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„A 13–16 éves kor osz tály hoz tar to zók
har minc há rom szá za lé ka do hány zik
ki sebb-na gyobb rend sze res ség gel.”

Dobd el a bűzrudat! f 12. oldal

Evangélikus igehirdetés a Csillagban, misebor
a Gulagon f 4. oldal
Megújuló könyvkincsek f 6. oldal
Luther a Vasárnapi Ujságban f 10. oldal
Csoda a halál árnyékában f 5. oldal
Új kiállítás nyílt a halhatatlan poétáról f 5. oldal

„Ki kell hang sú lyoz nom, hogy a temp -
lom bel ső ki fes té sét há rom fi a tal nak –
hogy úgy mond jam, gyer mek nek – kö -
szön het jük.”

Bevállalták… f 9. oldal

„Vé gül a tat ran gi gyü le ke zet ad ta meg a vég ső lö -
kést: 1886 ele jén el ha tá roz ta, hogy ki lép a szász
egy ház ból, és csat la ko zás ra hív ta a töb bi e ket is.”

125 éves a Brassói Egyházmegye f 9. oldal

Egy hó nap ja, ami kor Ste ve Jobs, az
App le szá mi tás tech ni kai cég ala pí tó -
ja meg halt, hir te len meg sza po rod tak
az élet tör té ne té ről szó ló írá sok. Ezek
jó ré sze az iko ni kus fi gu rá vá vált Jobs
val lá sos sá gát ele mez te, meg ál la pít va,
hogy bár budd his ta ként halt meg,
gye rek ko rá ban ne ve lő szü lei lu the rá -
nus kö zös ség be já rat ták, ahol még
kon fir mált is. 

Ami kor e so ro kat ro vom, szá mí -
tó gé pem al ján ott vi lá gít a jel leg ze -
tes al ma, úgy is, mint app le, raj ta a
jel leg ze tes ha ra pás nyo má val. A
Jobs ról szó ló nek ro ló gok – oly kor
tán túl ára dó öm len gés sel – so kat ír -
nak a cég ala pí tó re for má to ri hoz zá -
ál lá sá ról, mellyel a szá mí tó gép hasz -
ná la tát le egy sze rű sí tet te, a vi lág -
há lón ren del ke zés re ál ló in for má ci -
ók meg is me ré sét szin te gye rek já ték -
ká tet te. Né mely el ra gad ta tott hí ve
Lu ther és Gu ten berg sa já tos ke ve ré -
két lát ja ben ne, ami per sze túl zás, de
még is csak jel zi, hogy a Jobs ál tal ki -
ta lált szá mí tó gé pek és okos te le fo nok
mennyi re meg vál toz tat ták az in -
for má ci ó hoz va ló min den na pi vi -
szonyt, egé szen el ké pesz tő kö zel ség -
be hoz va az uni ver zu mot, ben ne az
em ber rel, aki könnyű szer rel lép het
kap cso lat ba má sok kal a vi lág bár -
mely pont ján. A Jobs ál tal ki fej -
lesz tett gé pe ken vi lá gí tó al ma te hát
a tu dás al má ja, amely oly vég ze tes
ha ra pás ra csá bí tot ta Évát a pa ra di -
csom ban.

A fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci -
á já nak té má ját, a min ket kö rül ve vő
vál ság elem zé sét az a ta pasz ta lat ih -
let te, hogy a könnyen meg sze rez he -
tő tu dás el le né re egy re több ke zel he -
tet len je len ség nek va gyunk ta núi.
Po li ti ku sok, ant ro po ló gu sok, öko ló -
gu sok, egy ház ve ze tők leg fel jebb a
válság je len sé ge i nek le írá sá ig jut -
nak, a meg ol dást il le tő en azon ban
igen csak ta nács ta la nok. 

Hogy le het az, hogy csak az ag -
gasz tó je len sé ge ket lát va éb red rá
min den ki a ko ráb bi mu lasz tá sok ra?
Va jon nem volt-e tud ha tó már ré gen,
hogy a kör nye zet ká ro sí tá sa, a szén-
di o xid-ki bo csá tás, a mű anyag cso ma -
go ló anya gok el ter je dé se, az eső er dők
ki ir tá sa vég ze tes kö vet kez mé nyek kel
jár kör nye ze tünk ala ku lá sá ra, a klí -
ma vál to zás ra? Va jon nem le he tett
vol na már Ma gyar or szá gon is jó val
ko ráb ban el kez de ni a kör nye zet tu da -
tos ság ra va ló ne ve lést? Hogy fe lej tőd -
he tett el az, ami ről már a pol gá ro so -
dás haj na lán a re for má to rok is szól -
tak: hogy a fo gyasz tás cél ja i ra nem
sza bad hi telt fel ven ni? Hogy le he tett
úr rá tö me ge ken az a fe le lőt len ség,
ami most meg bosszul ja ön ma gát?

De bát ran fag gat hat juk ma gun kat
– mint aho gyan tet tük is ezt a rév fü -
lö pi ta nács ko zá son –, hogy mi ve ze -
tett a ke resz tény tár sa da lom, a ke -
resz tény egy há zak vál sá gá hoz. Az
üze net tel volt a baj, avagy az em be -

ri tö ké let len ség aka dá lyo zott meg
min ket ab ban, hogy fel is mer jük a
mo dern vi lág el vá rá sa it? És va jon
most, ami kor ész lel jük, hogy nagy a
baj, meg te szünk-e min dent leg alább
an nak ér de ké ben, hogy ki sebb, ru gal -
ma sabb, moz gé ko nyabb egy ház szer -
ve zet se gít hes se a Szent lé lek oly -
annyi ra várt és re mélt mun ká ját? S az
em be ri vál sá go kat lát va va jon kel lő
ér zé keny ség gel for du lunk-e mo bi lon
és drót pos tán im má ron oly könnyen
el ér he tő em ber tár sunk hoz? Fi gye -
lünk-e lel ké szünk re, fi gyel-e ő a gyü -
le ke ze té ben élő test vé rek lel ké nek
rez dü lé sé re, vagy in kább csak a
hossza dal mas Fra ter net-be jegy zé -
sek sza po rod nak a meg lá to ga tott
csa lá dok, be te gek he lyett?

A fel ügye lői kon fe ren cia év ről év -
re kü lön le ges for má ja a test vé ri
együtt lét nek, hi szen a kö zös hit át -
élé se mel lett ki-ki egé szen más szak -
mai ta pasz ta la tok kal ér ke zik, s
mond ja el a vé le mé nyét pél dá ul a fen -
ti kér dé sek ről. Az Is ten mun ká já ba
ve tett alap ve tő bi za lom el le né re a krí -
zis hely ze tek ben meg ta pasz talt fe -
szült ség fel ol dá sa nem könnyű. Egy -
más bá to rí tá sá ra, a test vé ri szó ra is
nagy szük ség van, s ta lán ar ra is, amit
a kon fe ren cia elő adó i tól kap hat tunk.
Ez pe dig an nak be mu ta tá sa, hogy a
lu the ri teo ló gi án és ál ta lá ban a re for -
má ció ta ní tá sán ne vel ke dett hí vő
em ber nek a vál sá gok ide jén is ki emelt
sze re pe és fe le lős sé ge van. Azok a
tör té nel mi és je len bé li pél dák, me lyek
ar ról szól tak, hogy a pro tes táns több -
sé gű or szá gok gaz da sá gi ál la po ta
jobb, kör nye zet tu da tos sá ga na gyobb,
mint a más val lá si do mi nan ci á jú ál -
la mo ké, min den kép pen bá to rí tó. De
bá to rí tó az is, hogy kö zös sé ge ink
ké pe sek a meg úju lás ra, kín ló dá suk -
ban sem ve szí tik el a célt, ké pe sek fel -
is mer ni – még ha oly kor túl ké sőn
is –, hogy a vál sá gok oka a Te rem tő
el len fel lá zadt em ber.

A Bib lia le for dí tá sa meg nyi tot ta az
utat a tu dás hoz, fe le lős fel nőt té tet -
te a ke resz tény em bert. Le he tő vé
tet te szá má ra, hogy ne má sok ma gya -
rá za tá ból, ha nem tisz ta for rás ból
me rít sen. A fe le lőt le nül al kal ma zott
tu dás ve ze tett a vál sá gok hoz, me lyek -
nek meg ér té se, sőt ta lán meg ol dá sa
is a pro tes táns hí vő sa já tos le he tő sé -
ge s egy ben fe le lős sé ge is. A szá mí -
tó gé pen vi rí tó meg ha ra pott al ma a
Lu ther-ró zsá val együtt le het iga zán
ha té kony, s fi gyel mez tet het ar ra,
hogy mi re is ér de mes rá ke res ni: pél -
dá ul ar ra a két szó ra, hogy Lu ther és
al ma fa. Szá mos vál to zat ban je le nik
így meg a re for má tor nak tu laj do ní -
tott mon dat: „Ha tud nám, hogy hol -
nap el pusz tul a vi lág, ak kor is ül tet -
nék egy al ma fát.” Ez a mi re mény sé -
günk vál sá gok ide jén. A tu dás nak e
Lu ther-fé le al má já ba min dig ér de mes
be le ha rap ni.

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos fel ügye lő je

Ha ra pás az al má ba
g Prh le Ger gely

b Min den kit érin tő kér dést, ne ve -
ze te sen a vál ságot vá lasz tot ta az
idei or szá gos fel ügye lői kon fe -
ren cia elő adá sa i nak és be szél ge -
té se i nek alap já ul Prőh le Ger -
gely, egy há zunk or szá gos fel -
ügye lő je és szer ve ző tár sa, Zász -
ka licz ky Zsu zsan na. A no vem -
ber 4. és 6. kö zött meg tar tott ta -
lál ko zón a több mint öt ven
részt ve vő a meg hí vott elő adók
se gít sé gé vel igen sok ré tű en –
megoldásokat is keresve – jár ta
kö rül a té mát a rév fü lö pi Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban.

Vál ság tü ne tek a bib li ai
tör té ne tek ben
Jó nás alak já ban sok szor a lel ké szek és
a fel ügye lők is ma guk ra is mer het nek
– hú zott pár hu za mot Az en ge det len -
ség okoz ta vál ság cí mű pén tek esti
nyi tó áhí ta tá ban Fa bi ny Ta más észa -
ki egy ház ke rü le ti püs pök. Hi szen
oly kor vo na kod va tel je sí tik a rá juk bí -
zott fel ada tot, más kor pe dig ma guk
sem hisz nek pré di ká ci ó juk meg té rés -
re in tő ere jé ben vagy a hí vek kö zött
vég zett szol gá la tuk ered mé nyé ben.

Amint Jó nás, úgy Il lés sem volt Is -
ten el hí vott „min ta szol gá ja” – mu ta -
tott rá Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
A ki ful la dás (ered mény te len ség) vál -
sá ga cí mű szom bat reg ge li áhí ta tá ban.
A Szent írás a ben ne sze rep lő min den
em bert a ma ga tel jes sé gé ben – hi bá -
i val és elő nye i vel együtt – hoz za sze -
münk elé, és ez le het a mi re mény sé -
günk is – foly tat ta a gon do la tot a lel -
ké szi ve ze tő. Il lés jó pél da le het szá -
munk ra, hogy az Úr még ak kor is ad
egy újabb esélyt, ami kor a szol gá la -
tunk ban el fá ra dunk, meg fá ra dunk,
vagy eset leg erőnk vé gé re ju tunk,
aho gyan Il lés is a re kettye bo kor alatt.

Men tá lis, sze mé lyes és csa lá di
vál ság több fé le né zet ből
A pén tek es ti nyi tó elő adás a kér dést
pszi cho ló gi ai szem pont ból jár ta kö -
rül. Rét he lyi Já nos or vos, pszichiáter,
a Sem mel weis Egye tem Pszi chi át ri -
ai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká já nak ad -
junk tu sa el mé le ti sí kon te kin tet te
át a lé lek ta ni krí zis tí pu sa it, azok jel -
lem ző it. Szót ej tett a Gerald Cap lan
ne vé hez fű ző dő krí zis kon cep ci ó ról,
amely sze rint egy vá rat lan ese mény
(pél dá ul vesz te ség, kap cso la ti konflik -
tus stb.) ha tá sá ra krí zis be ke rü lő
em ber kény te len szem be néz ni a ve -
szé lyez te tő kö rül mé nyek kel, és nem
tud ja al kal maz ni a ko ráb ban már
be vált prob lé ma meg ol dó sé má kat.

Rö vi den is mer tet te az Erik Erik son
fej lő dés pszi cho ló gus ál tal ki dol go zott
fej lő dé sivál ság -mo dellt is. En nek ér -
tel mé ben éle te so rán min den em ber
át megy azon a nyolc ki emelt élet cik -
lus vál tá son, ame lyek ál tal az élet fel -
té te lei meg vál toz nak, ezek pe dig krí -
zis hely ze te ket te remt het nek.

Az elő adás ban em lí tett har ma -
dik krí zis mo dell a Gerald F. Ja cob son
ne vé hez fű ző dő úgy ne ve zett krí zis -
mát rix volt. Ez a fen tebb em lí tett két
mo dell öt vö ze te. Vagy is ha va la mely
élet cik lus vál tás sé rü lé keny idő sza ká -
ban egy vá rat lan trau ma éri az
embert, ak kor az il le tő fo ko zot tan ve -
szé lyes ál la pot ba ke rül het. Ez eset ben
nem rit kák az ön gyil kos sá gi kí sér le -
tek sem.

Az el mé le ti hát tér át te kin té se után
Rét he lyi Já nos fel hív ta a fi gyel met ar -
ra: gyü le ke ze te ink, kö zös sé ge ink se -
gít sé get je lent het nek a krí zis be ju tott
em be rek szá má ra. A vi szony lag kis
lét szá mú egy ház csa lá di as jel le gé ből
fa ka dó kap cso la ti há ló po zi tív, se gí -
tő ere jét nem csak a kö zös sé gek hez
tar to zó hí vek él he tik át, ha nem kí vül -
ál ló rá szo ru lók is. Ehhez azonban a
krí zis szituációkban alkalmazható
meg ol dá sok végiggondolása szük -
sé ges. Jó len ne, ha az őszin te nyi tott -

ság jel le mez né kö zös sé ge in ket, ahol
a ta gok nem el rej tik prob lé má i kat,
ha nem bát ran mer nek se gít sé get
kér ni – zár ta gon do la ta it az elő adó.

Vál ság a hi va tás ban
Rét he lyi dok tor el mé le ti elő adá sát a
gya kor lat ban Jo hann Gyu la csö mö -
ri evan gé li kus lel kész re fe rá tu ma
egé szí tet te ki. A lel ki pász tor – aki
men tál hi gi é nés szak em ber vég zett -
sé get is szer zett – há rom év vel ez előtt
lel ké szek kö zött, öku me ni kus kör ben
vég zett egy fel mé rést, en nek né hány
ada tát osz tot ta meg a kon fe ren ci án
részt ve vő fel ügye lők kel, e he lyütt
azon ban csak né hány ele mét van
mó dunk ban meg em lí te ni.

A meg kér de zett nyolc in ter jú -
alany mind egyi ke ki emel te pél dá ul a
lel ké szi mun ká ja so rán meg ta pasz -
talt, így szá má ra akár krí zis hely ze tet
te rem tő el ma gá nyo so dást, el szi ge te -
lő dést, a se gí tő há ló hi á nyát vagy az
el vá rá sok nak va ló kény sze rű meg fe -
le lést. A mun ka kö rül mé nye ik ből fa -
ka dó prob lé má ik ról szól va egy ki vé -
tel lel mind annyi an em lí tet ték a tisz -
tá zat lan ke re te ket vagy a team- (csa -
pat-) mun ka hi á nyát. Meg ol dá si le -
he tő ség ként a meg kér de zett lel ki -
pász to rok mind egyike meg je löl te a
gyó gyí tó, bi zal mi lég kört, ha tan élő
is ten kap cso lat ban lát ták az egyik le -
het sé ges ki utat, de az ön is me re ti
cso port mun ka és a sze mé lyes lel ki -
gon do zó tá mo ga tá sa is fon tos prob -
lé ma meg ol dá si mód nak tűnt.

Glo ba li zá ció és vál ság
A szom bat dél előtt el ső elő adá sa az
eu ró öve zet vál sá gá nak oka it vet te
sor ra. Cséf al vay Zol tán, a Nem zet -
gaz da sá gi Mi nisz té ri um ál lam tit ká -
ra re fe rá tu má ban ki emel te (ké pün -
kön), Eu ró pá ban jól meg fi gyel he tő a
te u ton, pro tes táns észa ki és a ka to -
li kus dé li or szá gok mun ka eti ká ja
kö zöt ti kü lönb ség.

Sze mé lyes krí zis től
a glo bá lis gon do kig

Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja

f Folytatás a 13. oldalon
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b El múlt he ti anya gunk ban a püs -
pö kök szol gá lat ba ál lí tá sá nak
el vi kér dé se i vel fog lal koz tunk,
majd rá tér tünk az ün ne pi li tur -
gia el ső ré szé re. Mi vel a püs pök
a tisz ta ta ní tás őre is az egy ház -
ban, a szol gá lat ba in du lá sa kor
egy ma ga mond ja fenn han gon a
gaz da gabb for má jú Ni ce ai hit -
val lást, ame lyet köz vet le nül a
püs pö ki es kü kö vet.

A püs pö ki es kü ese té ben is – mint
min den li tur gi kus es kü for mu lá nál –
a lé nyeg a lel kü let, a szán dék: Is ten
ne vé nek se gít sé gül hí vá sa. Ezt fe jez -
te ki a ré gi es „Is ten en gem úgy se gél -
jen”, és ezt mond ja a mai for ma: „Is -
ten se gít sen er re en gem.” Az es kü
szö ve ge tö mö rít ve tar tal maz za a
püs pö ki szol gá lat em be ri ol da lát, a
fel ada to kat, a kész sé get, az igye ke ze -
tet, a hoz zá ál lást. Ér de mes hát vé gig -
gon dol ni a kö vet ke ző mon da tok
min den egyes ré szét: „Én …. / es kü -
szöm az élő Is ten re, / aki Atya, Fiú,
Szent lé lek, / Szent há rom ság egy igaz
Is ten, / hogy püs pö ki szol gá la tom ban
/ tel jes erőm mel / és min den te het -
sé gem mel / egy há zunk ja vát szol gá -
lom. / Egy ház ke rü le tün ket lel ki pász -
to ri sze re tet tel kor mány zom, / a fel -
ügye le tem alá tar to zó lel kész test vé -
re i met és mun ka tár sa i mat / szol gá -
la tuk ban tá mo ga tom, / test vé ri kö -
zös sé gü ket épí tem; / a li tur gia rend -
jén / és az ige szol gá lat evan gé li u mi
tisz ta sá gán őr kö döm, / egy há zi éle -
tünk jó rend jét és bé ké jét / a ne kem
adott is te ni ke gye lem / és em be ri erő

mér té ke sze rint / hű ség gel mun ká -
lom. / Is ten se gít sen er re en gem.” E
sza vak ra – ahogy az is ten tisz te le ten
is min den rész be fe je zé sé nél he lyes
len ne – a gyü le ke zet mond ja rá az
áment.

Az es kü el mon dá sa után a sta fé -
ta bot át adá sá nak fon tos és szép pil -
la na ta kö vet ke zik, ami kor a hi va ta -
lát le té vő püs pök kéz be ve szi az ol -
tá ron fek vő ke resz tet, és át ad ja, il let -
ve a be ik ta tott püs pök nya ká ba
akaszt ja. Az egy ház foly to nos sá gá -
ból va la mi lát ha tó vá vá lik eb ben az
ese mény ben. A nyu ga lom ba vo nu -
ló püs pök a kö vet ke ző sza vak kal
te szi mind ezt: „Most pe dig vedd fel
a ke resz tet! Vé gezd püs pö ki szol gá -
la to dat a ke reszt je lé ben, nézz a
meg fe szí tett és fel tá ma dott Krisz tus -
ra, és ve zesd hoz zá a re ád bí zot ta -
kat!” Majd ez zel a mon dat tal zár ja:
„Krisz tus bé kes sé ge le gyen ve led,
püs pök test vé rem!”

A püs pök szen te lés li tur gi á já nak
„szí ve kö ze pe” a kéz rá té tel lel va ló
meg ál dás. Ez is azt mu tat ja, hogy fon -
tos az em be ri el ha tá ro zás, fon tos az
is, hogy ezt a kér dé sek re va ló fe le let -
ben, a kéz adás ban meg erő sí tik, és
fon tos az Is ten ne vét se gít sé gül hí vó
fo ga da lom té tel, de a leg fon to sabb
nem ez, ha nem az Is ten cse le ke de te
raj tunk. Hisszük, vall juk és ta pasz tal -
juk, hogy a kö zös ség vá lasz tá sát, az
em be ri dön tést Is ten az ál dás ban pe -
csé te li meg. Ő az, aki Szent lel két ad -
ja a kéz rá té tel ben, és ere jét, aján dé -
ka it, man dá tu mát ad ja az ál dás ban.
A kulcs mon dat te hát Is ten sza va,
amely – a Szent írás ta nú sá ga sze rint
– el ső ként Áb ra hám nak hang zott

el ilyen for má ban: „…meg ál da lak, (…)
és ál dás le szel.” (1Móz 12,2) A li tur -
gi á ban pe dig így for má ló dik: „Az
Úr áld jon meg té ged, hogy ál dás
légy so kak üd vös sé gé re!”

Ősi ke resz tény rend sze rint az ál -
dás és a kéz rá té tel né ma csend ben
zaj lott. Min den nél be szé de sebb ez a
csend. A ma gas fe szült ség ben tör té -
nik va la mi… ami sza vak kal alig ki fe -
jez he tő. Árad a Szent lé lek.

Ké sőb bi ko rok ban a szen te lést
vég ző püs pök kéz rá té tel lel mond ta
el a szen te lé si imát (ezt sem han go -
san), s a töb bi püs pök né ma kéz rá -
té tel lel ad ta to vább a szent szol gá lat
ka riz má ját az új püs pök társ nak.

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te -
te kéz be ad ja az ál dó igék gyűj te mé -
nyét, de úgy, hogy min den ige vé gén
el hang zik az alap ve tő ál dó mon dat:
„Az Úr áld jon meg té ged, hogy ál dás
légy so kak üd vös sé gé re!” Eze ket az
igé ket – nem rög tö nöz ve, ha nem
ékes, jó rend ben – a je len le vő püs -
pö kök és a ke rü let es pe re sei, va la -
mint az öku me né egy ház ve ze tő szin -
tű kép vi se lői mond ják kéz rá té tel lel,
az ál dás vé gén pe dig a be ik ta tott
hom lo ká ra hü velyk uj juk kal ke resz -
tet raj zol nak. Ez után pe dig az összes
je len lé vő püs pök és or di nált lel kész
együtt ének li: „Erő sítsd meg, Is te -
nünk, amit cse le ked tél ér tünk…”

A Con fir ma után hang zik az új
püs pök be kö szön tő ige hir de té se. A li -
tur gi ai bi zott ság nem örül an nak a fo -
lya mat nak, amely most már ter mé -
sze tes nek lát szó mó don össze mos sa
a li tur gi kus és jo gi ese mé nye ket.
Ezért azt ja va sol ja, hogy a püs pö ki
szék fog la ló be széd le he tő leg kü lön al -

kal mon han goz zék el. A püs pö ki
szol gá lat ele jén el ső sor ban Is ten igé -
je áll jon, mint ahogy a püs pök ki emelt
fel ada tai kö zé tar to zik az ige hir de tés,
an nak vég zé se és a fel ügye le te a rá bí -
zot tak közt. A be kö szön tő ige hir de -
tés al kal mat ad ar ra, hogy Is ten kül -
döt te ként szó lal jon meg, s fo gal maz -
za meg man dá tu má nak lé nye gét, a
ne ki adott is te ni fel ada tot, azt az
aján dé kot, ame lyet Is ten raj ta ke -
resz tül sze ret ne szét osz ta ni nyá já ban.
A szék fog la ló be széd, a kö szön tők
ide ge nek az is ten tisz te let lé nye gé től,
mű fa juk ban je len tő sen el tér nek a li -
tur gia és az ige hir de tés mély sé gé től.
Ezért nem csak prak ti ku sabb, de az
ügy höz il lőbb is, ha az is ten tisz te le -
ten is ten tisz te let zaj lik, a jo gi és ud -
va ri as sá gi rész pe dig el kü lö nül at tól.

Vé gül hadd áll jon itt az ün ne pi is -
ten tisz te let egye te mes kö nyör gé sé -
nek egyik hang sú lyos mon da ta,
amely eb ben a hely zet ben is se gít jól
lát ni az egy ház lé nye gét, kül de té sé -
nek, szol gá i nak, ve ze tő i nek tit kát: „Úr
Jé zus Krisz tus! A ti ed min den ha ta -
lom mennyen és föl dön: te kints
gyen ge sé ge i vel küz dő egy há zad ra, és
ru házd fel erőd del! Tel je sítsd ígé re -
te det, és küldd el Szent lel ke det, hogy
hű ta nú id le hes sünk sza vunk kal és
éle tünk kel!”
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

„Ál dás légy so kak üd vös sé gé re”
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Az öröm szü lők az ol tár hoz kí sé rik
gyer me ke i ket, hogy egy új szö vet ség
köt tes sék a föl dön és a menny ben.
Öröm könnyek szök nek a sze mek be,
mert túl csor dul a bol dog ság, öröm -
tán cot já runk. A hét köz na pok ter he
ma nem szá mít, ma ki lé pünk a vi sel -
tes éle tünk ből. A gyer me kek ug rál nak
örö mük ben, majd ki ug rok a bő röm -
ből én is. Min den ki szép a leg szebb ru -
há já ban, a leg szebb ék sze re i vel, a
szív ből jö vő, gyön gyö ző ne ve té sé vel.
Ki mond ha tat lan öröm töl ti el a nász -
né pet, min den ki eszik-iszik, bő ség ben
ün ne pel. Ma ün ne pe lünk. Ez a sze re -
tet, a kap cso lat, az élet to vább adá sá -
nak ün ne pe. Új szö vet ség köt te tett.

Lu kács evan gé li u má nak kulcs sza -
va az öröm. Jé zus a nyil vá nos mű kö -
dé sé nek kez de tén – Lu kács írá sa
sze rint – is ten tisz te let re ment a sa -
ját zsi na gó gá já ba, ahol pré di kál ni
kez dett, még pe dig nagy örö möt hir -
de tett. Ézsa i ás pró fé ta köny vé ből
ép pen ezt a (61.) fe je ze tet ol vas ta fel,
mely így kez dő dik: „Uram nak, az Úr -
nak lel ke nyug szik raj tam, mert fel -
kent en gem az Úr. El kül dött, hogy
öröm hírt vi gyek az alá za to sak nak,
be kö töz zem a meg tört szí ve ket, sza -
ba du lást hir des sek a fog lyok nak és
sza ba don bo csá tást a meg kö tö zöt tek -
nek.” Jé zus ez zel azt mond ja ma gá ról,
hogy ő a Fel kent, a Mes si ás, a Krisz -
tus, az Is ten Fia, a nép mennyei Ki -
rá lya. Ez zel nagy ve szély be ke rül,
el ker ge tik, és le akar ják ta szí ta ni egy
szik lá ról. Koc ká za tos ilyet ál lí ta nia
ott hon, ott, ahol min den ki is me ri őt
gyer mek ko rá tól kezd ve.

Ke vés bé koc ká za tos ilyen öröm hírt
ál lí ta ni egy új ság ha sáb ja in. Hi szen így
sen ki sem ke rül het nagy ve szély be,
sen ki nek sem tá mad ne ki az el ke se -

re dett kö zös ség ezek kel a sza vak kal:
„Az élet re mény te len, ki út csak a sír,
a fi a ta lok nak eset leg kül föl dön.” Bár -
mily dü hí tő ez, Jé zus még is el mond -
ja itt, az új ság ha sáb ja in is, hogy mi -
lyen a vi lág jö vő je: „Be le ki ál tom a vi -
lág ba az Úr jó ked vé nek esz ten de jét, Is -
te nünk jó vá té te lé nek nap ját, meg vi -
gasz ta lok min den si rán ko zót.”

Ki mer ne ha za men ni a de presszi -
ó já ról, szo ron gá sa i ról el hí re sült or -
szág ba, hogy va la mi öröm hírt mond -
jon a töb bi ek nek? Nem va la mi olyan
gyen ge üze ne tet, mint ami vel az
egyik ba rá tom kez dett vi gasz tal ni a
mi nap: „Ha va la mi ba jom van, és már
kez de nék el ke se red ni, van egy jó
mód sze rem. Azok ra gon do lok, akik -
nek még ná lam is rosszabb a hely ze -
te. A haj lék ta la nok ra pél dá ul, az
min dig be jön. Rög tön job ban ér -
zem ma gam!” Et től né ha én is job ban
ér zem ma gam, de ez a vi gasz na gyon
gyen ge lá ba kon áll. Eb ben a vi lág ban
min den re la tív. Ha mar vissza tér nek
a nyo masz tó gon do la tok, mert ez a
gyen ge vi gasz nem re mény. Nem
fe lel ar ra a kér dés re, hogy mi vár rám.
Mi lesz ve lünk? Ki mer még vál to zást
ígér ni? Ki az, aki re mél ni mer eb ben
a gyá szos vi lág ban?

A ke se rű mon da tok zu ho gá sát
meg ál lít ja egy fi a tal em ber. Szót kér
vi lá gunk ban a he lyi ács fia, aki még
nem bi zo nyí tott sem mit, de te le van
re ménnyel, aki le he tő sé ge ket lát ma -
ga előtt. Fel áll, oda megy az ol va só -
pult hoz, és ezt mond ja: „Én va gyok.
Itt va gyok. Szól ni me rek. Azért szó -
lok, mert öröm hí rem van, és ezt be -
le ki ál tom a vi lág ba.”

Azért ez bá tor do log. Ez a hit bá -
tor sá ga. Mert ez a fi a tal em ber re -
ményt hoz ne künk és min den ki nek.

Re ményt a re mény te len ese tek -
nek. Re ményt an nak, aki ről min -
den ki le mon dott, aki már el ját szot -
ta az esé lyét. Aki már sem mi re sem
jó, sen ki nek sem kell. Aki temp lom -
ba jár úgy, hogy nem re mél vál to zást.

Re ményt a sí ró nak, aki ma gá ra
vet te a si ra tók ősi hi va tá sát. Aki nek
min den sír ni va ló szo mo rú ság ra sze -
me van, és megy si rat ni. Megy gyá -
szol ni, és gyá szol ja min den ben azt,
ami va la ha tő le ve szett el. Va la mit el -
ve szí tet tem, és ma gam let tem el ve -
szett. El ve szett sé gé be me rül ve sen -
kit és sem mit nem hall, csu kott
szem mel zo kog, de ez a krisz tu si ki -
ál tás egy szer csak ki zök ken ti a ma -
gá nyá ból. Fel kell emel nie a fe jét. Ki
kell nyit nia a sze mét. „Szólt hoz zám
va la ki? Fon tos va gyok va la ki nek?”

Re ményt an nak, aki szen ve dé lyé -
nek a fog lya, már nem is hall mást
kör nye ze té től, csak hogy ez nem
me het to vább, már ő sem tud más -
ra gon dol ni, de még is min dig új ra és
új ra ugyan azt a kört fut ja le. Már szé -
dül, de nem bír meg áll ni. És ak kor el -
ér hoz zá a hang. Egy ko moly és fáj -
dal mas ki ál tás, a rész vét üvöl té se, és
ak kor meg kell áll ni. Fi gyel ni kell.

Re ményt an nak, aki meg szo rult,
úgy ér zi, hogy anya gi ke re tei túl
szű kö sek, pe dig min den ki túl so kat
vár el tő le, min den ki töb bet akar, és
ez ki bír ha tat lan. A krisz tu si ki ál tás át -
jut a zárt ke re te ken, és a meg szo rult
em ber egy szer csak oda lép az ab lak -
hoz, szé les re tár ja, mert lát ni akar ja,
hogy ki szól.

Re ményt a sze rel me sek nek, akik
nem mer nek be le vág ni va la mi új ba,
mert annyi bi zony ta lan ság van kö rü -
löt tük. A tu dó sok tól hal lot ták, hogy
ka taszt ro fá li san össze om lott a jö vő. De

ez a ki ál tás biz to san hir de ti, hogy van
jö vő, hogy lesz to vább, hogy van élet.

A ki ál tás olyan han gos, hogy nem
le het nem hal la ni, mert min den
szen ve dő ben Ő ki ált, min den él ni
aka ró ban, el ve szett ben, fo goly ban
és sa rok ba szo rí tott ban Ő ki ált. Jé zus
Krisz tus be le ki ált ja a vi lág ba az evan -
gé li u mot ak kor is, ha ez dü hít né me -
lye ket, ak kor is, ha meg ölik ér te.
Mert az ő igaz sá ga az, hogy van re -
mény. Mert ez az igaz ság, ez a va ló -
ság, a re a li tás, mely Is ten ben gyö ke -
re zik. Is ten ből mint ter mő föld ből
sar jad ki. Hoz zá tar to zik az Úr lé nye -
gé hez. Er re a va ló ság ra vá gyunk. 

Vá gyunk a va ló ság ra, amely nem
re la tív, ha nem re á lis. Is ten ben sze ret -
nénk lát ni a vi lá got. Is ten szá já ból sze -
ret nénk hal la ni a vi lá got. Sze ret nénk
va la mit meg tud ni tő le esé lye ink ről és
le he tő sé ge ink ről, vá gya ink ról és kö -
zös cél ja ink ról. Ak kor ta lán töb bet tu -
dunk meg ön ma gunk ról, kö zös sé -
günk ről, ar ról, hogy van-e re mény
szá munk ra itt és most. Ak kor ta lán
be le kós tol ha tunk az üd vös ség be.

Az is te ni szó ra, vi lág kép re, vi lág -
lá tás ra szom ja zom, hogy vég re ki -
mond has sam: „Nagy örö möm te lik az
Úr ban, víg öröm re in dít Is te nem,
mert az üd vös ség ru há já ba öl töz te tett,
az igaz ság pa lást ját te rí tet te rám,
mint vő le gény re, ki föl te szi fej dí szét,
mint meny asszony ra, ki föl rak ja ék -
sze re it.” Eb ben a szel lem ben új szö -
vet ség köt te tik a föl dön. Min den ki hi -
va ta los az ün nep re, hogy igyon a túl -
csor du ló po ha rak ból, és egyen a föld
ter mé sé ből. Min den ki Krisz tus ban
ün ne pel, mert te rí tett asz ta la hir de ti
az öröm hírt, az igaz va ló ság ízét.

g Bol ba Már ta
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Re á lis re mény
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„A ke resz tyén em ber szá má ra nincs
ked ve sebb gon do lat, mint hogy Is ten -
ben él jen. Ez zel van el fog lal va egész
éle té ben. Így az tán jö het a nagy nap
bár mi kor, tud ja, hogy Ura jön, s
meg vál tást hoz. Ez a vi gasz ta lás azon -
ban egye dül a ke resz tyént il le ti.”

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Is te nünk! Sze ret nénk most csönd ben
eléd lép ni. Te jól lá tod, mi lyen uta kon
jöt tünk ma hoz zád, mi lyen gon do la tok,
gon dok, örö mök, mi lyen kér dé sek la -
koz nak szí vünk ben. Hoz zád for du lunk
most, aki úti tár sunk ká sze gőd tél, és azt
ígér ted, ve lünk ma radsz min den na pon
a vi lág vé ge ze té ig. Ké rünk, hadd érez -
zük meg je len lé ted ere jét ma és a hét -
köz na pi pil la na tok ban egy aránt. 

Se gíts, hogy né ped tag ja i ként sze -
re te ted ta nú i vá le gyünk ott, aho vá
kül desz és ahol he lyün ket ki je lö löd.
Add, hogy aján dé ka i dat, ál dá sa i dat,
ame lyek ben ré szünk le het, szí ve sen
meg osszuk, to vább ad juk em ber tár -
sa ink nak. Tégy min ket kö ve te id dé,
akik evan gé li u mo dat hir de tik szó val
és tet tek kel – ott hon, mun ka he lyen,
is ko lá ban és amer re csak jár nak.

Kö nyör günk hoz zád a szen ve dő -
kért. Azo kért, akik ne héz ter he ket ci -
pel nek, aki ket gon dok nyo masz ta -
nak, be teg sé gek tör nek le. Azo kért,
akik ki lá tás ta lan nak lát ják a jö vőt és
azo kért is, akik szá má ra csak a föl di
élet va ló sá ga lé te zik. 

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
ter mé sze ti csa pá sok, há bo rúk ál do -
za ta i vá vál tak és vál nak, akik el -
vesz tik sze ret te i ket. Kö nyör günk a
ha lál ré vén ál ló kért, hogy bé kes sé get
ta lál ja nak te ben ned. Kö nyör günk
ezért a fel seb zett föld go lyón kért,
ahol annyi em be ri ön zés és gyű lö let
ural ko dik, ahol sok em ber tár sun kat
té vesz te nek meg ha mis cé lok, esz -
mék, és nem is mer nek föl té ged: az
élet For rá sát, a Me ne dé ket, a Célt.

Kö nyör günk sze ret te in kért: kö -
szön jük, hogy egy más mel lett áll ha -
tunk, hogy aján dék ká, tá masszá, rád
mu ta tó jel lé le he tünk egy más szá má -
ra. Se gíts, hogy min den dol gunk
sze re tet ben men jen vég be.

Kö nyör günk hoz zád sa ját ma gun -
kért: erő síts min ket a jó ért, iga zért va -
ló küz del me ink ben, állj mel lénk a
szen ve dés ben és a meg pró bál ta tá sok
kö zött. Ta níts, hogy egye dül hoz zád
me ne kül jünk, ke resz ted re néz zünk,
és be le ka pasz kod junk ir gal mas sze -
re te ted be. Se gíts, hogy ko mo lyan
ve gyük íté le ted va ló sá gát, de ké rünk,
légy mel let tünk, és sza ba díts meg a
két ség be esés től.

Ké rünk té ged, Is te nünk, tel je sítsd
be raj tunk ígé re te i det! Add, hogy már
most át él jük a te egy szer re je len lé vő
és maj dan el jö ven dő or szá god örö -
mét, ami kor a te ne ved ben va gyunk
együtt, a te aka ra to dat cse le ked jük,
és ne ked adunk há lát sok fé le aján dé -
ko dért. Légy ve lünk, ve zess min -
ket, hogy Jé zus láb nyo má ba il lesz -
ked jen az éle tünk. 

Bé kes sé ge det és ál dá so dat kér jük
csa lá dunk ra, ott ho na ink ra, sze ret te ink -
re, or szá gunk ra és az egész vi lág ra.
Egye dül rád van szük sé günk. Jöjj el, jöjj
új ra el – sza ba dí tá so dat hoz va! Ámen.

Oratio
œcumenica
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b Nem csak temp lo muk alap kö vé nek száz
év vel ez előt ti el he lye zé sé ről em lé kez tek
meg a re for má ció nap ján a pusz ta föld vá -
ri evan gé li ku sok, de egy út tal ma guk is
alap kö vet tet tek le. A Bé kés me gyei te le -
pü lé sen a ta valy le égett pa ró kia he lyén új
lu the rá nus gyü le ke ze ti köz pont épül. 

Amint la punk is be szá molt ró la, 2010. de cem -
ber 4-én tűz ütött ki a pusz ta föld vá ri evan gé -
li kus pa ró ki án. Az il le té kes egy há zi szer vek már
a tél fo lya mán bon tás ra ítél ték a meg le he tő sen
rossz mű sza ki ál -
la po tú épü le tet. 

Idén már ci us -
ban egy bú csú-is -
ten tisz te let ere jé -
ig a hí vek egy szer
még vissza lá to gat -
tak az ad dig ra
már ki ürí tett –
ko ráb ban gyü le -
ke ze ti ház ként és
lel ké szi hi va tal -
ként is funk ci o -
ná ló – épü let be,
hogy az tán meg -
in dul jon a száz -
öt ven éves in gat lan bon tá sa. 

Az új gyü le ke ze ti köz pont alap ja it ok tó ber -
ben kezd ték el ás ni, és a meg kez dett mun ká -
ra nap ra pon to san a temp lom alap kő le té te lé -
nek szá za dik év for du ló ján, ok tó ber 31-én kér -
ték Is ten ál dá sát.

Ri bár Já nos, a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
es pe re se 1Kor 3,11 alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben több ször is Is ten ke gyel mé re mu ta tott rá.

„A temp lom to rony min dig irány tű, tá jé ko zó -
dá si pont; le gyen akár a Szent Pé ter-szé kes egy -
ház, a köl ni dóm vagy ép pen egy fa lu si temp -
lom” – mond ta az ige hir de tő. Az es pe res utalt
a gyü le ke ze tet ért csa pás ra is: „A tény, hogy a
tűz mar ta lé ka lett a ré gi paplak, Is ten íté le tes
fi gyel mez te té se ként is ér té kel he tő. Ugyan ak -
kor Is ten fan tasz ti kus ke gyel me, hogy újat
kezd he tünk” – foly tat ta. „Együtt sír tunk,
együtt imád koz tunk, együtt eről köd tünk, hogy
tör tén jen vég re va la mi. Mert nem ter mé sze tes,
hogy ak kor, ami kor or szág-vi lág pénz szű ké ben
van, új gyü le ke ze ti komp le xum épül jön. Ez nem
ter mé sze tes, ez ma ga a ke gye lem.”

Az is ten tisz te let vé gén az ün nep lők egy
üveg ből ké szült „idő kap szu lát” he lyez tek el az
épülő gyü le ke ze ti te rem be já ra tá nak alap já hoz.
A jö vő nek szánt, „más fél li ter nyi” üze net tar -
tal maz za töb bek kö zött he ti la punk és a me gyei
na pi lap ak tu á lis szá mát, egy – a ré gi pa ró ki án
ké szült – fény kép fel vé telt, né hány pénz ér mét
és az ün ne pi al ka lom részt ve vő i nek alá írá sát.

g -ó - -a

„Ez nem ter mé sze tes…”
Pusz ta föld vá ri ju bi le um – épí té si te rü le ten

b Re for má ció nap ján ik tat -
ta be Kon dor Pé ter, a Ke -
let-bé ké si Egy ház me gye
es pe re se a med gyes egy -
há zai evan gé li kusok új
lelkészét, Zsí ros And rást.
A gyü le ke zet meg vá lasz -
tott új lel ki vezetője – aki
ko ráb ban az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men
vég zett egye te mi lel ké szi
szol gá la tot – nem is me -
ret len vi dék re ér ke zett:
a dél ke let-al föl di kis vá -
ros ka az ő egy ko ri szü lő -
fa lu ja. Fe le sé ge, Zsí ros
Lil la, akit au gusz tus ban
szen tel tek lel késszé, a
szom szé dos Csa nád apá -
cán vég zi majd a be osz -
tott lel ké szi te en dő ket.

Az ünnepi istentiszteleten
1Móz 26,3a alap ján tar tott
ige hir de té sé ben Kon dor Pé ter
ar ra biz tat ta az egy ko ri ott ho -
ná ban most szol gá la tot vál la -
ló lel kipásztort, hogy bár ha -
za tért, még is ma rad jon jö ve -
vény ezen a föl dön ab ban az
ér te lem ben, aho gyan mind -
annyi an jö ve vé nyek va gyunk:
ne ku tas suk en nek a vi lág nak
a mu lan dó ér té ke it, és ne ra -
gasz kod junk hozzájuk. Ha e
he lyett az örök ké va lót ke res -
sük, Urunk ve lünk lesz, és
meg áld ben nün ket. Így le het
majd ál dás a jö ve vény ként

ott ho ná ban szol gá ló lel kész
éle tén és mun ká ján is.

Zsí ros And rás ige hir de té sé -
nek alap ja Jn 15,16–17 volt.
„Bi zo nyá ra el ment a jó zan
eszem” – kezd te pré di ká ci ó -
ját, és e meg hök ken tő mon -
dat tal ál lí tot ta szem be a szü -

lő he lyén vál lalt szol gá la ta kap -
csán a jó zan ész ve zet te sa ját
aka ra tot az Is ten hí vá sá nak
en ge del mes ke dő szív út já val.
Az Is ten ál tal ki vá lasz tott és
el hí vott nép „ész nél kül”, tisz -
ta szív ből kell, hogy kö ves se az
Urat: így tölt jük be fel ada tun -
kat, a sze re tet pa ran csát –
hang zott az ige hir de tés fő
üze ne te.

Az is ten tisz te let után ün ne -
pi köz gyű lé sen kö szön töt te a
gyü le ke ze tet és an nak új lel ké -

szét a Nyu gat-bé ké si Egy ház -
me gye es pe re se, Ri bár Já nos;
Pát kai Ró bert nyu gal ma zott
püs pök, a Ma gya rok Ang li ai
Országos Szö vet sé ge ala pí tó
el nö ke; Med gyes egy há za vá -
ros pol gár mes te re, Ruck Már -
ton, va la mint a gyü le ke zet ko -

ráb bi lel ké szei:
Ha la si Lász ló és
Ve res Ra vai Csa -
ba End re. Egy há -
zunk püs pö kei és
szá mos lel ké sze
mel lett te le fo non,
il let ve le vél ben
küld te el kö szön -
té sét dr. Rück
And rás, a Ke let-
bé ké si Egy ház -
me gye fel ügye lő -
je; dr. Sza bó La -
jos, az Evan gé li -
kus Hit tu do má -
nyi Egye tem rek -
to ra; dr. Ná nai
Lász ló fi zi kus, a
Sze ge di Tu do -

mány egye tem pro fesszo ra, a
lel kész egy ko ri gim ná zi u mi
igaz ga tó ja és Né meth Mi hály
mag ló di lel kész, Zsí ros And -
rás középiskolai hit ok ta tó ja.

A köz gyű lés után sor ke rült
a nyár fo lya mán fel újí tott lel -
kész la kás meg ál dá sá ra is,
mely nek kony hai, il let ve für -
dő szo bai ré szét a gyü le ke zet
tag jai meg is te kint het ték. Az
ün ne pi al ka lom te rí tett asz tal
mel lett ért vé get.

d EvÉ let-in fó

„Ész nél kül”, tisz ta szív ből
Be ik tat ták Med gyes egy há za új lel ké szét

b Meg újult temp lo má ért és
újon nan be ik ta tott lel ké -
szé ért, Kopf And rás Gyu -
lá ért adott há lát no vem -
ber 5-én, szom ba ton dél -
után a som ló sző lő si gyü -
le ke zet. A temp lom szen -
te lés szol gá la tát Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke, a be ik ta tás li -
tur gi á ját pe dig Pol gár di
Sán dor es pe res vé gez te.

Zsolt 119,25 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban Sze me rei Já nos Is ten sza vá nak
te rem tő ere jé ről be szélt. Az ő sza va hív ta lét -
re egy kor az em bert, és ő te he ti élő vé az épü -
le tet is. „Mi te szi a temp lo mot szent hellyé? Is -
ten je len lé te, ál dá sa és igé je. Temp lom szen te -
lés kor azért imád ko zunk, hogy Is ten Lel ke hasz -
nál ja föl az épü le tet, szó lal jon meg ben ne” – fo -
gal ma zott a püs pök.

Kopf And rás Gyu la be ik ta tott lel kész Zsolt
84,2–3 alap ján szin tén a temp lom nak mint
szent hely nek a fon tos sá gá ról szólt. Ugyan ak -
kor hang sú lyoz ta: nem a temp lo mot vagy a lel -
készt ün ne pel jük most, ha nem az Urat. A
gyü le ke zet hez for dul va sze mé lyes han got ütött
meg, ami kor így fo gal ma zott: „Kö szö nöm,
hogy el fo gad ta tok. Szük sé gem van a sze re te -
te tek re.”

Az ün ne pi köz gyű lé sen ének kel szol gált a he -
lyi nyug dí jas klub Som vi rág ének ka ra. Kö szön -
tőt mon dott töb bek kö zött Henn Lász ló egy -
ház me gyei fel ügye lő és Pol gár di Sán dor es pe -
res, aki a gyü le ke zet egy ko ri lel ké sze ként
öröm mel em lé ke zett az itt el töl tött évek re. Az
al ka lom sze re tet ven dég ség gel zá rult, ahol a he -
lyi hí vek és a más hon nan ér ke zett ven dé gek
som lói bo rok mel lett együtt ün ne pel tek.

g Adá mi

Ket tős há la adás
Som ló sző lő sön

b Ün ne pi is ten tisz te let ke -
re té ben ik tat ta a Nagy -
cser ke szi Evan gé li kus
Egy ház köz ség pa ró kus
lel ké szi tiszt sé gé be no -
vem ber 5-én Tor zsa Ta -
mást Sztan kó Gyön gyi, a
Haj dú-Sza bol csi Egy ház -
me gye es pe re se. A lel kész
több mint há rom éve,
2008. au gusz tus 15. óta
szol gál a gyü le ke zet ben. 

Az es pe res ige hir de té sé ben
hang sú lyoz ta a ke resz tény em -
ber Is ten ben bí zó hit be li bá -
tor sá gát, ame lyet a gyü le ke zet -
ben és a min den na pok ban ta -
pasz tal ha tó ne héz sé gek nem
sza bad, hogy meg té páz za nak.
„Ne félj, csak higgy…” (Lk 8,50)
– ez zel az igé vel buz dí tot ta és
in dí tot ta to váb bi szol gá la tá ra
a gyü le ke zet im már har ma dik
pa ró kus lel ké szét.

Tor zsa Ta más az ézsa i á si
ige (Ézs 55,10–11) va ló sá go -
san meg ta pasz talt és meg élt
ered mé nyé re hív ta fel az ün -
nep lő gyü le ke zet fi gyel mét,
ar ra, hogy az ige Is ten hez „nem
tér vissza… üre sen”, az Úr Jé zus
Krisz tus ban for mál ja, ala kít ja,
ter mő vé és gyü möl csö ző vé te -
szi a hí vő em ber mun ká ját és
éle tét.

Szu hánsz ki Ist ván gyü le ke -
ze ti fel ügye lő kö szön té sé ben a
zsol tá ros sza va i val az el múlt
há rom év ered mé nyes sé gét

hang sú lyoz ta; „…sok cso dás
ter vet vit tél vég hez ér tünk,
nincs hoz zád fog ha tó…” (Zsolt
40,6), majd a gyü le ke zet ne vé -

ben há lá val for dult az Is ten -
hez, hogy pász tort, lel ki pász -
tort adott a kö zös ség nek. A
gyü le ke ze ti ének kar Jé zus ra
és az örök élet re mu ta tó ének -
szol gá lat tal kö szön töt te be -
ik ta tott pa ró kus lel ké szét.

A Da bas–Gyó ni Evan gé li -
kus Egy ház köz ség fel ügye lő je,
Rap csák Já nos né az igei meg -
erő sí tést kö ve tő en köz vet len,
test vé ri, ro ko ni (uno ka test -
vé ri) sza vak kal te kin tett vissza
Tor zsa Ta más lel kész gyer -
mek ko rá ra, gyü le ke ze ti éle -
té re, a csa lád já ban már ge ne -
rá ci ó kon ke resz tül meg ta pasz -
talt hit cso dá já ra. A gyóni
küldöttség nevében ezenkívül
szót kért Harmincz Pálné
pres biter, és az énekkar is
„han got adott” örömének.

Bo gár Ág nes, az Élim Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon ve ze tő -
je az in téz mény és la kói, a
„lá nyok” ne vé ben, az ige bi zo -

nyos sá gá ról, az Is ten ben meg -
él he tő sze re tet gaz dag sá gá ról
szól va mint va ló di mun ka tár -
sat üd vö zöl te Tor zsa Ta mást,
aki már las san két éve ott hon -
lel kész ként szol gál kö zöt tük.

Lel kész tár sak és lel kész ba rá -
tok üd vöz lő sza va i val, a nagy -
cser ke szi asszony kó rus és az if -
jú ság ének szol gá la tá val, Luzs -
insz ki La jos Lász ló né pol gár -
mes ter kö szön tő jé vel foly ta -
tó dott, majd az egy ház me gyei
el nök ség kö szön té sé vel zá rult
a köz gyű lés. Sza bó And rás, a
Nóg rá di Egy ház me gye es pe re -
se – az ő men tor sá ga alatt vé -
gez te Tor zsa Ta más teo ló gi ai
hall ga tó ként a gya kor la ti évét
– és dr. Fa bi ny Ta más püs pök
le vél ben küld te el kö szön té sét.

g – a – s

Hit be li bá tor ság gal
Lel kész ik ta tás a Nagy cser ke szi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
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Or dass La jos evan gé li kus püs pök nek
nincs köz té ri szob ra Bu da pes ten,
csak egy ki csiny táb la em lé kez te ti a
já ró ke lő ket bör tön vi selt és hi va ta lá -
tól jog el le ne sen meg fosz tott püs pö -
künk re a Már vány ut cá ban. Az elő -
ször 1948-ban, majd 1957-ben új fent
el hall gat ta tott re for má tus püs pök,
Ra vasz Lász ló ne ve is fo ga lom, ne ki
sincs szob ra. Mind szenty bí bo ros ra
hí vek ez rei sok fé le képp em lé kez -
nek, évek óta fo lya mat ban van bol -
dog gá ava tá sa. 

A ji la vai bör tön ben el hunyt Bol -
dog Scheffler Já nos szat má ri püs -
pök ne vét na gyon ke ve sen is me rik,
no ha épp idén avat ták bol dog gá
Szat már né me ti ben. Bol dog Rom zsa
Tó dor mun ká csi gö rög ka to li kus
püs pök sor sá ról szű kebb pát ri á ján,
Kár pát al ján kí vül még ke ve seb ben
tud nak, pe dig ő a szó szo ros ér tel mé -
ben vér ta nú volt: előbb vas ru dak kal
ver ték fél holt ra me rény lői, majd az
uk rán Hru scsov nak, a Szov jet unió
Kom mu nis ta Párt ja ve zé ré nek pa -
ran csá ra a kór ház ban ci án nal meg -
mér gez ték.

Ró luk, az év ti ze de kig meg ta ga dott
és el hall ga tott hit val lók ról – evan gé -
li kus, re for má tus, ró mai és gö rög ka -
to li kus egy há zi ve ze tők ről és sok
más név te len ke resz tény hős ről – volt
szó a Vér ta nú ink, hit val ló ink cí mű
kon fe ren ci án, ame lyet a bu da pes ti je -
zsu i ta rend ház ban, a Pár be széd Há -
zá ban tar tot tak ok tó ber 28-án, az
56-os ren dez vé nyek fél ide jé ben. 

Tő kés Lász ló, az Eu ró pai Par la ment
al el nö ke kö szön tő jé ben rá mu ta tott:
a már tí rok vé re mag ve tés. Ok tó ber
– mint mond ta – már ci u sunk hoz ha -
son ló an je les hó nap. Ok tó be rün ket
az ara di vér ta núk nyit ják meg, 56 for -
ra dal ma foly tat ja, s a re for má ció
ün ne pe zár ja – em lé kez te tett Te mes -
vár s 89 Ro má ni á já nak hő se.

Kö szön töt te a rész ve vő ket Habs -
burg-Lot ha rin gi ai Mi hály, a Ma gyar -
or szá gi Mind szenty Ala pít vány el nö -
ke, Szász fal vi Lász ló egy há zi, nem ze -
ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso la to -
kért fe le lős ál lam tit kár, va la mint a
ven dég lá tó For rai Ta más S. J. je zsu -
i ta pro vin ci á lis. Meg em lí tet te, hogy
pon to san 1027 a je zsu i ta bör tön évek
szá ma, ennyit töl töt tek az idők fo lya -
mán rá csok mö gött a rend tag jai.

A Pár be széd Há zá nál jobb hely -
színt ke res ve sem ta lál hat tak vol na a
szer ve zők a kon fe ren ci á nak: iga zi
öku me ni kus pár be széd volt kü lön bö -
ző fe le ke ze tek püs pö kei, vi lá gi tiszt -
ség vi se lői, tu dó sai és az élő ta nú ság -
te vők, az igaz ság ta lan sá gok el szen ve -
dői kö zött. 

Igen, van nak még túl élők, kö zöt -
tük a kon fe ren cia egyik elő adó ja,
Olofs son Ká roly Pla cid ben cés atya.
A Gu la got meg járt atya ko rá ra ta lán
csak hal ló ké szü lé ke em lé kez tet, de –
mint Le zsák Sán dor meg je gyez te –
tu laj don képp ar ra sincs szük sé ge,
ne ki van bel ső hal lá sa. Az Or szág -
gyű lés al el nö ke – aki be szélt ar ról,
hogy a la ki te le ki Ke resz tény Pan te -
on szob ra i nak so ra le zár ha tat lan –
ré gi ba rát ként kü lön is kö szön tötte
a most ki lenc ven öt éves atyát. Olofs -
son Pla cid – mint ma ga is el mond -
ta – nem akart hős vagy már tír len -
ni, egy sze rű en túl akar ta él ni a szov -
jet pok lot. Eh hez azon ban hin ni kel -
lett – mu tatott rá Pla cid atya.

Já rá sa ma is für ge, hang ja erő tel -
jes, be töl ti a te ret. A szov jet lá ger ről,
öt évig tar tó em ber te len fog sá gá ról
is tud hu mo ro san me sél ni, tör té ne -
tei rend re meg ne vet te tik a hall ga tó -

sá got. „Az Is ten nek van hu mo ra. A
szov je tek tönk re akar tak ten ni, tíz év -
re ítél tek, öt évig vol tam a lá ger ben,
de én ma is élek. Hol van vi szont a
Szov jet unió?” – tette fel a szó no ki
kér dést a hall ga tó ság nagy tet szé sé -
re Pla cid atya. 

El me sé lte, mi ként mi sé zett, és
ho gyan nyúj tott vi gaszt a ha lál ra
ítél tek nek. „Har minc ket ten vol tak,
kü lön cel lá ban. Ki fi gyel tem, hogy a
bör tön őr né ha éne kel. Gon dol tam,
ak kor ne kem is sza bad, s ami kor el -
éne kel tem né hány dalt, nem tör tént
sem mi. A ha lál so ron is da lol tam ez -
után a cel la aj tók előtt, be le sző ve az
ének be la tin sza va kat is: fel ol doz lak
té ged. Egyi kük ke gyel met ka pott,
tő le tu dom, hogy iga zi vi gaszt nyújt -
hat tam a ha lál ra ké szü lők nek” –

em lékezett vissza az atya, akin nem
tu dott ki fog ni az ín ség, ta nár lé té re
nem szo mo rí tot ta el a vé cé pu co lás
sem. Még mi séz ni is tu dott a lá ger -
ben. A bal ti ak tól szer zett os tyá nak is
hasz nál ha tó sü te ményt, a ka u ká zu -
si ak tól ka pott sző lő le vé vel he lyet te -
sí tet te a mi se bort; egy sző lő szem ak -
ko ra volt, mint má sutt egy szil va.

Or dass püs pök is hir det het te az
evan gé li u mot – 1949 karácsonyán –
a sze ge di Csil lag bör tön ben, még hoz -
zá ró mai ka to li kus pa pok nak – er ről
már Gáncs Pé ter be szélt. Elő adá sá ban
a ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke meg kér dez te: lé tez -
het-e en nél öku me ni ku sabb pil la -
nat? Ki tért ar ra, hogy Or dass sváb
csa lád gyer me ke, Wolf La jos ként szü -
le tett a dél vi dé ki Tor zsán, de édesapja
sem szerette volna, hogy fia „pán ger -
mán” legyen. 

Nem is lett az. A né met meg szál -
lás nap ján le ve tet te né met ne vét:
1944. már ci us 19. után már nem
Wolf, ha nem Or dass. Gáncs Pé ter
elő adá sá ból ki tűnt, hogy Or dass a lu -
the ri teológia alapján állva gon dol ko -
dott az ál lam és az egy ház vi szo nyá -
ról. Ál lás fog la lá sa ma is na gyon idő -
sze rű: az egy ház nem kle ri ka li zál hat -
ja az ál la mot, az ál lam pe dig nem sze -
ku la ri zál hat ja az egy há zat, amely az
ál lam igaz lel ki is me re te. Or dass az
egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sá val kap -
cso lat ban hajt ha tat lan volt, ezért
bör tö nöz ték be – mond ta el nök-
püs pö künk.

Bo le ratz ky Ló ránd egy ház jo gászt,
nyu gal ma zott egye te mi ma gán ta -
nárt egy öku me ni kus csa lá di em lék
is Or dass püs pök höz fű zi. Édes -
any ja ka to li kus, ap ja evan gé li kus,
báty ját Or dass La jos es ket te, nő vé -
rét pe dig Mind szenty. Bo le ratz ky 57-
ben Or dass egy ház ke rü le té nek
ügyé sze volt, és is me ri az el le ne
1948-ban in dí tott tör vény te len el já -
rás rész le te it is. 

A je len lé vők meg tud ták tő le, hogy
Ort utay Gyu la na gyon „ta lá lé kony”
volt Or das sal kap cso lat ban: a krip to -
kom mu nis ta kis gaz dá tól szár ma zik

az öt let, hogy in dít sa nak el já rást a
püs pök köz vet len mun ka tár sai, Ke -
ken And rás és Ken deh György el len
is. Az 1950-es egy há zi le mon da tás is
jog el le ne sen tör tént – foly tat ta Bo -
le ratz ky Ló ránd –, hi szen nem az elő -
írt ti zen öt tag, csak ti zen ket tő sza va -
zott, kö zü lük is csak hár man vok sol -
tak a püs pök el len. Ez azonban nem
za var ta Rákosi Mátyás ha tó sá ga it,
mint ahogy ko ráb ban fi gyel men kí -
vül hagy ták a het ven mil li ós tö me get
kép vi se lő Lutheránus Vi lág szö vet ség
fő titkárának, Sylvester C. Michel fel -
der nek az ál lás fog la lá sát is Or dass vé -
del mé ben. Olyan vá dat fab ri kál tak,
hogy nem je len tett nyu ga ti pénz ügyi
tá mo ga tást, no ha Or dass csak ígé re -
tet ka pott ado mány gyűj tő kör út ján,
pénzt egy fil lért sem. 

Mond hat nánk, hogy a pénz, per -
sze, a leg ke ve sebb. Pénz ter mé sze te -
sen min den képp kel le ne az em lé ke -
zés éb ren tar tá sá hoz, de sok szor –
mint a kon fe ren ci át zá ró ke rek asz tal-
meg be szé lé sen rá mu tat tak – csak jó
öt le tek re len ne szük ség. Kál mán At -
ti la, a Ta tai Re for má tus Gim ná zi um
cím ze tes, is ko la ala pí tó igaz ga tó ja
sze rint ta nul ni kel le ne a ho lo kauszt -
em lé ke zés mód sze re i ből, s emel lett
sze mé lyes em lé kek gyűj té sé re kell
ösz tö nöz ni a fi a ta lo kat. Ta tán ők
már meg tet ték ezt, di ák ja ik a kom mu -
niz mus idő sza kát szü le ik és nagy szü -
le ik em lé kei alap ján is meg is me rik.

Ba las sa gyar ma ton szín ját szó cso -
por tok ele ve ní tik fel ezt a kort. „Nagy
szük ség van rá – mu ta tott rá Nagy -
né Ne mes Gyön gyi, a he lyi Szent
Im re Gim ná zi um ta ná ra –, egyéb -
ként el szo mo rí tó ta pasz ta la ta ink
van nak. Azt gon dol nánk – fű zi hoz -
zá –, hogy Mind szentyt ná lunk so kan
is me rik, hi szen a fog va tar tá sa hely -
szí né hez, Fel ső pe tény hez kö ze li Rét -
ság ról is so kan jár nak hoz zánk, de
csak ket ten is mer ték a ne vét.” Mind -
szenty tör té ne te per sze mind amel lett
köz is mert, de va jon ki tud ar ról,
hogy hány sze mélyt bör tö nöz tek be,
s ki ket vé gez tek ki Er dély ben ke resz -
tény hi tük, ma gyar sá guk mi att?

A je len lé vők nek már le het nek fo -
gal ma ik, hi szen er ről szólt Koz ma
Zsolt nak, a ko lozs vá ri Pro tes táns
Teo ló gi ai In té zet nyu gal ma zott ta ná -
rá nak az elő adá sa. Ő ma ga is bör tön -
vi selt, az öt ve nes évek ben if jú sá gi
cso port juk nem kis cél ér de ké ben, a
kom mu niz mus el le ni harc ra szö vet -
ke zett. A bör tön évek őt ke vés bé vi -
sel ték meg, mint a ké sőb bi meg pró -
bál ta tá sok. Nem bán ja if jú ko ri szer -
vez ke dé sét, sze rin te ők al kot ták az el -
ső kom mu nis ta el le nes cso por tot.
Aki nem hi szi az el ső sé get – mond -
ta –, jár jon utá na. 

Azt már csak a tu dó sí tó te szi hoz -
zá: előbb – vagy in kább utóbb – ta -
lán táb la hir de ti pél dá ju kat szü lő há -
zu kon, Ko lozs vá rott.

g Wal kó György

Evan gé li kus ige hir de tés a Csil lag ban,
mi se bor a Gu la gon
Kon fe ren cia az el fe le dett hit val lók ról

A Re mény ség fesz ti vál el ne ve zést vi -
sel te az a ren dez vény, ame lyet Lit vá -
nia fő vá ro sá ban, Vil ni us ban szer -
vez tek a he lyi egy há zak a Billy Gra -
ham Evan gé li zá ci ós Tár sa ság köz re -
mű kö dé sé vel. A na gyobb részt ka to -
li kus or szág ban ilyen nagy vo lu me -
nű és szé les össze fo gá sú ke resz tyén
ak ció még nem volt: ok tó ber 29–30-
án húsz ezer fel nőtt és mint egy hét -
ezer gyer mek vett részt a há rom
prog ra mon. 

Ha zánk ból a Billy Gra ham-tár sa -
ság meg hí vá sá ra né gyen vet tek részt

a lit vá ni ai fesz ti vá lon, kö zöt tük Sze -
ve ré nyi Já nos, egy há zunk or szá gos
misszi ói lel ké sze. A hi va ta los prog -
ram mel lett a ma gyar or szá gi kül döt -
tek nek al kal muk nyílt kü lön is ta lál -
koz ni a fesz ti vál evan gélis tá já val,
Frank lin Gra ham mal és mun ka tár -
sa i val.

Ma gyar or szá gon 2012. jú ni us 1–3.
kö zött lesz ha son ló – vár ha tó an en -
nél is na gyobb – ren dez vény, mely -
nek véd nök sé gét egy há za ink ve ze tői
vál lal ták.

d EvÉlet-infó

Vil ni us Re mény sé ge

An gyal fa – idén hu szad szor!
A Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság idén hu -
sza dik al ka lom mal szer ve zi meg ka rá cso nyi
aján dé ko zá si prog ram ját, mely nek ke re té ben
a fog va tar tott szü lők gyer me ke it aján dé koz -
zák meg – a bör tön ben lé vő szü lő ké ré se és
a bör tön lel kész tá mo ga tá sa alap ján. Az ak -
ció ke re té ben já té ko kat, köny ve ket, tar tós
élel mi szert, cso ko lá dét, sza lon cuk rot, tisz -
tál ko dósze re ket gyűj te nek. A cso ma gok egy ré szét a fog va tar tot tak az
ün ne pek előt ti utol só be szé lőn sze mé lye sen ad ják át gyer me ke ik nek, a
töb bit a bör tön tár sa ság jut tat ja el a cím zet tek hez. Ta valy kö zel hét száz
gyer mek ka pott így aján dé kot.

A fel aján lá so kat no vem ber 30-ig vár ják a tár sa ság cí mé re: 2100 Gö -
döl lő, Lum ni czer S. u. 4.

Pénz be li ado má nyo kat a 10300002-20345073-00003285-ös MKB-
szám la szá mon fo gad nak.

H I R D E T É S

b A fo nyó di evan gé li ku sok és re -
for má tu sok együtt ün ne pel ték
kö zös temp lo muk hetvenötödik
szü le tés nap ját ok tó ber 31-én
dél után. Az is ten tisz te let li tur -
gi á ját Czön dör Ist ván evan gé li -
kus gyü le ke zeti mun ka társ és
Sza bó Le ven te re for má tus lel -
kész vé gez ték (ké pün kön). 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
szol gált.

Van esély, van re mény: ez a re for má -
ció üze ne te – hang sú lyoz ta Kol 2,14–
15 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban a
püs pök. „Jé zus ön ként vál lal ta, hogy
a föld re jöj jön. Éle tét oda ad ta az ér -
tet len em be re kért. Tud ta, hogy az
adós ság csap dá ban ver gő dő lé lek nek
szük sé ge van rá, hogy el tö röl jék a tar -
to zá sát, hogy esé lye le gyen új éle tet
kez de ni” – fo gal ma zott Sze me rei
Já nos. Majd hoz zá tet te: „Eh hez az
üze net hez kel le ne mél tó nak len -
nünk az zal, hogy to vább ad juk a ka -
pott aján dé kot.”

A köz gyű lé sen Czön dör Ist ván
is mer tet te a temp lom és a gyü le ke -
zet tör té ne tét. „A tör té net bá to rí tás
mind annyi unk szá má ra. Egy ma -
rok nyi csa pat lel ke se dé se, hi te és
ra gasz ko dá sa épí tet te fel ezt a temp -

lo mot. Eb ből sok erőt és bá tor sá got
me rít he tünk.”

Az ün nep lő ket töb bek kö zött Smi -
dé li usz Zol tán evan gé li kus es pe res,
Hid vé gi Jó zsef pol gár mes ter, a ko ráb -

ban Fo nyó don szol gá la tot vég ző Ma -
da rász Ist ván evan gé li kus és Sza bó
La jos nyu gal ma zott re for má tus lel -
kész, va la mint El len ber ger Jó zsef re -
for má tus gond nok és Mát rai Zol tán
evan gé li kus fel ügye lő kö szön töt te. A
Ba la ton Vox ének kar ze ne szá mok kal
szí ne sí tet te az al kal mat.

A fo nyó di pro tes táns temp lom az
ab bá zi ai val dens temp lom min tá já -
ra, Hor váth An dor ter vei alap ján
épült. A két fe le ke zet össze tar to zá -
sát ki fe jez ve a tor nyán csil lag, a fő be -
já rat fe lett pe dig ke reszt lát ha tó.

g A. M.

Hetvenöt éves
a fonyódi templom
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b Nem ré gi ben ké szült el a bu da -
pes ti Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um
(PIM) új Pe tő fi-ki ál lí tá sa. A
meg nyílt tár lat két te rem mel
bő vült a ko ráb bi ál lan dó ki ál lí -
tás hoz ké pest, és szá mos tech ni -
kai új don ság gal szol gál. Ezek
egyi ke, hogy „okos te le fon ra”
ké szült a ka ta ló gu sa.

A Kal la Zsu zsa iro da lom tör té nész ál -
tal ren de zett új Pe tő fi-ki ál lí tás na -
gyobb alap te rü le ten, új faj ta né ző -
pont ból mu tat ja be a hal ha tat lan
szel le mű po é ta pá lyá ját. A fris sí tést
az in do kol ta, hogy Pe tő fi új ra ol va sá -
sa fo lya ma tos, a szak ma né mely té -
ren más ként lát ja ma őt, meg vál to -
zott az ol va sók vi szo nya is a köl té -
szet hez, az iro da lom hoz, és ez zel át -
ala kult az élet mű meg íté lé se is. 

Az új mú ze u mi össze ál lí tás Pe tőfi
Sán dor sze mé lyi sé gét he lye zi a kö -
zép pont ba, s a fi a ta labb kor osz tály -
hoz kö ze lebb ál ló, mul ti mé di ás, úgy -
ne ve zett „ho log ra mos” esz kö zö ket is
fel hasz nál va mu tat ja be a sok zsák -
ut cát – a szí né szi, ka to nai ki té rőt,
kép vi se lő- vá lasz tá si ku dar cot – is
meg járt, de iga zán si ke res fi a tal köl -
tő éle tét. 

A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban a
név adó előtt tisz tel gő tár lat te hát in -
ter ak tív, kép er nyős tu dás pon to kon
le het el mé lyülni szá mos vi ta tott, iz -
gal mas kér désben, de nem hi á nyoz -
nak az új, ed dig so ha ki nem ál lí tott
tár gyak sem. Így pél dá ul a köl tő
pénz tár cá ja egy ce ru zá val és két
egy kraj cá ros sal, Pe tő fi jegy ző köny ve,
Szend rey Jú lia nem ze ti szí nű fő kö tő -
je vagy né hány – a tár lat ked vé ért re -
konst ru ált – ti pi ku san pe tő fis ru ha -
da rab, töb bek közt az a kö peny,
ame lyet hat éves ván dor lá sa so rán
hor dott. A leg ér de ke sebb azon ban az
ak ko ri idők egyik leg nép sze rűbb da -
rab já ra, A pe les kei nó tá ri us ra uta ló
ma gya ros ru ha, ame lyet a kor ne ves
sza bó mes te re, Tóth Gás pár varrt
Pe tő fi szá má ra.

Pe tő fi egyéb ként nagy fi gyel met
for dí tott a kül se jé re, vi se le té re. 1842-
ben Pá pán Gaál Jó zsef nek, A pe les kei
nó tá ri us szín pa di át dol go zó já nak
Ól mos bo tok cí mű ver sét a pá pai kép -
ző tár su lat „öröm ün ne pén” lo bo gós
ing ben, pity kés nad rág ban, ke zé ben

füty köst for gat va olyan ha tás sal ad -
ta elő, hogy a je len lé vő Es ter há zy gróf
el ra gad ta tá sá ban egy arannyal ju -
tal maz ta a fi a tal köl tőt. 

A „di záj nos” ki ál lí tás ar ra a kér dés -
re is vá laszt ad, ho gyan si ke rült or -
szá gos is mert ség re szert ten nie a fi -
a tal po é tá nak. A pá pai kép ző tár su -
la ti ér dem könyv te le volt da lok kal,
bal la dák kal, for dí tá sok kal; ak ko ri -
ban sok fi a tal fog la la tos ko dott ef faj -
ta dol gok kal. De hogy egy di ák mű -
vét az or szág el ső fo lyó ira ta kö zöl je,
az még Pá pán is va ló sá gos szen zá ci -
ó nak szá mí tott. S hogy ez a di ák ép -
pen az eg zisz ten ci á lis prob lé mák kal
küsz kö dő, sok szor nem ép pen ba rát -
sá gos Pe tő fi lett, az már szin te a

cso dá val volt egyen lő. Pá pa az el ső
hely volt Pe tő fi éle té ben, ahol meg -
íz lel te a köl tői di cső sé get, A bo ro zó
cí mű vers itt szü le tett, s az Athe nae -
 um 1842. má jus 22-én kö zöl te – egy
bal neo ló gi ai ér te ke zés be be szúr va,
hely ki töl tő ként. 

Ke ve sen tud ják azt is, hogy e kor -
sza ká ra te he tő a rég óta ke re sett név -
nek, a Pe tő fi nek a meg ta lá lá sa is. Az
el ső vers, amely alá vá lasz tott köl tői
ne vét ír ta, a Pá pán szü le tett Tol vaj
hu szár volt. Te hát „Pet ro vics ból Pá -
pán lett Pe tő fi”.

Az üs tö kös sze rű en íve lő pá lyát
be fu tott, sze ret he tő fi a tal em bert be -
mu ta tó, „Ki va gyok én? Nem mon dom
meg…” – Pe tő fi vá lasz tá sai cím mel
meg nyílt PIM-tár lat jó szív vel ajánl -
ha tó a köl tő di lem má it, sze rep le he -
tő sé ge it, kap cso lat rend sze rét meg is -
mer ni szán dé ko zók fi gyel mé be.

g – ke re csé nyi – 

Új ki ál lí tás nyílt
a hal ha tat lan po é tá ról

Pe tő fi egyet len hi te les arc má sa,
a da ger ro tí pia

Mi cso da ha lál lal halt: alat to mos íny -
rák vég zett ve le, hosszú, gyöt rel mes
szen ve dés után. No vem ber 3-án, hű -
vös re for du ló idő ben – öt ven két
éves volt! 

Né zem az utol só ké pét, a stock hol -
mi kór ház te tő te ra szán áll (aho vá tíz -
szer vit ték el mű tét re), és messzi re fi -
gyel. Ta lán Ma gyar or szág fe lé, sze re -
tett vá ro sá ra, Bu da pest re gon dol.
Bú csú zó nagy ver sét mor mol ja bé -
nult né ma ság gal. A Szep tem be ri áhí -
tat zen gő so ra it: „Szép éle tem, lo bogj,
lo bogj to vább, / cél nél kül, éjen és ho -
má lyon át. / Állj meg, te óra és dőlj
össze, nap tár, / te rot ha dó gon dok -
tól ré gi mag tár. / If jú sá gom zász lói
úsz va, las san / rö pül je tek az ün ne pi
ma gas ban.”

Az em lé ke zés órá já ban nem a
csen gő, rí mes ver sek ju tot tak eszem -
be, nem is fi nom szö vé sű, tö ké le tes
no vel lái, re gé nyei. Gyö nyö rű ma -
gyar nyel vünk nagy sze rel me sé re
gon dol tam leg e lőbb. Van nak ma -
gya rul be szé lők és írók. Fel so rol ni is
hosszú len ne. Ba las si ég be röp tet, Pe -
tő fi tü ze éget, Arany be bal zsa moz,
Vö rös mar ty csil lag or go nán zeng, Ba -
bits sí po ló gé gé vel ki ált, Mó ricz vil -
lám lik és dö rög… És Kosz to lá nyi? Ez
a nagy író úgy kor tyol ja sza va in kat,
mint száz éves óbort. Vers so ra i ban
sze lí den csil log min den, mint ha
arany ból vol na. Sen ki nem írt így ma -
gya rul! Ilyen ter mé sze te sen és szív -
szo rí tó an.

Meg ma gya ráz ha tat lan ké pes ség
ez. A min den-tu dás. A min den mű -
faj ban ott ho nos ság. Szép és fá jó re -
mek mű vek so ra. Bár so kak nak ez
sem elég, kü lö nö sen a mai gyű löl kö -
dő vi lág ban. Kosz to lá nyi ke ve set po -
li ti zál, nem sze re ti elég gé a ma gyar -

sá got. Nem köt az ol da lá ra éles kar -
dot, csak egy sze rű toll van a ke zé ben,
asz ta lán zöld szí nű tin ta, az zal ír ja
hal ha tat lan üze ne tét. Döb ben ten
hall ga tok, mi cso da bu ta be széd ez;
foly ton ver seng ni, a ká kán is gör csöt
ke res ni!

Mon dom új ból, ve gyük le a polc -
ról a po ros Kosz to lá nyi-kö te te ket, és

ol vas suk az egyik leg na gyobb ver set,
a Haj na li ré szeg ség iz zó Is ten-lá to -
má sát, a re gé nye ket: a Pa csir tát, az
Arany sár kányt, az Édes An nát… ol -
vas suk re mek mű vű tár cá it, min -
den re fi gye lő új ság cik ke it, mű for dí -
tá sa i nak vas kos kö te te it. Az élet su -
gár zik köny ve i ből, a szel lem, a sza -
bad ság. Ész re vét le nül gyógy ír áram -
lik be lénk, olyan esszen cia, amely él -
ni se gít.

A ha lál év for du lón szól ni kell ar ról,
hogy ne kem né ma sá ga föl jegy zé se -

i vel lesz tel jes az em lé ke zés: „De
sze ret nék ve re ked ni… Hosszú ko por -
sóm lesz… Meg ha lok… Vár az apám,
vár a sír ásó… Egye dül…” 

Kor tár sai bú csúz tat ták, és mél tat -
ták ki vé te les te het sé gét. Nagy köl tő -
nek ne vez te Sza bó Lő rinc, olyan al -
ko tó szel lem nek, aki vel ál lan dó an
fog lal koz ni uk kell a fi a ta lab bak nak,

akik mes tert lát nak ben ne anél kül,
hogy ta nít vány nak érez nék ma gu kat.

Sze ret he ti-e a mai kor em be re? Ol -
vas sa-e? Hi szen egy re tá vo libb nak tű -
nik rí mes könnyed sé ge. Ko ro kon,
po li ti kán, di va to kon ível át hal ha tat -
lan élet mű ve. Té ve dé sei nem ho -
má lyo sít ják el a min den mű faj ban re -
mek mű ve ket föl mu ta tó írót. Olyan,
mint a szív, nem fá rad el, szün te le nül
ve ri-do bog ja: „To vább! Nem re mény -
te len az élet!”

g Feny ve si Fé lix La jos

Cso da a ha lál ár nyé ká ban
Het ven öt éve halt meg Kosz to lá nyi De zső

Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik no vem ber ben (1-
jé től 30-áig) vá sá rol nak a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban, vagy eb ben az
idő szak ban kül dik el meg ren de lé sü -
ket ki adónk hoz, ki sor sol juk az aláb -
bi köny vet:

Vin c zel lér Im re
(kép ző mű vé sze ti al bum)
Ha zai és kül föl di el is me ré sei, ki ál lí -
tá si sze rep lé sei alap ján Vin c zel lér
Im rét a ha zai fes té szet egyik el is mert
te het sé ge ként tart juk szá mon.

„Fes té sze té ben csa lád ja kul túr tör -
té ne ti em lé ke it, mű vé szi tra dí ci ó i nak
tár gyi és szel le mi frag men tu ma it idé -
zi szür re a lisz ti kus meg fo gal ma zás ban.
Ze nei ta nul má nyai alap ján ké szí tet -
te a kor társ (fő ként Bar tók-) ze né re
fes tett, in ten zív szín vi lá gú adap tá ci -
ó it. Gyak ran al kal maz mo no króm
zöld és vö rö ses bar na ko lo ri tot, hang -
vé te le oly kor gro teszk, a har mó nia és
disz har mó nia kér dé se i re ke res vá -
laszt, fes té sze te ugyan ak kor tra di ci -
o ná lis ala pok ra épül.”

Fes té sze té nek nyel ve ze ti, il let ve
tar tal mi adott sá ga in kí vül szá má ra a

mű vé szet eti kai kér dé sek is nagy fon -
tos ság gal bír nak. Tö rek szik ar ra,
hogy bi zo nyos ke re tek kö zött a mű -
vé sze té ben al kal ma zott vi zu á lis esz -

kö zök kel hu ma nisz ti kus tar tal ma kat
fe jez zen ki. Az egye te mes em be ri ér -
té kek, a sza bad ság jo gok, az em be ri
mél tó ság és szel le mi kin csek meg őr -
zé se jó ér te lem ben vett ha za sze re tet -
tel pá ro sul sze mé lyé ben. De mok ra -
ti kus el kö te le zett sé gét el ső sor ban
fes té sze té vel hir de ti.

Füg get len al ko tói stá tu sa, mű vé -
szet tör té ne ti tá jé ko zott sá ga, va la -
mint vi zu á lis nyi tott sá ga, ala pos hu -
mán mű velt sé gen nyug vó in terp re -
tá ló kész sé ge hoz zá se gí ti ah hoz,
hogy mű vé sze te fo lya ma to san meg -
újul va vi gye to vább azo kat a mes ter -
je gye ket, ame lyek mű vé sze tét – va -
la mennyi ünk épü lé sé re és örö mé re
– egye di vé és ran gos sá avat ják.

198 ol dal, 225 × 275 mm, ke mény -
táb lás vé dő bo rí tó val, ISBN 978-963-
9979-05-5, 2009

A sze ren csés nyer tes ne vét az Evan -
gé li kus Élet de cem ber 11-ei szá má ban
kö zöl jük.

Ok tó ber könyv nye re mé nyé nek
sor so lá sán Ko vács Esz ter Dó ra lu -
kács há zi vá sár lónk nak ked ve zett a
sze ren cse.

Gra tu lá lunk a nye re mény hez!

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Tel.: (1) 317 5478, (20) 824 5518. Köny -
ves bolt: (1) 411 0385. Fax: (1) 486
1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu.
Hon lap: www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben meg hív juk
a IV. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra novem ber 26-ára
a Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já ba
(1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Prog ram • 19.00: Be kö szön tő – Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba. Az est
fő véd nö ke: Sch mitt né Mak ray Ka ta lin, a köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge •
19.30: To kody Ilo na Kos suth-dí jas, ki vá ló és ér de mes mű vész, Mus kát
And rás ének mű vész. Zon go rán kí sér: Nagy Már ta zon go ra mű vész. •
19.50: Az év evan gé li kus bo rá sza: Ga lán tai Ká roly (Solt vad kert) • 20.00:
Bü fé va cso ra • 21.00: Ci gány misszió – a bál jó té kony sá gi cél ja (Győrfi
Mihály lel kész) • 21.10: Pa lya Bea éne kel • 21.30: Nyi tó tánc (a Deák Téri
Evangélikus Gimnázium 9. a osztályának tanu lói) • 21.40: Tánc a Simp -
le ze ne kar kí sé re té ben • 23.00: Fe hér Je nő nek, a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um di ák já nak zon go ra já té ka • 23.05: Tom bo la sor so lás • 23.45:
Tánc • 2.00: Zá rás

Mű sor ve ze tők: Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba.
A tom bo la je gyek árá ból be folyt összeg a Gö rög szál lá son meg va ló sí tott
ci gány misszi ó ban in dult kö zös ség fej lesz tő, szo ci á lis és fog lal koz ta tá si prog -
ram tá mo ga tá sát szol gál ja.

Meg je le nés: höl gyek: bá li öl tö zék, hosszú ru ha; urak: sö tét öl töny vagy
szmo king.

Je gyek 5000 fo rin tért kap ha tók ok tó ber 24-től a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.). (A va cso rá ra és egy ital -
ra min den ked ves meg hí vott a ven dé günk, az est hát ra lé vő ré szé ben az
ital szám lát az urak ren de zik.)

H I R D E T É S

Hí vo ga tó ko rál ün nep re
No vem ber 18-án, pén te ken 18 óra kor a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XI., Bocs kai út 10.) ko -
rál ün ne pet tar tunk.

A Re for má ci ói Em lék bi zott ság tá mo ga tá sá val lét re jö vő prog ram lé nye ge: éne kel jünk együtt mi nél töb ben ér -
té kes ze nét, be csül jük meg ének kin csün ket. A ter vek sze rint ezen túl min den év ben sor ke rül ilyen al ka lom ra.

Az ér dek lő dők (kó ru sok és egyé nek) a http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu ol da lon, a Ko rál ün nep2011 cím szó ra
kat tint va meg ta lál ják a kö zö sen ének len dő mű vek kot tá ját és a mű sort.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S
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b Hat né met di ák és há rom ta nár
töl tött egy he tet ok tó ber kö ze -
pén a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um ban. A Ne u en dett el sa u -
ból ér ke zett 8–9. osz tá lyos fi a ta -
lok – az evan gé li kus cse re kap -
cso lat ke re té ben – a bony há di
9. b osz tá lyos ta nu lók csa lád ja -
i nál száll tak meg.

A né met ven dé gek kel az at lé ti kai
csar nok ban be szél get tem, ahol épp
edzés re ké szü lőd tek.

Kris tin Hahn el mond ta, hogy ő ott -
hon lo va gol, itt Bony há don kós tolt
be le az at lé ti ká ba, a rúd ug rás ba pe -
dig – tár sa i val együtt – egye ne sen be -
le sze re tett.

Na gyon tet szett ne kik a bony há di
min den na pos test ne ve lés. A né met is -
ko lá ban nagy kul tu sza van a sport nak,
év fo lya mon ként vál to zik, hogy me lyik
sport ágat he lye zik elő tér be: a röp lab -
dát, a ké zi lab dát, a fut ballt, a tor nát,
az at lé ti kát, a tán cot vagy a cir ku szi
ele mek kel gaz da gí tott ak ro ba ti kát.

A lá to ga tók ma gyar or szá gi tar tóz -
ko dá suk so rán meg néz ték Pécs és
Sik lós ne ve ze tes sé ge it, részt vet tek at -
lé ti ka- és tor na edzé se ken, ke rék pár -
ral Óbá nyá ra ki rán dul tak, meg te kin -
tet ték a Völgy sé gi Mú ze u mot, és
fel ke res ték Herbszt Hel ga fa ze kast.

A két is ko la há rom év vel ez előtt
ke rült „evan gé li kus” kap cso lat ba

egy más sal. Ősszel a né met gye re kek,
má jus ban pe dig a bony há di ak kel nek
út ra, és ter mé sze te sen egy más csa -
lád ja i nál al sza nak, így ba rá ti kap cso -
la tok ala kul nak ki a di á kok és a ta ná -
rok kö zött egy aránt. Év ről év re újabb
fi a ta lok kap nak le he tő sé get az uta zás -

ra, de az egyik né met kis lány ra gasz -
ko dott hoz zá, hogy a ta va lyi él mé -
nyek után idén is vissza tér hes sen.
Most egy má sik csa lád dal kel lett
meg is mer ked nie, hi szen az is cél,
hogy mi nél töb ben részt ve gye nek a
cse re kap cso lat ban, és mi nél több
ma gyar fi a tal gya ko rol has sa in ten zí -
ven a né met nyel vet.

Ma ri on Spa ni ol ta nár nő el mond -
ta, hogy az is ko lák kö zöt ti kap cso -
lat ki épí té sé re az evan gé li kus egy -

há zon ke resz tül nyílt le he tő ség.
Más or szá got, kul tú rát, em be re -
ket, is ko la rend szert, edzés mód sze -
re ket is mer het nek így meg, so kat ta -
nul nak egy más tól. Ne u en dett el sa -
u ban igye kez nek az idő pon tot más
ren dez vé nyek hez is köt ni, pél dá ul a

vá ro si fu tó ver seny hez. A né met
vá ros evan gé li kus dia kó ni ai szol gá -
la ta se gí ti a fo gya ték kal élők fog lal -
koz ta tá sát; az itt élők meg ta nul ják
a más ság gal va ló együtt élést és a se -
gít ség nyúj tást.

A bú csú zás kor Horst Hen ge le in
igaz ga tó el is me rés sel szólt a prog -
ram kí ná lat ról, va la mint a bony há di
gim na zis ták nak és ta ná ra ik nak a
ven dég sze re te té ről.

g Má té

Vendégeket hozott Bony hád ra
a cserekapcsolatb A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -

gé li kus Gim ná zi um kö zel negy -
ve nez res könyv tá ri ál lo má nyá -
nak ré sze a hat-hét ez res ré gi
gyűj te mény, mely ben az 1500-as
évek ben ki adott kö te tek is ta lál -
ha tók. Az in téz mény ve ze té se –
a köny vek örök be fo ga dá sát meg -
hir det ve, il let ve pá lyá za tok se gít -
sé gé vel – meg kezd te a ré gi köny -
ves tár kö te te i nek res ta u rál ta -
tá sát. Az is ko la ez irá nyú mun -
ká ját az Evan gé li kus Gyűj te mé -
nyi Ta nács 2009-ben négy száz -
ezer fo rint tal tá mo gat ta. Az ér -
ték men tő te vé keny sé get a Pre-
Con Bt. vég zi.

– A könyv res ta u rá lás lé nye ge,
hogy a kö te tek ál la gát ron tó, ká ros ké -
mi ai és bio ló gi ai fo lya ma to kat meg -
ál lít suk, az ere de ti anya gok ál la po tát
tisz tí tás sal, szer ke ze ti ja ví tá sok kal,
il let ve ké mi ai el já rá sok kal meg erő sít -
sük, kon zer vál juk. A mun ka so rán
min den ere de ti da ra bot meg őr zünk,
a könyv test lap ja it és a kö tés ma rad -
vá nya it egy aránt – tá jé koz tat mun ká -
juk ról Haj du Zsó fia Edit, a Pre-Con
Bt. ügy ve ze tő je. – Ha szennye zett, sé -
rült pa pír anya gú könyv ről van szó, ál -
ta lá ban szét szed jük, szá ra zon át tisz -
tít juk, ki mos suk, utá na a sé rü lé se ket
la pon ként ja vít juk. Er re kü lön bö ző
ké zi és gé pi el já rá sok szol gál nak. A
pa pír anyag ke ze lé sét kö ve ti a kö tés
tisz tí tá sa, kon zer vá lá sa, il let ve res ta -
u rá lá sa. 

A vég ered mény min den szem -
pont ból sta bi li zált, biz ton ság gal hasz -
nál ha tó könyv. A res ta u rált kö tet
ma gán vi se li ugyan a sé rü lé sek és be -
avat ko zá sok nyo ma it, de az ere deti
al ko tó ré szek meg tar tá sa és a ko ra beli

kö tés tech ni kák al kal ma zá sa mi att
meg őr zi jel le gét, han gu la tát. 

A bony há di gim ná zi um könyv tá -
rá ban akad nak egé szen ré gi kö te tek
is, ezek kö zül az erő sen sé rült pél dá -
nyo kat egye di leg res ta u rál juk.

– Mennyi re tud nak a könyv tá rak
er re a cél ra anya gi for rá so kat ál doz -
ni? És ma gán meg ren de lők for dul -
nak-e Önök höz?

– Igény len ne a res ta u rá lás ra, hi -
szen na gyon sok könyv tár ban van ká -
ro so dott, ré gi szép anyag. Ál ta lá ban
könyv tá rak nak és mú ze u mok nak
dol go zunk, de csak pá lyá za ti tá mo -
ga tás sal tud nak res ta u rál tat ni, sa ját
ke re tük nincs er re. A ma gán em be rek
ál ta lá ban ak kor szok tak res ta u rál tat -
ni, ha nem az ér té két né zik a könyv -
nek, ha nem a csa lá di vo nat ko zá sát.
A res ta u rá lás té nye a mű ke res ke de -
lem ben so kat le von hat a könyv ér té -
ké ből, hi szen a res ta u rá lás ra ke rü lő
kö te tek gyak ran erő sen sé rül tek, hi -
á nyo sak. Sok eset ben pe dig a be avat -
ko zás költ sé ge meg ha lad ja a könyv
pi a ci ér té két…

– Mi lyen szennye ző dés ér he ti a
köny ve ket?

– Leg gya ko ribb a po ro so dás, il let -
ve a könyv hasz ná la tá ból adó dó ujj -

nyo mok. Nagy el len sé ge még a köny -
vek nek a ned ves kö zeg, il let ve a köz -
vet len víz kár. Ha po ros egy kö tet, és
a fe lü le ti szennye ző dé se ket a víz be -
mos sa, ak kor ahol a víz meg áll, ott a
szennye ző dés le ra kó dik. Így ala kul nak
ki az éles pe re mű, sö tét víz fol tok. A
víz ká ro so dott könyv könnyen pe né -
sze dik is, ha nem lett elég gyor san ki -
szá rít va. A pe nész is okoz fol to kat, el -
szí ne ző dé se ket, eze ket le het tisz tí ta -
ni, hal vá nyí ta ni. Tör tén het nek egyéb
bal ese tek is a köny vek kel: zsír fol tok,
tin ta fol tok ke rül het nek rá, vagy akár
szenny víz is egy cső tö rés kor…

– Min den szennye ző dés el tün tet -
he tő?

– Nem. Van nak olya nok, ame lye -
ket más anya gok ról el le het tün tet ni,
de a pa pír nem bír el min dent. A víz -
től meg gyen gült pa pírt már nem
sza bad erős vegy sze rek kel ke zel ni,
mert már ele ve la zább a szer ke ze te.
A pe nész fol tok rend kí vül erő sek,
csak na gyon erő tel jes fe hé rí tés sel le -
het ne el tá vo lí ta ni őket, ezért ezt ál -
ta lá ban nem szok tuk meg ten ni.
Egyéb ként nem is igény lik, hogy egy
ré gi könyv ma ku lát lan hó fe hér le gyen,
hi szen ma gán kell hor doz nia az évek -
nek és a könyv sor sá nak a nyo ma it, ez
ad ja a pa ti ná ját. De hasz nál ha tó vá kell
ten ni, szer ke ze ti leg meg kell erő sí te -
ni, hogy nyit ha tó, la poz ha tó le gyen.
És passzi vál ni kell a fer tő zé se ket,
hogy ne le gye nek ve szé lye sek a hasz -
ná ló ra, mert pél dá ul a pe nész em ber -
re is na gyon ve szé lyes.

– Van olyan könyv, amely hez fél -
ve nyúl nak hoz zá?

– Min den könyv höz óva to san kell
hoz zá nyúl ni, de van nak olyan ká ro -
so dá sok, ame lyek nek a ja ví tá sa kü lö -
nös óva tos sá got igé nyel. Pél dá ul a pe -
nész ha tá sá ra az egész könyv test
össze ta pad hat – ilyen kor na gyon

óva to san kell szét -
fej te ni. Le het, hogy
csak víz ben tud juk
szét szed ni. A bőr -
kö té sek nél elő for -
dul hat vö rös bom -
lás, amit sa va so dás
okoz. Ilyen kor a
bőr vö rö se sen, le -
me ze sen szét vá lik
és por lad. Ha ezt le
akar juk fej te ni a
kö tés ről, óva tos nak
kell len nünk, mert
na gyon tö ré keny.
A kö tés anya gát
már elő ze te sen

meg kell erő sí te ni, hogy moz dít ha tó
le gyen.

– A bony há di gim ná zi um ba évek
óta vissza jár nak a ré gi köny ve ket
rend be ten ni.

– Idén au gusz tus ra az egész ál lo -
mány tisz tí tá sát be fe jez tük. Az ál lo -
mány vé del mi mun ka ter mé sze tes
foly ta tá sa ként a ki sebb kö tés ja ví tá sok
kö vet kez nek. Ezek re ak kor van szük -
ség, ha ma guk hoz a la pok hoz nem
kell nyúl ni, csak a le sza kadt ge rin cet,
táb lát kell ja ví ta ni, ami a hely szí nen
is meg old ha tó. A kö zel múlt ban er re
adott be pá lyá za tot a gim ná zi um. 

Köz ben foly ta tód hat nak az egye -
di res ta u rá lá si mun kák. Két nagy
res ta u rá lás van so ron: egy Kál di- és
egy Ká ro li-Bib li áé. Mind ket tő nek
na gyon szennye zet tek, sé rül tek a
lap jai, és a kö té sük is nagy mér ték ben
ká ro so dott. Ilyen eset ben akár több
hó na pig is dol go zunk egy-egy kö te -
ten. Ma guk a mun ka fo lya ma tok is
hossza dal ma sak, rá adá sul min den
fá zis kö zött ki kell vár ni a szá ra dá si
idő ket, ez to vább nö ve li a res ta u rá -
lás ra for dí tan dó időt. De azért ha la -
dunk, idő vel meg újul nak ezek a
könyv kin csek is.

g Má té Ré ka

Meg úju ló könyv kin csek 

Bi zo nyá ra sok ked ves ol va só ban azon -
nal megfogalmazódik a kér dés: mi le -
het a Ká va-mű hely, s ho gyan ért sük e
fur csa össze tett szót: „apa la bi rin tus”?

A Ká va Kul tu rá lis Mű hely mun ká -
ját – ta lán kül de té sét? – is ko lánk, a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
2009 óta is me ri kö ze lebb ről: az óta ve -
szünk részt ér de kes, iz gal mas, oly kor
meg rá zó drá ma fog lal ko zá sa i kon.

A mű hely ti zen öt éve mű kö dik; fő
fel ada tuk nak te kin tik a szín há zi ne -
ve lé si prog ra mok (Thea ter In Edu -
cati on – TIE ) ké szí té sét és meg va ló -
sí tá sát egy-egy adott (is ko lás) kor osz -
tály szá má ra. Eze ken a fog lal ko zá so -
kon min dig csak egy osz tály vesz részt
(té rí tés men te sen), s a mint egy há rom -
órás prog ra mon a ta nár úgy ne ve zett
„meg fi gye lői stá tusban” kö ve ti di ák -
jai mun ká ját. Is ko lánk ta nu lói egy szer
már így vol tak al ko tó sze rep lői az
Aka dály ver seny cí mű elő adás nak,
amely ről film ké szült, s ezt több is ko -
lai hely szí nen, a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban is for gat ták.

A prog ra mok té má ja min dig egy-
egy, éle tünk fon tos kér dé se it érin tő
ér zel mi-er köl csi kér dés, ame lyet a
di á kok va la mely konk rét gya kor la -

ti(as) hely zet ben gon dol nak át, s ke -
res nek rá le het sé ges meg ol dá so kat
a drá ma pe da gó gu sok se gít sé gé vel.

Az egyes fog lal ko zá sok – kí sér leti
jel leg gel – fel nőtt részt ve vők kel is
meg va ló sul hat nak: így vet tem részt
két kol lé gám mal ok tó ber 14-én az
Apa la bi rin tus prog ra mon.

A fur csa cím so kat el árul az elő -
adás ról, mely ben egy csa lád éle té nek
ap ró, de na gyon fon tos moz za na tait
is mer jük meg és él jük át. A „la bi rin -
tus ban” nem csak az apa té ve lyeg, ha -
nem a csa lád töb bi tag ja is: a min dig
el fog lalt anya, a lus ta ka masz fiú és a
lá zon gó bak fis. Sok szor ke resz te zik
egy más út ját, de a ki já ra tot csak az
együtt mű kö dő részt ve vők kel kö zö -
sen tud ják meg ta lál ni.

Az elő adás utá ni szak mai be szá -
mo ló ból meg tud tuk – amit gya kor -
ló ta nár ként már sej tet tem és ta -
pasz tal tam is –, hogy a TIE-fog lal ko -
zá so kon részt ve vő di á kok ered mé -
nyei va la mennyi kulcs kom pe ten ci á -
ban (szö veg ol va sás, szö veg ér tés, kom -
mu ni ká ció stb.) ja vul tak; a stressz -
hely ze te ket job ban vi se lik és old ják
meg, to le rán sab bak tár sa ik kal, job ban
sze ret nek is ko lá ba jár ni, jobb a hu -
mor ér zé kük, töb bet tesz nek a csa lád -
ju kért… és még le het ne so rol ni a va -
ló ban szív de rí tő té nye ket.

Nagy örö münk re szol gál hát, hogy
2011-ben (hét má sik is ko lá val együtt)
szer ző dést kö töt tünk a Ká va Kul tu rá -
lis Mű hellyel, s az így el nyert TÁM OP-
pá lyá zat ré vén di ák ja ink ki lenc fog lal -
ko zá son (leg kö ze lebb no vem ber 8-án)
ve het nek részt eb ben a tan év ben.

Reménység szerint a majdani
résztvevők is megtapasztalhatják:
„Ha el mon dod, meg hall ga tom. Ha
meg ta ní tod, meg jegy zem. Ha részt
ve he tek ben ne, meg ta nu lom.” (Ősi kí -
nai böl cses ség)

g K. Se bes tyén Nó ra ta nár,
a gim ná zi um szín ját szó kö ré nek

ve ze tő je

Apa la bi rin tus a Ká va-mű hely ben

Tek e li Ta más, a Bony há di Petőfi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um 12. osz -
tá lyos di ák ja bronz ér met szer zett a
nem zet kö zi föld tu do má nyi olim pi án
(In ter na ti o nal Earth Sci en ce Olym -
piade) az olasz or szá gi Mo de ná ban.

Az erőpróbán har minc öt nem zet
versenyzői vettek részt, a magyar szí -
ne ket négyen képviselték. A szep tem -
be ri tu dás pró bán el mé le ti és gya kor -
la ti fel ada tok egy aránt sze re pel tek.

Tek e li Ta más or szá gos ver seny -

ered mé nyei alap ján ke rült be a föld -
raj zos vá lo ga tott ba, hi szen rend sze re -
sen be jut az or szá gos ver se nyek dön -
tő jé be, és már több do bo gós he lye -
zéssel is büszkélkedhet. Ki emel ked nek
a föld rajz ból, il let ve ma te ma ti ká ból el -
ért ered mé nyei. Két al ka lom mal be -
ju tott a Less Nán dor or szá gos föld rajz -
ver seny dön tő jé be, a nem zet kö zi ma -
gyar ma te ma ti ka ver seny má so dik dí -
ját sze rez te meg, a 2009/10-es tan év -
ben meg nyer te a Ló czy La jos or szá -

gos kö zép is ko lai föld raj zi ta nul má nyi
ver senyt, s ez zel ki ér de mel te a Ma gyar
Föld raj zi Tár sa ság ál tal ado má nyo zott
„ki vá ló if jú ge og rá fus” cí met.

Tekeli Tamás felkészítő tanára
Gruber László.

A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé -
li kus Gim ná zi um tör té ne té ben – ifj.
Ka tz Sán dort kö ve tő en – Tek e li Ta más
a má so dik, aki szak mai tu do má nyos
olim pi án kép vi sel te a kö zép is ko lát.  

g M. R.

Földrajzból nyert olim pi ai bronz érmet
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b Re for má ció és sza bad ság mot tó -
val tar tot ta őszi csen des nap ját a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um di ák sá ga ok tó ber 28-án, az
őszi szü net előt ti utol só is ko lai
ta ní tá si na pon. A té ma vá lasz -
tást a re for má ció em lék nap já nak
kö zel sé ge, il let ve az a tény szab -
ta meg, hogy a 2017-re va ló fel -
ké szü lés je gyé ben az idei év nek
ugyan ez a té má ja. Az egy más sal
pár hu za mo san, két hely szí nen
zaj ló elő adá so kat cso por tos be -
szél ge té sek kö vet ték, majd pe dig
kö zös is ten tisz te let zár ta a na pot.

Zsu gyel-Kle no vics Ka ta lin bán ki lel -
kész nő Fi gyelj rám, Fi am! cím mel
tar tott elő adá sá ban a fi a ta labb, 5–9.
osz tá lyos ta nu ló kat szó lí tot ta meg,
és az éle tük ben kü lö nö sen ak tu á lis

en ge del mes ség-en ge det len ség, al -
kal maz ko dás-lá za dás kér dé sét jár ta
kö rül. 

Sza bad sá gunk nem a kor lá tok hi -
á nyá val, a kö tött ség- és kö te les ség -
men tes élet tel egyen lő, ha nem az zal,
hogy vá laszt ha tunk: akar juk-e, jó-e
át lép ni eze ket az éle tünk min den te -
rü le tén – a sport ban, já ték ban, ott -
hon és is ko lá ban – egy aránt meg lé -
vő, nem meg ke se rí tő, ha nem vé dő,
ren det és el iga zo dást se gí tő kor lá to -
kat, vagy sem – ál la pí tot ta meg.

Az olyan, ki mon dot tan ká ros, ön -
ma gunk ál tal ki ala kí tott gá tak kér dé -
sé ről is szó volt, mint a kis hi tű ség, az
ala csony ön ér té ke lés, to váb bá azok
a ve lünk szü le tett fi zi kai-szel le mi
kor lá ta ink és gyön ge sé ge ink, ame lyek
hoz zánk tar toz nak. Ak kor va gyunk
sza ba dok – hang zott el –, ha ezek kel
együtt tud juk el fo gad ni ma gun kat
olyan nak, ami lye nek va gyunk. Az

elő adás vé gül az éle tün ket pa ran cso -
la ta i val be ke rí tő, eze ken be lül vi -
szont nagy sza bad moz gás te ret adó
Is ten nel va ló, iga zi biz ton ság ér ze tet
nyúj tó kap cso lat ki ala kí tá sá ra és
ápo lá sá ra bá to rí tott.

Sza bó B. And rás pestúj he lyi evan -
gé li kus lel kész az idő sebb, 10–12.
osz tá lyos di á kok nak tar tott ké pek kel
és di ag ra mok kal il luszt rált elő adást
a zsol tár ih let te Tá gas tér re ál lí tot tad
lá ba mat – de mer re men jek? cím mel.
Az éle tet ál ta lá ban és sze mé lyes éle -
tün ket konk ré tan jel lem ző sok fé le le -
he tő ség, kor lát, dön tés hely zet és di -
lem ma kér dé se it jár ta kö rül a foj to -
ga tó an bo nyo lult tá és sok ol dal ról –
po li ti ka, val lá sok, mé dia ál tal – ma -
ni pu lált vi lág ban va la ho gyan még is -
csak el iga zod ni vá gyó, irányt és utat
ke re ső em ber sze mé vel. Az em be ri -
ség mind annyi unk éle tét is ma gá ba
fog la ló tör té ne tét Is ten és em ber

sza bad ság di a ló gu sa ként be mu ta tó
elő adás a szol gá ló és a ke resz ten
sza bad vá lasz tá sá ból szen ve dő Sze -
re tet re irá nyí tot ta a fi gye lő di ák te kin -
te te ket.

Az elő adá sokon elhangzottakat
hu szon négy kü lön bö ző hely szí nen
hu szon négy ki sebb – ti zen két-ti -
zen hat fős – cso port ban mé lyí tet ték
el és fűz ték to vább a fi a ta lok. Be szél -
ge té se ik ered mé nyé nek egy-egy
mon da tos össze fog la lá sát az egyes
cso por to kat kép vi se lő ta nu lók a
csen des na pot zá ró is ten tisz te le ten a
di ák ság egé szé vel is meg osz tot ták.

Az őszin te és ol dott han gu la tú
be szél ge té sek ve ze té sé ben fel ké szült
lel ké szek, teo ló gus hall ga tók, egy há -
zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lyá nak
mun ka tár sai és a gim ná zi um ta ná rai
nyúj tot tak se gí tő ke zet. 

g Ma gyar ku ti Gyu lá né
Tóth Ka ta lin is ko la lel kész

Sza bad sá gunk kor lá tai
és le he tő sé gei

De ák té ri csendesnap
b Új kor szak kez dő dik jö vő szep -

tem ber től a Bé kés csa bai Evan gé -
li kus Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is -
ko la, Mű vé sze ti Szak kö zép is ko -
la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény éle té -
ben. A kö vet ke ző tan év től egy el -
ső osz tállyal, fel me nő rend szer -
ben meg kez di mun ká ját az ál ta -
lá nos is ko la. A vál to zás hát te ré -
ről és a ben ne rej lő le he tő sé -
gek ről Ko la rovsz ki Zol tánt, az
in téz mény igaz ga tó ját kér dez tük.

– Mi lyen út ve ze tett el Bé kés csa bán
az evan gé li kus ál ta lá nos is ko la el in -
dí tá sá ig?

– Egy há zunk Dé li Egy ház ke rü le -
té nek püs pö ke, Gáncs Pé ter hosszabb
ide je szor gal maz za óvo da és ál ta lá -
nos is ko la in dí tá sát Bé kés csa bán.
Mi ez zel egyet ért ve, alul ról nyi tott
rend szer ként kí ván juk ki épí te ni a
tel jes kép zé si pa let tát, ami azt je len -
ti, hogy év ről év re újabb el sős osz tályt
in dí tunk majd. Óvo dánk – ter ve ink
sze rint – há rom-négy év múl va le het. 

Az ál ta lá nos is ko la in dí tá sát in do -
kol ja to váb bá, hogy a nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok sor sa bi zony ta lan.
Nem vi lá gos, hogy a kor mány zat nak
mi lyen ter vei van nak ez zel a kép zé -
si for má val. Emel lett a szü lők is nyi -
tot tak a tel jes kép zé si pa let ta irá nyá -
ban, te hát hogy gyer me kük az el ső
osz tály tól az érett sé gi ig egy is ko lá ba
jár jon. Mind eze ket fi gye lem be vé ve
kez de mé nyez tük azt az ad mi niszt ra -
tív el já rást, amely elő ké szí tet te a jö -
vő szep tem be ri in du lást. 

Mi vel az ok ta tás fel ügye le te rö vi -
de sen át ke rül a kor mány hi va ta lok hoz,
mi a mű kö dé si en ge délyt még e vál -
to zá sok, eset le ges szi go rí tá sok előtt
sze ret tük vol na meg sze rez ni. Előt te
egyéb ként egyez tet tünk Bé kés csa ba
Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá -

val és a ró mai ka to li kus egy ház zal,
amely szin tén mű köd tet Bé kés csa bán
ál ta lá nos is ko lát. Ami pe dig a szi go -
rú an vett kro no ló gi át il le ti: 2010 ok -
tó be ré ben az is ko la igaz ga tó ta ná csa
Kon dor Pé ter el nök le té vel dön tött
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak szán -
dé ká ról, majd ezt idén áp ri lis ban a
fenn tar tó Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma jó vá -
hagy ta. A mó do sí tott en ge délyt au -
gusz tus ban ad ta ki a kor mány hi va tal
ok ta tá si iro dá ja.

– Mi lyen fel ada tok vár nak eb ben
a tan év ben az is ko la ve ze té sé re, a ta -
ná ri kar ra, az egy ház köz ség re a be -
is ko lá zás ban?

– Alap ve tő fel ada tunk an nak az
épü let rész nek az át ala kí tá sa és kor -
sze rű sí té se, amely be fo gad ja az ál ta -
lá nos is ko lát. Ez egyéb ként a Lu ther

ut ca 1. szám alat ti épü let lesz. Ránk
vá ró fel adat az új al só ta go za ton ta -
ní tó kol lé gák meg ke re sé se. Ki vá -
lasz tá suk nál az egy ház irán ti el kö te -
le zett ség és a ma gas szak mai tu dás
lesz el sőd le ges. Szük sé ges to váb bá
min den le het sé ges fó ru mon is mer -
tet ni az evan gé li kus ál ta lá nos is ko la
in dí tá sát. A sze mé lyes meg győ zés ben
hi szek, ezért meg fog juk ke res ni va -
la mennyi hat-hét éve ke resz telt gyer -
mek szü le it, a gim ná zi um di ák ja i nak
ki sebb test vé re it, és ki hasz nál juk az
óvo dai hit tan ok ta tást is. Szak mai
szem pont ból a pe da gó gi ai alap do ku -
men tu mok el ké szí té se vár még ránk.
A 2012/2013-as tan év ben egy el ső
osz tályt in dí tunk, így nyolc év alatt
lesz tel jes a struk tú ra.

– A gye re kek lét szá má nak csök ke -
né sét, a de mog rá fi ai vi szo nyo kat fi -
gye lem be vé ve jól át gon dolt lé pés-e
egy új ál ta lá nos is ko la in dí tá sa?

– Az ada tok sze rint Bé kés csa bán
az el múlt tíz év ben nem csök kent a
szü le tés szám, éven te négy száz öt -
ven-öt száz kö rül mo zog. A szü le té -
sek szá má nak csök ke né se ko ráb -
ban volt érez he tő; egyéb ként er re vá -
la szul a vá ros át ala kí tot ta is ko lá i nak
a struk tú rá ját, össze vo ná so kat haj -
tott vég re. 

Úgy gon do lom, hogy egy jól mű -
kö dő is ko la ese té ben ezek a de mog -
rá fi ai ada tok nin cse nek ha tás sal a be -
is ko lá zás ra. A mi in téz mé nyünk nek
ka rak te res ar ca és el ső sor ban a gim -
ná zi u mok kö zött igen jó hí re van,
mely re épí te ni le het. Mind ezek alap -
ján úgy ítél jük meg, hogy egy el ső
osz tály gond nél kül fel tölt he tő.

g Szeg f Ka ta lin 

Evan gé li kus ál ta lá nos is ko la in dul
Békéscsabán

Az ün ne pi mű sor ban köz re mű kö dött
Nem csák Ká roly Já szai Ma ri-dí jas
szín mű vész, a bu da pes ti Jó zsef At ti -
la Szín ház igaz ga tó ja, a Szin va völ gyi
Tánc mű hely, va la mint a Mis kol ci
Mú zsa dí jas Fa ze kas gyer mek kar.

A meg em lé ke zés után ad ták át a
Kar tal–Ve c zán-dí jat, ame lyet két né -
hai mis kol ci lel kész, Ve c zán Pál
evan gé li kus es pe res és Kar tal Er nő
mi no ri ta szer ze tes em lé ké re ala pí tott
a KÉSZ és az Esz mék és Ér té kek Ala -
pít vány. A bronz pla ket tet idén nem

egy, ha nem – rend ha gyó mó don –
négy sze mély kap ta meg, Mis kolc
egy há zi gim ná zi u ma i nak volt, il let -
ve je len leg is ak tív ve ze tő je. Fel leg vá -
ri Zol tán, a Kos suth La jos Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um
és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la, Ma -
ris csák Ist ván, a Frá ter György Ka to -
li kus Gim ná zi um, P. For rai Ta más S.
J., a Fé nyi Gyu la Mis kol ci Je zsu i ta
Gim ná zi um, il let ve Áb rám Ti bor, a
Lé vay Jó zsef Re for má tus Gim ná zi um
igaz ga tó ja.

A ki tün te tet tek lau dá ci ó ját dr.
Ko czisz ky György, a Mis kol ci Egye -
tem Gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak
dé kán ja mond ta. Töb bek kö zött Co -

me ni us Or bis Pic tu sá ból idé zett:
„Az tu dat lan ság el len va ló or vos ság
a tu do mány, ame lyet az Os ko lá ban
kell az el mék be be ön te ni: de oly

for má ban, hogy az igaz, tö ké le tes, vi -
lá gos és de rék tu do mány le gyen.
Igaz pe dig az, ami er köl csös és ezen
élet re hasz nos. Azért pe dig ne le gyen
va la ki nek oka ek kép pen pa nasz kod -
nia: amit szük ség kép pen tud nunk
kel le ne, azt nem tud juk, mi vel azt
ami szük sé ges meg nem kap tuk.
Ezért na gyon fe gyel mezz az os ko la -
mes te red re.”

Mint mond ta, „a Kar tal–Ve c zán-
díj ez évi ki tün te tett jei, ahogy a zsol -
tár író fo gal maz, in gyen ke gye lem -
ből át ve het ték az os ko la mes te ri fel -
ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges ta len -
tu mo kat, kül de té sük volt és van, és
en nek szel le mé ben tet ték és te szik
fel ada tu kat”.

A két név adó port ré ját áb rá zo ló
bronz em lék pla ket tet Kri za Ákos,
Mis kolc pol gár mes te re és Ve c zán
Pál né ad ta át a ki tün te tet tek nek.

g (g)

Ki tün te tés mis kol ci egyházi gim ná zi u mok igaz ga tó i nak
b A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) mis kol ci cso port ja he -

te dik al ka lom mal ren dez te meg ok tó ber 21-én a mis kol ci nem ze ti es -
télyt. A Mű vé sze tek Há zá ban ren de zett idei ün nep ség szó no ka dr. La -
torczai Já nos, az Or szág gyű lés al el nö ke volt, aki az 1956. ok tó ber 23-
án ki rob bant for ra da lom ról és sza bad ság harc ról em lé ke zett meg, ezen
be lül a mis kol ci ese mé nyek ről is, ame lyek ről pon tos is me re tei van -
nak egye te mi éve i ből. 

A ki tün te tet tek (bal ról jobb ra): For rai Ta más, Ma ris csák Ist ván, Áb rám
Ti bor és Fel leg vá ri Zol tán
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Az idei tan év ben 838 di ák irat ko zott be a bé kés csa bai evan gé li kus is ko la kép zé se i re, kö zü lük 198-an most kezd ték
meg ta nul má nya i kat az in téz mény ben
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Bár a re for má ció ok tó ber 31-ével je -
lölt kez de té nek öt szá za dik év for du -
ló ját elő ké szí tő ma gyar em lék bi zott -
ság nak egyet len ha tá ron tú li tag ja
sincs (?!), az oly kor „ne gye dik ma -
gyar evan gé li kus egy ház ke rü let -
ként” em le ge tett Ro má ni ai Evan gé -
li kus-Lu the rá nus Egy ház gyü le ke -
ze te it alig ha le het majd fi gyel men
kí vül hagy ni a 2017-re tör té nő ké -
szü lő dés so rán. Nem csak a ki épí ten -
dő pro tes táns „tu ris ta út vo na lak”,
il let ve a fel len dí ten dő val lá si tu riz -
mus okán, de már csak azért sem,
mert a leg ré gibb ma gyar evan gé li -
kus egy ház köz sé gek né me lyi ke tör -
té ne te sen ha zánk je len le gi ha tá ra -
i nak „át ol da lán” ta lál ha tó. Mint
pél dá ul az Er dély dél ke le ti szeg le té -
ben, a bar ca sá gi me den cé ben ta lál -
ha tó ki lenc gyü le ke zet, ame lyek
ép pen ség gel a fe lét al kot ják a Bras -
sói Egy ház me gyé nek. 

Meg le het, Eu ró pa eme lu the rá nus
ha tár vi dé kén a szá szok nak kö szön -
he tő en lett evan gé li kus sá a ma gyar
fal vak la kos sá ga, ám az igaz ság hoz
tar to zik, hogy még elébb job bágy sor -
ba is a bras sói szász pat ri ci á tus ta szí -
tot ta a ma gyar ki rá lyok ál tal le te le -
pí tett haj da ni ha tár őrö ket. Egyes
for rá sok sze rint csán gók nak 1780
után kezd ték el ne vez ni Há rom fa lu
(Tat rang, Zaj zon, Pür ke rec), il let ve
Négy fa lu (Bács fa lu, Tür kös, Cser nát -
fa lu, Hosszú fa lu) ma gyar ja it, jól le het
a 10–11. szá zad ban min den va ló szí -
nű ség sze rint ele ik hoz ták lét re e
településeket, amelyeken ma már
ro  mákkal és ro má nokkal osztoz -
nak… Míg azon ban a szá szok lé lek -
szá ma már Bras só ban (az egy ko ri
Kron stadt ban) is ke ve sebb a ma -
gya ro ké nál, ad dig az össze sen „hét -
fa lu ban” nem is hét, ha nem nyolc ön -
ál ló evan gé li kus egy ház köz ség temp -
lo má ban hang zik ma gya rul az evan -
gé li um va sár nap ról va sár nap ra. És
nem mel les leg ép pen Tat rang evan -
gé li kus sá ga volt az, amely 1886-ban
ki nyil vá ní tot ta igé nyét az ön ál ló ma -
gyar egy ház me gye meg ala kí tá sá ra,
utóbb pe dig csat la ko zá si szán dé kát
a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy -
ház szer ve ze té hez (er ről bő veb ben a
szom szé dos ha sá bo kon).

Há rom fa lu hí vei 
A szer ve zés (és ven dég lá tás) za var -
ba ej tő en szép pél dá ját ta pasz tal hat -
ták meg azok a bu da pes ti ven dé gek
is, akik nek gép ko csi ja – ko lozs vá ri út -
meg sza kí tás sal – kö zel nyolc száz
ki lo mé ter meg té te le után gör dült
ok tó ber 29-én es te a tat ran gi evan -
gé li kus pa ró kia ud va rá ra. A mint egy
hét ezer lel kes köz ség ma már ugyan

vé gig jó mi nő sé gű úton ér he tő el, ám
a te le pü lé sen be lül ál ta lá ban még to -
vább ra is port vagy sa rat kény te le nek
ver ni a gép jár mű vek. Azon ban a
temp lom és a pap lak kö zöt ti sza kasz -
ra friss asz falt ke rült az ün nep re
idő zít ve – nem utol só sor ban a re for -
má ció idei em lék nap já nak si ke ré ért
ma gán em ber ként is nagy vo na lú an ál -
do zó Kiss Jó zsef pol gár mes ter nek
kö szön he tő en… 

Nem ma radt ki a ven dég lá tás ból a
Tat rang gal köz vet le nül ha tá ros két
má sik lu the rá nus fa lu sem. Pür ke re -
cen más nap D. Sze bik Im re, Zaj zon -
ban pe dig Tarr Kál mán szol gált ige -
hir de tés sel a va sár nap dél előt ti is ten -
tisz te le ten. 

Túl nyo mó több sé gük ben ma gyar
aj kú evan gé li ku sok fo gad ták Bras só -

ban dr. Rainer Stahlt is, aki ok tó ber
30-án a Bras sói Ma gyar Evan gé li kus
Egy ház köz ség temp lo má nak szó szé -
ké ről hir det te Is ten igé jét. Míg a
Lu ther-szö vet ség fő tit ká rá nak sza va it
a me gye szék he lyen – Kosz ta Ist ván
sze mé lyé ben – egy nem ré gi ben vá -
lasz tott fi a tal lel kész tol má csol ta,
ad dig Pür ke re cen az 1932–1973 kö -
zött ott szol gált édes apa (Má tyás Bé -
la) nyom do ká ba lé pett pász tor, Má -

tyás La jos kö szön töt te D. Sze bik
Im rét. 

Tarr Kál mán sok-sok év vel ez -
előtt már szol gált egy íz ben Zaj zon -
ban, s ő a je len le gi lel kész, ifj. Do mo -
kos Je nő előd jé vel, Rab Gyu la nyu gal -
ma zott lel ki pász tor ral is ta lál koz -
ha tott. 

Nem csu pán il len dő ség ből em lít -
jük a szí vé lyes há zi gaz dák nak bi zo -
nyult he lyi lel ké szek ne ve it, ha nem
azért is, mert ők – s ez már az át gon -
dolt szer ve zést di csé ri – va la mennyi -
en köz re mű köd tek a dél után Tat ran -

gon zaj lott „köz pon ti ün nep ség”
temp lo mi is ten tisz te le té nek li tur gi -
á já ban is. 

Fej ér-ház ból a temp lom ba
Túl a szom szé dos gyü le ke ze tek ből ér -
ke zett hí vek so ka sá gán, vél he tő en a
Bras sói Egy ház me gye min den gyü -
le ke ze te kép vi sel tet te ma gát leg -
alább egy-két fő vel azon a he lyi idő
sze rint dél után há rom óra kor kez dő -
dött és hét óra után vé get ért al kal -
mon, amely mél tán kap hat több -
szö rö sen is ün ne pi jel zőt a tat ran gi
egy ház köz ség, il let ve a Ro má ni ai

Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ese -
mény nap tá rá ban. Ha né mi el fo gult -
ság gal a kü lön bö ző mé di u mok – így
a Du na Te le ví zió –je len lé vő kép vi -
se lő i re gon do lunk, ta lán azt sem
túl zás ál lí ta nunk, hogy ezen a re for -
má ció em lék nap ját meg elő ző va sár -
na pon még né mi nem zet kö zi fi gye -
lem is irá nyult e ma gyar lu the rá nus
„vég vár ra”.

Min den eset re alig ha vé let len, hogy

az egy há zi sze mé lyi sé gek mel lett
köz éle ti tiszt ség vi se lők is meg tisz tel -
ték je len lé tük kel az ese ményt. Így pél -
dá ul a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra -
ta Szö vet ség (RMDSZ) el nö ke, Ke le -
men Hu nor kul tu rá lis mi nisz ter,
avagy – a Ma gyar Köz tár sa ság kép -
vi se le té ben – Szi lá gyi Má tyás ko lozs -
vá ri fő kon zul. 

A meg újult temp lom, va la mint a
gyü le ke ze ti ház új szár nyá nak fel -
szen te lé sé re az ün ne pi is ten tisz te le -
tet meg elő ző en ke rült sor az im már
épü let együt tes sé bő vült gyü le ke -

zeti ház – temp lom mal szom szé dos
– tel kén, ahol a he lyi fú vós ze ne kar
tér ze né je fo gad ta a ve rő fé nyes nap -
sü tés ben ér ke ző ket. Az ado má nyo -
zó özv. Baj ka Zol tán né Fej ér Ka ta -
lin után Fej ér-ház nak el ne ve zett
gyü le ke ze ti köz pon tot a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma -
zott el nök-püs pö ke, D. Sze bik Im re
szen tel te fel, míg a fenn ál lá sá nak
190. év for du ló ját is idén – im már
tel jes szép sé gé ben – ün nep lő, sor -
rend ben har ma dik tat ran gi temp lo -
mot Ador já ni De zső Zol tán, a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház püs pö ke aján lot ta Is ten ol tal má -
ba. Há la adó imád sá got Ze le nák Jó -
zsef es pe res, püs pök he lyet tes mon -
dott, a Ko lozs vá ri Re for má tus Kol -
lé gi um kó ru sa pe dig – dr. Szé kely
Ár pád kar nagy ve zény le té vel – há -
la adást zen gett…

A ra va ta lo zó ká pol na ként is funk -
ci o ná ló Fej ér-ház elől vo nult át ha -
rang zú gás kö ze pet te a gyü le ke zet
Is ten haj lé ká ba, hogy szín ül tig tölt -
se a két kar zat tal is büsz kél ke dő,
mint egy há rom száz öt ven fő be fo ga -
dá sá ra ké pes temp lo mot. Itt előbb
Szé kely Le ven te lel kész kö szön töt te
a meg je len te ket, majd a vál to za tos ze -
nei be té tek kel szí ne sí tett li tur gia fi -
gyel mez te tett: „Egye dül Is te né a di -
cső ség!” 

Az Úr szent va cso rá ját is ki szol gál -
ta tó ün ne pi is ten tisz te le ten Ador já -
ni De zső Zol tán hir de tett igét. A püs -
pök Ézsa i ás pró fé ta köny vé nek 3. ré -
szé ből idéz ve, il le tő leg a Zsi dók hoz írt
le vél 4. fe je ze té nek 12. ige ver se alap -
ján ar ra in tet te hall ga tó it, hogy lel ki
há zuk, hit éle tük épí té sé ről se fe led -
kez ze nek meg.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz -

Em lé ke ze tes re for má ci ói ün nep ség a ma gy
b „…épí tünk, épí tünk… ön erő ből, Is ten di cső sé gé re. Bíz va ab ban,

hogy nem csak mi fá ra do zunk, ha nem az Úr is épí ti a há zat. A kő- és
a lel ki há zat egy aránt. Erős vár a mi Is te nünk!” – a he lyi lel kész, Szé -
kely Le ven te zár ta e mon da tok kal a Tat ran gi Evan gé li kus Egy ház köz -
sé get be mu ta tó írá sát a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
1999-ben ki adott könyv nap tá rá ban. Nos, a két egy ház me gyé ben har -
minc két ma gyar, egy ben pe dig négy szlo vák aj kú evan gé li kus kö zös -
sé get tö mö rí tő (2001-ig Ro má ni ai Zsi nat pres bi te ri Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház nak ne ve zett) egy ház ke rü let leg né pe sebb ma gyar fa -
lu si gyü le ke ze té ben az óta sem tor pant meg az épít ke zés. Mint la punk
múlt he ti szá má ban rö vi den már hí rül ad tuk: a re for má ció idei em -
lék nap já hoz kap cso ló dó an a kí vül-be lül meg újult temp lom és a ra -
va ta lo zó ká pol na ként is funk ci o ná ló gyü le ke ze ti ház(rész) fel szen te -
lé se nyi tott újabb fe je ze tet az egy ház köz ség tör té ne té ben. A teo ló -
gi ai kon fe ren ci á val ki egé szült bar ca sá gi ren dez vény so ro zat ra két ma -
gyar or szá gi szol gá lat te vőt – D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pö köt, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö két és dr. Tarr Kál mán nyu gal ma zott re for má tus lel készt, a Ma -
gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány volt fő tit ká rát (a Kál vin Já nos Ki adó
volt igaz ga tó ját) – kí sér het tük el. Mel let tük egy né met or szá gi meg -
hí vott, dr. Rainer Stahl, a Mar tin-Lu ther-Bund (Lu ther Már ton Szö -
vet ség) fő tit ká ra volt a tat ran gi gyü le ke zet és a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház kö zös szer ve zé sé ben le zaj lott re for má ci ói ün -
nep sé gek kül ho ni elő adó ja.

b Új pa ró ki á val gaz da go dott a
szlo vá ki ai Al só sze li evan gé li -
kus gyü le ke ze te. Az új épü le tet
no vem ber 5-én ün ne pi is ten -
tisz te le ten szen tel ték fel. Ige hir -
de tő ként Mi lan Kriv da, a Szlo -
vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan -
gé li kus Egy ház Nyu ga ti Egy -
ház ke rü le té nek, il let ve dr. Fa -
biny Ta más, a Ma gya ro szá gi
Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy -
ház ke rü le té nek püs pö ke szol -
gált a két nyel vű, szlo vák–ma -
gyar al kal mon. A li tur gi á ban a
szom szé dos egy ház köz sé gek
lel ké szei mű köd tek köz re, a fel -
szen te lést Bo ris Mišina po zso -
nyi es pe res és he lyet te se, dr.
And rea Lu kačovská vé gez te. Az
új pa ró ki át meg ál dot ta Fa bi ny
Ta más is.

Kriv da püs pök a pa ró ki á nak a gyü -
le ke zet éle té ben be töl tött sze re pét
emel te ki, míg Fa bi ny püs pök ar ra
hív ta fel a lel kész fi gyel mét – s üzen -
te egy ben a ház min den ko ri la kó i -
nak –, hogy a lel kész lak Jé zus Krisz -
tus ott ho na is le gyen, ki emel te to váb -
bá a hit és a nem ze ti ség fel vál la lá sá -
nak fon tos sá gát is. Mišina es pe res a
gyü le ke zet ben fo lyó pél da ér té kű
mun ká ról szólt. 

A gyü le ke zet el nök sé ge az el vég -
zett mun ká ért, az épít ke zés ben nyúj -
tott se gít sé gért kö szö ne tet mon dott
a tá mo ga tók nak, a ki vi te le zők nek
és az ün nep ség elő ké szí tő i nek.

A má tyus föl di Al só sze li lu the rá -
nus gyü le ke ze te 1784-ben ala kult,
temp lo mát 1878-ban szen tel ték fel.
Az 1947-es ki te le pí té se kig ezer hét -
száz tag ja volt. Az oda adó kö zös ség -
nek is ko lá ja, kor sze rű gyü le ke zeti
há za volt. Pa ró ki á ját az ezer nyolc -
szá zas évek ele jén épí tet ték. A
négy száz lel kes kö zös ség két nyel vű,
tag ja i nak nagy ré sze ma gyar nem -

ze ti sé gű. Nagy Oli vér lel kész egy -
aránt szol gál szlo vák és ma gyar hí -
vek kö zött.

A lel kész la kás épí té sé nek költ sé -
ge it a he lyi ön kor mány zat tal tör -
tént in gat lan ren de zés ré vén, il let ve a
né met or szá gi würt tem ber gi part -
ner egy ház ál tal nyúj tott tá mo ga tás -
ból si ke rült biz to sí ta ni. A mun kák be -
fe je zé sét hi tel fel vé te le, ado má nyok,
va la mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház és a Ma gyar Köz tár sa ság
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri u ma ál tal nyúj tott tá mo ga tá -
sok tet ték le he tő vé.

Az épít ke zés 2010-ben kez dő dött,
az ener gia ta ka ré kos épü let mű sza ki
át adá sa no vem ber 3-án volt.

d EvÉ let-in fó

Alsó sze li 
lel kész lak -
szente lés 
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D. Szebik Imre püspök felszenteli a Fejér-házat

Adorjáni Dezső Zoltán püspök a megújult tatrangi templom szószékén
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yar evan gé li kus ha tár vi dé ken
gyű lé sen Ze le nák Jó zsef, Ke le men
Hu nor, Szi lá gyi Má tyás, dr. Rainer
Stahl, Tarr Kál mán és – az oros há -

zi test vér gyü le ke zet kép vi se le té ben
– Ör dög End re lel kész kö szön töt te a
kö zös sé get. 

És ezen a pon ton sza kít suk meg a
„pro to kollt”! Mert bár sem a he lyi lel -
kész, sem a köz gyű lést le ve ze tő Kö -
pe Ár pád egy ház köz sé gi fel ügye lő
nem em lí tett meg név sze rint sen kit,
az ün nep lő gyü le ke zet előtt nyil -
ván va ló vá le he tett, hogy – kü lön bö -
ző pá lyá za to kon el nyert tá mo ga tá sok
mel lett – az épít ke zé sek, be ru há zá -
sok leg főbb „hő sei” azok az ál do zat -
kész hí vek, akik ado má nya ik kal,
avagy két ke zi mun ká juk kal já rul tak
hoz zá sze re tett kö zös sé gük gya ra pí -
tá sá hoz. S hogy mennyi re élő,
mennyi re össze tar tó a mint egy ezer -
két száz ta got szám lá ló tat ran gi gyü -
le ke zet, ab ból a temp lo mi együtt lé -
tet kö ve tő fo ga dá son szin tén íze lí tőt
kap hat tak a ven dé gek a fa lu kul túr -
há zá ban, ahol több mint két száz fő -
re te rí tet tek va cso ra asz talt a szor gos
asszony ke zek.

Teo ló gi ai kon fe ren cia
Ok tó ber 31-én, a re for má ció em lék -
nap já nak dél előtt jén Ro má nia szá -
mos evan gé li kus gyü le ke ze té ben
tar tot tak ün ne pi is ten tisz te le tet. A
Bras sói Egy ház me gye lel ké szei hét -
fő dél után azon ban vissza tér tek
Tat rang ra. A meg hí vó teo ló gi ai

kon fe ren ci á ra szólt, amely – a mé -
dia kép vi se lői mel lett – szá mos
„vi lá gi” ér dek lő dőt von zott a pap lak -

kal szem közt már 1901 óta ál ló
(1995 és 2005 kö zött ven dég ház zal
bő ví tett) „evangélikus kul túr ott -
hon” ta nács ter mé be.

Ze le nák Jó zsef es pe res nyi tó áhí ta -
ta után Ador já ni De zső Zol tán püs -
pök ve zet te fel a köz vet ve-köz vet le -
nül pro tes táns alap ér té kek kel fog lal -
ko zó té má kat, ame lyek nek az elő adói
az elő ző nap dél előtt jén ige hir de tő -
ként szol gá ló „kül föl di” ven dé gek
vol tak.

El ső ként Tarr Kál mán szólt a bib -
lia for dí tá sok, il le tő leg bib li ai szö -
veg re ví zi ók szük sé ges sé gé ről, kü lö -

nös te kin tet tel a ma gyar nyel vű Bib -
lia tör té ne té re. 

Lu ther Már ton ta ní tá sa a vi lá gi és
az egy há zi kor mány zás kü lön bö -
ző sé gé ről má ig ked velt té má ja teo -
ló gi ai dis pu ták nak. Eh hez igye ke zett
újabb ada lék kal szol gál ni dr. Rainer
Stahl, ami kor a két bi ro da lom ról
szó ló ta ní tás szub jek tív ér tel me zé -
sé re vál lal ko zott. E he lyütt meg
sem kí sé rel jük is mer tet ni ma gyar
for dí tás ban is köz re adott, ám szó be li
ki egé szí té se i vel sem könnyen
emészt he tő gon do lat me ne tét, mi -
ként D. Sze bik Im re – a re for má ció
je len tő sé gé ről és ak tu a li tá sá ról szó -
ló – elő adá sá nak rész le te zé sét sem
te szik le he tő vé a ter je del mi kor lá tok. 

Mind er ről egyéb iránt meg győ ző -
en ta nús ko dik ki adónk Lu ther Már -
ton vá lo ga tott mű ve it csok rok ba
gyűj tő so ro za ta, amely nek el ső – a
re for má ció ün ne pé re meg je lent –
kö te té vel a Ma gyar or szá gi Evan gé -

li kus Egy ház meg aján dé koz ta a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház va la mennyi gyü le ke ze tét. A
Bras sói Egy ház me gye lel ké szei Tat -
ran gon ve het ték át a gyü le ke ze tük
ne vé re ki ál lí tott pél dányt, to váb bi
aján dék ként pe dig egy-egy kötetet D.
Sze bik Im re – ugyan csak a Lu ther
Ki adó gon do zá sá ban meg je lent, Isten
küldetésében című – köny vé ből.

g T. Pin tér Ká roly 

b A cím ből szán dé ko san ma radt el
a ma gyar és az evan gé li kus jel -
ző. Hi szen gon dol na-e a ked ves
ol va só más ra ak kor, ami kor la -
punk ha sáb ja in rend sze re sek a
tu dó sí tá sok az evan gé li kus csán -
gó gyü le ke ze tek há za tá já ról? Így
rög tön fel me rül a kér dés: csak
száz hu szon öt év?

Bár a bar ca sá gi csán gó gyü le ke ze tek
már a re for má ció haj na lán, a hon te -
ru si idők ben Lu ther kö ve tő i vé let tek,
még is majd négy év szá za dot kel lett
vár ni uk ar ra, hogy ön ál ló egy ház szer -
ve ze tük le gyen. Ami kor a 15. szá zad -
ban Bras só vá ro sa köl csönt adott
az ural ko dó nak, cse ré be a csán gó fal -
va kat kap ta meg. A vissza nem fi ze -
tett köl csön év szá za do kon át meg -
erő sí tet te a vá ros zá log jo gát és ez zel
po li ti kai és egy há zi ural mát is a fal -
vak fö lött. 

Ahogy a csán gók nem is mer ték el
a job bágy stá tust, úgy lel ké sze ik
sem tö rőd tek be le ab ba, hogy csak
a bras sói pap káp ta lan jai le gye nek,
hogy őket a vá ros ve ze té se ké nye-
ked ve sze rint ne vez zék ki vagy he -
lyez zék át. Ez el len el ső ként Kö pe Já -
nos bács fa lu si lel kész lé pett fel, aki
1817-ben még a bé csi ud var ba is el -
jut tat ta til ta ko zá sát és ké ré sét a
hely zet ja ví tá sa ér de ké ben. (Hogy ez
nem volt si ke res, azt tud juk a kö vet -
ke ző év ti ze dek tör té né se i ből, ám a
per ira tok is me re té hez ala pos bé csi
ku ta tás ra len ne szük ség. Ugyan is az
a né hány do ku men tum, amely a
Kö pe csa lád tu laj do ná ban meg ma -
radt, on nan pe dig az Evan gé li kus
Or szá gos Le vél tár ba ke rült, né hol
a fel is mer he tet len sé gig pe né sze -
dett és ron cso ló dott. Meg ma radt
azon ban az el ső, 1842-ben lét re ho -
zott pa pi tár sa ság nak a jegy ző -
könyv anya ga [képünkön], amely ről
az el múlt he te kig még e so rok író -
já nak sem volt tu do má sa.) 

1842. ja nu ár 7-én a ma gyar lel ké -
szek meg ala pí tot ták „Az ágos tai
val lás té telt kö ve tő bar czai ma gyar
pap ság tár sa ság”-ot. Cél ja i kat még
a Ko lozs vá ron meg je le nő Er dé lyi
Hír adó ban is nyil vá nos ság ra hoz ták.
Ép pen ez lett a vesz tük: a lel ké sze -
ket min den gyü le ke zés től el til tot ták. 

Ezek után 1844-ben az er dé lyi Gu -
ber ni um hoz for dul tak pa nasszal, de
a szász egy ház ból va ló ki vá lást most
sem ér ték el. Köz ben a vi dé ken vé gig -
vo nult a for ra da lom, bor zal ma i val, ál -
do za ta i val és po li ti kai meg tor lá sa i val.
A lel ké szek is to vább küz döt tek, és
küz del mük ered mé nye ként a ma -
gyar lel ké sze ket nem csak a szász
káp ta lan ba vet ték fel, ha nem ket ten
az egy há zi kor mány zat ban is he lyet
kap tak. Igaz, hogy csak ti zen két évig
– az 1873-as egy há zi tiszt újí tás so rán
a ma gyar lel ké szek „ki buk tak”. 

„Azon pá rat lan mél tány ta lan ság,
mely múlt évi No vem ber 7kén ma gyar
ev. egy há za in kon s ezek nek csor bu lást
nem szen ved he tő jo ga in s szent ér de -
ke in szász hit sor so sink ál tal el kö vet -
te tett, nem csak hogy még mind ke se -
rű em lé künk ben él, de ta lán még ke -
se rí tőb bé lett az ál tal, hogy fel zak la -
tott ke dé lye ink meg nyug ta tá sá ra, az
ej tett sé re lem or vos lá sá ra ré szök ről e
hosszú idő alatt mos ta nig sem mi bé -
kí tő kí sér let sem te vő dött” – ír ta Mol -
nár Vic tor hosszú fa lu si lel kész hét fa -
lu si tár sa i nak 1874 au gusz tu sá ban.

Ez zel újabb moz gal mas idő szak
kez dő dött a gyü le ke ze tek éle té ben. Az
év szep tem be ré ben be je len tet ték a
bras sói szász fő kon zisz tó ri um nak,

hogy az er dé lyi egy ház ke rü let ből va -
ló ki vá lá suk el tö kélt, és szán dé ku kat
nem kí ván ják meg vál toz tat ni.

Igaz ugyan, hogy eb bé li igye ke ze -
tük ben a ma gyar kor mány nem tá -
mo gat ta őket, (sőt 1873-ban egye ne -
sen el uta sí tó vá laszt kap tak), de a lel -
ké szek nem ad ták fel. A küz de lem
egé szen 1887-ig tar tott.

1877-ben a szász egy ház is be lát -
hat ta, hogy a csán gó gyü le ke ze tek
aka ra tuk ban tán to rít ha tat la nok, így
a fő kon zisz tó ri um ki je len tet te, hogy
az el sza ka dá si vágy nak nem szab ják
gát ját.

A fo lya ma tot azon ban bel ső bé két -
len ség is kés lel tet te, míg vé gül a tat -
ran gi gyü le ke zet ad ta meg a vég ső lö -
kést: 1886 ele jén el ha tá roz ta, hogy ki -
lép a szász egy ház ból, és csat la ko zás -
ra hív ta a töb bi e ket is. En nek ered -
mé nye ként 1886. már ci us 25-én meg -
tar tot ták a ma gyar kon ven tet, amely
egy há zi ve ze tő ket vá lasz tott, és kér -
te a ti szai egy ház ke rü let be fo ga dó
nyi lat ko za tát…

A Kés már kon 1886 au gusz tu sá ban
tar tott ke rü le ti gyű lé sen az egy ház -
ke rü let hi va ta lo san is keb lé re ölel te
a bras sói ma gyar egy ház me gyét, így
az el sza ka dás vég le ges sé vál ha tott.

A ma gyar kor mány hi va ta los ira -
tá ra ugyan még vagy egy évig kel lett
vár ni, de vé gül ok tó ber 18-án meg ér -
ke zett a val lás- és köz ok ta tá si mi nisz -
ter ren de le te, amely sze rint az ural -
ko dó is jó vá hagy ta az egy ház me gye
meg ala ku lá sát. Ez zel egy ide jű leg a ti -
szai egy ház ke rü let püs pö ke, Czé kus
Ist ván fel szó lí tot ta a gyü le ke ze te -
ket, hogy egy ház szer ve ze tük ben a
ma gyar ho ni egy ház sza bá lyai sze rint
ren dez ked je nek be.

Épít ke ző, de bel ső fe szült sé gek től
ko ránt sem men tes év ti ze dek kö vet -
kez tek a bar ca sá gi ma gyar gyü le ke -
ze tek éle té ben, míg a vi lág há bo rúk
bor zal mai egyik csa pást a má sik
után mér ték rá juk. Előbb 1916-ban,
a ro mán be tö rés után kel lett me ne -
kül ni ük, az tán – vissza tér ve – ja ví -
ta ni, új ra épí te ni, hogy az tán né hány
év vel ké sőbb egy ide gen ál lam fenn -
ha tó sá ga alatt ta lál ják ma gu kat. 

Az im pé ri um vál tás is mét új ki hí -
vá sok elé ál lí tot ta az evan gé li kus
egy há za kat. Bár rö vid ide ig na pi ren -
den volt, hogy a ma gyar és a szász
egy ház új ból kö zös püs pök sé get hoz
lét re, a ma gyar gyü le ke ze tek csak
szu per in ten den ci át kap hat tak. A
bras sói ma gyar egy ház me gye en nek
lett ré sze.

Az az óta el telt majd nem egy év -
szá zad vi ha ra i ról igen so kat le het ne
és kel le ne ír ni. Ma a leg ag gasz tóbb
gond – mi ként egész Ro má ni á ban –
a ma gyar ság lé lek szá má nak csök -
ke né se…

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

125 éves
a Bras sói Egy ház me gye

Fi a ta lok, va gá nyak és – egy re büsz -
kéb ben – evan gé li ku sok. Vég té re is
ke ve sen mond hat ják el, hogy har -
mad ma guk kal (fel nőtt se gít ség nél -
kül) ki fes tet tek egy egész temp lo -
mot… Múlt nyá ron még csak ti zen -
hét évesek vol tak, mind hár man eb -
ben a hó nap ban töl tik be a 19. élet -
évü ket. Mond juk, Sán dor és Oli vér
ese té ben ez nem egé szen vé let len,
mert a zaj zo ni Bí ró fi úk: ik rek.
Osz tály tár suk, Kosz -
ta Ro li (Ro land) tős -
gyö keres tat ran gi. 

A bras sói szak ipa ri
tech ni kum vég ző sei.
Vil lany sze re lők lesz -
nek, de ki ta nul ták már
a leg több ro kon szak -
ma csín ját-bín ját is,
hi szen nya ran ta – ti -
zen négy éves ko ruk
óta – se géd kez nek
épít ke zé sek leg kü lön -
bö zőbb mun ká la ta i -
nál. Azért a tat ran gi evan gé li kus lel -
kész igen csak meg le pő dött, ami kor
a temp lom kul csért ko pog tat tak.
„Hát a mes te rek?” – kér dez te Szé -
kely Le ven te…

Az tán, aho gyan tel tek-múl tak a
he tek, az ag go da lom vég képp el -
szállt, az idei re for má ci ói ün nep re
ha lasz tott temp lom szen te lé si is -

ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lé sen
pe dig Kö pe Ár pád fel ügye lő alig
lep le zett meg ha tott ság gal mon dot -
ta: „Ki kell hang sú lyoz nom, hogy a
temp lom bel ső ki fes té sét há rom fi -
a tal nak – hogy úgy mond jam, gyer -
mek nek – kö szön het jük.” A gyü le -
ke zet el is me rő mo raj lá sát azon ban
csak Ro li hal lot ta, ám bár ő is ki szo -
rult a zsú fo lá sig telt haj lék ból, mi -
vel a he lyi re zes ban da trom bi tá sa -

ként ne ki is az el sők kö zött kel lett
a „kul túr” elé ipar kod nia.

– Pró bál tuk úgy csi nál ni, hogy a
gyü le ke zet is büsz ke le hes sen rá,
meg mi is – fog lal ja össze hoz zá ál -
lá su kat Bí ró Sa nyi. Az tán még hoz -
zá te szi: – Tud tuk, hogy ez nem
egé szen olyan mun ka, mint a töb -
bi. Ez az Is ten nek va ló szol gá lat is.

– Tud tá tok? – kér dez vissza a lel -
ké szi „fel ké szí tés re” gya na ko dó új -
ság író, hogy az után mé lyen el szé -
gyell je ma gát. A tör té net ugyan is
drá mai for du lat tal in dult. A leg el -
ső na pon az ol tár fe let ti va ko la tot
ka pa ró Oli vér alól ki bil lent a lét ra,
és a fiú öt mé tert zu hant. Mell ka sá -
val az el ső pad sor ra… 

– Azon nal or vost akar tunk hív -
ni, de egy sze rű en el ment a tér erő.

Temp lom ban vol -
tunk, mi mást te het -
tünk vol na, imád koz -
tunk… 

– Még hu szon négy
órát sem tar tot tak
bent – ve szi át a szót
az „ál do zat”. – Az or -
vo sok sem ér tet ték,
de sem mim sem sé -
rült meg. Más nap
dél ben ki en ged tek a
kór ház ból, és har -
mad napon foly tat hat -

tam a mun kát. Ak kor tól iga zán vi -
dám hat he tet dol goz tunk vé gig az
Is ten há zá ban.

A tat ran gi evan gé li kus temp lom
mé re tei: bel se jé nek hossza hu szon -
négy mé ter, szé les sé ge ti zen két mé -
ter, a to rony ma gas sá ga har minc -
nyolc mé ter.

g TPK

Be vál lal ták… – avagy tat ran gi tér erő

Sándor, Roland és Olivér
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Tarr Kálmán kitért a magyar nyelvű Bibliák történetére is
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b Az ausztriai Ha in burg  an der
Do nauban lé vő új Lu ther Már -
ton-temp lom kü lön le ges, kacs -
ka rin gós fémte te je bá mu lat ba
ej ti a já ró ke lő ket. A te tő spi rál -
ban csavarodik fel fe lé, a leg te te -
jén pe dig há rom te tő ab lak ban
vég ző dik.

Ezek az ab la kok köz vet len kap cso lat -
ban van nak az ég gel, és a Szent há -
rom sá got szim bo li zál ják, nem utol -
só sor ban pe dig ter mé sze tes fényt
en ged nek a temp lom bel se jé be.

Ahogy a Co op Himmelb(l)au leg -
több ed di gi épü le te  esetében, a te tő
meg for má lá sá hoz itt is a ha jó épí tés -
nél hasz nált tech ni kát kel lett al kal -
maz ni, és csak ké sőbb szál lí tot ták a
szer ke ze tet a hely szín re. Nagy ha -
rang tor nyá val és sze met gyö nyör köd -
te tő vo na la i val a Lu ther Már ton-
temp lom úgy áll Ha in burg köz pont -
já ban, mint egy fény ho zó.

A hajlékot egy 17. szá zad ban le -
rom bolt temp lom he lyé re ter vez ték,

ez zel is utal va a tör té nel mi kap cso lat -
ra. Az épü let egy szin tes, az is ten tisz -
te le ti hely 289 négyzetméteres, itt ta -
lál ha tó egy ima te rem is, amely kö rül -
be lül öt ven em ber be fo ga dá sá ra ké -
pes. A temp lom hoz tar to zik egy kö -
zös sé gi tér, egy kis kony ha, iro dák,
sek res tye és a temp lom kert. Az aj tók -
nak kö szön he tő en a kö zös sé gi tér és
az ima te rem össze nyit ha tó, így össze -
jö ve te lek le bo nyo lí tá sá ra is al kal mas.

A te tő alak ját a szom szé dos ro mán
ko ri csont ház kacs ka rin gós te te je ih -
let te. Az ins pi rá ci ót a múlt ból me rí tet -
ték, ám tel je sen új sze rű anya go kat és
tech no ló gi át al kal maz tak. Egy bal ti-
ten ge ri ha jó gyár ké szí tet te a fém te tőt,
in nen da ra bok ban szál lí tot ták Ha in -

burg ba, és a hely szí nen sze rel ték össze
az ele me ket. A há rom te tő ab lak a
Szent há rom sá got szim bo li zál ja, amely
mind fi zi kai, mind spi ri tu á lis ér te lem -
ben fénnyel áraszt ja el az épü le tet.

Ám nem csak az is ten tisz te leti
hely nél al kal maz ták ezt a meg ol -
dást: te tő ab la kok gon dos kod nak a
ter mé sze tes fény ről az iro dák ban, a
kö zös sé gi tér ben és a fo lyo só kon is.
Az ol tár mö gött lé vő ab lak nak kö -
szön he tő en még több fény jut az is -
ten tisz te le ti hely re, és köz vet len kap -
cso la tot biz to sít a kül vi lág gal is. Az
ut ca sar kon lé vő ha rang to rony – me -
lyet szin tén a ha jó gyár ban ké szí tet -
tek – hív ja is ten tisz te let re a hí ve ket.

d For rás: http://in hab itat.com

ZÖLD ÉPÍ TÉ SZ ET

Kü lön le ges for má jú temp lom
Lu ther Már ton em lé ké re

A Va sár na pi Uj ság cí mű he ti lap a 19.
szá zad má so dik fe lé nek egyik leg nép -
sze rűbb ma gyar saj tó ter mé ke volt. A
va sár na pon ként – 1854-től egé szen
1921-ig – meg je le nő lap mun ka tár sai
zö mük ben je les pro tes táns iro dal má -
rok kö ré ből ke rül tek ki. Az in du lás
éve i ben az evan gé li kus Pákh
Al bert és a két re for má tus
író, Jó kai Mór és Gyu lai Pál
ne vét szük sé ges ki emel nünk.
Eb ben az idő szak ban a lap
ki adá sát Hec ke nast Gusz táv
vál lal ta.

A Va sár na pi Uj ság nem -
csak a köz élet ne ves sze -
mé lyi sé ge i nek arc ké pe it –
így az evan gé li kus püs pö kök
port ré it – kö zöl te, ha nem a
pro tes tan tiz mus tör té ne té -
nek je len tő sebb év for du ló -
i ról is meg em lé ke zett, il -
luszt rá ci ó kat is be mu tat va.
A lu the rá nus ju bi le um hoz
kap cso ló dó el ső cikk Me -
lancht hon Fü löp há rom szá -
za dos em lék ün ne pe cím mel
je lent meg az 1860. áp ri lis
15-i szám ban. Eb ben az írás -
ban kö zöl ték a ter ve zen dő
wit ten ber gi Me lancht hon-
szo bor el ké szí té sé hez szük -
sé ges pénz össze gyűj té sé re
szó ló fel hí vást: „Kü lö nö sen
pe dig hoz zá tok for du lunk
ma, a négy fo lyam or szá gá -
nak la kói! Ma gya rok vol -
tak, a kik nek Me lancht hon
20 éven át va sár na ponk int
la ti nul pa polt s a ki ket kü lö -
nös elő sze re tet tel mél ta tott
ta nul sá gos tár sal ko dá sá ra;
ki vált kép ma gyar di á kok is
vol tak en nél fog va, kik – mig
itt egye tem volt – az ő még
most is fenn ál ló há zá ban
szál lá sol tak. Se git se tek ne -
künk wit ten ber gi ek nek – a
leg cse ké lyebb ado mányt is
kö szö net tel fo gad juk – se -
git se tek ne künk, érc z szob rot ál lita -
nunk Me lancht hon nak e vá ros ban,
hol ő if jus ágá tól kezd ve 40 év nél to -
vább élt, ta ni tott és szen ve dett.”

A Va sár na pi Uj ság ki adását 1873-
tól 1921-es meg szű né sé ig a leg na -
gyobb ma gyar könyv ke res ke dői és
nyom dai vál la lat, a Frank lin Tár su -
lat vé gez te. Ezen idő alatt is ne ves
pro tes táns szer zői vol tak a lap nak,
töb bek kö zött az evan gé li kus Mik -
száth Kál mán és a két ké sőb bi re for -
má tus püs pök, Szász Ká roly és Bak -
say Sán dor.

Lu ther Már ton szü le té sé nek négy -

szá za dik év for du ló ja al kal má ból a he -
ti lap az 1883. no vem ber 11-i lap szám
két har ma dát a né met re for má tor
em lé ké nek szen tel te. A ju bi le u mi
össze ál lí tás hoz ki lenc ké pet mel lé kel -
tek, kö zöt tük két egész ol da las il luszt -
rá ci ót: az egyi ket a pá pai bul la el ége -

té sé ről, a má si kat a worm si bi ro dal -
mi gyű lés ről. A ki sebb mé re tű áb rá -
kon Lu ther éle té nek fon to sabb épü -
le te it lát juk az eis le be ni szü lő ház tól
az er fur ti szé kes egy ház ko los to rán át
a wit ten ber gi vár temp lo mig.

A 95 té tel ki füg gesz té sé nek ha gyo -
má nyát a 19. szá zad ban még az egy -
ház tör té né szek is tör té nel mi tény nek
te kin tet ték, ame lyet az új ság írá sa is
jól pél dáz: „1858-ban IV. Fri gyes
Vil mos e té te le ket ar ra az ércz ka pu -
ra vé se té, me lyet a ré gi fa ka pu he lyé -
re té te tett. Ily té te lek nek ki sze ge zé -
se ak ko ri ban (Lu ther ko rá ban – a

szerző) nem volt rend kí vü li do log ön -
ma gá ban. Az egye te mek ta ná rai ak -
kor so kat gya ko rol ták ma go kat a
vi tat ko zá sok ban, me lyek nek tár -
gyát, té te le it előbb nyil vá nos ság ra
hoz ták, ne ve ze te sen ün nep na po -
kon. A köz hír ré té tel egyik szo kott

mód ja a temp lom aj tó ra va ló ki sze -
ge zés va la. Lu ther azon ban té te le i -
nek e ki sze ge zé sé vel oly pon tot érin -
tett, mely az ak ko ri rom lott vi szo -
nyok kö zött a hi e rar khia anya gi és
ha tal mi ér de ke i vel esett együ vé. De
Lu ther ép ezt tar tot ta ve sze del mes -
nek a hi vők lel ké re, kik a pén zen vá -
sá rol ha tó bűn bo csá nat ál tal a va ló -
di ve zek lés től el té rit tet nek.”

A Va sár na pi Uj ság „Lu ther-szá ma”
a 19. szá za di né met Lu ther-kul tusz
ma gyar or szá gi le nyo ma ta egy nép -
sze rű vi lá gi he ti lap ban.

g Ti gu ri nus

Lu ther a Va sár na pi Uj ság ban

Gyors szám ve tést ké szí tek ar ról, mi -
től fél tünk az idei ok tó ber 31-ével
kap cso lat ban.

Egy éve el kezd tünk fél ni, hogy
újon nan szü le tett fe le ke ze tek „le -
nyúl ják” Lu thert, a re for má ci ót, és a
vi lág kez di Már ton test vért nem
hoz zánk, evan gé li ku sok hoz, ha nem
má sok hoz köt ni.

Fél tünk at tól, hogy a ha gyo má nyos
prog ra mok mel lé – dél előtt is ten tisz -
te le tek, dél után kö zös al ka lom a re -
for má tu sok kal – már nem fér több.
Fel kell bo rí ta nunk a meg szo kott
ren det. Fél tünk at tól, hogy meg szo -
kott ren dün ket fel bo rít suk.

Fél tünk at tól, hogy egy négy na pos
ün nep har ma dik nap ján, ami kor
min den ki a te me tő ket jár ja, há nyan
jön né nek el egy kü lön le ges al ka -
lom ra.

Fél tünk, hogy ha va la mi nagy sza bá -
sú prog ram ban gon dol ko dunk, amely -
hez ki kell lép ni a temp lom ka pun, nem
mos-e el min dent egy őszi eső.

És per sze fél tünk mind at tól, ami -
től amúgy is fé lünk: a gaz da sá gi vál -
ság tól, a gyer me ke ink jö vő jé től, a klí -
ma vál to zás tól és – fő leg így, ha lot tak
nap ja előtt – a ha lál tól. Egy elő re
ennyi a lis ta…

Ennyi fé le lem kö ze pet te nem te -
het tünk mást a sop ro ni gyü le ke zet -
ben: nagy lé pés re szán tuk el ma gun -
kat, és rend ha gyó re for má ci ói ün nep -
sé get tar tot tunk. És mi vel a fé le lem
jár ja át min den tet tün ket, úgy gon -
dol tuk, a leg csat ta nó sabb vá lasz er -
re, ha a nap cí mé nek azt vá laszt juk:
„…nem a fé le lem nek lel két ad ta ne -
künk az Is ten…” (2Tim 1,7) Ha már
min den a fé le lem ről szól, hát ak kor
szól jon ez a nap a fé le lem től va ló
meg sza ba du lás ról!

És ez a sza bad ság jár ta át az egész
dél előt töt. Tíz óra kor rend ha gyó
áhí tat tal kezd tünk, ame lyen két me -
di tá ció – Var ga Ta más lel kész je -
lölt nek és e so rok író já nak a gon do -
la tai – jár ták kör be a fé le lem kér dé -
sét. Utá na csa pa tok ba osz lot tunk: a
ki csik kel hit tan ta ná rok kéz mű ves -
ked tek, zsu gor kát ké szí tet tek, a
temp lom mel let ti jár dán Lu ther-ró -
zsát és láb nyo mo kat raj zol tak – és
mi vel eső nem esett, az al ko tá sok ma
is ott van nak. (Lapunk nyom dába
adásának napján, no vem ber 8-án
még mindig láthatók. – A szerk.)

Nem hi szem, hogy ezen a dél előt -
tön ennyi gye rek kel ta lál koz tunk
vol na egy „ha gyo má nyos” is ten tisz -

te le ten. A fi a ta lok az ifi ve ze tők kel ját -
szot tak, temp lom is me re ti ve tél ke dőt
tar tot tak, köz ben az ut cán ká vé val és
sü te ménnyel ked ves ked tek a gyü le -
ke ze ti ta gok szá má ra.

A fel nőt tek pe dig vá laszt hat tak,
me lyik fé lel mük kel sze ret né nek
szem be néz ni. Ez nem azt je len ti,
hogy sok ko ló „túl élő pró bán” vet tek
vol na részt, ha nem el len ke ző leg:
olyan be szél ge té se ket szer vez tünk
szak em be rek se gít sé gé vel, ame lyek
ag gó dá sa ink ról és azok le győ zé sé ről
szól tak. A gyer me ke ink jö vő jé vel és

a gyer mek ne ve lés sel kap cso la tos be -
szél ge tést Raj nai Ká roly pe da gó gus,
iskolaigazgató ve zet te, a klí ma vál to -
zás ról dr. Gá los Bor bá la kör nye zet -
mér nök irá nyí tá sá val, a gyász ról és a
ha lál ról Hor váth Lász ló ró mai ka to -
li kus (!) kór ház lel kész, a pénz ügyi vál -
ság ról pe dig gaz da ság eti ká val fog lal -
ko zó egye te mi ta nár, dr. Joób Márk
se gít sé gé vel be szél get het tek a részt -
ve vők. Dél ben az tán új ra össze jöt -
tünk, és a temp lom ban Gab nai Sán -
dor es pe res gon do la ta i val fe jez tük be
a dél előt töt.

Nem az a lé nyeg, hogy há nyan vol -
tunk. (Sze rin tem töb ben, mint ha a
szo ká sos ren det tar tot tuk vol na.)
Nem is az, hogy egy rend ha gyó re for -
má ci ói nap nem tar to zik a na gyon
vak me rő cse le ke de tek kö zé. A fon tos
az, hogy ha hagy juk, hogy a fé le lem
igaz gas son ben nün ket, ak kor meg bé -
nu lunk, és te he tet le nek le szünk. Ha
azon ban Pál és Lu ther nyo mán fel is -
mer jük a fé le lem től va ló meg sza ba -
du lás örö mét, már mer he tünk meg -
nyíl ni új utak, új le he tő sé gek és új ün -
ne pek fe lé.

Mert tény leg nem a fé le lem lel két
ad ta ne künk az Is ten…

g He ge ds At ti la

Re for má ció
fé le lem nél kül
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„Mind nyá junk nak lep le zet le nül kell
oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé.”
(2Kor 5,10a)

Szent há rom ság ün ne pe után az
utol só előt ti hé ten az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi a vég íté let re em -
lé kez tet ve bá to rít ják a Krisz tus ban hí vő ket: re mény ség gel vár juk az Úr
vissza jö ve te lét, aki a ki rá lyok Ki rá lya ként fog meg je len ni di cső ség ben, ami -
kor el jön „ítél ni élő ket és hol ta kat, és ural má nak nem lesz vé ge” (Ni ce ai
hit val lás). Ti is „tö ké le te sen re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame -
lyet Jé zus Krisz tus meg je le né se kor kap tok”. (1Pt 1,13; LK) „Ha el enyé szik
is a tes tem, szí vem kő szik lá ja te ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) Vé gül di -
cső sé ged be fo gadsz – ez Is ten gyer me ke i nek re mény sé ge, akik só vá rog va
vár nak „a fi ú ság ra, tes tünk meg vál tá sá ra. Mert üd vös sé günk re mény ség re
szól.” (Róm 8,23–24) Utol só íté le té ről tá jé koz tat az egye dül il le té kes Bí ró:
„Ami kor pe dig az Em ber fia el jön az ő di cső sé gé ben, (…) ak kor így szól… a
jobb ke ze fe lől ál lók hoz: Jöj je tek, Atyám ál dot tai, örö köl jé tek a vi lág kez de -
te óta szá mo tok ra el ké szí tett or szá got.” (Mt 25,31.34) He gyi be szé de vé gén
Jézus így fi gyel mez tet: „Nem min den ki megy be a mennyek or szá gá ba, aki
ezt mond ja ne kem: Uram, Uram, ha nem csak az, aki cse lek szi az én mennyei
Atyám aka ra tát.” Mint pél dá ul az az okos em ber, „aki kő szik lá ra épí tet te
a há zát”, és az „nem om lott össze” a vi ha r ban sem. (Mt 7,21.24.25) Ne es -
sünk a hi te ha gyás, Krisz tus-ta ga dás szán dé kos, ha lá los bű né be, mert „fé -
lel me tes do log az élő Is ten ke zé be es ni”. Ha nem meg hát rá lás nél kül ra gasz -
kod junk a re mény ség hit val lá sá hoz, mert „az Úr meg íté li az ő né pét”. (Zsid
10,31.30) A ter mé ket len fü ge fa pél dá za ta ar ra fi gyel mez te t bennünket, hogy
az íté let előt ti ke gyel mi idő ben ne él jünk vissza a vin cel lér Jé zus köz ben -
já rá sá val: „Uram, hagyd meg még eb ben az év ben, (…) hát ha te rem jö vő re,
ha pe dig nem, ak kor vágd ki.” (Lk 13,8–9) Pál há lát ad a gyü le ke zet hi té ért,
és em lé kez tet az Úr el jö ve te lé re: „Is ten igaz sá go san fog ítél ni. (…) Mert ami -
kor az Úr Jé zus meg je le nik a menny ből ha tal má nak an gya la i val, hogy meg -
di cső ül jön szent jei kö zött, … cso dál ják mind azok, akik ben ne hit tek…”
(2Thessz 1,5.7.10) Jé zus ha lá los íté le té nek in do ka az is ten ká rom lás bű ne
(lásd 3Móz 24,16) volt, mert ön ma gát Is ten Fi á nak val lot ta. „Sőt (…) mos -
tan tól fog va meg lát já tok az Em ber fi át, amint a Ha tal mas jobb ján ül, és el -
jön az ég fel hő in.” (Mt 26,64) Já nos elő re lát ta, hogy a ha lot tak fel tá ma dá -
sa és az utol só íté let a nagy fe hér tró nus előtt lesz – e he ti igénk foly ta tá -
sa sze rint: „…hogy min den ki meg kap ja, amit meg ér de mel…” (2Kor 5,10b)
„Ha va la kit nem ta lál tak be ír va az élet köny vé be, azt a tűz ta vá ba ve tet -
ték (…) ez a má so dik ha lál…” (Jel 20,15.14) Lu ther sze rint „Krisz tus min -
de nek bí rá ja, de csak a ben ne el aludt hí vők jut nak el a ki be szél he tet len di -
cső ség re, ke gye lem re. Az is ten te le nek te hát ép pen úgy fel tá mad nak,
mint a hí vők, csak hogy ezek élet re, azok pe dig íté let re.” Ma még te is kér -
he ted: „Ó, Jé zus, ama nagy na pon / Íté le tem re ád ha gyom, / Írd élet köny -
vé be ne vem, / Vígy tel jes ség re, ámen.” (EÉ 502,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„…és bol do gan él tek, míg meg nem
hal tak” – fe je ződ nek be a me sék a sze -
rel me sek egy más ra ta lá lá sá nak és
pom pás me nyeg ző jé nek pil la na ta i val.

Ar ról azon ban már nem szól nak a
fa bu lák, ami kor a sze gény le gény ből
egy szer csak her ceg gé avan zsált vő -
le gény, pon to sab ban im már férj a
rang já val já ró kö te le zett sé gei el le né -
re – és a ki rály kis asszony leg na -
gyobb el ké pe dé sé re – a szom bat
dél utá no kat to vább ra is a gye rek ko -
ri cim bo rái tár sa sá gá ban kí ván ja el -
töl te ni. Vagy ami kor Ha mu pi pő ké nek
a pa lo tá ba ke rül ve esze ágá ban sincs
órá kig tét le nül ül ni új don sült és sze -
rin te meg le he tő sen unal mas té mák -
ról fe cse ré sző ro ko nai kö ré ben, rá -
adá sul az ud va ri eti kett és a fen ség
rosszal lá sa el le né re az ina sok szol gá -
lat kész sé gé ből sem kér, ha nem in -
kább sa ját ke zű leg és a sa ját – a ki -
rály fi é tól meg le he tő sen kü lön bö ző –
íz lé se sze rint kí ván ja el ké szí te ni a
bor só fő ze lé ket…

Igen: a jel lem- és szo kás be li kü -
lönb sé gek re na gyobb részt nem a ro -
man ti kus ran de vúk so rán, ha nem az
együtt élés alatt döb be nünk rá. (El -
kép zel he tő per sze, hogy már az es -
kü vő előtt is tisz tá ban vol tunk kö zü -
lük né hánnyal, ak kor azon ban még
von zó nak és sze ret ni va ló nak ta lál tuk
őket, míg most ha lá lo san bosszan ta -
nak ben nün ket.) De jaj an nak – az -
az kín szen ve dés ként fog ja meg él ni a

há zas sá got az –, aki nem haj lan dó a
komp ro misszu mok ra! Az egy más hoz
csi szo ló dás azon ban nem megy egyik
nap ról a má sik ra…

A Pa rázs ló ősz cí mű re gény ben ki -
bon ta ko zó tör té net sze rint akár öt -
ven év be is tel het, míg iga zán meg -

is mer jük a há zas tár sun kat. Est her és
Char lie jó né hány év ti ze de hű sé ges
tár sai egy más nak, de még min dig
tud nak – hol kel le mes, hol kel le met -
len – meg le pe té se ket okoz ni egy más -
nak. Idill vá ros ka min den la kó ja idil -
li nek lát ja a há zas sá gu kat, csak ők
tud ják: a bé kes ség ked vé ért mi kor
szo rít ják hát tér be ön ma gu kat, és
ad nak „el sőbb sé get” a pár juk nak, il -
let ve ket te jük kap cso la tá nak.

Cat he ri ne Pal mer ke resz tény szel -

le mi sé gű, egy szer s mind szó ra koz -
ta tó stí lu sú – Gary Chap man A há -
zas ság négy év sza ka cí mű pár kap cso -
la ti ta nács adó köny vét fel dol go zó –
re gény so ro za tá nak ra jon gói bi zo -
nyá ra kí ván csi an ol vas sák majd, ho -
gyan ala kul a Ta va szi tör té net ből és
a Nyá ri szel lő ből meg is mert, sőt
meg sze re tett sze rep lők éle te. E so rok
író já hoz ha son ló an iz ga tot tan kí sé -
rik fi gye lem mel Patsy, a telt kar csú
fod rász nő és Pe te, a mac kós hor gász -
bolt-tu laj do nos fo ko za to san el mé lyü -
lő sze rel mét, ta lán né mi ijed ség gel
nyug táz zák an nak ma gya rá za tát, mi -
től olyan fur csa fi gu ra Cody, aki épp
csak né hány hó nap ja buk kant fel a
kö zös ség éle té ben, és ag gód va szem -
lé lik, mi lyen vi har fel hők gyü le kez nek
a jö vő re vo nat ko zó an meg le he tő -
sen el té rő el kép ze lé sek kel bí ró Ash -
ley és Brad há zas sá ga fe lett.

De hogy a fi a ta lok át vé sze lik-e – és
ha igen, ho gyan – az előt tük ál ló vál -
sá gos hó na po kat, ar ra majd csak a
Tél re ta vasz ad ja meg a vá laszt…

g – vi tá lis –

Gary Chap man – Cat he ri ne Pal mer:
Pa rázs ló ősz. Har mat Ki adó, Bu da -
pest, 2011. Ára 2900 fo rint. A könyv a
Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár
Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054
Bu da pest, De ák tér 4.) is kap ha tó.

Pa rázs ló ősz

b 1483. no vem ber 10-én szü le tett
dr. Lu ther Már ton Eis le ben ben,
és más nap, no vem ber 11-én,
Már ton nap ján ke resz tel ték
meg. Ez év ben – a re for má ció
megindulása után 494 évvel –
sa ját sza va i nak a fel idé zé sé vel
gon dol junk a Szent írás pro -
fesszo rá ra.

Lu ther a Szent írás ról
If jú ko rom ban, az 1500-as évek ele jén
sen ki sem ol vas ta a Szent írást, úgy -
hogy min den ki előtt is me ret len volt.
A pró fé tá kat se nem is mer ték, se nem
ér tet ték. Pél dá ul én húsz esz ten dős
vol tam már, de Bib li át még nem is
lát tam. Ab ban a hit ben él tem, hogy
a va sár na pi pré di ká ci ós köny vek -
ben meg írt szent írá si ré sze ken kí vül
nem is lé te zik evan gé li um és epis to -
la. Egy szer az tán a könyv tár ban ta -
lál tam egy Bib li át…

Az er fur ti egye tem könyv tá rá ban
lát tam elő ször a Szent írást. Ol vas ni
kezd tem Sá mu el köny vé nél, de meg -
szó lalt a csen gő, s elő adás ra kel lett
men nem. Nagy ked vem lett vol na el -
ol vas ni az egész köny vet, de ak kor
nem volt rá al kal mam.

Ami kor szer zet be lép tem, és min -
dent el hagy tam, két ség be es ve ön ma -
gam fe lől, a Szent írást óhaj tot tam. Itt
a szer ze te sek egy vö rös bőr be kö tött
Bib li át ad tak a ke zem be. Ha ma ro san
annyi ra ott ho nos sá let tem ben ne,
hogy tud tam lap ról lap ra, hol mi van,
és ha egy mon dást idéz tek, azon nal
tud tam az el ső pil la nat ban, hogy hol
van meg ír va… Nem is tet szett ne kem
ak kor sem mi fé le más ta nul mány,
mint a szent írá si tu do má nyok. Bor -
zasz tó un dor ral ta nul tam a fi zi kát,
köz ben pe dig égett a lel kem, hogy mi -
kor tér he tek vissza a Bib li á hoz.

Er furt ban szor gal ma san ol vas tam a
Szent írást. Egy-egy nagy fon tos sá gú ige

ural ko dott né ha egész na pon át min -
den gon do la tom fe lett. Fő képp a fon -
to sabb pró fé ták nál van nak olyan igék
– jól le het nem ér tet tem még őket – ,
me lyek re még ma is em lék szem. Ilyen
pél dá ul Ezé ki el nél: „Nem gyö nyör kö -
döm a hi tet len ha lá lá ban.” (33,11)

Lu ther a hit ről
Ké sőbb, ter mé sze te sen, ami kor azt
ol vas tam, hogy az igaz em ber hit ből
él (Róm 1,17), és emel lett még Au gus -
ti nus ira ta it is át néz tem, egy szer re
meg ör ven dez tem. Ami kor fel is mer -
tem, hogy Is ten igaz sá ga nem más,
mint kö nyö rü le tes ség, mellyel min -
ket iga zak nak szá mít, eb ben kap tam
meg a se gít sé get.

„Igaz” és „Is ten igaz sá ga” – ezek
az igék vil lám csa pás ként ha tot tak
lel ki is me re tem re. Meg bor zad tam,
ami kor hal lot tam őket. Ha Is ten
igaz sá gos, ak kor bün tet nie kell. De
amint egy szer eb ben a to rony szo -
bács ká ban té pe lőd tem ezek fö lött az
igék fö lött: „Az igaz em ber hit ből él”
(Róm 1,17) és „Is ten igaz sá ga”, Is ten
ke gyel mé ből ezt gon dol tam: Ha ne -
künk mint iga zak nak hit ből kell él -
nünk, és ha Is ten igaz sá ga min den
hí vő nek üd vös sé gé re van, ak kor az
nem le het a mi ér de münk, ha nem
csak Is ten ir gal mas sá ga. Mert Is ten
igaz sá ga az az igaz ság, mellyel min -
ket Krisz tus ál tal igaz zá tesz, és
meg vált. Így eze ket az igé ket meg -
sze ret tem. A Szent írás ér tel mét eb -
ben a to rony ban tet te vi lá gos sá
előt tem a Szent lé lek.

Most kezd tem meg ér te ni, hogy
en nek az igé nek: az evan gé li um ban
Is ten igaz sá ga je len te tik ki, az az ér -
tel me, hogy ti. ez az igaz ság el fo ga -
dott (pas siv) igaz ság, mellyel min ket
a ke gyel mes Is ten igaz zá tesz a hit ál -
tal, amint meg íra tott: „Az igaz em -
ber hit ből él.”

Ek kor úgy érez tem, mint ha tel je -
sen új já szü let tem vol na, s mint ha tárt
ka pu kon át ma gá ba az Éden kert be

lép tem vol na be. Er re előt tem az
egész Szent írás más ér tel met nyert.

Lu ther a cse le ke de tek ről
Ahol hit van, nem ma rad hat rejt ve,
meg mu tat ko zik, nap fény re tör a jó
cse le ke de tek ben. Az ilyen em ber
val lást tesz má sok előtt az evan gé li -
um ról, s egész éle tét en nek szol gá la -
tá ban töl ti. Amit csak át él, avagy cse -
lek szik, fe le ba rát ja ja vá ra for dít ja,
hasz nál ne ki, és így kö ve ti Krisz tus
pél dá ját. Ahol nem tör elő a jó cse -
le ke det és sze re tet, ott a hit nem iga -
zi, ha nem vagy ki aludt, vagy a pusz -
ta ész re tá masz ko dó ön ámí tás –
ami lyen ma nap ság sok van kö zöt -
tünk. Az ilye nek nél még nem ha tolt
elég gé a lé lek mé lyé re az evan gé li um,
s az ilye nek nem is me rik még iga zán
Krisz tust.

Jó cse le ke de tek kel azon ban nem
le het ki ér de mel ni az örök éle tet, ke -
gyel met és üd vös sé get; ez kö vet ke zik
ab ból, hogy a jó cse le ke de tek nem
azo no sak a lel ki új já szü le tés sel, ha -
nem en nek gyü möl csei. Mert nem jó
cse le ke de te ink ál tal le szünk Is ten
gyer me ke i vé, örö kö se i vé, iga zak ká,
szen tek ké, ke resz tyé nek ké, ha nem
csak ami kor már mind ezek ké let -
tünk, ak kor cse le kesszük a jót. Bir -
to kunk ban kell len nie az élet nek,
üd vös ség nek, ke gye lem nek, mi előtt
cse le kesszük a jót. Amint a fa sem
gyü möl cse i vel ér dem li ki, hogy fa le -
gyen, ha nem ami kor már fá vá fej lő -
dött, ak kor te rem gyü möl csöt. Min -
ket is a ke gye lem igé je szül, te remt új -
já és iga zak ká, s nem mi ma gunk le -
szünk ilye nek ké a tör vény vagy a jó
cse le ke de tek ál tal. Jó cse le ke de te ink -
kel nem örök éle tet, ke gyel met és üd -
vös sé get ér dem lünk ki, ha nem va la -
mi mást, ti. di csé re tet, tisz tes sé get,
tet szést és más elő nyö ket, amint a fa
is gyü möl cse i vel ér dem li ki, hogy az
em be rek sze res sék, ápol ják, di csér -
jék és becs ben tart sák.

g Vá lo gat ta: Ga rai And rás
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Lu ther val lo má sa
Az es té ben a csil la gok
las san ki ve rőd nek.
Az éj fe ke te tal pán
fé nye sed nek, meg kop nak
a já rás rit mu sán.
Meg roggyant fe ke te szá rát
ágak tüs kéi kar col ják.
Öreg csiz ma az éj sza ka,
az Is ten min den es te
a lá bá ra húz za,
és vé gig jár ja a föld
min den zu gát.

Si mek Va lé ria

Az éj fe ke te tal pán
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Ros ka dá sig te rí tett asz tal, il la tos puly ka sült,
édes áfo nya szósz. Édes gyö kér pu ding pil le cu -
kor ral, gő zöl gő al ma bor. Er re ké szül min den
gye rek az óce á non túl, hi szen no vem ber 24-én
lesz szá muk ra az év egyik leg na gyobb ese mé -
nye: a há la adás ün ne pe (an go lul: thanks gi ving).
Sok he lyütt még a ka rá csony fát is fel dí szí tik, és
az egész la kást ün ne pi dísz be öl töz te tik, hi szen
ez a nap egy út tal a ka rá cso nyi idő szak kez de -
tét is je len ti.

Há la adás ün ne pét elő ször a 17. szá zad ban
ün ne pel ték meg azok, akik a May flo wer ha jón
át vág tak az óce á non, hogy új ha zá ra ta lál ja nak
Észak-Ame ri ká ban. Pusz ta ság, kő ke mény föld,
ős la kos in di á nok fo gad ták őket. Ne héz volt az
el ső év. A ke mény mun kát és az új élet kö rül -
mé nye ket csu pán öt ven ket ten él ték túl, pe dig
több mint négy szá zan ér kez tek.

Az el ső év vé gén a föld nem várt mó don bő -
sé ges ter mést adott, és a ha gyo mány sze rint az
élet ben ma radt öt ven két ply mo uth-i te le pes
nagy ün nep sé get ren de zett en nek örö mé re.
Ezek a te le pe sek an gol ke resz té nyek vol tak. Elő -
vet ték az óha zá ból ma guk kal ho zott Bib li á ju -
kat, éne kes köny ve i ket, és kö szö ne tet mond tak
azért, hogy Is ten cso dát tett: a szá raz, kö ves föld
el le né re ennyi ter mést adott ne kik.

2006 őszét az Egye sült Ál la mok ban töl töt -
tem. Ki csit egye dül érez tem ma gam, ahogy há -
la adás ün ne pe kö ze le dett, hi szen ilyen kor
min den ki ha za megy a csa lád já hoz, az enyém
vi szont nyolc ezer ki lo mé ter re volt tő lem. Nem
akar tam egye dül ma rad ni egy üres is ko la épü -
let ben, így ami kor a kin ti gyü le ke ze tem er re a
hét vé gé re szer vez te meg, hogy New Or leans -
ba utaz zunk, rög tön je lent kez tem.

Pe dig nem nya ral ni men tünk. Egy év vel
ko ráb ban sö pört vé gig a vá ro son a Ka tri na hur -
ri kán. Ki halt ut cák, ki tört fák, be sza kadt épü -
le tek, fán fenn akadt ru hák mu tat ták, mi lyen
ma ga san állt a víz. Az em be rek hall ga ta gon
men tek vissza há za ik ba még egy év vel a hur -

ri kán pusz tí tá sa után is. El ke se rí tő volt, amit
lát tunk.

Vá rat la nul ért há la adás es té je. Az egész na -
pos tég la tisz tí tás után pisz ko san, fá rad tan
igye kez tünk vissza a szál lá sunk ra, ahol – úgy
tud tuk – csak a há ló zsák ja ink és a szend vi cse -
ink vár tak ránk. De ahogy kö ze led tünk, meg -
érez tük a fris sen ké szí tett éte lek il la tát. Oda -
bent te rí tett asz ta lok fo gad tak ben nün ket,
egy má sik szo bá ból pe dig he ge dű, gi tár és dob
hang ja szű rő dött ki. Gyors mo sa ko dás után mi
is asz tal hoz ül tünk, és el ér ke zett az a pil la nat,
ame lyet so ha nem fo gok el fe lej te ni.

Az em be rek meg fog ták egy más ke zét. Csend
lett. Majd a hosszú csend után hal kan meg szó -
lal tak. Egyen ként ad tak há lát Is ten nek, hogy élet -
ben ma rad tak, hogy együtt le het nek a sze ret te -
ik kel, hogy új já épül nek a há za ik, és a gye re ke ik
új ból ta nul hat nak, mert van vil lany az is ko lá ban…

Há la adás ün ne pe min ket is em lé kez tes sen
ar ra, hogy ami kor asz tal hoz ülünk azok kal, aki -
ket sze re tünk, mond junk kö szö ne tet mind azért,
amit Is ten től kap tunk. Le gyen az va sár na pi
ebéd, ham bur ger a ba rá tok kal, sü ti a na gyi nál
vagy sze re tet ven dég ség a gyü le ke zet ben – ét -
ke zés előt ti imánk le gyen há la adás!

Íz leld és lásd, hogy jó az Úr! Bol dog há la -
adást!

g Szcs Má ria

PAL AC K P OSTA

Há la adás

– Mint va ló szí nű leg jó né -
há nyan a sa ját pél dá juk ból is
tud ják, sokan ser dü lő ko rban,
a ka masz ko ri lá za dás, a szü -
lők től va ló füg get le ne dés, a ha -
tá rok fe sze ge té sé nek ide jén
pró bál já k ki a ci ga ret tát, szin -
te min den eset ben a kor tár sa k
nyo má sá ra. Egy nyolc év vel
ez előtt el vég zett nem zet kö zi
fel mé rés ma gyar or szá gi ered -
mé nyei sze rint a 13–16 éves
kor osz tály hoz tar to zók har -
minc há rom szá za lé ka do hány -
zik ki sebb-na gyobb rend sze -
res ség gel.

– Mi től függ, hogy va la ki
do há nyos em ber ré vá lik-e,
vagy sem?

– Kü lön fé le pszi chés és
szo ci á lis té nye zők ről be szél -
he tünk. Aki nek nin cse nek
meg fe le lő esz kö zei a szo ron -
gás ol dá sá ra, az zal könnyeb -
ben elő for dul hat, hogy a fe -
szült hely ze tek re a ci ga ret tát
te kin ti meg ol dás nak. Van,
aki nek a tem pe ra men tu má -
ból fa kad, hogy ke re si a koc -
ká za tot, ve szélyt rej tő hely ze -
te ket és te vé keny sé ge ket, vagy
a sze mé lyi ség je gyei kö zött
do mi nán sabb a füg gő ség re
va ló haj lan dó ság. Az úgy ne -
ve zett im pul zus kont roll-za va -
rok kal küz dők kö zül is so kan
a ci ga ret ta se gít sé gé vel pró -
bál ják kor dá ban tar ta ni az
in du la ta i kat.

A kör nye ze ti ha tás – el ső -
sor ban a csa lá di min ta –
ugyan csak meg ha tá ro zó: nem
mind egy, hogy a do hány zást
ká ros szen ve dély ként, de vi -
áns vi sel ke dés ként vagy épp el -
len ke ző leg, az élet „ter mé sze -
tes” ve le já ró ja ként je le ní tik-e
meg a fiatal előtt. A szü lő(k)
szen ve dély be teg sé ge mind két
irány ba hat hat: a kamasz azo -
no sul hat a lá tot tak kal – de
úgy is re a gál hat, hogy so ha
nem aka rja, mond juk, al ko hol -
lal meg ol da ni a prob lé má kat!

– Szé dü lés, émely gés, kö -
hö gé si ro ham – ha a do hány -
zás elő ször ki fe je zet ten rossz
köz ér ze tet ered mé nyez, ak kor
mi ért vesz va la ki új ra ci ga ret -
tát a ke zé be?

– A tár sak el is me ré se saj nos
igen gyak ran fe lül ír ja az el ső
sluk kal já ró kel le met len fi zio -
ló gi ai ér ze tet. Rá adá sul az em -
be ri szer ve zet re ak ci ó ja sem
egy ér tel mű en ne ga tív. A ni ko -
tin ugyan is – köz ve tett mó -
don, kü lön fé le át té te les fo lya -
ma tok ré vén – elő se gí ti a kon -
cent rá ci ót, az össz pon to sí -
tást, majd pe dig se gít az el la -

zu lás ban, a le nyug vás ban is.
Nö ve li a ter mé sze tes öröm fo -
ko zók el vá lasz tá sát, ezért han -

gu lat ja ví tó ha tá sa is van. Ezek
azon ban csak rö vid tá vú elő -
nyök; hosszú tá von a ká ros ha -
tá sok az erő seb bek!

– Van, aki ki lenc ven évig is
el él úgy, hogy vi lág éle té ben
do hány zott, míg más so ha
nem szív el egy szál lal sem,
még is tü dő rák vi szi el…

– Aki ezzel érvel, az nem
veszi fi gye lem be, hogy min den
em be ri test nek más és más a
sé rü lé keny sé ge! Nem tud hat -
juk elő re, hogy a szerveink
mennyi re erő sek vagy ép pen
gyen gék, mennyi re mű köd -
nek meg fe le lő en, ho gyan re a -
gál nak a kü lön fé le ha tá sok ra.
Ha ér zé ke nyeb bek, a ká ros
ha tá sok kal szem ben ke vés bé
el len ál ló ak, ha mar sú lyos szö -
vőd mé nyek lép het nek fel. A
do hány zás – hogy csak a leg -
sú lyo sabb kór okat em lít sük
– gyo mor fe kélyt, ér el me sze se -
dést, tü dő rá kot, vég ső so ron
ha lált okoz hat! Ter mé sze te sen
a hosszan tar tó, kró ni kus
passzív do hány zás ál tal be lé -
leg zett anya gok is je len tős
egész ség ká ro so dást idéz het -
nek elő.

– De a hét vé gi bu li ban rá -
gyúj ta ni még sem ugyan az,
mint na pi két do boz zal szív ni…

– A hét vé gi do há nyo sok
né mi leg kor dá ban tart ják
egész ség ká ro sí tó ma ga tar tá su -
kat, de rit kán lát ni olyat, aki
pár éves után kö ve tés vé gén
már ne len ne ak tív, na pi do há -
nyos. A do hány zás ugyan -
olyan szen ve dély be teg ség,
mint az al ko ho liz mus vagy a
ká bí tó szer-füg gő ség. Nem sza -
bad alábecsülni: a ni ko tin
okoz ta ad dik ció erős sé gét a
szak em be rek a ko ka i né hoz
ha son lít ják! A ni ko tin is ké pes
ar ra, hogy be avat koz zon az
agyi in ge rü let át vi vő fo lya ma -
tok ba. Mes ter sé ge sen idéz elő

nyu gal mat, szo ron gás csök ke -
nést az opi o id – öröm ér ze te -
kért fe le lős – anya gok nö ve lé -
se ál tal, mi re a szer ve ze t el hi -
szi, hogy van ezek ből elég, és
kezd ki csit ke ve seb bet elő ál lí -
ta ni be lő lük, ezért hosszú tá -
von a ni ko tin nél kül stresszes,
fe szült, le han gol tabb le sz az
illető.

– Si ke rül het akár má ról
hol nap ra le ten ni a ci ga ret tát?

– A do há nyo sok ál ta lá ban
ab ban a hit ben él nek, hogy ők
a lo va sok, és a ci ga ret ta csak
a ló, de a va ló ság ban ez pont
for dít va van… Tud ni kell: szin -
te száz szá za lék ban ku darc cal
vég ződ nek azok a pró bál ko zá -
sok, ami kor a vár ha tó ne héz -
sé gek szám ba vé te le nél kül te -
szi le va la ki a ci ga ret tát. A le -
szo kás ugyan is a leg több ször
egy na gyon jól meg ter ve zett
fo lya mat ered mé nye. Mi ni -
mum hat hó nap szük sé ges
hoz zá; en nél gyor sab ban fel -
szá mol ni a füg gő sé get – pusz -
tán a ni ko tin ter mé sze te mi att
is – majd hogy nem ir re á lis -
nak tű nik.

Aki le akar szok ni a do hány -
zás ról, annak egy sor dol got
vé gig kell gon dol nia. Ki kell ta -
lál nia pél dá ul, hogy mi ként
fog ja el ke rül ni a kí sér tés re
buz dí tó hely ze te ket – pél dá ul
a ba rá tok in vi tá lá sát a szo ká -
sos ci ga ret ta szü net re –, ho -
gyan fog meg ma rad ni a dön -
té se mel lett ak kor is, ami kor
má sok pró bá ra te szik az el ha -
tá ro zá sát, és pro vo ká ci ó kép -
pen előt te gyúj ta nak rá. Elő -
for dul hat, hogy ha nem tu dja
meg nyer ni ma gá nak a kör -
nye ze tét, ak kor a si ker ér de ké -
ben át me ne ti leg – amíg meg
nem erő sö dik a sze mé lyi sé ge
– tá vol sá got kell tar ta nia bi zo -
nyos em be rek től és hely ze -
tek től.

Fel kell ké szül nie ar ra is,
hogy a ni ko tin meg vo ná sá val
le las sul a szer ve ze t anyag cse -
ré je, ezért ha nem akar fel -
szed ni né hány ki lót, ak kor el
kell kez de nie spor tol ni. De a
rend sze res test moz gást nem
el ső sor ban a test sú ly gya ra po -
dá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben
kell be épí te nie az éle té be! A
szervezet a spor to lás ha tá sá -
ra el kezd majd új ra több en -
dor  fint ter mel ni, az illető így
fo gja ni ko tin-után pót lás nél -
kül is egy re job ban érez ni ma -
gát a bő ré ben.

Leg alább más fél év füst -
men tes ség kell ah hoz, hogy
azt mond hassa valaki: jó esé -
lye van ar ra, hogy töb bé nem
vá sá rol ma gá nak do hány ter -
mé ket.

Le het, hogy el ső re nem si -
ke rül le ten ni  a ci ga ret tát. A
vissza esé sek el ke se rít het nek,
de érdemes ar ra gondolni,
hogy pa ra dox mó don mi nél
több ször pró bál meg va la ki le -
szok ni, an nál na gyobb a va ló -
szí nű sé ge an nak, hogy a ko -
ráb bi, ku darc ba ful ladt kí sér -
le tek után leg kö ze lebb si ker
ko ro náz za az erő fe szí té se it!

g V. J.

A dohányzásról bővebb in for -
mációkat találhattok a Or szá -
gos Egészségfejlesztési Intézet
oldalain:
• www.cikiacigi.hu
• www.leteszemacigit.hu

Dobd el a bűzrudat!

So kunk ked ven ce, a Csík ze ne -
kar meg annyi kon cert je – töb -
bek kö zött a jú li u si Csil lag pont
re for má tus if jú sá gi ta lál ko -
zón tar tott fel lé pé se – mel lett
a stú di ót is rend sze re sen lá to -
gat ta. Így ősz vé gé re meg je lent
Csík Já nos ban dá já nak leg -
újabb al bu ma, a Lé lek ké pek. A
le mez leg in kább ab ban ha -
son lít a ko ráb bi Csík-ko ron -
gok hoz, hogy sem mi más hoz
nem ha son lít. A „Hold fény”
szo ná ta cim bal mos át ira tá val
in dí ta nak, fel buk kan pár perc -
re Ju hász Gyu la, majd Ho bo és
Kiss Ti bi a Qu imby ből, hogy
az tán iga zi öröm ze né lés ben
csú cso sod jon ki a ze ne fo lyam.
Ahogy a ze ne kar Fa ce book-ol -
da lán ol vas suk: „Ez a né pi
mu zsi ka és a klasszi kus ze ne
ügyes és ará nyos ke ver cse,
ami ből ki hal lat szik az egy -
mást vég te len tisz te lő mű vé -
szek együtt ze né lé sé nek el ső
meg il le tő dé se utá ni ön fe ledt
örö me. Öröm ze ne egy más -
nak. Ne kik. Nek tek.”

Te el hit ted, hogy iga zán jó
fil mek csak Hol ly wood ban
ké szül nek? Ame ri kai fil mek
mel lett te is leg fel jebb csak
nyu gat-eu ró pai mo zik ra szok -
tál je gyet ven ni? Épp itt az ide -
je, hogy egy len gyel film re ülj
be! No vem ber 24-étől ve tí tik
a ma gyar mo zik a Min den, mit
sze ret tem (Wszyst ko, co ko -

cham) cí mű al ko tást. Négy
ba rát tör té ne té be kap cso lód -
ha tunk be ép pen ak kor, ami -
kor sztrájk hul lám sö pör vé gig
az or szá gon. Ja nek és Sta szek,
egy ha di ten ge rész fi ai, Ka zik,
az örök lá za dó, va la mint a
dús gaz dag Di a bel úgy dön te -
nek, hogy punk ze ne kart ala kí -
ta nak. A filmben össze csap nak
az ér zel mek, a kü lön bö ző tár -

sa dal mi osz tá lyok tag jai, ezért
ma gán éle tük ben is vál ság vál -
sá got kö vet. A 2009-ben ké -
szült al ko tást ta valy a Sun -
dance film fesz ti vál nagy dí já ra
je löl ték.

Ha pe dig szí ve sen te kin te -
nél elő re né hány hét tel, és
már most az ad ven ti idő szak -
ra ké szülsz, je gyezd fel a nap -
tá rad ba, hogy no vem ber utol -

só hét vé gé jén (25-én, 26-án
vagy 27-én dél előtt tíz és es -
te hat óra kö zött) ér de mes le -
het el lá to gat nod a Nép raj zi
Mú ze um ba is. Az or szág há -
zá val át el len ben ta lál ha tó mú -
ze um ban ren de zik meg a Ma -
gyar Vi rág kö tők, Vi rág ke res -
ke dők Szak mai Egye sü le té -
nek ha gyo má nyos, ad vent
előt ti ki ál lí tá sát, be mu ta tó ját

és vá sá rát. A mes te rek és ta -
nít vá nyok kom po zí ci ói ré vén
meg is mer ked het tek az ak tu -
á lis ka rá cso nyi dí szí té si tren -
dek kel, ta ná cso kat kap hat tok
az ün ne pi la kás dí szek el ké szí -
té sé hez, vagy akár a hely szí -
nen is meg al kot hat já tok őket
kék fes tő ből, csu hé ból, vessző -
ből, pa pír ból.

g Je n

OSZ TOZÓ

Ze ne, film, ad vent

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: Szűcs Má ria
Bé kés csa bá ról szár ma zom.
2001-ben kezd tem meg ta -
nul má nya i mat az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem hit ta nár sza kán, majd

2009-ben je lent kez tem a teo ló gus-lel kész
szak ra. 2005–2007-ben a chi ca gói evan gé -
li kus teo ló gi án ta nul tam. Ha tod éve met a
mag ló di gyü le ke zet ben töl töm.

b Négy év ti zed del ez előtt az Egye sült Ál la mok ban Mas sa -
chu se tts ál lam kor mány zó ja ar ra kér te a pol gá ro kat, hogy
egy na pig ne do há nyoz za nak, és a pénz ből, ame lyet az -
nap do hány áru ra köl töt tek vol na, egy he lyi kö zép is ko -
lát tá mo gas sa nak. 1976-ban – ami kor az Ame ri kai Rák -
el le nes Tár sa ság is fel ka rol ta a kez de mé nye zést – már
egy mil lió em bert si ke rült rávenniük, hogy egyet len
nap ot bír janak ki ci ga ret tá zás nél kül. Egy év vel ké sőbb
min den ál lam csat la ko zott a moz ga lom hoz, amely ek kor
kap ta az egy sé ges Smok eo ut Day el ne ve zést. Nem sok -
kal ké sőbb az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO) no -
vem ber har ma dik csü tör tö két nem zet kö zi szin ten is füst -
men tes nap pá nyil vá ní tot ta. (1986-ban ugyan csak a
WHO ne vez te ki do hány men tes vi lág nap pá má jus 31-ét,
a ni ko tin füg gő ség ha tá sá ra be kö vet ke ző ha lá lo zá sok
ma gas szá má nak – éven te vi lág szer te több mint öt mil -
lió, ha zánk ban kö zel har minc ezer em ber ről van szó –
vissza szo rí tá sa ér de ké ben.) A füst men tes nap ap ro pó já -
ból – idén no vem ber 17-ére esik – Fri valdsz kyné Jung Csil -
la pszi cho ló gus sal be szél ge ttünk.
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Je lent ke zés
gyü le ke ze ti -

mun ka társ-kép ző
tan fo lyam ra

Or szá gos egy há zunk fel ajánl ja
se gít sé gét , hogy a lel ké szek vál -
lá ról a szol gá lat egy ré szé nek
ter hét le ve gye, és mun ká ju kat
meg könnyít se. Új kor szak ban
új ki hí vá sok je lent kez nek. Eb ben
nyújt hat nak tá mo ga tást a gyü le -
ke ze ti mun ka tár sak, akik nek a
szol gá lat ba ál lí tá sá ra tan fo lya -
munk le he tő sé get kí ván nyúj ta -
ni. Ed di gi kur zu sa in kon kö zel
het ven gyü le ke zet ből már száz -
ki lenc ve nen vé gez tek.

A gyü le ke ze ti mun ka társ ön -
kén tes mun ká ba ál lí tá sá val in -
ten zí vebb hit élet szer ve zé sé re
nyíl hat le he tő ség. Há rom tí pu sú
se gít sé get nyer het a lel kész ál tal
ki vá lasz tott sze mély ben, akit er -
re ki ké pe zünk.

a) Csa lád lá to ga tás, sze mé lyes
kap cso lat tar tás, al kal mak ra hí vo -
ga tás.

b) Idős egy ház ta gok al kal mi
vagy rend sze res lá to ga tá sa, élet -
vi te lük ben va ló se gí té se.

c) Lel ki gon do zói mun ká ra va -
ló meg bí zás konk rét ese tek ben.

Ezért bi za lom mal ké rem Lel -
kész test vé re i met, ke res sék és
szó lít sák meg azt a test vért/
test vé re ket, akit/aki ket a gyü le -
ke ze ti mun ka tár si szol gá lat ra
al kal mas nak tar ta nak, és biz -
tas sák, hogy je lent kez ze nek a
tan fo lyam ra. Ter mé sze te sen bár -
milyen jel le gű szol gá lat ki zá ró -
lag a gyü le ke zet lel ké szé nek irá -
nyí tá sa alatt vé gez he tő.

A gyü le ke ze ti mun ka társ nak
a tan fo lyam be fe je zé se után bi -
zo nyít ványt adunk a fel ké szí tés
el vég zé sé ről, de egy ide jű leg in -
for mál juk ar ról is, hogy mi lyen
te rü le ten ta ná csol juk mun ká ba
ál lá sát.

A kép zés há rom hét vé gét je -
lent, egyet-egyet de cem ber ben,
feb ru ár ban, il let ve már ci us ban.
Egy-egy al ka lom pén tek dél -
után tól va sár nap dél utá nig tart.
Az ok ta tás hely szí ne Pi lis csa -
bán a Bé thel Evan gé li kus Misszi -
ói Ott hon (2081 Pi lis csa ba, Szé -
che nyi u. 8–12.), amely vo na ton
is jól meg kö ze lít he tő.

Je lent ke zé sét no vem ber 20-ig
kér jük a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já -
nak cí mé re (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.).

A je lent ke ző től rö vid ön élet -
raj zot és lel ké szi aján lást ké -
rünk. Az el ső tan fo lya mi al kal -
mat de cem ber 9–11. kö zött tart -
juk. A tan fo lya mon va ló rész vé -
tel költ ség men tes.

Bölcs ter ve zést kí ván, és sze -
re tet tel kö szön ti:

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

tan fo lyam ve ze tő

H I R D E T É S

Az ál lam tit kár egy an gol szó já té kot
hí vott se gít sé gül mon da ni va ló ja alá -
tá masz tá sá ul: azok ban a pro tes táns
ha gyo má nyok kal bí ró or szá gok ban,
ame lyek ben a bib lia ol va sás nak és -ér -
tel me zés nek ha gyo má nya van, vagy -
is jel lem ző a pro tes tant word ethic
(pro tes táns szó eti ka), ez a po zi tív
mun ka kul tú rán – work ethic – is
meg lát szik. En nek alap ján nem vé let -
len, hogy az Eu ró pai Unió baj ba ju -
tott dé li or szá ga it az észa ki ál la mok
tá mo gat ják.

Az elő adó fel vá zol ta azt a há rom
lehetőséget is, ame lyek kö zül a dön -
té si hely zet ben le vő ve ze tők és szak -
em be rek a je len kö rül mé nyek kö zül
vá laszt hat nak. A há rom kö zül a leg -
jár ha tóbb az az út, hogy az adós ság -
vál ság ba ju tott or szá gok nak nyúj tott
se gít ség min dig épp annyi, amennyi
pénz ügyi leg még elég, és amennyi a
se gít sé get nyúj tó or szá gok pol gá rai
szá má ra po li ti ka i lag még el vi sel he tő.

Az ál lam tit kár elő adá sá nak har ma -
dik ré szé ben szólt a je len le gi ma gyar
kor mány gaz da ság po li ti ká já ról. A
kor mány za ti ál lás pont sze rint azok az
or szá gok ered mé nye sek a vál ság -
ban, ame lyek a vál to zá sok ra ké pe sek
gyor san és pro ak tív mó don vá la -
szol ni. Eb ből ki in dul va a ma gyar
gaz da ság po li ti ka cél rend sze ré ben a
sta bi li tás és a ver seny ké pes ség egy -
ide jű meg va ló sí tá sa sze re pel.

Vál ság a kör nye zet ben
A gaz da sá gi ne héz sé gek mel lett a ma
em be ré nek glo bá li san a kör nye zet -
pusz tí tás sal és a ter mé sze ti ka taszt -
ró fák kal kell szem be néz nie. Ga dó
György Pál kör nye zet vé del mi szak -
em ber ké pek kel gaz da gon il luszt -
rált elő adá sá ban há rom alap ve tő jel -
re hív ta fel a fi gyel met, amely a kör -
nye zet ben meg fi gyel he tő vál ság ra
utal. A min den ki ál tal ér zé kel he tő ég -

haj lat vál to zás ra, nö vény- és ál lat fa -
jok ki ha lá sá ra, il let ve ar ra, hogy az
em be ri ség úgy ne ve zett öko ló gi ai láb -
nyo ma na gyobb a kel le té nél.

Az el ső vel kap cso la to san idéz te

töb bek kö zött a 2005-ben ha tály ba lé -
pett ki o tói egyez ményt, amely az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te
(ENSZ) ég haj lat-vál to zá si ke ret -
egyez mé nyé nek ki egé szí tő jegy ző -
köny ve. A jegy ző könyv ben a fej lett
or szá gok vál lal ták, hogy a 2008–
2012-es idő szak ra át la go san 5,2-kal
csök ken tik az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sát az 1990-es bá zis év hez
ké pest. Ez saj nos még min dig nem
va ló sult meg.

Gadó György Pál fel hív ta a fi gyel -
met ar ra a döb be ne tes sta tisz ti kai
adat ra is, hogy a na pon ta ki pusz tu -
ló fa jok szá ma mint egy öt ven re te he -
tő. Ez nem csak szám ará nyá ban je len -
tős vesz te ség, de sok eset ben nem is
tud juk, hogy ez ál tal a bio ló gi ai lánc
hol sé rül, és hogy ez mi lyen kö vet kez -
mé nyek kel jár.

A har ma dik té ma kör ként em lí tet -
te az úgy ne ve zett öko ló gi a i láb nyom-
szá mí tást. En nek a mo dell nek a se -
gít sé gé vel ki le het szá mí ta ni pél dá -
ul egy em ber, egy vá ros, egy or szág
meg él he té sé hez szük sé ges te rü le -
tet. A láb nyom mé re tét több té nye -
ző be fo lyá sol ja: ki szá mí tá sá hoz fi gye -
lem be ve szik pél dá ul a hús-, ga bo na-,
fa- és pa pír fel hasz ná lás vagy a ten ge -
ri ál la tok fo gyasz tá sá nak mér té két, a
la ká sok nagy sá gát, il let ve hogy mek -
ko ra er dő te rü le tet kell ül tet ni a ki bo -
csá tott szén-di o xid meg kö té sé hez.
Glo bá li san az em be ri ség öko ló gi ai
láb nyo ma 1,3-szer na gyobb a ren del -
ke zés re ál ló össze te vők mennyi sé gé -
nél. Ez azt je len ti, hogy ha ma ro san fel
fog juk él ni a tar ta lé ka in kat – em lé -
kez te tett Ga dó György Pál. Elő adá -
sa vé gén fel hív ta a fi gyel met a ke resz -
té nyek fe le lős sé gé re a te rem tett vi lág
vé del mé vel kap cso lat ban.

Vál ság a ke resz tény
tár sa da lom ban
Egy szo cio ló gus szá má ra a vál ság
min dig vál to zás sal, meg úju lás sal

kap cso ló dik össze – kezd te A „ke resz -
tény tár sa da lom” vé ge és ami utá na
kö vet ke zik egy há za ink ban cí mű elő -
adá sát Ka ma rás Ist ván szo cio ló gus. 

A ka to li kus szak em ber re fe rá tu ma

ele jén a ha gyo má nyos, in téz mé nyes,
egy szer re hit vé dő és egy szer re fo -
gyasz tó kul túr val lá sos ság vál sá gá -
ról be szélt. Ki emel te, hogy az el múlt
év ti ze dek meg ha tá ro zó tár sa da lom -
tu do má nyi el mé le tei a tár sa da lom
fej lő dé sé vel kap cso lat ban két fo lya -
mat ra össz pon to sí ta nak – a ra ci o na -
li tás egy re erő sebb ér vé nye sü lé sé re és
a funk ci o ná lis dif fe ren ci á ló dás ra. 

Ez utób bi azt je len ti, hogy a kü lön -
bö ző ér dek lő dé sű, hát te rű em ber cso -
por tok lét re hoz zák a ma guk szub kul -
tú rá ját, ez ál tal a tár sa da lom egy re in -
kább fel da ra bo ló dik. Mi vel a val lás
ala pú tár sa dal mak ban a val lás je lenti
és je len tet te a kul tú ra össze tar tó
ere jét, az el vi lá gi a so dás kö vet kez té -
ben épp ez az erő gyen gül het meg.

Egy lel kész nek, pres bi ter nek, de
még egy át la gos ke resz tény hí vő nek is
meg kell ta nul nia a kö rü löt te élők
„nyel vét”, kü lön ben nem tud ja ha té -
ko nyan hir det ni az evan gé li u mot.
Ka ma rás Ist ván elő adá sá ban a
(köz)ért he tő ség mel lett az egy há zak -
nak a kí vül ál lók irán ti nyi tott sá gá ban
és a Krisz tus-kö ve tés gya kor la ti al kal -
ma zá sá ban – pél dá ul ci gány-, haj lék -
ta lan-, dro gos-, al ko hol be teg- stb.
misszi ók mű köd te té sé ben – lát ta a
vál ság ból va ló ki lá ba lás le he tő sé gét. 

Vál ság tü ne tek a lu the ri teo ló gia
tük ré ben
Itt zés Já nos nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök szom bat dél utá ni elő adá -
sá ban min den vál ság alap ját a lu the -
ri teo ló gia fé nyé ben ke res te. Re for -
má to runk Kis ká té já ra utal va fel hív -
ta a fi gyel met: Lu ther a Tíz pa ran cso -
lat ma gya rá za tá ban a Ne le gyen más
is te ned! pa ran csot he lye zi min de nek
elé. Azért – mond ta a püs pök –, mert
min den azon dől el, van-e más is te -
nünk a Te rem tőn kí vül. 

Ki től vagy mi től vár juk a biz ton -
sá got, a se gít sé get? Nincs-e vál ság ban
az is ten ké pünk? – foly tat ta pro vo ká -
ló kér dés so rát Itt zés Já nos, majd
hoz zá tet te: a ke resz tény ség nem egy
a val lá sok kö zött. A vál ság oka, hogy
az zá tet tük, és en nek a fo lya mat nak
mi is a ré sze sei va gyunk. Emel lett fel -
hív ta a fi gyel met az ál do zat kész ség
hi á nyá ra, hang sú lyoz ta a kö vet ke ző

ge ne rá ci ók irán ti fe le lős sé get, il let ve
em lé kez te tett, hogy a köz élet te rü le -
tén még min dig vál ság érez he tő az
ügy nök kér dést és az igaz ság té telt il -
le tő en.

Vál ság a gyász ban
A kon fe ren cia té má ját kör be jár va a
leg sze mé lye sebb és sen ki ál tal meg
nem ke rül he tő as pek tus, a ha lál lal va -
ló szem be né zés ad ta a va sár na pi zá -
ró is ten tisz te let alap ját. Gáncs Pé ter
el nök-püs pök Jn 11,32 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban em lé kez te tett: ezt a
té mát sen ki sem ke rül he ti ki, mert
előbb vagy utóbb mindenkinek szem -
be kell néz nie sze ret te i nek, mi több,
sa ját ma gá nak a ha lá lá val is. 

Bár van nak fog lal ko zá sok, ame -
lyek ben szin te min den na po sak a
vég ső bú csúk, le het-e együtt él ni a
ha lál lal? – tet te fel a kér dést a püs pök.
„Sze rin tem nem le het meg szok ni” –
ad ta is meg a vá laszt. Jé zus sem tö -
rő dött be le a ha lál té nyé be, ezért tá -
masz tot ta fel Ja i rus lá nyát, a na i ni if -
jút vagy Lá zárt. Jé zus szem be for dult
a ha lál lal, és a ke reszt se gít sé gé vel a
vál sá got szá munk ra is vált ság gá tet -
te – em lé kez te tett Gáncs Pé ter.

A szom bat dél utá ni prog ra mok kö -
zött fó rum be szél ge tés re is sor ke rült.
En nek ke re té ben Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő mel lett a há rom
egy ház ke rü let egy-egy kép vi se lő je
– Gáncs Pé ter dé li ke rü le ti püs pök,
Ben czúr Lász ló észa ki és Sza bó
György nyu ga ti (du nán tú li) ke rü le ti
fel ügye lő – vár ta a gyü le ke ze tek vi -
lá gi ve ze tő i nek kér dé se it. 

A jö vő re ese dé kes ál ta lá nos tiszt -
újí tás sal kap cso lat ban fel me rül tek
töb bek kö zött az egy ház leg ma ga sabb
szin tű gré mi u ma i nak (zsi nat, or szá -
gos pres bi té ri um) mun ká ját il le tő
kér dé sek vagy a zsi nat ál tal el ve tett
azon ja vas lat, amely a tiszt ség vi se lő-
je löl tek át vi lá gí tá sát tet te vol na kö -
te le ző vé. De szó ba ke rült pél dá ul
ezen tes tü le tek kar csú sí tá sá nak szük -
sé ges sé ge is. 

Fel há bo ro dást vál tott ki a hall ga tó -
ság ból az a gya kor lat is, hogy a zsi na ti
kül döt tek fe gyel me zet len sé ge sok -
szor az ülé sek tör vé nyes sza va zat ké -
pes sé gét ve szé lyez te ti. Né mely zsi na ti
atyák ugyan is az ülés szak vé gét meg
sem vár va tá voz nak, így a gré mi um
gyakran sza va zat kép te len né vá lik. 

A rév fü lö pi kon fe ren cia részt ve vői
nem tet szé sük nek ad tak han got ak kor
is, ami kor meg tud ták: az egy év vel ez -
előt ti ta lál ko zón ki adott ál lás fog la lá -
suk kal a zsi nat ér dem ben nem fog -
lal ko zott, a 2012. évi ál ta lá nos tiszt -
újí tás sal kap cso lat ban pe dig még
min dig van nak bi zony ta lan pon tok.
Ezért a részt ve vők ta va lyi ál lás fog la -
lá suk ki egé szí tett vál to za tát kí ván ják
az il le té ke sek hez el jut tat ni.

g Bo da Zsu zsa 

Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja

A fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á -
ja az előt tünk ál ló, 2012-ben ese dé -
kes ál ta lá nos tiszt újí tás sal kap cso lat -
ban az aláb bi ál lás fog la lást fo gal -
maz za meg.

A rend szer vál tás óta el telt húsz, de
kü lö nö sen az elő ző tiszt újí tás óta el -
telt né hány év ta pasz ta la tai sze rint
szük sé ges nek lát szik a je len le gi egy ház -
irá nyí tá si és -kor mány za ti mo dell fe -
lül vizs gá la ta, kor sze rű sí té se. A fe lül -
vizs gá lat so rán fi gye lem mel kell len -
ni egy há zunk gaz da sá gi hely ze té nek és
lé lek szá má nak ked ve zőt len ala ku lá sá -
ra. Fon tos nak tart juk to váb bá, hogy
köz egy há zi tes tü le te ink kom pe ten -
ci á ja és fe le lős sé gi vi szo nyai a je len le -

gi nél kö vet ke ze te seb bé és vi lá go sab -
bá vál ja nak. Irány mu ta tó szem pont -
ként el ső sor ban a ha té kony ság és a
gaz da sá gos ság ér vé nye sül jön.

A vál toz ta tá sok leg főbb cél ja az
egy há zi mun ka ma gas mi nő sé gé -
nek biz to sí tá sa, a disz cip li ná ris vi szo -
nyok tisz tá zá sa. En nek a cél nak a tel -
je sü lé se ér de ké ben új ra gon dol ni
szük sé ges mind a vo nat ko zó tör vé -
nye in ket, mind a püs pö kök mun ká -
ját elő se gí tő és biz to sí tó vég re haj tó
ap pa rá tus struk tú rá ját, mé re tét és ha -
tás kö re it. A fel adat meg osz tás és új -
ra po zi ci o ná lás ter jed jen ki az or -
szá gos iro da, az or szá gos pres bi té ri -
um és a zsi nat te rü le té re is.

Kér jük egy há zunk fe le lős, dön -
tés ho zó tes tü le te it, hogy a kö vet ke -
ző hó na pok tör vény-elő ké szí tő és -al -
ko tó te vé keny sé ge so rán ve gyék fi -
gye lem be a fen ti e ket.

Erős vár a mi Is te nünk!

Rév fü löp, 2010. no vem ber 6.

* * *

A fel ügye lők 2011. évi or szá gos kon -
fe ren ci á já nak részt ve vői saj ná lat tal
vet ték tu do má sul, hogy az ép pen
egy év vel ez előt ti ál lás fog la lás ra csak
a kö zel múlt ban re a gált egy há zunk
ve ze té se, ám ér de mi lé pés mind  ez i -
dá ig nem tör tént. Nyo ma té ko san

kér jük az ége tő en ak tu á lis sá vált
kér dé sek sür gős tisz tá zá sát. Úgy
gon dol juk, hogy er re még eb ben a
nap tá ri év ben sort kell ke rí te ni, hogy
a tiszt újí tás fo lya ma ta zök ke nő men -
tes le gyen. Amennyi ben szük sé ges -
sé vá lik, akár több ülés na pot is szer -
vez zen a zsi nat, az or szá gos pres bi -
té ri um vagy más, il le té kes egy ház kor -
mány za ti szerv. A jö vő egy há zá nak
ha té kony mű kö dé se a ma dön té se in
mú lik.

Egy há zunk éle tét és sor sát Is ten
ke zé be ajánl juk.

Erős vár a mi Is te nünk!

Rév fü löp, 2011. no vem ber 6.

Ál lás fog la lás

f Folytatás az 1. oldalról

Nyugati (dunántúli)
kerületi közgyűlés
Tisz te let tel és sze re tet tel hív juk
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé -
sé nek sza va za ti és ta nács ko zá -
si jog gal ren del ke ző tag ja it az
egy ház ke rü le ti szék ház ta nács -
ter mé ben (9021 Győr, Bajcsy-
Zs. út 26.) no vem ber 12-én,
szom ba ton 10 óra kor kez dő dő
gyű lés re.

H I R D E T É S

Kamarás István

Záró úrvacsorai istentisztelet
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-
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H I R D E T É S

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

Ma már tel je sen egy ér tel mű, hogy a
na pot nem csak me le gí tés re, ha nem
köz vet le nül elekt ro mos áram elő ál -
lí tá sá ra is le het hasz nál ni. A kez deti
mó kás nap ele mes já té kok, zseb szá -
mo ló gé pek meg je le né se után ma
erő mű vek gyűj tik a fényt, és ter me -
lik ki lo-, sőt gi ga watt szám ra az elekt -
ro mos ener gi át.

A nap elem a nap ból ér ke ző su ga -
rak ener gi á ját vil la mos ener gi á vá
ala kít ja át. Egy nap ele mes rend szer
egyik leg fon to sabb ré sze ma ga a
nap elem, amely ben fél ve ze tő (leg -
gyak rab ban kris tá lyos szi lí ci um) ál -

lít ja elő – a fény ger jesz tő ha tá sá ra –
a vil la mos ener gi át.

A mai cso por to sí tás sze rint be szél -
he tünk kris tá lyos, il let ve vé kony ré -
teg-nap ele mek ről. A kris tá lyos nap -
ele mek ben nagy szi lí ci um kris tá lyok
van nak vé kony sze le tek re vág va (eze -
ket hív ják cel lák nak), és ezek a cel lák
van nak össze köt ve egy alu fó lia ki né -
ze tű ve ze tő vel. Mind ez egy alap le -
mez re van fel ra gaszt va, a te te jén

edzett üveg gel, lég men te sen la mi nál -
va és rend sze rint alu mí ni um ke ret tel
be ke re tez ve. 

A mo no kris tá lyos nap ele mek ha -
tás fo ka a leg jobb (14-18), de ezek a
leg in kább ér zé ke nyek a fény be esé -
si szö gé re. Ép pen ezért ma már a szé -
le sebb fény be esé si szög tar to mány ban
ma gas (12-14) ha tás fo kú po li kris tá -
lyos nap ele mek a leg el ter jed teb bek.

A leg ol csóbb és leg újabb tech no -
ló gia a vé kony ré teg-nap elem. En nél
hor do zó fe lü let re vi szik fel a fél ve ze -
tőt egy pár mik ro nos ré teg ben. Így
elő le het ál lí ta ni haj lé kony vagy át lát -

szó nap ele me ket is, ami nagy ban
nö ve li a fel hasz ná lás le he tő sé ge it.
A vé kony ré teg-nap ele mek faj la go san
a leg ol csób bak, de na gyobb fe lü let -
re is van szük ség be lő lük a gyen gébb
ha tás fo kuk mi att (5-8).

A nap elem ből ér ke ző elekt ro no kat
az úgy ne ve zett in ver ter hez ve zet -
jük. Az in ver ter a nap elem ből ér ke -
ző egyen ára mot vál ta ko zó áram má
ala kít ja, ame lyet a ház tar tás ban hasz -

ná lunk, il let ve ame lyet be tu dunk
táp lál ni az elekt ro mos há ló zat ba. 

Ott, ahol van ve ze té kes áram, nem
szük sé ges a nap ból ér ke ző ener gi át ak -
ku mu lá tor ban tá rol ni, mert le he tő ség
van az áram köz üze mi há ló zat ba tör -
té nő vissza táp lá lá sá ra. A vissza táp lált
ener gia mennyi sé gét mé rik, és idő sza -
kon ként el szá mol nak ve le. Ha nap -
elem rend sze rünk tel je sít mé nye nem
ha lad ja meg a negy ven öt ki lo wat tot,
ak kor az áram szol gál ta tó ugyan azon
az áron ve szi tő lünk vissza az elekt ro -
mos ára mot, mint amennyi ért ő ad -
ja ne künk. El szá mo lás kor mi csak azt

a kü lön bö ze tet fi zet jük meg, amennyi -
vel töb bet fo gyasz tot tunk az ál ta -
lunk ter melt ener gia mennyi ség nél.

A Komp lex fenn tart ha tó ság min -
ta pro jekt ke re té ben a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi -
ói Ott hon ban te le pí tett nap ele mes
rend szer mű köd te té se ed dig több
mint négy ezer ki lo watt óra ener gia -
meg ta ka rí tást je len tett.

g Ko csis Ist ván

A ha to dik elem… a nap elem

Hi ba iga zí tás • A szom bat he lyi, il let ve a nyír egy há zi gyü le ke zet ju bi le -
u má ról szó ló, la punk múlt he ti szá má nak 3., il let ve 5. ol da lán ol vas ha -
tó tu dó sí tás ba saj ná la tos mó don hi ba csú szott. Dr. Ernst Di et rich
Wachs muth sváj ci nyu gal ma zott pro fesszor nem Sop ron ban, ha nem a
szom bat he lyi ün nep sé gen vet te át Az Év Szpon zo ra Dí jat a nyír egy há -
zi evan gé li kus temp lom ju bi le u mi ünnepségén pe dig nem a pol gár mester,
hanem Já szai Meny hért al pol gár mes ter kö szön töt te az egy be gyűl te ket.
A hi bá kért az érin tet tek és ol va só ink el né zé sét kér jük. (A szerk.)



Jó pár év vel ez előtt még könnyen azt
le he tett mon da ni, hogy az in ter net
óri á si le he tő ség min den ki szá má ra,
mert csak egy web ol dalt kell ké szí te -
nie, és már is meg ta lál ha tó lesz. Még
csak az ol dal hir de té sé vel sem kell
túl zot tan fog lal koz nia, mert a ke re -
sők in tel li gens al go rit mu sai előbb-
utóbb úgy is fel fe de zik, és a meg fe le -
lő ke re sé sek re majd vá lasz ként meg -
je le ní tik. Az in ter net re va ló be lé pés
kor lát ja még tíz év vel ez előtt is igen
ala csony volt. Még a web ol da lak
mag ját je len tő HTML-nyelv vel sem
kel lett fel tét le nül tisz tá ban len ni ah -
hoz, hogy egy ké nyel mes szer kesz tő -
prog ram bir to ká ban bár ki pub li kál -
has son a vi lág há lón.

A múlt ba te kin tő be ve ze tő után
per sze nem is kö vet kez het más, mint
hogy má ra mind ez meg vál to zott.
Aki eb ben ké tel ke dik, ke res sen csak
rá nyu god tan a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ké re a Fa ce -
boo kon, és lát hat ja, hogy több mint
hét száz is me rő se van a leg na gyobb
kö zös sé gi ol da lon. Hány olyan gyü -
le ke zet van, amely ennyi ta got szám -
lál? És nem csak az éle tünk egy ré sze
vir tu a li zá ló dott, ha nem a mód is
meg vál to zott, aho gyan az in ter ne tet
hasz nál juk – a vál to zá sok iga zi je len -
tő sé ge eb ben ér he tő tet ten.

Az egy sze rű web ol da lak úgy mű -
köd nek, hogy a bön gé sző ben egy link -
re kat tint va ké rést kül dünk a szer ver -
nek, amely az tán össze ál lít egy kész
web ol dalt, és azt kül di el a bön gé szőnk -
nek. Az ol da lak lá to ga tá sa egy faj ta
ping pong gá vá lik: mi adunk egy uta -
sí tást, amely re a szer ver vá laszt küld.

A Fa ce book az őszi vál to zá sok kal
ve zet te be azt az üze net fo lya mot,
amely a jobb fel ső sa rok ban fo lya ma -
to san jel zi az is me rő se ink ak ti vi tá sát.
Az il lú zió tel jes, a rend szer mű kö dé -
se azt az ér ze tet kel ti, hogy fo lya ma -
tos a kap cso lat a szer ver és a bön gé -
szőnk kö zött.

És ez csak a jég hegy csú csa, ugyan -
is a rend szer ren ge teg ele me az ol dal
új ra töl té se nél kül meg vál toz tat ha tó,
és a leg több eset ben nem is kész ol -
da la kat vagy ol dal ele me ket küld a
szer ver, ha nem csak egy sze rű ada to -
kat, a szá mí tás igé nyes mun kát a fel -
hasz ná ló szá mí tó gé pé re bíz va.

Mint már ol vas ha tó volt e ro vat
ha sáb ja in, a Fa ce boo kot nem ar ra ta -
lál ták ki, hogy lá to gas suk, ha nem
hogy raj ta le gyünk. Hogy a nap ele -
jén be tölt sük a bön gé sző be, és csak
a nap vé gén lép jünk ki be lő le. A va -
ló di sza ka dék eb ben nyil vá nul meg a
Fa ce book – meg a ha son ló ol da lak –
és a töb bi web lap kö zött. És ezt az él -
ményt le he tet len el ér ni egy gyü le ke -
ze ti web ol dal lal vagy akár az összegy -
há zi val, mert nincs annyi erő for rás,
amennyit moz gó sí ta ni kel le ne a ha -
son ló ki ala kí tás hoz.

A rög höz kö tés vir tu á lis ese te a ko -
moly tá ma dást in dí tó Go og le ese tén
is mű köd ni lát szik. Ed dig jól mű kö -
dő funk ci ó kat in teg rál nak kö zös sé gi
Go og le+ szol gál ta tá suk ba, hogy az

amúgy igen nagy si ker nek ör ven dő
ke re ső jük, Gmail ne vű le ve le ző jük
vagy a Go og le Docs ne vű on-line iro -
dai al kal ma zás cso mag juk elé ge dett
fel hasz ná lói szá má ra az ő kö zös sé gi
meg ol dá suk le gyen az, ame lyik éj jel-
nap pal a bön gé sző ben vá ra ko zik.

El kel lett tel nie egy kis idő nek, hogy
a kü lön fé le cé gek és szer ve ze tek rá -
kap ja nak a Fa ce book ra, és sa ját ol dalt
hoz za nak lét re ma guk nak. A Go og le
ép pen a na pok ban tet te le he tő vé
ugyan ezt, még pe dig úgy, hogy idő vel
eze ket a ke re ső jük is egy sze rűb ben
fog ja ki ad ni ta lá lat ként. Egy pél da: a
ke re ső be a „+To yo ta” szót ír va nem -

csak az au tó már ká val kap cso la tos
ta lá la tok je len nek majd meg, ha nem
a gyár tó cég go og le+-be li pro fil ol da -
la is. A kér dés adott: mennyi ener gi -
át le het és kell be fek tet ni ab ba, hogy
egy szer ve zet a Goog le+-on is sa ját
iden ti tást épít sen fel? 

Nem volt vé let len a püs pö ki pél -
da az is me rő sök szá má val: a Fa ce -
book már be já ra tott te rep és re mek
le he tő ség a misszi ó ra. De fél szem -
mel oda kell fi gyel ni ar ra, hogy a
Goog le mennyi re lesz ered mé nyes a
had já ra tá val. És bár a na gyok mel -
lett ma még nem igen lát ha tó egy
har ma dik fél, ki tud ja, mi kor buk kan
fel az in ter ne tes vi lág kö vet ke ző
nagy me nő je.

g Nagy Ben ce
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Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Az aláb bi nyílt le ve let a Mun ká csy- és Kos suth-dí jas író, fes tő, Ka rát son Gá -
bor ké ré sé re kö zöl jük he ti la punk ha sáb ja in is. (A szerk.)

„Nem hal lat ja sza vát az ut cán”
„Íme, az én szol gám, akit ki vá lasz tot tam, akit én sze re tek, akit ked vel a lel -
kem! Lel ke met adom ne ki, és igaz íté le tet hir det a né pek nek. Nem szít vi szályt,
és nem ki ál toz, sen ki sem hall ja sza vát az ut cá kon, (…) és az ő ne vé ben re -
mény ked nek majd a né pek.” (Mt 12,18–19.21) „Ez az én szol gám, akit tá mo -
ga tok, az én vá lasz tot tam, aki ben gyö nyör kö döm. Lel kem mel aján dé koz tam
meg, tör vényt hir det a né pek nek. Nem ki ált, nem lár máz, és nem hal lat ja sza -
vát az ut cán.” (Ézs 42,1–2)

Ked ves De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet!
Nem va gyunk evan gé li ku sok, de ami kor húsz év vel ez előtt, ak kor egy jó zsef -
vá ro si zaj po kol ból me ne kül ve, ideköl töz tünk a De ák tér re, úgy érez tük, hogy
egy út tal a De ák té ri temp lom ol tal ma alá is he lyez zük ma gun kat.

Olyan bé ke volt itt, mint ha egy kis vá ros ba ér kez tünk vol na, éj sza ka csend;
az au tó busz-pá lya ud var sem za vart sen kit, a köz rend fenn tar tá sát is nyil ván
szük sé ges sé té ve. A temp lom és a gim ná zi um ha tá roz ta meg a tér han gu -
la tát.

Ak kor kez dő dött a baj, ami kor a pá lya ud vart in nen ki te le pí tet ték (ami -
vel a le ve gő tisz ta sá gát il le tő en sem mit sem nyer tünk, hi szen kis vár tat va a
he lyé be nyo mul tak a tu ris tabu szok), és va la ki nek az a sze ren csét len öt le te
tá madt, hogy – éle sen szem be for dul va Bu da pest ha gyo má nyos vá ros ter ve -
zé si el ve i vel – itt kel le ne az új Nem ze ti Szín há zat fel épí te ni. Til ta ko zá sok ide
vagy oda, az épít ke zés be nagy gar ral be le fog tak, de csak hogy ha ma ro san le
is ál lít sák. Csak hogy az épít mény mély pin ce-rend sze rei ad dig ra el ké szül tek
már, ami vel az el jö ven dő vi szály meg is volt ala poz va: mi ért, mi ért nem, ott
ka pott he lyet a ne vé ben is bal jós la tú „Gö dör”. Lét re jöt té nek tör té ne te már
ma gá ban vé ve is mu tat ja, mi lyen szel le mi-ér tel mi éret len ség váj ta itt be le kar -
ma it a vá ros tes té nek szö ve té be.

A Gö dör pe dig üze mel ni kez dett mint min den ed di gi nél erő sebb zaj -
po kol, sok szor ké ső éj sza ká ig. Két ség be esett küz de lem kez dő dött el ez -
zel, éve kig tar tó, az éj sza kai nyu ga lom nak vé ge volt. Vé gül még bí ró sá gi
pert is nyer tünk, az íté let ér tel mé ben a té ren erő sí tő vel egy ál ta lán nem
sza bad ze nél ni, erő sí tő nél kül is csak es te nyol cig; az íté le tet azon ban, ki
tud ja mi ért, ér vény te le ní tet ték. Ez volt az a pil la nat, ami kor a jog ál lam -
ba ve tett, amúgy is gyen ge lá bon ál ló hi te met vég képp el ve szí tet tem. Köz -
ben az újon nan ki ala kí tott vá ros há zi park ban is tom bol ni kezd tek ilyen-
olyan ze ne ka rok.

Még is, a Gö dör rel ké sőbb lét re jött va la mi fé le mo dus vi ven di; vissza fog -
tak a hang erő ből, és es te 10-kor több nyi re ab ba hagy ták a dajd ajt. Csak hogy
ad dig ra ide szo kott egy egész éj sza ka üvöl tö ző if jú sá gi hor da, to vább ke se -
rít ve az éle tün ket; foly ton a rend őr sé get hív tuk, vall juk meg, 2006 ősze után
nem szí ve sen. A rend őr ség hol se gí tett, hol nem, több nyi re nem, be nyo má -
som sze rint az ön kor mány za ti ren de let ál tal le he tő vé tett bün te té sek kel sem
él tek. Rég óta már az a hely zet, hogy ven dé ge ket hív ni nem me rünk, uno -
ká kat még annyi ra sem, az ál lam hi va ta lo san csa lád ba rát po li ti ká ja itt hi te -
lét ve szí tet te. Akik nem akar ják meg hal la ni az em be rek jaj sza vát, nem is hall -
ják meg.

Er re a nyo mo rú ság ra te le pe dett rá a Hit Gyü le ke ze te a ma ga té rí tő te vé -
keny sé gé vel – mint ők ne ve zik. Hang ere jük fe lül múl ha tat lan – a rend őr sé -
get nem ér dek li ez sem –, mon da ni va ló juk pe dig ré mü le te sen pri mi tív. Le -
het, hogy né mely ame ri kai fül nek ked ves az ilyes mi, de az eu ró pai ke resz -
tyén szá má ra Jé zus ne vé nek bru tá lis skan dá lá sa vissza tet sző és ijesz tő. Az
Am nesty In ter na ti o nal sze rint a fül sér tő en han gos ze nét kín zó esz köz ként
szok ták al kal maz ni.

A Hit Gyü le ke ze té nek agi tá to rai a he lyi la kos ság egy-két dél után ját és es -
té jét tönk re te szik. Egész sé günk is kez di már meg síny le ni a dol got.

A De ák tér, mű ve lő dés tör té ne ti leg is, az evan gé li kus egy ház meg szen telt
he lye, „evan gé li kus szi get”, In su la Lu the ra na; a temp lom (az evan gé li ku sok
szá má ra az or szág temp lo ma) idén lett két száz éves, itt van a gim ná zi um,
az óvo da, a mú ze um és egy köny ves bolt. Kü lö nö sen bán tó, hogy egy ön je -
lölt cso port, ame lyet, bru ta li tá sa okán, ha boz nék ke resz tény nek ne vez ni, most
ma ga alá akar ja gyűr ni. Né me lyik cso port juk fel áll a lép cső re, egé szen a ka -
pu ig, on nan re cseg te tik tánc ze né jü ket, ta lán ész re sem vé ve, hogy egy olyan
egy há zat akar nak meg aláz ni, amely Jo hann Se bas ti an Ba chot ad ta a vi lág -
nak. Ame ri kai fi a ta lok nak egy száz öt ven fő nyi cso port ja, ta lán hoz zá juk tar -
to zók, a nyá ron há rom na pig tar tot ta meg száll va a te ret, éj sza ka is tom bol -
va. Ki ír tam az an gol Új szö vet ség ből a mot tó ul fel írt idé ze tet, egyi kük nek oda -
ad tam, de csak né zett, mint a mo zi ban.

Ősszel egy má sik hor da – ta lán más fé le cso por to su lás –, vagy két száz fő -
nyi fi a tal fér fi és nő va ló ság gal meg ost ro mol ta a temp lo mot, ami, ha van ilyen
bűn cse lek mény, temp lom gya lá zás nak mi nő sít he tő. Két hang nem ben dol -
goz nak, csü tör tö kön ként van nak a böm bö lők, pén te ken az édes kés tán ci -
ká lók (a lép cső kön el he lyez ked ni ők szok tak).

A ke resz tyén ség hez kö zel ál ló kat az or de ná ré vol tuk bánt ja, az ate is tá kat
az, hogy mi ért akar nak erő nek ere jé vel a fe jük be ver ni va la mit, amit ők ke -
resz tény ség nek tar ta nak (pe dig nem az), a val lá si lag kö zöm bö sek meg egy -
sze rű en fel van nak há bo rod va. Min den ki utál ja a dol got, csak az „evan ge -
li zálók” él ve zik, de ők na gyon.

Meg va gyok győ ződ ve ró la, hogy az így elő állt hely zet, ne künk mér he tet -
len gyöt rel münk re, nem csak al kot mány- és jog el le nes, ha nem gyer mek- és
if jú ság vé del mi szem pont ból is tart ha tat lan, ál lan dó cá fo la tá ul a fő pol gár mes -
ter úr és a bel ügy mi nisz ter úr ígé re te i nek, hogy Bu da pes ten ren det fog nak
te rem te ni. Va la mi vál to zott is, de nem jó ér te lem ben. A rend őr sé gi te le fon -
ügye le te sek ko ráb ban több nyi re ud va ri a sak vol tak, nem rit kán ba rát sá go -
sak, ha a hely zet nagy já ból ma radt is a ré gi ben, újab ban vi szont el uta sí tók,
el len sé ge sek, tü rel met le nek – mint ha meg akar ná nak fé lem lí te ni.

A ha tó sá gok nak to vább kö nyö rög ni nem tu dunk már, min den bi zal mun -
kat el ve szí tet tük. De Jé zus is ki űz te a temp lom ból a ku fá ro kat. Utol só re mé -
nyün ket ta lán Önök be vet het nénk, ked ves evan gé li kus gyü le ke zet! Mint egy -
kor a re for má ció ide jén, az er köl csi meg úju lás ta lán eb ből a kétszáz éves temp -
lom ból in dul hat na most ki. Ez ne künk, itt élők nek vá rat lan meg men té sünk
le het ne, de ta lán nagy lé pés vol na a gyü le ke zet éle té ben is.

Ka rát son Gá bor (Bu da pest)

Ha va la kit meg kér de zünk, szá má ra mennyi re fon tos az egész -
ség, szin te biz to sak le he tünk ben ne, hogy a több ség azt vá -
la szol ja, a leg fon to sabb. An nak el le né re, hogy mind annyi -
an tisz tá ban va gyunk az egész ség meg őr zés fon tos sá gá val,
csak ak kor jut eszünk be, ami kor már el kap tunk va la mi lyen
be teg sé get. A té li idő szak ban, ami kor szer ve ze tünk ki szol -
gál ta tot tabb a ví ru sok tá ma dá sa i val szem ben, el en ged he -
tet len, hogy fo ko zot tab ban oda fi gyel jünk im mun rend -
sze rünk meg erő sí té sé re.

Mit te he tünk?
Nem is gon dol nánk, hogy mi ma gunk is mennyit te he tünk
azért, hogy im mun rend sze rünk ki egyen sú lyo zot tan mű -
köd jön:
• A mo dern kor em be ré re saj nos jel lem ző ek a hi ány be teg -

sé gek, me lyek a rend szer te len és egész ség te len táp lál ko zás
kö vet kez mé nyei. Fi gyel jünk hát oda táp lál ko zá sunk ra!

• A gyü möl csök és zöld sé gek rend sze res fo gyasz tá sá val hoz -
zá já rul ha tunk szer ve ze tünk meg fe le lő vi ta min-, ás vá nyi
anyag- és nyom elem kész le té nek pót lá sá hoz.

Csu pán né hány pél dát ki emel ve:
• A vas el en ged he tet len ele me a szer ve zet oxi gén el lá tá sá -

nak, a vér kép zés nek, to váb bá az im mun rend szer nor má -
lis mű kö dé sé nek.

• A cink szin tén az im mun rend szer mű kö dé sé nek fenn tar -
tá sá ban tölt be fon tos sze re pet, hi á nyá ban kárt szen ved
a sej tek el len ál ló ké pes sé ge.

• A réz a vér kép ző rend szer és más en zi mek al ko tó ele me.

Pót lás – jó arány ban
A meg fe le lő, ki egyen sú lyo zott ét rend mel lett im mun -
rend sze rünk tá mo ga tá sá ban nagy se gít sé get nyújt hat a Béres
Csepp, amely Ma gyar or szág leg nép sze rűbb egész ség vé dő
ké szít mé nye*. A Bé res Csepp olyan arány ban tar tal maz ás -
vá nyi anya go kat és nyom ele me ket, ahogy azt a szer ve zet
igény li, így hoz zá já rul an nak meg fe le lő mű kö dé sé hez, im -
mun rend sze rünk tá mo ga tá sá hoz.

Na pi 2 × 20 Bé res Csepp és a fel szí vó dá sá hoz nél kü löz -
he tet len C-vi ta min sze dé sé vel könnyeb ben ki véd he ti a be -
teg sé gek tá ma dá sa it!

Véd je szer ve ze tét!

H I R D E T É S

A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,
vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al kal mát no vem ber 22-én, ked den 18 órai kez det tel tart juk a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak föld szin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ven dé günk dr. Ko rá -
nyi And rás , az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem do cen se, aki Kap cso la ta ink: amit nem ked ve lek ma gam -
ban és más ban sem cím mel tart elő adást. Min den 25 és 50 év kö zöt ti egye dül ál lót – nem re, fe le ke zet re va ló
te kin tet nél kül – sok sze re tet tel vá runk! Az al ka lom ról ér dek lőd ni a 20/824-2791-es te le fon szá mon, va la mint
a mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail cí men le het.

A Pá rat lan klub öt let gaz dái és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Női Misszi ó ja

H I R D E T É S

* Piaci forgalmi adatok alapján.A Bé res Csepp® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer. B
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Hasonló felépítés, hasonló élmény…



No vem ber 13-án a bu da fo ki evan gé -
li kus temp lom ban a dél előtt 10 óra kor
kez dő dő is ten tisz te le ten dr. Soly már
Mó ni ka pré di kál, majd a csa lá di va sár -
nap ke re té ben 11 órá tól a gyü le ke zeti
te rem ben Pol gár Ró zsa Kos suth-dí jas
tex til mű vész mu tat ja be al ko tá sa it.
Sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő ket.

No vem ber 20-án, va sár nap 18 óra kor
a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp -
lom ban (Bu da pest XII., Kék Go lyó
ut ca 17.) Var ga Pet ra or go na hang ver -
se nye lesz. A mű sor ban J. S. Bach és
Liszt Fe renc mű vei hang za nak el.
Me di tá ci ót tart Kecz kó Szil via. A be -
lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk!

16 e 2011. november 13. Evangélikus Élet
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. „Krisz tus sal a
Gol go tán” – De me Bar na bás
ver sei
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.05 / m1
Bib lia a ma gyar
kép ző mű vé szet ben
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.05 / m1
Lá to ga tó ban Gryl lus Vil mos -
nál (is mét lés: 14.05 / m2)
20.45 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

HÉTFŐ

11.35 / TV2
Ki hit te vol na?
(olasz csa lá di film, 2007) (96')
14.30 / m1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
15.00 / Vi a sat His to ry
Sa la mon kin cse i nek
nyomában
(is me ret ter jesz tő film)
18.00 / Bar tók rá dió
Ré gi ze ne
Nic o las Gomb ert:
Mis sa Me dia Vi ta
19.30 / Du na II. Au to nó mia
Bach-tánc ze nék cim bal mon
21.36 / Bar tók rá dió
Po gány tűz
Ko do lá nyi Já nos drá má já nak
rá dió vál to za ta
0.05 / Du na Tv
Ko sáry Do mo kos ol va só nap -
ló ja (ma gyar do ku men tum -
film-so ro zat)

KEDD

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A hely
(ri port mű sor)
12.35 / Duna II. Autonómia
Magyar történelmi arckép -
csarnok. Thököly Imre
13.30 / Bar tók rá dió
V. vá ci nem zet kö zi gre go ri án
fesz ti vál
A Can ta te et Ju bi la te Scho la
éne kel
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A tu do mány él vo na lá ban –
No bel-dí jas ma gya rok
16.40 / Du na Tv
Ho mo fa ber – A kéz mű ves
Kas kö tők és ko sár fo nók
23.45 / m1
Rej té lyes XX. szá zad. Kun
Mik lós tör té nész mű so ra

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.40 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge tés
17.10 / m2
„To kaj sző lő vessze in…”
A to ka ji bor kul túr his tó ri á ja
19.00 / Bar tók rá dió
Tár sal gó a kul tú rá ról
Rutt kai–La ti no vits-nap
19.40 / Kos suth rá dió
Csak a vi lág vé gi re…
Rész le tek a Ghy mes együt tes
le me zé ről
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Drá ma a va dá sza ton
(ma gyar té vé film) (95')
23.05 / m1
A gye rek sztár gyár
(ame ri kai do ku men tum film)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Le hot ka Gá bor ját -
szik a pan non hal mi Bol dog -
asszony-ká pol na or go ná ján
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Ar can ge lo Co rel li
Con cer to gros so
14.35 / m2
Sza bad lá bon Bé kés ben
16.50 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat) Vi seg rád
20.15 / m1
Szó be széd (ame ri kai film -
vígjá ték, 1995) (101')
21.30 / Du na Tv
Kút fe jek
(ma gyar já ték film, 2006) (99')
23.20 / Du na Tv
Egy le gen da élet re kel
Port ré film Pus kás Fe renc ről

PÉNTEK

Egész nap / Pe tő fi rá dió
U2-nap
10.20 / Duna II. Autonómia
A professzor, aki római
református. Portréfilm
Borzsák Istvánról
13.10 / Bar tók rá dió
Az MR Ének ka rá nak hang -
ver se nye. Ben ne:
Ko dály Zol tán: Ad ven ti ének
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.25 / m1
Na tu ra
14.45 / Du na Tv
Pan no nia 3 ke ré ken (ma gyar
is me ret ter jesz tő so ro zat)
16.15 / m2
Min den tu dás Egye te me 2.0
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
19.30 / Du na II. Au to nó mia
A ne vet len fa lu
(ma gyar do ku men tum film)

SZOMBAT

6.10 / Du na Tv
Ezer év szent jei
12.00 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Szi lárd Leó
12.05 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.15 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Dr. Cser nus Im re pszi chi á ter
19.00 / Du na Tv
Nyi k olaj Erd man:
Az ön gyil kos
A ka pos vá ri Csi ky Ger gely
Szín ház elő adá sa
fel vé tel ről
20.04 / Kos suth rá dió
Bul ga kov: A Mes ter és
Marga ri ta
4/1–2.
23.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Pab lo Ca sals gor don ká zik

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na -
muzsi ka
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.50 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
11.05 / m1
Szlo vá kok az evan gé li kus
egyház ban
(is mét lés: 14.05 / m2)
15.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse ju ta -
lom (csa lád ter ve ző mű sor)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 13-ától november 20-áig

Va sár nap
Én, az Úr, nem vál toz tam meg. Mal 3,6 (Fil 4,20; Mt 25,31–46; Róm 8,18–
23/24–25/; Zsolt 22,23–32) Re mény ség va sár nap ján ér de mes szá mot vet ni
az zal, hogy mi is re mény sé günk alap ja. Könnyen be lát ha tó, hogy anya gi ak -
ban, fi a tal ság ban, egész ség ben nem le het re mény ked ni, hi szen mind ez mu -
lan dó. Az em be ri kap cso la tok is tö ré ke nyek, és idő vel sze ret te in ket is el ve -
szít jük. Sú lyos krí zi sek be ke rül het az éle tünk, s ak kor is talp ra kell áll ni. Ho -
gyan, mi mó don? Ha van re mé nyünk, lesz erőnk is a ter hek hez. Is ten ki nyi -
lat koz tat ta ma gát igé jé ben, és test ben is meg je lent Jé zus Krisz tus ban, hogy
min den kér dé sünk re és két sé günk re fe lel jen. „Itt va gyok, ne fél je tek! Nem
vál toz tam meg! Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az. Ve le tek
va gyok a vi lág vé ge ze té ig.” Ez az én re mé nyem is, ami kor min den ne héz és
ki lá tás ta lan.

Hét fő
Em lé kezz az ős idők re, gon dolj az el múlt nem ze dé kek éve i re! Kér dezd atyá -
dat, el be szé li, vé ne i det, majd el mond ják. 5Móz 32,7 (Ap Csel 14,17; Mt 7,21–
27/28–29/; Náh 1,1–14) Mó zes hí vő bi zony ság té te le ha lá la előtt hang zik el.
Az ilyen be széd ben, mint egy vég ren de let ben, min den szó nak je len tő sé ge van!
Is ten hű sé gét, sze re te tét, tü rel mes gond vi se lé sét és né pe hűt len sé gét, vét -
ke it is fel so rol ja. Em lé kezz – szól hoz zánk is az ige. Kö ze le dik pél dá ul a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló ja. De sa ját éle tünk kis táv la ta i -
ban is van mi re há lá val em lé kez nünk. Meg ta pasz tal ták szü le ink, nagy szü -
le ink az Is ten le haj ló sze re te tét. Kér dez zük őket, amíg te het jük. És mond -
juk el az utá nunk jö vők nek, mi lyen jó hoz zánk is az Is ten, ho gyan tart meg
a leg na gyobb pró ba té te lek kö zött is. Hű sé ges kis lánc sze mek le he tünk ma -
gunk is a bi zony ság te vők kö zött – le gyünk is azok!

Kedd
Lát tam út ja it, még is meg gyó gyí tom és ve ze tem őt. Vi gasz ta lás sal fi ze tek ne -
ki. Ézs 57,18 (Jak 5,15; Zsid 10,26–31; Náh 2,1–14) Nem el lent mon dás ez a „még -
is”, hi szen Is ten – és Jé zus – sza vai és tet tei kö zött so sincs el lent mon dás, kö -
vet ke zet len ség. Csak em be ri lo gi kánk „dik tál ja”, hogy rosszal fi zes sünk a
rosszért és jó val csak a jó ért. Is ten ke gyel me és sze re te te vég te len! Ő a hűt -
len, bál vány imá dó, tő le el for du ló né pét meg gyó gyít ja, ve ze ti. A vissza eső bű -
nös nek, aki bű ne foly tán jog gal „nyög het né” ke ser ves bün te té sét, vi gasz ta -
lás sal fi zet. Mé lyen ma gunk ba kell száll nunk en nek az igé nek az ol va sá sa -
kor. Meg ren dü lés sel, majd a há la, az öröm fel sza ba dí tó ér zé sé vel kell fel te -
kin te nünk: ennyi re sze ret min ket az Is ten! Ad junk ezért há lát, és le gyünk mi
is meg bo csá tók em ber tár sa ink kal.

Szer da
Ör vend je tek és vi gad ja tok mind örök ké an nak, amit te rem tek. Ézs 65,18a (Róm
5,10; Lk 13,/1–5/6–9; Náh 3,1–19) A je len le gi vi lág nem örök ott ho nunk, itt
csak át uta zó ban va gyunk. Is ten új eget és új föl det te remt, ahol örök ké él -
he tünk majd bol dog ság ban és har mó ni á ban, nem lesz gyász és jaj ga tás. Re -
mény ség va sár nap ja he té ben min den szen ve dő nek, gyen gé nek, ki csi nek, re -
mény te len nek ez ad jon vi gasz ta lást és erőt.

Csü tör tök
Most, mi u tán a bűn től meg sza ba dul ta tok, és az Is ten szol gái let te tek, már
ez meg hoz ta nek tek gyü möl csét, a szent éle tet, amely nek vé ge az örök élet. Róm
6,22 (Ez 34,27; 2Thessz 1,3–12; Mt 24,1–14) A szent élet és an nak min den gyü -
möl cse csak a Szent lé lek től szár maz hat. Ah hoz, hogy ne es sünk vissza a meg -
té rés előt ti éle tünk be, na pon ként kell kér nünk a Lé lek ere jét, na pon ta kell
imád koz nunk, ol vas nunk a Bib li át és min den, akár egé szen ap ró tör té nést
is, bá na tot, ké telyt, kí sér tést Is ten elé vin ni. Ha az ő vi lá gos sá gá ban élünk,
ere je ben nünk mun kál ko dik, ak kor va ló ban sza ba dok va gyunk. Nem csak
mor zsá kat ígér az Is ten: ve le tel jes éle tet él he tünk.

Pén tek
Ami kor a ta nít vá nyok meg lát ták, hogy a ten ge ren jár, meg ret ten tek, azt
mond ták, hogy kí sér tet, és ijed tük ben fel ki ál tot tak. De Jé zus azon nal meg -
szó lí tot ta őket, és ezt mond ta: „Bíz za tok, én va gyok, ne fél je tek!” Mt 14,26–
27 (Zof 3,16–17a; Mt 26,59–66; Mt 24,15–28) A Bib lia (leg alább) 365-ször
tar tal maz za ezt a mon da tot: Ne félj! Az év min den nap já ra, vagy is az éle -
tünk min den nap já ra. Mi ért? Mert em be ri do log a fé le lem, a ta nít vá nyok
is sok szor fél tek, el sza lad tak; itt a há bor gó ten ger és a hul lá mo kon kö ze -
le dő Jé zus ré mí tet te őket. A fé lel me ink so sem ki csik vagy na gyok Is ten -
nek, ő mind egyi ket ko mo lyan ve szi, és or vo sol ja. A tel jes sze re tet ki űzi
a fé lel met…

Szom bat
Ki ha son lít ha tó Is te nünk höz, az Úr hoz, aki a ma gas ban la kik, és a mély be
néz, az ég re is, a föld re is? Zsolt 113,5–6 (Jel 5,12; Jel 20,11–15; Mt 24,29–31)
Nem rég ol vas tam a han gyák bá mu la tos épí té sze ti is me re te i ről, ál la má ról,
mun ka bí rá suk ról. Cél tu da tos kis élő lé nyek, ame lye ket sze münk szin te ész -
re sem vesz. Ha Is ten egyik leg ap róbb te remt mé nye is ilyen cso dá la tos al -
ko tás, ak kor mi is csak azt mond juk, amit a zsol tá ros: az egész te rem tett vi -
lág Is ten di cső sé gét hir de ti. Sen ki nem fog ha tó hoz zá, s gon dot vi sel vi lá -
gá ban min den te remt mé nyé ről.

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
GYÁSZ JE LEN TÉS

A gyá szo ló csa lád mély fáj da -
lom mal tu dat ja, hogy dr. Kéry
La jos, az or vos tu do má nyok kan -
di dá tu sa ok tó ber 26-án, éle té nek
74. évé ben vissza ad ta lel két Te -
rem tő jé nek. Fe lejt he tet len ha lot -
tunk föl di ma rad vá nya it no -
vem ber 14-én 13.15-kor a rá -
kos ke reszt úri Új köz te me tő szó -
ró par cel lá já ban he lyez tet jük
örök nyu ga lom ra az evan gé li kus
egy ház szer tar tá sa sze rint. Drá -
ga em lé ke szí vünk ben örök ké él.

Táv irat cím: Kéry né Ko vács
Éva, 1116 Bu da pest, Ring ló u. 14.

LVSZ-ülés
Budapesten

Bu da pes ten ülé se zik a vi lág több
mint 70 mil lió evan gé li ku sát tö -
mö rí tő Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség (LVSZ) leg főbb dön tés ho zó
tes tü le te, a vég re haj tó bi zott ság.

A nyil vá nos nyi tó áhí ta ton Mu -
nib A. Yo u nan szent föl di püs pök,
az LVSZ el nö ke hir de ti az igét, a
li tur gia szol gá la tát Gáncs Pé ter
el nök-püs pök vég zi.

A no vem ber 16-án, szer dán 9
óra kor a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest V., De ák
tér 4.) kez dő dő al ka lom nyil vá -
nos, min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

H I R D E T É S


