le ző, tíz al ka lom ból ál -
ló so ro zat, amely az evan gé li kus fe -
le ke zet mel lett más vi lág val lá so kat,
új pro tes táns moz gal ma kat és szek tá -
kat is be mu tat. Az elő adók kö zül töb -
ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ok ta tói, de rend sze res elő -
adónk nak szá mít pél dá ul a Ma gyar
Isz lám Kö zös ség el nö ke is.

Az utób bi évek ben több kö zös
prog ra mot szer vez tünk az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem mel és az
Evan gé li kus Egye te mi Gyü le ke zet tel,
az ősz fo lya mán pe dig ter ve ink sze -
rint kon fe ren ci át ren de zünk az ál lam
és az egy há zak kap cso la tá ról.

A szak kol lé gi um olyan ki hí vás,
mely le he tő sé get nyújt a sze mé lyes
fej lő dés re, meg ta nít a csa pat mun ká -
ra, s alkalmat kínál ar ra, hogy a hall -
ga tók meg is mer jék né hány, ta lán sa -
ját ma guk előtt is is me ret len kva li tá -

su kat. Le he tő sé g ar ra, hogy sú lyo sabb
tét nél kül pró bál has sák ki szer ve zé -
si ké pes sé ge i ket, ta pasz tal has sák
meg kre a ti vi tá suk ha tá ra it, mi köz ben
a ta pasz ta lat mel lett új is me re te ket
sze rez het nek és kap cso la to kat épít -
het nek.

Lu ther Már ton Szak kol lé gi um

A Lu ther Ott hon 
A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um az egyet len fel ső ok ta tá si kol lé gi u ma
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak. Ahogy egy volt kol lé gis tánk meg -
fo gal maz ta: „A 13. ke rü let szí vé ben, fes tői kör nye zet ben, a volt Láng Gép -
gyár, a szenny víz te lep és az an gyal föl di hő erő mű arany  há rom szö gé ben
el he lyez ke dő pa ti nás épü let (volt mun kás őr lak ta nya) ad ott hont az or -
szág min den pont já ról ér ke ző, ta nul ni vá gyó evan gé li kus fi a ta lok nak. A
kol lé gi um ba bár ki je lent kez het, aki a fő vá ros va la mely egye te mé nek vagy
fő is ko lá já nak hall ga tó ja. Így a fes tő től a ze né szen át a mér nö kig és a böl -
csé szig szin te min den szak nak akad kép vi se lő je. Kol lé gi u mi éle tünk há -
rom meg ha tá ro zó te rü le te a kö zös ség, a szak kol lé gi um és a hit élet.”

A kol lé gi um kö zel nyolc van – el ső sor ban evan gé li kus – di ák nak nyújt
ott hont Bu da pes ten, ta nul ja nak bár mely fel ső ok ta tá si in téz mény ben.
A vi szony lag kis lét szám nak is kö szön he tő en rend kí vül csa lá di as han -
gu lat ural ko dik a fa lak kö zött, így a hit élet, a kö zös sé g, va la mint a szak -
kol lé gi u mi mun ka is egy aránt ak tív, élet tel te li.

A to váb bi ak ban sze ret nénk rész le te seb ben is meg is mer tet ni ol va sóink -
kal a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi u mot. Mind ezt az zal a cél lal, hogy mi -
nél töb bek hez el ér jen jó hí rünk, és mi nél több érett sé gi ző ben fel kelt -
sük a vá gyat, hogy egye te mi, il let ve fő is ko lás éve it eb ben a nem min den -
na pi, sok szí nű, vi dám kö zös ség ben tölt se el.

Kónya Imre

Andrásfalvy Bertalan
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Kol lé gi u munk ban min den év ben
szá mos prog ram szí ne sí ti nap ja in kat,
me lye ket a di á kok szer vez nek ma -
guk nak. El sőként a tan év kez de te
előtt az au gusz tu si fel vé te li tá bor ra
ke rül sor, majd az ott fel vett kol lé gis -

tá kat szep tem ber vé gén avat juk egy
egé szen hé ten ke resz tül, vic ce sen
ko moly pró bák elé ál lít va őket. Töb -
bek kö zött ha tal mas pa la csin ta sü tés,
já té kos fel ada tok meg ol dá sa Bu da -
pest ut cá in, kol lé gi u mi ava tó est ke -

rül a prog ram lis tánk ra, majd gó lya -
bál és az el ma rad ha tat lan el ső éves fo -
ga da lom té tel zár ja a he tet.

Ugyan csak szep tem ber ben tart juk
az el ső köz gyű lé sün ket, ahol meg be -
szél jük fél éves te en dő in ket, prog -

ram ja in kat, és in for má ci ó kat ka -
punk a kol lé gi um ve ze tő sé gé től. Ok -
tó ber  és már ci us kö rül  szer ve ző dik
egy-egy fel ol va só est, ahol kü lön fé le
iro dal mi mű al ko tá so kat hall ha tunk
egy más tól, s így tár sa in kat akár új ol -

da luk ról is meg is mer het jük. Ezek re
a fel ol va só es tek re min den ki a ma ga
ál tal vá lasz tott mű vel ké szül.

Mi vel egész év ben ren des gye re kek
va gyunk, de cem ber ele jén el jön hoz -
zánk a Mi ku lás, min den kis ci pőcs -
ke meg te lik aján dé kok kal, majd Mi -
ku lás-bu li ke re té ben egyen súly ba
hoz zuk a jó ság és rossza ság mér le gét.

Az ad ven ti ké szü lő dés al kal má val
va sár nap es tén ként meg gyúj tunk
egy-egy gyer tyát, és áhí ta tot tar tunk
szűk, csa lá di as kör ben. Ka rá csony
előtt min den kol lé gis ta össze gyű lik
egy kö zös gyer tya fé nyes va cso rá ra.
Az évet is együtt bú csúz tat juk, a szil -
vesz te ri bu lit szin tén mi szer vez zük
ma gunk nak.

Az új fél évet far sang gal kezd jük,
ahol bár ki be öl töz het mé hecs ké től
kezd ve sző ke her ce gen át a kol bá szig
bár mi nek, az es tét pe dig szin tén jó
han gu la tú, kon cer tes bu li val zár juk,
ame lyen a kol lé gi um ze ne ka ra lép fel. 

Ta vasszal a szak kol lé gi u mi kon fe -
ren ci án a vég ző sök tar ta nak elő -
adást dip lo ma mun ká ik ból. Má jus
ele jén indulunk útnak ha gyo má nyos
kol lé gi u mi ki rán du lá sun kra, ame -
lyet min den év ben Ma gyar or szág
más vá ro sá ba szer ve zünk, hogy meg -
is mer hes sük azo kat a he lye ket is,
ahon nan kol lé gis ta tár sa ink ér kez tek. 

Az évet köz gyű lés sel zár juk, ahol
a vég zős szak kol lé gis ták meg kap ják
dip lo má ju kat, va la mint a kö zös sé gért
so kat te vő di á kok át ve he tik el is me -
ré sü ket. A szor gal mi idő szak grill par -
ti val zá rul, és ez a jó han gu lat se gít
át vé szel ni a vizs ga idő sza kot.

Jó itt len nünk

Egy pa ra do xon nal kez de ném: a Lu -
ther Ott hon ze ne ka ra már ak kor is
lé te zett, mi kor a ta gok még nem
lak tak a kol lé gi um ban, sőt nem is is -
mer ték egy mást.

Hogy le het ez? Nos, úgy, hogy vol -
tak ko ráb bi ta gok. És még ko ráb bi -
ak. És még an nál is ko ráb bi ak.

A kol lé gi u mi ze ne kar egy faj ta ha -
gyo mány. Az em be rek cse ré lőd nek,
a lét szám, a hang sze re lés és a stí lus
vál to zik, csak egy va la mi vál to zat -
lan: a cél.

Ez a bi zo nyos cél a ze nés szol gá -
lat az áhí ta tok al kal má val, va la mint
a kol lé gi u mi bu lik ide jé re kö zön -
ség gé for má ló dó kö zös ség szó ra -
koz ta tá sa. De ezek vol tak a cé lok már
ak kor is, mi kor a Lu the Ros es je len le -

gi hét tag ja a gi mis pa do kat kop tat -
ta. Sőt! A csa pat össze ál lí tá sá nak
vál to zé kony sá ga nem csu pán év ről
év re ta pasz tal ha tó je len ség. Hét ről
hét re, az áhí ta tok al kal má val bár ki
csat la koz hat, fel dob va és szí ne sít ve
ez zel a di cső í tést.

Az év köz be ni la zí tá sok hoz hoz zá -
já rul va, a kol lé gi um ban meg ren de -
zett bu lik al kal má val se gí tünk tár sa -
ink nak ki kap cso lód ni a ke mény ta -
nu lás mel lett. Ke vés jobb ér zés van
an nál, mint ami kor a kon cert te rem -

mé át ala kult ebéd lő te le van tán co -
ló és ének lő, ug rá ló vagy épp egy más -
ba ka ro ló tár sa ink kal. Nincs na -
gyobb él mény, mint ami kor egy jól si -
ke rült szám után egy más ra né zünk,
és érez zük, meg ér te szen ved ni a

pró bá kon, fá rad tan be ül ni a do bok
mö gé vagy meg ra gad ni a gi tárt. Az
együtt ze né lés örö me pó tol ha tat -
lan, és úgy ér zem, tu dunk va la mit ad -
ni a tár sa ink nak, akik ilyen kor meg -
bo csát ják ne künk, ha né ha es te tíz
után is meg pen dül tek a gi tá rok, fel -
csat tan tak a do bok, meg szó lal tak a
bil len tyűs hang sze rek.

So kan „kül sős” fel lé pé se ink re is el -
jön nek, le gye nek azok Kis kő rö sön
vagy Nagy té té nyben: ha va la mi, hát
ez po zi tív vissza jel zés. Együtt éne kel -

nek ve lünk, és meg ta lál -
ják a sa ját ked ven ce i ket a
rock-pop-al ter na tív-
blues és elekt ro ni ku sabb
szá mok kö zött. Nem is
cso da, hi szen sok szí nű
kis tár sa ság va gyunk; ha
egy jel lem zőt kel le ne ki -
ra gad nom a szám ta lan
kö zül, mellyel a kol lé gi u -
mot vagy az itt la kó kat le -
ír hat nám, biz tos ez len -
ne az: a sok szí nű ség.

Ilyen em be rek kel
öröm együtt él ni, és
öröm ne kik ját sza ni. Ők
pe dig – mint a kép is
mu tat ja – örül nek, hogy

ját szunk ne kik.
Ha a ta gok kal kezd tem, ve lük is fe -

je zem be: biz tos va gyok ben ne, ha mi
el me gyünk, lesz nek utó da ink. Mi
sem ter mé sze te sebb: a mi elő de ink is
va la kik nek az utó dai vol tak.

A Lu the Ros es

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um
idén is fel vé telt hir det min den bu da -
pes ti fel ső ok ta tá si in téz mény be je -
lent ke ző di ák szá má ra, aki nap pa li ta -
go za ton foly tat ja ta nul má nya it, és
tag ja sze ret ne len ni sok szí nű kö zös -
sé günk nek. 

Az in téz mény egyik cél ja – mint a
ne ve is mu tat ja –, hogy má so dik
ott ho na is le gyen az itt la kók nak. Kol -
lé gi u munk alig nyolc van fős, s mint
ilyen, min den la ko sa a ba rát sá gos, be -
fo ga dó tár sa ság tag ja.

A fel vé te li el já rás egyik ré sze ként
írás be li je lent ke zést kell be nyúj ta ni.
A fel vé te li la pon az ál ta lá nos sze mé -
lyi ada tok fel tün te té se mel lett vá la -
szo kat is vá runk né hány szub jek tív
jel le gű kér dés re, az zal a cél lal, hogy
kö ze lebb ről is meg is mer hes sük a je -
lent ke zőt, gon do la ta it, vé le mé nyét. 

A fel vé te li lap hoz mel lé kel ve lel ké -
szi aján lást ké rünk a je lent ke ző ál lan -
dó gyü le ke ze té nek ve ze tő jé től vagy is -
ko la lel ké szé től; va la mint egy ha gyo -
má nyos tí pu sú ön élet raj zot min den
olyan adat tal, ame lyet a je lent ke ző
fon tos nak tart ma gá ról meg em lí te ni. 

Eze ket a do ku men tu mo kat pos tai
úton vagy elekt ro ni kus for má ban kell
el kül de ni a kol lé gi um cí mé re (1138 Bu -

da pest, Vi za fo gó ut ca 2–4.) vagy a kö -
vet kező e-mail cí m re: fel ve te li@lu -
therott hon.hu. A je lent ke zé si ha tár -
idő 2011. au gusz tus 2. 23 óra 59 perc. 

A fel vé te li hez – az írá sos do ku -
men tu mo kon túl – hoz zá tar to zik a
fel vé te li tá bor ban va ló rész vé tel. Ez
egy tel jes hét vé gét je lent a kol lé gi um
épü le té ben, ami kor is le he tő sé günk
van sze mé lye sen ta lál koz ni, kü lön bö -
ző já té kos és ko mo lyabb hang vé te lű
prog ra mo kon ke resz tül meg is mer ni
a je lent ke ző ket, va la mint ők is meg -
ta pasz tal hat ják a kol lé gi um han gu la -
tát, meg is mer ked het nek az itt la -
kók kal, és ké pet al kot hat nak a hely -
ről, még mi előtt be köl tö zés re ke rül -
ne a sor. A tá bor alatt rö vid elő adá -
sok mu tat ják be a kol lé gi um mű kö -
dé sét, egy tan év szo ká sos prog ram -
ja it, a kö zös sé gen be lül mű kö dő po -
zí ci ó kat, fel ada to kat, az épü let fel sze -
relt sé gét és a kol lé gi um épü le té ben
mű kö dő szak kol lé gi u mot. A tá bort
2011. au gusz tus 5–7. kö zött ren dez -
zük meg; va sár nap a fel vé te li el be szél -
ge tés sel zá rul.

A je lent ke zé si lap és to váb bi in -
for má ci ók a kol lé gi um hon lap ján
(www.lu therott hon.hu) meg ta lál ha -
tó ak.

Fel vé te li a kol lé gi um ba

Az ol dalt Ma tu sik Edi na szer kesz tet te. A cik kek meg írá sá ban köz re mű -
köd tek: Rácz Már ta, Haj dú And rás, Ara nyos Do mi ni ka, Pe tril la Ga ra
At ti la, Ju hász Ba lázs.

Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um
1138 Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–4.

Tel.: +36 1/329-8614
Mo bil: +36 20/824-9589

Web: www. lu therott hon.hu

– Szak kol lé gi um
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b 1991. jú ni us 8-án ala kult meg
egy há zunk kor szak vál tó új zsi -
na ta. A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház hon lap ján (www.evan -
ge li kus.hu) ol vas ha tó a meg nyi -
tás al kal má val el hang zott pré di -
ká ció és az ak kor sok kér dést föl -
ve tő úr va cso rai bűn val lás, va la -
mint D. dr. Har ma ti Bé la nyu -
gal ma zott püs pök vissza em lé ke -
zé se. Az Evan gé li kus Élet szá má -
ra a „rend szer vál tó” zsi nat mun -
ká já ban so ká ig te vő le ge sen részt
ve vő nyu gal ma zott egy ház jo -
gász vál lal ko zott az el múlt két
év ti zed – be val lot tan szub jek tív
– ér té ke lé sé re… 

Az 1991. jú ni us 8-án össze ült új zsi -
nat egy há zunk éle té be két ség kí vül új
len dü le tet ho zott. Mi előtt azon ban a
zsi nat ed dig vég zett mun ká já val
meg is mer ked nénk, szük sé ges nek
lát szik, hogy leg alább nagy vo na lak -
ban át te kint sük a kö zel fél év szá za -
dos kom mu nis ta ura lom alatt meg -
tar tott há rom zsi nat fon to sabb ha tá -
ro za ta it.

* * *

Az evan gé li kus egy ház alá ve tett sé ge
az 1948. évi zsi nat tal kez dő dött,
amely nek egyet len fel ada ta az volt,
hogy az ál lam ha ta lom mal kö ten dő
szer ző dést az egy há zi is ko lák ál la mo -
sí tá sá nak tu do má sul vé te lé ről vál to -
zat lan for má ban el fo gad ja. Ti zen hét
zsi na ti tag le mon dá sa vi lá go san do -
ku men tál ta, hogy töb bé már nem le -
he tett szó sza bad dön tés ho za tal ról.

Az 1952. évi zsi nat az egy ház szer -
ve ze tét rom bol ta szét a két ke rü let lé -
te sí té sé vel, amely az or szág hosszan ti
fel osz tá sá val szin te le he tet len né tet -
te az egy há zi pasz to rá ci ót. De en nek
a zsi nat nak a fo lyo má nya ként vált le -
he tő vé a két „re ak ci ós” püs pök nek,
Tú róczy Zol tán nak és Sza bó Jó zsef -
nek a me nesz té se is.

Ka pi Bé la du nán tú li püs pök pró -
fé tai jós la ta sze rint: „Na po kon át
min dig te met tem. Mér he tet len ko -
por só ba he lyez tem du nán tú li egy ház -
ke rü le te met, össze szed tem min den
gyü le ke ze tét, is ko lá ját, in téz mé nyét,
ré gi pa pok, ta ní tók, ta ná rok és vi lá -
gi ve ze tők se re gét. (…) El tö röl het ték
a föld fe lett le vő tör té nel mi Du nán -
túlt, a a te me tők szá za i ból fel tör a föld
mé lyén még min dig élő, hal ha tat lan
Du nán túl! Po li ti kai ér dek ből le het új
egy há zi tér ké pet raj zol ni. (…) De a
múl tat ne héz le győz ni! (…) Nem le -
het meg sem mi sí te ni egy év szá za -
dos tör té nel mi egy sé get, egy va ló sá -
gos tör té nel mi sze mé lyi sé get, mely -
nek lét re ho zá sá ban Is ten lel ke mű kö -
dött. (…) Az egy ház ke rü let ki vég zé -
se kor nem ad tak ki gyász je len tést.
Pár so ros zsi na ti ha tá ro zat az egész,
de a mon dat vé gé re Is ten ke ze rá je -
gyez te hí vő em be rek bi zo dal mát:
»A fel tá ma dás re mé nyé ben.«” (Ka pi
Bé la: Lám pás az Úr zsá mo lyán – Ka -
pi Bé la püs pök fel jegy zé sei éle té ről és
szol gá la tá ról. Szerk. Mi rák Ka ta lin.
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim -
ná zi um [Lí ce um] és Kol lé gi um, Sop -
ron, 2004. 667–668. o.)

Az 1966. évi zsi nat a dik ta tú ra to -
váb bi ter jesz ke dé sét je len tet te az „ün -
ne pé lyes nyi lat ko zat”, il let ve a dia kó -
ni ai teo ló gia kö te le ző el fo ga dá sá val.
Egy há zunk au to nó mi á já ra ez je len -
tet te a vég ső csa pást.

Ha a ho zott ha tá ro za tok kö zül
csu pán a püs pök lel kész kül dé si jo gát
emel jük ki, amely a lel kész „köz ér dek -
ből tör té nő át he lye zé sét” – fel leb be -
zé si le he tő ség ki zá rá sá val – tet te le -

he tő vé, vagy a püs pö ki jog kör ki szé -
le sí té sét, il let ve az egy ház irá nyí tás
cent ra li zá ci ó ját, ak kor is kons ta tál -
hat juk az egy ház év szá za dos jog -
rend jé nek tel jes fel for ga tá sát.

* * *

A ma gyar or szá gi evan gé li kus ság a
rend szer vál to zás után az egy ház
meg úju lá sát rész ben a lel ki ek ben
va ló meg úju lás ré vén, rész ben „sze -
mé lyi vo na lon”, rész ben pe dig az
egy há zi struk tú ra meg újí tá sá val kí -
ván ta el ér ni. 

Tu da tá ban vol tunk an nak, hogy az
egy há zi szer ve zet meg úju lá sa ön -
ma gá ban még nem ga ran cia az egy -
ház meg úju lá sá ra, de an nak aka dá -
lya it meg szün tet he ti. A bi zal mat -
lan ság azok irá nyá ban, akik a múlt ér -
ték rend sze rét kép vi sel ték, nem volt
ki kü szö böl he tő. (Saj nos csak 2001-
ben szü le tett meg az egy há zi sze mé -
lyek át vi lá gí tá sá ról szó ló tör vény, és
fa kul ta tív vol ta mi att gya kor la ti je len -
tő sé ge alig volt.)

* * *

Bár a zsi na tot meg elő ző év ben ko -
moly mun ka folyt az elő ké szí tő bi -
zott ság ban, a jö vő kép hi á nya mi att ez
nem so kat je len tett. A zsi na tot kon -
cep ció nél kü li nek kell te kin te nünk,
mert nem volt ko moly prog ram ja a
te kin tet ben, hogy mi lyen vál toz ta tást
akar. Az 1934–37. évi zsi nat nál ez
pon tok ban volt rög zít ve. Ak kor a
nagy nyil vá nos ság elé tár ták az el kép -
ze lé se ket, és ami kor a ter ve zett re for -
mok a köz vé le mény szű rő jén át -
men tek, csak ak kor lett ezek ből zsi -
na ti prog ram. 

En nek hi á nyá ban öt let sze rű ség,
kap ko dás volt ta pasz tal ha tó még
sor ren di kér dé sek ben is, ami nem
volt lé nyeg te len, mert alig ha volt
he lyes kar di ná lis kér dé se ket a zsi nat
vé gé re tar ta lé kol ni, ami kor ra a ta gok
egy ré sze ki cse ré lő dött, a meg ma rad -
tak pe dig már fá rad tak vol tak.

A zsi nat nak ke ret sza bá lyo zás ra
kel lett vol na tö re ked nie már csak
azért is, mert a túl sá go san rész le te -
ző tör vé nyek nem időt ál ló ak. A rész -
le te zést sza bály ren de le tek re kel lett
vol na bíz ni.

Ki fo gá sol ni le het, hogy ke vés fi a -
tal, il let ve női, va la mint jo gász tag ja
volt a zsi nat nak. Bár elő re ha la dást je -
len tett, hogy a tes tü let el nök sé gét vá -
lasz tás út ján ál la pí tot ták meg, saj ná -
la tos mó don a vi lá gi el nök nem volt
gya kor ló ügy véd vagy jo gász, már pe -
dig a tör vény ho zás hoz el ső sor ban ők
ér te nek.

Nem volt túl sze ren csés az sem,
hogy a tör vé nyek el fo ga dá sá hoz két -
har ma dos több sé get kí vánt meg a zsi -
na ti ügy rend. Ez egyéb ként el len tét -
ben áll Lu ther ál lás pont já val is, aki
sze rint a több sé gi elv nem jog elv, ha -

nem csak azt mond ja ki, hogy „két
víz fej töb bet je lent, mint egy láng ész”. 

* * *

A zsi nat törvényességének egyik
sú lyos kér dé se az úgy ne ve zett két -
lép csős ség prob le ma ti ká ja volt.
En nek lé nye ge az, hogy elő ször
meg kell al kot ni a zsi nat ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyo kat, az után a gré -
mi u mot fel kell osz lat ni, majd az új
vá lasz tá sok után kezd he ti meg
mun ká ját az új zsi nat. En nek a ja -
vas lat nak a vi tat ha tó el uta sí tá sa mi -

att a zsi nat egy ér tel mű en már nem
tud ta bi zo nyí ta ni, hogy el ha tá ro ló -
dott a ko ráb bi – tör vény te len – zsi -
nat tól. 

Vi ta bon ta ko zott ki az egy há zi
tör vény könyv be osz tá sá ról is, amely
a tör vény könyv hasz nál ha tó sá ga
szem pont já ból egy ál ta lán nem kö -
zöm bös. Elő ször te hát ma gát a struk -
tú rát kel lett vol na ki kris tá lyo sí ta ni,
ám ez még nem tör tént meg, ami kor
– komp ro misszu mos meg ol dá sok kal
– sor ke rült az egy há zi szol gá lat
sza bá lyo zá sá ra.

* * *

Az 1991-ben össze ült zsi nat ki lenc fe -
je zet ben sza bá lyoz ta az evan gé li kus
egy ház jog rend jét. Emel jük ki ezek
kö zül az egy ház tag ság és az egy -
ház köz sé gi tag ság új sze rű meg fo -
gal ma zá sát: „A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház tag ja az a ma gyar ál -
lam pol gár és az a Ma gyar or szá gon
élő sze mély, aki ke reszt ség ben ré sze -
sült, az evan gé li kus egy ház nak a
Szent írá son ala pu ló hit val lá sos ta ní -
tá sát el fo gad ja, vall ja, és ké pes sé gei
sze rint meg tar ta ni igyek szik.

Az egy ház köz ség tag ja az az egy -
ház tag, aki an nak gyü le ke ze ti éle té -
ben és fenn tar tá sá ban lel ki, szel le mi
és anya gi ere jé hez ké pest részt vesz, és
ál ta lá ban az egy ház köz ség te rü le tén
la kik.”

A zsi nat ál tal el fo ga dott ki lenc
tör vényt igen po zi tí van kell ér té kel -
ni. Ezek az egy ház alap el ve i re, szer -
ve ze té re, az egy há zi szol gá lat ra, az
egy há zi misszi ó ra, az egy há zi tö -
meg tá jé koz ta tás ra, a köz ok ta tá si in -
téz mé nyek re, az egy há zi gyűj te mé -
nyek re, az egy há zi egye sü le tek re és
a ki emelt egy há zi szol gá la tok ra vo -
nat koz nak. 

A zsi nat leg na gyobb ered mé nyé -
nek az te kint he tő, hogy hely re ál lí tot -
ta az egy ház ön kor mány za tát. Emel -
lett ér vé nye sül a szub szi di a ri tás el ve,
amely azt je len ti, hogy le he tő leg al -
só fo kon kell az ügye ket el in téz ni,
mert így van re mény a he lyes ered -
mény re.

* * *

A to váb bi ak ban a na gyobb vi tát ki -
vál tó kér dé sek ről sze ret nék meg -

em lé kez ni. Ezek né me lyi ke ma is
prob lé ma ként je lent ke zik.

Az egy há zi sze mé lye ket érin tő re -
ha bi li tá ció kér dé sét pél dá ul he lye -
sebb lett vol na ak ként sza bá lyoz ni,
hogy a sé rel met szen ve det tek re ha -
bi li tá lá sát hi va tal ból kell jen fo ga na -
to sí ta ni, ne pe dig az érin tet tek ké rel -
mé re, hi szen ez a gya kor lat so kat le -
von a re ha bi li tá ció ér té ké ből.

Em lé ke ze tes, hogy nagy vi ta ala -
kult ki az egy ház ke rü le tek szá má ról
és be osz tá sá ról. A zsi nat több sé ge a
há rom ke rü le tes meg ol dás ban lát ta
az egy ház to váb bi fej lő dé sé nek zá lo -
gát. Mi vel az ezt el len ző egyik püs -
pök – a har ma dik ke rü let meg sza va -
zá sa ese tén – le mon dá sát he lyez te
ki lá tás ba, ezért – e so rok író já val
együtt – ha tan ma guk mond tak le
zsi na ti tag sá guk ról, kö zöt tük Zász -
ka licz ky Pé ter lel kész is, aki ta lán a
leg töb bet tet te az ered mé nyes mű -
kö dés ér de ké ben…

Vé gül is a zsi nat meg sza vaz ta,
hogy 2001. ja nu ár 1-jé vel fel áll jon az
új Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let. Az el múlt tíz esz ten dő, úgy hi -
szem, iga zol ta, hogy ez a ne he zen
szü le tett dön tés elő nyé re vált egy há -
zunk nak. Nem utol só sor ban azért,
mert Itt zés Já nos jó vol tá ból új ra ér -
vé nye sült a Ka pi Bé la és Tú róczy Zol -
tán ál tal kép vi selt – al ter na tí va nél -
kü li – lu the ri teo ló gi ai irány zat. 

* * *

Mi u tán az a ja vas lat, amely re for má -
tus min tá ra cik lu sok hoz akar ta köt -
ni a püs pö ki szol gá la tot, ki sebb ség -
ben ma radt, a zsi nat ná lunk is – a lu -
the ri egy há zak ban be vett gya kor lat
sze rint – a nyug díj kor ha tár el éré sé -
ig en ge dé lyez te a püs pö ki tiszt ség be -
töl té sét.

Saj ná la tos nak kell te kin te nünk
azt, hogy – fel te he tő en a kom mu nis -
ta idők ben ki ala kult püs pö ki dik ta -
tú ra új ra éle dé sé nek le he tő sé gét meg -
aka dá lyo zan dó – a püs pö ki jog kört
szük ség te le nül szű kí tet te a zsi nat. Bi -
zo nyos dön té sek nél egye ne sen mel -
lő zik tör vé nye ink a püs pök vé le mé -
nyé nek ki ké ré sét, hol ott a prob lé má -

kat a gya kor lat ban vé gül ál ta lá ban a
püs pö kök nek kell or vo sol ni uk.

Mind ed dig az egy há zi sze mé lyek
po li ti kai sze rep vál la lá sá nak a kér dé -
se sincs egy ér tel mű en sza bá lyoz va,
no ha szü le tett olyan jog sza bály,
amely sze rint „egy há zi szol gá lat ban
ál ló lel ké szek nem vál lal hat nak olyan
el fog lalt sá got, amely szol gá la tuk el -
lá tá sát ve szé lyez te ti”. (Ezt vé le mé -
nyem sze rint a re for má tu sok hoz ha -
son ló an ke re ken meg kel lett vol na til -
ta ni.)

A ma gam ré szé ről nem tu dom
he lye sel ni a zsi nat „fo lya ma tos” ülé -
se zé sé nek be ve ze té sét sem, mert
egy há zunk ban a jog vi szo nyok olyan

gyak ran ta lán még sem vál toz nak,
hogy szük ség len ne a tör vé nyek sű -
rű mó do sít ga tá sá ra. A mó do sí tá sok
töm ke le ge jog bi zony ta lan sá got ered -
mé nyez.

* * *

Bár a je len le gi egy há zi tör vé nye ket
tar tal ma zó ki ad vány az I. tör vény
11. §-ánál még min dig a ha tal mi ágak
meg osz tá sá ról be szél, ez saj nos ma
már nem áll fenn. 2005-ben az elő -
ző or szá gos fel ügye lő, dr. Frenkl Ró -
bert hat ha tós tá mo ga tá sá val sor ke -
rült a tör vény ho zó zsi nat és az or szá -
gos egy ház köz igaz ga tá si szer vé nek
az egye sí té sé re. Az in dok lás sze rint
így „ope ra tí vab bá” vált a tör vény ho -
zás. Ez a szem lé let mód azon ban
erő sen vi tat ha tó, hi szen már Arisz -
to te lész, John Loc ke és Mon tes quieu
is alap elv ként je löl te meg a ha tal mi
ágak szét vá lasz tá sá nak szük sé ges -
sé gét. 

A fo lya ma to san ülé se ző zsi nat
2000-ben meg al kot ta az egy ház ház -
tar tá sá ról, va la mint 2005-ben a lel -
ké szi be csü let szék ről szó ló, il let ve –
ugyan eb ben az év ben – „az egy ház
tör vé nyes rend jé nek és bé ké jé nek
meg őr zé sé ről” szó ló tör vényt és en -
nek füg ge lé két. Ez utób bi nem más,
mint az egy há zi bí rás ko dás ról szó ló
tör vény meg újí tott má sa.

A szo li da ri tá si tör vény, amely az
egy há zi nyug díj rend szer át ala kí tá sát
cé loz za, ugyan már ké szen van, azon -
ban át dol go zá sa mi att elő re lát ha tó -
lag csak 2012 ele jén lép het ha tály ba.

A most em lí tett új tör vé nye ken kí -
vül a zsi nat az el múlt idő szak ban igen
nagy szá mú ré gi tör vényt dol go zott
át. Így pél dá ul a vá lasz tá sok ról, az
egy há zi szol gá lat ról, a jog al ko tás ról
szó lót, az in téz mé nyek ről, a saj tó -
mun ká ról, a lel ké szi vá lasz tá sok ról,
az egy há zi szer ve ze tek ről és igaz ga -
tás ról, har mo ni zá ci ó ról szó lót, a leg -
utób bi idők ben is. Sok eset ben csak
pon tat lan köz lé sek, más kor ki sebb-
na gyobb ja ví tá sok mi att vált szük sé -
ges sé ezek nek a ko ráb ban ho zott
jog sza bá lyok nak a mó do sí tá sa.

Vé le mé nyem sze rint húsz év múl -

tán iga zán cél sze rű len ne fe lül vizs gál -
ni az egy ház szer ve ze ti rend sze rét,
mert pél dá nak oká ért zsi na tunk tag -
lét szá ma is in do ko lat la nul nagy nak
tű nik. Az Or szág gyű lés lét szá má nak
ter ve zett csök ken té sé hez ha son ló an
ná lunk is szük ség len ne lét szám -
csök ken tés re. Ta lán a bi zott sá gok
jog kö ré nek nö ve lé sé vel is ha té ko -
nyab bá le het ne ten ni egy há zunk -
ban a tör vény ho zói mun kát. An nál is
in kább, mert egy há zi szer ve zet ese -
té ben a struk tú ra min den szint jén
dol go zók ese té ben fel té te lez he tő és
el vár ha tó az Is ten nek szol gál ni kí vá -
nó szán dék.

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd

Húsz éve mű kö dik új egy há zi zsi na tunk

…és 2011 februárjában

Zsinati ülés 2004 februárjában…
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Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket hall gat,
en gem hall gat, és aki ti te ket el uta sít,
en gem uta sít el.” (Lk 10,16)

Szent há rom ság ün ne pe után az el ső
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben Is ten hív min ket – fi gyel jünk a
hí vó szó ra! Az egy há zi év má so dik fél ide je is úgy kez dő dik, hogy a be szé lő
Is ten „ezek ben a vég ső idők ben a Fiú ál tal szólt hoz zánk” (Zsid 1,2). „Ál dott
az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál dott min ket min den lel -
ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) „Min den hű ke resz tyén csak Krisz tus -
ban bíz zék, mert tud ja, hogy Krisz tus né ki örök ol tal ma.” (GyLK 700) A gaz -
dag em ber ön ma gát zár ta ki az örök élet ün ne pi la ko má já ból; nem hall ga -
tott Is ten re: „…pa ran cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű az or szá god ban le vő nyo -
mo rult és sze gény test vé red hez.” (5Móz 15,11) A gyöt re lem he lyén is ezt hall -
hat ta: ha a test vé rei „Mó zes re és a pró fé ták ra nem hall gat nak, az sem győ zi
meg őket, ha va la ki fel tá mad a ha lot tak kö zül” (Lk 16,31). Ám Lá zár he lyett
Is ten az ő egy szü lött Fi át küld te el hoz zánk, hogy őál ta la él hes sünk örök ké!
De mi ért tet te? Mert „Is ten sze re tet”. S „azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is” (1Jn 4,16b.21). Lu ther ír ja: aki -
nek a szí ve Is ten sze re te tét meg ta pasz tal ja, az a „a fe le ba rá ti sze re tet hez lát
hoz zá. Hir de ti né ki az evan gé li o mot. Az tán, ha me zí te len, fel ru ház za, ha éhes,
táp lál ja, ha szom jas, meg eny hí ti és így to vább.” Jé zus szol gá lat ba ál lí tott má -
sik het ven ket tőt is a ti zen ket tőn kí vül, és ki küld te őket ma ga előtt e misszi -
ói meg bí za tás sal: „Gyó gyít sá tok az ott lé vő be te ge ket, és mond já tok ne kik: El -
kö ze lí tett az Is ten or szá ga.” Őket ma gá val azo no sít ja, ön ma gát pe dig – he ti
igénk foly ta tá sá ban – Aty já val, aki vel egy lé nye gű: „…és aki en gem el uta sít,
az azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem.” (Lk 10,9.16b) Jó ják im el uta sí tot ta Is -
ten sza va it. Je re mi ás le írat ta azo kat Bárúk kal, aki fel ol vas ta böjt ide jén a temp -
lom ban, de a ki rály el éget te a te ker cset. A pró fé ta új ból le dik tál ta Is ten igé -
jét, és az be tel je se dett: „El ho zom rá juk (…) mind azt a ve sze del met, amit meg -
mond tam ne kik, de nem hall gat tak meg.” (Jer 36,31) Pé ter és Pál osz lop apos -
to lok név ün ne pén em lé kez zünk kül de té sük re: „Mert nem ön ma gun kat hir -
det jük, ha nem Krisz tus Jé zust, az Urat, ön ma gun kat pe dig mint szol gá i to -
kat Jé zu sért.” (2Kor 4,5; LK) De „az Is ten ítélt min ket al kal mas nak ar ra, hogy
ránk bíz za az evan gé li u mot (…). Mint Krisz tus apos to lai (…) éj jel és nap pal
dol goz tunk, hogy sen kit meg ne ter hel jünk ná la tok, és úgy hir det tük nek tek
az Is ten evan gé li u mát.” (1Thessz 2,4.7.9) Pé ter ezt a meg bí za tást kap ta, mert
sze ret te Urát: „Őrizd (…) le gel tesd az én ju ha i mat”, s „Kö vess en gem!” (Jn
21,16.17.19) Ki a leg na gyobb a ta nít vá nyok kö zött? Mi kö ves sük Urunk élet -
pél dá ját: „Én pe dig olyan va gyok kö zöt te tek, mint aki szol gál.” (Lk 22,27) Pál
fog sá ga is az evan gé li um ter je dé sét szol gál ta, s ez a leg fon to sabb: bár mi ként
is, de a „Krisz tust hir de tik, és én en nek örü lök”(Fil 1,18a). „Jé zus, te égi szép,
tün dök lő fé nyű név (…) / Te ró lad zeng da lom, ra gyogj fe lém!” (EÉ 389,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Va sár nap ko rán reg gel bal lag tam le
a la ká som ból a lel ké szi hi va tal ba,
hogy ott foly tas sam a ké szü lést az ige -
hir de tés re, mi kor a lép cső ház ban
össze ta lál koz tam egy fu ra alak kal.
Hosszú haj, sö tét nap szem üveg, nagy
sza tyor. A fal mel lé hú zó dott, hogy el -
fér jek mel let te, s tisz te let tu dó an kö -
szönt. Nem vi sel ke dett fe nye ge tő en,
en gem még is fé le lem mel töl tött el a je -
len lé te. So ká ig nem is tud tam sza ba -
dul ni az él mény től. Az iro dá ban lé -

vő asz ta lom tól sok szor pil lan tot tam
a lép cső ház aj ta ja fe lé, va jon el -
ment-e már. Köz ben hal kan szólt az
in ter net ről egy ke resz tény rá dió. Az is -
me rős dal la mot én is dú dol tam ma -
gam ban: „Nem fé lek, mert Te ve lem
vagy, Uram…”

S ek kor be lém ha sí tott a fel is me -
rés: ha nem fé lek is, azért nyug ta la -
nít a do log! S ez a nyo masz tó ér zés
egész nap el kí sért, pe dig a fic kó már
rég messze járt. Le von tam az eset ből

a lel ki ta nul sá got is, s ez még in kább
szí ven ütött: ap ró pénz re vál ta ni hit -
be li meg győ ző dé se met ko ránt sem
egy sze rű. Tu dom, hogy az Úr ve lem
van és meg őriz, de ezt a biz ton sá gos
élet hely ze tek ben könnyebb meg val -
la ni, mint a ne héz sé gek kö zött. Pe -
dig az el mé le ti igaz ság csak ak kor
lesz sa já tom má, ha a gya kor lat ban
is asze rint élek. Egy éle ten át le het
gya ko rol ni…

g Hu lej Eni k

Még is fé lek?

„…ő az én ná la le tett kin cse met meg
tud ja őriz ni…” (2Tim 1,12; Ká ro li-for -
dí tás)

Fér jem, Já nos gyü le ke ze ti lel ké szi
mun ká ja mel lett az iszá kos men tő
szol gá la tot is vé gez te.

Szol gá la tunk kez de tén az egyik
har minc éves fi a tal em ber – ne vez zük
La ci nak – már tíz éve az al ko hol rab -
ja volt. Ap ját az ital vit te a sír ba. Any -
ja ne héz mun kát vég ző is ten fé lő
asszony, aki so kat imád ko zott fi a i ért.
Őt egy íz ben el vit tük Pi lis csa bá ra
csen des hét re, ahol új éle tet ka pott az
Úr tól. Fér jem La cit is hí vo gat ta a gyü -
le ke zet be. Már édes any ja is se gí tett
eb ben, így ő is el jött ve lünk egy bé -
the li csen des hét re. Ott Is ten meg szó -
lí tot ta: La ci meg bán ta, le tet te bű ne -
it, meg vál to zott a te kin te te és édes -
any já hoz, de ál ta lá ban az em be rek -
hez va ló vi szo nya is.

Az tán össze fog tak el le ne a cim bo -
rák. Ki ne vet ték, csú fol ták, nem nor -

má lis nak mond ták a pa pot, aki el csá -
bí tot ta La cit a „jó ba rá ta i tól”. Mi is
küz döt tünk ér te imá ban az Úr előtt,
La ci azon ban vissza ment a cim bo rák
kö zé. Egy szer-két szer még el jött a
temp lom ba. Ilyen kor Já nos kér te: 

– La ci kám! Gye re el hoz zám, jó
len ne egy ki csit be szél get ni.

– Eh! – le gyin tett. – Nem va gyok
én oda va ló!

– De hogy nem! Pont oda va ló vagy!
Em lé kezz vissza ar ra az öröm re,
amely be tölt het te a szí ve det, mi kor
meg nyi tot tad az Úr nak…

– Ami volt, el múlt!
– Ben ned le het, de Is ten nem vál -

to zik. Ő hű ma rad, és nem von ja
vissza sze re te tét tő led. La ci! Ma radj
kö zöt tünk! El visz lek Szar vas ra. Ott
tar tok nem so ká ra csen des he tet. Jól
fo god érez ni ma gad. Gye re el!

La ci az ivó cim bo rá i hoz ment. Az -
tán meg ki ta lál ta, hogy asszony kell

ne ki. Busz jegy re ta lán any já tól ka pott
pénzt, és el ment egy má sik fa lu ba. A
fér jem pe dig el ment meg tar ta ni a
csen des he tet…

Szar vas ról vissza fe lé jö vet az M3-
ason Já nos gép ko csi ja hir te len le állt.
Hi á ba pró bál ko zott új ra in dí ta ni, be
kel lett lát nia, hogy ide bi zony sze re -
lő kell. A for ró nyá ri szom bat dél után
alig volt au tó a pá lyán. Ha akadt is,
el szá gul dott Já nos mel lett. Fér jem fel -
só haj tott:

– Uram! Kér lek, se gíts raj tam! Tu -
dom, hogy látsz, és tudsz se gí te ni!

Ha ma ro san egy kö ze le dő au tót
lá tott. In tett a ve ze tő nek. Az meg állt,
és be von tat ta az au tót Hat van ba.
Já nos on nan te le fo nál ha tott egy ked -
ves bap tis ta is me rős nek a fa lunk ba.
El mond ta, mi tör tént, ő el jött ér tem
a pa ró ki á ra, hogy men jünk Já no -
sért. Egy hét re sze re lő nél hagy tuk a
ko csin kat.

Hat van ból ha za fe lé La cit pil lan tot -
tuk meg, ahogy az út szé lén po rosz -
kált. (Ké sőbb ki de rült, hogy az

asszony el za var ta, ő meg bá na tá -
ban el it ta a busz jegy árát, ezért gya -
lo golt. Kö rül be lül húsz ki lo mé ter
lett vol na még előt te.)

Já nos ké ré sé re ve ze tőnk meg állt.
Fér jem szólt ki a ko csi ab la kon: 

– La ci! Gye re, szállj be, ha za vi -
szünk. 

Er re La ci nekieredt, futott a he pe -
hu pás nap ra for gó föld re. Já nos utá na -
szaladt: 

– La ci kám, ne fuss! Ha za vi szünk.
Fér jem szí ve azon ban nem bír ta az

ira mot. Érez te, hogy rosszul lesz, hisz
már két in fark tust élt át. Meg állt.

– La ci kám! Értsd meg, se gí tünk!
Sze re tünk té ged. Gye re ve lünk.

Já nos sza va el ful ladt, és ez volt az,
ami La cit vissza te rel te… Meg nyu -
god tam, hogy mind ket ten a ko csi fe -
lé bal lag nak. La cit te hát ha za vit tük,
ám oda ha za mind járt a kocs má ba si -
e tett, a so ka dik hosszú lé pés után

pe dig azt pró bál ta el hi tet ni a cim bo -
rák kal, hogy a fér jem „az zal a pi ros
au tó já val” el akar ta gá zol ni… (Tör té -
ne te sen bap tis ta test vé rünk au tó ja is
pi ros volt.) 

Más nap reg gel La ci any ja sza ladt
hoz zám.

– Tisz te len dő né ni! Azt mond ják
az em be rek, hogy a tisz te len dő úr el
akar ta gá zol ni a La cit.

– Mi cso da? És mi vel…?
– Ja! Nem is lá tom az au tó ju -

kat…! Mi tör tént?
El mond tam min dent.
– Aha! Sej tet tem, hogy az ital be -

szélt be lő le!
Az tán pár nap múl va is mét ro hant

a pa ró ki á ra.
– Jaj, jaj! Tisz te len dő né ni, te le fo -

nál jon az or vos nak! La ci egész sé ge
„oda van”.

Az or vos ki jött, meg néz te La ci ál -
la po tát, kór há zi be uta lót írt, men -
tőt hí vott, és el ment. A men tő re vár -
va be szél tem La ci hoz, de vá la szol -
ni nem tu dott. Nem jött ki hang a
tor kán.

– La ci! Ints a fe jed del, ha meg ér -
ted, amit mon dok.

Igent in tett.
– Az a bé kes ség, öröm, amit meg -

té ré sed kor az Úr Jé zus tól kap tál,
ugye cso dá la tos volt?

Bó lin tott.
– Őt ki csú fol ták, meg kí noz ták,

ször nyű ha lált szen ve dett he lyet ted,
ér ted, hogy meg ment sen a po kol tól.
Kérj bo csá na tot, hogy el hagy tad.
Ak kor is ér ti, ha a gon do la ta id ban be -
szélsz ve le. Ugye meg te szed? Meg fog
vi gasz tal ni.

Is mét bó lin tott, és a sze me meg -
telt könnyel. Köz ben meg ér ke zett a
men tő, ket ten kar juk ba vet ték, és az
au tó ba tet ték.

– Is ten ve led, La ci!
Öt nap múl va Ézs 57,15–18 volt a

ki je lölt na pi ige. Az úton La ci édes -
any ja jött fe lém. Meg kér dez tem: 

– Ol vas ta a ki je lölt igét?
– Igen. Le het, hogy meg gyó gyít -

ja a jó Is ten?
– Ná la sem mi sem le he tet len, de

ez úgy is ért he tő, hogy a lel két gyó -
gyít ja meg örök re.

– Ugye?! Gon dol tam én is er re,
merthogy vi gasz tal ja a gyá szo ló it.

– Is ten Lel ke biz to san be szél ve le.
Most hogy van?

– Egy re job ban szen ved. Tel je sen
tönk re van a má ja.

La ci egy hét múl va meg halt. Halála
előtt az Úr keresztjéhez tette le
őszintén megvallott, megbánt bűneit,
s cse ré be bo csá na tot ka pott.

Ha dol go zol, ha jössz, ha mész,
de ben sőd sze me az Úr ra néz,
vagy vét ke zel, de fáj ne ked,
és bo csá na tát ke re sed,
öröm mel tör li könnye det,
hisz is mer jól, s na gyon sze ret.

g Klu csik Ve ro ni ka

Hosszú lé pés

„Is ten aján dé kai és el hí vá sa vissza von ha tat la nok.” (Róm 11,29)
Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 2-án, szom ba ton 17 óra kor

a szü gyi evan gé li kus temp lom ban dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel.

Sze re tet tel vá rom önt és ked ves csa lád ját er re az ün ne pi is ten tisz te -
let re és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Csadó Ba lázs

„Az arat ni va ló sok, de a mun kás ke vés. Kér jé tek te hát az ara tás Urát, hogy
küld jön mun ká so kat az ara tás ba.” (Mt 9,37b–38)

Sze re tet tel meg hí vom Önt és ked ves csa lád ját az or di ná ci ós ün ne pi
is ten tisz te let re jú li us 3-án 16 órá ra a szol no ki evan gé li kus temp lom ba
(5000 Szol nok, Ver se ghy park 1.).

Az or di ná ció szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Győ ri Pé ter Ben -
já min lel kész és dr. Ko rá nyi And rás teo ló gi ai ta nár vég zi.

Ko vács Vik tor

„Majd az Úr sza vát hal lot tam, aki ezt mond ta: Kit küld jek el, ki megy
el kö vet sé günk ben? Én ezt mond tam: Itt va gyok, en gem küldj!” (Ézs 6,8)

Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 2-án, szom ba ton 10.30-kor a nyír -
egy há zi evan gé li kus temp lom ban dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé avat. Sze re tet tel vá rom csa lád já val együtt
az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Hor váth-He gyi Áron

Fel hí vás
Fo lya ma tos or vo si el len őr zést nem igény lő szen ve dély be te gek, va la mint
lel ki prob lé mák kal küsz kö dők ré szé re jú li us 11–15. kö zött bent la ká sos
csen des he tet tar tunk Szar va son, a Kö zép hal mi Misszi ó ban.

Rész vé te li díj: 8000 Ft, amely a na pi há rom szo ri ét ke zés és a szál lás
dí ját fog lal ja ma gá ban. Ér ke zés jú li us 10-én, va sár nap es te.

Le he tő ség van (hét fő től) csak nap köz be ni rész vé tel re is, reg gel 9-től
es te 6-ig, ez eset ben a rész vé te li díj 500 Ft/nap (ét ke zés költ sé ge).

Je lent kez ni jú li us 7-ig le het Mik óné Za na Ber tá nál a 20/824-9914-es
te le fon szá mon.

Kö zép hal mi Misszió Ala pít vány

H I R D E T É S

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

PÁ SZ TORNAPLÓ
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Ta gad ha tat la nul itt a nyár.
Mi re ezek a so rok ki jön nek a
nyom dá ból, már ta lán azt se
tud od, hogy ho va tet ted az is -
ko la tás kát, és mi lyen kér dé se -
ket kap tál az év vé gi ma tek -
dol go zat ban. Ha pe dig év köz -
ben va la me lyik fő is ko la vagy
egye tem pad ja it kop ta tod, jó
eset ben min den vizs gát si ke -
re sen ab szol vál tál, így mind -
össze a há la adás sal, no és a
nyá ri prog ra mok ter ve zé sé vel
kell tö rőd nöd. Eh hez adunk
né hány tip pet.

Az egyik leg ked vel tebb
könnyű ze nei fesz ti vál a sop -
ro ni Volt, amely ez út tal jú ni -
us 29-e és jú li us 2-a kö zött
vár ja lá to ga tó it a ha tár men ti
vá ros ban. Per sze má ra a Volt
is sok kal több egy sze rű
könnyű ze nei fesz ti vál nál. A
kon cer tek mel lett ugyan is

köz éle ti kér dé sek kel vár az
Eu ró pa-sá tor, a sző lő ből ké -
szült ne dű mel lé dzsessz- és
blu es mu zsi kát kí nál a bor sá -
tor, kör nye zet vé del mi té má -
kat bon col gat a Szé che nyi
terv-sá tor. Ami pe dig az egy -
há za kat il le ti: ez út tal is Kö zös
pont prog ra mot hir det nek a
ka to li ku sok, a re for má tu sok
és az evan gé li ku sok. Az öku -
me ni kus sá tor ügye le te sei
nem csak nyi tott fü le ket kí nál -
nak egy jó be szél ge tés hez,
ha nem té má kat és szí nes ce -

ru zá kat is egy jó raj zo lás hoz.
Ha elő re is mer ked nél a kö zös
pon tos ak ti vis ták kal, kat tints
a http://www.oki-iro da.hu/ko -
zos pont cím re!

A fo nyó di evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zó ra bi zony még
vár nunk kell egy évet. Azon -
ban ha ad dig sem sze ret néd

nél kü löz ni a ke resz tény fesz -
ti vá lok han gu la tát, válts je -
gyet a ta tai Csil lag pont ra. A
„re for má tus Szél ró zsát” jú li us
19-e és 23-a kö zött ren de zik,
test vér egy há zunk fi a tal jai idén
a ta tai tó part ját né pe sí tik be. 

A lel ki prog ra mok kö zül
ez út tal a „négy asz tal” (ta -
pasz tal, vi gasz tal, ma rasz tal,
ma gasz tal) prog ram ra hív juk
fel a fi gyel me det. Szá mos ér -
de kes té má ban te hetsz fel kér -
dé se ket: egy szü lész és egy
dú la pél dá ul a szü le tés cso dá -
já ról dis ku rál, de ta lál koz hatsz
Erőss Zsolt (Hó pár duc) ex pe -
dí ci ós heg ymá szó val is. Evan -
gé li kus fesz ti vá lunk hoz ha -
son ló an Csil lag pont sincs KIE-
ká vé ház nél kül. És hogy a
sztár fel lé pő ket se hagy juk ki,
em lí tést ér de mel a Pan no nia
All stars Ska Or chest ra (PA SO)
szer da, a Bo lyki Bro thers csü -
tör tök és a Csík ze ne kar pén -
tek es ti kon cert je. 

Ha nem ri adsz meg egy kis
te ke rés től, vo nat he lyett vá -
laszd a ke rék párt! 19-én in dul
a ka ra ván Bu da pest ha tá rá ból,
a cso ma go kat pe dig ko csi val
vi szik utá na tok. A csil lagbrin -
ga prog ram ról és a tel jes fesz -
ti vál ról több in for má ci ót
gyűjt hetsz a http://csil lag.re -
for matus.hu ol da lon. Ha pe dig
nyá ron ol va sod az EvÉ le tet,
meg tud ha tod, hogy tu dó sí -
tónk nak mely prog ram nyer -
te el leg in kább a tet szé sét.

g Je n

OSZ TOZÓ

Fesz ti vál ra fel!

Már vagy egy órá ja áll tam a kagy lók kal sű rűn
bo rí tott par ton, hűs víz mos ta a sós ho mok tól
cser zett lá bam, fe jem fe lett az al ko nyu ló ég bol -
ton si rá lyok ve sze ked tek si ví toz va. Már-már
giccses volt a nap le men te, még is gyö nyö rű, a
tá vol ban egy fe hér vi tor la… 

És ak kor hir te len va la mi meg csil lant a víz -
ben. Csak me red tem rá, és nem hagy tam el -
vesz ni a sze mem elől egy pil la nat ra sem. A part -
hoz ugyan egy re kö ze le dett, de tő lem tá vo lo -
dott, ezért fut ni kezd tem a part men tén, míg
vé gül né hány száz mé ter re at tól a hely től,
ahol ere de ti leg áll tam, ki so dor ta a víz.

Zöld, ho má lyos üveg volt, hí nár ral ke vert
kagy ló te nyé szet ra gadt rá, pa ra fa du gó ja be le -
szo rult, de tud tam, rejt va la mit. Majd fél órá -
ba telt, míg ki ügyes ked tem a du gót, de meg -
ér te, mert per sze üze net volt ben ne! Pa lack pos -
ta! Ki küld het te? Ki nek szán ta? Azt hi szem, épp
én va gyok a cím zett. Is ten küld te ne kem.
Üze ne te meg ta lált, mon dan dó ja cél ba ért: „Én
ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze -
té ig. Jé zus”

Va jon mit akar kö zöl ni va la ki va la ki vel a pa -
lack pos tán ke resz tül? Se gít sé get kér egy süllye -
dő ha jó szá má ra? Meg ad ja a la kat lan szi get
GPS-ko or di ná tá it, ahol par tot ért? Vagy épp se -
gít sé get ajánl fel? 

Is ten Fia len dü le tet adó, bá to rí tó, rö vid
szö ve ges üze net ben biz to sít ben nün ket ar ról,
hogy ő ve lünk van a leg me le gebb nyár ban is.
Le gyünk akár épp sá tor tá bor ban, ott hon a kert -
ben, be teg ágyon, mun ka köz ben vagy bár hol.

Okos te le fo no mon na pon ta ol vas ha tom a
bib lia ol va só Út mu ta tó igé it (http://www.evan -
ge likus.hu/aktualis/toeltsd-le-a-napi-iget-a-
mobilodra/). Mint egy-egy rö vid üze ne tet, me -
lyet pa lack pos tá val küld Is ten ne kem. Is ten,
aki vel kap cso lat ban le he tek. Min den nap.

Min den hol. Szá mít ha tok rá ak kor is, ha egy-
egy ne héz hely zet ben nem tu dok dön te ni, ha
meg bán tott va la ki, és ne he zem re esik a meg -
bo csá tás.

Igaz, a te le fo nom is ve lem van min den hol,
de bár mennyi re se gít het is a prob lé más hely -
ze tek ben, egé szen más az, aho gyan Is ten mel -
let tem van, és én ve le le he tek. Ta pasz tald
meg te is ezen a nyá ron! Ne hagyd, hogy el -
ússzon a pa lack pos ta!

g Bog dá nyi Má ria

PAL AC K P OSTA

Pa lack pos ta

Név jegy:
Bog dá nyi Má ria
Csa lád ban élek fi zi kus-in -
for ma ti kus fér jem mel és
négy gyer me künk kel (Ve ro -
ni ka, Ró zsa, Bo ró ka és
Már ton) a Győr höz kö ze li

So ko ró pát kán. 2011 feb ru ár já tól a győ ri
egye te mis ták kö ré ben vég zek egye te mi
lel ké szi szol gá la tot. A Szé che nyi Ist ván
Egye te men és a Nyu gat-ma gyar or szá gi
Egye tem Apá czai Cse re Já nos Ka rán össze -
sen mint egy ki lenc ezer nap pa li ta go za tos
hall ga tó ta nul. Öku me ni kus nyi tott ság gal
– össze fo gás ban a ka to li kus és a re for má -
tus szol ga tár sak kal – szer vez zük a kö zös -
sé get, a fi a ta lok nak szánt lel ki prog ra mo -
kat. Élet mód-ta nács adó ként, nor dic wal -
king-ok ta tó ként és egy re töb bet ta pasz talt
bio ker tész ként – ezek hob bi ként űzött te -
vé keny sé ge im – is val lom a test és lé lek egy -
sé gét és egész sé gét, és pró bá lom en nek fi -
gye lem be vé te lé vel él ni min den nap ja i mat,
vé gez ni szol gá la to mat a rám bí zot tak, csa -
lá dom és gyü le ke ze tem kö ré ben.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

b Akár érett sé gi után vagy
az egye te mi, fő is ko lai ta -
nul má nyo kat meg sza kít va
mi sem ké zen fek vőbb
mód ja a nyelv ta nu lás nak
és a vi lágot  lá tás nak, mint
az, ha pár hó na pot ön -
kén tes ként kül föl dön töl -
tünk – per sze le he tő leg a
Laj tán túl. Az vi szont már
a ke vés bé di va tos meg ol -
dá sok kö zé so rol ha tó, ha
va la ki a drog el vo -
nó ról ki ke rül ve
Kár pát al ján kós tol
be le az ön kén tes
szol gá lat ba. Bu rai
Csa ba ezt a szok vá -
nyos nak ko ránt sem
ne vez he tő me net -
ren det kö vet te. A
még hat éve sen ár -
ván ma radt, ro ko -
nok nál ne vel ke dett
fi a tal em bert nem
az ide gen nyelv el -
sa já tí tá sá nak vá gya vagy a
tá vo li or szá gok misz té ri u -
ma szó lí tot ta az ad dik to ló -
gi á ról egye ne sen a ma gyar
ha tár tól ti zen öt ki lo mé -
ter re lé vő, uk raj nai Nagy -
dob rony ba…

– Ho gyan te kin tesz vissza
ar ra hí vő ként, hogy ré geb ben
ke mé nyen dro goz tál?

– Ez volt az én utam, ez kel -
lett ah hoz, hogy idá ig jus sak,
hogy most mun ka he lyem és
tar tal mas éle tem le hes sen.
Sze rin tem az is nagy mér ték -
ben hoz zá já rult a de vi áns vi -
sel ke dé sem ki ala ku lá sá hoz,
hogy ko rán el vesz tet tem szü -
le i met. A csa lád fám elég torz
és hi á nyos, s egy cson ka csa -
lád ter he na gyon ne héz, fő leg
egy gye rek szá má ra. Annyi faj -
ta csa ló dás, szo mo rú ság kel -
lett ah hoz, hogy le tér de pel jek,
és azt mond jam: „Uram, itt ál -
lok előt ted, ha lé te zel, ak kor
se gíts!”

– És ki de rült, hogy lé te zik,
és se gí tett.

– Igen… Meg tér tem „bent”,
Rác ke reszt úron, és el fo gad -
tam Jé zust Meg vál tóm nak.
Ki jöt tem a nagy vi lág ba fris sen,
tisz tán, Is ten se gít sé gé vel. Ez -
után két vá lasz tá som volt: eg -
zisz ten cia te rem tés, mun ka –
vagy má sok se gí té se.

– És te ez utób bit vá lasz tot -
tad. Me sél nél az uk raj nai
idők ről?

– Tud tam jól, hogy nem fo -
gok meg gaz da god ni Uk raj ná -
ban. Sze ret tem vol na Is tent
szol gál ni, mert ne ki kö szön -
het tem az éle te met. Egy ro ma
is ko lá ban vol tam ön kén tes,
ti zen há rom–ti zen hat éves, ki -
zá ró lag ro ma gye re kek kö -
zött. A ve ze tő ség az el ső év vé -
gén fel aján lot ta, hogy ma rad -
jak még egy évet.

Éle tem leg cso dá la to sabb
két éve volt. Na gyon kö zel
ke rül tem Is ten hez. Ész re vet -
tem, hogy kü lö nös kép pen
mun kál ko dik. Olyan cso dá kat
ta pasz tal tam meg, ame lyek ből
a mai na pig táp lál ko zom.
Egyik nap ról a má sik ra él -
tünk. Nem vol tak se mun ka -
tár sak, se pénz, hogy a gye re -
kek nek reg ge lit meg ebé det
ad junk. Tény leg Is ten re bíz tuk

ma gun kat és azt, hogy lesz-e
mit en ni ad ni a gye re kek nek,
vagy nem lesz. És min dig
lett…

– El is vet ték eze ket a gye re -
ke ket a szü le ik től?

– Nem, csak is ko lá ba jár tak
oda. Mi vel a nagy is ko lá ban
olyan fel té te le ket szab tak,
ame lye ket nem tud tak tel je sí -
te ni, so kan nem oda ad ták be
a gye re ke ket, ha nem hoz zánk.

– Így hív tá tok ma ga tok kö -

zött az ál la mi su lit: „nagy is -
ko la”?

– Hát igen, nagy is ko la, ál -
la mi is ko la. A mi is ko lánk nak
volt egy sa ját sá gos, ben ső sé ges
han gu la ta, ahol a ta nu lók nak
nem kel lett ar ra fi gyel ni ük,
hogy mi lyen ru ha van raj tuk,
mi lyen tás ká val jár nak, mi lyen
ci pő van a lá bu kon… Tu dod,
na gyon oko sak a ro ma gye re -
kek, de nyil ván min den ki nek
kell ta nul nia, és na gyon fon tos
a szü lői hát tér. Pél dá ul kap nak
egy há zi fel ada tot, ha za men -
nek, és a szü lők nem tud nak
se gí te ni, mert ír ni-ol vas ni sem
tud nak…

– Mennyi re si ke rült át él ned
a prob lé má i kat?

– Én nem ilyen hely zet ből
jö vök. Mert ugyan nem vol -
tunk gaz da gok, de min den
fel té telt meg te rem tet tek szá -
mom ra ah hoz, hogy el jár jak
is ko lá ba, és so sem kel lett szé -
gyen kez nem, hogy nincs
köny vem. Vi szont a nagy dob -
ro nyi gye re kek ro ma ként job -
ban el fo gad tak en gem, mint
má so kat. Pró bál tam kö zös -
sé get épí te ni. Sok kal job ban be
tud tam il lesz ked ni a kis tár sa -
dal muk ba, a kis kö ze gük be,
job ban el fo gad tak a szü lők, hi -
szen szük ség van ar ra, hogy
ne kik is se gít sünk. Szá mom -
ra ott előny volt, hogy ro ma
va gyok.

– A szo ci á lis ér zé keny ség
az uk raj nai ön kén tes ség so -
rán ala kult ki ben ned?

– Ko ráb ban. Még Rác ke -
reszt úron, a drog te rá pia ide -
je alatt el vé gez tem egy szo ci -
á lis ápo lói kép zést. Az óta dol -
goz tam már idő sek kel, haj -
lék ta la nok kal, dro go sok kal,
au tis ták kal, hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű em be rek kel,
moz gás sé rül tek kel, fi a ta lok -
kal, ro ma gye re kek kel, szó val
azt le het mon da ni, hogy a
szo ci á lis szfé rán be lül ki me rí -
tet tem min dent. Most is moz -
gás sé rül tek kel fog lal ko zom.

– Két év Kár pát al ja után
más fél év Né met or szág jött.
Vég le te ket él tél meg.

– Hát, utaz tam az idő ben
vagy két száz évet… Nyil ván
egy kon zer va tív uk raj nai kis
fa lu nak meg van nak a sa já tos -
sá gai mind kul tú ra, mind is -
ten hit és gon dol ko dás szem -

pont já ból. A né met tár sa da -
lom pe dig, hát, hogy is mond -
jam, elég ru gal mas, más ér ték -
rend sze rint ke zel dol go kat,
ezért a né met em be rek gon -
dol ko dá sa na gyon nagy ki hí -
vás volt szá mom ra. Pár hó -
nap ba be le telt, mi re úgy érez -
tem, hogy meg ér kez tem, itt
va gyok, nem le pő döm meg
sem min, hogy „mi cso da, mi -
ről be szél nek?”

Föl nö vünk va la hol egy kis
fa lu ban, néz zük a té -
vét, van nak kö rü löt -
tünk em be rek, és ak -
kor ki ala kul egy ké -
pünk Is ten ről, a vi -
lág ról. De ami kor el -
megyünk egy má sik
or szág ba, kul tú rá ba,
és ta lál ko zunk más
em be rek kel, ak kor
át ér té ke ljük ezt a vi -
lág ké pet. Né met or -
szág mul ti kul tu rá lis,
ezt min den ki tud ja.

Na gyon sok nem zet tel ta lál -
koz tam ön kén tes sé gem alatt,
a spa nyol tól az in di a in ke -
resz tül a kí na i ig és az ola szig.
Ber lin, ahol amúgy haj lék ta la -
nok kal fog lal koz tam, ki ug ró -
pont volt az éle tem ben. Az el -
fo ga dást él tem meg.

– Ta valy no vem ber ben ér -
kez tél ha za. Mi várt itt hon?

– Össze sen több mint há -
rom évig nem vol tam itt hon.
Ne héz volt meg ér kez ni, de na -
gyon sok ba rát és jó élet hely -
zet várt.

– Sze re lem, fe le ség?
– Az nem, egyik sem, de ez

egy má sik tör té net… A ti zen -
nyolc órás vo nat út alatt vi -
szont tény leg so kat gon dol -
kod tam, hogy mi vár majd
Ma gyar or szá gon.

– És? Mi lyen nek lá tod sa ját
ha zá dat ennyi tá vol lét után,
né mi képp kül ső szem lé lő ként?

– Ami kor vissza jöt tem, tel -
je sen más hogy lát tam az em -
be re ket, dol go kat Ma gyar or -
szá gon, me lyet a ha zám nak
te kin tek. Sze rin tem itt hon mi
na gyon gör csö sek va gyunk.
Ne he zen tesszük túl ma gun kat
dol go kon, így tol juk ma gunk
előtt a sé rel me in ket. Ami még
fel tűnt, az a „föl fe le nya lunk,
le fe le ta po sunk” men ta li tás.
Az em be rek nem iga zán fel -
sza ba dul tak és ki egyen sú lyo -
zot tak. Ezt érez tem, ami kor
meg jöt tem, s egy pil la nat ra el
is gon dol kod tam, hogy biz to -
san jól dön töt tem-e. El is vol -
tam ki csit szo mo rod va.

– Azért si ke rült va la me -
lyest meg bé kél ni a kö rül mé -
nyek kel?

– Nem pa nasz kod ha tom.
Ahogy hal lom, hogy so kan
fő is ko lai meg egye te mi vég -
zett ség gel több hó na pig mun -
ka nél kü li ek, én meg egy hó nap
alatt ta lál tam mun kát, úgy,
hogy há rom kö zül is vá laszt -
hat tam…

Föl vet tem az it te ni rit must.
Nyil ván amit ma gam mal hoz -
tam, azt nem tud ja el ven ni tő -
lem sen ki. Úgy ér zem, hogy
most bár mit el tud nék ve -
szí te ni, le gyen az ba rát, fe le -
ség, csa lád tag, de Is tent nem.
Az éle tem be ki lenc ven ki lenc
szá za lé kot Is ten tett be le,
egyet én.
g Hor váth-He gyi Dé nes
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b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa az ön kén tes ség eu ró pai évé -
hez kap cso ló dó an kon fe ren cia so ro za tot
szer ve zett az ön kén tes mun ká ról. A so ro -
zat utol só ál lo má sa ként az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men (EHE) tar tot tak
kon fe ren ci át jú ni us 15-én a fi a ta lok kö ré -
ben és a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben
vég zett ön kén tes ség ről.

A kon fe ren cia há zi asszo nya a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja Dia kó -
ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő je, Bu da An na má ria
volt. A meg je len tek üd vöz lé se után fel ol vas ta
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő kö szön té sét,
aki kül föl di el fog lalt sá ga mi att nem tu dott je -
len len ni az ese mé nyen. 

Élet for dí tó ta pasz ta la tok
Solt ész Mik lós, a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té -
ri u má nak ál lam tit ká ra egy Te réz anyá tól vett
idé zet tel kezd te kö szön té sét: „Eb ben az élet -
ben nem te he tünk nagy dol go kat. Csak kis dol -
go kat te he tünk nagy sze re tet tel.” Igaz ez az ön -
kén tes mun ká ra is, hi szen kis do log nak lát szik
pél dá ul az is, hogy rá szo rul ta kat gon doz, ápol
va la ki, de vissza fe lé te kint ve meg lát hat juk, mi -
lyen óri á si dol gok ezek még is – mond ta az ál -
lam tit kár. Hang sú lyoz ta: a leg fon to sabb ezen
a te rül eten a fi a ta lok ön kén tes sé ge, amellyel
több célt is el le het ér ni. Át él he tik a kö zös ség
él mé nyét, még hoz zá úgy, hogy meg ta pasz tal -
hat ják a ge ne rá ci ók együtt mű kö dé sét is. 

A ge ne rá ci ók össze kö té se ta lán még so ha -
sem volt ilyen fon tos, mint ko runk ban, ami kor
szin te át hi dal ha tat lan sza ka dék tá tong pél dá -
ul a fi a ta lok és az idő sek kö zött. Az ön kén tes -
ség ben a fi a ta labb kor osz tály meg ta nul hat ja az
ér té kek tisz te le tét is. A vi lág ban a nagy gaz da -
sá gi, pénz ügyi vál sá gok le küzd he tők va la mi lyen

mó don, de az ér té kek meg őr zé se en nél sok kal
ne he zebb. Bá tor ság is kell ah hoz, hogy meg
mer jük őriz ni azo kat az ér té ke ket, ame lye ket
a ke resz tény gyü le ke ze tek ben, kö zös sé gek -
ben meg ka punk. 

Nagy ér ték, hogy a ké szü lő köz ok ta tá si tör -
vény be is be ke rül het az ön kén tes ség. So kan tá -
mad ják ezt a tö rek vést, de ott, ahol a gya kor -
lat ban már mű kö dik ez a prog ram, ar ról szá -
mol nak be, hogy még a prob lé más fi a ta lok is
meg nyer he tők ez ál tal, mert olyan szem lé let vál -
to zá son men nek ke resz tül, ami az egész éle tü -
ket meg vál toz tat ja. A meg szer zett ta pasz ta la -
tok meg ha tá ro zó for du la tot je len tet tek a fi a ta -
lok szá má ra, emel lett az ön kén tes mun ka lel -
ki leg is meg erő sít. 

A diakónia színei
Dr. Sza bó La jos, az EHE rek to ra áhí ta tá ban an -
nak a meg győ ző dé sé nek adott han got, hogy
ami ként a Lu ther-ró zsá ban sok fé le szín van, és
ak kor az iga zi, ha szí nes ben áb rá zol juk, nem
fe ke te-fe hér ben, úgy a dia kó nia is sok fé le színt
mu tat. 

Egy ilyen szín a kö zös ség, ame lyet a Szent -
írás alap ján él het meg az, aki kap cso lat ba ke -
rül a dia kó ni á val, az ön kén tes ség gel: nem el -
vont ér te lem ben, ha nem a va ló élet ben. A kö -
vet ke ző szín a vi gasz ta lás: el té rő élet hely zet ben
le vő em be rek ta lál nak egy más ra, és jól is ér zik
ma gu kat egy más tár sa sá gá ban. Köl csö nös
egyet ér tés va ló sul hat meg a kü lön bö ző ge ne -

rá ci ók kö zött, ha egy kö zös cé lért mun kál kod -
nak együtt. Meg kell ta nul ni ad ni, de el fo gad -
ni is – hi szen mind ket tő gaz da gít. Kü lön színt
ad a dia kó ni á nak, ha a részt ve vők a „jó ked vű -
ek kö zös sé gé vé” tud nak vál ni, akik egy szív vel,
egy száj jal di cső í tik Is tent. A sze re tet szol gá lat
„fel vál la lás”, amely nem eről te tett, de „ki tö rő,
fel tö rő, ter mé sze tes”. 

A dia kó ni ai szo ci á lis ta nu lás mo dell je cím -
mel tar tott elő adást dr. Gottfried Adam, a Bé -
csi Egye tem pro fesszo ra. Ez a mo dell meg le -
he tő sen új, és a pro tes táns is ko lák ban jött lét -
re, ami kor a ki lenc ve nes évek kö ze pén az evan -
gé li kus fenn tar tá sú is ko lák a sa ját in téz mé nyi
pro fil ju kat dia kó ni ai hang súllyal kezd ték erő -
sí te ni. Így ala kult ki, hogy a dia kó ni ai-szo ci -
á lis ta nu lás ré sze lett az ok ta tás pro tes táns fel -
fo gá sá nak. A mo dell lé nye gi ré sze, hogy a sze -
mé lyi ség fej lő dés hez va ló hoz zá já ru lás ról van
szó ben ne. Fon tos ele mei, hogy a fi a ta lok egy
idő re „ide gen” vi lá gok ban élő em be rek kel ta -
lál koz nak, meg is me rik pél dá ul az idős, fo gya -
té kos és be teg, az az kü lön le ges hely ze tek ben
élő em be rek min den nap ja it. Ta lál koz nak haj -
lék ta la nok kal és más, a tár sa da lom pe re mén
élő em be rek kel. Új és szo kat lan hely ze tek be ke -
rül nek, így ké pet kap nak is me ret len élet kö rül -
mé nyek ről is. A sze mé lyes ta lál ko zás hoz köz -
vet len ta pasz ta la tok kap cso lód nak, ami egé -
szen más, mint a mé di u mok ál tal köz ve tí tett
ta pasz ta la tok és a könyv ből ta nult dol gok, hi -
szen va ló di, éles hely ze tek ben tör té nik. 

Szét oszt va is nö vek szik
Nem negy ven öt per ces tan órá kon fo lyik a ta -
nu lás, ha nem is ko lán kí vül és osz tá lyo zás nél -
kül. A ta nu lá si for mák is kü lön böz nek az is ko -
lai tan órákon megszokottaktól: gya kor la ti ta -
nu lás, rész vé tel lel, meg fi gye lés sel és kö zös ség -
ben – a fe le lős ség ta nu lá sa a fe le lős ség vál la -
lá sá val. Sok ol da lú, in ten zív ta pasz ta la to kat
je lent ez vi szony lag rö vid idő alatt, ame lyek ma -
guk ban fog lal ják a sa ját kor lá tok és a kor lá to -
zott ság, a kö zös ség és a szo li da ri tás, a hasz nos -
ság, az új hely ze tek be va ló ke rü lés, a kü lön le -
ges hely ze tek ben má sok ra va ló ha gyat ko zás
meg ta pasz ta lá sát.

Mind ezek elő se gí tik a sze mé lyes ész le lő ké -
pes ség fej lesz té sét (ön ma gunk ra és má sok ra va -
ló fi gye lés ké pes sé ge, han gu la tok és ér zé sek ész -
re vé te le, sa ját ma gunk erős sé ge i nek és gyen ge -
sé ge i nek ke ze lé se), a szo ci á lis ér zé keny ség ja -
ví tá sát, a meg ér tés és a to le ran cia, va la mint a
fe le lős ség tu dat fej lesz té sét. A szo ci á lis ta nu lás
hoz zá já rul a kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek fej lő -
dé sé hez, fej lesz ti az együtt mű kö dé si kész sé ge -
ket, va la mint se gít a fé le lem és a bi zony ta lan -
ság le küz dé sé nek ta nu lá sá ban is. A pro jekt ben
va ló rész vé tel elő se gí ti ezen kí vül az össze füg -
gé sek fel is me ré sét, szem be sít ko runk ak tu á lis
kér dé se i vel, rá éb reszt a szo ci á lis kér dé sek fon -
tos sá gá ra a mo dern tár sa da lom ban, meg is mer -
tet a szo ci á lis in téz mé nyek kel. 

Fon tos ta pasz ta lat, hogy a fi a ta lok a se gí tést
in kább hu ma ni tá ri us, mint ke resz tény in do kok -
kal vég zik, ezért na gyon fon tos a ke resz tény ér -
té kek köz ve tí té se és a ke resz tény em ber kép
irán ti el kö te le zett ség min ta ként va ló be mu ta -
tá sa. Eb ben a di men zi ó ban a gyen gék kel, rá szo -
ru lók kal va ló tö rő dés „együtt szen ve dés” a szó
leg szé le sebb ér tel mé ben. Olyan tö rő dés, amely
jo gi lag nem kény sze rít he tő ki, de le het hir det -

ni, és amely ak kor is nö vek szik, ha az em ber
szét oszt ja. 

Nem ül nek a SZÉK-en
Az el mé let után a ma gyar or szá gi gya kor la t pél -
dái kö vet kez tek. Az elő adók olyan mű kö dő mo -
del le ket ismertettek, ame lyek ben a fi a ta lok ön -
kén tes mun kát vé gez nek.

Si mon At ti la, az Evan gé li kus Egy ház Aszó -
di Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko lá ja és
Kol lé gi u má nak is ko la lel ké sze azt mu tat ta be,
miként va ló sul meg is ko lá juk ban a ta pasz ta la ti
ta nu lás az ön kén tes sé gen ke resz tül. 

Aszó don négy ka ri ta tív prog ram ban ve het nek
részt a di á kok. A ka ri ta tív hét az ő ön ál ló kez de -
mé nye zé sük volt, és im má ron öt éve mű kö dik
si ke re sen. A ta nu lók cél ado má nyo kat gyűj te nek,
ame lyek kel min den év ben egy-egy ki vá lasz tott
cso por tot tá mo gat nak. Részt vesz nek a „ci pős -
do boz-ak ci ó ban” is, éven te há rom-négy száz
do boz nyi aján dé kot tud nak szét osz ta ni. 

A SZÉK prog ram az 5–10. év fo lya mo so kat
cé loz za meg. Az el ne ve zés a „szo ci á lis és élet -
vi te li kom pe ten cia” ki fe je zés ből szár ma zó be -
tű szó, a prog ram pe dig olyan alap ve tő szo ci -
á lis kész sé gek fej lesz té sét tűz te ki cé lul, mint
a kör nye ze tért va ló fe le lős ség, az együtt mű kö -
dés, az em pá tia, a to le ran cia vagy a konflik tu -
sok ke ze lé se. A haj lék ta lan gon do zás pro fesszi -
o ná lis hát tér rel va ló sul meg, és csak ti zen nyolc
éven fe lü li ek ve het nek ben ne részt. 

Vel key Ba lázs a mis kol ci Fé nyi Gyu la Je zsu -
i ta Gim ná zi um A te vé keny hit re ne ve lés el ne -
ve zé sű pro jekt jét is mer tet te, amely nek cél ja a
„má so kért élő em be rek” ne ve lé se. A tan tárgy
ne ve: szol gá lat, amely nek ke re té ben Jé zus hoz
ve ze tik a di á ko kat, hogy meg is mer jék, sze res -
sék és kö ves sék őt. A 2010–2011-es tan év ben
az intézmény 84 di ákja 1803 óra ön kén tes
mun kát vég zett.

Egy há zi kö tő dés sel a ci vil szfé rá ban
Mes ter há zy Ba lázs, a sop ro ni evan gé li kus lí -
ce um is ko la lel ké sze a Szél ró zsa if jú sá gi ta lál -
ko zók hoz kap cso ló dó if jú sá gi mun ká ról szá -
molt be. El mond ta: a ta lál ko zók szer ve zé se
nem to bor zás, ha nem hit val lás. A ta pasz ta lat
azt mu tat ja, hogy a ta lál ko zó kon részt ve vő fi -
a ta lok ra a ké sőb bi ek ben is le het épí te ni.

Vad Lil la, a re for má tus egy ház ön kén tes ko -
or di ná to ra a Sze re tet híd ren dez vény t mutatta
be, ame lyet im már har ma dik al ka lom mal ren -
dez tek meg. A prog ram cél ja az ön kén tes
mun ka nép sze rű sí té se, va la mint a kör nye zet és
a ben ne élők éle té nek szeb bé té te le, az együtt
mun kál ko dás örö mé nek meg ta pasz ta lá sa.

A szom bat he lyi gyü le ke zet épí tő mo dell és az
ön kén tes mun ka kap cso la tá ról Ha sza Mó ni ka
evan gé li kus lel kész szá molt be. El mond ta: gyü -
le ke ze tük ben szá mos szín tér kínálkozik az ön -
kén tes  munkára. Két sze re tet ott ho nuk ban le -
he tő ség van az idő sek lá to ga tá sá ra. A Re mé nyik
Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák jai és
ta ná rai be kap cso lód tak a Te szedd! prog ram ba,
a vá ros egy te rü le tén dol goz tak. A gyer mek -
mun ká ban is ön kén te sek se gí te nek. A So ter
Evan gé li kus Egye sü let ré vén a gyü le ke zet „ki lé -
pett” a vi lág ba, hi szen – az egy há zi kö tő dést
meg tart va – a ci vil szfé rá ban te vé keny ke dik.

A kon fe ren cia má so dik fe lé ben a részt ve vők
szek ció ülé se ken gon dol ták to vább és vi tat ták
meg az el hang zot ta kat.

g Sán ta Ani kó

„Örö möm sok szo ro zód jék a te örö möd ben,
hiányos sá gom vál jék jó ság gá ben ned”

Kon fe ren cia az ön kén tes mun ká ról
b A szom bat he lyi evan gé li kus gyü le ke zet -

ben évek óta tu da to san épí tik és szer ve -
zik az ön kén tes mun kát. Gre ger sen-La bos -
sa György szom bat he lyi lel készt, egy há -
zunk dia kó ni ai bi zott sá gá nak el nö két
kér dez tük az ön kén tes mun ka-prog ram
szom bat he lyi mo dell jé ről. 

– Mo del lünk leg fon to sabb jel lem ző je, hogy
a gyü le ke ze ti élet min den te rü le tén be von juk
az ön kén te se ket. Ti zen öt éve dol go zom a gyü -
le ke zet ben, és igen ko rán fel kel lett is mer nem,
hogy a passzív gyü le ke ze ti ta go kat az ön kén -
tes ség mi nő sé gi fej lesz té sé vel le het a gyü le ke -
zet épí tés szol gá la tá ba ál lí ta ni. Közössége ink -
ben sok lel kes em ber van, akik azon ban vál to -
zó in ten zi tás sal vég zik mun ká ju kat. Sok szor egy
gyü le ke zet ak ti vi tá sa a lel kész sze mé lyén és el -
kö te le ző dé sén mú lik, és a se gí tők kö re is va la -
mi lyen szim pá tia, ke gyes sé gi irány zat hoz tar -
to zás vagy ba rá ti vi szony gyü möl cse. 

Ez szép, de nem elég. A „csa lá di as ság” el ső
hal lás ra po zi tív tar tal mú szó, de az egy há zunk -
ról ké szí tett szo cio ló gi ai ta nul mány fel tár ta,
hogy ez má ra saj nos in kább a bel ter jes sé get je -
len ti. Az a ta pasz ta la tunk, hogy so kan szí ve sen
vesz nek részt ak tí van az is ten tisz te le ti élet ben,
a dia kó ni á ban és az ok ta tás ban is, így mind há -
rom te rü le ten be tu dunk von ni ön kén te se ket.
Mi vel azon ban a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás leg -
va ló szí nűbb al kal ma az is ten tisz te let, a li tur -
gi át kell elő ször meg em lí te ni, ami kor gyü le ke -
zet épí tés ről és ön kén tes ség ről be szé lünk. 

Az is ten tisz te le ten ta lál ko zunk a leg több em -
ber rel, vagy is ez az a hely, amely „transz pa ren -
se” az egész gyü le ke ze ti élet nek. Az ol tár tól in -
dul szol gá la tunk, és oda is ér ke zik vissza. Le -
gyen bár mi lyen cso port – dia kó ni ai, ze nei, if -
jú sá gi, is ko lai, óvo dai kö zös ség –, ha nincs szo -
ros kap cso lat ban az is ten tisz te let tel, a Krisz tus -
sal va ló ta lál ko zás sal, ak kor nem szol gál ja a gyü -
le ke zet épü lé sét. Az evan gé li kus is ten tisz te let
kin cses bá nya, amely le he tő sé get ad ar ra, hogy
mi nél töb ben ak tí van ve gye nek részt az ün nep -
lés ben és a szol gá lat ban. 

Szom bat he lyen kez det től fog va gya ko rol juk
az „új nak” mon dott li tur gi át, an nak min den ele -
mét és is ten tisz te le ti for má ját. Ez har minc-
negy ven ön kén tes be vo ná sát ered mé nyez te,
akik rend sze re sen részt vesz nek a lek to ri szol -
gá lat ban, az egye te mes kö nyör gé sek fel ol va sá -
sá ban, a li tur gi kus ének lés ben, az of fer tó ri um
gyűj té sé ben. 

Az el múlt hó na pok püs pök vá lasz tá si „kam -
pá nyá nak” egyik szo mo rú ta pasz ta la ta, hogy bi -
zony az is ten tisz te let szent ügyét a fel szí nes la -
i kus düh kel tet te hul lá mok meg lo va go lá sá val rö -
vid tá vú cé lok szol gá la tá ba le het ál lí ta ni – az zal
pél dá ul, hogy „le ka to li ku soz zák” azt az új li tur -
gi át, amely pe dig év ez re des ke resz tény és év szá -
za dos lu the rá nus ha gyo má nyok ra épít, ugyan -
ak kor pe dig a 21. szá za di ki hí vá sok ra is vá laszt
ke res. Re mé nye im sze rint a har ci láz el múl tá val
vég re a böl cses ség ke re ke dik fe lül, és ép pen a gyü -
le ke zet épí tés és az is ten tisz te le ti ön kén tes ség pél -
dá ja nyo mán, egy re több gyü le ke zet ad ma gá nak
esélyt ar ra, hogy fel tá rul jon előt te e kin cses bá -
nya, amely a gyü le ke zet éle tét gaz da gít hat ja. 

Nem vé let len, hogy az is ten tisz te le ti ön kén -
tes sé get emel tem ki, hisz min den egyéb er re
épül. Szom bat he lyen az el múlt há rom év ben
kö zel száz ön kén test ké pez tünk ki a Ka pu prog -
ram ke re té ben. A jö vő ben ön kén te se in ket az
im má ron egy há zunk ál tal ki fej lesz tett Há ló
prog ram mal kí ván juk fel ké szí te ni. Az el múlt
hé ten tar tott öku me ni kus kon fe ren ci á nak is az
volt a cél ja, hogy az ön kén tes ség évé ben az egy -
ház sze re pét és nagy esé lyét be mu tas sa. 

A Há ló prog ram re mé nye ink sze rint olyan
új le he tő sé get je lent egy há zunk ban, amely nek
gyü möl cse it mind annyi an él vez het jük már
kö zép tá von is. Le het-e más cé lunk, mint hogy
a meg lé vő kö zös sé ge in ket az ön kén tes ség fej -
lesz té sé vel meg erő sít sük, és köz ben e mun kán
át meg nyer jük passzív egy há zi tag ja in kat és a
kí vül ál ló kat? Mind ezt nem ön cé lú an vé gez ve,
ha nem szem előtt tart va a leg fon to sab bat:
ma gunk és má sok üd vös sé gét.

g SA

Gyü le ke zet épí tés
és ön kén tes ség
Szom bat he lyen
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma át érez ve
ha zánk ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat la ko zik azok hoz az egyé ni és kö -
zös sé gi kez de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz tó ál lam adó sá -
gi te her csök ken té se. Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván hoz zá já rul ni, hogy
a hí vei ado má nya i ból és sa ját for rá sa i ból két men tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő -
szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték ben. Erre a cél ra vár ja a fel aján -
lá so kat az MEE 1707024-20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

Összeállította: Boda Zsuzsa

A re for má ció tör té ne te Győr ben 1527
tá ján kez dő dött: eb ben az idő ben az
ide ve zé nyelt né met vár őr ség gel együtt
ér kez het tek a vá ros ba az el ső, a re for -
má ció ta nát hir de tő lel ké szek és ta ní -
tók. A vár ki épí té sé vel meg bí zott Ná -
dasdy Ta más is a re for má ció hí ve volt.

A tü rel mi ren de let 1781. ok tó ber
29-én lá tott nap vi lá got. A győ ri ek kés -
le ke dés nél kül hoz zá lát tak gyü le ke ze -
tük új já szer ve zé sé hez: egyszerre két
temp lom épí té sé re is en ge délyt kér -
tek. A né met anya nyel vű ek a bel vá -
ros ban, a ma gya rok Új vá ros ban kí -
ván tak temp lo mot emel ni. A ter ve ket
be mu tat ták a vá ro si ta nács nak, majd
el küld ték Po zsony ba, ahol úgy dön -
töt tek, hogy az evan gé li ku so kat – csu -
pán egy temp lom il le ti meg.

Az épí tész az ira tok sze rint Gross -
mann Jó zsef volt. Az épít ke zés 1784
áp ri li sá ban in dult meg. A temp lom
fel szen te lé sé re az 1785. év Szent
And rás ha vá ban (no vem ber 27-én)
ke rült sor. A ma gyar nyel vű ün ne pi
pré di ká ci ót Rát Má tyás, a né me tet
Frey tag Mi hály mond ta.

Az evan gé li kus Öreg temp lom tég -
la lap alap raj zú; be fog la ló mé re te
29,5-ször 21,8 mé ter, fő pár ká nya 10,5
mé ter rel emel ke dik a kör nye ző ud -
var te rep szint je fö lé. Hely tör té ne ti ér -
de kes ség az észa ki és ke le ti hom lok -
za ton lát ha tó több ágyú go lyó, amely
a na pó le o ni há bo rú em lé két őr zi.

A szó szék kel egye sí tett ol tár fő
mo tí vu ma a fél kör zá ró dá sú, nagy -
mé re tű ol tár kép. Al ko tó ja Pe tő fi jó
ba rát ja, Or lai Pet rich So ma. A fest -
mény a Get se má né-kert ben ha lál tu -
sá ját ví vó Jé zust áb rá zol ja.

A temp lom el ső or go ná ját Bécs ben
vá sá rol ták. A na pó le o ni há bo rú ban
ágyú go lyó ron gál ta meg. Az el múlt
idő ben több ször meg újí tot ták. Ha zai
vi szony lat ban egye dül ál ló „Czé zár tí -
pu sú” or go na.

Meg épí té se óta nem so kat vál to zott
az Öreg temp lom. Ko moly ve szély be

egy szer ke rült: 1809-ben a fran cia
had ve ze tés ha dá sza ti meg gon do lás -
ból el ren del te le bon tá sát, sze ren csés
mó don azon ban meg me ne kült az
épü let. Az 1848–49-es sza bad ság -
harc ide jén a kon vent épü let tel együtt
ha di kór ház cél já ra szol gált. 

1935-ben, majd 1960 és 1964 kö zött
re no vál ták, 1985-re, fenn ál lá sá nak
két szá za dik év for du ló já ra szi ge tel ték
és kor sze rű en meg újí tot ták. 2001
óta Győr is mét evangélikus püs pö ki
szék hely, az evan gé li kus Öreg temp -
lom pe dig új ra püs pö ki temp lom.

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A TE LE VÍ  Z I Ó BAN

A győ ri evan gé li kus
Öreg temp lom 

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban
Jú ni us 26-án, va -
sár nap 11 órá tól

az elő ző na pi püs pök ik ta tá si is -
ten tisz te le tet lát hat juk fel vé tel ről
a Ma gyar Te le ví zió m1 csa tor ná -
ján a győ ri Öreg temp lom ból.
Igét hir det Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let meg vá lasz tott püs pö ke. Az
adást az m2-n 13.50-től meg is -
mét lik.

Zá to nyi Já nos Amb róz fal ván szü le -
tett 1947. no vem ber 20-án Zá to nyi
Pál evan gé li kus lel kész és Ro hos ka
Mar git evan gé li kus ta ní tó nő gyer me -
ke ként. Az ál ta lá nos is ko la el vég zé -
se után Szar va son, a Vaj da Pé ter
Gim ná zi um ban szer zett érett sé git
1966-ban, és még eb ben az év ben –
kö vet ve édes ap ja pél dá ját – je lent ke -
zett az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé -
mi á ra. Itt 1971-ben fe jez te be ta nul -
má nya it. 

Fel szen te lé sé re 1971. jú li us 4-én ke -
rült sor Csa ba csű dön. 1971. szep tem -
ber 1-jé től Bé kés csa bá ra ke rült egy -
ház me gyei se géd lel kész nek. 1974-
ben há zas sá got kö tött Náf rá di Er zsé -
bet tel. Há zas sá guk ból két gyer me kük
szü le tett. 

Bé kés csa bai se géd lel ké szi szol gá -
la tát 1975. jú ni us 15-ig végezte.
Ugyan ez zel a dá tum mal püs pö ke
he lyet tes lel kész nek küld te ki Med -
gyes egy há zá ra. Pár hó nap múl va,
1975. szep tem ber 20-án pa ró kus lel -
kész nek vá lasz tot ta meg a gyü le ke -
zet az agi lis, fi a tal lel készt. Ezt a
szol gá la tát 1988. szep tem ber 30-ig
foly tat ta, ami kor egy idő re ab ba -
hagy ta a lel ké szi szol gá la tot.

Az éle te annyi ban is vál to zott,
hogy ak ko ri fe le sé gé vel, gyer me kei
any já val úgy dön töt tek, ki-ki kü lön
foly tat ja az éle tét. Já nos a most fá jó
szív vel gyá szo ló fe le sé gé vel, Kun -
stár Er zsé bet tel 2003. no vem ber 21-
én kö tött há zas sá got. Az es kü vő re

együtt ké szül tünk. Két dol got mon -
dott: „Tu dom, mi a bűn bo csá nat,
hogy újat kezd he tek, bár az éle tem jó
ré sze el ment. És aján dék nak te kin tem
mind ezt.” Ez a lu the rá nus teo ló gia lé -
nye ge: 1) tu dom, mi a bűn bo csá nat;
és 2) min den aján dék, az az ke gye lem. 

2005. áp ri lis 29-én új ra si ke res
lel kész vizs gát tett. Bol dog volt, hogy
új ra fel ve he ti a Lu ther-ka bá tot.
Egész sé gi ál la po ta mi att le szá za lé kol -
ták, de mun kát vál lalt: 2006. feb ru -
ár 1-jé től 2010. feb ru ár 27-ig a Szar -
vas-Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat -
nál dol go zott. 2007 vé gé től vé gez te
a ta nya gond no ki szol gá la tot. Na -
gyon sze ret te ezt a fel ada tot. A ne héz
sor sú em be rek fi zi kai és lel ki ba ja ik -
ban va ló se gí té se min den lel kész nek
nagy ki hí vás, ő ezt oda adó lé lek kel
vé gez te. A Kö zép hal mi Misszi ó ban
he ten te egy al ka lom mal tar tott is ten -

tisz te le tet. Va sár na pon ként kis -
busszal szál lí tot ta a gyü le ke ze ti ta go -
kat az Ótemp lom ba. 

Az egy ház me gyé ben ott he lyet te -
sí tett, ahol szük ség volt rá. 2010.
feb ru ár 28-i dá tum mal Gáncs Pé ter
püs pök he lyet tes lel ké szi szol gá lat tal
bíz ta meg a szar vas-új temp lo mi gyü -
le ke zet ben. Ha tal mas ügy buz ga lom -
mal ve tet te ma gát a mun ká ba. Már
négy hó nap pal ko ráb ban, ami kor
még a ta nya gond no ki szol gá la tot is
el lát ta, óv tuk, de ő min dig hang sú -
lyoz ta: szí ve sen dol go zik.

Fe le sé gé vel, Er zsi ké vel ki lenc éven
ke resz tül iga zi tá ma szai vol tak egy -
más nak, se gí tet ték egy mást s egy más
csa lád ját.

2011. jú ni us 10-én szí ve utol sót
dob bant: 63 esz ten dő, 6 hó nap és 20
nap után meg vál tó Ura ha za szó lí tot -
ta eb ből a vi lág ból. Te me té sé re 2011.
jú ni us 20-án ke rült sor a szar va si
Ótemp lom ban, ahol e so rok író ja hir -
det te Is ten igé jét erő sí tő és vi gasz ta -
ló szán dék kal, sze mé lyes hang vé tel -
lel, Ézs 41,10.13 alap ján: „Ne félj,
mert én ve led va gyok, ne csüg gedj,
mert én va gyok Is te ned! Meg erő sít lek,
meg is se gít lek, sőt győ zel mes job bom -
mal tá mo gat lak. Mert én, az Úr, a te
Is te ned, erő sen fo gom jobb ke ze det, és
ezt mon dom ne ked: Ne félj, én meg -
se gít lek!”

Mind annyi unk re mény sé ge Is ten
ke gyel me Jé zus Krisz tus ál tal.

g Ri bár Já nos

In me mo riam Zá to nyi Já nos
1947–2011 

Eb ben az év ben is vol tak olya nok,
akik több tan tár gyi ver seny he lye zett -
je ként is do bo gó ra áll hat tak. Az
evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek ben
ta nu lók kö zül a sop ro ni Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná -
zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
11. osz tá lyos ta nu ló ja, Krutz ler Hel -
ga volt az, aki ket tős bra vúrt köny -
vel het el: né met nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom ból az el ső, né met nyelv
II. ka te gó ri á ban a má so dik he lyen
vég zett. Fel ké szí tő ta ná ra Dro b i na
And rea, il le tő leg Wild né Vin c ze pap
Má ria és Pe te-Pik óné Hor váth Gyön -
gyi volt. Ez utób bi ka te gó ri á ban 19.
he lye zett lett Prőh le Or so lya 11. osz -
tá lyos di ák a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ból. Fel ké szí tő ta ná ra:
Gi on Bé lá né.

Ma gyar iro da lom ból 4. he lye zett
lett Ga rai Szil via, az Evan gé li kus
Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma,
Szak kép ző Is ko lá ja és Kol lé gi u má nak

12. osz tá lyo sa. Fel ké szí tő ta ná ra: Ho -
mo ki Gá bor. 24. he lye zett lett Me cser
Szil via 11. osz tá lyos ta nu ló a mis kol -
ci Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná -
zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko -
lá ból, fel ké szí tő ta ná ra: Já rá si né Ma -
gya ri Ju dit; a 30. he lye zett pe dig
Bö röcz Do rottya 11. osz tá lyos ta nu -
ló, az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe -
tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko lá -
ja és Kol lé gi u má nak di ák ja, fel ké szí -
tő ta ná ra: Ho mo ki Gá bor.

Föld rajz ból 6. he lye zett lett Tek e li
Ta más 11. osz tá lyos di ák a Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná -
zi um és Kol lé gi um ból. Fel ké szí tő
ta ná ra: Gru ber Lász ló. 51. he lye zett
lett Fe hér Ba lázs 11. osz tá lyos ta nu -
ló a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan -
gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um ból, fel ké -
szí tő ta ná ra: Ba bics Csa ba.

Bio ló gia I. ka te gó ri á ban 9. he lye -
zett: Lob mayer Nel li 12. osz tá lyos ta -

nu ló a Bé kés csa bai Evan gé li kus Gim -
ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö zép is ko -
la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény ből, fel ké szí -
tő ta ná ra: Ba logh Ta más. 29. he lye -
zett: Soós Pé ter, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 13. osz tá lyos
ta nu ló ja, fel ké szí tő ta ná rai: Cser nus
Ri ta és Lo vas Esz ter.

La tin nyelv ből 12. he lye zést ért el
Haj dó And rás, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 12. osz tá lyos
di ák ja, fel ké szí tő ta ná ra: Bá tovsz -
kyné Já nos Ju dit.

Tör té ne lem ből 21. he lye zett lett
Haj dó And rás, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 12. osz tá lyos
di ák ja. Fel ké szí tő ta ná ra dr. Töt tössy
Ist ván né volt. 26. he lye zett Men c ze -
lesz Ad ri án, az Evan gé li kus Egy ház
Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép -
ző Is ko lá ja és Kol lé gi u mának 11. osz -
tá lyos di ák ja, fel ké szí tő ta ná ra: dr. Pé -
ter fi Gá bor.

Ké mia II. ka te gó ri á ban 28. he lye -
zett lett a 12. osz tá lyos Ne u ba u er An -
tal, a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um
di ák ja. Fel ké szí tő ta ná ra: Nagy Ist ván.

Rajz és vi zu á lis kul tú ra tárgy ból 30.
he lye zett lett Porcz Pat rik, a sop ro ni
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce -
um) Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko la és
Kol lé gi um 11. osz tá lyo sa. Fel ké szí tő
ta ná ra: Solt rá né Se bes tyén An na.

Az or szá gos kö zép is ko lai ta nul má -
nyi ver se nyen dí jaz ták a fel ké szí tő ta -
ná ro kat is. 2010/2011-ben el is me rést
ka pott né met nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom ka te gó ri á ban Dro b i na And -
rea, a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan -
gé li kus Gim ná zi um ta ná ra. 

d For rás: oh.gov.hu

Szá mos evan gé li kus is ko la di ák ja ért el
jó ered mé nye ket az or szá gos

kö zép is ko lai ta nul má nyi ver se nyen
b Az Ok ta tá si Hi va tal jú ni us 9-én tet te köz zé hon lap ján az or szá gos kö -

zép is ko lai ta nul má nyi ver seny (OKTV) ered mé nye it. Szá mos evan -
gé li kus is ko la ta nu ló ja és ta ná ra is szép si ke rek kel büsz kél ked het –
tud hat ta meg bár ki, aki fel ke res te a hi va tal in ter ne tes ol da lát
(oh.gov.hu). A ver se nyen ered mé nye sen sze rep lő di á kok má jus 27-én
Bu da pes ten Hoff mann Ró zsa ok ta tá sért fe le lős ál lam tit kár tól ve het -
ték át dí ja i kat. Az ál lam tit kár ság tá jé koz ta tá sa sze rint 27 tárgy ból 38
ka te gó ri á ban össze sen 36 ez ren je lent kez tek OKTV-re, hogy össze -
mér jék tu dá su kat. Vé gül 658 is ko la 26 542 ta nu ló ja vett részt a ver -
se nyek kü lön bö ző for du ló i ban. Az öt ven fős dön tők be 232 is ko la 1122
di ák ja ju tott be, és 225 kö zép is ko la 941 ta nu ló ja vég zett az el ső har -
minc hely va la me lyi kén. Utób bi ak plusz pon tot kap hat nak ered mé nyü -
kért a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény be va ló je lent ke zés nél. A dön tők -
ben az 1–3. he lyen 112-en vé gez tek, ők az or szág 62 is ko lá ját kép vi -
se lik – kö zöl te az ál lam tit kár ság. Idén a leg töb ben an gol ból, bio ló -
gi á ból és ma te ma ti ká ból tet ték pró bá ra tu dá su kat.
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Weö res ap ja és a bé ke köl csön
Min dig szí ve sen ol va som Feny ve si Fé lix La jos írá sa it az EvÉ let ben. Jú ni us 5-
i cik ke (Weö res Sán dor szü lő föld jén) ar ra kész te tett, hogy sze mé lyes él mé -
nyem mel egészítsem ki írá sát.

1951-ben Ke nye ri be he lyez tek ta ní ta ni. Édes apám ezt kö ve tő en ke rült Szom -
bat hely re bör tön be ha son ló sor sú, is ten fé lő, ha zá ját sze re tő hon fi tár sa i val
együtt, em ber te len kö rül mé nyek kö zé. Ott ta lál ko zott a köl tő édes ap já val,
Weö res ez re des sel. Sán dor bá csi előbb sza ba dult, ezért Ke nye ri ből ke rék pá -
ron fel ke res tem csön gei ott ho ná ban, hogy apám fe lől ér dek lőd jek.

A kö rül mé nye ket meg az ő egyé ni sé gét az ak ko ri csön gei igaz ga tó nő írá -
sá val sze ret ném be mu tat ni. Az írás az Új Ke me nes al ja cí mű ön kor mány za ti
lap 1995. má jus 25-i szá má ban je lent meg Csön gei em lé ke im cím mel, Maj -
no vics Má ria nyu gal ma zott is ko la igaz ga tó tol lá ból. Eb ből idé zek:

„Úgy 10 óra fe lé hét ro busz tus »nép ne ve lő« egy pi ci em bert ho zott, aki
sem mi áron nem akart bé ke köl csönt je gyez ni ne kik.

A kö vet ke ző pár be széd zaj lott le:
(Sán dor bá csi jó han go san, ta gol tan kö szönt.)
– Jó es tét kí vá nok!
Csend.
– Jó es tét kí vá nok!
Csend.
– Eu ró pai em ber va gyok, kö szön tem.
– Mit kép zel, ez re des úr, a Hor thy-had se reg ben van?
– Ké rem, én nem szol gál tam Hor thyt, mert ki rú gott, nyug dí ja zott. Pe dig

ál lí tom, ak kor sem vol tam kom mu nis ta, mint ahogy most sem va gyok.
– Ez a nép ál la ma, ilyen ki ok ta tó hang nem ben itt nem be szél het egy ki -

zsák má nyo ló.
– Én nem va gyok ki zsák má nyo ló, én tő lem min dent el vit tek, a ba rá tom

föld jén dol go zom.
– Ki a ba rát ja? Szin tén ez re des és föld bir to kos?
– Nem, egy volt cse lé dem.
– Mi meg tűr jük eb ben a szo ci a lis ta ha zá ban, nem gon dol ja, hogy ezért

va la mit ten nie kel le ne?
– Én az adó kat meg fi zet tem, a tör vé nye ket tisz te lem.
– De van nak rend kí vü li kö te les sé gek is.
– Szó val még is rá té rünk a pénz re? Ak kor én me gyek.
– In nen ak kor megy el, ha meg en ge dem.
– Szó val le va gyok tar tóz tat va?
– Azt nem mond tam. De meg kér de zem, ha ma gá nak ad ná nak út le ve let,

ho va men ne?
– Ezen nem gon dol kod tam ed dig (fel emel te a lá bát, a ci pő je tal pa tel je -

sen le volt vál va), de Ke let re.
– Ho gyan? Ke let re?
– Igen, Tö rök or szág ba. A fi am mond ta, hogy ott na gyon sze re tik a ma -

gyar em bert.
– Fia is van? Hol van?
– Ta nít az egye te men.
– Mit?
– Esz té ti kát, finn ugor nyel ve ket, for dít, köl tő.
Döb bent csend, majd a nagyhan gú hal kan: 
– Ha za me het.”
Ezt a kis pár be szé det azért sze ret ném to vább ad ni, hogy akik még most

sem lát nak tisz tán, ke re sik az okát a fa lu el nép te le ne dé sé nek, lás sák, hon -
nan ered nek a szá lak…

Sán dor bá csi, akit a szo ci a lis ta ha zá ban csak meg tűr tek, Do mo kos Má tyás
iro da lom tör té nész sze rint a ma gyar köl té szet egyik leg na gyobb gé ni u szát hagy -
ta utó dul.

Ez az oka ta lán, hogy fia annyi ver sé ben fog lal ko zik a fa lu sor sá val: mert
egy köl tő nek az édes ap ja se volt úgy meg aláz va a ma ga ko rá ban, mint az övé. 

A rend szer vál tás után a Vas Né pe cí mű lap ban Páv el Ju dit így fo gal maz -
ta meg sze mé lyes em lé ke it egy ün nep ség kap csán a Weö res Sán dor ha za tért
cí mű cikk ben: „Nagy mű velt sé gű édes ap ja volt az, aki Weö res Sán dort a köl -
tői pá lyán el in dí tot ta.” 

Ber zse nyi szü lő fa lu já ban nincs már se óvo da, se is ko la. Las san ve lem együtt
azok is „el men nek”, akik fi a tal éve i ket azok ban a ször nyű idők ben él ték, és
dol goz tak be csü let tel. Sztrájk?! Pró bált vol na va la ki el len áll ni. A jó Is ten ben
bíz va túl él tük. Most meg vé nül ve re mény ke dünk Ber zse nyi vel:

„Él még nem ze tem is te ne!
Buz gó könnye i men, szent Öröm, öm le dezz!
Állsz még, állsz, sze re tett Ha zám!
Nem dőlt még ala csony por ba ne mes fe jed!”
Erős vár a mi Is te nünk!

Szi ta Aran ka (Egy ház es he tye)

b …és me leg az idő – éne kel he tik
ki csik és na gyok bol do gan, mert
vég re ki tört a nyár és a szün idő
is! A csa lá dok pe dig ter vez ge tik,
ho va men je nek, hol tud ják ki pi -
hen ni az egész éves fá ra dal ma -
kat. Ta lán még nem ál ta lá nos, de
egy re töb ben van nak, akik szá -
má ra már ter mé sze tes igény,
hogy a pi he nés, a nya ra lás is
min den szem pont ból ter mé -
szet kö ze li le gyen. Íme, né hány
tipp, amely so kak szá má ra hasz -
nos le het.

A Ve len cei-tó part ján évek óta mű -
kö dik az öko szem lé le tű strand és
kem ping, ahol ki emelt sze re pet kap
az egész ség- és kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás és élet mód. Csak né -
hány pél da ezek ből: A stran don, il -
let ve a kem ping ben kép ző dött hul -

la dé kot (fém do boz, PET-pa lack) sze -
lek tí ven gyűj tik, tö mö rí tik, és így
szál lít ják el új ra hasz no sí tás ra. A ki -
ad vá nya ik új ra hasz no sí tott pa pír -
ból ké szül nek. A kem ping ben nap -
ener gi á val me le gí tik a vi zet, az éj sza -
kai vi lá gí tást pe dig szél ge ne rá tor és
nap elem se gít sé gé vel old ják meg. A
bü fé ben bio é te le ket és -ita lo kat le het
vá sá rol ni, ame lyek ben nin cse nek
tar tó sí tó sze rek, ada lék anya gok, étel -
szí ne zé kek. A víz ben és a par ton ti -
zen nyolc fé le spor tot le het űz ni vagy
ki pró bál ni. Nya ran ta több al ka lom -
mal ren dez nek öko fesz ti vá lo kat és
vá sá ro kat. (Még több in for má ció:
www.sport beach.hu.)

Mél tán le he tünk büsz kék a ba la -
ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia-

és Misszi ói Ott hon ra, amely a Komp -
lex fenn tart ha tó ság el ne ve zé sű kör -
nye zet ba rát prog ram ke re té ben fon -
tos át ala ku lá son ment ke resz tül. Így
olyan szál lás hellyé ala kult, amely
elő tér be he lye zi a fenn tart ha tó élet -
mó dot, és a gya kor lat ban is részt vál -
lal a te rem tett vi lág meg óvá sá ban.
Né hány pél da er re: Nap kol lek to rok
se gít sé gé vel kör nye zet ba rát mó don
ál lít ják elő a me leg vi zet. Több he lyi -
ség ben fal hű tő ele mek se gít sé gé vel,
a ta laj víz fel hasz ná lá sá val és hő cse -
ré lő vel ol dot ták meg a kli ma ti zá lást.

Be ve zet ték a sze lek tív hul la dék gyűj -
tést, amely min den ven dég szá má ra
kö te le ző. Ezen be ru há zá sok amel lett,
hogy csök ken tik az ener gia fel hasz ná -
lást, a lá to ga tók szem lé le tét is for mál -
ják. (Bő veb ben: www.szar szo.lu the -
ran.hu.)

* * *

Hal lot ta már azt a fo gal mat, hogy
fény szennye zés? Ta lán so kan nem
tud ják, hogy nem csak ké mi ai anya -
gok kal ká ro sít hat juk a kör nye ze tet,
ha nem a fény (és ál ta lá ban az elekt -
ro mág ne ses su gár zás) is kör nye zet -
szennye ző le het. Az ál lan dó sult
fény szennye zés egész ség ügyi, köz le -
ke dés biz ton sá gi, öko ló gi ai és táj vé -
del mi szem pont ból is koc ká za tot

je lent, hi szen az egész élő vi lág ra
néz ve ál lan dó za va ró ha tás ként je -
lent ke zik. 

Jó pél da er re a nagy szent já nos bo -
gár, amely nek po pu lá ci ó ja je len tős
mér ték ben le csök kent. A hí mek
ugyan is nem a nős tény fény jel zé se it
kö ve tik, ha nem az an nál jó val erő -
sebb éj sza kai lám pák ra száll nak, így
össze za va rod nak, nem ta lál ják meg
egy mást, sza po ro dá si kí sér le tük ku -
darc ba ful lad. De szin te min den ál -
lat faj szá má ra kulcs fon tos sá gú in for -
má ci ó kat hor doz nak a kör nye zet
ter mé sze tes fény vi szo nyai: meg ha tá -
roz zák vi sel ke dé sü ket, ván dor lá si
irá nyu kat, se gí te nek a táp lá lék vagy
a sza po ro dó hely meg ta lá lá sá ban.
Könnyen be lát hat juk, hogy mind ezt
mennyi re meg vál toz tat ja a nagy vá ro -
sok ál lan dó éj sza kai fény ára da ta; ez
a fény bu rok sok-sok ki lo mé ter ről is
lát ha tó. Emel lett az sem el ha nya gol -
ha tó, hogy nem ze dé kek nő nek fel úgy
a nagy vá ro sok ban, hogy az ál lan dó
éj sza kai fény mi att so ha sem lát ják a
csil la go kat. 

Ma már a csil la gá szok szá má ra is
ko moly fel adat olyan te rü le tet ta lál -
ni, ahol za var ta la nul fi gyel he tik meg
a csil la gos ég bol tot, amely az em be -
ri ség kul tu rá lis örök sé gé nek ré sze.
Büsz kék le he tünk ar ra, hogy Eu ró pá -
ban el ső ként (a skó ci ai Gal lo way-
park kal kö zö sen) a Zse li ci Táj vé -
del mi Kör zet nyer te el a „nem zet kö -
zi csil la gos ég bolt-park” cí met 2009-
ben. A park éj sza kai tú rá kat, táv csö -
ves be mu ta tó kat, elő adá so kat szer -
vez az ér dek lő dők szá má ra. (To váb -
bi in for má ci ók: www.ast ro-zse lic.hu.)

* * *

So kan nya ral nak a Ba la ton nál, és
egy re töb ben van nak, akik nem csak
a víz par ton töl tik az időt, ha nem fel -
fe de zik a Ba la ton kör nyé ki ter mé sze ti
lát ni va ló kat is. A Ba la ton-fel vi dé ki
Nem ze ti Park annyi lát ni va lót és
prog ra mot kí nál, hogy fel so rol ni is le -
he tet len ség, de a www.bfnp.hu ol da -
lon min den ki ked vé re bön gész het a
kí ná lat ban. Ér de mes vi szont kü lön
meg em lí te ni a ti ha nyi Le ven du la
Há zat, amely nem rég nyi tot ta meg
ka pu it a lá to ga tók előtt. Már a hely -
szín is cso dá la tos, hi szen a ti ha nyi
Bel ső-tó part ján ta lál ha tó. A lá to ga -
tó köz pont min den kor osz tály szá má -
ra él mény sze rű en mu tat ja be a Ti ha -
nyi-fél szi get va rázs la tos tá ja it és tör -
té ne tü ket. Ér de mes el lá to gat ni oda is!

g S. A.

Ha vég re itt a nyár…
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Út ban a kór ház fe lé fél éven át
szin te min den nap ta lál koz tunk.
Úgy a má so dik ta lál ko zás után
már meg is mert. Nem mond ta, de
lát tam a sze mén. Oda jött a ke rí tés -
hez, és me leg, bar na sze mek kel né -
zett rám. A fe jét fél re bil lent ve kér -
dez te: hát ma is mész? Igen, és tu -
dod, most is si e tek, mond tam a pil -
lan tá som mal. Min dig csak annyi
időt tud tam rászán ni, amíg a busz -
ra vár tam, de meg ér tet te. Kü lön ben
is, volt raj tam kí vül is ra jon gó ja szép
szám mal. 

Nagy, ke ve rék, leg in kább né met ju -
hász ra ha son lí tó ku tya volt, egy
má so dik ke rü le ti tár sas há zat őr -
zött. Te hát – ha úgy tet szik – szol gá -
lat ban volt egész nap. De mi vel a
kör nyék for gal mas, még is bé kés, il -
le ték te len be ha to lók nem igen pró bál -
koz hat tak, a ku tya unat ko zott.

Hi á ba a ta vasz ra éb re dő kert, ha
az em ber – aka rom mon da ni, a
ku tya – egye dül van. Ezért ki ta lált

egy já té kot. Két sze mé lye set. A já ték
ne ve le het ne pél dá ul „dobd vissza a
lab dá mat” is, de ez nem fe je zi ki az
iga zi lé nye gét. Mert a já ték ko ránt -
sem er ről szólt. Ezért én in kább a „bí -
zom ben ned” vagy a „le gyél a ját szó -
tár sam” cím mel il let ném.

Szó val a nagy, sze ret ni va ló ku tya
oda bal la gott a ke rí tés rá csá hoz, szá -
já ban meg té pá zott, vi har vert, fel is -
mer he tet len szí nű te nisz lab dá já val,
és pro fi mó don át lök te a lab dát – a
jár dá ra.

Nem, nem vé let le nül ej tet te ki.
Di rekt. Ki fe lé, a busz meg ál ló irá nyá -
ba. Két mé ter re a négy sá vos, for gal -
mas út test től. Majd meg állt, or rát ki -
dug ta a rá csok kö zött, és várt. En nek
a „vá rás nak” az erő te re jó pár mé ter
ha tó tá vol sá gú kör ben su gár zott szer -
te szét a Szi lá gyi Er zsé bet fa sor ban. 

A lab da gu rult, pat to gott ki csit, és
el in dult az út test fe lé. Ek kor – és itt
jön a lé nyeg – va la ki min dig akadt,
aki fog ta, fel vet te a szuty kos, pisz kos,

ku tya nyá las lab dát, oda vit te a ke rí -
tés hez, és vissza dob ta a me leg, bar -
na ku tya sze mek tu laj do no sá nak. 

Nor má lis eset ben az em ber két szer
is meg gon dol ja, hogy fel ve gyen va la -
mit a föld ről… Itt a hi gi é nia dik tál -
ta fék nek esé lye sem volt. Min dig,
min dig akadt egy em ber, aki utá na -
ira mo dott a ku tya nyá las te nisz lab -
dá nak. Igen, én is… Mert a vá ra ko -
zás, a bi za lom és a ba rát ság irán ti
vágy sza vak nél kül su gár zott azok -
ból a bar na sze mek ből. És az ilyen
– meg elő le ge zett? – bi za lom kö te lez.

Az utat, a kór há zat, a busz meg ál -
lót, a ta va szi ker tet, a ku tyát, a lab -
dát el aka rom fe lej te ni, mert gyó gyít -
ha tat lan seb ként fá jó asszo ci á ci ó -
kat kelt. De mi előtt el zá rom lel kem
egy fi ók já ba, még meg akar tam ír ni.
Hát ha va la ki egy szer ar ra jár, és elé -
je gu rul egy fol tos, ko pott teniszlab -
da… Ak kor játsszon majd ve le, ké rem,
he lyet tem is… 

g K. D.

A bi za lom kö te lez…

Sza bad ság – fo tó- és no vel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge – a 2011 – Re for má ció és sza bad ság
te ma ti kus év hez kö tő dő en – fo tó- és no vel la író-pá lyá za tot hir det Sza -
bad ság cím mel.

Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom fo tót és/vagy há rom írást küld het be,
vagyis ugyan az a sze mély el in dul hat mind két pá lyá za ton. Mi ni mum
1600 × 1200 pi xel mé re tű di gi tá lis fo tó kat vá runk, az írá sok ter je del me
pe dig egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2011. jú li us 24., éj fél.
A pá lyá zat nyi tott, nem jel igés.
A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet mind két pá lyá zat ese té ben tíz-, hét- és öt -

ezer fo rint ér té kű könyv cso mag gal ju tal maz zuk. Cso mag ju kat a nyer -
te sek ma guk ál lít hat ják össze a Lu ther Ki adó ki ad vá nya i ból.

A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 14–21-ei lap szá má -
ban köz lünk vá lo ga tást, és az esetlegesen később publikálandókat is a
szokásos kiadói díjazás szerint honoráljuk.

H I R D E T É S



16 e 2011. június 26. Evangélikus Élet

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin (katalin.zombory@lutheran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:
Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Rovatvezetők: Boda Zsuzsa – Új nap – új ke gye lem (zsuzsa.boda@lu the ran.hu),
Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken -
deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1

1
3
3
1
3
0
2
1
1
2
6
4

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na mu -
zsi ka
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Evan gé li kus püs pök ik ta tás
(is mét lés: 13.50 / m2)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
21.20 / m2
Akusz tik
Mol nár Fe renc Ca ra mel
23.30 / m1
A ka nya ron túl
(ma gyar film, 2001) (104')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo
Ez tör tént a mai na pon a
világ hang ver seny ter me i ben
15.30 / m1
Szent István vándorlás –
az országos kék túra
mentén
16.05 / Du na Tv
Sci en tia Hun ga ri ca
(ma gyar do ku men tum film)
17.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz le gen dák
Ja co Pas to ri us (basszus gi tár)
00.35 / m1
Be szél ge tés a de presszi ó ról,
ag resszi ó ról, ön gyil kos ság ról

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Vi val di:
Nisi Do mi nus – 127. zsol tár
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az aszó di
evan gé li kus temp lom ból
15.45 / Du na Tv
VI II. Gi zel la-ku pa nem zet kö -
zi tánc ver seny – Veszp rém
2011
19.35 / Bar tók rá dió
Gold mark Ká roly: Sá ba ki -
rály nő je
(négy fel vo ná sos ope ra)
21.00 / Du na Tv
Esz ter ha gya té ka
(ma gyar já ték film, 2008) (87')
21.05 / m1
Ra gasz ko dom a sze re lem hez
(té vé já ték, 1988) (66')
23.35 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
1941 ősze és te le

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.55 / m2
Ba la to ni nyár (ma ga zin mű sor)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Lud wig
van Bee tho ven
Mis sa so lem nis Op. 123.
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Za ka ri ás Eni kő vi rág kö tő
16.35 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
20.00 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)
23.25 / Du na Tv
Kon cer tek az A38 ha jón

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.30 / PAX
Ba rokk ze nei est (kon cert film)
13.15 / Bar tók rá dió
Cem ba lis si mo 2011
Rat kó Ág nes hang ver se nye
a bel vá ro si Szent Mi hály-
temp lom ban
16.40 / m2
Múzeumtúra –
francia módra
A Rodin-múzeum
18.05 / m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
Ud var hely szék
19.05 / m2
Le o nar do, Vin ci ből –
A zse ni szár ma zá sa
(olasz do ku men tum film,
2009)
21.00 / Du na Tv
Az or szág úti jár őr (ame ri kai–
me xi kói já ték film, 1992) (101')

PÉNTEK

13.24 / Bar tók rá dió
50 éves a deb re ce ni Bar tók
Bé la nem zet kö zi kó rus ver seny
Ben ne:
Tóth Pé ter: Pén te ki ima
Ko dály: 121. zsol tár
15.00 / PAX
Erős vár a mi Is te nünk!
15.20 / Du na Tv
Csán gó bal la da
Kal lós Zol tán gyűj té sei alap ján
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ez volt a XX. szá zad
Nem ze ti trau mák nyo má ban
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről. Sop ro ni ré gi ze nei
na pok 2011
19.00 / m2
Film sztá rok a va don ban
(auszt rál ter mé szet film-so ro zat)
20.10 / m1
Bék e ffy Ist ván – Stel la Ador -
ján: Ja ni ka
Köz ve tí tés a Já ték szín ből

SZOMBAT

10.35 / m2
Más fél mil lió lé pés Ma gyar -
or szá gon (ma gyar úti film)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.35 / Du na Tv
Et no Klub. Csík ze ne kar
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit tel és gi tár ral
(ke resz tény kor társ ze nék)
16.00 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Szé ché nyi és Szé che nyi
16.45 / Duna Tv
Aranyszarvas – Magyar
századok
Gróf Bethlen István
18.10 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis
(egy ház ze nei mű sor)
19.50 / Kos suth rá dió
Pin tyő ke cir kusz, vi lág szám!
Csu kás Ist ván me se re gé nye

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da -
pest)
Bach-ta lál ka
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa (on-line adás:
www.ra dio17.hu)
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.45 / m2)
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.10 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.15 / m2
Meg úju ló temp lo mok
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 26-ától július 3-áig

Va sár nap
Vall já tok meg egy más nak bű ne i te ket, és imád koz za tok egy má sért, hogy meg -
gyó gyul ja tok. Jak 5,16a (Ez 18,32; Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 105,1–15)
Ta lán el sem hisszük, hogy mi lyen egy sze rű en le győz he tő ko runk leg sú lyo -
sabb be teg sé ge, amely nem a tes tünk szer ve it tá mad ja meg, ha nem a lel kün -
ket: az őszin te em be ri kap cso la tok hi á nya. Be szél jünk el egy más nak bű ne -
in ket, imád koz zunk egy má sért – gyó gyu lás lesz az ered mé nye.

Hét fő
Hű sé ges az Úr, aki meg erő sít ti te ket, és meg őriz a go nosz tól. 2Thessz 3,3 (Zsolt
97,10; Lk 10,1–9/10–15/16; Péld 18,8–17) Az ilyen so ro kat a leg jobb ér zés ol -
vas ni a Bib li á ban. Pál apos tol jog gal volt büsz ke a thessza lo ni kai gyü le ke zet -
re. En nek a gyü le ke zet nek leg főbb eré nye volt a hű ség és az áll ha ta tos ság.
De mi a hely zet azok kal, akik nem mond hat nak el ma guk ról ennyi po zi tí -
vu mot? Ne kik is szól ez az ige! A gyen gék nek kell a meg erő sö dés, és a ki -
szol gál ta tot tak nak a vé de lem – Pál apos tol pon to san ezt ígé ri ne künk. Ez az
Is ten aka ra ta: meg erő sí te ni és meg őriz ni min ket hű sé ge sen. Kér jük Is ten meg -
erő sí tő és meg tar tó ke gyel mét!

Kedd
Bé kes ség, bé kes ség kö zel és tá vol! Ezt mond ja az Úr: Meg gyó gyí tom őt! Ézs
57,19 (Jn 14,27; Jer 36,1–6/7–9/10.21–24.27–31; Péld 19,16–23) Az Ószö -
vet ség ben meg is mer he tő is ten kép meg le pő en sok, a hét köz na pi em be rek -
ben is meg ta lál ha tó tu laj don sá got hor doz. A ha rag já ban le súj tó Is ten –
ha kell, né ha bi zony össze tö ri, szét zúz za az em bert, de az tán meg is gyó -
gyít ja. Ért he tet len, hogy a ha ra got mi ért kér jük szá mon az Is te nen. Ta -
lán azért, mert nem il lik „egy tö ké le tes Is ten hez” a ha rag és az utá na kö -
vet ke ző meg bo csá tás? Mi ért ne? Vagy ta lán azért, mert va la mi lyen ne gé -
des, mé zes-má zo san csa lo ga tó is ten ké pet fes tet tünk ma gunk elé az egy -
ház ban? Va ló szí nű leg. Ne ve zes sük fél re ma gun kat! Az íté lő Is ten őszin -
tén elénk tár ja bű ne in ket és ha rag ját, hogy össze tör jön, de az tán meg is
gyó gyít has son. 

Szer da
Is ten nem a hol tak Is te ne, ha nem az élő ké. Mert az ő szá má ra min den ki él.
Lk 20,38 (Zsolt 142,6; 1Thessz 2,1–8/9–12/; Péld 20,19–24) Az Is tent kér de -
ző, az Is ten or szá gá ra kí ván csi em ber sok szor nem tud el vo nat koz tat ni az
em be ri vi lág tól. Be fo lyá sol ben nün ket a vi lág, ame lyet ma gunk kö rül lá tunk.
A Jé zust szá mon ké rő, val la tó írás tu dók a há zas ság túl vi lá gi foly ta tá sá ról fag -
ga tóz nak egy több ször há za so dott nő pél dá ja kap csán. Mi lesz a föl dön köt -
te tett vagy ép pen el mu lasz tott dol gok kal? Jé zus rá mu tat ar ra, hogy a föl di
dol gok el múl nak, a menny ben más lesz fon tos. Esélyt ad an nak is, aki az em -
be rek sze mé ben el ve szett. „…az ő szá má ra min den ki él”. Az Élet, az  örök Élet
töb bet je lent, mint amit ma lá tunk és ta pasz ta lunk.

Csü tör tök
Uram, te vagy Is te nem! Ma gasz tal lak, di csé rem ne ved, mert cso dá kat vit tél
vég hez. Ézs 25,1 (Ef 3,20–21; Jn 21,15–19; Péld 21,13–31) A pró fé ta a föld pusz -
tu lá sá ról, majd az íté let ről, vé gül a mennyei va cso rá ról jö ven döl. Be csa pós
a múlt idő, mert Is ten pró fé tá ló em be re a a jö vő ben meg tör té nő ese mé nyek -
ről ír múlt idő ben, a még meg nem tör tént ese mé nye ket meg va ló sult ként ír -
ja le. De ta lán szá munk ra is le het je len tő sé ge: a cso dá ra vá ró em ber min dig
a kész cso dát ke re si. Is ten cse le ke de te i nek az ered mé nyét nem min dig a kész
té nyek ben kel le ne ke res ni, ha nem el kel le ne fo gad ni, hogy az örök igaz ság
ta lán a mi hi á nyos ko or di ná ta-rend sze rünk ben nem tű nik olyan cso dás nak
és szá munk ra tö ké le tes nek. Urunk, add, hogy meg lás suk cso dá id gyü möl -
cse i nek be éré sét!

Pén tek
Jé zus fel ment a hegy re ma gá no san imád koz ni. Mt 14,23 (Hab 2,20; Lk 22,24–
30; Péld 23,29–35) Az Is ten fi á nak is szük sé ge volt a ma gány ra, fel töl te ke -
zés re, me di tá ci ó ra. Ko runk ban egy re di va to sabb – fő leg az em be rek kel fog -
lal ko zó hiva tá sok ban – a szu per ví zió és a men tál hi gi é né hang sú lyo zá sa. Kez -
dünk rá jön ni, hogy nem megy a ma gas for du la ton élés lel ki fel töl te ke zés, lel -
ki „fel tan ko lás” nél kül. Az imád ko zó em ber ke zén az uj jak össze kul cso lód -
nak, mint aho gyan lel künk össze kap cso ló dik az Is ten lel ké vel. Tud juk a hét -
köz na pok ból, hogy üzem anyag hí ján sem mi lyen gép nem ké pes mű köd ni.
Ezt az egy sze rű ta pasz ta la tot al kal maz zuk a lel ki éle tünk re is, ne hagy juk,
hogy az élet úton „le rob ban junk”. Ad juk meg ma gunk nak a fel töl te ke zés le -
he tő sé gét! 

Szom bat
Te pe rel ted, Uram, pe re met, és meg vál tot tad éle te met. JSir 3,58 (2Kor 3,12;
Fil 1,12–18a; Péld 24,10–20) Hu szon két vers szak ra osz lik Je re mi ás har ma -
dik si ral ma, eb ből a hu sza dik kez dő dik ez zel a vers sel. A szer ző a je ru zsá -
le mi temp lo mot si rat ja, mi vel azt Kr. e. 587-ben le rom bol ták, a né pet pe dig
fog ság ba hur col ták. Az zal vi gasz ta ló dik, hogy bár mennyi szen ve dést kel lett
is át él nie ne ki és né pé nek, ügyé nek in té ző je ma ga az Úr, aki igaz bí ró. A ba -
bi lo ni fog ság ma is jel kép, fo ga lom, amely ér tel mez he tő az éle tünk re, ügye -
ink meg bék lyó zott sá gá ra, ame lyek ből sza ba du lást csak Is ten ad hat. Ad ja Is -
ten, hogy át él jük a sza ba du lást! Ámen.

g Ger lai Pál

Új nap – új kegyelemHIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Nya ra lás a Ba la ton nál. Egy hét fél -
pan zi ós el lá tás sal 33 000 Ft, gyer me -
kek nek ked vez mény. Kis bér To u rist.
Te le fon: 34/352-700.

evangélikus élet. éled. éled?

Jú ni us 26-án, va sár nap 10 óra -
kor a bu da fo ki temp lom ban
D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma -
zott püs pök pré di kál. Az is ten -
tisz te let után az ér dek lő dők
meg te kin tik Be ne dek György
Lu ther-szob rát a mű vész mű ter -
mé ben. Min den kit sze re tet tel
hí vunk és vá runk.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Jú ni us 26-án, va sár nap dél előtt 10 óra kor a pi lis csa bai temp lom ban Is -
ten ál dá sát kér jük Szi ge ti Im re és Zi ta in di ai misszi ói szol gá la tá ra. Igét
hir det Gáncs Pé ter püs pök. A ki bo csá tó li tur gi át B. Pin tér Már ta, az Evan -
gé li kus Kül misszi ói Egye sü let el nö ke vég zi.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en gyü le ke ze ti na pot tar tunk a Szi ge ti csa -
lád há zá nál, ahol szep tem ber től evan gé li kus csa lá di nap kö zi in dul.

Sze re tet tel vár juk!
Kézdy Pé ter lel kész

Kö szö net nyil vá ní tás
Egy há zunk ve ze tő i nek, az or szá gos iro da dol go zó i nak, lel kész test vé re -
im nek, gyü le ke ze te ink nek meg kö szö nöm, hogy a nyug díj ba me ne te lem
al kal má val tar tott bú csú-is ten tisz te le ten együtt ad hat tunk há lát. Kö szö -
net tel nyug tá zom az eb ből az al ka lom ból kül dött ál dás kí vá ná so kat és kö -
szön té se ket. Kü lön is kö szö ne tet mon dok a püs pö ki hi va tal ban dol go -
zó mun ka tár sa im nak, a győ ri gyü le ke zet lel ké sze i nek és pres bi té ri u má -
nak, a Pé ter fy Sán dor Ok ta tá si Köz pont nak, hogy a szá mom ra is fon -
tos ün nep al kal má val min den éke sen és jó rend ben tör tént.

Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök

H I R D E T É S


