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„A 38. kér dés nél be kell ír ni, hogy mely val lá si
kö zös ség hez tar to zik az össze írt sze mély. Csak
egy val lá si kö zös ség be jegy zé sé re van le he tő -
ség. A mi ese tünk ben a he lyes vá lasz e kér dés -
re: evan gé li kus.”

Népszámlálás 2011 f 13. oldal

Évfordulók és zenés hálaadás f 6–7. oldal
EGOT 2011 f 8–9. oldal
A liturgia nyelvezetéről f 9. oldal
Október a reformáció hónapja (program) f 10. oldal
A 100 esztendős lelkész születésnapjára f 11. oldal
Harangok és harangtorony f 14. oldal

„Mert aki má sok nak ad, az ma ga is
ál dás ban ré sze sül; aki há lás és meg -
elé ge dett éle tet él, azt Is ten is meg ju -
tal maz za.”

(Vándor)prédikátor-feleségek
találkozója f 8. oldal

„A zárt kö rű ta lál ko zón a pá pa mél tat ta Lu -
ther hi tét és re for má to ri te vé keny sé gé nek it -
te ni kez de tét, de a temp lom ban már egy szót
sem szólt a re for má ci ó ról, mi ként a ké sőb bi -
ek ben sem.”

Erfurt a pápalázban f 4. oldal
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Itt van az ősz, itt van új ra – hű vös éj -
sza ká i val, szél so dor ta fa le ve le i vel, el -
mú lást idé zőn. Egy ko ron Pál is át érez -
te ezt a ró mai bör tön ben. Ezért írt így
fi a tal ta nít vá nyá nak, Ti mó te us nak:
„Igye kezz a tél be áll ta előtt meg jön ni.
Kö pe nye met (…) hozd el, ami kor
jössz; hozd el a köny ve ket is, de fő ként
a per ga me ne ket.” (2Tim 4,21.13) 

Az apos tol mö gött már ott van
élet mű ve, egy kon ti nens nyi, Krisz tus -
hoz té rí tett ke resz tyén se reg. Előt te
pe dig éle té nek utol só sza ka sza. A cel -
la csend ben fel ké szül ar ra, ami még
jön. Eh hez elég egy fel ső ru ha és a
Bib lia. Fel ső ru há ra tes té nek van
szük sé ge, az ál ta la nyúj tott me leg re
a nö vek vő hi deg ben, vé de lem re a
mos to ha kö rül mé nyek kö zött. Bib li -
á ra, ószö vet sé gi te ker csek re a lel ké -
nek van szük sé ge, hogy re mény és erő
la koz zék ben ne. A né pek apos to lá nak
pu ri tán gaz dag sá ga, min den kin cse
ennyi: egy fel ső ru ha és a Bib lia.

Egye dül a mennyei Atya tud ja,
hány szor és hány he lyen is mét lő dött
meg eh hez ha son ló je le net és ké rés a
Pál óta le per gett kö zel két ezer esz ten -
dő alatt. Ami kor a hir te len be ál lott
tör té nel mi tél ben a túl élés, a meg ma -
ra dás csak nem nul lá ra zu hant esé lyét
egyet len fel ső ru ha és egyet len Bib lia
je len tet te sze mé lyek, csa lá dok vagy
ép pen nép cso por tok, nem ze tek szá -
má ra.

Így volt ez az zal a hat van egy ma -
gyar pro tes táns lel késszel is, aki ket
rab szol ga ként ad tak el 1675-ben a ná -
po lyi gá lyák ra, s akik nek az úszó
bör tön né vált ha jók eve ző la pát jai
mel lett a szív ből-fej ből fél han go san
„zso lozs má zott” igék je len tet ték az
egye dü li re mény sé get.

És 1849. ok tó ber 6-ra vir ra dó an is,
ami kor az ara di si ra lom ház ban vér -
ta nú ink szá má ra csak ennyi ma radt:
egy (ka to nai vagy rab-) kö peny meg
a Bib lia.

És nem ez a je le net is mét lő dött meg
1956 őszének tör té ne lem for dí tó nap -
jai után a cel la mé lyé re ve tett hon fi -
tár sa ink kal a bor da- meg lé lek ro p pan -
tás összes ma gyar ho ni mű in té ze té -
ben? Ami kor rab ként, de hit tel és a
szív ből-fej ből idé zett igék mécs vi lá gá -
nál él ték túl so kan a meg aláz ta tást?

Ok tó ber új ra itt van, szo mo rú an
szép és győ ze del mes ün ne pe i vel,
hő sök és ál do za tok em lé ke ze tünk ben
so ra ko zó hosszú me ne té vel. Ne vek -
kel és a név te len ség ben ma rad tak né -
ma ta nú ság té te lé vel. Mind ezek mö -
gött pe dig ne künk, pro tes tán sok -
nak még ok tó ber 31., a re for má ció
nap tá ma da tá nak ün ne pe is ott ra -
gyog, min den na pi meg úju lá sunk őr -
tü ze ként. Ami Mo hács nál be kö vet -
ke zett nem ze ti tra gé di ánk után – ma -
gyar sá gunk meg újí tó erő for rá sa ként
– el hoz ta ele ink nek a kö zös sé gi és
egyé ni vi gasz ta ló dást, az is mé telt
talp ra ál lás esé lyét, az élő hit bel ső tá -
ma szát. És – nö vek vő nem ze ti ön is -

me re tünk je le ként – a szét hú zás és
az irigy ség ma gunk ban hur colt élet -
ve szé lyes, sors ron tó csap dá já nak fel -
is me ré sét. Hogy mi lyen ha té kony ság -
gal? Úgy, hogy ma is új ra ta nul ni kell
az ősi lec két!

De a re for má ció szi lár dí tot ta meg
ben nünk a más né pek nél nem hit vá -
nyabb nép/nem zet tu da tát, eu ró pai
egyen ran gú sá gun kat is, ami kor pe -
reg ri nus di ák ja ink Pa tak ról, Pá pá ról,
Deb re cen ből, Ko lozs vár ról, Lo sonc -

ról, Kas sá ról be jár ták a nyu ga ti egye -
te me ket. És nem csak a hosszú út po -
rát hoz ták ha za, ha nem fe jük ben és
lel kük ben az emel ke dő nem ze tek
leg újabb tu do má nyos is me re te it, jö -
vő épí tő hi tét, meg tar tó er köl csi tar -
tá suk arany nál drá gább, ér té ke sebb
tar ta lé kát is.

Ez a fi gye lő te kin tet meg ma radt ak -
kor is ben nünk, ami kor jöt tek az
ide gen zsol do sok, nyu ga ti és vad ke -
le ti meg szál lók, s le akar ták szag gat -
ni né pünk ről a sza bad ság vágy fel ső -
ru há ját, és ki akar ták szag gat ni lel -
künk ből a hit tá ma szát.

Ok tó ber szí nei és ün ne pei em lé -
kez tet nek, és ta nul sá gul szol gál nak:
egyén nek és nem zet nek meg tar tó, él -
te tő erő for rá sa ma is a Bib lia. De ok -
tó ber ar ra is ta nít: le het az egyet len
fel ső ru hát is mél tó ság gal, zú go ló -
dás, elé ge det len ke dés nél kül vi sel ni.
Fon tos ezt el mon da ni ak kor, ami kor
a „még ez sem elég” kon zum gör cse
szo rít ja sok hon fi tár sunk ideg rend -
sze rét, hogy ne mond jam, „lel két”, és
tün te ti el aj kuk ról a kö szö net sza vát. 

Ok tó ber jó zan ta nul sá gai kö zül is
ki tű nik az, hogy anya gi és szel le mi
kul tú ra, hit és tu dás, eu ró pa i ság és
ma gyar ság tu dat együt tes vál la lá sa
tesz min ket mél tók ká ele ink ok tó be -
re i hez, ha gya té ká hoz. Azok hoz, akik
éret tünk is vál lal ták – egy fel ső ru há -
val és a Bib li á val – a nem rit kán egész
éle ten át tar tó tör té nel mi szo rí tó kat
és csap dá kat.

De fi gye lünk-e még re á juk? Vagy
egy re na gyobb sza ka dék vá laszt el már
tő lük, egy más tól meg ma gunk tól is?
Az egy fel ső ru ha és a Bib lia te rem tet -
te pu ri tán gaz dag ság tól? Töp reng -
jünk el ki csit mind ezen, ami kor gon -
do lat ban vagy tény le ge sen meg gyújt -
juk az em lé ke zés mé cse se it! Mert
most még el jön az ősz, el jön új ra – hű -
vös éj sza ká i val, szél so dor ta fa le ve le -
i vel, el mú lást idé zőn. De lesz-e mó -
dunk jö vő re is el töp ren ge ni e szí ne -
ket, gyü möl csöt és tör té nel mi sors ta -
nul sá go kat, hit be li fel is me ré se ket ér -
le lő hó nap kin cse in?

Most még igen…

A szer ző re for má tus teo ló gus-pub li -
cis ta, a Pres bi ter cí mű fo lyó irat fő -
szer kesz tő je

Ok tó ber szí nei és mécsei
g Dr. Bé ke fy La jos
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Születésnapi koszorúzás Sztehlo Gábor Deák téri szobránál
f Egyházunk diakóniai napi ünnepségéről összeállításunk az 5. oldalon

„Ne künk, pro tes tán sok nak
még ok tó ber ., a re for -
má ció nap tá ma da tá nak
ün ne pe is ott ra gyog.



Sze re tő mennyei Atyánk, te rem tő Is -
te nünk! Kö szön jük, hogy el jö het -
tünk temp lo mod ba, és igé den, szent -
sé ge i den ke resz tül ta lál koz ha tunk
ve led és egy más sal. Kö szön jük, hogy
szólsz hoz zánk, hogy be szélsz ve lünk.

Kö nyör günk hoz zád az egész vi lá -
gért. Né pe kért, me lyek nem tud -
nak bé ké ben él ni. A vi lá gért, amely
a vég fe lé si et. Mu tasd meg ma gad,
Urunk, hogy ész re ve gye nek ott is,
ahol a ne ve det igye kez nek el ta kar ni!

Kö nyör günk a ke resz tyén sé gért.
Annyi fel adat vár ránk, és mi annyi -
szor el bu kunk aka ra tod tel je sí té se
köz ben. Nem tu dunk ne ved ről jól bi -
zony sá got ten ni, nem si ke rül min dig
kö ve ted ként él nünk. Ba rá ta ink, mun -
ka tár sa ink, szom széd ja ink nem lát -
nak meg min dig té ged, ami kor cse -
le ke de te in ket fi gye lik. Urunk, tégy
min ket al kal mas sá ar ra, hogy bi -
zony sá got te gyünk ró lad!

Kö nyör günk ha zán kért. Áldd meg
ma gyar né pün ket min den jó val! Óvj
meg min ket at tól, hogy azt higgyük,
az anya gi ja vak hoz zák meg ne künk
a bol dog sá got! Az el adó so dott és
hi tel be ful ladt em be rek nek te mu tass
re mény sé get! Add, hogy ne ma rad -
ja nak egye dül gond ja ik kal, ter hük kel.
Irá nyítsd a fe le lős po li ti ku so kat,
hogy meg lás sák a kis em bert, és ne
csak a ma guk hasz ná ra dol goz za nak.
Adj si ke res be ta ka rí tást és meg él he -
tést azok nak, akik a föl dek mű ve lé -
sé ből él nek.

Kö nyör günk hoz zád az em be re -
kért. A gaz da go kért és a sze gé nye kért,
a dol go zó kért, a mun ka nél kü li e kért
és az idő se kért. Légy ott a fi a ta lok kal,
gye re kek kel, ami kor szó ra koz nak,
ta nul nak és ké szül nek az élet re. Ne
hagyd egye dül a be te ge ket, akik kór -
há zak ban, ott ho nok ban fek sze nek.
Erő sítsd azok szí vét, akik gyó gyít ják-
ápol ják őket. Ke gyel med be ajánl juk
azo kat az em be re ket, akik eb ben az
órá ban is azért dol goz nak, hogy mi
biz ton ság ban érez zük ma gun kat, és
éle tünk kom for tos le gyen.

Kö nyör günk ma gun kért. Lát tasd
meg ve lünk azt, ami üd vö zít, ami tet -
szé sed re van nap mint nap. Add,
hogy tud junk va ló ban ne ked él ni és
szol gál ni, bár hol van is a he lyünk.
Tarts meg min ket eb ben az élet ben
is, s add, hogy ne es sünk az ag gó dás,
a hi á ba va ló sá go kért va ló küz de lem
csap dá já ba. Így kí sérj min ket az
előt tünk ál ló hé ten, hogy so ha el ne
fe lejt sük: ne künk élő Urunk van!
Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. október 2. Evangélikus Életforrás

So ro za tunk leg utób bi cik ké ben a
hal dok lók lel ki pász to ri gon do zá sá ról
ír tunk, is mer tet ve az élet től bú csú -
zó em ber mel lett vég zen dő szol gá lat
le het sé ges rend jét. Ez az anyag el ső -
sor ban az éle te utol só sza ka szát élő
em ber nek szólt. Mos ta ni írá sunk ban
azt az egy sze rű áhí tat for mát (li tur gi -
át) is mer tet jük, ame lyet a lel kész
ha lott mel lett vé gez het el. Ez – egy -
ben a vég tisz tes ség meg adá sá nak
egyik al kal ma is – fő kép pen a gyá szo -
lók vi gasz ta lá sá ra hang zik. 

A gyász fel dol go zá sa hosszú, ne -
héz fo lya mat. E fo lya mat nak az el ső
lé pé se le het az, hogy a lel ki pász tor és
a csa lád ta gok együtt áll nak meg el -
hunyt sze ret tük föl di ma rad vá nyai
mel lett. Az evan gé li um a hoz zá tar -
to zók nak szól te hát, akik imád ko zó
kö zös ség ben kez dik gyá szu kat. 

A mai em ber nem ta lál ko zik a ha -
lál lal. Ha igen, nem át la gos, nor má -
lis, meg szo kott kö rül mé nyek kö -
zött. Leg fel jebb az erő sza kos ha lál lal
szem be sül, hi szen bal ese tek ről, gyil -
kos sá gok ról, há bo rúk ról a mé di u -
mok ból bő ven ka punk hír adást,
még hoz zá igen na tu ra lis ta mó don.
Ezért a mai em bernek a ha lott test -
hez va ló vi szo nya is el bi zony ta la no -
dott. Vagy be le fá sul va hoz zá szo kott
a pusz tu lás lát vá nyá hoz, vagy ide gen -
ked ve, nemegy szer gör csös fé le lem -
mel me ne kül az elől, hogy egy holt -
test kö ze lé be ke rül jön. A ha lál el ső -
sor ban a vir tu á lis vi lág ré szé vé lett,
ki sza kad va a köz vet len ta pasz ta la ti
vi lág ból.

A ke resz tény em ber szá má ra –

mint min den – ez is az Is ten hez va -
ló vi szo nyá ban ke rül a ma ga he lyé re. 

Is ten ki nyi lat koz ta tá sá ból tud juk
a ha lál okát, is mer jük azt, hogy mit
je lent: el sza kad tunk Is ten től, az élet
for rá sá tól. Ugyan ak kor az igé ből
meg ta nul juk a ma ga he lyén ke zel ni
a ha lál té nyét, lát vá nyát, ta pasz ta la -
tát. Az em be ri éle tet, kö zös sé get
tönk re te vő ha lál fáj dal mat okoz, de
az örök élet egye dül Krisz tus ban
adott ígé re te még sem en ge di, hogy
el ve szít ve re mé nyün ket csak a pusz -
tu lást, a vesz te sé get, a go nosz vég ső
győ zel mét lás suk.

Az egy ház nak a fel ada ta az – lel -
ké szén, szol gá lat te vő in, tag ja in ke -
resz tül –, hogy meg ad ja az (Is ten től
ka pott) em be ri mél tó sá got és az eh -
hez kap cso ló dó vég tisz tes sé get, de az
el mú lás pil la na tá tól kezd ve hir des se
az élet evan gé li u mát – itt már nem
az el hunyt nak, ha nem a vesz te sé get
át élő hoz zá tar to zók nak. 

A ha lott mel lett va ló lel ki pász to -
ri fel adat lé nye ge hár mas: imád ság,
evan gé li um hir de tés, ál dás. 

Nem si ra tót ren de zünk. An nak is
meg van a he lye – nem csak a né pi tra -
dí ci ó ban, ha nem a ke resz tény gya -
kor lat ban is, ke resz tény mó don.

A szol gá lat Is ten ne vé nek se gít sé -
gül hí vá sa után így foly ta tó dik:
„Szent há rom ság egy Is ten, ir gal -
mad ba ajánl juk [N.] test vé rün ket, akit
te rem tet tél, akit meg vál tot tál, és akit
meg szen tel tél. Bo csásd meg bű ne it,
és vidd őt az örök élet be. Ti ed a di -
cső ség most és min den kor és mind -
örök kön-örök ké. Ámen.”

Te hát imád ság, há la adás és bűn bo -
csá nat ké ré se. 

Ezt kö ve ti a be ve ze tő zsol tár,
mely ke resz tény hasz ná lat ban a leg -
ősibb te me té si zsol tár. An ti fó na -
ként (ke ret versként) az ele jén és a
vé gén a 18. zsol tár 5. és 7. ver se it ol -
vas suk: „Kö rül vet tek a ha lál kö te lei,
pusz tí tó ára dat ret tent en gem. Nyo -
mo rú sá gom ban az Úr hoz ki ál tot -
tam, meg hall gat ta han go mat.” Az
an ti fó nák kö zé pe dig az em be ri élet
mély sé gét és Is ten ha tal má nak nagy -
sá gát meg ének lő 130. zsol tár ke -
rült: „A mély ség ből ki ál tok hoz -
zád, Uram, Uram, halld meg han go -
mat! Ha a bű nö ket szá mon tar tod,
Uram, Uram, ki áll hat meg előt ted?
De ná lad van a meg bo csá tás, hogy
fél je nek té ged.” 

A rend két imád sá got kí nál. Az
egyi ket éne kes köny vünk ből is jól is -
mer jük (EÉ 770. ol dal): a ha lált győ -
ző és éle tet aján dé ko zó Urat szó lít -
ja meg, majd ar ra hi vat ko zik, hogy
nem szé gyell jük könnye in ket, hi -
szen Jé zus is sírt ba rát ja, Lá zár sír já -
nál. A há la adás, a bűn bo csá nat utá -
ni vágy és a vi gasz ké rés fo gal ma zó -
dik meg az imád ság ban.

A má sik imád ság sza va it pon to san
idéz zük: „Urunk, Is te nünk! Meg haj -
lunk aka ra tod előtt. Ha tal mad van
élet és ha lál fö lött, és Ura vagy
minden nek. Se bet ütsz, és meg gyó -
gyí tasz, sír ba vi szel, és élet re kel tesz.
A mu lan dó ság tör vé nye alá ve ted
te remt mé nye i det. Egye dül te vagy
örök és hal ha tat lan. Te te rem tet ted az
em bert, és új ra ma gad hoz szó lí tod hí -

ve i det, hogy örök nyu gal muk le gyen
te ná lad. Kö nyör günk hoz zád el hunyt
test vé rün kért: ne em lé kez zél meg
bű ne i ről, te kints Krisz tus ér de mé re.
En gedd, hogy bé kes ség ben pi hen jen,
és tá maszd fel új élet re azon a na pon,
ame lyen el jössz ígé re ted sze rint.
Gyó gyítsd meg vi gasz ta lá sod dal a
gyá szo lók szí vét, és add, hogy meg -
áll junk a hit ben mind vé gig, Jé zus
Krisz tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.”

Az imád sá got ál dás kö ve ti: elő ször
az el tá vo zott ra, majd a gyá szo lók ra.
„Is ten ke gyel mé be ajánl juk el hunyt
test vé rün ket, akit ő a sa ját ké pé re te -
rem tett, akit ő Fia éle te árán meg vál -
tott, akit ő Lel ké nek aján dé ka i val
meg szen telt: Ő ad jon ne ki örök bé kes -
sé get, Jé zus Krisz tus ál tal. Le gyen ál -
dott az em lé ke ze te! Is ten bé kes sé ge pe -
dig, amely min den ér tel met meg ha lad,
őriz ze meg szí vün ket és gon do la ta in -
kat Krisz tus Jé zus ban. Ámen.” Majd a
leg vé gén is mét meg csil lan az örök élet
re mé nyé nek vi gasz ta ló evan gé li u ma:
„Is ten örök igé je így vi gasz tal ben nün -
ket: Akik Is tent sze re tik, azok nak
min den ja vuk ra van!” 

A mai ma gyar va ló ság ban, ahol
min den szin ten és te rü le ten hi ány zik
az el bú csú zás kul tú rá ja, nagy se gít ség
és ál dás le het, ha mél tó kép pen tu dunk
el kö szön ni sze ret tünk től. Az egy ház -
nak, pap ja i nak és tag ja i nak ezen a té -
ren is pá rat lan kül de té sük van.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Lel ki pász to ri szol gá lat ha lott mel lett
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Kép zel jünk el egy lá dát. Ke mény fá -
ból ké szült, vas ve re tes, vas pán tos
lá dát. Eb be le het az tán gyűj te ni!
Szép kel mé ket, ke le ti sely met, hosszú,
egy be szőtt vász na kat. Kö zöt tük pe -
dig vé dett he lyet ta lál nak az arany
kar pe re cek, nyak lán cok, drá ga kö -
ves gyű rűk.

Ami kor Jé zus moly ról, rozs dá -
ról, tol vaj ról be szél, ilyen lá da raj zo -
ló dik ki hall ga tói kép ze le té ben. Ne
gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a
föl dön! Mert mind az, amit bir to kol -
tok, mu lan dó. Bár a jö vőt biz to sí tan -
dó tet té tek fél re, bi zo nyo san a pusz -
tu lás ra van nak fenn tart va. Amit
azért gyűj töt te tek lá dá ba, hogy gond -
ta lan éle tet él je tek, az gond ja i to kat
sza po rít ja.

A pél dá zat előtt há rom sza kasz ban
szól Jé zus ke gyes cse le ke de te ink ről:
az ada ko zás ról, az imád ko zás ról és a
böjt ről. Min den eset ben óv a kép mu -
ta tás tól, ami kor ke gyes tet te in ket
azért vé gez nénk, hogy em be rek től
kap junk di csé re tet. A „Ne gyűjt se tek”
te hát bi zo nyo san nem csak az anya -
gi ja vak rossz hasz ná la tá val, ha nem
a szel le mi ja vak rossz hasz ná la tá val
szem ben is véd. Ne gyűjt se tek a föl -
dön di cső sé get, el is mert sé get, te -
kin télyt. Is me rős a la tin mon dás:
„Sic tran sit glo ria mun di” – így mú -
lik el a vi lág di cső sé ge! A pá pa ko ro -
ná zás után há rom al ka lom mal ha mar
el lob ba nó lán got gyúj tott a szer tar -
tást ve ze tő, és el mond ta ezt a mon -
da tot. Mert amit ka pott az új pá pa,
nem a vi lág di cső sé gé nek ke re sé sé -

re, gyűj té sé re kap ta, ha nem az egy -
ház épü lé sé re.

Szórd szét kin cse id, a tel jes ség
légy te ma gad! – ír ja Weö res Sán dor.
Jé zus is me ri azt a le győz he tet len vá -
gyat, amely ben nünk él, a gyűj tés vá -
gyát. Nem azt mond ja: „Szórd szét…”
Azt mond ja: „Gyűjt se tek kin cse ket a
menny ben…” Tény leg nem el her dá lás -
ra, pa zar lás ra ösz tö kél, ha nem hasz -
ná lat ra, ér tel mes fel hasz ná lás ra. Szel -
le mi és anya gi ja va ink ér tel mes hasz -
ná la tá ra.

Fe ke te-Af ri ka te rü le tén kel lő
mennyi sé gű víz van. A fal vak ban
azon ban még is gyak ran po cso lyák és
cisz ter nák pos hadt vi zét hasz nál ták
fő zés re és ivás ra is. Misszi o ná ri us
mér nö kök fel tár ták a kö ze li for rá so -
kat, vi zü ket a fa lu ba ve zet ték, és
nagy tá ro ló ba gyűj töt ték. Né hány
hét múl va döb ben ten lát ták, hogy a
tá ro ló vi ze is meg pos hadt. Az tör tént
ugyan is, hogy a fa lu la kói nagy kincs -
nek tar tot ták a tisz ta for rás vi zet. S
mert kincs, nem mer ték hasz nál ni. A
hasz ná lat lan víz ezért meg pos hadt.
A mér nö kök el ma gya ráz ták: ah hoz,
hogy min dig friss vi zük le gyen, hasz -
nál ni kell a vi zet. A tá ro ló ba csak ak -
kor fo lyik be le az élő víz, ha ki is en -
ged nek be lő le. 

Szórd szét kin cse id – ne a föl dön,
a menny ben gyűjt se tek kin cse ket! A
menny ben ak kor gyűj tesz kin cset, ha
föl di kin cse i det úgy hasz ná lod, mint
amik nem a ti e id. A ha mis sá fár pél -
dá za tá ból (Lk 16) azt is meg tud juk,
hogy úgy gyűj tünk a menny ben kin -

cse ket föl di ja va ink kal, ha azo kat
má sok hasz ná ra for dít juk, ha má so -
kat se gí tünk ve lük. Mert azért kap -
tuk föl di kin cse in ket, hogy meg -
osszuk őket so kak kal.

Még is vol na né hány kér dé sünk.
Hi szen ez a vi lág ép pen ar ra épül fel,
hogy tar ta lé ko kat ké pe zünk. Elő re
gyűj te ni kell az es kü vő re, a gyer mek -
ne ve lés re, a nyug díj ide jé re. Nem csak
pénzt gyűj tünk, ha nem kap cso la ti
tő két is. Gyűjt jük a nyá ri sza bad sá -
gon vagy a lel ki kon fe ren ci á kon az
egész éves len dü le tet, szel le mi-lel ki
töl tést. 

Med dig tart hát az ér tel mes gyűj -
tés, és mi kor tól bo lond ság? Az a
cél, hogy Jé zus nál le gyen a szí vem. Ha
Jé zus nál van a szí vem, ak kor ő lesz a
kin csem is? Ha Jé zus az egye dü li
kin csem, va jon nem le szek-e a vi lág -
tól ide gen, el zár kó zó? Van nak hát
kér dé se ink.

Az tán né hány em ber elénk ke rül
a kö zel múlt ból és a je len ből. A ta nár -
em ber, aki Bib li á kat osz to ga tott a kol -
lé gi um ban – még a hat va nas évek -
ben. Min den is ko lá ból ki til tot ták,
töb bet se hol nem ta nít ha tott. Csak
gáz cse re te le pen ka pott ál lást. De
azt min den ki lát ta raj ta, aki vel ta lál -
ko zott, hogy kin cse van a menny ben.

Vagy gon dol junk ar ra az asszony -
ra, aki hez szin te min dennap be -
csön get egy-egy párt fo golt ja, és ne -
ki min dig van egy-egy órá ja, né -
hány jó sza va, imád sá ga, ke vés ebéd -
ké je, amit meg oszt hat ve lük. A la ká -
sát vagy negy ven éve nem fes tet te ki,
de sze me ra gyo gá sa a mennyei kin -
csek fé nyét tük rö zi.

S eszünk be jut hat a száz húsz év -
vel ez előtt szü le tett idő sebb Gáncs
Ala dár is. Val lás ta ní tó lel kész ként, az
éb re dés misszi o ná ri u sa ként be teg
szí vé vel is fá rad ha tat la nul rót ta a
lép cső ket, ír ta le ve le it és cik ke it.
Szét osz tot ta ide jét, ere jét és – hogy
ne tú loz zak – ön ma gát. De – mi ként
Scholz Lász ló ír ró la a Ser kenj föl, aki
alu szol cí mű köny vé ben – még ha -
lá la is bi zony ság té tel volt so kak szá -
má ra.

Per sze ne héz, el mond ha tat lan
pél dá im is van nak. Em be ri leg vesz -
tes, ki fosz tott éle tek. Ami kor még a
sze mük ra gyo gá sát sem lát hat juk
azok nak, akik Jé zus sze rint osz tot ták
szét min de nü ket. Jé zus szen ve dé sé -
nek ta núi ők. Ke reszt jü ket kap ták
meg mint mennyei kin cset. Szí vük
pe dig a menny ben van, egész lé nyük -
kel só haj ta nak az Atya or szá ga után.
Ámen.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus, ál -
dunk té ged, hogy mennyei kin csün ket
lát ha tó vá tet ted ha lá lod és fel tá ma -
dá sod ál tal. Ámen.
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Van örök kin csünk!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az Evangélikus Élet 2005–2011. évi lapszámai PDF
formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

„A hit vány ság és a szer te len ség pe -
dig odá ig fa jult, hogy mind annyi an
mes te rek akar tak len ni, és az evan -
gé li u mot, a szent sé get és a hi tet úgy
ta ní tot ták, aho gyan ma guk jó nak
lát ták. Ezen köz ben las sacs kán a leg -
főbb do log ról is meg fe led kez tek, az -
az hogy Krisz tus a mi üd vö zí tőnk,
igaz sá gunk és meg vál tá sunk, mint -
ha ezek már ré gen meg ko pott ta ní -
tá sok vol ná nak. Hi szen nem so ká ig
ma rad hat szí nen az ef fé le ta ní tás
ott, ahol az em be rek okos kod ni és
böl csel ked ni kez de nek.”

d Lu ther Már ton:
Elő szó Szent Pál nak

a ko rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé hez
(Szi ta Szil via for dí tá sa)
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b Két ség kí vül szim bo li kus
je len tő sé ge van an nak,
hogy kis gyer mek ke resz -
te lő jé vel in dult a har tai
gyü le ke zet há la adó dél -
előtt je, az úr va cso rás is -
ten tisz te le tet és köz gyű -
lést kö ve tő en pe dig –
Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök kel kö zö sen – egy he -
lyi hit ta nos lep lez te le ha -
zánk leg újabb köz té ri Lu -
ther-szob rát. Szep tem ber
25-én in gat lan ja i nak fel -
újí tá sát és száz éves or go -
ná ját kö szön te meg a Te -
rem tő nek a Bács-Kis kun
me gyei gyü le ke zet.

Az ál la mo sí tott in gat lan ja i -
ért ka pott kár pót lá si össze get
és ön erőt is fel hasz nál va –
or szá gos egy há zi és ön kor -
mány za ti se gít ség gel – újí tot -
ta fel kül ső leg temp lo mát és
ima há zát a har tai evan gé li -
kus gyü le ke zet, hoz zá ve tő leg
nyolc mil lió fo rint rá for dí tás -
sal. A ju bi le um ra meg újult a
ha ran gok au to ma ti ká ja is, és
aka dály men te sí tet ték a gyü le -
ke ze ti há zat.

Az ün ne pi is ten tisz te let
püs pök ige hir de tő je a 103.
zsol tár alap ján a há la adás fon -
tos sá gá ról be szélt: „Te le fo -
nunk és szá mí tó gé pünk is
csak ak kor mű kö dik, ha há ló -
zat ba van kap csol va. Min den
há la adás, ün nep olyan a lé lek -
nek, mint a fris sí tés a szá mí -
tó gé pe ken: fel töl tő dé si le he tő -
ség” – emel te ki Gáncs Pé ter. 

A Dé li Egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je fel tet te a kér dést
a gyü le ke zet nek: „Az okoste -
le fo nok tu laj do no sai elég oko -
sak-e ah hoz, hogy az él te tő
há ló zat hoz kap cso lód ja nak?”
A püs pök rá mu ta tott, hogy a
vil la mo sí tott ha rang és a száz -
éves or go na is csak ak kor tölti
be ren del te té sét, ha az em ber
lel ke re zo nál a hangjuk ra…

Az is ten tisz te let li tur gi á já -
ban Lup ták György es pe res,
Ha la si Lász ló, a gyü le ke zet je -
len le gi lel ké sze, va la mint a ko -
ráb bi har tai lel ki pász to rok –
Sár kány Ti bor, Sár kány Ti bor -
né és Sza bó Vil mos Bé la – se -
géd kez tek.

Az év szá za dos hang szert
Róth Már ton har tai szár ma zá -
sú or go na mű vész szó lal tat ta
meg. Az ün ne pi al kal mon a
pak si gyü le ke zet ének ka ra, va -
la mint a he lyi Rá day Pál ka ma -
ra kó rus szol gált.

Az or go na épí té sé nek tör té -
ne tét, il let ve a kö zel múlt fel újí -
tá si mun ká la ta it Ha la si Lász -
ló is mer tet te az is ten tisz te let
utá ni köz gyű lé sen. (A lel ki -
pász tor Helf rich Pé ter nek, az
or szá gos egy há zi iro da mun ka -
tár sá nak har tai tisz te let beli
pres bi ter ré vá lasz tá sá ról szó ló
em lék la pot nyúj tott át.) 

A gyü le ke ze tet – ko ráb bi
lel ké sze in kí vül – Ra dos né Len -
gyel An na egy ház ke rü leti fel -
ügye lő, Lup ták György es pe res
és Né gyessy La jos re for má tus
lel kész üd vö zöl te. A fel szó la lók
több ször is ar ra buz dí tot ták a

har ta i a kat, hogy – hi tük mel lett
– őriz zék kincs ként né met
anya nyel vü ket és kul tú rá ju kat is.

Köh ler Pé ter har tai szü le té -
sű mű vész Lu ther-szob rát a
temp lom mel let ti té ren lep lez -
ték le. A mész kő ből ki fa ra gott,
mint egy két mé ter ma gas

mell szo bor mö gött a wit ten -
ber gi vár temp lom négy má -
zsás, akác fá ból ké szí tett má so -
la ta lát ha tó az „Ein fes te Burg
ist un ser Gott” (Erős vár a mi
Is te nünk) fel irat tal. A ka pu
jobb szár nyán nyí lás szim bo -
li zál ja azt, hogy a re for má tor
„be lé pett az aj tón”. Ha la si
Lász ló hang sú lyoz ta, hogy
min den ki nek át kell men nie az
Is ten hez ve ze tő ka pun… A
gyü le ke zet egyik tag já nak,
Énisz Pé ter nek az ado má nyá -
ból va ló sult meg a kom po zí -
ció, amely nem csak em lé kez -
tet a múlt ra, ha nem a re for má -
ció meg in du lá sá nak kö zel gő
fél  év ez re des ju bi le u má ra is
fel hív ja a fi gyel met. 

A há la adás a fel újí tott ima -
ház fa lai kö zött ün ne pi ebéd -
del zá rult.

g Lász ló Je n Csa ba

Há ló zat ba kap cso lt hála Har tán
Lu ther-szob rot avat tak a Du na-par ti te le pü lé sen

b Temp lo ma meg szé pü lé -
sét és fel szen te lé sé nek
het ven öt éves ju bi le u mát
ün ne pel te a csur gói gyü -
le ke zet szep tem ber 25-én,
va sár nap dél után. A li -
tur gi á ban Györ gyi Zsolt
he lyi gyü le ke ze ti mun ka -
társ és Smi dé li usz Zol tán
es pe res mű kö dött köz re.
Ige hir de tés sel Sze me rei
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke (ké pün -
kön) szol gált.

Jel 21,1–6 alap ján tar tott pré -
di ká ci ó já ban a püs pök ar ról
be szélt, hogy az élet vi ze a leg -
na gyobb kin csünk. Egy-egy
temp lom fel újí tá sa nem ön -
ma gá ért az épü le tért, nem az
esz té ti kai szép sé gért fon tos,
ha nem azért, mert ez olyan
hely, ahol az élet vi ze árad. Sőt
az élet vi ze nem csak a temp -
lom ban gaz da gít ja az em be re -
ket, ha nem a kin ti vi lág szá -
má ra is éle tet hor doz – fo gal -
ma zott Sze me rei Já nos.

Ezt a gon do la tot foly tat ta az
ün ne pi köz gyű lé sen Szász fal -
vi Lász ló ál lam tit kár. Kö szön -
tő jé ben ki emel te: egy kis kö -
zös ség szol gá la ta, je len lé te so -
ha sem mennyi sé gi, ha nem

mi nő sé gi kér dés. El mond ta,
hogy az ál ta la jól is mert csur -
gói evan gé li kus gyü le ke zet re
min dig jel lem ző volt a be fo ga -
dó, ven dég sze re tő nyi tott ság,

amely rend kí vül fon tos a ma -
gyar nem zet meg úju lá sá ban is.
Majd a kö zel gő nép szám lá lás -
sal kap cso lat ban hoz zá tet te: a
nép szám lá lás ta nú ság té tel ar -
ról, hogy vál lal juk az egy há -
zunk hoz va ló tar to zá sun kat.
Csak így le het sé ges a jö vő –
fo gal ma zott az ál lam tit kár.

A kö szön tők el hang zá sát
kö ve tő en le lep lez ték a temp -
lom kül ső fa lán el he lye zett
em lék táb lát, amely az egy -
ház köz ség ko ráb bi lel ké sze i -
nek – Lág ler Bé lá nak és Sze -
ke res Ele mér nek – az em lé két
örö kí ti meg. Az ün nep ség kö -
zös va cso rá val fe je ző dött be.

g Adá mi Má ria

Csu rog az élet vi ze

Sok szí nű ség jel le mez te a prog -
ra mo kat. A húsz éves óvo dá -
ban szep tem ber 17-én csa lá di
na pot ren dez tek az óvó né nik
szer ve zé sé ben, ezt Pin tér Bé -
la és a Cse me ték könnyű ze nei
kon cert je zár ta. Jól is mert
gyer mek éne ke in túl a szü lő ket
is meg szó lí tó da la i ból szin tén
fel csen dült né hány: „Dö cög
a brin ga, megy a sze kér, a leg -
több em ber egész éle té ben
fél. Nem na gyon tud ja, hogy
mi jön ez után, és fo gal ma
sincs, mi is az irány… Jé zus!
Nem tu dok ne ked más ról éne -
kel ni. Jé zus! Ez az a név, amit
meg kell is mer ni.” 

A nyi tott temp lo mok éj sza -
ká já hoz kap cso ló dó an a har -
minc éves NaP kó rus gi tá ros
öröm ének lés re hív ta az ér -
dek lő dő ket, más nap pe dig
meg te kint het ték az Is ten tisz -
te let cí mű filmet Győ ri Já -
nosnak, a gyü le ke zet má so dik
lel ké szé nek éle té ről, szol gá -
la tá ról, majd az es ti or go na -
kon cer ten Győ ri Gá bor es pe -
res és Győ ri Dá vid lel kész je lölt
ját szott a temp lom akusz ti kus
or go ná ján, il let ve di gi tá lis or -
go nán.

Szep tem ber utol só va sár -
nap ja Nagy tar csán a temp -
lom szen te lés em lék ün ne pe.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke a nyolc -
van éves temp lom ban a 80.

zsol tár ral kö szön töt te a gyü -
le ke ze tet. Ige hir de té sé ben ki -
emel te, hogy Jé zus a jó pász -
tor, aki ed dig is meg őriz te né -
pét, és vi gyáz ránk, esen dő, tö -
ré keny em be rek re, aho gyan
a pász tor is ol tal maz za a gyak -
ran bu tács ka bá rá nyo kat. Sok -
fé lék va gyunk, van nak rá ter -
met teb bek, má sok több oda -
fi gye lést igé nyel nek, de egy a
lé nyeg: hogy mind annyi an a
nyáj hoz, Is ten né pé hez tar to -
zunk. Össze tar to zunk!

Ami kor va ló sá gos front vo -
na lak hú zód nak kü lön fé le pár -

tok, ke gyes sé gi irány za tok kö -
zött, kü lö nö sen is gyógy ír ez
az üze net, és az úr va cso rá ban
meg élt kö zös ség re mény sé -
get nyújt, hogy amit em be ri
tö rek vés nem ké pes meg ol da -
ni, azt Jé zus tes té vel és vé ré vel
meg va ló sít ja kö zöt tünk. 

Az ün nep lő gyü le ke ze tet
kö szön töt te Finn or szág ból Ja -
ri Pen na nen, a ha mi nai, Er -
dély ből Ve res Jó zsef, a hal -
mágyi test vér gyü le ke zet lel ké -
sze, va la mint azok nak a fi a ta -
lok nak és gye re kek nek a –
szi vár vány szí nű ken dőt vi se -
lő – cso port ja, akik az el múlt

húsz év ben a gyü le ke zet óvo -
dá já ba jár tak.

Az ün ne pi ebé det a tá gas
óvo dá ban fo gyaszt hat ták el
az egy be gyűl tek. Fo dor né
Pecz nyik Zsu zsa ve ze tő óvó nő
fo gad ta a ven dé ge ket, az óvo -
dá sok pe dig ked ves mű sor ral
kö szön töt ték őket. Vé gül az
ün nep lők együtt in dul tak
meg te kin te ni a 80 éves a nagy -
tar csai evan gé li kus temp lom
cí mű ki ál lí tást. A meg nyi tón
éne kek kel, vers sel a NaP kó rus
szol gált.

g Baran ka György

Egy nyáj hoz tar to zunk

b Az úr va cso ra té má ját jár -
ták kö rül az egy ház me gyei
misszi ói nap részt ve vői
szep tem ber 24-én Ba kony -
ta má si ban. A mint egy két -
száz főt meg moz ga tó al kal -
mon a pár hu za mo san fu tó
gyer mek-, if jú sá gi és fel -
nőttprog ra mok mel lett a
Ba kony lej tő in va ló lo vas 
ko csi ká zás ra (képünkön)
is le he tő ség nyílt.

A nyi tó úr va cso rai is ten tisz te -
le ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke hir det te
Is ten igé jét, a li tur gi á ban Pol -
gár di Sán dor es pe res és Sza kos
Csa ba he lyi lel kész se géd ke zett.

Sze me rei Já nos Jn 6,49–51
alap ján ar ról be szélt, hogy
mind annyi an Is ten meg hí vot -
tai va gyunk. Aho gyan Jé zus az
öt ezer em ber szük sé gét lát va
asz talt te rí tett ne kik, úgy min -
ket is asz ta lá hoz hív, hogy éle -
tet kap junk. Az úr va cso ra lé -

nye ge az, hogy a test té lett Ige,
az ön ma gát adó Krisz tus ad ja
az arany fe de ze tet az ön ma -
guk ban egy sze rű je gyek hez –
fo gal ma zott a püs pök.

A dél után fo lya mán a je len -
lé vők a ba kony ta má si Nap su -
ga ras Ősz Nyug dí jas klub nép -
dal-össze ál lí tá sát, majd Isó
Do rottya, Vaj da Ist ván és
Welt ler Sán dor lel ké szek elő -
adá sa it hall gat hat ták meg az
úr va cso rá nak az éle tünk ben
be töl tött he lyé ről – mint
öröm for rás ról és mint a Krisz -

tus sal va ló kö zös ség je lé ről. A
gyer me kek és a fi a ta lok ez alatt
sza bad té ri fog lal ko zá son ve -
het tek részt.

A zá ró áhí ta tot Pol gár di Sán -
dor es pe res tar tot ta, majd kö -
zös va cso rán is mer ked het tek
egy más sal a Veszp ré mi Egy -
ház me gye kü lön bö ző gyü le ke -
ze te i ből ér ke zett ven dé gek. A
vi dám han gu la tú ét ke zés után
– még a ha za u ta zás előtt –
hely tör té ne ti sé tá ra in dul hat -
tak a vál lal ko zó  ked vű ek.

g A. M.

Is ten meg hí vot tai

b Ket tős öröm ün ne pe volt a gyü le ke zet nek Nagy tar csán:
együtt em lé ke ztek meg a temp lom fel épí té sé nek nyolc -
va na dik és a Szi vár vány Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da
fenn ál lá sá nak hu sza dik év for du ló já ról. A jubileumokkal
kap cso la tos al kal mak ra két hét vé gén is vár ták a fa lu egész
la kos sá gát. A prog ram so ro zat szep tem ber 25-én, va sár -
nap, a nagy tar csai evan gé li kus temp lom fel szen te lé sé nek
év for du ló ján zá rult dr. Fa bi ny Ta más püs pök ige hir de -
té sé vel, va la mint a fa lu mú ze um ban ké szí tett ki ál lí tás be -
mu ta tá sá val. A tár la tot Sándy Pé ter, a temp lom ter ve ző -
jé nek, Sándy Gyu lá nak az uno ká ja nyi tot ta meg.
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Mind po li ti kai, mind egy há zi vo nat -
ko zás ban nagy vá ra ko zás övez te az
egy ház fő né met or szá gi lá to ga tá sát.
Jó zan, oly kor szkep ti kus vé le mé nyek
ke ve red tek bi za ko dó re mé nyek kel. A
pá pa be szé dét a Bun des tag ban a Né -
met or szá gi Szo ci ál de mok ra ta Párt
(SPD) és más pár tok rész ben boj kot -
tál ták. Hogy a lá to ga tás ugyan ak kor
erős im pul zust ad hat az öku me né nek,
azt Ang e la Mer kel né met kan cel lár
ugyan úgy meg fo gal maz ta, mint Ni -
ko laus Sch ne i der re for má tus lel kész,
a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) ta ná csá nak el nö ke: „Úgy hi -
szem, ma már nem le het két sé ges
sen ki szá má ra sem, hogy a jö vő csak
öku me ni kus le het.” Mar got Käß -
mann volt evan gé li kus püs pök nő vi -
szont rö vi den és ve lő sen így fo gal ma -
zott: „Öku me ni kus te kin tet ben nem
vá rok sem mit sem a pá pá tól.” 

Túl zott vá ra ko zá sok
Ch ris ti an Wulff né met szö vet sé gi el -
nök ka to li kus ként tett fel né hány fon -
tos kér dést XVI. Be ne dek nek. Pél dá -
ul: „Mennyi re tud kö nyö rü le tes len ni
az egy ház azok hoz, akik nek az éle té -
ben tö ré sek kö vet kez tek be? Az új ra -
há za so dot tak részt ve het nek-e majd az
eu cha risz ti á ban, úr va cso rá ban, és mi
a hely zet a ve gyes há zas ság ban élők -
kel? Mit tud és akar ten ni az egy ház
an nak ér de ké ben, hogy a jö vő ben ne
for dul has son elő gyer me kek nek pa pok
ál ta li sze xu á lis zak la tá sa?”

A pá pa a Bun des tag ban is meg is -
mé tel te, amit ér ke zé se kor mon dott:
nem ál lam fér fi ként jött, hogy gaz da -
sá gi vagy po li ti kai ké rdé sek ről tár gyal -
jon, ha nem ta lál koz ni sze ret ne az
em be rek kel és Is ten ről szól ni hoz zá -
juk. Te hát pász to ri, lel ki gon do zói jel -
le get adott út já nak. Er furt ban, a re for -
má ció szü lő föld jén ta lán még egy ér -
tel műb ben fo gal ma zott: „So kan szól -
tak ar ról, hogy ven dég ség be ér kez vén
majd öku me ni kus meg le pe tést, aján -
dé kot ho zok. Ez a hit nek és az öku -
me né nek a po li ti kai fél re ér té se… A
ke resz tény hit nem ala pul hat az elő -
nyök és a hát rá nyok mér le ge lé sén.” 

A négy nap össze füg gé sé ben el -
mond ha tó: a pá pát nem el vi me rev -
ség, ha nem mindvégig kö vet ke ze tes -
ség és pász to ri lel kü let ve zet te.

Ter mé szet jo gi ér te ke zés
a Bundestagban
Ilyen mon da tok még nem hang zot tak
el a né met par la ment ben. A Hit ta ni
Kong re gá ció egy ko ri ve ze tő je, a tu dós
Rat zin ger – a je len le gi pá pa – a ber -
li ni po li ti kai aré ná ban pro fesszo ri ér -
te ke zést tar tott. Is mét csak ügye sen ki -
tért a konf ron tá ció elől. Vol tak, akik
ép pen ezért meg is je gyez ték: „Szen -
ve dé lye sebb be széd iz gal ma sabb lett
vol na.” Az egyik kom men tá tor így fo -
gal ma zott: „Na gyon oda kel lett fi gyel -
nem, hogy egy ál ta lán meg ért sem,
mi ről is van szó.”

XVI. Be ne dek egy részt – a ró mai
ka to li kus ta ní tás hoz kö vet ke ze te sen
– utalt ar ra, hogy a né met és az eu -
ró pai kul tú ra gyö ke rei Je ru zsá le mig,
Athé nig és Ró má ig nyúl nak vissza
(ez zel a pro tes tán sok is egyet ér te nek),

más részt fon tos kér dést fe sze ge tett,
ami kor a kö zös eu ró pai ér té ke ket
kér te szá mon a kul tú ra, a tár sa da lom
és az ál la mi élet te rü le tén. Az ér te lem -
re és a ter mé szet re ala po zott is ten is -
me ret ka to li kus ta ní tá sá val vi szont a
pro tes tán sok ér zé -
keny pont já ra ta -
pin tott. (Ezt ki vált -
kép pen Karl Barth
uta sí tot ta el 20. szá -
za di teo ló gi á já ban.) 

Míg az anya gi te -
kin tet ben szük sé -
get szen ve dők ről,
nyo mor gók ról és a
po li ti ka i lag jog fosz -
tott mil li ók ról ez út tal nem szólt a pá -
pa, az öko ló gi ai vál ság ról igen.

Az ök ovál ság okai mé lyen az em -
ber ben rej le nek: egy részt ma ni pu lál -
ha tó sá gá ban, más részt a ri deg ra ci o -
na liz mus ban, a szá mo ló és szá mí tó
ész ben. Már pe dig – így a ter mé szet -
jo gi ér ve lés – szel lem és aka rat együtt -
mű kö dé se kell ah hoz, hogy az em ber
a ter mé szet re hall gas son, és tisz te let -
ben is tart sa. Ez zel az ér ve lés sel az
egy ház fő leg in kább a Zöld Párt so ra -
i ban vál tott ki elége dett sé get.

Er furt a pápalázban – két szín tér
A pá pa lá to ga tá sá nak má so dik nap ján,
pén te ken ke rült sor a tü rin gi ai Er furt -
ban a nagy re mé nyek kel várt öku me -
ni kus ta lál ko zó ra. Ezen az EKD kép -
vi se le té ben húsz egy há zi ve ze tő –
evan gé li kus, re for má tus teo ló gus-
lel kész – vett részt, ugyan csak hú szan
a né met or szá gi ró mai ka to li kus egy -
ház ból, to váb bá a Va ti kán ból bí bo ro -
sok, püs pö kök, teo ló gu sok, pa pok.
Előb bi ek a mint egy hu szon négy mil -
li ós né met pro tes táns „tá bor”, utób bi -
ak az 1,2 mil li árd nyi ka to li kus vi lág -
egy ház rep re zen tán sa ként… 

Az egy órás ra ter ve zett ta lál ko zó
két szer ilyen hosszú ra nyúlt. Előbb a
ko los tor káp ta lan ter mé ben ke rült sor
„meg be szé lés re” (pon to sab ban: két ol -
da lú üd vöz lé sek, pro to kol lá ris nyi -
lat ko za tok fel ol va sá sá ra), majd a ko -
los tor temp lo mi ige li tur gia kö vet ke zett. 

A zárt kö rű ta lál ko zón a pá pa mél -
tat ta Lu ther hi tét és re for má to ri te vé -
keny sé gé nek it te ni kez de tét, de a
temp lom ban már egy szót sem szólt
a re for má ci ó ról, mi ként a ké sőb bi ek -
ben sem. A káp ta lan te rem ben azon -
ban XVI. Be ne dek még val lott ar ról,
hogy Lu ther kér dé se – a „Ho gyan ju -
tok a kö nyö rü lő Is ten hez?” – őt is sok -
szor meg fog ja. Re for má to runk szá má -
ra ez nem aka dé mi ai kér dés volt, ha -
nem iga zi bir kó zás Is ten nel – Is te nért.
Ez zel össze füg gés ben a pá pa utalt
ar ra, ami re a Bun des tag ban nem:
nin cse nek kis és nagy bű nök, ha nem
bűn van, amely re bo csá nat kell, de a
mai vi lág idá ig rit kán jut el. Ezért van
kor rup ció, drog, éh ség, nyo mor…

A tak ti ká zás nem se gít
A pá pa az öku me né konk rét és ége -
tő kér dé se i re nem tért ki, vi szont a
„fe le ke ze ti es ke dés” kor sza ká nak „hi -
bá i ra” igen. „Csak ar ra te kin tet tünk,
ami el vá laszt, s nem vet tük iga zán eg -
zisz ten ci á li san ko mo lyan, mennyi

kö zös kin csünk van: a Szent írás és az
óegy há zi hit val lá sok” – mond ta. Az
el vi lá gi a so dott kör nye zet és az új
ke resz tyén moz gal mak ki hí vá sa i ra
utal va így szólt: „A tak ti ká zás nem se -
gít raj tunk (tud ni il lik a ke resz tény sé -
gen), ha nem csak az új ra gon dolt és
az új ra meg élt hit.” 

Re for mált egy ház tag ja ként szí ve -
sen hal lot tuk a so la Scrip tu ra (egye -
dül a Szent írás) és a so la fi de (egye -
dül hit ál tal) pro tes táns el ve i nek bur -
kolt ki nyil vá ní tá sát az egy ház fő aj ká -
ról a re for má ció lel ki szü lő ott ho ná -
ban. A sze líd és alá za tos XVI. Be ne -
dek sze mé lyi sé ge azon ban ama té -
nyen nem tu dott vál toz tat ni, hogy az
öku me né ügye – er fur ti vi zi tá ci ó ja el -
le né re – egy ta pod tat sem ju tott

előbb re. 
Ar ról nem szól a

fá ma, hogy az er -
fur ti temp lom ban
tar tott kö zös „dip lo -
ma ti kus li tur gi át”
mi lyen egyez te té sek
előz ték meg, de két
do log nyil ván va ló vá
vált. Egy részt: ami
nem Krisz tus evan -

gé li u mán alap szik, az a pro tes tán sok
szá má ra súly ta lan. Más részt: az igét
nem csak pro tes táns ként le het evan -
gé li u mi mó don szól ni…

„Szí vünk több re vá gyott” 
Az EKD ve ze té se és saj tó ja (EKD.de,
epd.de) idé zi Ni ko laus Sch ne i der
sza va it. Az el nök az egy há zi csú csot
nem te kin ti az öku me né mér föld kö -
vé nek, „csak” ígé re tes kez det nek. A
pá pa nem ho zott „öku me ni kus ko ma -
tá lat”, de hogy a ta lál ko zó ép pen Lu -
ther föld jén és Er furt ban jött lét re, s
a ter ve zett idő nél egy órá val to vább
tar tott – ez po zi tív jel, és „ma gá nak
a ta lál ko zó nak a té nye üze net ér té kű”. 

„Szí vünk több re vá gyott” – nyi lat -
koz ta Sch ne i der, de ta lán ép pen
ezért is hív ta meg XVI. Be ne de ket a
re for má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló já ra. A pá pa a „lel ki öku me -
né ről” szólt – 2017-re ta lán meg ér le li
az idő a konk ré tabb, va ló sá gos kö ze -
le dés lé pé se it és dön té se it. 

Aki messzi ről in dul, to vább jut –
tart ja a mon dás. Út köz ben még sok
min dent tisz táz ni kell. Pél dá ul azt a
pá pai ki je len tést is, amely a né met
pro tes tán sok kal va ló ta lál ko zás után
hang zott el, s meg le he tő sen nagy
meg üt kö zést kel tett: „A ke resz tény
kö zös sé gek so rá ban hoz zánk az or to -
do xok áll nak a leg kö ze lebb. A ve lük
va ló tel jes egy ség hely re ál lí tá sa már
nincs tá vol” – mond ta XVI. Be ne dek. 

Meg le pe té sek még lesz nek az úton,
re mél he tő leg több po zi tív, mint ne -
ga tív. Köz ben Is ten mal mai las san, de
biz to san őröl nek. Ró má ban és Wit -
ten berg ben, Ber lin ben és a Va ti kán -
ban, Kons tan ti ná poly ban meg Genf -
ben is. Mi is őben ne bí zunk, ezért te -
kint jük biz ta tó kez det nek a pá pa lá -
to ga tá sát a re for má ció föld jén. 

In do kolt, hogy kér dő je let te gyünk
a ré gi ál lí tó mon dat vé gé re: „Ro ma lo -
cu ta – ca u sa fi ni ta?” – Ró ma szólt –
és a „já ték nak” vé ge? Bi zonnyal nem…

g Dr. Bé ke fy La jos

To váb bi in for má ci ók a Go og le in ter -
ne tes ke re ső ben a pá pa lá to ga tás cím -
szó alatt, ugyan itt e cikk író já nak négy
rész le te ző írá sa: Ahol Is ten, ott a jö -
vő – Lu ther föld jén a pá pa; Nem ál -
lam fő ként, ha nem val lá si ve ze tő -
ként jöt tem – szü lő föld jé re ér ke -
zett a pá pa; Pá pa a po li ti kai aré ná ban;
Tel je sül tek-e az öku me ni kus vá ra ko -
zá sok Er furt ban?

Négy nap ból két óra a pro tes tán sok nak
Mér föld kő volt-e a pá pa lá to ga tás az öku me né szempontjából?

b A nyu ga ti re pü lő te re ken kü lö nö -
sen fon tos nak tart ják a sze mé -
lyes kap cso la to kat, sok ener gi -
át for dí ta nak az uta sok és az
al kal ma zot tak kö zöt ti jó vi szony
fenn tar tá sá ra. És szin te min de -
nütt le he tő sé get biz to sí ta nak a
re pü lő té ri lel kész sé gek szol gá la -
tá ra. Nem vé let len az sem, hogy
a Re pü lő té ri Lel ké szek Nem -
zet kö zi Szö vet sé ge – In ter na tio -
nal As so ci a ti on of Ci vil Avi a tion
Chap la ins (IA CAC) – szep tem -
ber 18–23. kö zött a skó ci ai Ab -
er deen ben ren dez te meg ez évi
kon fe ren ci á ját. A ta nács ko zá son
het ven öt re pü lő té ri lel kész volt
je len, kö zöt tük az aláb bi be szá -
mo ló szer ző je: a bu da pes ti Liszt
Fe renc re pü lő tér evan gé li kus
lel ké sze.

Skó ci á nak csu pán négy olyan te le pü -
lé se van, amely nek pol gár mes te re a
ki rály nőt is kép vi se li. Ezek egyi ke
Aber deen – tud hat ták meg a re pü -
lő té ri lel ké szek a vá ros há zán ré szük -
re adott fo ga dá son.

Ma gát a kon fe ren ci át öku me ni kus
is ten tisz te let nyi tot ta meg – az
IACAC el nö ké nek szol gá la tá val – az
ang li kán ka ted rá lis ban. A re pü lő té -
ri lel ké szi szol gá lat jelentőségéről
szól ván Jo nat han Bald win az egy ség -
re va ló tö rek vés fon tos sá gát is hang -
sú lyoz ta.

A szak mai prog ram ke re té ben
szá mos té má ban hang zott el elő -
adás. Dr. Ma ri on Gib son pszi chi á ter
pél dá ul a ten ge ri ka lóz tá ma dá sok
túsz drá má i ról be szélt. El mond ta,
hogy a ka lóz ko dás ma új ra vi rág ko -
rát éli. Több nyi re a te her szál lí tó ha -
jó kon dol go zó kat ej tik fog lyul, aki ket
– sza ba du lá suk után – Ma ri on Gib -
son lel ki gon doz. 

Fel ve tő dik per sze a kér dés, hogy
mit ke res egy ten ge ri túsz pszi chi á ter
a „re pü lős lel kész kon fe ren cia” elő adói
kö zött. Nos, a „hely szí ni te rá pia” után
a ha jó so kat ha za rep te tik, ám mert egy
re pü lő út an nál ol csóbb, mi nél több át -
szál lás sal va ló sul meg, a ha jó tár sa sá -
gok a sza ba dult tú szok kal gyak ran
kör be re pül te tik a vi lá got… Emi att a
tú szok ti zen négy óra he lyett akár
har minc órát is le ve gő ben töl te nek,
eset leg ugyan ennyi időt kü lön bö ző
rep te rek vá ró ter me i ben… A jö vő -
ben a bu da pes ti re pü lő té ri lel kész ség
is se gít sé gük re le het ezek nek a sze ren -
csét len em be rek nek, hogy nyu god tan
tölt hes sék el azt a né hány órát, amíg
Bu da pes ten kell vá ra koz ni uk.

Ér de kes té mák ke rül tek elő a kis -
cso por tos be szél ge té se ken is. Az
egyik szekcióban a „re pü lő té ri lel kü -

let” volt a té ma, a má sik ban a csa lá -
dok lel ki gon do zá sa a re pü lő té ren, a
har ma dik ban az al kal ma zot tak lel ki -
gon do zá sá ról le he tett meg osz ta ni a
ta pasz ta la to kat a kol lé gák kal. 

Az ab er de e ni re pü lő tér ve zér igaz -
ga tó ja, De rek Pro van elő adá sá ban ki -
emel te, hogy a re pü lő tér nek egy re -
pü lő gép- és három he li kop ter-le -
szál ló pá lyá ja van. Az Egye sült Ki rály -
ság ban a má so dik leg na gyobb for gal -
mú re pü lő tér ről van szó, va la mint a
vi lá gon a má so dik leg na gyobb ke res -
ke del mi for gal mat le bo nyo lí tó „he -
li kop ter tér ről”. A he li kop ter for ga -
lom élénk sé ge a ten ge ri olaj fú ró tor -
nyok nak kö szön he tő. (A tér ség ben
ugyan is csak nem ne gyed mil lió em -
ber dol go zik mint egy négy száz nyolc -
van ten ge ri fú ró tor nyot ki szol gál va,
két he tes vál tás ban, és őket he li kop -
te rek kel szál lít ják.) 

De rek Pro van szólt a lé gi köz le ke -
dés mint üz let ág ro ha mos fej lő dé sé -
ről és je len tős gaz da sá gi sze re pé ről
is. Meg em lí tet te, hogy az iz lan di
vul kán ki tö rés kor négy ezer utas ra -
gadt rep te rü kön. A tér ség ben sok a
kis szi get, ezért ezek re gyak ran re pü -
lő gé pek kel vagy he li kop te rek kel szál -
lí ta nak or vo si se gít sé get. El mond ta:
2007. no vem ber 15-én a glas go w-i re -
pü lő tér igaz ga tó ja ként él te át a re pü -
lő tér el le ni ter ror tá ma dást. Be szélt ta -
pasz ta la ta i ról, il let ve a „cris is team”
(vál ság stáb) mun ká já ról. 

A re pü lő té ri lel ké szek Plush car din
ben cés ko los to rá ban lel ki gya kor la ton
is részt ve het tek, to váb bá egy egé szen
ki vá ló teo ló gi ai elő adást is hall hat tak
dr. John Dra ne pro fesszor tól. A rend -
sze res teo ló gia Egye sült Ki rály ság-
szer te is mert pro fesszo ra olyan kér -
dé sek re is vá laszt ke re sett, mint pél -
dá ul hogy mi ér dek li az em be re ket
uta zás köz ben. El mond ta, hogy mi -
lyen kü lön le ges lé lek ta ni ha tá sa van
an nak az egy sze rű tény nek, hogy

ami kor „re pü lő be zár va” uta zunk, fi -
zi ka i lag is ki va gyunk sza kít va ab ból
a vi lág ból, amely ben eköz ben óri á si
vál to zá sok tör tén nek. (Utalt ar ra,
hogy pél dá ul 2001. szep tem ber 11-én
két óra alatt mi lyen mér ték ben meg -
vál to zott a vi lág.) Szólt a pro fesszor
a fel gyor sult élet ről, amely nek sok -
szor mi ma gunk is rab jai va gyunk.
Ki vá ló elő adá sá ban tag lal ta azt is,
hogy mi lyen el vá rá sok nak kell meg -
fe lel ni ük a nem klasszi kus gyü le ke -
zet ben, ha nem – mond juk – re pü lő -
té ren szol gá ló lel ké szek nek. 

A kon fe ren cia ke re té ben meg ren -
de zett köz gyű lé sen a re pü lő té ri lel -
ké szek meg vá lasz tot ták nem zet kö zi
szö vet sé gük új tit ká rát, és több pon -
ton mó do sí tot ták a szö vet ség al kot -
má nyát. 

g Dr. Fischl Vil mos

Re pü lő té ri lel ké szek
kon fe ren ci á ja

A szerző jobbján a szövetség elnöke, balján a helyi repülőtéri lelkész

b A ka to li kus egy ház fő, XVI. Be ne dek pá pa szep tem ber 22–25. kö zött
hi va ta los apos to li lá to ga tást tett a re for má ció szü lő föld jén, Né met -
or szág ban. Ez volt hu szon egye dik kül föl di út ja, ezért is fo gad ta őt hu -
szon egy dísz lö vés a re pü lő té ren. A nyolc van négy éves egy ház fő négy
nap alatt ti zen hét be szé det, pré di ká ci ót mon dott. A Bun des tag után
Lu ther lel ki ott ho ná ba, az er fur ti Ágos ton-ren di ko los tor ba is el lá -
to ga tott, ahol pro tes táns egy há zi ve ze tők kel ta lál ko zott. Több száz -
ezer ka to li kus hí vő előtt pon ti fi kált mi sé ket. A lá to ga tás mot tó ja így
hang zott: „Ahol Is ten, ott a jö vő.” Mi volt en nek az út nak a súly pont -
ja, s mit ho zott az öku me né szem pont já ból?
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b Az 1992-ben meg kö tött és az óta
már négy szer meg hosszab bí tott
ba jor–ma gyar test vér egy há zi
meg ál la po dás ke re té ben ne -
gyed szer szer vez tek dia kó ni ai
sze mi ná ri u mot szep tem ber 22.
és 24. kö zött a két egy ház szak -
em be rei. Idén Ma gyar or szág
volt a „so ros”: a Krí zis meg ol dá -
sok a dia kó ni ai mun ka te rü le te -
ken cím mel meg ren de zett ta -
pasz ta lat cse ré nek Szar vas adott
ott hont, majd a kon fe ren cia a
bu da pes ti De ák té ri temp lom -
ban ért vé get a dia kó nia nap ja
al kal má ból meg ren de zett ün -
nep ség gel.

Az idei sze mi ná ri um fő té má ja ként
olyan krí zis hely ze tek ről és a le het sé -
ges meg ol dá sa ik ról cse rél ték ki ta -
pasz ta la ta i kat a dia kó ni ai mun ka tár -
sak, ame lyek a min den na pok ban or -
szág ha tá rok tól füg get le nül be fo lyá -
sol hat ják az em be rek éle tét. 

A szer ve zők nem annyi ra az el mé -
le ti, mint in kább a gya kor la ti meg ol dá -
sok ra he lyez ték a hang súlyt. Így a har -
minc öt részt ve vő el lá to ga tott pél dá ul
a Szar vas kül te rü le tén ta lál ha tó Kö zép -
hal mi Misszi ó ba, ahol 1993 óta gyó gyí -
tó he tek vár ják a szen ve dély be te ge ket.
A misszió te rü le tén az Ótemp lo mi Sze -
re tet szol gá lat mun ka tár sai idő se ket
fo gad nak nap mint nap a klub ban, ét -
kez te tést és há zi se gít ség nyúj tást biz -
to sí ta nak, va la mit a ta nya gond no ki
busz se gí ti a kör nyé ken élő ket. A ba -
jor és a ma gyar dia kó ni ai mun ka tár sak
pén te ken emel lett meg is mer ked het tek
a szar va si nép fő is ko lá val is. 

A krí zi sek kel kap cso la tos szak -
mai ta pasz ta la ta i kat a dél után fo lya -
mán cso port mun ká ban dol goz ták
fel a részt ve vők. 

Más nap re fe rá tu mok hang zot tak
el – a csa lá di és egyéb élet krí zi sek ke -
ze lé si le he tő sé gei mel lett – a ter mé -
sze ti ka taszt ró fák ál tal oko zott ká rok
el há rí tá sá nak mód já ról he lyi, kor -
mány za ti, ka taszt ró fa vé del mi, il let -
ve gyü le ke ze ti szin ten.

S hogy a gya kor lat ban is ki pró bál -
ják az el mé let ben el hang zot ta kat, a
dia kó ni ai mun ka tár sak a meg ér ke zés
nap ján tar tott nyi tó áhí tat per sely pén -
zé ből gu lyás ágyú ban főtt (hat száz
adag) ételt osz tot tak ki a rá szo rul tak -
nak pén te ken es te a szar va si Ótemp -
lo mi Sze re tet szol gá lat par ko ló já ban.

g bzs

Gu lyás ágyú val
a krí zis el len
Ba jor–ma gyar

dia kó ni ai kon fe ren cia
Szar va son

b Dia kó nia – a gö rög ere de tű szó
egy há zi sze re tet szol gá la tot, gon -
dos ko dást je lent. A dia kó nia
nap ján, szep tem ber 25-én az e
te rü le ten dol go zó mun ka tár -
sak, ön kén te sek és a rá juk bí zot -
tak kö zö sen ad tak há lát az el vég -
zett mun ká ért és a ka pott le he -
tő sé ge kért. Gre ger sen-La bos sa
György szom bat he lyi lel késszel,
egy há zunk dia kó ni ai bi zott sá gá -
nak el nö ké vel be szél get tünk.

– Eb ben az esz ten dő ben is a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban gyűl tek
össze há la adás ra. Az is ten tisz te let
után pe dig a részt ve vők meg ko szo rúz -
ták Szteh lo Gá bor De ák té ri szob rát.

– A hu sza dik szá zad ban – azon
be lül is a má so dik vi lág há bo rú idő -
sza ká ban és az azt kö ve tő évek ben –
egy há zunk egyik leg ki emel ke dőbb
alak ja volt Szteh lo Gá bor. Te vé keny -
sé gét fel idéz ve nem csak ar ról kell
meg em lé kez nünk, hogy a vész kor -
szak ban ül dö zöt te ket búj ta tott, men -
tett, ha nem ar ról is, hogy a há bo rú
után az el ha gyott, ár va gye re kek
szá má ra lét re hoz ta Ga u dio po list –
Öröm vá rost –, 1951-ben pe dig idő -
sek és fo gya ték kal élők szá má ra meg -
ala pí tot ta a Sa rep ta bu dai sze re tet ott -
hont. 

Is ten nek ezt a dia kó ni ai ka riz má -
val megáldott szol gá ját kö ve ten dő
pél da kép nek te kint jük, a szü le tés nap -
já hoz kö tő dő dia kó nia nap já val és az
e na pon át adott dí jak kal pe dig az a
cé lunk, hogy még in kább rá irá nyít -
suk a fi gyel met a dia kó nia te rü le tén
dol go zó mun ka tár sak ra, va la mint
az el eset tek és rá szo ru lók ne héz sé ge -
i re. Szteh lo szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján egy há zunk tá mo ga tá sá -
val iz gal mas szob rot ál lí tot tunk több
szer ve zet tel kö zö sen a De ák té ren. E
cen te ná ri um al kal má ból ha tá ro zott
úgy egy há zunk dön tés ho zó tes tü le -
te, hogy szep tem ber 25-ét a dia kó nia
nap já vá nyil vá nít ja. A ko szo rú zás sal
és em lé ke zés sel egy be kö tött ün nep -
ség így lett a ma szol gá ló dia kó ni ai
kö zös sé gek, in téz mé nyek és egy há -
zunk pi ros be tűs ün ne pé vé.

– Szteh lo Gá bor tól szár ma zik „a
ke zek evan gé li u ma” ki fe je zés is.

– Igen, Szteh ló nak egy há bo rú
utá ni dia kó ni ai je len té sé ben buk -
kan tunk er re a meg ra ga dó kép re,
amit ő hasz nált a sze re tet szol gá lat
meg je lö lé sé re, és amo lyan mot tó ként

ter jedt el egy há zunk ban, sőt már
jól is me rik a szo ci á lis szak má ban is.
Ter mé sze te sen tud juk, hogy csak
egy evan gé li um van, amely nek ős -
mag ja a Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá -
lá ról és fel tá ma dá sá ról szó ló ta nú ság -
té tel. A dia kó nia nem egyéb, mint
amit nagy pén tek és hús vét után ten -
nünk kell.

A Szteh lo Gá bor ál tal meg fo gal -
ma zott kép na gyon so kat se gít ne -
künk, ami kor szol gá la tun kat pró -
bál juk az em be rek hez kö ze lebb vin -
ni, azt szá muk ra el ma gya ráz ni. Úgy
is mond hat nám: misszi ói ere je van,
mert az el lá tot ta ink vagy a mun ka -
tár sa ink egy ré sze nem fel tét le nül kö -
tő dik hoz zánk vagy más fe le ke zet hez.
A „ke zek evan gé li u ma” el ne ve zés
nem csak a konk rét se gít ség nyúj tást
szim bo li zál ja, de rá mu tat az imád ko -
zó, va la mint az úr va cso rát osz tó
kéz re is. Ez pe dig nagy ban meg kü -
lön böz te ti a mi szol gá la tun kat más,
pél dá ul ál la mi vagy ön kor mány za ti,
ci vil fenn tar tá sú ott ho nok ban vég zett

szo ci á lis te vé keny ség től. A kö zel jö -
vő ben meg je le nő, a dia kó ni á ban dol -
go zók ré szé re össze ál lí tott ké zi könyv
is e gon do lat je gyé ben ké szült el, és
ad se gít sé get a szent szol gá lat hoz.

– A múlt va sár na pi is ten tisz te le -
tet kö ve tő en ju tal maz ták az év dia -
kó ni ai mun ka tár sa it, szpon zo ra it és
ön kén te se it.

– Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa
Dí jat a bi zott ság egy ház ke rü le ten -
ként íté li oda olyan, evan gé li kus in -
téz mény ben dol go zó mun ka tár sak -
nak, akik el kö te le zet tek a dia kó nia
ügye iránt, az el lá tot tak szá má ra lel -
ki is me re tes tá mo ga tást nyúj ta nak
ma gas szak mai szín vo na lon. Mun ká -
ju kat lel ki is me re tes ség jel lem zi, a
mun ka tár si kö zös ség nek ak tív, jó
szán dé kú tag jai. Lo já li sak a fog lal koz -

ta tó in téz mény, il let ve a fenn tar tó
egy ház iránt. Ren de zett élet vi te lük
pél da a töb bi mun ka társ szá má ra.
Bel ső el hí vás sal kö te lez ték el ma gu -
kat a dia kó nia ügye mel lett ke re ső -
ként vagy ak tív gyü le ke ze ti tag ként.
Nyi tot tak a fo lya ma tos fej lő dés re, to -
vább kép zés re.

Az Év Szpon zo ra Dí jat szin tén egy -
ház ke rü le ti fel ter jesz tés re íté li oda a
dia kó ni ai bi zott ság a dia kó ni ai mun -
kát tá mo ga tók kö zül azok nak, akik le -
he tő sé ge ik hez mér ten pénz be li vagy
ter mé szet be ni ado má nyok kal rend -
sze res vagy egy sze ri, de ki emel ke dő
se gít sé get nyúj tot tak va la me lyik dia -
kó ni ai in téz mé nyünk nek vagy az in -
téz mé nyen ke resz tül a rá szo ru lók nak.
Ér dek lőd nek a tá mo ga tott in téz mény
szak mai mun ká ja iránt, el kö te le zet tek
a rá szo ru lók se gí té sé nek ügye mellett.

2011-ben Az Év Ön kén te se Díj jal
há rom sze mély nek is meg kö szön het -
tük a szol gá la tát. Ezt az el is me rést
idén ala pí tot tuk az ön kén tes ség eu -
ró pai évé hez kap cso ló dó an. Azok je -
löl he tők er re a díj ra, akik a dia kó nia
iránt el kö te le zet ten, lel ki is me re te sen
több mint egy éve fo lya ma to san és
rend sze re sen vé gez nek ön kén tes te -
vé keny sé get gyü le ke zet ben vagy dia -
kó ni ai in téz mény ben. Ak tív, jó szán -
dé kú, lo já lis tag jai an nak az ön kén -
tes, gyü le ke ze ti vagy in téz mé nyi kö -
zös ség nek, amely nek ke re té ben szol -
gá la tu kat vég zik, ren de zett élet vi te -
lük pe dig pél da a töb bi ön kén tes szá -
má ra.

– Kik ter jeszt het nek fel ki ket ezek -
re a dí jak ra?

– Gya kor la ti lag bár ki je löl het
olyan sze mélyt vagy szer ve ze tet ezek -
re az el is me ré sek re, aki ről vagy ami -
ről azt gon dol ja, meg fe lel a fen ti fel -
té te lek nek. A dia kó ni ai osz tály hoz
kell el jut tat ni a meg fe le lő en ki töl tött
aján ló la pot, majd a dia kó ni ai bi zott -
ság hoz za meg a dön tést. Ke rü le ten -
ként egy-egy dí ja zott le het, de ha
több je lölt van, a dí ja kat meg oszt va
is ki le het osz ta ni.

Az a re mény sé günk, hogy ezek a
dí jak a meg be csü lés és az ön be csü -
lés je lei. A meg be csü lés kul tú rá ját
még ter jesz te ni kell egy há zunk ban,
eb ben is sze ret tünk vol na pél dát
mu tat ni. A leg fon to sabb pe dig még -
is az ma rad: a dia kó ni ai szol gá lat több
egy na pos ün nep ség nél – olyan mun -
ka, amely re Krisz tus ma ga ta ní tott,
és ő mu tat ta szá munk ra a kö ve ten -
dő utat.

g Bo da Zsu zsa

„A ke zek evan gé li u má nak” je gyé ben
In ter jú Gre ger sen-La bos sa Györggyel

Az Év Dia kó ni ai
Mun ka tár sa Díj

Ba lázs Ist ván né ápo -
ló, Tót kom ló si Evan -
gé li kus Sze re tet szol -
gá lat (Dé li Egy ház ke -
rü let)

Hu szár né Triz ner
Má ria fej lesz tő pe da -
gó gus, nyír egy há zi
Élim Evan gé li kus
Sze re tet ott hon (Észa -
ki Egy ház ke rü let)

Ju hász Esz ter in téz -
mény ve ze tő, ki star -
csai Evan gé li kus Pap -
nék, Jo han ni ta Sze re -
tet ott hon (Észa ki
Egy ház ke rü let)

Kó nya Lász ló né cso -
port ve ze tő ápo ló, Tú -
róczy Zol tán Szom -
bat he lyi Evan gé li kus
Idő sek Ott ho na (Nyu -
ga ti [Du nán tú li] Egy -
ház ke rü let)

Az Év Ön kén te se Díj
Amb rus Ti va dar né,
Tú róczy Zol tán Szom -
bat he lyi Evan gé li kus
Idő sek Ott ho na (je -
löl te: Nyu ga ti [Du nán -
tú li] Egy ház ke rü let)

Czel lecz An na, Sa -
rep ta Bu dai Evan gé -
li kus Sze re tet ott hon
(je löl te: Észa ki Egy -
ház ke rü let) 

Klenk Jó zsef, szar va -
si Ótemp lo mi Sze -
re tet szol gá lat (je löl te:
Dé li Egy ház ke rü let)

Az Év Szpon zo ra Díj
Man nás Kft. (je löl te:
nyír egy há zi Élim
Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon, Észa ki
Egy ház ke rü let) – ké -
pün kön képviselője

Dr. Ernst Di et rich Wachs muth sváj -
ci nyu gal ma zott pro fesszor (je löl te:
Tú róczy Zol tán Szom bat he lyi Evan -
gé li kus Idő sek Ott ho na, Nyu ga ti
[Du nán tú li] Egy ház ke rü let) – díját
személyesen nem tudta átvenni.

A diakónia napja a Deák téren

ÁL LÁS HIR DE TÉS
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um a 2011/2012-es, fo lya mat ban lé vő
tan év re fel vé telt hir det né met sza kos ta ná ri ál lás ra. Ké pe sí té si fel té tel: fel -
ső fo kú vég zett sé get iga zo ló szak irá nyú kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél. Fe -
le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tyén ta ná rok pá lyá za tát vár juk. Csa to lan -
dó mel lék le tek: ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás, lel ké szi aján lás, pe da -
gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá za to kat ok tó ber 21-ig kér -
jük Ur bán Ág nes igaz ga tó he lyet tes nek cí mez ve a gim ná zi um cí mé re pos -
tán (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) vagy e-mai len (gim na zi um@deg.su li net.hu)
kül de ni. Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2012. ja nu ár 1.

H I R D E T É S

A Lep ra misszió őszi csen des nap ja ok tó ber 10-én, hét főn 10 óra kor lesz
a Bu da pest XV., Alag u. 3. (Alagi tér 13.) alat ti Re for má tus Misszi ói Köz -
pont nagy ter mé ben.

A kal kut tai lep ra kór ház ban és nyo mor ne gyed pro jek te ken tett lá to ga -
tá sá ról Risk óné Fa ze kas Már ta tart ké pes be szá mo lót. Az al ka lom sze -
re tet ven dég ség gel zá rul. Sze re tet tel vár ják a tá mo ga tó kat, ér dek lő dő ket!

(A met ró új pes ti vég ál lo má sá tól 14-es vil la mos sal Ká posz tás me gyer
fe lé az Óce án árok ut cai meg ál ló ig kell men ni, majd on nan gya log a sí -
nen túl a Töl tés ut cán át.)

H I R D E T É S
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b A gyer mek men tő evan gé li kus
lel kész, Szteh lo Gá bor (1909–
1974) szü le tés nap já t nyilvánította
a dia kó nia nap jává a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE).
Az idén va sár nap ra esett, szep -
tem ber 25-i év for du lón a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ti zen -
egy órai is ten tisz te le té hez kap -
cso ló dó an kö szön töt ték a sze re -
tet szol gá lat ban nap ja ink ban te -
vé keny ke dő ket. 

A cse lek vő sze re tet min den nap ja i ban
szol gá la tot vál la ló evan gé li kus in téz -
mé nyek kép vi se lő i vel zsú fo lá sig telt
haj lék ban – Zsolt 32,4–9 alap ján
tar tott – ige hir de té sé ben Smi dé li usz
Gá bor idéz te azt a tal mu di mon da -

tot is, ame lyet 1973-ban a Szteh lo Gá -
bor nak ado má nyo zott je ru zsá le mi
em lék pla kett re vés tek: „Aki egy éle -
tet meg ment, egy vi lág min den sé get
ment meg…” Az igaz ga tó lel kész Is -
ten ál dá sát kér te a ba jor–ma gyar
dia kó ni ai kap cso la tok ra is, ame lyek
mai ko or di ná to rai szin tén je len vol -
tak az ün ne pi al kal mon.

Az is ten tisz te let, il let ve az úr va cso -
ra osz tás után sem ürült ki „az or szág
temp lo ma”, hi szen ezt kö ve tő en vet te
kez de tét az az ün ne pi ese mény, mely -
nek so rán – az egy ház ke rü le tek aján -
lá sai alap ján – idén is át ad ták Az Év
Dia kó ni ai Mun ka tár sa, Az Év Ön kén -
te se, va la mint az Év Szpon zo ra Dí jat. 

Az el is me ré se ket Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő és Gre ger sen-La -
bos sa György, az MEE Dia kó ni ai Bi -
zott sá gá nak el nö ke nyúj tot ta át. A díj -

át adás előtt mind ket ten rö vid be széd -
ben kö szön ték meg a sze re tet szol gá -
lat ban dol go zó va la mennyi mun ka -
társ ál do za tos mun ká ját. (Prőhl re
Ger gely utalt ar ra is, hogy bár Solt ész
Mik lós ál lam tit kár nem tu dott el -
jön ni az ese mény re, Rét he lyi Mik lós
sze mé lyé ben a Nem ze ti Erő for rás
Mi nisz té ri um el ső em be re, ma ga a
mi nisz ter vett részt – ma gán em ber -
ként – az is ten tisz te le ten…)

A temp lo mi ün nep ség után a gyü -
le ke zet a De ák tér re vo nult, ahol az
MEE és a dia kó ni ai in téz mé nyek kép -
vi se lői ko szo rút he lyez tek el Szteh lo
Gá bor – Vígh Ta más szob rász mű vész
al kot ta – szob rá nak ta lap za tán. Az
ese mé nyen – mi ként a temp lom ban
is – a La jos ko má ro mi Evan gé li kus Fú -
vós ze ne kar mű kö dött köz re. 

g TPK
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b „Nem sze re tem, ha gróf nő nek
ne vez nek, mi vel en nek elő nye it
nem aka rom él vez ni, en gem te -
hát nyug ta la nít, ha hal lom, hogy
így hív nak. Csu pán em ber, a szó
leg szebb ér tel mé ben, az aka rok
len ni” – val lot ta a száz öt ven éve
el hunyt gróf Brunsz vik Te réz.

Az el ső ka rá csony fát Wit ten berg ben
Lu ther Már ton ál lí tot ta fel 1536-ban,
ha zánk ban pe dig 1824-ben Brunsz -
vik Te réz kö vet te pél dá ját Mar ton vá -
sá ron. So kak nak csak ez zel kap cso -
lat ban jut eszük be a ne ve: Brunsz vik
mint a ma gyar or szá gi ka rá csony fa-
ál lí tás meg ho no sí tó ja. 

A gróf nő szel le mi ha gya té ka
ugyan ak kor óri á si; hu ma niz mu sá ból
pél dát ve he tünk ma, ha lá la után
más fél év szá zad dal is. Mert ta lán
hoz zá fog ha tó, lel kes, csu pa szív
ma gyar ne ve lő, ne mes asszony nem
is szü le tett az óta. 

Ő szer vez te meg a krisz ti na vá ro si
ipar is ko lát és az el ső óvo dát – az utób -
bi, An gyal kert ne vet vi se lő in téz mény
volt az el ső óvo da az egész Habs burg-
mo nar chi á ban. A kis ded óvók el ter -
jesz té sé re pe dig a gróf nő száz het -
ven öt esz ten dő vel ez előtt, 1836-ban
kü lön egye sü le tet ala pí tott. En nek
ál dá sos ered mé nye ként to váb bi ti zen -
egy óvo da nyílt, majd Brunsz vik ha -
lá la kor már nyolc van mű kö dött. 

De az ő ne vé hez kö tő dik a sze gény
cse léd lá nyok sor sá nak job bí tá sa is. A
cse léd is ko la ala pí tá sa, az el ső ma gyar
nő ne ve lő in té zet élet re hí vá sa is egy -
be forrt ne vé vel; sőt ak tív har co sa volt
a nők egyen jo gú sí tá sá nak. Kez de mé -
nye zé se it, mun kás sá gát a ne me si el -
len zék ne ves re form ko ri kép vi se lői,
Kos suth La jos, il let ve Be ze rédj Ist ván
is párt fo gol ták. 

Be ze rédj Ist ván szü le té sé nek két -
száz ti zen ötö dik év for du ló ja kö ze leg
idén ősszel. A „ma gyar Dé mosz -
the nész ként” em -
le ge tett, pro fi szó -
no ki ké pes sé gek kel
bí ró, ha la dó szel -
le mű po li ti kus tet -
te i vel is alá tá masz -
tot ta el ve it, hisz
ala pí tó tár sa volt
Brunsz vik nak a kis -
ded óvó in té ze te ket
Ma gyar or szá gon
ter jesz tő egye sü let -
nek, sa ját költ sé -
gén ő is óvo dát épít te tett Hid ja-
pusz tán. 

Be ze rédjt, a po li ti kust – Brunsz vik -
hoz ha son ló an – ha tal mas szo ci á lis
ér zé keny ség és hu ma niz mus ha tot ta
át. Ő volt az el ső ne mes föl des úr, aki
1836 után job bá gya i val örök vált sá gi
szer ző dést kö tött, s meg könnyí tet te
szá muk ra a meg vál ta ko zást. S mi lyen
szo mo rú, aho gyan éle te vég ző dött:
1848 után kö tél ál ta li ha lál ra, va la mint
va gyo na el kob zá sá ra ítél ték. Bár ke -
gyel met nyert, bir to ká ra szám űz ték.
Ott élt csen de sen ha lá lá ig.

És mily igaz ság ta lan, bol dog ta lan
vég ju tott Brunsz vik nak is! Idős ro -
kon ként ten get te nap ja it uno ka hú ga

vác du kai bir to kán.
1861 szep tem be ré -
ben sze gé nyen és
el fe led ve huny ta le
sze mét.

Az utó kor em -
lé ke ze te azon ban
őr zi alak ját: szob rát
ott lát hat juk a Ma -
gyar Nem ze ti Mú -
ze um ban, Ma gyar -
or szág, Ve led az Is -
ten! cím mel meg je -

lent nap ló fel jegy zé se it le emel het jük
a könyv tá rak pol ca i ról; szer te az or -
szág ban in téz mé nyek őr zik ne vét, év -
ről év re pe dig az ő ne vét vi se lő díj -
jal is me rik el a kiváló óvoda pe da gó -
gusokat és az óvo da pe da gó gus-kép -
zés ben ki emel ke dő mun kát vég ző ok -
ta tó kat. 

Má ra több száz óvo da vár ja a ki -
csi ket or szág szer te, s mű köd nek kis -
ded óvók szaporodó számban a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fenn -
tar tá sá ban is. 

g – ke re csé nyi –

Száz öt ven éve hunyt el
az „an gyal ker tek édes any ja”

Brunsz vik Te réz 1775. jú li us 27-én haj na li négy óra kor szü le tett, s nyolc
nap múl va már ke reszt víz alá is tar tot ta a nagy Má ria Te ré zia. A gróf -
nő őt éle te vé gé ig esz mé nyí tett alak ként őriz te em lé ke ze té ben. A csá -
szár nő-királynőről ké szült fest mé ny – a mar ton vá sá ri Brunsz vik-
kas tély fa lán – hű en tük rö zi alak ját: de rűt, mél tó ság tel jes sé get su gá -
roz . Má ria Te ré zia, aki meg szer vez te a köz ok ta tás ügyet, fen sé ges, de
köz vet len is. Mind eze ken kí vül pe dig az ő köz ben já rá sá ra jött lét re a
há zas ság Te réz szü lei kö zött!

A Brunsz vik csa lád nem csak Bee tho ven hez fű ző dő kap cso la ta ré vén
vált is mert té. Ko rá nak leg mű vel tebb és leg tá jé ko zot tabb ma gyar asszo -
nya, Brunsz vik Te réz az eu ró pai óvo da ügy egyik út tö rő je volt. A 19. szá -
zad ele jé ig a hat éves nél fi a ta labb gyer me kek ne ve lé sé vel az eu ró pai tár -
sa dal mak nem fog lal koz tak. A vi lág el ső óvo dái 1817-től mű köd tek Ang -
li á ban, és csak tíz év el tel té vel je len tek meg a kon ti nen sen.

Mi kor még élt, mennyi fél tés vet te
kö rül. Itt be te ges ke dett Bu da pes -
ten, itt pró bál ták eny hí te ni fáj dal mát.
Szin te sut tog va kér dez ték egy mást az
em be rek: mi van ve le, van-e re mény
a gyó gyu lás ra? Hal kan be szél tek,
ne hogy fel költ sék dél utá ni pi he né sé -
ből. Már ha lál lal meg je lölt volt, és szí -
ve is iszo nyú fá radt. 

Az er dé lyi lét ben Sü tő And rás
volt egyike azoknak, akik na pon ta
vív ták élet ha lál har cukat a ha ta lom el -
len! Szel le mi helyt ál lá sá val, sze mé lyes
ál do za tá val a ki sebb ség ben élő ma -
gyar sá gért, a tá gabb nem ze tért, gyö -
nyö rű nyel vün kért, em ber sé gün kért
állt ren dít he tet len őr ség ben.

Raj tunk áll, hogy élünk-e, és mi -
ként ez zel az aján dék ba ka pott ha tal -
mas élet mű vel. Mert az idő sür get, és
a fe le dés alat to mos pusz tí tá sa min -
de nütt mun kál. A min den na pok
ször nyű őr lő dé sé ben sok szor ész re
sem vesszük, mi cso da őr ző ket, pó tol -
ha tat lan tár sa kat vesz tet tünk, akik
nél kül üre seb bé vált a vi lág és egy re
ne he zeb bé.

Ide je van az em lé ke zés nek, most,
ha lá lá nak ötö dik év for du ló ján, s
ide je van a te rem tés nek, aho gyan
Sü tő fi gyel mez te tett, mert ron gyo -
so dik az or szág, öreg a nem zet,
nem szü le tik gyer mek. És a ha tá ron
túl élő ma gya rok is  fogy nak, el ha -
gyott fal vak, gaz dát lan temp lo mok
min de nütt…

1990. már ci us 19-én Ma ros vá sár -
he lyen, a Bo lyai té ren a le ita tott,
kén sav ba már tott rongy lab dát do bá -
ló ro má nok ki ver ték az író sze mét!
Mint ha ez a vak bal szem lett vol na
a min de nen át vi lág ló vi gasz lám pás a
leg ne he zebb idők ben. És most is, túl
a ha lá lon, fel vil lan és üzen, és mu tat -
ja a meg ma ra dás út ját.

A Pusz ta ka ma rá son 1927-ben szü -
le tett író nagy utat tett meg. A nagy -
enye di Beth len Kol lé gi um ban volt di -
ák, majd Ko lozs vá ron ta nult. 1971 és
1989 kö zött az Új Élet cí mű fo lyó irat
fő szer kesz tő je. 1979-ben Her der-dí -
jat ka pott. 

El ső ko moly si ke rét Anyám könnyű
ál mot ígér (1970) cí mű re gé nyé vel
arat ta. A nap ló jegy ze tek al cí met vi se -
lő mű ben a me ző sé gi szo ciog rá fia sze -
mé lyes anya gát az író egye te mes je -
len té sű vé emel te. Az En ged jé tek hoz -
zám jön ni a sza va kat cí mű esszé re -
gény (1977) kö zép pont já ban az anya -
nyelv áll: az író nagy apa ne ve lé si re -
gé nye ez ar ról, az uno ka mi kép pen
ve szi bir tok ba a vi lá got a sza vak ál tal. 

Az Egy ló csi szár vi rág va sár nap ja
(1973) cí mű drá má já nak hő se, Kol -
haas Mi hály csak ké sőn is me ri föl,
hogy a vé gig nem vitt for ra da lom ön -
ma ga el le né be for dul. A Csil lag a
mág lyán – szin tén drá ma (1974) – két
egyen ran gú hő sé ben két fé le ma ga tar -
tás üt kö zik… A tör té nel mi szín da ra -
bok után az Ad vent a Har gi tán című

drámájában (1985) Sü tő köz vet le nül
fe je zi ki az er dé lyi ma gyar ság él mé -
nye it. (Mind annyi an em lé ke zünk
Sin ko vits Im re, Agár di Gá bor, Ku bik
An na bu da pes ti nem ze ti szín ház be -
li, már-már for ra dal mi ala kí tá sá ra a
több száz es tén.) 

A szét szó ró dás sal, a me ne kü lés sel
szem be ni er köl csi pa rancs ként szól -
nak Sü tő And rás esszéi, úti tű nő dé -
sei, nap ló jegy ze tei.

Né hány ki ra ga dott könyv a gaz dag
élet mű ből. De ná la nem le het szét -
vá lasz ta ni az em bert és az írót. Min -
dig a ma gyar ság meg ma ra dá sát tar -
tot ta a leg fon to sabb nak! Ezért nem
írt utol só éve i ben szép iro dal mi mű -
vet. Csak esszét, hogy min den ki
meg ért se a drá mai hely ze tet… 

Sü tő And rás meg szen ve dett mun -
ká i ban olyan sú lyos kér dé sek tor lód -
nak föl, mint Ady, Illyés, Né meth
Lász ló rob ba nó ta nul má nya i ban. Ve -
gyük elő új ból, ol vas suk őket szor ga -
lom mal: a ve re tes so rok kö zött ott
buj kál a re mény is.

g FFL

Ma gyar sza vak vitézlője
Sü tő And rás em lé ke ze te

La poz zunk vissza az idő köny vé ben
majd há rom év szá za dot: az if jú Mi -
kes Ke le men ott me ne tel a II. Rá kó czi
Fe ren cet kö rül ve vő ne mes urak gyű -
rű jé ben. A má ju si arany fény ben ra -
gyog a se lyem zsi nó ros, ég szín kék
posz tó ból ké szült men te és nad rág.
Ta lán ő a leg bol do gabb em ber a fe je -
de lem ol da lán, és egy pil la na tig sem
gon dol a ki kém lel he tet len jö vő re.

Húsz éves múlt, bel ső inas ként
kö ze li ta nú ja a drá mai har cok nak, a
len gyel és orosz kö vet ség fo ga dá sá -
nak, Er dély el vesz té sé nek, a meg se -
be sült Rá kó czi eg ri út já nak, az észa -
ki vá rak ve re sé gé nek, a pes tis jár -
vány nak… 1713. ja nu ár ele jén ti -
tok ban, ha jón me ne kült fel sé ges
ura hű szol gá ja ként – Pá rizs ba, Ver -
sailles-ba. Az emig rá ció hét köz -
nap ja it jól ki hasz nál ta: ta nult, és
igye ke zett föl fe dez ni a vi lá got. A fe -
je de lem és tár sai tör vény sze rint is
szám űzöt tek ké vál tak. 1717. szep -
tem ber 15-én to vább ha józ tak. Az új
élet si vár sá gát, a ha za té rés re mé nyé -
nek szét fosz lá sát a tö rök föl dön
kel te zett el ső iro dal mi le ve lé ben
drá mai han gon ír ta le.

Mi kes Ke le men nek egyet len me -
ne dé ke ma radt: anya nyel ve. El mond -
ha tat lan fáj dal mát ír ta ser ce gő lúd -
tol lal, a gyer tya im boly gó fé nyé ben.
Ke re sett va la mi for mát, ami vel ha za -
röp te ti gon do la ta it a ré gen lá tott
szü lő föld re. 1717 ok tó be ré től 1758
de cem be ré ig két száz hét le ve let írt. A
kép ze let be li „édes né ném mel” meg -
te rem tet te val lo má sa i nak vé get nem
érő le he tő sé gét. Le ve les köny vé ben
föl tár ta hét köz nap ja it, csa ló dá sa it,
meg pró bál ta tá sa it, be szá molt Rá -
kó czi éle té ről és ha lá lá ról. Per sze ez
így ke vés len ne, de el be szé lő te het -
sé ge, tré fá ban is bő vel ke dő szé kely
me sé lő ked ve re mek író vá tet te.

Nyelv te rem tő ere je, az ál ta la kép vi -
selt új for ma a ma gyar iro da lom
leg jobb jai kö zé emel te.

Aki el ol vas sa mun ká it, meg bi zo -
nyo sod hat, hogy toll for ga tás ban, a
köny vek sze re te té ben Rá kó czi hű
ta nít vá nyá nak bi zo nyult. Ta lán ezért
van, hogy leg szebb lap ja it ró la ír ta,
olyan me leg ség gel, hogy szin te ott
érez zük ma gun kat a szám űzöt tek
kö zött: ve lük együtt ká vé zunk, do -

hány zunk, tár sal gunk, va dá szunk a
kö zel ben, úgy, hogy a vé gén min dig
a ré gen el ha gyott Ma gyar or szág ke -
rül szó ba. Az el fu tó év ti ze dek.

A ro dos tói buj do sás nem akart vé -
get ér ni. Las san min den ki meg halt
mel lő le: utol só nak ma radt a leg utol -
sók kö zül. „Mit ren del az Úr ez után
fe lő lem? Az ő ke zé ben va gyok” – ír -
ta 1758-ban. Ka pott még né hány év
ha la dé kot. En ge délyt, hogy er dé lyi
ro ko na i nak ír has son, kéz ira tot ha za -
küld hes sen.

1761. ok tó ber 2-án Mi kes Ke le men
pes tis ben meg halt. Sír ja is me ret len.
Az em lé ke zés ko szo rú ját te gyük Rá -
kó czi fe je de lem hez, kas sai kő ko por -
só jának vi rá gai mel lé.

g Feny ve si Fé lix La jos

A fe je de lem min de ne se
Mi kes Ke le men halálának 250. évfordulójára

H I R D E T É S

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) ok tó ber 3-i „el ső hét -
fői össze jö ve te lét” 18 órai kez det tel tart ja a Bu da pest I. ke rü let, Szi lá gyi
De zső tér 3. szám alat ti re for má tus gyü le ke ze ti te rem ben, me lyen a Nem -
zet kö zi Öku me ni kus Tár sa ság (IEF) el nö ké nek, Ka te Dav sonnak az elő -
adá sa hang zik el (tol máccsal).

H I R D E T É S

Mikes Kelemen mellszobra szülő fa lu -
já ban, Zágonban, a Mikes–Szent ke -
resz ty-kúria kertjében
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Min den né pek apos to la
A szer zői est el ső ré sze az
1991-ben meg je lent, Pál apos -
tol cí mű al bum új ra gon do lá -
sa. Az én egyik da lom – hogy,
hogy nem – ép pen ezen a le -
me zen ta lál ha tó. Pál apos tol
imá ját Gryl lus Dá ni el köz re -
mű kö dé sé vel min dig nem -
zet kö zi öku me ni kus tá bo ra ink
va sár na pi, zá ró is ten tisz te le -
té nek leg vé gén éne kel tük el,
egy nagy kör ben, a ti sza do bi
And rássy-kas tély kert jé ben,
az óri á si tölgy fa alatt. Eb ben
a kör ben áll tam én is kis lány -
ként, ka masz ként és fi a tal fel -
nőtt ként. 

Azt azon ban már ki csi
gyer mek ként érez tem, hogy a
ki lenc ve nes évek ele jén, eb ben
a kör ben, ahol kü lön bö ző fe -
le ke ze tű, Szlo vá ki á ból, Szer -
bi á ból, Uk raj ná ból, Ro má ni -
á ból és Ma gyar or szág ról ér ke -
zett fi a ta lok áll tak, kü lö nö sen
nagy sú lya volt en nek a dal -
nak. Ha tá ro zot tan em lék -
szem, hogy ilyen kor szem
nem ma radt szá ra zon, és úgy
hi szem, ez a kör mind annyi -
unk szá má ra a leg mé lyebb
össze tar to zást je len ti ma is; Is -
ten min den tör té nel mi ká -
oszt fe lül író, kéz zel fog ha tó
je len lé tét. Ezt per sze le he tet -
len lett vol na sza vak ba ön te -
ni, így az összes fe szült sé get
Pál apos tol imá ja ol dot ta fel és
mond ta el he lyet tünk: „Né -
ped nek hí vod azt, amely nem
né ped, / ked velt nek, amely
nem ked ves te né ked, / ezért
ál da lak a né pek kö ze pett, / és
éne ke lem, Uram, a ne ve det: /
Di csér jé tek az Urat, min den
né pek, / min den nem ze tek
di csér jé tek.” 

Nem vé let le nül ép pen a ki -
lenc ve nes évek ele jén ju tott
eszé be Gryl lus Dá ni el nek,
hogy Pál apos tol alak ját és
élet út ját dol goz za föl. Eb ben
az el mon dá sa sze rint „ér ték -
vál sá gos idő szak ban” for dult
Su mo nyi Zol tán hoz, hogy fog -
lal koz tat ja ez a té ma. A köl tő
csil lo gó szem mel fo gad ta az
öt le tet: „Ép pen most ír tam
egy ver set az el ső je ru zsá le mi
zsi nat ról, jö vő hé ten je le nik
meg az ÉS-ben.” A pá li le ve lek
vers át ira ta ugyan ak kor meg -
le he tő sen fel ad ta a lec két, mi -
vel az apos tol le ve le i nek, in tel -
me i nek, el vont el mél ke dé se -
i nek ere de ti cél ja nem fel tét -
le nül a dal ba fog la lás volt.

A Pál apos tol da lok 2011-es
ver zi ó já ban a hang sze re lés
leg in kább a le ve lek szó hasz -
ná la tá ból és kon tex tu sá ból
ki ve he tő ér zel mi ál la po tok ra
ha gyat ko zott a mu zsi ká lás
so rán. 

– Ahol „szá mon ké rő, agi -
ta tív” a szö veg hang vé te le,
ott ze né ben is igye kez tünk
ezt – Hal mos Bé la, va la mint
Fe ren czi György és a Rac ka -

jam se gít sé gé vel – vissza ad ni
– mond ja Gryl lus Dá ni el. A
szer ző az ér zel mi és jel lem be li
vál to zás mel lett a ze nei vi lág
te kin te té ben is igye ke zett kö -
vet ni az apos tol út ját, így ju -
tunk el az ara bos, gö rö gös
hang zá sok tól egé szen Ma -
gyar or szá gig. Szép al le gó ri á -
ja ez Pál misszi ói út já nak,
amely nek el sőd le ges cél ja volt,
hogy Krisz tus üze ne tét min -
den nép a ma ga nyel vén is -
mer hes se meg – itt a ze ne
nyel ve is iga zo dik eh hez a tö -
rek vés hez. 

Az új ze nei anyagot be mu -
ta tó kon cer tet könyv be mu -
ta tó is kí sé ri, hi szen az új CD
könyv vel együtt je le nik meg:
a Sü ve ges Ger gő ál tal jegyzett
in ter jú kö tet ben Pál apos tol
teo ló gi ai, kul túr tör té ne ti és
mű vé sze ti ha tá sát jár ják kö rül
kü lön bö ző fe le ke ze tek lel ki -
pász to rai (evan gé li kus rész ről
Itt zés Já nos, Fa bi ny Ta más és
La borczi Gé za), mű vé szek és
jo gá szok. 

Sok jó öröm kis he lyen is
elfér
Má sik da lom szin tén a már
em lí tett tá bo rok zá ró is ten -
tisz te le te i nek kö szön he tő en
vált a ré szem mé. A tel jes ség fe -
lé cí mű Weö res Sán dor-kö tet

alap ján ké szült Gryl lus-al -
bum ról a Szem be-for dí tott
tük rök cí mű „köl tői pró za -
vers” ci te rá val kí sért vál to -
za tát min dig úr va cso ra előtt,
a bé ke je le ként ad tuk át egy -
más nak: „Örö möm sok szo -
ro zód jék a te örö möd ben, hi -
á nyos sá gom vál jék jó ság gá
ben ned.” Ezt a dalt min dig is
őszin te öle lé sek, vi lág ra szó ló
össze bo ru lá sok, el kép zel he -
tet len nek tar tott kö ze le dé sek
kí sér ték, ami óta az esze met
tu dom. 

A tel jes ség fe lé cí mű kö te tet
Gryl lus Dá ni el a köl tő sze mé -
lyes köz re mű kö dé sé vel dol -
goz ta föl 1988-ban. Édes ap ja
hat va na dik szü le tés nap já ra
(2010-ben) Gryl lus Sa mu
hang sze rel te új ra ezt az al bu -
mot, ame lyet Gryl lus Dá ni e -
len kí vül még nyolc nagy sze -
rű éne kes (Se bes tyén Már ta,
Sebő Fe renc, Pa lya Bea, Sza -
ló ki Ági, Bog nár Szil vi, Szir tes
Edi na Mó kus, Fe ren czi
György, Both Mik lós) és több
tu cat ki vá ló ze nész adott elő
ta valy má jus ban a Mil le ná ris
Te át rum ban. 

Gryl lus Sa mu min den dal -
lam sort és szö ve get sze mély -
re sza bot tan eszelt ki az éne -
ke sek nek és a ze né szek nek,
sa já tos meg ol dá sok kal tar kít -
va A tel jes ség fe lé ere de ti hang -
zás vi lá gát. 

Aki a szü le tés na pi kon cert -
ről le ma radt, most pó tol hat -
ja, aki pe dig ott volt, az új ra
ré sze se le het an nak a sok -
szo ro zó dó öröm nek, ame lyet
csak sze mé lye sen, ezek ben a
rit ka pil la na tok ban le het át él -
ni. Hi szen sok jó öröm kis he -
lyen – az ma ga a ka tar zis.

g La borczi Dó ra

Örö möm sok szo ro zód jék
Gryl lus Dá ni el és ba rá tai a Mű pá ban

b A kétszáz éves De ák té ri
temp lom ban szep tem ber
25-én, va sár nap es te össze -
ta lál ko zott a múlt, a je len
és a jö vő. Az or go na ju bi le -
um al kal má ból – négy
évtizedes lett a hangszer –
szer ve zett hang ver se nyen
az ün nep lő kö zön ség hall -
hat ta az elő döt és az utó do -
kat: Trajt ler Gá bort, Fin ta
Ger gelyt és Me kis Pé tert.

Szim bo li kus je len tő sé gű, hogy
a kon cert mind két ré sze J. S.
Bach-mű vel kez dő dött Trajt -
ler Gá bor nak, az or go na ter ve -
ző jé nek elő adá sá ban, aki öt ven

évig volt De ák té ri or go nis ta.
Az el ső rész ben az a-moll pre -
lú di um és fú ga (BWV 543)
hang zott fel, a má so dik rész
alap hang ját pe dig a lu the ri is -
ten tisz te let ré szét ké pe ző Ky -
rie-, Glo ria- és Cre do-fel dol go -
zás ad ta meg a Cla vi er-Übung
har ma dik ré szé ből: Ky rie, Gott
Va ter in Ewig ke it (BWV 669),
Al le in Gott in der Höh’ sei Ehr
(BWV 675), Wir glau ben all’
an ei nen Gott (BWV 680).

Me kis Pé ter elő adá sá ban
elő ször Ko dály Zol tán epig -
ram ma so ro za tá nak el ső fe le
csen dült fel (No. 1–4). Az el -
ső fél idő Fe lix Men dels sohn f-
moll szo ná tá já nak el ső té te lé -
vel ért vé get (Op. 65., No. 1),

amely ben meg je le nik a Was
mein Gott will, das g’scheh
all ze it (Mit Is ten akar én ve -
lem) kez de tű ko rál dal la ma.

A hang ver seny má so dik fe lé -
ben foly ta tód tak a Ko dály-epig -
ram mák (No. 5–9) Fin ta Ger -
gely elő adá sá ban (a mű ről rész -
le te seb ben ol vas hat nak alább, a
CD-re cen zi ó ban). Az ün ne pi
es te Lo u is Vi er ne vir tu óz Toc ca -
tá já val (Op. 53., No. 6) zá rult.

Cse lovsz ky Fe renc lel kész a
103. zsol tár 1–2. ver sét ala pul
vé ve szólt év for du ló ról és sze -
mé lyes em lé kek ről, ka tar ti -
kus meg tisz tu lás ról és Lu ther
ze ne sze re te té ről: „…és ne fe -
ledd el, mennyi jót tett ve led!”

g ezsu

„Áld jad, lel kem, az Urat…”
Ün ne pi hang ver seny a negy ven éves De ák té ri or go nán

b Ér té kes aján dé kot ka pott
az or go na sze re tő kö zön -
ség a De ák té ri gyü le ke zet
ket tős ju bi le u ma al kal -
má ból. A temp lom fel -
szen te lé sé nek két szá za -
dik, az or go na meg épí té -
sé nek negy ve ne dik év for -
du ló ján az egy ház köz ség
egy CD-t adott ki, me lyen
a kö zös ség ze nei éle tét
meg ha tá ro zó művészek
ját sza nak.

Fin ta Ger gely 2009 óta a gyü -
le ke zet kán to ra, or go nis tá ja. A
le me zen meg szó la ló mű vek
túl nyo mó több sé gét ő ad ja
elő, a kí sé rő fü zet ben ol vas ha -
tó is mer te tő szö veg is az ő
mun ká ja (ez a cikk töb bek kö -
zött er re az anyag ra tá masz -
ko dik).

A temp lom 1901-ben ro -
man ti kus hang zá sú Angster-
or go nát ka pott. 1923 után Za -
lán fy Ala dár el kép ze lé sei alap -
ján ezt a hang szert át ala kí tot -
ták. Ez saj nos nem ered mé -
nye zett iga zi ba rok kos hang -
zást, az ere de ti hang kép egy -
sé ge vi szont egy szer s min den -
kor ra meg tört.

Za lán fy Ala dár ha lá la után
Trajt ler Gá bor lett a De ák té -
ri temp lom or go nis tá ja. A Né -
met De mok ra ti kus Köz tár sa -
ság ban tett ta nul mány út ján
szer zett ta pasz ta la tai alap ján
úgy gon dol ta, hogy új or go na
ter ve zé sé vel old ja meg a prob -
lé mát.

A mun kát a Fő vá ro si Mű vé -
szi Kéz mű ves Vál la lat or go na -
üze me (ké sőbb Aquin cum né -
ven) vé gez te, a hom lok za ti
ter ve ket Pfannl Egon ké szí tet -
te. A fel szen te lés re 1971. szep -
tem ber 12-én ke rült sor. Mint -
egy húsz évig ez volt ha zánk
leg na gyobb me cha ni kus or go -
ná ja, na gyobb ma gyar or szá gi
hang sze re ink kö zül má ig ezen
fi gyel he tő meg leg kö vet ke ze -
te seb ben az or go na re form ha -
tá sa: a negy ven négy re gisz te -
res, me cha ni kus csúsz ka lá -
dás hang szer az északné met
ba rokk or go nák stí lu sát idé zi.
Ér zé keny bil len tés, pon tos
meg szó la lás, ará nyo san fé -
nyes hang zás jel lem zi: ki vá ló
esz kö ze a lu the rá nus li tur gi á -
nak, kí sé rő je a Lu the rá nia

kan tá ta ze nés is ten tisz te le te i -
nek. 1985-ben ha vi rend sze res -
ség gel or go na es tek so ra is in -
dult, me lyen él vo nal be li mű -
vé szek mel lett fi a ta lok is le he -
tő sé get kap nak a be mu tat ko -
zás ra. A De ák té ri or go na ze -
nés áhí ta tok so ro za ta im már
szer ves ré sze a fő vá ros kul tu -
rá lis éle té nek.

A CD elő ször íze lí tőt ad a
klasszi kus evan gé li kus egy -
ház ze ne leg ki emel ke dőbb ér -
té ke i ből.

A prog ram – a temp lom -
szen te lés re em lé kez ve – a Jö vel,
Szent lé lek Úr is ten pün kös di
Lu ther-ének fel dol go zá sá val,
az északné met stí lust kö ve tő
Di et rich Bux te hu de Komm,
Hei li ger Ge ist, Her re Gott or go -

na ko rál já val in dul. Ezt kö ve ti
Jo hann Se bas ti an Bach g-moll
fan tá zia és fú gá ja, mely a szer -
ző egyik leg szug gesz tí vebb mű -
ve (a fi a tal Bach szá má ra olyan
fon tos volt Bux te hu de meg is -
me ré se, hogy el za rán do kolt
hoz zá, és emi att még a mun ka -
adó já val va ló konflik tust is vál -
lal ta). A fan tá zi át me rész, drá -
mai ha tá sú ak kord fű zé sek és
éles kont rasz tok jel lem zik; a fú -
ga szűn ni nem aka ró moz gá sá -
val, vir tu o zi tá sá val éles el len té -
te a fan tá zi á nak.

Ez után két Bach-trió té tel
or go na át ira ta kö vet ke zik; ezek
az or go na ben ső sé ge sebb
hang ját szó lal tat ják meg.

A ka ma ra ze ne kü lön le ges
for má ja, ami kor két or go na
mu zsi kál együtt. Gi o van ni
Gab ri eli fan tá zi á ja a szer ző
két kó ru sos da rab já nak át ira -
ta. Ga eta no Piaz za szo ná tá ja
ere den dő en két or go ná ra írt
da rab. A két mű hall ga tá sa kor
a na gyor go na és az 1984-ben
épült há rom re gisz te res con ti -
nuo-po zi tív (kisorgona) pár -
be szé dé ben, Fin ta Ger gely és

Me kis Pé ter já té ká ban gyö -
nyör köd he tünk.

A le mez fel vil lant ja a 20.
szá za di ma gyar ze ne iro da lom
né hány al ko tá sát is.

Idén ün ne pel te nyolc va -
na dik szü le tés nap ját Szo ko lay
Sán dor, aki több mű vet kom -
po nált a Lu the rá nia ének kar -
nak. Szo ko lay a De ák té ri
hang sze ren pró bál ta ki, hogy
a mo dern ze nei esz kö zök mi -
ként al kal maz ha tók or go ná -
ra. Így szü le tett meg Trajt ler
Gá bor nak aján lott öt té te les
mű ve, az Al fre sco per or ga no
(a mű a Ma gyar Rá di ó  1984-
ben ké szí tett fel vé te lé ről szó -
lal meg).

Szo ko lay után egy ko ri ta ná -
ra, Ko dály Zol tán kö vet ke -

zik, aki az Epig ram -
má kat ere de ti leg a
ze ne ta ní tás cél ja i -
ra ír ta. A mű vek re -
mek be sza bott mi -
ni a tű rök, jól rep re -
zen tál ják, hogy az
ok ta tás esz kö ze
csak a leg ne me sebb
mu zsi ka le het. A
ki lenc epig ram má -
ból Trajt ler Gá bor
ké szí tett or go na át -
ira tot; ezek eb ben a

for má ban ha zánk ban elő ször
je len nek meg fel vé te len.

A De ák té ri temp lom szen -
te lé sé nek évé ben szü le tett
Liszt Fe renc; az ő sze mé lye a
ma gyar és a nem zet kö zi ze ne -
éle tet is kép vi se li. We i nen,
Kla gen, Sor gen, Za gen cí mű
kom po zí ci ó ját Bach azo nos
cí mű kan tá tá já nak basszus té -
má já ra ír ta. A sí rás, pa nasz,
ag go da lom, csüg ge dés sza vak
je len tés tar tal mát le fe lé lé pő
kro ma ti ka je le ní ti meg. A
nagy sza bá sú ro man ti kus fan -
tá zia zá rá sa a Bach kan tá tá já -
ban is idé zett vi gasz ta ló ko rál:
Was Gott tut, das ist wohl ge -
tan (Mit Is ten tesz, mind jó
ne kem). Az is te ni aka rat ban
va ló meg nyug vás a szer ző sze -
mé lyes val lo má sa is: a mű
Blan di ne ne vű le á nya ha lá la -
kor szü le tett.

A CD mél tó meg em lé ke zés
mind két De ák té ri év for du ló -
ról. A mű vek vonz ere je vi -
szont a ju bi le um után sem
mú lik el – min den ze ne sze re -
tő sze ren csé jé re és örö mé re.

g Ecse di Zsu zsa

Év for du lók és ze nés há la adás

Van két da lom. Szá mom ra olya nok, mint ha min dig is lé tez tek
vol na. Min den por ci kám is me ri őket, és olyan ott ho no san jár -
nak-kel nek ben nem, mint ha szü le té sem től fog va hoz zám tar toz -
ná nak. Nem pusz tán ked ves em lé kek, a ré sze im ezek, mert ba -
rát ság ról, kö zös ség ről és Is ten ről szól nak, úgy, aho gyan az em -
ber be kó dol va van: egy sze rű en, őszin tén és bát ran. Ok tó ber má -
so di kán Gryl lus Dá ni el két ré szes szer zői est jén, a budapesti Mű -
vé sze tek Pa lo tá já ban (Mű pa) sok más nagy sze rű szer ze ménnyel
együtt meg hall gat hat ják az én két da lo mat is, ame lye ket az idő -
sebb Gryl lus test vér – fia, Sa mu és ze nész tár sai se gít sé gé vel – „új
ru há ba búj ta tott”. 

Pál apostol
Utazás téren időn és hangokon át

könyv és cd

újrahangszerelt változata Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi 

Apáti Ádám, Baán László, 
Bizják Gábor, Cseri Kálmán, 
Fabiny Tamás, Ferenczi György, 
Fröhlich Ida, Gavrucza Tibor, 
Gryllus Dániel, Gryllus Dorka, 
Halmos Béla, Ittzés János, 
Jankó Miklós, Jankovics Marcell, 
Jelenits István, Kormos Levente, 
Korzenszky Richárd, 
Köves Slomó, Laborczi Géza, 
Mizsei Zoltán, Pál Ferenc, 
Pintér Zsolt, Sumonyi Zoltán, 
Zlinszky János.

Megjelenés: 2011. szeptember 27. 
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A sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li -
kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Kol lé gi um
és Szak kép ző Is ko la szá má ra – s egy -
ben az egész ma gyar di ák ság szá má -
ra is – az év szá za dok so rán a De ák-kút
kul ti kus hellyé nőt te ki ma gát – mond -
ta Töl li Ba lázs lí ce um igaz ga tó kö -
szön tő be szé dé ben, vá laszt ke res ve ar -
ra a kér dés re, hogy mi ért ép pen ezt vá -
lasz tot ták a meg nyi tó hely szí né ül.

Bár az itt tar tott össze jö ve te le ket
so ká ig til tot ták, a ha gyo má nyok, a
De ák-kút szel le mi sé ge min dig is élt.
Ezt a szel le mi sé get a sza bad ság, a bá -
tor ság és a hű ség hár ma sa je le ní tet -
te meg a múlt ban, és je le níti meg ma
is. Ezek ma is azok az ér té kek, ame -
lye ket a re form kor ban az or szág el -
ső di ák szö vet sé gét meg ala pí tó és e
he lyen össze gyű lő li cis ták kép vi sel -
tek. „Há la adás sal tar to zunk azért,
hogy 2011-ben is itt le he tünk, és
eze ket az ele ink ál tal mi re ánk ha gyott
ér té ke ket és esz kö zö ket – a sza bad -
sá got, a bá tor sá got, a hű sé get – ma
is hasz nál hat juk” – fo gal ma zott Töl li
Ba lázs.

A meg nyi tó ün nep sé gen Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke tar tott áhí ta tot.

Alap ige ként a jé zu si „Adj in nom!”
mon da tot vá lasz tot ta (Jn 4,7). 

– A bib li ai idők ben a ku tak fon tos
ta lál ko zá si hely eknek szá mí tot tak.
Vo nat koz tas suk ezt most itt, en nél a
for rás nál ma gunk ra is. Ah hoz azon -
ban, hogy egy ta lál ko zás lét re jöj jön,

min dig el kell in dul ni. Meg kell ten -
ni az el ső lé pést. Jé zus az zal, hogy
meg szó lít ja a sa má ri ai asszonyt,
nem csak ezt te szi meg, de át lé pi az

elő íté le tek kü szö bét is. Rá adá sul az
ak ko ri ak sze mé ben el íté len dő mó don
asszonnyal be szél – ez zel át lép ve a
má so dik kü szö böt is. S mind ezt mi -
ért? Azért, mert a ké ré se mö gött iga -
zá ból az aján dé ko zás vá gya rej lik. Eb -
ben a tör té net ben Jé zus az, aki ad ni
akar va la mit, va la mi mást, va la mi
ma ga sabb mi nő sé gűt. Így a ta lál ko -
zás ban sok kal több van an nál, mint
amit az asszony gon dolt.

Sop ron ban, az EG OT-on is ta lál -
ko zunk egy más sal; de egé szen biz tos,
hogy ezen a ta lál ko zón nem csak az
evan gé li kus gim na zis ták ta lál koz -
nak egy más sal, mert ma ga Is ten is ta -
lál koz ni kí ván ve lünk, sok kal töb bet
kí nál va, mint kér ve – fo gal ma zott az
evan gé li kus püs pök.

A De ák-kú ti meg nyi tó jó han gu -
la tá ról a Szél ró zsa Band gon dos ko -
dott. Rö vid kö szön tőt mon dott
Gottsch ling Gá bor, a má sik ven dég -
lá tó in téz mény, az Eöt vös Jó zsef
Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség -
ügyi Szak kö zép is ko la igaz ga tó ja is.

* * *

Mes ter há zy Ba lázs, a lí ce um is ko la -
lel ké sze egy út tal a Szél ró zsa evan gé -

Há lás va gyok? Há lás v
Evan gé li kus gim ná zi u mok or

Ha szep tem ber utol só hét vé gé je, ak kor or szá gos pap né ta lál ko zó – ezt már
jól tud ják azok, akik idén ötö dik al ka lom mal jöt tek el Ba la ton szár szó ra egy
kis lel kész fe le ség-well ness hét vé gé re, az Evangélikus Konferencia- és Missziói
Otthonba. 

A szer ve ző csa pat (Fa bi ny Ka ta lin, Gáncs Már ti, Völ gyessy Szo mor Fan -
ni és Sze me rei Eni kő) ez év ben is vál to za tos prog ram mal állt elő, mely ben
min den ki meg ta lál ta a szá má ra ked ves ki kap cso ló dá si le he tő sé ge ket áhí tat,
cso port be szél ge tés, pszi cho drá ma, ko sár fo nás, ve tél ke dő, kon cert, is ten tisz -
te let, tor na, bol ha pi ac, sza u ná zás, zsi dó tánc ház, bi cik li zés, sé ta és ter mé -
sze te sen az el ma rad ha tat lan fi nom és egész sé ges éte lek jóvoltából.

A lel kész fe le sé geknek a mó kus ke rék-hét köz nap ok ból va ló ki lé pését se gí -
tet ték a meg hí vott ven dé gek: dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem (EHE) Rend sze res Teo ló gi ai Tan szé ké nek ta nár se géd -
je, dr. Var ga Gyön gyi lel kész, az EHE Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do cen se és
dr. Frenkl Syl via pszi cho ló gus – akik igye kez tek min den kit meg moz gat ni,
meg szó lal tat ni, fel vi dá mí ta ni, fel töl te ni. 

A mint egy öt ven fős csa pa tot szí ne sí tet te két ba jor or szá gi lel kész fe le ség,
il let ve egy Er dély ből ér ke zett bör tön lel kész nő, va la mint há rom vir gonc – egy
éven alu li – lel kész cse me te is. Ván dor ma da rak ként ér kez tünk, még is ha mar
ott hon ra ta lál tunk a meg te rí tett asz tal kö rül. 

g A. J.

(Ván dor)prédikátor-
feleségek találkozója

b Sop ron ban ren dez ték meg szep tem ber 23–25. kö zött az evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko zó ját (EGOT).
Idén ti zen há rom evan gé li kus ok ta tá si in téz mény ből ér kez tek di á kok és kí sé rő ta ná ra ik, lel ké sze ik, hogy ta -
lál koz za nak, egy na pot al ko tás sal tölt se nek, majd a szom bat es ti gá lán együtt örül je nek az el ké szült mű vek -
nek. A két éven te meg ren de zett gim na zis ta ta lál ko zót idén kü lön le ges hely szí nen, a sop ro ni er dő ben, a sop -
ro ni Ta nul má nyi Er dő gaz da ság ál tal a kö zel múlt ban fel újí tott De ák-kú ti for rás nál nyi tot ták meg. 
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Jó ma gam el ső fecs ke ként és leg fi a ta labb lel kész fe le ség ként igye kez tem el -
rak tá roz ni a sok im pul zust, új is me ret sé ge ket köt ni, be le mé lyed ni a té -
má ba és le for dí ta ni a ma gam szá má ra az egész együtt lét üze ne tét, ame -
lyet most sze ret nék tol má csol ni az ol va sók szá má ra.

Éle tünk so rán szá mos ott hon ban meg for du lunk, ma gunk is több ször
kény sze rü lünk el hagy ni és új ra te rem te ni ott ho na in kat. Ilyen kor szem be -
sü lünk ezek kel a kér dé sek kel: Mit vi gyünk ma gunk kal? Mit hagy junk hát -
ra? Mi lyen újat al kos sunk?

Ezek re ak kor tu dunk vá la szol ni, ha tisz tá ban va gyunk az zal, mit je -
lent szá munk ra ma gá nak az ott hon nak a fo gal ma. Hely, ahol la kunk? Kö -
zös ség, amely hez tar to zunk? Ér zés, amely be lül ről fa kad? Ne tán mind -
ezek egy szer re? 

Ha meg vizs gá lunk né há nyat a Bib li á ban sze rep lő ott ho nok kö zül, ta -
lán kö ze lebb ke rü lünk a meg ol dás hoz:

– Ádám és Éva éden kert je a kap cso lat há za, amely Is ten kö ze lé ben bé -
kes sé get áraszt.

– Áb ra hám és Sá ra sát ra a re mény há za, ahol az ígé re tek va ló ra vál nak. 
– Rá háb ott ho na Je ri kó ban me ne dék és ol ta lom a ve szély ide jén.

– Má ria és Már ta be tá -
ni ai la ká sa a ta nu lás és az
egy más ra fi gye lés he lye.

– Fi lip pi ben a nyi tott
szí vű és Is ten iránt el kö te -
le zett Lí di át ta lál juk,
akinek otthoná ba szí ve sen
be tér nek a fá radt ván do -
rok.

Csak né hány pél da,
ame lyek alap ján át gon dol -
hat juk, mi lyen a mi ott ho -
nunk. Ho gyan ér zi ma gát

ná lunk a gyer me künk, a fér jünk, a ba rá ta ink, a gyü le ke ze ti tag ja ink és
leg fő kép pen Jé zus?

Meg ta lál ják-e azt, ami re vágy nak?
A sú né mi asszony fel is mer te Eli ze us szük ség le tét, ami kor épít te tett szá -

má ra egy fel ső szo bát, egy sze rű ott hont te remt ve – egy sze rű hasz ná la ti
tár gyak kal: ággyal, asz tal lal, szék kel és mé cses sel (2Kir 4,8–10) – a foly -
ton út köz ben lé vő pró fé tá nak. Ami kor Is ten szent em be re meg akar ta há -
lál ni mind ezt, ő csak ennyit mon dott: „Én a sa ját né pem kö ré ben la kom.”
(2Kir 4,13) Mi lyen egy sze rű val lás té tel, mi lyen cse kély igény! Ké sőbb ki -
de rül, hogy nem volt gyer me ke, de Is ten meg ál dot ta őt egy fi ú val. Mert
aki má sok nak ad, az ma ga is ál dás ban ré sze sül; aki há lás és meg elé ge -
dett éle tet él, azt Is ten is meg ju tal maz za.

Eb ben erő sí tett meg min ket a hét vé ge két ve zér zsol tá ra is, ami kor azt
ol vas tuk: „Bol dog min den ki, aki az Urat fé li, és az ő út ja in jár.” A férj fel -
ada ta az épí tés, a mun ka, a fe le sé gé pe dig a csa lád meg őr zé se, a gyü mölcs -
ter més, s így le het nek a gyer me kek szí vó sak, erő sek, mint az olaj fa cse me -
ték (Zsolt 128).

Lel kész fe le sé gek ként be tölt ve fel ada tun kat, fé szek ről fé szek re szál ló ván -
dor ma da rak ként így le he tünk Is ten esz kö zei, nem csak a szűk ér te lem ben
vett csa lá di ott hon meg te rem té sé ben, de véd ve és őriz ve a te rem tett vi -
lá got. Arra a cél ra te kint ve, ahol a mi iga zi ott ho nunk, csa lá dunk, Atyánk
vár min ket.

g Adá mi Jo han na
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Tölli Balázs líceumigazgató

Megnyitóra gyülekezve a kultikus Deák-kútnál
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A kon fe ren ci át ve ze tő Mic ha el Meyer
Blank ne ve, sze mé lyi sé ge, fel ké szült -
sé ge ad ta, hogy a szak ma i ság mel lé
élet kö ze li ség is tár sult. A val lás pe da -
gó gi á ban és a li tur gi ká ban egy aránt
„nagy ágyú nak” szá mí tó bon ni gya kor -
la ti teo ló gus úgy ál lí tot ta össze a
prog ra mot, hogy a té mát min den ol -
dal ról meg kö ze lít ve fog lal koz zanak a
résztvevők iro da lom mal, vi zu á lis kul -
tú rá val, mé dia vo nat ko zá sok kal, tö -
meg kul tú rá val, az is ten tisz te le ti sze -
re pek kel, a li tur gi át ün nep lők be fo ga -
dó ké pes sé gé vel, a ha gyo má nyok és
újí tá sok egy más hoz va ló vi szo nyá val. 

Nagy volt az ér dek lő dés, hi szen a
várt nál há rom szor töb ben vol tak
ké szek ar ra, hogy kre a tív mó don
gon dol kod ja nak a té má ról. Szük sé -
ges is volt ez, hi szen csak ha mar ki -
de rült, a há rom nap ke vés ar ra is,
hogy a kap cso ló dó leg fon to sabb té -
ma kö rö ket cso kor ba szed jék.

Bra unsch weig is ko moly vonz -
erőt je len tett, hi szen a gyö nyö rű
evan gé li kus vá ros épí té sze ti kin csei
mel lett re for má to ri örök sé ge is igen
gaz dag. Bu gen ha gen volt a kör nyék
re for má to ra, aki 1528-ban már a
meg újult hit egyik fel leg vá rának tud -
hat ta a Han za-vá rost. Té mánk szem -
pont já ból nem mel lé kes meg je gyez -
ni, hogy Bu gen ha gen – az ugyan eb -
ből az év ből szá rma zó egy há zi rend -
tar tás ta nú sá ga sze rint – úgy be szélt
az is ten tisz te let lé nye gé ről, mint ami
tu laj don kép pen egy ün ne pi ban kett.
Er re hív min ket az egy ház Ura. Az
egy ház szol gá lat te vői pe dig az ün ne -
pi al ka lom ra csak a leg job bat ké szít -
he tik elő – ez a li tur gia.

A kon fe ren cia részt ve vői sor ra
vet ték azt a sok fé le nyel vet, ame lyet
a li tur gia hasz nál – hi szen a kép, a
ze ne, a moz du la tok – s még sok
min den más – a li tur gia nyel vé vé
vál hat nak. Eb ben a gaz dag vi lág ban
kell meg ta lál ni azt a be szélt nyel vet,
amely a leg meg fe le lőbb ar ra, hogy az
is ten tisz te let, az az az Is ten-em ber,
em ber-em ber ta lál ko zás esz kö ze
le gyen.

De va jon mi lyen le he tő sé get és mi -
lyen ve szé lye ket rejt a szó, a be szélt
nyelv, a ver bá lis kom mu ni ká ció? A li -
tur gia nyel ve nem vál hat mú ze u mi il -
la tú vá ak kor sem, ha a múlt kin csei
igé nyes meg for má lá sú ak; nem es het
a li tur gus ab ba a hi bá ba sem, hogy az
Is ten nel va ló ta lál ko zás hoz mél tat lan,
friss nek tű nő, va ló já ban igény te len,
ne ga tív töl te tű ut ca nyel vet hasz nál.
Meg ke rül he tet len kér dés azon ban,
hogy a min den na pi kul tú ra és az egy -
há zi élet össze cseng-e, vagy tel je sen
el sza kad egy más tól. Az élet min -
den te rü le tén ta pasz talt, egy re gyor -
su ló vál to zá sok a nyelv vi lá gát sem
hagy ják érin tet le nül. Az egy ház nak
Is ten től ka pott man dá tu ma, hogy
meg ta lál ja és hasz nál ja azt a nyel vet,
amely fel emel ke dik a Min den ha tó
ma gas sá gá ba, ugyan ak kor el jut az
em be ri fül höz, szív hez, lé lek hez.

Ma már nincs egy sé ges kul tú ra, s
eb ben az össze vissza gaz dag ság ban

kell meg ta lál nia az egy ház nak az Is -
ten nel és az em ber rel va ló kom mu -
ni ká ci ó hoz azt a nyel vet, amely sa ját -
ja, még sem vá laszt ja el a vi lág tól,
amely be kül de tett. S mi köz ben Is ten
né pe a sa ját hang ját és nyel vét ke re -
si, so sem fe led kez het meg hi va tá sá -
ról, ar ról, hogy sza ván ke resz tül ma -
ga az Is ten akar meg szó lal ni. Kes keny

úton jár hát az egy ház, s ez a 21. szá -
zad ele jén kü lö nö sen is ne héz fel ada -
to kat ró rá. A kon fe ren cia részt ve vői
el ső sor ban ezt az igen össze tett hely -
ze tet pró bál ták fel mér ni, hogy az után
ki-ki ha za tér ve meg tud ja fo gal maz -
ni a konk rét ten ni va ló kat.

A fel ada tot az is szí ne zi, hogy a
mé dia vi lág pro fesszi o ná lis ki vi te le -
zé sű prog ram ja i hoz szo kott mai em -
ber a temp lom ban is igé nye sebb
kom mu ni ká ci ót vár el. Ha ugyan is
nem így van, a vi lá gi prog ra mok az
egy há zi val szem ben nye rő kon ku -
ren ci át je len te nek. En nek tu da tá ban
az egy ház nak a vi lá gi kul tú rá ban
kell ki ala kí ta nia a ma ga li tur gi kus
kul tú rá ját. A cél egy ér tel mű: el ér ni
azt, hogy az egy ház és az is ten tisz -
te let nyel ve a gyü le ke ze ti ta gok
anya nyel vé vé vál has son, ugyan ak kor
a kö zös ség bel ső nyel ve még se le gyen
ta szí tó an ide gen a kí vül ről ér ke ző
em ber szá má ra.

Je len so rok író ja igen so kat ta nult
a há rom na pos ta nács ko zás so rán.
Ezért a ma gam szá má ra így sum máz -
tam a té má val kap cso la tos gon do la -
ta i mat: a li tur gia nyel ve – ha va ló ban
el ső ren den li tur gia Dei és csak az -
után az em ber vá la sza – nem le het
ugyan az, mint a vi lág nyel ve. Ér té ke -
sebb, gaz da gabb és em be ribb kell,
hogy le gyen, mint a mi nyel vünk.
Nem a sa ját nyel vün ket akar juk hasz -
nál ni, ha nem a sa ját nyel vün ket akar -
juk Is ten ren del ke zé sé re bo csá ta ni.
Ugyan ak kor az in kar ná ció azt is je -
len ti, hogy az Ige test té lett (Jn 1,14),
meg aláz ta ma gát (Fil 2,6), s zsi dó nak
zsi dó vá, gö rög nek gö rög gé lett (1Kor
9,20). Be le aláz ko dott a nyelv be is. Így
a li tur gi át vég ző egy ház szá má ra
nincs más meg ol dás, mint az, hogy
min den kor és min den hely zet ben ke -
re si a tar ta lom hoz meg fe le lő op ti má -
lis for mát. Hogy – ha raj tunk áll – az
Is ten igé je ne tér jen vissza üre sen, ha -
nem meg te rem je a ma ga gyü möl csét
(Ézs 55,11).

(A li tur gia nyel ve té má ra még
vissza té rünk a Ré gi-új li tur gi kus sa -
rok több ké sőb bi írá sá ban.)
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Anya nyelv
vagy ide gen nyelv?
Fel rá zó kon fe ren cia az is ten tisz te let

és az egy ház nyelv hasz ná la tá ról

va gyok! – EGOT 2011
r szá gos ta lál ko zó ja – Sop ron

b A Bu gen ha gen-szim pó zi um-so ro zat idei prog ram ja ként a né met or -
szá gi Bra unsch weig ben ren dez ték meg szep tem ber 22–24. kö zött azt
a kon fe ren ci át, amely nek köz pon ti té má ja a li tur gia nyel ve volt. Ki -
vá ló szak em be rek ne vei voltak ol vas ha tók az elő ze test kí ná ló pros pek -
tus ban, je lez ve, hogy a leg ma ga sabb szín vo na lú szak mai ta nács ko zás -
ra le het szá mí ta ni. Így is tör tént, ugyan ak kor a ma gas ní vó nem je -
len tet te azt, hogy élet től tá vo li, tu do mány os ko dó prog ra mok zaj lot -
tak volna. A „tu dó sí tó” így meg tisz te lő nek érez te, hogy je len le he tett,
ta nul ha tott, együtt gon dol kod ha tott. 

li kus if jú sá gi ta lál ko zó fő szer ve ző je -
ként, „Szél ró zsa atya ként” is szólt a
gim na zis ták hoz. A hét vé gén egy -
részt ugyan is sza vaz ni le he tett a
Szél ró zsa ar cu la tá ra be ér ke zett pá lyá -
za tok ra, más részt a szer ve zők öt le -
te ket gyűj töt tek ar ra néz ve, mely
ze ne ka ro kat hív ják meg a 2012 jú li -
u sá ban Fo nyód li ge ten meg ren de -
zen dő fesz ti vál ra. 

A részt ve vő ket szí nes prog ram kí -
ná lat vár ta, Sop ront és a vá ros kör -
nyé két is meg is mer het ték: ka land -
park, ha jó ki rán du lás, cso ko lá dé gyár,
ke nu tú ra, nagy cen ki ki rán du lás és a
ma gyar baj nok sop ro ni női ko sár lab -
da-csa pat tal va ló be szél ge tés és já ték
kö zött vá laszt hat tak a di á kok.

* * *

A pén tek es te az EG OT hely szí né ül
szol gá ló Gyer mek- és If jú sá gi Köz -
pont épü le té ben foly ta tó dott. Wag -
ner Szi lárd, az Eöt vös-gim ná zi um is -
ko la lel ké sze kö szön töt te a részt ve -
vő is ko lák (Bé kés csa ba, Nyír egy há -

za, Oros há za, Mis kolc, Aszód, Bu da -
pest, Győr, Kő szeg, Bony hád és a két
sop ro ni gim ná zi um) di ák ja it. A ta lál -
ko zó jel ké pe, a ti zen két da rab ból
ál ló, Sze me rei Gá bor fa fa ra gó ál tal
meg ter ve zett ha rang láb a szom bat
es ti gá lá ra már állt (az el ső nap
ugyan is egy el ve szett al kat rész pót -
lá sá ra volt szük ség), és így meg szó -
lalhatott a ha rang is. 

* * *

A ta lál ko zó el ső nap ját az Ócsai Zol -
tán és Smi dé li usz Gá bor evan gé li kus
lel ké szek je gyez te, Jó nás és Jé zus cí -
mű roc ko ra tó ri um elő adá sa zár ta.
Köz re mű köd tek a nyá ri evan gé li -
kus ze nei tá bor részt ve vői. A mű pár -
hu za mo san dol goz za fel az ószö vet -
sé gi Jó nás pró fé ta el hí vá sát, lá za dá -
sát, ni ni vei szol gá la tát és a vá ros
meg té ré sét Jé zus Krisz tus pas si ó já -

val, rá vi lá gít va a két tör té net ha -
son ló vo ná sa i ra, mon da ni va ló já ra.

Az elő adást – az em mau si ta nít vá -
nyok tör té ne té nél – kis sé meg sza kít -
va tar tott áhí ta tot Gáncs Pé ter, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke. Ige hir de té sé ben a
fel tá ma dott Jé zus mel lénk lé pé sét
emel te ki ab ban a re mény ben, hogy
a kü lön fé le pro fán és szak rá lis él mé -
nyek mel lett az EGOT résztvevői ezt
is meg ta pasz tal hat ják a roc ko ra tó ri -
um to váb bi ré sze, il let ve a hét vé ge so -
rán. (A mű ere de ti fel vé te le meg hall -
gat ha tó a YouTube-on.)

* * *

A szom ba ti nap az al ko tás je gyé ben
telt: a di á kok ér dek lő dé sük nek meg -
fe le lő cso por tok hoz csat la koz hat tak,
hogy egész na pos, il let ve egész dél -
előt tös mun ká juk ered mé nyét be -
mu tas sák az es ti gá lán. A
vá laszt ha tó fog lal ko zá sok
rend kí vül szé les ská lát ölel -
tek fel: üveg mű vé szet, ak va -
rell fes té szet, fa ze kas ság,
pasz tell mű vé szet, fa fa ra gás,
nagy mé re tű szob rok ké szí -
té se kép vi sel te a kép ző mű -
vé sze tet; a ze nét ked ve lők
vá laszt hat tak könnyű ze nei
cso port, ka ma ra ze ne kar
(ko moly ze ne), ütő hang sze -
rek (a Kos suth-dí jas Hor -
váth Kor nél, egy ko ri sop ro -
ni di ák  ve ze té sé vel), kó rus
és nép ze ne-nép tánc kö zül. A más
ér dek lő dé sű gim na zis ták fog lal koz -
hat tak a né pi kul tú ra, moz gás té ma -
kö ré ben bo to zás sal, il let ve be le kós -
tol hat tak a mé dia vi lá gá ba is: rá di -
ó zás és kre a tív írás, va la mint drá ma
és fo tó zás volt a vá lasz ték.

Dél után in ter ak tív me se já ték zaj -
lott a ren dez vény hely szí nén, majd az
egész nap fo lya ma to san nyár son for -
ga tott, lát vá nyo san sü lő ökör ből ké -
szült va cso rát el fo gyaszt va az esti
gá lá ra kez dett ké szü lőd ni az if jú ság.

* * *

A gá lát a 103. zsol tár kö zös ének lé -
se in dí tot ta – jól be le il lesz ked ve a
há la, a há la adás té má já ba. „Áld jad,
én lel kem, az Urat, és egész ben sőm
szent ne vét, áld jad lel kem az Urat,
és ne fe ledd, mennyi jót tett ve led.
Ő meg bo csát ja min den bű nö det,
meg gyó gyít ja be teg sé ge det” – zeng -
te a Gyer mek- és If jú sá gi Köz pont -
ban össze gyűlt mint egy há rom száz
részt ve vő. 

Az al ko tó cso por tok be mu tat ták
egész na pos mun ká juk ered mé -
nyét. A ze né szek és a drá ma cso port
szín pa di já ték kal, a kép ző mű vé sze ti

cso por tok ki ál lí tás sal, a fo tó sok
fény kép-össze ál lí tás sal, a mé dia -
cso port rö vid rá dió in ter júk kal és
min den kit meg moz ga tó gya kor la -
tok kal, a kre a tív írás-cso port részt -
ve vői pe dig mű ve ik fel ol va sá sá val
mu tat koz tak be.

A fi a ta lok elő ze test te kint het tek
meg a rajz film ren de ző-ani má tor-gra -
fi kus Richly Zsolt rajz film jé ből, amely
2017-re, a re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló já ra ké szül, és Lu -
ther Már ton éle tét dol goz za fel.

* * *

A ta lál ko zó utol só nap ján a di ák ság
részt vett a sop ro ni evan gé li kus gyü -
le ke zet úr va cso rás is ten tisz te le tén –
ezen rend ha gyó mó don hár man vé -
gez ték az ige hir de tés szol gá la tát:
Wag ner Szi lárd sop ro ni, Papp Ju dit
kő sze gi és De ák Lász ló bu da pes ti

(Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um) is -
ko la lel kész.

Az ora tio oe cu me ni ca (ál ta lá nos
kö nyör gő imád ság) is kis sé szo kat lan
mó don va ló sult meg a zá ró is ten tisz -
te le ten: a re for má tus test vé rek től a
Csil lag pont ta lál ko zón meg ta pasz talt
„4 asz tal ál dás” al kal mán ve he tett
részt a gyü le ke zet.

* * *

A zá ró al ka lom után az EG OT részt -
ve vői a sop ro ni Szé che nyi té ri hű ség -
zász ló hoz vo nul tak. A meg nyi tó
hely szí nén, a De ák-kú ton ta lál ha tó
fel irat sze rint: „Itt lo bo gott a De ák ku -
ti Vár me gye zász la ja egy kor, szel le me
mos tan is int, if ju sze resd a ha zát!”
Er re a ha za sze re tet re utal va kér te
Mes ter há zy Ba lázs is ko la lel kész a
zá ró ren dez vé nyen, hogy a ma gyar ság
irán ti hű ség jel ké pé nél „bú csúz zunk
– a ma gyar ság iránt, egy más iránt és
Is te nünk iránt va ló sze re te tün ket
jel ké pe ző – pi ros-fe hér-zöld lég -
göm bök le ve gő be eresz té sé vel, mi, az
evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos
ta lál ko zó já nak há lás kö zös sé ge”.

g Tóth Cse per ke

Szélrózsa-hangulatot idéz a „band”…

Szemerei János püspök

Humorból Sopronban sem volt hiány

Braunschweig főtere
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DEB RE CEN, ok tó ber 1., 17 óra
„Itt va gyok, en gem küldj!”
Ün ne pé lyes ze nés meg nyi tó – ön kén tes -
ség és fenn tart ha tó ság
Bap tis ta gyü le ke zet
Deb re cen, Szap pa nos ut ca 23.

DEB RE CEN, ok tó ber 1., 10 óra
Ön kén tes ség és fenn tart ha tó ság a gyü le -
ke zet ben – te rü le ti női ta lál ko zó
Re for má tus gyü le ke zet
Deb re cen, Fü re di út 39.

DEB RE CEN, ok tó ber 1., 10 óra
Ki ne vet a vé gén? – egy ház me gyei if jú sá gi
ta lál ko zó
Csa pó ker ti Kö zös sé gi Ház
Debrecen, Süveg u. 3.

OROSZ LÁNY, ok tó ber 1., 18 óra
Fú vós ze ne ka ri kon cert
Mű ve lő dé si Köz pont
Orosz lány, Fő tér 1.

DEB RE CEN, ok tó ber 2., 10 óra
A te rem tés ün ne pe – öku me ni kus ze nés
ün ne pi is ten tisz te let
Deb re cen, Nagy temp lom

BU DA PEST, ok tó ber 3., 18 óra
Pro tes táns ősz – Nic ole Hä feli sváj ci lel -
kész elő adá sa
Re for má tus temp lom
Bu da pest V., Hold ut ca 18–20.

ABONY, ok tó ber 4., 18 óra
Éle tünk re for má ci ó ja – ci gány misszi ós ta -
lál ko zó
Me to dis ta köz pont
Abony, Re form u. 11.

DU NA VAR SÁNY, ok tó ber 4., 17 óra
„…hogy sem mi ne men jen kár ba” – te rem -
tés vé del mi ün ne pély – jó szág por ta be mu -
ta tá sa
So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház
Du na var sány, Hab itat u. 10–12.

BU DA PEST, ok tó ber 6., 18 óra
Or go na hang ver seny Tor sten Ster zik köz -
re mű kö dé sé vel
Re for má tus temp lom
Bu da pest IX., Kál vin tér 7.

DO MA SZÉK, ok tó ber 6–9., 16 óra
„Nincs em be rem” – női csen des na pok a
tár sa dal mi fe le lős ség ről
Zöld fás Lel kigya kor la tos Ház
Domaszék, Tanya 696.

BE REK FÜR DŐ, ok tó ber 7–9., 17 óra
Pro tes táns ve ze tői fó rum – Icht hüsz Kö -
zös ség
Nyír sé gi Egy ház me gye Üdü lő je

BU DA PEST, ok tó ber 8., 10 óra
Wes ley től a Wes ley-szö vet sé gig – teo ló gi ai
nap
Me to dis ta Egy ház köz pont
Bu da pest III., Kis cel li u. 73.

KAJ DACS, ok tó ber 8., 16 óra
Ün ne pi kon cert a két száz éves temp lom
fel újí tá sá ra
Re for má tus temp lom
Kaj dacs, Arany Já nos u. 171.

KÁL MÁN HÁ ZA, ok tó ber 8., 16 óra
Ze nés áhí tat a jó zsai re for má tus gyü le ke -
zet szol gá la tá val
Evan gé li kus temp lom
Kál mán há za, Kossuth u.

BU DA PEST, ok tó ber 9., 10 óra
A to vább lé pés tit ka: csend – te rem tés ün -
ne pi is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
Bu da pest IX., Kál vin tér 7.

ETE, ok tó ber 9., 15 óra
Há la adó is ten tisz te let a két száz éves
temp lo mért

Re for má tus temp lom
Ete, Kos suth u. 54.
BU DA PEST, ok tó ber 9., 17 óra
Jé zus Krisz tus szol gá la ta a te rem tés ben
Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség
Bu da pest XIV., Lő csei út 32.

DEB RE CEN, ok tó ber 9., 17 óra
Éle tünk re for má ci ó ja – úr va cso rás is ten -
tisz te let
Me to dis ta köz pont
Deb re cen, Ná dor u. 4.

KÁL MÁN CSA, ok tó ber 11., 13.30 óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus egyházközség
Kál mán csa, Kos suth u. 118.

HO MOK SZENT GYÖRGY, ok tó ber 11., 15
óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus gyü le ke zet
Ho mok szent györgy, Kos suth u. 59.

DA RÁNY, ok tó ber 11., 17 óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus temp lom
Da rány, Rá kó czi u. 93.

IST VÁN DI, ok tó ber 12., 11.25 óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus óvo da
Ist ván di, Kál vin tér 2.

IST VÁN DI, ok tó ber 12., 13.30 óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus temp lom
Ist ván di, Kál vin tér 2.

DA RÁNY, ok tó ber 12., 15 óra
Dinnyés Jó zsef kon cert je
Re for má tus temp lom
Da rány, Rá kó czi u. 93.

DOM BÓ VÁR, ok tó ber 13, 18 óra
Ze nés áhí tat
Me to dis ta gyü le ke zet
Dom bó vár, Be ze rédy u. 2/C

SZOL NOK, ok tó ber 14–16., 16 óra
Légy erős és bá tor – gyü le ke ze ti ta lál ko zó
Me to dis ta gyü le ke zet
Szol nok, Kas sai u. 15.

KÁL MÁN CSA, ok tó ber 16., 10.45 óra
Csen des em lé ke zés Sze ge di Kiss Ist ván
refor má tor ra
Re for má tus egy ház köz ség
Kál mán csa, Kos suth u. 118.

BU DA PEST, ok tó ber 16., 17 óra
Re for má ci ói gá la est
Urá nia Nem ze ti Film szín ház
Bu da pest VI II., Rá kó czi út 21.

BU DA PEST, ok tó ber 19., 10 óra
„Bol do gok a lel ki sze gé nyek…” – ro ma
misszi ós fó rum II.
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Taná csa
Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok krt. 3.

SZOL NOK, ok tó ber 19., 18 óra
Sem per re for man da – egy ház ze nei
kon cert
Me to dis ta gyü le ke zet
Szol nok, Kas sai u. 15.

NYÍR EGY HÁ ZA, ok tó ber 21., 18 óra
Ara tá si há la adó ün nep
Me to dis ta gyü le ke zet
Nyír egy há za, Szín ház u. 6.

SZEK SZÁRD, ok tó ber 21., 19 óra
Szí ve met hoz zád eme lem – CD-be mu ta tó
kon cert
Evan gé li kus temp lom
Szek szárd, Bajcsy-Zsi linsz ky u. 2.

PÉCS, ok tó ber 22–23., 17 óra
Re for má ci ói há la adó na pok
Me to dis ta gyü le ke zet
Pécs, Tom pa Mi hály u. 52.

NYÍR EGY HÁ ZA, ok tó ber 22., 18 óra
Ara tá si há la adó ün nep
Me to dis ta gyü le ke zet
Nyír egy há za, Szín ház u. 6.

BU DA PEST, ok tó ber 22., 19 óra
Pro tes táns ősz – a Col le gi um Ca no rum
Lo ba vi en se hang ver se nye
Re for má tus temp lom
Bu da pest V., Hold u. 18–20.

MAG LÓD, ok tó ber 23., 10.30 óra
Újítsd meg né pe det… – kon fir man du sok
be mu ta tá sa
Evan gé li kus temp lom
Mag lód, Su gár u. 66.

BU DA PEST, ok tó ber 23., 14.30 óra
Re for má to ri tu do má nyos ülés az ön kén -
tes ség ről
Evan gé li kus–re for má tus temp lom
Budapest XI., Né met völ gyi út 138.

BU DA PEST, ok tó ber 23., 18 óra
Jé zus, dzsessz, sza bad ság – kü lön le ges is -
ten tisz te let
Evan gé li kus temp lom
Bu da pest VII., Vá ros li ge ti fa sor 17.

NYÍR EGY HÁ ZA, ok tó ber 23., 18 óra
Ara tá si há la adó ün nep
Me to dis ta gyü le ke zet
Nyír egy há za, Szín ház u. 6.

BU DA PEST, ok tó ber 23., 19 óra
Mo zart: Re qui em – Bap tis ta Köz pon ti
Ének- és Ze ne kar
Cisz ter ci Szent Im re-temp lom
Bu da pest XI., Vil lá nyi út 25.

MAG LÓD, ok tó ber 24., 18 óra
Jé zus a mi ol tal munk, erős sé günk – elő ké -
szí tő is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
Mag lód, Ady Endre u. 15.

MAG LÓD, ok tó ber 25., 18 óra
Jé zus a mi ol tal munk, erős sé günk – elő ké -
szí tő is ten tisz te let
Evan gé li kus temp lom
Mag lód, Su gár u. 66.

BU DA PEST, ok tó ber 25–28., 18 óra
Re for má ci ói is ten tisz te le tek
Re for má tus temp lom
Bu da pest IX., Kál vin tér 7.

BU DA PEST, ok tó ber 26., 14 óra
Kon zul tá ció az eu ró pai in teg rá ci ó ról – a
ma gyar EU-el nök ség ről
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Taná csa
Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok krt. 3.

BU DA PEST, ok tó ber 27., 18 óra
Zsol tá ros is ten tisz te let a Kál vin kó rus sal
Re for má tus temp lom
Bu da pest IX., Kál vin tér 7.

BU DA PEST, ok tó ber 28–29., 16.30 óra
Ön kén tes ve ze tés, ön kén tes ve ze tés? – női
ve ze tő kép ző
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Taná csa
Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok krt. 3.

DU NA VAR SÁNY, ok tó ber 29., 19 óra
Az is me ret len Kár pát al ja – kul tu rá lis est,
tánc ház

So li Deo Glo ria Kö zös sé gi Ház
Du na var sány, Hab itat u. 10–12.

KÁL MÁN HÁ ZA, ok tó ber 30., 10 óra
Re for má ci ói öku me ni kus is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
Kál mán há za, Do ro gi u. 28.

SZOL NOK, ok tó ber 30., 10 óra
Éle tünk re for má ci ó ja – ün ne pi is ten tisz -
te let, tag fel vé tel
Me to dis ta gyü le ke zet
Szol nok, Kas sai u. 15.

MAG LÓD, ok tó ber 30., 10.30 óra
Re for má ci ói pro tes táns úr va cso rás is ten -
tisz te let
Evan gé li kus temp lom
Mag lód, Su gár u. 66.

BU DA PEST, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Uni tá ri us temp lom
Bu da pest XVI II., Szer vét Mi hály u. 1.

FÜ ZES GYAR MAT, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Uni tá ri us temp lom
Fü zes gyar mat, Szé che nyi u. 77.

BU DA PEST, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Uni tá ri us temp lom
Bu da pest V., Nagy Ig nác u. 2–4.

BU DA PEST, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói is ten tisz te let
Uni tá ri us temp lom
Bu da pest IX., Hő gyes End re u. 3.

DEB RE CEN, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói is ten tisz te let
Uni tá ri us temp lom
Deb re cen, Hat van u. 24.

KO CSORD, ok tó ber 30., 11 óra
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Uni tá ri us temp lom
Ko csord, Szent Ist ván u. 30.

DA RÁNY, ok tó ber 30., 15.30 óra
Kö vek és szí vek épí tő je – 215 éve szü le tett
Erőss Sán dor
Re for má tus temp lom
Da rány, Kos suth u. 118.

VÁR AL JA, ok tó ber 30., 16 óra
Re for má ci ói ze nés áhí tat
Re for má tus temp lom
Vár al ja, Kos suth u. 141.

PÁ PA, ok tó ber 30., 17 óra
Or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
Pá pa, Már ci us 15. tér

BU DA PEST, ok tó ber 30., 18 óra
Pro tes táns ősz – re for má ció és öku me né
Re for má tus temp lom
Bu da pest V., Hold u. 18–20.

SZENT GYÖRGY VÖLGY, ok tó ber 31., 15 óra
Egy ház me gyei re for má ci ói ün nep ség
Re for má tus temp lom
Szent györgy völgy, Pe tő fi u. 33.

BU DA PEST, ok tó ber 31., 17 óra
Re for má ci ói meg em lé ke zés
Re for má ci ói em lék park
Bu da pest VII., Vá ros li ge ti fa sor – Baj za ut ca
sa rok

BU DA PEST, ok tó ber 31., 18 óra
Ün ne pi is ten tisz te let
Re for má tus temp lom
Bu da pest VI II., Kő ris u. 13.

BU DA PEST, no vem ber 6., 16 óra
A te rem tés di csé re te – jó té kony sá gi hang -
ver seny a Lep ra misszió ja vá ra
Evan gé li kus temp lom
Bu da pest XI., Bocs kai út 10.

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja – „Itt va gyok, en gem küldj!”
Re giszt rált prog ra mok – 2011
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„Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok.” (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a gond vi se lő Úr is ten gaz dag ál dá sa -
i ra em lé kez tet ve há la adás ra hív nak,
s ugyan ak kor Jé zus Urunk így fi gyel mez tet: csak egy urat le het szol gál ni! Ok -
tó ber el ső va sár nap ja egy ben ara tá si há la adó ün nep is: „Min den ki vá ra koz -
va néz rád, és te ide jé ben adsz ne kik ele delt.” (Zsolt 145,15) Jé zus az ige, amely
az élet ke nye re ként táp lál min ket az örök élet re. „Ál dott az Úr, nap ról nap -
ra gon dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) „Ke res sé tek
elő ször az Is ten or szá gát és az ő igaz sá gát, és mind hoz zá adat nak nek tek ezek,
al le lu ja!” (GyLK 731) Jé zus há rom ag gó dás tól óv: „ne ag gód ja tok éle te te kért,
(…) se tes te te kért…”, se „a hol na pért”. (Mt 6,25.34) „Ne le gye tek ag go dal ma -
sok, mond ván: »Mit együnk?« avagy: »Mit igyunk?« avagy: »Mi vel ru ház -
zuk ma gun kat?«, mert tud ja a ti mennyei Atyá tok, hogy mind ezek re szük -
ség tek van.” (GyLK 717) „Gond ját a ke resz tyén em ber szí vé vel együtt az Is -
ten vál lá ra ve ti. Meg pa ran csol ta, hogy őreá ves sük. Hi szen ne ked is azt ígér -
te, hogy min den gon do dat, ter he det el hor doz za”– bá to rít Lu ther. Pé ter pe -
dig fi gyel mez tet, hogy e vi lág ura, a mi ős el len sé günk, „az ör dög mint or dí -
tó orosz lán jár szer te, ke res ve, kit nyel jen el: áll ja tok el le ne a hit ben szi lár -
dan.” De a mi Urunk, „a min den ke gye lem Is te ne (…) ma ga fog ti te ket (…) meg -
erő sí te ni…” (1Pt 5,8–10) Pál tud bő völ köd ni és szű köl köd ni is: „Min den re van
erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem. Még is jól tet té tek, hogy kö zös sé get
vál lal ta tok ve lem nyo mo rú sá gom ban.” (Fil 4,13–14) Kö szö ni az ado mányt. „Va -
ló ban nagy nye re ség a ke gyes ség meg elé ge dés sel,” ám „min den rossz nak gyö -
ke re a pénz sze rel me…” Az Úr Jé zus apos to la nem csak hit ben igaz fi á nak üze -
ni: „Te pe dig, Is ten em be re, ke rüld eze ket.” (1Tim 6,6.10.11) A min den na pi ke -
nyér va ló ban az éle tet je len ti: „Ezért in te lek ti te ket, hogy egye tek, mert az is
meg me ne kü lé se te ket szol gál ja.” Pál „vet te a ke nye ret, há lát adott Is ten nek mind -
nyá juk sze me lát tá ra, meg tör te, és en ni kez dett.” (Ap Csel 27,34.35) Jé zus nem
csak Már tá nak mond ta: te „sok min de nért ag gódsz és nyug ta lan kodsz, pe -
dig ke vés re van szük ség, va ló já ban csak egy re”. (Lk 10,41–42) Re for má to ra -
ink fel fe dez ték ezt a tit kot: „So lus Ch ris tus!”, de te is val lod-e, hogy egye dül
Krisz tus ra van szük sé ged?! Min de nünk a gond vi se lő Úr is ten aján dé ka, ezért
min de nün ket Jé zus ügyé ért kell hasz no sí ta nunk. Így szól: „volt-e hi á nyo tok
va la mi ben?” „Most azon ban (…) ad ja el (…) és ve gyen.” „Elég!” (Lk 22,35.36.38)
A mi Urunk sze rint azok az iga zán és örök re bol do gok, akik már most őhoz -
zá tar toz nak és ne ki szol gál nak an nak el le né re, hogy sze gé nyek, éhe zők, sír -
nak, hogy meg ve tet ték és ki kö zö sí tet ték őket az Úr ne vé ért. „Örül je tek azon
a na pon, és uj jong ja tok! Íme, nagy a ti ju tal ma tok a menny ben…” (Lk 6,23)
Ma „já rul junk buz gó há la dás sal / Az ara tás nak Urá hoz, / Ki meg vi dít gaz -
dag ál dás sal, / S erőt nyújt min den mun ká hoz.” (EÉ 491,1) És kö szön jük meg
na pon kén ti tes ti-lel ki ke nye rün ket!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Hód me ző vá sár he lyi ker tes ház
az ott ho na Ta kács Já nos lel kész
test vé rünk nek, aki 1911. ok tó ber
3-án Bony há don látta meg a
napvilágot na gyon is ten fé lő és
élő hi tű csa lád ne gye dik gyer me -
ke ként. Már kis gyer mek ko rá -
ban meg szü le tett szí vé ben a
dön tés, hogy evan gé li kus lel -
kész sze ret ne len ni.

A Bécs ből Bony hád ra ha za té rő, ön -
ál ló mű helyt nyi tó sza bó mes ter édes -
apá nak kü lön le ge sen lágy te nor
hang ja volt; a csa lád min den ál dott
reg gel együtt éne kelt – har mó ni -
um kí sé ret tel – a nap kez dő áhí ta ton.
Kü lön le ges sé ge volt a gyer mek ko -
ri ott hon nak az el kü lö ní tett szo ba
(lásd Mt 6,6), ame lyet ima szo bá nak
hasz nál tak. Itt reg ge len ként és es -
tén ként min dig együtt volt a csa lád,
de nap köz ben is bár ki be tér he tett
az Is ten nel foly ta tott meg be szé -
lés re (lásd 1Thessz 5,17). Ezt a szo -
bát más ra so ha nem hasz nál ták, ez
volt az ott hon ál dott szen té lye. Az
édes anya hí vő szív vel se gí tet te hoz -
zá a csa lá dot lé lek épí tő, hit mé lyí tő
ol vas má nyok hoz. Eb ben a csa lá di
szen tély ben és ott hon ban érin tet -
te meg Ta kács Já nos szí vét Is ten
Szent lel ke. 

Az érett sé gi után Sop ron ban, a
Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány -
egye tem Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Ka rán kezd te meg ta nul má nya it.
Na gyon ko rán fel fe dez te Lu ther
köny ve it, kö zü lük is meg ra gad ta A jó
cse le ke de tek ről írott mű ve. Azért
volt rá nagy ha tás sal, mert meg ér te ti
ve lünk a hit és a hit ben va ló élet össz -
hang ját, tit kát (Mt 5,16 és 2Tim 3,17). 

Ezt a teo ló gi ai fel is me rést sze ret -
te vol na köz kinccsé ten ni, így le for -
dí tot ta e Lu ther-mun kát. Nyel vi ne -
héz ség be nem üt kö zött – a gye rek -
ko rá ban Bony há don ta nult sváb
nyelv re Ta kács Já nos még most is úgy
em lé ke zik vissza, mint amely egé szen
kö zel állt Lu ther óné met nyel ve ze té -
hez. To váb bi Lu ther-ira tok for dí tá -
si ter veit is dé del get te, de ke ve sebb -
re ke rült sor, mint amennyit sze ret -
ett vol na (ki adá suk költ sé ge it sa ját
zseb ből áll ta). 

Kör men di se géd lel kész ként kü lön
meg bí zást ka pott az ak ko ri Du nán -
tú li Ha rang szó új ság ne ves – ké sőbb
püs pök ké vá lasz tott – szer kesz tő i től,
Tú róczy Zol tán tól és Sza bó Jó zsef től:
nép sze rű sí te nie kel lett az egy há zi
saj tót, de kü lö nö sen is az em lí tett ki -
ad ványt. Há rom hó nap alatt kö zel ki -
lenc ven fa lut, gyü le ke ze tet járt be,
szin te min den es te más hol tar tott igei
és „mé dia fó ru mot” az egy há zi saj tó és
Is ten ügye ér de ké ben. Ked ves em lék -
ként, hu mor ral idé zi fel a Ne mes csón
tör tént ese tet. Es ti szol gá la ta nyo mán
egyet len egy Du nán tú li Ha rang szót
sem si ke rült meg ren del tet nie – a te -
le pü lé sen ugyan is ki vé tel nél kül min -
den ház ba, ott hon ba járt már az új -
ság. Nagy lel ki be csü le te volt az egy -
há zi saj tó nak. 

Száz esz ten dős test vé rünk min -
den re és min den ki re sze re tet tel és há -
lá val em lé ke zik vissza. Egy kor „káp -
lán fa ló nak” ne ve zett fő nö ke i vel is
ben ső sé ges, lel ki, test vé ri és ba ráti
kap cso lat ba ke rült, és a kap cso la tot
még a le szár ma zot ta kon ke resz tül is
ápol ta, sőt ápol ja mind a mai na pig.
Ami kor en nek tit ká ról fag ga tom, fi -
nom, hun cut mo sollyal me sé li: min -
dig, min den hol hű ség gel, szor ga -
lom mal, oda adóan dol go zott, és min -
den elöl já ró já nak meg ad ta a ne ki já -

ró tisz te le tet. Eb ből szö vőd tek a sok
év ti zed re szó ló, ke resz tyén lel kü le tű
ba rát sá gok. Ez ilyen egy sze rű. So ha
nem volt konflik tus, mert „so ha nem
mond tam, hogy nem”. Igen, Is ten
szol gá la ta volt az egyet len élet cél. 

Ke len föl di szol gá la ti he lyén ju -
tott ide je – két sze mesz te ren át –
még az egye te mi ta nul má nyok ra is,
a tör té ne lem és föld rajz tu do má -
nyá ban, a tu dás ked vé ért. 

Tót kom lós volt a kö vet ke ző ál lo -
más. „So ha nem lát tam ad dig az Al -
föl det, kí ván csi vol tam rá, és na gyon
bol dog idő szak kö vet ke zett.”

Ál la mi hit ok ta tó ként ke rült a vi -
har sar ki te le pü lés re, ahol min den
sza bad ide jét az if jú ság gal va ló fog -
lal ko zás ra for dí tot ta. Szí ve sen em lék -
szik vissza a pol gá ri és az ipa ri is ko -
la di ák ja i ra: mennyi re nyi tot tak és ér -
dek lő dők vol tak Is ten dol gai iránt. 

Tót kom lós kü lön le ges szent ho za -
dé ka volt az el ső há zas ság a helyi ta -
ní tó nő vel. Is ten há rom gyer mek kel
aján dé koz ta meg őket, de a fe le ség és
édes anya har minc ki lenc éve sen (1956
au gusz tu sá ban) el hunyt. 

Ez a szo mo rú for du lat már Hód -
me ző vá sár he lyen tör tént, aho vá Ta -
kács Já nos a hí res és ki emel ke dő te -
het sé gű Ke ken And rás lel kész után és
ja vas la tá ra ke rült szol gá lat ba. Eb -
ben a gyü le ke zet ben volt hat van két
esz ten de ig hű sé ges lel ki pász tor.

Száz éves lel ki öröm mel is mer teti
ve lem, hogy ez az al föl di vá ros ha -
zánk má so dik leg na gyobb te rü le ten
fek vő te le pü lé se: hét száz hat van négy -
zet ki lo mé ter – négy zet ki lo mé te ren -
ként volt egy (az az egy!) evan gé li kus,
ezért nem cso da, ha a lel kész az éle -
te nagy ré szét ke rék pá ron töl töt te. „A
ke rék pár ról csak ak kor száll tam le, ha
oly kor be teg ágy ba kel lett fe küd ni” –

mond ja vissza em lé kez ve. „De ész re
sem vet tem az évek fu tá sát.”

Már egé szen idős ko rá ban volt
rák mű té te is, de a be teg ség – cso da -
ként – el múlt, és Takács János 2003-
ig szol gál ha tott a gyü le ke zet ben. 

Még az em be ri sze re tet sem mu -
lan dó – amíg be szél ge tünk, csen get -
nek, lá to ga tó ér kez ne, de te kin tet tel
rám majd más kor jön, csak az aján -
dék ba ho zott lek vá ros üveg ke rül az
asz tal ra. Lá to ga tók na pon ta jön nek.
Kü lö nö sen most, hogy itt a szá za dik
év. Egy test vér di a ko nissza lel kü let tel
se gí ti ál lan dó je len lé té vel a már ágy -

ban fek vőt, aki nek azon ban a szel -
le mi éle te tisz te let re mél tó. Igaz, lá -
tá sa meg rom lott, de a hal lás még
le he tő vé te szi a fel ol va sást, így a tu -
dós és lel ki élet most is ak tív. 

A Szent írás ol va sá sát em lí te -
nem sem kell, mert az ter mé sze tes,
de ne héz mű fa jú ol vas má nyok is
elő ke rül nek nap mint nap. Ott van
az asz ta lon a Mi ért hi szek? cí met vi -
se lő könyv so ro zat több da rab ja,
de for gat ják a Püs ki nél meg je lent,
Ma gyar nem zet stra té gia cí mű vas -
kos kö te tet és Böj te Csa ba Út a vég -
te len be cí mű köny vét is. 

Öröm mel mu tat ja fel a nemré -
gen aján dék ba ka pott, „Ser kenj fel,
aki alu szol!” cí mű köny vet a ma gyar
evan gé li kus éb re dés 20. szá za di

egyé ni sé ge i ről. Ilyen a szel le mi éle -
te egy száz éves evan gé li kus lel kész -
nek, Ta kács Já nos nak. 

„Mi a tit kom? Csak Is ten ke gyel -
me. So ha nem unat ko zom, és min -
dig há lás va gyok Is ten nek min de nért,
en nek kö szön he tem, hogy min de nütt
fel fe de zem az örö met.” Négy fo gal -
mat hang sú lyoz a nyo má ba lé pő
evan gé li kus lel kész kol lé gá i nak: Is ten
irán ti há la, mert eb ből fa kad az
élet öröm, hű ség a gyü le ke zet hez és
min den ne héz ség kö zött is helyt ál lás,
mert így áld meg az Is ten. Ez üze net
is – egy ben, bú csú szó (2Tim 4,7–8). 

Hosszú év ti ze de ken át vég zett hű -
sé ges és ál do za tos szol gá la tá ért Ta -
kács Já nost 2010-ben a Dé li Egy ház -
ke rü let Or dass La jos-em lék pla ket tel
tün tet te ki. 

E so rok író ja – ré gi is me rős ként –
meg ha tód va fog ke zet a min dig mo -
so lyog va be szé lő száz esz ten dős lel -
kész test vér rel, és nem tit kolt meg -
ren dült ség gel lép ki a szé pen rend ben
tar tott szo bá ból, ahol Ta kács Já nos –
lel kész ként, ál dás ra emelt kéz zel –
bú csú zik a tá vo zó tól. Menj és cse le -
kedj ha son ló kép pen! (Lk 10,37) 

g Ri bár Já nos 

Ta kács Já nos evan gé li kus lel kész
száz éves

Ki lót a mé ter rel? Ne is pró báld
össze mér ni! Is ten az örök Bí ró és az
örök Sze re tet. Hogy mér het né hoz -
zá ma gát a ha lan dó! Igénk ben Jób
aj ka ke ser ves pa nasz ra nyí lik Is ten
előtt a két ség te le nül sok szen ve dés
ha tá sá ra. Eli fáz vá la szá ban ta lál juk
ezt a mon da tot: „Igaz-e Is ten előtt
a ha lan dó?”

Nem kér het jük szá mon, hogy
mit mi ért tesz. Nem lá tunk be le jö -
ven dő ter ve i be. Nem tud juk, hogy
for dul ja vunk ra a mai szen ve dés. Pál
mond ja: „…azok nak, a kik Is tent sze -
re tik, min den ja vok ra van…” (Róm
8,28; Ká ro li-for dí tás) Csak ki tud -
juk-e vár ni sor sunk jobb ra for du lá -
sát? Ka pok-e mun kát? Mi lesz a csa -
lá dom mal? Be te gen kell vé gig küz -
de ni az éle tet, vagy eb ből a do log -
ból van gyó gyu lás? A go nosz nak
mi ért jobb a so ra? Vagy csak úgy tű -
nik? Hol az Is ten? Lát és hall en -
gem? Mi ért nem cse lek szik?

Pe dig ő cse lek szik. „Az én Atyám
mind ez ide ig mun kál ko dik, én is
mun kál ko dom” – mond ta Jé zus. (Jn
5,17; Ká ro li-for dí tás) Né ha a szá mí -
tó gé pen meg je le nik egy ki írás: „Tü -
rel met ké rek, dol go zom.” A kép er -
nyőn sem mi vál to zás sem lát szik,
de be lül for má ló dik az ered mény.
Ha ép pen nem lá tod is tes ti sze me -

id del a ba jok kö ze pet te, bíz zál Is -
ten ben. Ő szá mon tart té ged, és jót
hoz elő min den ből.

Két em bert kép zel jünk ma gunk
elé. Az egyik tisz tes ség ben, be -
csü le te sen éli az éle tét. A má sik
nyil ván va ló an la za éle tet él. A min -
den na pi er kölcs sze rint az egyik
ren des, a má sik pe dig bű nös és ha -
mis. De Is ten mér té ké vel néz ve
mind ket tő bű nös. A kis bűn, a
nem lát ha tó bűn is bűn. A ha rag, az
irigy ség, a bé két len ség, a tü rel -
met len ség. Is ten tö ké le tes, és mér -
té ke is tö ké le tes. Ha örök or szá gá -
ba a „ren des” em ber be jut hat na, az
már nem len ne menny or szág. Mert
az az el né zett „kis bűn” nö ve ked -
ne, min dent el ron ta na – mert ez a
ter mé sze te. Te hát az is Is ten ke gyel -
me, hogy még a leg ki sebb bűn mi -
att sem jut ha tunk be az ő örök or -
szá gá ba.

De van egy má sik út: a ke gye lem
út ja. Jé zus Krisz tus ke reszt je és ön -
ként vál lalt ál do za ta árán bűn bo -
csá na tot ad a hoz zá bűn bá nat tal
for du ló em ber nek. Így a szent Is -
ten igaz sá ga és a sze re tő Is ten jó -
sá ga is elég té telt nyert. És a bű nös
em ber még is igaz le het Is ten előtt,
és él örök ké.

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  OK TÓ BE R

„Igaz-e Is ten előtt
a ha lan dó?”

(Jób 4,17a)

Ezt az ősz-arany na pot ré gen vár tam.
Ta kács Já nos: 100! Ke gyet len szám tan.
Mi cso da súly a szív ben, a vál lon,
át gá zol ni száz és ezer ha lá lon.
Áll ni ren dít he tet len zsar no ki kor ban,
mint kis temp lo ma szél ver te tor nya,
bo ros tyán-in da ka nya rul fa lá ra,
ko pott lép cső in fi a it vár ja.
Az idő kék üve gén át ra gyog,
ahogy szól sze líd zsol tá ros mon da tot,
Vá sár hely ut cá in bi cik lin si et,
bölcs vi gaszt vi gyen min den ki nek…
Ne héz volt. Aki ma ün ne pel,
éle tét így osz tot ta ész re vét len el.
Ezért, ba rá ta im, őt kö szönt se min den,
aki hez ma le ha jol az Is ten,
édes für tök asz ta lán, te le kor só,
min den korty bor el ső, so se utol só.

Feny ve si Fé lix La jos

Ta kács Já nos 100. szü le tés nap já ra
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Imád koz tál már egy egész éj -
sza kán ke resz tül? Pró báld ki!
Az ok tó ber 7-éről 8-ára vir ra -
dó ra tar tan dó Kár pát-me den -
cei if jú sá gi ima éj jel re for má tus
szer ve zői bíz nak a kö zös imád -
ság ere jé ben, ezért ar ra bá to -
rí ta nak min den kit, hogy csat -
la koz zon hoz zá juk. Ke res -
hetsz egy már meg lé vő kö zös -
sé get, de szer vez hetsz is sa ját
gyü le ke ze ted ből, osz tá lyod -
ból kü lön ima cso por tot. A
Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház hon lap ján (www.ima -
ej jel.re for matus.hu) se géd -
anya go kat is ta lál tok: le tölt he -
tő az éj sza ka aján lott me net -
rend je és sok-sok li tur gi kus
szö veg is, amellyel gaz da gít -
hat já tok ezt a kü lön le ges
együtt lé tet.

Ősszel nem csak a su li in dul
új ra, ha nem a Ta más-mi sék
so ro za ta is. A finn evan gé li ku -
sok öt le té ből már-már moz ga -
lom má nőtt is ten tisz te le ti so -
ro zat az új tan év ben a Lágy -
má nyo si Öku me ni kus Köz -
pont ban in dul ok tó ber 9-én
es te 6 órá tól. Az al ka lom té -
má ja az ara tás, a bő ség és a há -
la adás lesz. Ahogy a szer ve zők
in vi tál nak: „Az is ten tisz te let
sze ret né rá irá nyí ta ni a fi gyel -

met ar ra, hogy amim van, az
bő ven több, mint amit ad dig
gon dol tam, amit ad dig lát -
tam. Egy új pers pek tí vát kí nál,
ami ben meg lát ha tom, hogy
bő ség ben va gyok. Egy olyan
pers pek tí vát, ami ben kör be né -
zek, és ész re ve szem, hogy

csor dul tig van az éle tem. Ami -
ben az Is ten irán ti há la adás
tölt el, ami kor meg döb ben ve,
el ké ped ve ta pasz ta lom, hogy
még ezt is ne kem ad ta Is -
ten. Meg azt is. Sőt még ezt is.
Meg azt. Meg ezt…”

Ez a het ven két óra sok kal
több, mint há rom egy sze rű
nap! Nem zet kö zi pél dák alap -
ján Ma gyar or szá gon 2006 óta
ren de zik meg a 72 óra komp -
ro misszu mok nél kül cí mű
prog ram so ro za tot. A fe le ke ze -
te ken át íve lő kez de mé nye zés
lé nye ge, hogy mi nél töb ben
mi nél több he lyen te gye nek

va la mit a kör nye ze tü kért és a
kör nye ze tük ben élő kért. A
részt ve vő fi a ta lok szo ci á lis,
öko ló gi ai és fej lesz tő pro jek -
tek ben ve het nek részt ön kén -
tes mun ká juk kal. Ta valy össze -
sen négy ezer-öt szá zan kap -
cso lód tak be a ren dez vény be:
kö zel száz te le pü lé sen, két -
száz öt ven ki lenc prog ram ban,
meg kö ze lí tő leg har minc öt -
ezer mun ka órát fel ajánl va dol -
goz tak má so kért. 

Ok tó ber 13-a és 16-a kö zött
te is csat la koz hatsz ba rá ta id -
dal, osz tá lyod dal vagy ifis cso -
por tod dal az ön kén te sek csa -
pa tá hoz. Ke res se tek már meg -
ter ve zett fel ada to kat, vagy
néz ze tek kö rül a fa lu tok ban,
vá ro so tok ban, és hoz za tok
lét re sa ját pro jek tet! Az ak ció
hi va ta los meg nyi tó ja 13-án
es te a bu da pes ti Szent Ist -
ván-ba zi li ka előtt lesz, ahol
Boly ki Ba lázs fog az ön kén te -
sek kel vissza szá mol ni. Az
Öku me ni kus If jú sá gi Ala pít -
vány hon lap ján to váb bi in -
for má ci ó kat ta lál hatsz a
komp ro misszum men tes het -
ven két órá ról, és sa ját prog ra -
mo dat is re giszt rál ha tod:
www.oki-iro da.hu/72h.

g Je n

OSZ TOZÓ

Imád kozz, adj há lát, cse le kedj!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Egy há zi esz ten dőnk ben még nem ér kez tünk el
a re for má ció ün ne pé ig vagy az ad ven ti vá ra ko -
zás idő sza ká ig, amely egy va la mi re va ló teo ló -
gus ke zét ve ze ti, ha nincs meg köt ve a té mát te -
kint ve. Ezért – mi vel a Pa lack pos ta ro vat ha -
tod éves teo ló gus hall ga tók ál tal írt so ro za tát ne -
kem van sze ren csém meg nyit ni – azt a gon do -
la to mat sze ret ném meg osz ta ni ve le tek, amellyel
az én gya kor la ti évem kez dő dött.

A fő vá ros ban föl nőtt em ber szá má ra nyil ván
mar káns vál to zást je lent, ha a ha tod éves szol -
gá lat tíz hó nap ját fa lu he lyen töl ti el. Ez rög tön
elő hív ta egy ré gi meg fi gye lé se met, amely egy
ugyan csak ré gi köz hellyel kap cso la tos. Az zal,
hogy a ro ha nó nagy vá ro si élet mód de presszi -
ó ra haj la mos sá és a má sik ra oda nem fi gye lő -
vé te szi az em bert, szem ben a fa lu si ak nyu god -
tabb, egy más nak több nyi re mo so lyog va kö szö -
nő, ke vés sé élet ide gen ha bi tu sá val. Ez a köz hely
sze rin tem még ak kor sem alap ta lan, ha egyéb -
ként va ló ban az el mo só dó ha tá rok ko rát él jük,
és már a nagy vá ro so kon kí vül sem olyan nyu -
godt az élet, mint volt.

Emel lett azt sem ne héz ész re ven ni, hogy
amíg egy fa lu ban job bá ra még min dig a temp -
lom tor nyá ra te kin tünk föl, ha a leg ma ga sabb
épü le tet ke re si a sze münk, ad dig a leg több vá -
ro si temp lom to rony ma gas sá ga a sze ré nyebb
plá zá két és cen te re két sem ha lad ja meg.
Eszem be jut a bib li ai tör té net, aho gyan a
pusz tai me ne te lést ve ze tő Mó zes réz kí gyót tűz
egy póz ná ra, és a meg ke se re dett lel kű, hi té ben
meg in gó nép azon tag jai, akik föl néz nek rá,
meg gyó gyul nak, élet ben ma rad nak. A jól is mert
ér tel me zés sze rint nem az esz köz től van a gyó -
gyu lás, ha nem at tól, aki ad ta. Aki re a föl fe lé te -
kin tő va ló já ban néz. A ke reszt Krisz tu sá nak
ana ló gi á ja ez.

Így már egy per cig sem cso dá lom, hogy ide -
ge sebb és ide ge nebb a vá ro si em ber. Sze me hi -
á ba ke re si Is tent, csak be ton- és üveg monst ru -
mok néz nek vissza rá, ro ham lép tű ma gá nyá nak
rész vét len ta núi. Ezért min den reg gel, ami kor
meg ér ke zem Hé víz györ kre, a tá vol sá gi busz ról
le száll va rög tön a temp lom tor nyát pász tá zom,
és meg nyug tat, hogy azon nal lát om. Tisz tá ban

va gyok ve le, hogy ta lán kis sé el na gyolt a gon -
do lat me net, ne kem még is jól esik.

A vi lág pil la nat nyi, ag gasz tó hely ze te el le né -
re Ma gyar or szág leg alább eb ből a szem pont -
ból job ban áll sok más or szág nál: ha zánk leg -
ma ga sabb épü le te, az esz ter go mi ba zi li ka, ha
nem is evan gé li kus, de még is csak ke resz tény
temp lom. A krip ták tól a ke reszt te te jé ig pon -
to san száz mé ter. Szép ke ret be fog lal ja az élet,
a ha lál és a föl tá ma dás össze füg gé sét. Er re gon -
dol va már nem is az a fon tos, hogy fi a tal va -
gyok-e vagy idős, hogy az or szág mely pont ján
élek; fa lu he lyen, eset leg vá ros ban. Sok kal fon -
to sabb, hogy szá mom ra a temp lom to rony és
raj ta a ke reszt meg nyug ta tó ékes ség a föl dön,
bár mi lyen csil lo gó épü le tek ve gyék is kö rül, bár -
mek ko ra vas be ton monst ru mok nőt tek kö ré.
Ezért lel ki sze mem nek sem kell száz „lel ki mé -
ter nél” ma ga sabb ra néz nie, még is a leg fon to -
sab bat lát hat ja: az Üd vö zí tő ke reszt jét.

g Lisz ka Vik tor Gá bor

PAL AC K P OSTA

…és a földön ékesség

Név jegy:
Lisz ka Vik tor Gá bor
Har minc éves teo ló gus va -
gyok. Fe le sé gem mel, La -
borczi Dó ri val Bu da pes ten
élünk, in nen já rok Hé víz -

györ kre, ahol az idei tan év ben kezd tem meg
a gya kor la ti ha tod évet. A bu da vá ri gyü le -
ke zet volt ke resz te lé sem, kon fir má ci óm és
es kü vőnk szín he lye, va la mint egy há zi kö -
tő dé sem, evan gé li kus iden ti tá som meg ala -
po zó ja és for má ló ja. A hit tu do má nyi egye -
te men töl tött éve im alatt kü lö nö sen az egy -
ház tör té ne ti és rend sze res teo ló gi ai stú di -
u mok fog lal koz tat tak, mint pél dá ul az
öko teo ló gia vagy a bio e ti ka. Utób bi ak ra a
lel ké szi hi va tás mel lett is sze ret nék majd
időt szán ni, ugyan is na gyon fon tos nak
gon do lom, hogy evan gé li kus ha gyo má -
nya ink gyü le ke ze ti élet ben va ló ápo lá sa
mel lett a 21. szá zad leg fon to sabb kér dé se -
i re is ke res sünk vá la szo kat.

Klá ra és And rás éle té ben is
gyer mek ko ruk óta fon tos sze -
re pet tölt be a mu zsi ka.

– Ál ta lá nos is ko lai ta ní tó -
nőm fe dez te fel, hogy mi lyen
tisz tán éne ke lek. Ez azért volt
meg ha tá ro zó a szá mom ra,
mi vel ak ko ri ban sem mi más -
ban nem je les ked tem. Ezek
után min dig en gem ne ve zett
be az osz tály ból az is ko lai és a
me gyei ének ver se nyek re. Él -
vez tem a sze rep lé se ket, és ter -
mé sze tes nek vet tem, hogy
mind egyik meg mé ret te tést
meg nyer tem – idé zi fel a kez -
de te ket Klá ra, aki az ének lés
mel lett he ge dül ni, majd zon -
go ráz ni is ta nult. Érett sé gi
után fel vé telt nyert a Ze ne aka -
dé mia ta ná ri kép zé sé re, ahol
szol fézs-ze ne el mé let ta nár -
ként, kar ve ze tő ként vég zett.
Je len leg egy bu da pesti ze ne is -
ko lá ban ta nít, emel lett a Ze ne -
aka dé mia utol só éves kó rus -
kar nagy-mű vész sza kos hall -
ga tó ja.

And rás elő ször két-há rom -
éve sen, egy fo te lon hin táz va,
a ru gók nyi kor gá sá ból pró -
bált va la mi fé le ze nét „kom po -
nál ni”.

– A szü le im saj nos nem já -
rat tak ze ne is ko lá ba. Ti zen há -
rom éve sen kezd tem el au to -

di dak ta mó don gi tá roz ni ta -
nul ni; né hány szor az ak ko ri
ke sző hi deg kú ti evan gé li kus
gi tár tá bo rok ba is el ju tot tam –
me sé li a köz gaz dász vég zett -
sé gű fi a tal em ber, aki a pé csi
Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka -
tár sa ként óvo dák, ok ta tá si és
kul tu rá lis in téz mé nyek költ -
ség ve té sé vel, fi nan szí ro zá sá -
val, pénz ügyi fel ügye le té vel
fog lal ko zik. – A ze ne ugyan -
úgy hoz zá tar to zik a min den -
nap ja im hoz, mint az ét ke zés,
az al vás vagy a moz gás. Na -
gyon sze re tek éne kel ni; sok -
szor a be széd he lyett is szí ve -
seb ben hasz nál nám ezt a nyel -
vet. Da lo kat is íro ga tok. Jó
ér zés, hogy ami kor el fogy nak
a sza vak, a ben nem lé vő ér zé -
se ket ily mó don is ki fe jez he -
tem.

Klá ra sza bad  ide jé nek je len -
tős ré szét két ének kar kö zött
oszt ja meg: a re for má tus So li
Deo Glo ria ki se gí tő kar na -
gya ként és a 2009 ta va szán ál -
ta la ala pí tott Boyz less
Vo i ce női ka ma ra -
együt tes ve ze tő je ként
vé gez szol gá la tot.
Utób bi ének együt tes
egy há zi és vi lá gi ka -
ma ra mű ve ket, nép -
dal fel dol go zá so kat,
spi ri tu á lé kat ad elő; a
könnyű ze nei da ra bok
mel lett ko moly ze nei
szer ze mé nye ket is
„be vál lal nak”. Temp -
lo mi és vi lá gi ren dez -
vé nye ken, fesz ti vá lo -
kon egy aránt fel lép -
nek. A nyolc éne kes
hölgy cél ja az egyházi
zene (gospel, spiritu -
á lé stb.) és a ma gyar nép ze ne
meg is mer te té se, illetve a ka -
ma ra ének lés mű fa já nak meg -
ked vel te té se a pub li kum mal.

– Ha az em ber kó rus ban
éne kel, al kal maz kod nia kell a
tár sa i hoz és a kar nagy el vá rá -
sa i hoz. Eb ben a vi szony lat -
ban nincs „én”, csak a kó rust
al ko tó „mi” lé te zik. Rend és fe -
gye lem nél kül nem szü let het
meg az ered mény, nem csen -

dül het fel a har mó nia.
Ezt ak kor ta nul tam
meg, ami kor ti zen -
két éve sen a Ma gyar
Rá dió Gyer mek kó ru -
sá nak tag ja let tem –
mond ja Klá ra.

– Egy kó rus ban
ren ge te get le het egy -
más tól ta nul ni, nem
utol só sor ban pe dig
re mek kö zös sé get le -
het épí te ni – te szi
hoz zá And rás, majd
egy sport ból vett pél -
dá val il luszt rál ja a
mon da ni va ló ját. –
Olyan ez, mint a fo ci:
az a csa pat si ke res,

ahol – ter mé sze te sen az egyé -
ni ké pes sé gek meg lé te mel lett
– a já té ko sok kö zött meg van az
egy más ra fi gye lés, az egy más -
ra han golt ság, az össz já ték is.

And rás több he lyütt is éne -
kelt, míg vé gül a gos pel mű faj -
ban ta lál ta meg a hoz zá leg kö -
ze lebb ál ló ön ki fe je zé si mó dot.
2002 őszén – töb bed ma gá -
val – meg ala pí tot ta a Pé csi
Gos pel Kó rust, mely nek nap -
ja ink ban is ő az egyik ve ze tő -
je. Bár az el múlt kö zel egy év -
ti zed ben a ta gok nagy ré sze
több ször is ki cse ré lő dött – a
for má ció lét szá ma a ze ne kar
tag ja i val együtt hu szon öt fő
kö rül mo zog –, ed dig még
min dig si ke rült össze tar tó,
lel kes, jó csa pat tá ér ni ük. Tág
ér te lem ben vett gos pelt éne -
kel nek, ami be sok min den be -

le fér: af ri kai dal la mok, né ger
spi ri tu á lék, a finn Pek ka Si mo -
jo ki ze né je, fe hér és fe ke te
gos pel. A kez de ti évek fő leg
temp lo mi kon cert jei után ma
már vi lá gi szer ve zé sű al kal ma -
kon is ta lál koz hat ve lük – il let -
ve raj tuk ke resz tül Jé zus sal és
az öröm hír rel – a kö zön ség.

– Mind annyi an mu zsi ká -
lunk, még ha en nek nem is fel -
tét le nül va gyunk a tu da tá ban:
a lá bunk kal do bo lunk egy jó
rit mu sú szám ra, jó ked vünk -
ben fü työ ré szünk mun ka köz -
ben – em lé kez tet And rás, aki
az Ecc Pecc gyer mek ze ne kar
tag ja ként a leg ki seb bek kel is
igyek szik meg sze ret tet ni a kö -

zös ze né lést és az együtt da lo -
lást. – Nyil ván nem min den -
ki nek adat nak meg a gyö nyö -
rű han gi adott sá gok, vagy
hogy ki ma gas ló te het sé ge le -
gyen egy vagy több hang szer
meg szó lal ta tá sá hoz, azon ban
a pro fi ze ne ka rok tól kezd ve az
ama tőr kó ru so kig sok fé le le he -
tő ség létezik, hogy ki-ki meg -
ta lál has sa a sa ját kva li tá sa i nak
meg fe le lő kö ze get. Ugyan így
szá mos mód van ar ra, hogy
ké pez zük, fej lesszük ma gun -
kat, akár az evan gé li kus egy -
ház ke re te in be lül is. Gon do -
lok itt pél dá ul a ze nei tá bo rok -
ra vagy a kán tor kép ző tan fo -
lya ma i ra. Mind ez csak idő és
ener gia kér dé se. De meg éri!

– A ze né nek fel sza ba dí tó,
„lé lek fel töl tő” ere je van. Se gít
fel dol goz ni a min den na pi
prob lé má kat, és kö ze lebb hoz -
za egy más hoz az em be re ket –
fo gal maz Klá ra. – A Boyz less
Vo i ce tag ja i val min den pró ba
ele jén meg be szél jük, me lyi -
kün ket mi fog lal koz tat ja, ag -
gaszt ja, a vé gén pe dig imád -
ság gal zár juk az együtt lé tet. A
két órás gya kor lás vé gé re ala -
po san el fá ra dunk, a szí vünk
még is meg te lik öröm mel. Hi -
szen ab ban a két órá ban, amíg
együtt éne ke lünk, nem a vi lág
prob lé má i val va gyunk el fog -
lal va, ha nem csak a ze né re és
egy más ra fi gye lünk. A ze ne
ho zott össze ben nün ket, ál ta -
la vál tunk ba rá tok ká, for má -
lód tunk egy kö zös ség gé – és
az együt tes több tag já nak a
szí vé hez is a ze ne nyi tott
utat, hogy meg is mer jék a
Meg vál tót!

g V. J.

A Boyz less Vo i ce ének együt -
tes ről a www.boyz less vo i ce.hu,
a Pé csi Gos pel  Kó rus ról a
www.pe csi g os pel.hu ol da lon
ol vas hat tok bő veb ben.

Ru gó nyi kor gás tól a har mó ni á ig
Be szél ge tés két if jú mu zsi kus sal

b „Is ten igé je mel lett a ze ne ér dem li meg a leg ma ga sabb di -
csé re tet. (…) Mert akár a szo mo rút aka rod vi gasz tal ni, a
bol do got meg ijesz te ni, a két ség be esőt bá to rí ta ni, a gő göst
meg aláz ni, a szen ve dé lyest le hű te ni vagy a gyű lö let tel el -
tel te ket le csil la pí ta ni (…), ta lál ha tó-e eh hez ha té ko nyabb
esz köz, mint a ze ne?” – ír ta egy he lyütt Lu ther. A ze ne vi -
lág nap ja (ok tó ber 1.) al kal má ból ez út tal olyan fi a ta lok kal
be szél ge tünk, akik el ső sor ban a sa ját hang juk kal – ahogy
Ko dály mond ta: „a min den ki nek hoz zá fér he tő, in gye nes
és még is leg szebb hang szer rel” – ze nél nek. Következzék
Bre bovsz ky Klá ra (24) és Bán ki And rás (32) „du ett je”.
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Az ókor más tár sa dal ma i ban,
így pél dá ul a Ró mai Bi ro da -
lom ban is szer vez tek nép -
szám lá lá so kat, ezek ről a Bib -
lia is több he lyen em lí tést
tesz; elég itt meg em lí te ni Jé zus
Krisz tus szü le té sé nek jól is -
mert kö rül mé nye it. A kö zép -
kor ban nem vol tak nép szám -
lá lá sok, a mo dern cen zu sok
tör té ne tét az új kor kez de té től
szá mít juk.

Ma gyar or szá gon az el ső
nép szám lá lás II. Jó zsef ural ko -
dá sá nak ide jén volt, ezt a ki -
egye zé sig még több tel jes kö -
rű fel vé tel kö vet te. A ki egye -
zés után a ma gyar ad mi niszt -
rá ci ó nak egyik el ső in téz ke dé -
se az ön ál ló sta tisz ti kai szer -
ve zet fel ál lí tá sa és a nép szám -
lá lás meg szer ve zé se volt. Az -
óta – a nem zet kö zi gya kor lat -
nak is meg fe le lő en – ál ta lá ban
tíz éven ként tar ta nak ha zánk -
ban nép szám lá lást és la kás -
össze írást.

A nép szám lá lás vi lág prog -
ram. A nem ze ti, az eu ró pai
uni ós és a nem zet kö zi in -
téz mé nyek nek egy aránt szük -
sé gük van meg bíz ha tó in for -
má ci ók ra a né pes ség és a la -
ká sok szá má ról, össze té te lé -
ről. A fo gal mak egy sé ges ér -
tel me zé se, az ada tok össze ha -
son lít ha tó sá ga nem zet kö zi
igény. A föld ke rek ség egé -
szé re néz ve az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek Sta tisz -
ti kai Bi zott sá ga dol goz ta ki az
el ve ket és aján lá so kat. Az
Eu ró pai Unió tag ál la mai még
szo ro sabb ra fűz ték együtt -
mű kö dé sü ket a nép szám lá lá -
sok ügyé ben. 

2008-ban eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let szü -
le tett a nép- és la kás szám lá lás -
ról, amely min den tag ál lam ra
kö te le ző ér vé nyű. E ren de let
ki mond ja, hogy min den tag or -
szág azo nos év ben, elő ször
2011-ben tart ja a nép szám lá -
lá sát.

A nép szám lá lás vég re haj tá -
sát az Or szág gyű lés ál tal el fo -
ga dott tör vény ren de li el. Az
adat szol gál ta tás min den kér -
dés re kö te le ző – ki vé telt ké -
pez nek ez alól az anya nyelv re,
a nem ze ti ség re, val lás ra,
egész sé gi ál la pot ra, fo gya té -
kos ság ra vo nat ko zó kér dé sek,
ame lyek szen zi tív (ér zé keny)
kér dé sek, így ezek re a vá lasz -
adás ön kén tes.

Meg kell itt em lí te nem,
hogy a vi lág és ben ne Eu ró pa
szá mos or szá gá ban az el múlt
év ti ze dek ben fon tos nak – sőt
sok he lyütt kö te le ző nek – tar -
tot ták, tart ják a val lás ra vo nat -
ko zó kér dés sze re pel te té sét
az adat fel vé tel so rán.

A val lás kér dé se a hi va ta los
ma gyar nép szám lá lá sok tör té -
ne té nek 1869. évi kez de té től
1949-ig ugyan csak min dig sze -
re pelt a fel vé te li prog ram ban.
Ak kor a so ro zat meg sza kadt,
az 1960–1990 kö zött vég re haj -
tott négy ma gyar or szá gi nép -
szám lá lás ez zel a kér dés sel
nem fog lal ko zott.

Öt ven év el múl tá val a ti zen -
ne gye dik hi va ta los – 2001.
évi – ma gyar nép szám lá lás
prog ram já ba ke rült vissza a
val lás ra vo nat ko zó kér dés –
igaz, nem kö te le ző jel leg gel.

A hosszú évek egy ház el le nes
po li ti ká ja a 2001. évi ada tok ban
is vissza tük rö ző dik – nem
annyi ra ugyan, amennyi re az
ate is ták sze ret ték vol na.

Így is meg döb ben tő, hogy
míg az 1949. évi nép szám lá lás -
kor ha zánk ban össze írt 9,2
mil lió em ber kö zül csu pán 12
ez ren nem tar toz tak egy ház -
hoz, fe le ke ze tek hez, szá muk
2001-ben más fél mil li ó ra emel -
ke dett.

A val lá sá ra vo nat ko zó kér -
dést meg ta ga dó adatszolgálta -
tó 1949-ben nem volt, 2001-
ben pe dig a szá muk meg ha lad -
ta az egy mil lió- százez ret.

Re mény sé günk sze rint 2011-
ben a la kos ság job ban ér zi és ér -
ti ezek nek az in for má ci ók nak a
tár sa dal mi ér té két, és a biz to -

sí tott adat vé del mi ga ran ci ák –
hi szen a fel vé tel név nél kül tör -
té nik – mel lett nem okoz gon -
dot a vá lasz adás az úgy ne ve zett
szen zi tív kér dé sek re sem. Mind
az egy há zak nak, mind a nem -
ze ti sé gi szer ve ze tek nek igen
fon tos, hogy meg bíz ha tó, jó
ada tok kal tud ja nak dol goz ni
mun ká juk so rán.

A 2011. évi nép szám lá lás -
ban érin tet tek az adat szol gál -
ta tás ban há rom fé le le he tő ség
kö zül vá laszt hat nak: sa ját ma -
guk in ter ne ten ke resz tül vá la -
szol hat nak, eset leg pa pír kér -
dő ívet töl te nek ki, vagy a
szám lá ló biz tos köz re mű kö -
dé sé vel ad ják meg a vá la szo -
kat. A szám lá ló biz to sok már
szep tem ber vé gén min den
ház tar tás ba el jut tat ják az adat -
fel vé te li cso ma got, amely tar -
tal maz za a la kás- és a sze mé -
lyi kér dő ív egy-egy pél dá nyát
és egy tá jé koz ta tó le ve let.

E le vél gon dos át ta nul má -
nyo zá sa után kell el dön te ni,
hogy mely adat szol gál ta tá si le -
he tő sé get vá laszt ják. Igen fon -
tos, hogy bár melyik mellett
döntenek is, ne ma rad jon el az
úgy ne ve zett nem kö te le ző
kér dé sek meg vá la szo lá sa.
(Még el sem kezdődött az
adat fel vé tel, de né hány saj tó -
or gá num már most az ér zé -
keny kér dé sek meg nem  vá la -
szo lá sá ra buz dít, és ez a ne ga -
tív pro pa gan da a jö vő ben csak
erő söd ni fog.)

A sze mé lyi kér dő ív 34-es
kér dé sé nél az ál lam pol gár sá gá -
tól, anya nyel vé től, nyelv tu dás -
ától füg get le nül azt a nem ze ti -
sé get, et ni kai cso por tot je löl je
meg, amely hez tar to zó nak ér -
zi, vall ja ma gát. En nél a kér dés -
nél csak egy nem ze ti sé gi cso -
port je löl he tő be! Ha a sze mély
két nem ze ti ség hez, ki sebb ség -
hez is kö tő dik, a má si kat a 35.
kér dés nél kell be je löl ni, il let ve
be ír ni. (Mind ez azt je len ti,
hogy egy em ber egy vagy leg -
fel jebb két nem ze ti ség hez tar -
to zó nak vall hat ja ma gát.)

A 38. kér dés nél be kell ír ni,
hogy mely val lá si kö zös ség hez
tar to zik az össze írt sze mély.
Csak egy val lá si kö zös ség be -
jegy zé sé re van le he tő ség. A mi
ese tünk ben a he lyes vá lasz e
kér dés re: evan gé li kus.

A szerző sta tisztikus, a Déli
Egy ház kerület felügyelő he lyet -
tese

Nép szám lá lás 2011

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

Válogasson az első magyar platform független 
online újságosstand kínálatából, amely az asztali és 
a táblagépek után már okostelefonon is olvasható!

Az Evangélikus Élet mostantól már 
d l l h l fi h !

H I R D E T É S

Vall juk meg él te tő
gyö ke re in ket!

A tíz éven kén ti nép szám lá lás át fo gó ké pet ad – töb bek kö zött – Ma gyar or szág lel ki erőn -
lé té ről is. Meg tud hat juk, hogy ha zánk pol gá ra i nak hol van nak a spi ri tu á lis gyö ke rei, ki hon -
nan táp lál ko zik lel ki leg.

A val lá si ho va tar to zást tisz tá zó kér dés esélyt ad szá munk ra, hogy meg vall juk hi tün ket,
eset leg új ra fel fe dez zük él te tő gyö ke re in ket.

Eb ben az össze füg gés ben is irány mu ta tó Pé ter apos tol biz ta tá sa: „…le gye tek ké szen min -
den kor szá mot ad ni min den ki nek, aki szá mon ké ri tő le tek a ben ne tek élő re mény sé get.” (1Pt
3,15)

A nép szám lá lás le he tő sé get te remt szá munk ra, hogy meg vall juk élő re mény sé gün ket. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház püs pö ki ta ná csa bá to rít min den ha zánk ban élő evan -
gé li kus hit test vért, hogy él jen ez zel a le he tő ség gel, vál lal ja evan gé li kus gyö ke re it, és él jen is
be lő lük!

Erős vár a mi Is te nünk!
Fa bi ny Ta más püs pök , Gáncs Pé ter püs pök , Sze m erei Já nos püs pök

Bu da pest–Győr, 2011. szep tem ber 12.

b A Ke let- és a Nyu gat-bé ké -
si, va la mint a Pes ti Egy -
ház me gye re gi o ná lis fel -
ügye lői kon fe ren ci á ját tar -
tot ták szep tem ber 24-én a
pest szent lő rin ci evan  gé li -
kus temp lom ban. A kö zel
hat van fel ügye lőt, ve ze tő
tiszt ség vi se lőt Ra dos né
Len gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je kö -
szön töt te, majd Ná ná si Jó -
zsef he lyi fel ügye lő adott
tá jé koz ta tást a szent lő rin -
ci evan gé li kus ság el múlt
év ti ze de i ről, a je len sza po -
ro dó fel ada ta i ról. Győ ri Gá -
bor, a há zi gaz da gyü le ke zet
lel ké sze, a Pes ti Egy ház -
me gye es pe re se a na pi ige –
Zsolt 12,6 és Lk 14,21 –
alap ján tar tott ige hir de tést. 

Dr. Só lyom Je nő egye te mi ta -
nár, De ák té ri fel ügye lő volt a
kon fe ren cia nyi tó elő adó ja Hol
van nak a gye re ke ink, uno ká ink
az egy ház ból? cím mel. Fel tet -
te a kér dést: ne künk mi a fe le -
lős sé günk, hogy ne fogy jon
evan gé li kus egy há zunk? Egy
év ti ze de is töb ben val lot ták
ma gu kat egy há zunk hoz tar to -
zó nak, so kak nak azon ban az -
óta sincs sem mi kap cso la tuk
ve lünk. Őket kell el ér nünk!
Ele mez te a 2001 és 2010 kö zöt -
ti évek nép moz gal mi ada ta it,
szólt a fo gyat ko zás oka i ról,
te en dő ink ről, a fi a ta lok kö -
zöt ti szol gá lat el sőbb sé gé ről,
gyü le ke ze ten be lü li sze mé lyes

kap cso la ta ink és evan gé li kus
ön tu da tunk erő sí té sé ről. 

Font Sán dor or szág gyű lé si
kép vi se lő, solt vad ker ti pres bi -
ter Hí vő em ber a köz élet ben
cím mel ar ról be szélt, hogy ne -
ki gyer mek ko rá tól kezd ve ter -
mé sze tes, hogy az evan gé li kus -
ság hoz tar to zik. Kon zer va tív -
nak tart ja ma gát, ra gasz ko dik
a ki ala kult jó rend hez. Ma gá -
val hoz ta éne kes köny vét, és
kér te, az egybegyűltek éne -
kel  jék el a Ve lem ván do rol uta -
 mon Jé zus kez de tű éne ket. 

Az el hang zot tak hoz töb -
ben is hoz zá szól tak; Gáncs
Pé ter el nök-püs pök el mond ta:
a Szent lé lek meg őr zi és meg -
újít ja egy há zun kat, meg mu tat -
va, mi az, amit meg kell őriz -
ni, és mi az, amit nem.

A kel le mes kör nye zet ben
el fo gyasz tott íz le tes ebéd után
a kon fe ren cia részt ve vői lá to -
ga tást tet tek a Szteh lo Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um ban, me -
lyet ez év má ju sá ban ala pí tott
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház; az is ko la a Pi ta go rasz
Ál ta lá nos Is ko la és a Hu nya di
Má tyás Gim ná zi um egye sü lé -
sé vel jött lét re. Az új evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mény ben
zaj ló mun ká ról, ter ve ik ről Cse -
lovsz ki Je nő meg bí zott igaz ga -
tó adott tá jé koz ta tást.

A dél utá ni el ső elő adó dr.
Lász ló Je nő Csa ba jo gász,
pusz ta föld vá ri pres bi ter volt.
Hol van nak a fi a ta lok az egy -
ház ból? – tet te fel a kér dést, és
osz tot ta meg vá la sza it a fel -

ügye lők kel. Kér te, pró bál junk
a kí vül ál lók fe jé vel gon dol -
kod ni, azo ké val, akik ugyan
hall ják a ha ran gok hí vó sza vát,
de nem ter mé sze tes szá muk -
ra az Is ten há zá ba já rás. Si ke -
res kez de mé nye zés nek ítél te a
Szél ró zsa ta lál ko zó kat, ame -
lye ken két éven te több ezer fi -
a tal for dul meg.

Je len so rok író ja a 2011-es
nép szám lá lá si tör vény ről és a
2012-es egy há zi vá lasz tá sok
fon tos sá gá ról szólt. Csak meg -
bíz ha tó szám ada tok is me re té -
ben le het ter vez ni a kö vet ke ző
év ti zed ben gyü le ke ze te in ket,
in téz mé nye in ket, a vár ha tó ál -
la mi tá mo ga tá so kat – mond ta.
Az ál ta lá nos tiszt újí tás kez de -
tén mé lyed jünk ma gunk ba, lel -
ki leg is ké szül jünk fel ada ta ink -
ra, gon dol juk át mun kán kat. Az
ve zé rel jen – hív ta fel a fi gyel met
–, hogy min den cse le ke de tünk
tör vé nyes le gyen, és egy há -
zunk ja vát szol gál ja.

Győ ri Gá bor es pe res úti ál dá -
sa után Ra dos né Len gyel An na
zár sza vá ban szólt ar ról, hogy
eb ben az össze té tel ben utol já -
ra ta lál koz tak a fel ügye lők. Kö -
szö ne tet mon dott a ren de ző
gyü le ke zet tag ja i nak a test vé ri
sze re te tért, fi gyel mes sé gért, az
egész na pos el lá tá sért. Végül a
részt ve vők nek át nyúj tott egy
pél dányt az Egy csepp em ber ség
es ték cí mű, Ra dos Pé ter szer -
kesz té sé ben a Lu ther Ki adó nál
nap vi lá got lá tott kö tet ből.

g Ko szo rús Osz kár,
a Nyu gat-bé ké si

Egy ház me gye fel ügye lő je

Fel ügye lők Pest szent lő rin cen

g An dor ka Ár pád

b Az em be ri ség ál la mok ba szer ve ző dé sé vel fo ko za to san ki -
ala kult a tár sa dal mi vi szo nyok meg is me ré sé nek igé nye.
Szá mos in doka volt ennek: a had vi se lő erő ről vagy az adó -
zó ké pes ség ről fon tos volt in for mál ni az ál lam ve ze tő it. A
tár sa da lom fej lő dé sé vel egy re nö ve ked tek, át ala kul tak az
in for má ci ók irán ti igé nyek. Az el ső nép szám lá lást idő szá -
mí tá sunk előtt több mint két ezer év vel Kí ná ban szer vez -
ték meg és  haj tot ták vég re.
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Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Gal 5,25–6,10; 1Móz 2,4b–9.15. Alapige: Mt 6,19–21. Énekek: 372., 331.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
(úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Vári Krisztina; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv., őszi hálaadó istentisztelet)
Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér
4. de. 9. (úrv., családi) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6.
Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.)
Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de. fél 10. (családi) Bolba Márta; de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 10. (úrv., templomszentelési hálaadó istentisztelet) Benkóczy Péter; Kerepesi
út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. fél 10. (úrv., családi) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Kovács
Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Egyetemi és főiskolai gyülekezet,
XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (a Láthatatlan Színház előadása); Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10. (úrv., szószékcsere) dr. Lacknerné Puskás Sára; de. negyed 12. (családi) Keczkó Szilvia; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) dr. Magyarkúti Gyuláné Tóth Katalin; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rákospalota, XV., Régi Fóti út
73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.)
Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
(úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (szószékcsere) Keczkó Pál.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b A ha rang a ke resz tény hit élet
min den nap ja it kö zel más fél év -
ez re de meg ha tá ro zó tárgy. A
leg fon to sabb funk ci ó ja az is -
ten tisz te let re tör té nő hí vás. A
hét köz na pi élet ben a ha rang
meg ha tá ro zott idő szak el múl tát
vagy kez de tét jel zi, míg a fél re -
vert ha rang ve szély (tűz vész,
vi har, ár víz) kö ze led té ről tá jé -
koz tat.

A rá kos ke reszt úri evan gé li kus temp -
lom je len le gi öt ha rang ja nem csak az
el múlt két száz év sok szor vi ha ros tör -
té ne té re em lé kez tet (pél dá ul ar ra,
hogy több ha ran got há bo rús cél ra vit -
tek el), ha nem az egy sze rű egy ház ta -
gok ra és a köz ség éle tét év szá za do -
kon át meg ha tá ro zó Pod ma nicz ky
csa lád ra egy aránt.

Az 1800-ban épí tett ré gi evan gé -
li kus temp lom el ső ha rang ját Eber -
hard Hen rik ön töt te 1811-ben. (Ezt a
temp lo mot 1945-ben le bon tot ták.) A
ha rang ön tő 1770-ben Hal lé ban szü -
le tett, és 1841-ben Pes ten halt meg.
Eber hard pes ti ön tö dé je 1800-tól
éle te vé gé ig mű kö dött.

Eber hard Hen rik ké szí tet te a
temp lom újabb ha rang ját is 1840-
ben, ame lyet a Rá kos ke reszt úri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség fel ügye lő je,
bá ró Pod ma nicz ky III. Já nos (1786–
1883) ado má nyo zott a gyü le ke zet nek.
Az önt vény tö me ge kétszázötven
kilo gramm volt. A ha rang 1876-ban
meg re pedt, és hasz nál ha tat lan ná
vált, ám a bá ró költ sé gé re még
ugyan ab ban az év ben idő sebb Wal -
ser Fe renc új ra ön töt te. Bár a köz ség -
ben az evan gé li kus hí vek kö zül ek kor
a szlo vák nem ze ti sé gű ek vol tak több -
ség ben, a ha rang ra la tin nyel vű fel -
irat ke rült: „Cura vit fun di / e Jo an nes
Pod mancz ky / an no 1876 / Fu dit
Fran cis cus Wal ser Bu da pes ti ni / 836
sz”. A ha rang al só át mé rő je het ven -
nyolc centiméter.

Idő sebb Wal ser Fe renc (1827–
1901) nagy sze re pet ját szott a ha rang -

fel füg gesz tés meg újí tá sá ban el ső -
sor ban az zal, hogy az ad dig al kal ma -
zott fü les ko ro na he lyett tár csá val lát -
ta el ha rang ja it. Ez le he tő vé tet te,
hogy az ütő ál tal erő sen meg kop ta -
tott ha ran got a jár mon el for gat va az
ütő más he lyen kop tas sa to vább a ha -
rang fa lát. Tár csá val el lá tott első ha -
rang ját a mes ter 1863-ban ké szí tet te.
Idő sebb Wal ser Fe renc ké szí tet te
töb bek kö zött a Má tyás-temp lom
Ká roly-ha rang ját 1891-ben és 1892-
ben a pes ti ba zi li ka nagy ha rang ját is.

Szin tén idő sebb Wal ser Fe renc
ké szí tet te a Rá kos ke reszt úri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti

ter mé ben fel füg gesz tett kis ha ran -
got is. Ezt az önt vényt ere de ti leg a
rá kos ke reszt úri evan gé li kus is ko lá -
ban hasz nál ták a ta ní tá si órák kez -
de té nek és vé gé nek a jel zé sé re. A
tár gyon nem ta lá lunk uta lást a
meg ren de lő re, ezért fel té te lez het -
jük, hogy azt az ön tö de rak tár kész -
le té ből vá sá rol ták az is ko la szá má -
ra. A ha ran got az evan gé li kus is ko -
la ál la mo sí tá sa után vit ték át az
egy ház köz ség épü le té be. Fel ira ta:
„Wal ser F. Bu da pes ten”. Az önt -
vény al só át mé rő je huszonnégy és
fél centi mé ter.

1920 után a Ma gyar Ka to li kus
Egy ház tő ké jé ből lé te sült az Ecc le sia
Ha rang mű vek Rész vény tár sa ság,
mely vál lal ta a ha ran gok szál lí tá sát,
mű he lye azon ban nem volt. A ha ran -

go kat kez det ben a né met or szá gi
Sinn ben, a Rin c ker test vé rek ön tö dé -
jé ben ké szít tet te. 1922-ben az if jú
Fritz Wil helm Rin c ker Ma gyar or -
szág ra jött, és Cse pe len, a Weiss
Man fréd-gyár ban ha rang ön tő mű -
helyt ren de zett be. Rin c ker 1928. ja -
nu ár ele jé ig dol go zott Ma gyar or -
szá gon.

Fritz Wil helm Rin c ker 1923-ban
két ha ran got ké szí tett a rá kos ke -
reszt úri evan gé li ku sok szá má ra, ezek
kö zül a na gyobb tö me gű a mai evan -
gé li kus temp lom tor nyá ban ta lál ha -
tó. Tö me ge száztíz kilogramm, hat -
van négy centiméter az al só át mé rő -
je. Fel ira ta: „Erős vár a mi Is te nünk”,
dí szít mé nye egy ko szo rú ba fog lalt
Bib lia.

A ki sebb, hatvankét kilogramm
tö me gű ha ran got az evan gé li kus
temp lom elő csar no ká ban he lyez -
ték el 2001-ben, mi u tán a to rony ban
tör tént hasz ná lat so rán meg re pedt.
Fel ira ta: „Édes atyám nak bá ró Pod -
ma nicz ky Já nos nak em lé ké re / öz.
Vi gyá zó Sán dor né bá ró Pod ma nicz -
ky Zsu zsan na 1923”. Az al só át mé rő -
je ötven, ma gas sá ga negyven centi -
mé ter.

A temp lom leg na gyobb tö me gű
ha rang ját, az ötszáz kilogrammos,
kilencvennyolc centiméter al só át mé -
rő jű nagy ha rang ját Gom bos La jos
(1928–2011) ön töt te Őr bottyán ban
2001-ben. Fel ira ta: „Te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet”, fö löt te sző lő -
fürt lát ha tó. Pár tá za tán és a vál lán vi -
rág in dás dí szí tés vo nul vé gig.

g Mill i sits Má té

Fel hasz nált for rá sok: Kó sa Pál: A
Rá kos ke reszt úri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség tör té ne te. Bu da pest, 2006.
Ha rang ön tők ről szó ló ada tok (dr.
Pa tay Pál gyűj té sé ből) az MMKM
Ön tö dei Mú ze um adat tá rá ban

Az írás megjelent a Rákosmenti Mú -
ze umi Estek című helytörténeti lap
2011. augusztusi számában.

A rá kos ke reszt úri evan gé li kus
templom ha rang jai

Há bo rú ság – bé kes ség
Elő adás-so ro zat 2011 őszén a Rá day Kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu da pest
IX., Rá day u. 28.) hétfő es tén ként 18 órai kez det tel. Elő adó: dr. Pál he gyi
Fe renc, Bro u wer né Pál he gyi Krisz ti na, Fű tő Ró bert.

Ben nem dú ló har cok
• Ok tó ber 10.: Ki va gyok én? Mennyit érek?
• Ok tó ber 17.: Vá dol a lel ki is me ret
• Ok tó ber 24.: „Mi dol gunk a vi lág ban?”
Har cok az em be rek kel
• No vem ber 7.: Ke rül jem vagy vál lal jam a konflik tu so kat? (B. Pál he gyi

Krisz ti na)
• No vem ber 14.: Le kell győz nöm vagy meg kell ér te nem a má sik em bert?

(B. Pál he gyi Krisz ti na)
• No vem ber 21.: Mi a sze re tet, ha nem ér ze lem? (Fű tő Ró bert)
Küz de lem az éle tért
• No vem ber 28.: Utol só el len sé gem, a ha lál
• De cem ber 5.: „Bé kül je tek meg Is ten nel!”
• De cem ber 12.: A bé kél te tés szol gá la ta

H I R D E T É S

Evezz a mély re!
Egy ház me gyei csa lá di na pot tar tunk ok tó ber 15-én, szom ba ton Ba la ton -
bog lá ron, a Var ga Bé la Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont ban (Ár pád u. 17.).

Prog ram:
• 8.00–9.00: Ér ke zés és re giszt rá ció; il let ve ká vé zás, be szél ge tés
• 9.00–9.15: Kö szön tés, in for má ci ók – Czön dör Ist ván
• 9.15–10.00: Öröm ze ne, ének ta nu lás
• 10.00–11.00: Elő adás: A bib li kus víz – Ko czor György
• 11.00–12.00: Cso port be szél ge té sek – az anyák cso port ját Smi dé li usz -

né Dro b i na Er zsé bet, az apák cso port ját Sik ter Já nos, a gyer me kek cso -
port ját Győ ri Ve ro ni ka ve ze ti

• 10.00–12.00: Kéz mű ves fog lal ko zá sok, ját szó ház, spor to lá si le he tő -
sé gek

• 12.00–13.30: Ebéd
• 14.00–15.30: Csa lá di ve tél ke dő Pong rácz Má té ve ze té sé vel. A győz tes

csa lád meg kap ja „az év csa lád ja” cí met
• 15.30–16.00: Gos pel kon cert
• 16.00: Zá ró áhí tat – Szi ge thy Szi lárd
• 16.45: Úti ál dás – Györ gyi Zsolt
• 17.00: Bor kós to ló

Je lent ke zé si ha tár idő: ok tó ber 9.
In for má ció és je lent ke zés: 20/824-2797, csa la di nap.evan ge li kus@gmail.com

H I R D E T É S

Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá ga min den ér dek lő dőt sze re tet tel
hív ar ra az ün ne pé lyes fa ül te tés re, amely re ok tó ber 5-én 11.30-kor ke rül
sor a fa so ri evan gé li kus temp lom mel let ti Re for má ci ói em lék park ban (Bu -
da pest VII. ke rü let, Vá ros li ge ti fa sor és Baj za ut ca sar ka). A ko ráb ban a
wit ten ber gi Lu ther-kert ben el ül te tett fa mel lett ez zel csat la ko zunk a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség kez de mé nye zé sé hez, s egy ben ez szol gál az Ok -
tó ber a re for má ció hó nap ja cí mű prog ram so ro zat nyi tá nya ként.

H I R D E T É S

b Or bán Vik tor mi nisz ter el nök nek
és – többek között – a három
leg na gyobb ma gyar or szá gi ke -
resz tény fe le ke ze t kép vi se lő i -
nek je len lé té ben avat ták fel
szep tem ber 23-án Da ba son a
Hu nya di–Ka piszt rán-em lék tor -
nyot. (Evan gé li kus rész ről dr.
Fa bi ny Ta más püs pök ál dot ta
meg az ün nep lő gyü le ke ze tet.)

Da bas vá ros köz pont já nak re ha bi li -
tá ci ó ja – az Eu ró pai Unió és a ma gyar
ál lam társ fi nan szí ro zá sá ban – több
mint 1,2 mil li ár dos költ ség ve tés sel ké -
szült el. En nek ke re té ben egye bek
mel lett bő ví tet ték és kor sze rű sí tet ték
a Tán csics Mi hály Gim ná zi u mot és
a kis tér sé gi já ró be teg-szak el lá tást,
va la mint fel újí tot ták a vá ro si bí ró ság
és kör ze ti föld hi va tal épü le tét és a vá -
ros fő te rét. 

Mi vel a té ren nem áll temp lom, ide
kí ván ko zott egy ha rang to rony. Az
újon nan fel ava tott épít mény az 555
év vel ez előt ti nán dor fe hér vá ri di a dal
em lé két őr zi. A to rony ban há rom ha -
rang ka pott he lyet. A vá ros ve ze té -
sé nek dön té se ér tel mé ben az egyik
min dig az új szü löt tek vi lág ra jö ve te -

lét kö szön ti. Kő sze gi Ta más pol gár -
mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő el -
mond ta, hogy en nek Da ba son azért
is van je len tő sé ge, mert a te le pü lé sen
a szü le té sek éves szá ma meg ha lad ja
a ha lá lo zá so két, és er re – ha zánk sú -
lyos de mog rá fi ai hely ze té ben – jog -
gal le het nek büsz kék. 

Or bán Vik tor mi nisz ter el nök a
he lyi össze fo gás fon tos sá gá ról és a
ma gyar ér de kek kép vi se le té ről szólt. 

Az ün nep sé gen szá mos pol gár -
mes ter és or szág gyű lé si kép vi se lő is
részt vett, így – töb bek kö zött –
Nagy Gá bor Ta más és Si mics kó Ist -
ván, akik – má sok mel lett – évek kel

ez előtt ma guk is ja va -
sol ták, hogy a par la ment
nyil vá nít sa a nán dor fe -
hér vá ri győ ze lem nap ját
em lék nappá. 

Az ün nep sé gen a ró -
mai ka to li kus egy há zat
Bá bel Ba lázs ka lo csa–
kecs ke mé ti ér sek, a re -
for má tust Ta ka ró And -
rás, a Du na mel lé ki Re -
for má tus Egy ház ke rü -
let es pe re se kép vi sel te. A
ha rang to rony ava tá sa
so rán igei kö szön tő jé -
ben az evan gé li kus püs -
pök a ke reszt víz szin tes
és füg gő le ges szá rá ra
utal va a transz cen dens
ér té kek és az im ma nens
össze fo gás össze füg gé sé -
ről be szélt.

g Kar lik Dó ra
fel vé te le

To ronnyal tisztelegnek



b A Fa ce book ha gyo má nyo san az
f8 el ne ve zé sű kon fe ren ci á ján je -
len ti be leg na gyobb új don sá ga -
it, ame lyek ál ta lá ban a kö vet ke -
ző év re meg is ha tá roz zák, hogy
a kö zös sé gi ol da lak és a kö zös -
sé gi mé dia nagy ré sze mi lyen
irány ban fog fej lőd ni. A múlt
hét re esett ren dez vény elő adá sai
két fon tos be je len tés kö ré épül -
tek, ame lyek azt a ví zi ót ve tí tik
elő re: a tel jes éle tün ket rög zí te -
ni le het majd a Fa ce boo kon…

Az el múlt pár hó nap ban erős ri vá list
ka pott a Fa ce book. A leg el ter jed tebb
kö zös sé gi ol dal lal szem ben az el ső sor -
ban a ke re ső jé ről is mert Go og le hoz -
ta lét re Go og le+ ne vű szol gál ta tá sát,
amely nek kö zös sé gi ré sze ép pen a Fa -
ce book hi bá it és hi á nyos sá ga it pró bál -
ta meg el ke rül ni. Úgy tű nik, hogy
több pró bál ko zás után (Go og le Buzz,
Go og le Wa ve) a Go ogle is kez di ér te -
ni, mi vel is fog hat ja meg azo kat az
em be re ket, akik éle tük egy je len tős ré -
szét a vir tu á lis tér ben töl tik.

Az el múlt né hány hét ta lál ga tás sal
telt el: va jon a Go og le rend sze re rá -
ve szi-e a lá to ga tó it ar ra, hogy a Face -
book ról át ván do rol ja nak. Köz ben a
ri vá lis kö zös sé gi ol dal szép ké nyel mes
tem pó ban ki ta lál ta, hogy mi ként

épít he ti be sa ját rend sze ré be a
Google+ meg ol dá sa it, és azo kat le -
egy sze rű sít ve kezd te kí nál ni a fa ce -
boo ko zók nak.

Az f8 est jén a Fa ce book fej lesz tői
fi tyiszt is mu tat tak a kö ve tők nek: az
új don sá gok egyi ke a Ti me line (az az
idő vo nal), amely könnye dén le kér -
dez he tő vé te szi éle tünk nek a Fa ce -
boo kon rög zí tett ré szét. A rend szer
rá adá sul nem csak re giszt rá lá sunk
nap já tól kí ván fog lal koz ni az éle -
tünk kel, ha nem ar ra is csá bít, hogy
ko ráb bi ké pe ket, tör té né se ket is
osszunk meg, sőt az ol dal leg al ján
szü le té si dá tu munk meg je le ní té se
mel lett a vi lág ra jö ve te lünk kor ké -
szült fo tó fel töl té sét vár ja.

A kon cep ció zse ni á lis – leg alább -
is a fej lesz tők szem pont já ból. Ugyan -
is aki éle te leg fon to sabb ese mé nye -
i nek rög zí té sét már el vé gez te, nem
iga zán fog ja rá szán ni ma gát ar ra,
hogy ott hagy ja az ol dalt. Ha em lék -
szünk még, 2008-ban két ha zai in du -
ló in ter ne tes pro jekt is volt – a fut -
rin ka.hu és az em lek gep.hu –, amely

az em lé kek össze gyűj té sé re vál lal ko -
zott, azon ban egyik sem vált si ke res -
sé, sőt ma már el sem ér he tők. A ré -
gen tör tént dol gok ugyan is csak a je -
len nel együtt ér té ke sek, így a Fa ce -
boo kon min den bi zonnyal lesz ke let -
je an nak, hogy a na pi ese mé nyek rög -
zí té se mel lett egy-egy ré geb bi adat is
fel ke rül jön.

A má sik je len tős vál to zás, hogy
ezen túl sok más ol da lon sem lesz
szük ség ar ra, hogy az oda be épí tett
fa ce boo kos gomb bal osszuk meg az
adott tar tal mat is me rő se ink kel, az
ugyan is tel je sen au to ma ti ku san fog
meg tör tén ni. Ha meg hall ga tunk egy
ze ne szá mot, el ol va sunk egy cik ket
vagy meg né zünk egy vi de ót, to váb -
bá ko ráb ban lét re hoz tuk már a szol -
gál ta tás és a Fa ce book kö zöt ti kap cso -
la tot, ak kor az ak ti vi tá sunk kü lön
gomb le nyo más nél kül fog a Ti me -
line-ba ke rül ni.

Jól lát ha tó, hogy az éle tünk egy re
több tör té né sét fog ja a Fa ce book
rög zí te ni. És az is elég biz tos nak tű -
nik, hogy a Fa ce book fog ja rög zí te ni
eze ket. Az az ol dal, ame lyik si ke re -
sen épí ti ma gá ba a kon ku ren sek el -
kép ze lé se it, mi köz ben sa ját fej lesz té -
se i vel rend re meg lép elő lük. Ha va -
la ki in ter ne tes ol dalt üze mel tet, ak -
kor na gyon is ér de mes szim bi ó zis ba
ke rül nie a Fa ce book kal.

g Nagy Ben ce
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Em lé ke ink tár há za
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Tisz títsd meg szí ved…!
Az evan gé li um ról ne vez zük ma gun kat ágos tai hit val lá sú lu the rá nu sok nak. Az
evan gé li u mot élet re szó ló an ko mo lyan kell ven nünk, val la nunk, ta nú sí ta nunk
és hir det nünk. Az evan gé li um az Új szö vet ség ben Jé zus Urunk sza va (Mk 16,15
és a ve le egye ző Mt 28,20) sze rint nem csak a Jé zus vé ré vel meg fi ze tett in gyen
ke gye lem jó hí re, ha nem Jé zus ta ní tá sa is (pél dá ul a He gyi be széd).

A tör vény vi szont nem az ér dem szer zés út ja, ami vé a zsi dó ság, majd a kö -
zép ko ri egy há zi – má ig ha tó, té ves – gya kor lat tet te. (Az Is ten előt ti ér dem -
szer zést nem csak Pál apos tol és Au gus ti nus – Szent Ágos ton – zár ta ki, de Aqui -
nói Szent Ta más is.) Lu ther ezért tar tot ta alap ve tő nek a tör vény nek és a szo -
ros ér te lem ben vett evan gé li um nak (az in gyen ke gye lem evan gé li u má nak) meg -
kü lön böz te té sét. Bi zony az evan gé li um szó ket tős: tág és szo ros je len té sű.

Azon ban ha a meg bo csá tó ke gye lem el fo ga dá sa nem in dít a há lá da tos ság
új en ge del mes sé gé re, a med dő vesszőt a Vin cel lér le vág ja (Jn 15,2; vö. Mt 7,19). 

Ha Is ten tör vé nyét nem pré di kál juk, az „ol csó ke gye lem” ha mis, ha lá lo -
san al ta tó ta ní tá sát hir det jük. Pál le ve le i ben az in gyen ke gye lem ta ní tá sa nyo -
má ban min dig ott az er köl csi kö vet kez mény-kö ve tel mény.

Szi las At ti la lel kész szol ga tár sam ol va sói le ve lé ben („Tisz títsd meg szí ved,
Je ru zsá lem né pe…”, Evan gé li kus Élet, szep tem ber 18., 15. o.) fi gyel men kí vül
hagy ja, hogy „az egész em ber test”, és Róm 12,1 sze rint Is ten szol gá la tá ra kell
tes tün ket (is) szen tel nünk. Még Ábel is tud ja Ta má si Áron hár mas re gé nyé -
ben, hogy adott eset ben a hi deg víz se gít ség a ne mi sza ba dos ság kí sér té se
el len. Mt 5,29–30 és 18,8–9 ke mé nyebb, mint Scholz Lász ló sza va, hogy „in -
kább fonj gyar ló tes ted el len os tort…”

Is ten tör vé nye mint üdv út: ha lál, és fi gyel mez tet: Is ten előt ti meg ke gyel -
me zés re szo ru lunk, így vá dol és öl. De a föl di élet foly ta tás ban bi zony út mu -
ta tás, hogy „az ör dög, a vi lág és tes tünk… ne csal jon… nagy gya lá zat ba és
bűn be.” (Lu ther Kis ká té ja, Mi atyánk 6. ké rés.) 

Scholz Lász ló éne ke (EÉ 460) igen is he lyén van és szük sé ges. Kár, hogy
ki ma radt a „Du nán tú li” Új rész 788 sze rin ti 7. ver se: „Tisz títsd meg szí ved,
Krisz tus szent egy há za, / Urunk mi at tad po gány ne gya láz za, / S hogy meg -
tar tas sál, no sza, újulj vég re, / Szent pa pi né pe!” 

Dr. Zsig mondy Ár pád (Bu da pest)

Élő gyü le ke zet Kolozsvárott
Csa lá dos dél utánt rendeztek szep tem ber 17-én, szom bat dél után Ko lozs vá -
ron, az evangélikus gyülekezetben. Át lép ve a sze mély te len nép egy ház fa la it
ki csik, na gyok, to tyo gók, szü lők és nagy ma mák vi dám órá kat tölt het tek el
egy más tár sa sá gá ban. 

Ti zen öt csa lád több mint öt ven tag ja gyü le ke zett a Pá rizs ut cai ud va ron. A
za jos csa pat áhí tat tal kezd te az al kal mat. Hat há zi Re be ka – aki a győ ri gi tár -
tá bor ból friss ének anyag gal ér ke zett ha za – gi tár já val dal ra fa kasz tot ta a csen -
gő-bon gó, zör gő gyü le ke ze tet. Ka lit Esz ter lel kész je lölt in ter ak tív ige hir de té -
sé ből a gye re kek és szü lők – mi u tán tu da to sít hat ták ma guk ban csa lád ja ik je -
len tő sé gét – rá esz mél het tek ar ra, hogy egy má so dik, ha son ló an élő, erős és fon -
tos csa lád tag jai. Jé zus nak mi va gyunk a test vé rei.  

A kö zös ima után vet te kez de tét a já ték. Ké szül tek az ál lat ka pá rok Nóé
bár ká já ra, és Nóé-kép re gényt ál lí tot tak össze a gye re kek. In di án tincs ke rült
a ha juk ba, majd „me se be li” gyer kő cök születhettek az arc fes tést vég ző gyü -
le ke ze ti ta gunk, Pa lo csay Ki só Ka ta ke ze munkája nyomán. Köz ben a szü -
lők – is mer ke dő be szél ge tés köz ben – elő ké szí tet ték a la ko mát, a fi no man
il la to zó mi cse ket, kol bá szo kat, sa lá tát és sü te mé nye ket. Mi re a gye re kek a
csu da szép ud va ron ki sza lad gál ták, ki ho mo koz ták ma gu kat, kez dőd he tett a
kö zös la ko ma. A ha za út pró bá ra tette a szü lőket: a leg ki seb bek kö zül so kan
til ta koz tak az in du lás el len, ön fe led ten ját szot tak vol na még to vább, meg -
erő sít ve, hogy „jó ne künk itt len ni”, jó ne künk itt együtt len ni.

Ha Is ten a ke gyel mé ből élet ben tart ja nap ja ink ke resz tyén sé gét, azt csak -
is ilyen lük te tő, vi dám és köz vet len „egy ház sej tek nél” fog ja el kez de ni.

Ka lit Esz ter (Ko lozs vár)

b Re for má tu sok, ró mai ka to li ku -
sok, me to dis ták, evan gé li ku sok
gyü le kez tek szep tem ber 25-én
dél után a Bu da pest VI II. ke rü le -
ti Gyu lai Pál ut cai re for má tus
ima te rem ben, hogy részt ve gye -
nek a te rem tés he té nek nyi tó is -
ten tisz te le tén.

Kar say Esz ter re for má tus lel ki pász -
tor kö szön tő sza vai után dr. Ko dá csy-
Si mon Esz ter evan gé li kus teo ló gus, a
2011-es te rem tés he te ün nep kö ré hez
ki adott – gaz dag, tar tal mas – se géd -
anyag szer kesz tő je be szélt a te rem -
tés ün ne pé nek előz mé nye i ről.

Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nö ke-püs pö ke
üd vöz le té ben szin tén fel ele ve ní tet te,
hogy im már har mad szor ke rül sor a
te rem tés he té nek ilyen for má ban
tör té nő meg nyi tá sá ra. Iga zi öku me -
ni kus ün nep ez – mon dot ta. „2009-
ben a zug lói evan gé li kus temp lom -
ban, ta valy a bu dai Cisz ter ci Szent

Im re-temp lom ban, idén pe dig itt, re -
for má tus test vé re ink nél van le he tő -
sé günk ar ra, hogy ne csak imád ság -
gal, ha nem cse le ke det tel is te gyünk
a te rem tett vi lá gért. Még csak sar jad
ez a ve tés, en ged jük, se gít sük nö ve -
ked ni.”

Tarr Zol tán, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház zsi na ti ta ná cso sa
Gal 1,3–5 igé je nyo mán val lot ta,
hogy az em ber ré szé re Krisz tus ban
adott aján dék a te rem tett vi lá got is
meg sza ba dít ja.

„Hi szünk egy Is ten ben, min den
élet for rá sá ban, az egész Föld és
min den te remt mény alap já ban…” –
hang zott a kö zö sen el mon dott in di -
ai hit val lás, amely után a 24. zsol tár
pa ra frá zi sa szó lalt meg.

Kha led A. Lász ló me to dis ta lel kész
ol vas ta fel azt az evan gé li u mi igét (Jn
6,1–13), amely dr. Szé kely Já nos esz -
ter gom–bu da pes ti se géd püs pök pré -
di ká ci ó já nak alap ját ad ta. „Ami kor az
em ber kint jár a ter mé szet ben, lát ja,
hogy mi lyen szép az Is ten ál tal te rem -
tett vi lág. Olyan, mint egy gyö nyö rű

szim fó nia. Szim fó nia, amely be azon -
ban ha mis hang is be le ve gyül. És ez
a ha mis hang ma ga az em ber. Ha mis
hang, hi szen a mai, mo dern em ber
csak hasz nál ni akar ja a vi lá got. Nem
akar ja meg is mer ni… A vi lág ura
akar len ni. Nem Is ten or szá gát akar -
ja, ha nem azt mond ja – aho gyan azt
egy pla kát is hir det te – az én or szá -
gom jöj jön el! De ta lán az öko ló gi ai
ka taszt ró fa fe nye ge tő ké pe rá fog ja
éb resz te ni az em bert, hogy alá zat tal
ku tas sa és kö ves se a te rem tő tör vé -
nye ket… Vagy tönk re te szi a vi lá -
got” – mond ta a püs pök.

Az is ten tisz te let – me lyen a re for -
má tus gyü le ke zet ének ka rá nak szol -
gá la ta mel lett he ge dű szó lót és zon -
go ra já té kot is hall ha tott a gyü le ke zet
– „szim bo li kus ese ménnyel” ért vé -
get: min den ki ka pott egy fa lat ke nye -
ret és egy ki csiny sző lő für töt, hogy
em lé kez zen a „ha tal mas te rem tő Is -
ten re, a ci pó és ke nyér sü tő jé re, a bor
ké szí tő jé re, az ün ne pi asz tal te rí tő -
jé re…” (Rész let a li tur gi á ból)

g Wisz ki densz ky And rás

Ha mis han gok
egy gyö nyö rű szim fó ni á ban
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Múlt hé ten szá mol tunk be la punk ban
a Gye nes di á son tar tott egy ház ze nei
to vább kép ző kon fe ren ci á ról. En nek
az ese mény nek volt meg ko ro ná zá sa
a kar ve ze tők kó ru sá nak szeptember
16-i kon cert je a keszt he lyi evan gé li -
kus temp lom ban, kö zö sen a Fes te -
tics-kas tély He li kon kó ru sá val.

A két kó rust a kon fe ren cia fő szer -
ve ző je és fe le sé ge, Ken deh Gusz -
táv né kö ti össze, aki a keszt he lyi kó -
rus ve ze tő je. Az egy órás kon cer ten
az el ső el hang zott mű a Kar éne kes -
könyv III. egyik da rab ja, az Is ten élő
lel ke, jöjj! cí mű ének fel dol go zá sa volt
a szer ző, Csor ba Ist ván ve zény le té -

vel. Ezt kö vet te a kon fe ren cia részt -
ve vő i nek kó ru sa, majd az ige hir de -
tés és – két kö zös ének kel ke re tez -
ve – a He li kon kó rus mű so ra.

Múlt he ti szá munk ban kö zölt in -
ter jú já ban a tu dó sí tó saj ná la tos mó -
don pon tat la nul idéz te Ken deh Gusz -
tá vot, egy há zunk egy ház ze nei bi -
zott sá gá nak ve ze tő jét, aki – ze ne ta -
ná ri dip lo má val és a több mint két év -
ti ze des ze ne is ko la-igaz ga tói múlt -
tal – ter mé sze te sen nem azt mond -
ta, hogy nem ze nész, csu pán azt,
hogy nem egy ház ze nész. (A pon tat -
lan sá gért ez úton is el né zést ké rünk.)

g Ká roly György Ta más

Keszt he lyi kó rus kon cert

Hely re iga zí tás. La punk múlt he ti szá má nak 14. ol da lán Ke resz tény fa -
lu nap cím mel kö zöl tük a bo ko di evan gé li kus lel kész be szá mo ló ját a te -
le pü lés nagy sze rű öku me ni kus al kal má ról. Ter mé sze te sen nem a tu dó -
sí tást jegy ző Kó sa Ger gely, ha nem a lap zár tánk után kül dött (elő re nem
jel zett) kéz ira tot – ol va só szer kesz tőnk tá vol lé té ben – gon do zó fő szer -
kesz tő volt az, aki a Fej ér me gyei köz sé get Nóg rád me gyé hez ren del te
(az ere de ti szö veg nél kü lö zi a föld raj zi el he lyez ke dés re tör té nő uta lást)…
Az érin tet tek szí ves el né zé sét kér ve re mél jük, hogy ha ma ro san a Nóg -
rád me gyei – és fe let tébb jó em lé ke ink kö zött őr zött – Bo kor köz ség ből
is hírt ad ha tunk ha son ló össze fo gás ról.

g T. Pin tér Ká roly
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VASÁRNAP

10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.40 / m1
60 éves a Sa rep ta
(is mét lés: 13.40 / m2)
11.00 / m1
Me to dis ta is ten tisz te let
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Ma gyar or go na épí té szet
1. rész
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Re ich: Te hil lim – hé ber nyel -
vű zsol tá rok
21.30 / m1
A fel ol va só
(ame ri kai–né met ro man ti kus
drá ma, 2008) (119')

HÉTFŐ

6.35 / Du na Tv
Mes ter mun ka (ma gyar
ismeret ter jesz tő so ro zat)
A ká dár
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
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Fa uré: Re qui em
14.20 / m1
Társ bér let ben a tár gyak kal
A bi cik li
22.35 / m1
Átok
(ma gyar té vé film, 2009) (25')
23.00 / Bar tók rá dió
Jazzle gen dák
Scott Jop lin
00.20 / Du na Tv
Pa rancs ra szü let tek
(ro mán do ku men tum film)

KEDD

12.30 / PAX
Fé bé 2011
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ka ra Sán dor kő fa ra gó
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
16.00 / m2
Magyar évszázadok
Unió Erdéllyel
19.42 / Kos suth rá dió
Ákom bá kom
Rész le tek a Ma kám együt tes
le me zé ről
22.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Bach:
V. bran den bur gi verseny
23.30 / m1
Rej té lyes XX. szá zad
A Gor ba csov-puccs
24.00 / m2
Vers sor az ut ca zaj ban

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
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
18.10 / Film mú ze um
A lá nyom nél kül so ha
(ame ri kai film drá ma, 1991)
(115')
19.35 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak Mo zart-hang -
ver se nye
Ben ne: Re qui em
19.42 / Kos suth rá dió
Me se-ház
Me sés da lok a Ka lá ka együt -
tes elő adá sá ban
21.05 / m1
On the Spot (ri port mű sor)

CSÜTÖRTÖK

14.10 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Dam ja nich Já nos
15.35 / Du na Tv
Az ara di gol go ta
(ma gyar do ku men tum film)
21.00 / Du na II. Autonómia
A bu kás hő sei – 1848 a film -
vász non és kép er nyőn
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach–Bu so ni: C-dúr ada gio,
toc ca ta és fú ga (BWV 564)
Hum mel: Esz-dúr mi se
23.00 / Bar tók rá dió
Jazz a Már vány te rem ben
A Ku tas Zsolt Gro up kon -
cert je
21.30 / Du na Tv
Szir mok, vi rá gok, ko szo rúk
(ma gyar já ték film, 1984)
(102')

PÉNTEK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni ku sok
Liszt-hang ver se nye
Ben ne: XI II. zsol tár
12.35 / Duna II. Autonómia
Magyar történelmi arckép -
csarnok. Aba Sámuel
13.15 / m2
Sza bad lá bon a Ti sza há ton
13.30 / PAX
20 éves a Man dák kó rus
(do ku men tum film)
14.05 / m2
Sír ja ik hol dom bo rul nak…
El tűnt ma gyar ka to nák nyo -
má ban
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Az össze kö tő és el -
vá lasz tó nyelv
22.15 / Vi a sat3
Gla di á tor (ame ri kai–an gol
tör té nel mi ka land film)

SZOMBAT

6.10 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
12.05 / Bar tók rá dió
Kis té té nyi Me lin da ját szik
a sá ros pa ta ki vár temp lom
or go ná ján
12.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
15.20 / m2
Pa lya Bea-kon cert
20.35 / m2
Égig érő fű
(ma gyar csa lá di film, 1979)
(81')
21.45 / m1
Mol nár Fe renc: Az üveg ci pő
(víg já ték)
23.20 / Du na Tv
Ap ja lá nya
(ame ri kai já ték film) (102')

VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Eu ró pa ke resz tény gyö ke rei
10.40 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
16.15 / Duna II. Autonómia
Élő népzene (2011)
VI. országos öregtáncos-
találkozó 2. rész
17.15 / m2
Vá ros raj zo la tok
Bu da pest
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Lu ka szews ki: Via cru cis
Bruck ner: Re qui em
00.10 / Du na Tv
Lu ther
(an gol té vé film so ro zat, 2010)
VI/1.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 2-ától október 9-éig

Va sár nap
Az em ber ha rag ja nem szol gál ja az Is ten igaz sá gát. Jak 1,20 (Zsolt 94,15; Mt
6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 104) „Iga zam van! Ha rag szom mind ha lá lig!” Ki tud -
ja, hány szor fo gal ma zó dott meg ben nünk ez a jó ná si mon dat, ami kor múlt -
bé li ese mé nyek re gon dol tunk. „Meg bán tot tak, meg aláz tak, össze tör tek, gyű -
löl nek.” Az a „leg ter mé sze te sebb”, hogy fel lán gol ben nünk a ha rag. Csak hogy
ez a „ter mé sze tes” a sá tán mun ká ja ben nünk. Éve kig, év ti ze de kig, sőt mind -
ha lá lig ké pes mé te lyez ni kap cso la ta in kat. Csak rom bol, be zár, el vá laszt. Krisz -
tus azon ban épí te ni, eb ből sza ba dí ta ni (Jn 8,32), gaz da gí ta ni jött kö zénk. Őrá
fi gyel jünk, hogy Is ten igaz sá ga, or szá ga a kap cso la ta ink ban is épül jön – így
le szünk sza ba dok a sze re tet re.

Hét fő
Jé zus azt mond ta Pé ter nek: „Én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék
a hi ted.” Lk 22,32 (Zsolt 2,12; Fil 4,8–14; Mt 19,13–15) A hit nem em be ri erő,
tel je sít mény vagy dön tés, amely re büsz kék le het nénk. A hit Is ten aján dé ka.
Olyan bi za lom, amely az igé ben szü le tik, Is ten ígé re té be ka pasz ko dik, ke -
gyel mé ért ki ált a leg na gyobb mély sé gek ben, a bu ká sok el le né re is. Cso dá -
la tos kincs. Meg ma ra dá sa, for má ló dá sa, „el mé lyü lé se” is az Úr ke gyel me. Ál -
dott az a gond vi se lő sze re tet, amely szün te le nül azért ese de zik, mun kál ko -
dik, hogy mi, akik az övéi va gyunk, ki ne es sünk öle lő kar ja i ból!

Kedd
Is te nünk ere je mind azok nak a ja vá ra van, akik őt ke re sik, de ha tal ma és ha -
rag ja for dul mind azok el len, akik őt el hagy ják. Ezsd 8,22 (Mt 15,28; 1Tim 6,/3–
5/6–11a; Mt 19,16–30) Is te nünk egyik leg na gyobb sza ba dí tá sa az, ami kor az
ag go dal mas ko dó szív meg nyug szik ben ne. Ezért hang zik biz ta tás ként ez az
ige. A Min den ha tó ere je ja vunk ra van, moz du la ta mind a mi ér de künk ben,
vé del münk ben tör té nik. Ezs drás szá má ra így vált biz to sí ték ká, va ló ság gá Is -
ten ígé re te, sza va, hogy az Úr vi gyáz né pé re a ha za ve ze tő úton. Hit te az Úr
meg tar tó, meg őr ző ha tal mát. Atyánk ugyan ezt a ren dít he tet len bi zal mat éb -
reszt ge ti ben nünk sza vá val, hogy rá bíz zuk ma gun kat az ő ter vé re, gond vi -
se lé sé re.

Szer da
Krisz tus mond ja: „Aki a leg na gyobb kö zöt te tek, az le gyen szol gá tok!” Mt 23,11
(2Sám 23,3–4; Ap Csel 27,33–44; Mt 20,1–16) A ver sen gés, a nagy ra vá gyás
a vé rünk ben, az óem be rünk ben van. Mind nyá jan küz dünk, har co lunk a po -
zí ci ó in kért. Jé zus igé jé ben még sem a ha ta lom éh ség el len szól egy faj ta „ki -
csiny ség re hí vás sal” egye tem ben. Tud ja jól, hogy an nak az ered mé nye nem
len ne több val lá sos alá za tos ko dás nál, újabb kép mu ta tó ver sen gés nél, ítél ke -
zés nél. Jé zus nem a na gyobb ról vagy a ki sebb ről be szél, ha nem egy egé szen
más, ma ra dan dó, örök élet ről, amely ben ne és be lő le él – má so kért. Er re a
több re in dít, for mál át, szül új já Urunk.

Csü tör tök
A ti mennyei Atyá tok nem akar ja, hogy el vesszen egy is e ki csi nyek kö zül. Mt
18,14 (Zsolt 8,6; Lk 10,38–42; Mt 20,17–28) Nagy bá to rí tás min den ki nek ez
a szá mon tar tás, gon dos ko dás. Atyánk szá má ra nincs olyan élet, amely ér -
ték te len len ne, még ha el té ko zolt is. Nincs olyan, amely fe les le ges len ne, még
ha el kó bo rolt, tő le a le he tő leg tá vo lab bi len ne is. Nincs olyan, amely ről le -
mon dott vol na, még ha re mény te le nül üres len ne is. Is te nünk meg ta lál ni,
meg tar ta ni, él tet ni, be töl te ni, üd vö zí te ni akar min ket. Min dent kész ér tünk
vál lal ni. Ezért in dult el lé lek sza kad va a szá za di kért is – utá nam…

Pén tek
Krisz tus mond ja: „Nem az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra, ha nem a
be te gek nek.” Mt 9,12 (2Sám 24,10; Lk 22,35–38; Mt 20,29–34) Jé zus kö ré ren -
ge teg tol vaj, gyil kos, go nosz te vő, pros ti tu ált gyü le ke zett. Szin te me ne kül -
tek hoz zá, hogy hall ják, hogy meg érint sék, mert gyó gyul ni akar tak. Igaz ság
sze rint ez ma sincs más ként. Bol dog az, aki éhe zi és szom jaz za a bűn bo csá -
na tot, új élet re és az ál dott or vos érin té sé re, sza vá ra vá gyik. Bol dog az, aki
így ke re si őt: „Szük sé gem van rád, Uram!” 

Szom bat
Egy éj jel lá to más je lent meg Pál nak: egy ma ce dón fér fi állt előt te, és ezek kel
a sza vak kal kér lel te őt: „Jöjj át Ma ce dó ni á ba, légy se gít sé günk re!” A lá to más
után nyom ban igye kez tünk el men ni Ma ce dó ni á ba, mert meg ér tet tük: oda hí -
vott min ket az Is ten, hogy hir des sük ne kik az evan gé li u mot. Ap Csel 16,9–10
(1Móz 24,21; Lk 6,20–26; Mt 21,1–11) Min den, ami tör té nik, Is ten aka ra tá -
ból tör té nik. Még az is, ha a leg ne me sebb cé lok ku darc ba ful lad nak. Mert
más az Úr ter ve, és aka ra ta sok szor más hogy jut ér vény re, mint ahogy mi
szá mí tunk rá. Így zá rult be Pá lék előtt az Ázsi á ba és Bi ti ni á ba ve ze tő út, hogy
meg nyíl jon a ma ce dó nok hoz. Ezért bár mi lyen ku darc ér is, ne ag gódj: Is ten
ér tünk va ló ter ve min den képp cél ba ér, meg va ló sul, ta lán ép pen a zárt aj -
tó kon ke resz tül.

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelemAPRÓHIRDETÉS

VII. ke rü let, Dam ja nich ut cá ban el adó
vagy ki adó tá gas, jó ál la po tú, 132 m²-
es, négy szo bás nagy pol gá ri la kás,
nagy bel ső te rek kel. Jó köz le ke dé si le -
he tő ség (föld alat ti- és tro li meg ál lók a
kö zel ben). A la kás föld szin ti, csen des,
fran cia ud var ra néz a nyu ga ti ol da lon.
Vi rá gos ud var, jó la kó kö zös ség, fel újí -
tott, ren de zett ház. Az ut cá ban a
par ko lás in gye nes. A la kás al kal mas
gyü le ke ze ti he lyi ség nek, or vo si ren de -
lő nek, iro dá nak, be mu ta tó te rem nek,
vagy eset leg át ala kít ha tó fit nesz- vagy
tánc te rem mé. Ér dek lőd ni a 30/823-
2860 te le fon szá mon vagy az igraf jo -
di@gmail.com e-mail cí men le het.

Őszi hét vé gék – 3 nap fél pan zi ó val.
Sop ron ban: 19 500, Do bo gó kőn:
14 500, Eger ben: 23 000, Sár vá ron:
13 000 Ft/fő. Kis bér To u rist. Te le fon:
34/352-700.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk a sző ke den csi
temp lom száz öt ven éves ju bi le -
u ma al kal má ból tar tandó ün -
ne pi is ten tisz te le tünk re és úr va -
cso rai asz tal kö zös ség be ok tó -
ber 2-án, va sár nap 16 órá tól. Is -
ten igé jét Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke hir de ti.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) őszi so ro za tá -
nak té má ja: A zsi dó ság és a ke resz tény ség kap cso la ta. A má so dik al -
kal mat ok tó ber 11-én – ki vé te le sen ked di na pon – 17 óra kor Iz ra -
el és a ke resz tény ség kap cso la ta zsi dó szem pont ból cím mel tart ják az
or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
Elő adó: Kö ves Slomó or to dox rab bi (Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e -
li ta Hit köz ség [Sta tus quo An te] és Chá bád-Lu ba vics Zsi dó Ne ve lé -
si és Ok ta tá si Egye sü let).

H I R D E T É S

HÍREK, HIRDETÉSEK


