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Lutherbrodtéskonfirmáció f 4.oldal
Bicska f 11.oldal
Tehetségek–őszintén f 5.oldal
Nyomokbólolvasóoldalak f 15.oldal
Celebléthelyettkeresztényevangélizáció f 8.oldal
Reménységazítéletben f 2.oldal

„Az elő íté le tek ki for dult lo gi ká ját is
ismer jük. Ilyen ese tek ben at tól fagy le
a pár be széd, hogy nem a té má ra,
hanem az elő re meg ítélt em ber re
terelő dik a szó.”
Akommunikációútvesztői f 3.oldal

„A te le ví zi ó sok ta más ko dó mo so lyá ra
le húz ta uj já ról a gyű rűt, s meg néz het tük
a be le vé sett írást, amely bi zo nyí tot ta
ere de tét: Card.JosephusMindszenty.”

MindszentygyűrűjeAfrikában
f 7.oldal

„Ha mi nem őriz zük, ápol juk és 
ad juk tovább a ránk bí zott lu the rá nus
ze nei érté ke ket, ki től fog ják örö köl ni 
az utánunk jö vő nem ze dé kek 
az evangélikus szel le met?”

Lutheramuzsikáról f 9.oldal

g Ri bár Já nos

Könnyű an nak, aki hisz, mert ró zsa -
szí nű nek lát hat ja ezt a szür ke, sok -
szor fe ke te vi lá got – mond ta egy több
dok to rá tus sal bí ró, ked ves, kö zép ko -
rú fér fiú. Ez a mon dat in dí tot ta el
ben nem a kö vet ke ző gon do lat sort. 

Igen, egy részt könnyű hin ni, mert
ter mé sze tes adott sá gunk, más részt
pe dig köz is mer tek a nagy hit be li krí -
zi sek. Kí sé rel jünk meg hát egy sze rény,
a je len ség lé nye gé hez kö ze lebb se gí tő
ren det ki for mál ni a ma gunk szá má ra
e kérdésben.

A hit nek kü lön fé le di men zi ói van -
nak. Lé lek ta ni je len ség (ku tat ha tó), de
fi lo zó fi ai je len ség is egy út tal. És lé te -
zik a „hit nek” az a vál to za ta, ame lyet
a Szent lé lek Is ten től ka punk Jé zus
Krisz tus ál tal. Ez a teo ló gi ai vagy
bib li kus ere de tű hit. Gö rö gül pisztisz,
la ti nul fiducia a meg fe le lő sza va; eze -
ket ugyan a hit szó val for dít juk ma -
gyar ra, de min den teo ló gus igyek szik
fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy eb ben
az eset ben el ső sor ban két sze mély kö -
zöt ti bi zal mas kap cso la tot je lent. Az
egyik fél meg bí zik a má sik ban. 

En nek a hit nek az a kü lön le ges sé ge,
hogy nem két egyen lő part ner ről van
szó, ha nem az egyik a fel sé ges és min -
den ha tó Is ten, a má sik pe dig az esen -
dő, bű nös, éle té be be le bo nyo ló dott,
baj ban le vő em ber, aki éle te fáj dal mas
út ke resz te ző dé se i ben ke re si a ki utat.
S ezt a baj ban le vő em bert szó lít ja meg
a min den ha tó Is ten Jé zus Krisz tus ál -
tal, hogy bíz zon ben ne. Ő fe lül ről rá -
lát az el ron tott élet re, ő tud ja a jó irányt,
és kész is se gí te ni. Aka rod-e?

A hit lé lek ta ni je len ség is, ez igaz.
Lé lek gyó gyá szok is le ír ták tu dós
köny ve ik ben, és mint lé lek ta ni je len -
sé get így for dí tot ták ma gyar ra: ősbi-
zalom.Úgy kell a szü lők nek gyer me -
kü ket a vi lág ba be ve zet ni, hogy bon -
ta ko zó lé nyük ben ki ala kul jon a lét
meg nyil vá nu lá sa i val kap cso la to san
egy alap ve tő bi za lom, szo ron gás- és
fé le lem men tes vi szo nyu lás (Erik
Erikson,ErichFromm stb.). 

Kü lö nös, de a lé lek tan te rü le tén is
fel buk kan a hit kog ni tív (meg is me rő)
funk ci ó já nak fel is me ré se. Van, aki azt
ál lít ja, hogy ha si ke rült a ne ve lés so rán
a gyer me ket, a fi a talt meg győz ni ar ról,
hogy mi lyen ra gyo gó, fel eme lő ér tel -
me van az élet nek, az ő éle té nek, sőt
az éle te min den rész le té nek, ak kor ez
is je len tős mér ték ben já rul hoz zá az ér -
tel mes ős bi za lom meg szü le té sé hez.
Job ban tud ja az em ber meg har col ni a
sze mé lyes csa tá it (ViktorFrankl).

Még kü lö nö sebb, de va la mi fé le
tu do mány el mé le ti vak folt mi att nem
is gon do lunk rá, hogy a fi lo zó fia – de
a ma te ma ti ka is – ugyan csak er re a
kog ni tív hit re, ős bi za lom ra épí ti a
ma ga rend sze re it, mert axi ó mák ból
in dul ki. Ha pe dig meg néz zük az axi -
ó ma fo gal mát, ar ra döb be nünk rá,
hogy egy olyan gon dol ko dás be li ki -
in du lá si pont ról van szó, ame lyet egy -
sze rű en sen ki nek sem il lik két ség be
von nia, az az fel té tel nél kü li bi za -

lom mal kell el fo gad ni. Csak azért,
mert axi ó ma. Az az hin ni kell ben ne.

Ed dig is az em ber lel ké nek vi lá gá -
ban mo zog tunk, azon a ta la jon,
amely re egy szer csak meg ér ke zik a
fel ső érin tés, ami kor a Szent lé lek

Is ten ti tok za tos aján dé ka be le ke rül a
lel künk be, éle tünk be, és ki mond -
juk, hogy Jé zus Krisz tus a mi Meg -
vál tónk, Üd vö zí tőnk, és min den te -
kin tet ben rá ha gyat ko zunk. 

A Szent lé lek úgy hasz nál ja fel az
em be ri lé lek al ko tott va ló sá gát, mint
a mag ve tő a ta laj mag fo ga dó ké pes -
sé gét. Rá cso dál koz ha tunk, hogy a
mag ve tő – óko ri vagy mo dern – el -
szór ja a ve tő ma got, el bo ro nál ja a
ta lajt, és ha van ér zé ke a lé te zés és
ter mé keny ség misz té ri u má hoz, ak -
kor ka lap le vé ve meg áll a be ve tett föld
egy sar kán, az ég re te kint, és ké ri, vár -
ja az ál dást tel jes ős bi za lom mal, az -
az ha tár ta la nul re mény ked ve. 

A Szent lé lek mű ve Krisz tus ígé re -
te sze rint, hogy vi lág szer te mag ve tők
(misszi o ná ri u sok, lel ké szek, Krisz -
tus kö ve tői stb.) je len je nek meg, és
gaz dag nagy vo na lú ság gal szór ják a
szent igét, a mennyei ve tő ma got az
em be ri lé lek ta la já ba. S az em be ri lé -
lek nek van ige mag-be fo ga dó ké pes sé -
ge, még ak kor is, ha ez a ké pes ség
ugyan úgy passzív, mint a jó ma gyar fe -
ke te föld ve tő mag-be fo ga dó ké pes sé -
ge. A te rem tő Is ten nagy vo na lú sá ga,
hogy küz de lem re te rem tet te az em -
bert, úgy, hogy még a hi té ért is küz -
de nie kell. Az Is ten ké ré se: ne ke mé -
nyít sé tek meg szí ve te ket (Zsid 3,15). S
ez küz de lem a ré szünk ről.

Is mer jük el: cso dá la tos je len ség az
em be ri lé lek hit kész sé ge, hit adott sá -
ga, hi szen er re épül nek a hí res pla -
ceb okí sér le tek (a ha tó anyag nél küli
ál gyógy szer ki fej ti a ha tá sát, vagy
eset leg bi zo nyos ha tó anyag meg fe -
le lő pszi chés rá ha tás sal ké pes az el -
len té tes fo lya mat ki vál tá sá ra). S az is
a hit ma ga sabb ren dű ér té ké re utal,
hogy a fi lo zó fia, ma te ma ti ka sem tud
meg len ni nél kü le.

De egy egé szen más fé le vi lág tá rul
ki előt tünk, ami kor a Szent lé lek Is -
ten jut tat ja lé nyünk va ló sá gá ig a te -
rem tő, meg vál tó, meg újí tó szót, az
igét. Ezt a fo lya ma tot, tör té nést már
nem a lé lek tan ír hat ja le, ha nem
egy sze rű en azt mond hat juk, hogy fe -
lül ről jött, az az új já szü le tés tör tént (Jn
3,7) egy em be ri lé lek ben, élet ben.
Ami kor sok ilyen em ber ta lál ko zik,
és kö zös sé get al kot, an nak már egé -
szen más és új di men zi ói van nak.

Aszerzőnyugalmazottevangélikus
esperes

Ahittitka

b Mit tett HuszárGál a pro tes tan -
tiz mus ügyé ért? Mi ért kel lett
min dig min den hon nan me ne -
kül nie? BottaIstván ró la írt mo -
nog rá fi á ja óta mi lyen kér dé sek
fog lal koz tat ják a ku ta tó kat sze -
mé lyé vel és mun kás sá gá val kap -
cso lat ban? A ma gyar tu do mány
ün ne pén, no vem ber 7-én kon -
fe ren ci á val em lé kez tek meg az öt -
száz éve szü le tett pré di ká tor ról,
éne kes könyv-szer kesz tő ről,
nyom dász ról. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) és
a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Böl csé szet tu do má nyi
Ka ra kö zös szer ve zé sé ben zaj -
lott ta nács ko zás nak a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház Dok to -
rok Kol lé gi u ma, il let ve egy há -
zunk re for má ci ói em lék bi zott -
sá ga volt a véd nö ke, a hely szí ne
pe dig teo ló gi ánk dísz ter me.

A ren dez vény nyi tá nya ként FintaGer-
gely ve zény le té vel az egye tem li tur gi -
kus ének ka ra Hu szár Gál éne kes -
köny vé ből szó lal ta tott meg egy him -
nuszt és zsol tá ro kat.

A meg je len te ket HuszárPál re for -
má tus fő gond nok, a zsi nat vi lá gi el nö -
ke, il let ve FabinyTamás evan gé li kus
püs pök, a re for má ci ói em lék bi zott ság
el nö ke kö szön töt te. Az előb bi hang sú -
lyoz ta: Hu szár Gál nem csak a nyom dá -
szat ban volt út tö rő, ha nem a gyü le ke -
ze ti éne kek je len tő sé gé nek fel is me ré -
sé ben is, me lyek nem a ma gas kul tú ra,
ha nem a kö zös ség épí té sé re hi va tot tak. 

A „Gutenbergtől a Google-ig” ívet ér -
zé kel tet ve Fa bi ny püs pök egy meg le -
pe tés kis film mel ér ke zett. A Nagy
László ál tal szer kesz tett ré gi film ben
elő ször id.FabinyTibor egy ház tör té -
nész-pro fesszor szó lalt meg, majd
BottaIstván egy ház tör té nész-lel kész
be szélt Hu szár Gál éle té ről és a ró la írt
mo nog rá fia meg szü le té sé nek kö rül -
mé nye i ről (a kö tet HuszárGálélete,
művei és kora [1512?–1575] cím mel
je lent meg 1991-ben az MTA Iro da -
lom tu do má nyi In té ze té nek Huma-
nizmus és reformáció so ro za tá ban). 

Bot ta Ist ván köny vé ről rész le te sen
a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak pro -
fesszo rá tól, SzabóAndrástól hall hat -
tak a részt ve vők. Egy kor ma ga lek to -
rál ta a kö te tet, le ve le zés ben állt mind
szer ző jé vel, mind szer kesz tő jé vel, Kla-
niczayTiborral.Az elő adás ki tért Bot -
ta Ist ván le vél tá ri ku ta tá sa i ra, a könyv
elő- és utó éle té re, fo gad ta tá sá ra, több -
szö ri át dol go zá sá ra. Sza bó pro fesszor
hang sú lyoz ta, hogy Hu szár Gál mű kö -
dé si te rü le tén fe le ke ze ti leg még nem
vált szét a pro tes tan tiz mus, ezért élet -
mű ve az evan gé li ku sok és re for má tu -
sok kö zös örök sé gé hez tar to zik.

Hu szár Gál 1560–1561-ben és 1574-
ben ki adott két éne kes köny vé nek
szer tar tá si éne ke it vizs gál ta – bi zo nyos
ze ne tör té ne ti elő kép zett sé get fel té te -

le ző – elő adá sá ban a MTA Böl csé szet -
tu do má nyi Ku ta tó köz pont Ze ne tu do -
má nyi In té ze té nek tu do má nyos fő -
mun ka tár sa, FerencziIlona.Két Má -
ria-an ti fo nát emelt ki, hoz zá té ve,
hogy pro tes táns hasz ná lat ban ezek
krisz to cent ri kus ér tel mű vé vál tak. 

Az ének után az imád ság ke rült kö -
zép pont ba Fekete Csaba elő adá sá -
ban. A Ti szán túli Re for má tus Egy ház -
ke rü le ti és Kol lé gi u mi Nagy könyv tár
osz tály ve ze tő szak re fe ren se ar ról be -
szélt, hogy vé le mé nye sze rint Hu szár
Gál nem for dí tott zsol tá ro kat, vi -
szont két éne kes köny vé nek imád sá -
gai – me lyek egy ré szét fia, Huszár
Dávid 1577-ben új ra ki ad ta – fi gye -
lem re mél tó ak. A pró za rit mus ál tal ta -
golt, teo ló gi a i lag és nyel vi leg igé nyes
imád sá go kat ma is el mond hat juk.
Kü lön le ges él mény volt a ré gi he lyes -
írás sal, cir kal mas be tűk kel írt fo há szo -
kat a ki ve tí tőn ol vas ni.

Hu szár nyom dá szi te vé keny sé gét
BánfiSzilvia, az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár mun ka tár sa is mer tet te. Óvár -
tól Kas sán, Deb re ce nen, Kom játin át
egé szen Pá pá ig kö vet het ték a je len lé -
vők a ka to li ku sok ál tal több szö rö sen ki -
ta ga dott és ül dö zött könyv nyom ta tó -
nak és nyom dá já nak az út ját. Az elő adó
egyik ké sőb bi hoz zá szó lá sá ban hang -
sú lyoz ta, hogy Hu szár Gál el ső sor ban
lel kész volt, nem pe dig mes ter em ber.
Jan-AndreaBernhard sváj ci egy ház -

tör té nész – el is me rés re mél tó an meg -
küzd ve nyel vünk kel – sok ér de kes sé -
get osz tott meg a hall ga tó ság gal a
ma gyar pro tes tán sok és HeinrichBul-
linger sváj ci re for má tor kap cso la tát il -
le tő en. Bull in ger 1551-ben, a bé csi ma -
gyar kan cel lá ria tit ká rá nak, Fejérthóy
Jánosnak a ké ré sé re val lá si ta ní tó le ve -

let in té zett a ma gyar ek lé zsi ák hoz és
pász to ra ik hoz. A kéz irat os for má ban
ter je dő le ve let ugyan ab ban az év ben,
1559-ben ad ta ki Óvá ron Hu szár Gál,
Ko lozs vá ron pe dig Heltai Gáspár
(Brevisacpiainstitutio…, il let ve Libel-
lusepistolaris…). Mint Bern hard rá vi -
lá gí tott, va ló szí nű leg az el té rő teo ló gi -
ai ál lás pon tok mi att tör tén he tett meg,
hogy e ta ní tó le vél nek az úr va cso ra kér -
dé sé ről szó ló mon da tai más tar ta -
lom mal je len tek meg a Hu szár-fé le ki -
adás ban, mint az ere de ti kéz irat ban.

Bot ta Ist ván ku ta tá sai sze rint egyéb -
ként Hu szár Gál a Bull in ger rel va ló
kap cso la ta el le né re kö vet ke ze te sen a
re for má ció lu the ri ágá nak hí ve volt.

A kon fe ren ci át ifj.HafenscherKá-
roly elő adá sa zár ta. A Liszt Fe renc Ze -
ne mű vé sze ti Egye te men pro tes táns li -
tur gi kát ok ta tó evan gé li kus lel kész,
egy ház ze nész Hu szár Gál agen da tör -
té ne ti he lyét mu tat ta be az 1574-es éne -
kes könyv alap ján. Ez a gyűj te mény pél -
da ér té kű li tur gi kus gaz dag sá got és
egész sé ges egyen súlyt te rem tett a
pro tes táns egy há zak ban: meg tar tot ta
a meg lé vőt, és egy ben irányt mu ta tott
a re for má ci ói meg úju lás hoz – fog lal -
ta össze az elő adó. 

Az elő adá sok után a kö zön ség is ak -
tí van be kap cso ló dott a kon fe ren ci á ba:
Fe ren czi Ilo na ve ze té sé vel el éne kel te
az 1574-es gra du ál-éne kes könyv ben ta -
lál ha tó TeDeumot.

Hu szár Gál mű kö dé sé ről TóthKá-
rolyIstván evan gé li kus lel kész, dok to -
ran dusz pla ká tot ké szí tett, ame lyet
nem csak a kon fe ren cia részt ve vői ta -
nul má nyoz hat tak, ha nem a jö vő ben a
teo ló gia hall ga tó it is se gít he ti a gaz dag
élet út meg is me ré sé ben. 

g Ki nyik Ani ta

„Verbum etsacramentum”
HuszárGálöröksége–konferenciaazEHE-n

„A Szent lé lek úgy 
hasz nál ja fel 
az em be ri lé lek 
al ko tott va ló sá gát, 
mint a mag ve tő 
a ta laj 
mag fo ga dó 
ké pes sé gét.
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Az ítélet a ma gyar nyelv ben (is)
több je len té sű. Min de nekelőtt az
igazságszolgáltatás jut ró la eszünk -
be: a bí ró bün tet és ju tal maz, bár ko -
runk ban in kább csak bün tet.

Az ítéletmá sik gya ko ri je len té sé ben
olyan ka taszt ró fa jel le gű, nem kí vá na -
tos ese mé nyek re utal, ame lyek nek
van ugyan ter mé sze tes ma gya rá za tuk,
de be kö vet ke zé sü ket a sú lyos sá guk
vagy he ves sé gük mi att még is haj la mo -
sak va gyunk ter mé szet fö löt ti aka rat
megnyilatkozásának te kin te ni.

Ez zel már kö ze lí tünk az ítélet har -
ma dik ér tel mé hez, amely a mai va -
sár nap nak, a reménységvasárnapjá-
nak té má já hoz kap cso ló dik: ami kor
Is ten meg nyi lat ko zik, és nyo má ban
a dol gok rej tett ter mé sze te is nyil ván -
va ló vá lesz. Ami kor min den ki ről le -
hul lik az ál arc. Min den ről és min den -
ki ről ki de rül az igaz ság. Min den an -
nak lát szik, ami, és olyan nak lát szik,
ami lyen nek Is ten íté li.

Ami kor Is ten ki lép a rej tőz kö dés -
ből, és meg nyi lat ko zik, ak kor min den
át lát ha tó vá – di va tos mai ki fe je zés sel
– transz pa rens sé vá lik. Ezt fe nye ge tő -
nek érez he tik mind azok, akik nek van
mit ta kar gat ni uk. Kezd ve azo kon a ve -
ze tő po li ti ku so kon, akik a vi lág szín -
pa dán „Krisz tus ként”, az az min den
baj ra és nyo mo rú ság ra gyógy írt és
meg ol dást ígé rő „Mes si ás ként” lép nek
fel, no ha nem azok. So ka kat meg is té -
veszt het nek, de csak egy ide ig.

És fe nye ge tés nek érez he tik ezt a
Krisz tus ne vé ben egy re na gyobb szám -
ban fel lé pő, új ke le tű „pró fé ták” és hit -
té rí tők is, akik – mint ál lít ják – Krisz -
tus „tel jes evan gé li u mát” hir de tik, de
a va ló ság az, hogy el len ke ző tar ta lom -

mal pré di kál ják az evan gé li u mot, mint
ahogy Krisz tus hir det te és él te. 

Míg Krisz tus e vi lág ban nél kü lö -
zést és sok más nyo mo rú sá got he lye -
zett ki lá tás ba kö ve tő i nek, ül döz te té -
sek kel együtt, ad dig ezek a ha mis
„evan gé li zá to rok” Jé zus ne vé ben
gyó gyu lást, egész sé get, gaz dag sá -
got, kar ri ert és tár sa dal mi meg be csü -
lést ígér nek azok nak, akik hall gat nak
rá juk. Amíg Krisz tus a ke reszt min -
den na pi fel vé te lé re, ön ma guk, a vi -
lág és a bűn szá má ra va ló na pon kénti
meg ha lás ra szó lí tot ta kö ve tő it, ad dig
ezek a nagy nép sze rű ség nek ör ven -
dő „hit té rí tők” már eb ben a föl di élet -
ben ígé rik hall ga tó ik nak a bű ne ik fö -
löt ti vég ső di a dalt és ve le mind azt a
di cső sé get, erőt és ha tal mat, amelyet
Krisz tus az el jö ven dő vi lág ban mint
örök sé get tar to gat övé i nek az Is ten -
ben va ló élet tel együtt.

Egy na pon azon ban Is ten ki lép a
rej tőz kö dés ből, és meg nyi lat ko zik:
igaz sá ga fé nyé vel min dent és min -
den kit meg vi lá gít és át vi lá gít, és
olyan nak mu tat meg, ami lyen va ló -
já ban. A re mény ség vi gasz ta ló evan -
gé li u ma ez mind azok nak, akik nek a
Krisz tus evan gé li u má hoz va ló hű sé -
ge – a vi lág és a vi lág ér ték rend jét és
szel le mi sé gét kö ve tő, el vi lá gi a so dott
egy ház íté le te sze rint – nem egyéb,
mint meg ha la dott, el avult né ze tek -
hez va ló ma kacs ra gasz ko dás, amely
ma sem mi kép pen sem kí vá na tos,
ha nem in kább ül dö zen dő.

Igen, vanremény azok szá má ra,
akik egy re ne he zeb ben vár ják, hogy
az őket kö rül ve vő ál ar cos bál egy szer
vé get ér jen. Van re mény mind azok
szá má ra, akik nem ha szon él ve zői, ha -

nem ál do za tai an nak, hogy a vi lág ban
és a sze ku la ri zá ló dott egy ház ban
ma sem mi sem az, mint ami nek lát -
szik. Mert ők nem csak imá ik kal sür -
get he tik, de re mény ség gel vár hat ják
is azt a min den ki szá má ra fé lel me tes
na pot, amelyet a ré gi pró fé ták „az Úr
nap ja ként” em le get tek: ami kor Is ten
is le te szi vi lá got kor mány zó ha tal má -
nak ál ar ca it, és min den em ber előtt
nyíl tan föl fe di ar cát.

Bár a szín ről szín re va ló lá tás meg -
rá zó él mény lesz, ép pen ez hoz za
majd el az üd vös sé get azok nak, akik
– Krisz tus sza vá val – mindvégigkitar-
tottak a ben ne va ló hit ben és a sze re -
tet ben. Ad dig a na pig azon ban úgy tű -
nik, hogy a Krisz tus hoz és evan gé li -
u má hoz hű sé ges hí vők va la mennyi -
en rá sze dett, meg té vesz tett, be csa pott
em be rek. Ép pen ezért ne héz mind vé -
gig ki tar ta ni uk. Re mény ség nél kül pe -
dig egye ne sen le he tet len.

Ha a Krisz tus ban hí vők nek ma guk -
ból kel le ne ki csi hol ni uk a re mény sé -
get, ak kor min den bi zonnyal mind -
annyi an el vesz né nek. De a hí vők nek
sze ren csé re ren del ke zé sük re áll a re -
mény ség Lel ke. Ahogy Pál apos tol a
gala ták nak ír ja: „MiugyanisaLélek
által, hitből várjuk az igazság re-
ménységét.” (Gal 5,5) „…a reménység
pedignemszégyenítmeg…” – vall ja
Róm 5,5-ben, sőt hoz zá te szi, hogy a
Szent lé lek a re mény ség gel együtt rá -
adá sul még Is ten sze re te tét is a hí vők
szí vé be áraszt ja. 

A Szent lé lek től ka pott re mény ség
te hát hit ben ta pasz ta lást ad ar ról,
ami most még rej tett. Ezért ami kor itt
a föl dön min den azt su gall ja, hogy a
hí vők rá sze det tek, és Is ten nem tö rő -

dik ve lük, a Szent lé lek a re mény ség -
gel együtt el ve he tet len bi zo nyos sá got
te remt a szí vük ben, hogy Is ten ak kor
is sze re ti őket, ami kor en nek sem mi -
lyen kül ső je lét sem ta pasz tal ják. A
Szent lé lek a hit te kin te te előtt mint -
egy át lát szó vá te szi Is ten ál ar ca it: a kü -
lön fé le szen ve dé se ket, meg aláz ta tá so -
kat, igaz ság ta lan sá go kat, be teg sé ge ket,
de még a ha lált is, és meg mu tat ja Is -
ten nek az ezek mö gött az ál ar cok mö -
gött rej tő ző iga zi ar cát, amely az atyai
sze re tet sze líd vo ná sa it vi se li. Így te -
rem ti meg a hit ben va ló ki tar tás hoz
nél kü löz he tet len re mény sé get.

De a Szent lé lek gon dos ko dik ar ról
is, hogy Is ten or szá gá nak tisz ta evan -
gé li u ma – a vi lág és a ha mis pró fé ták
kel tet te hang za var kö ze pet te is – az
utol só na pig hir det tes sék, és min den
nép hez el jus son. Mert Is ten igaz sá -
gos, és ad dig nem tart íté le tet, amíg
az íté let től va ló meg me ne kü lés le he -
tő sé gét min den nép nek és min den
em ber nek föl nem kí nál ta. Is ten csak
ez után lép ki a rej tőz kö dés ből, hogy
azo kat, akik hit tel fo gad ták az evan -
gé li u mot, el vá lassza azok tól, akik
el uta sí tot ták. 

Mert ez az ítélet ne gye dik je len té -
se: a hí vők és a nem hí vők szét vá lasz -
tá sa. Ezen a na pon tel je se dik be Mal
3,18 jö ven dö lé se: „Akkorismétlátni
fogjátok,hogykülönbségvanazigaz
ésabűnösközött,azIstenttisztelők
és az őt nem tisztelők között.” Pál
apos tol sze rint (Lásd: Róm 12,12) a hí -
vők eb ben a re mény ség ben ör ven -
dez het nek. Ez te szi őket ki tar tó vá a
nyo mo rú ság ban, és áll ha ta tos sá az
imád ság ban.

g Vég hE lyi An tal

SZ ent H á roM Ság Ün ne pe u tán 
u tol S Ó elŐt ti (re Mén Y Sé g-)  vA Sár nAp – Mt 24,1–14 

Reménységazítéletben

A vA SárnAp ig éje

Im má ron ti zen hat éve szol gál ha tok
Is ten ke gyel mé ből és a gyü le ke zet jó -
in du la tá ból a szom bat he lyi gyü le ke -
zet ben. Már az el ső is ten tisz te le ten
öröm mel ta pasz tal tam, hogy a Prőh -
le-fé le – ak kor még egye dül hasz ná -
lat ban lé vő – Agendakyrie,bűnval-
lás, kegyelemhirdetés ré sze ele jén
mon dott kö szön tés (salutatio: „Az Úr
le gyen ve le tek!”, „Az Úr Jé zus Krisz -
tus ke gyel me le gyen mind nyá ja tok -
kal!”) el hang zá sa után nem ma radt
né ma a gyü le ke zet, ha nem vá la szolt:
„És a te lel ked del.”

Két ség te len, hogy elő döm teo ló gi -
ai lá tá sá nak és ki fi no mult li tur gi kus
ér zé ké nek volt kö szön he tő, hogy is -
ten tisz te le tünk dia ló gus jel le gé re
már ez zel is el kezd te ta ní ta ni a gyü -
le ke ze tet. Esz mé lé sem ide jén, majd
teo ló gi ai ta nul má nya im so rán min -
dig ér tet le nül áll tam az előtt a saj ná -
la tos tény előtt, ame lyet egy ko ri
gyü le ke ze tem ben és szer te az or szág -
ban ta pasz tal hat tam: tud ni il lik hogy
az Agendánk és éne kes köny vünk ál -
tal fel kí nált gaz dag is ten tisz te leti
ren dek ből alig hasz ná lunk va la mit. 

La poz gat tam az Agendát, né ze get -
tem az éne kes könyv ele jét, és cso dál -
koz tam, de egy ben bosszan kod tam
is, hogy e kin cse ket egy ál ta lán nem
ra gyog tat juk, és a lel ké szek gyü le ke -
ze te ink több sé gé ben meg sem pró -
bál koz nak az zal, hogy e kin cses tár -
ból gaz da god ja nak, és gaz da gít sák az
elég gé egy sí kú ma gyar evan gé li kus is -
ten tisz te le tet. Olyan ez, mint an -
nak a fur csa em ber nek az ese te, aki
té len-nyá ron egy sza bá sú és egy szí nű

ru há ban jár, pe dig a szek ré nyé ben ott
so ra koz nak a szebb nél szebb és kü -
lön bö ző ün ne pek hez mél tó fel öl -
tők, dí szek és ék sze rek.

A szür ke ség és egy ol da lú ság egy -
ér tel mű je le volt az egy han gú ság is,
il let ve a lel kész be széd kény sze re.
Nem elég, hogy az ige hir de tés mo no -
lóg ja az is ten tisz te let ide jé nek je len -
tős ré szét el fog lal ta, de még a li tur -
gia té te le i ben is hall ga tott a gyü le ke -
zet, sőt gyak ran az áment is a lel kész
mond ta a gyü le ke zet he lyett, nem
vár va ar ra, hogy raj ta kí vül más is
meg szó lal jon.

Per sze az igaz ság hoz az is hoz zá -
tar to zik, hogy az ének ver sek vagy
ép pen az ámen ének lé sé vel a gyü le -
ke zet még is részt vett egy faj ta pár -
be széd ben, de en nek tu da tos sá ga
igen csak kér dé ses. Ide je ko rán rá döb -
ben tem, hogy az is ten tisz te let fel épí -
té sé nek és li tur gi kus épí tő kö ve i nek
ma gya rá za tá val kell kez de ni a gyü -
le ke zet ta ní tá sát, még pe dig ki in -
dul va a Szent írás meg fe le lő he lye i -
ből, ame lyek al kal maz va ugyan, de
a szá za dok so rán be épül tek a li tur -
gia szö ve gé be. 

Ál dá sok, kö szön té sek, üd vöz lé -
sek, fi gye lem fel hí vá sok, hit val lás ra
szó lí tá sok so ro za tát hall juk az is ten -
tisz te le ten, ame lyek for rá sa az Ószö-
vetség és az Újszövetség, kü lö nös kép -
pen a pá li le ve lek, ame lyek ma guk is
szá mos li tur gi kus szö ve get őriz tek
meg az utó kor nak. Az Ószövetségből
egyik ked velt ré szem Ruthkönyvében
ol vas ha tó (2,4): „Éppenakkormentki
BoázisBetlehemből,ésaztmondtaaz

aratóknak:AzÚrlegyenveletek!Azok
ígyfeleltekneki:ÁldjonmegazÚr!”

A jó mo dor és a pro fán élet rend -
je is meg kö ve te li, hogy ha va la ki kö -
szönt, ar ra vá la szo lunk. Az is ten tisz -
te le ten sok kal több ről van szó, hisz
a meg szó lí tás és kö szön tés a Szent -
há rom ság Is ten ne vé ben tör té nik, aki
az Úr ban, Krisz tus ban jött és jön kö -
zel hoz zánk. Is ten erő te ré be von a
kö szön tés, de er re a szol gá ló nak is
szük sé ge van, ezért hang zik: „És a te
lel ked del.” Ez azt je len ti, hogy a pap
is Is ten ir gal má ra szo rul; ugyan spe -
ci á lis sze rep ben van, szent szol gá lat -
ban áll előt tük, de hang zik a fel szó -
lí tás: Ne fe ledd! Az Úr Jé zus nél kül
sen ki vagy! Eb ben erő sít meg en gem
a gyü le ke zet az egye te mes pap ság el -
ve alap ján, ami kor vá la szol. 

Nem elég gon dol ni, nem elég
csend ben köz ben jár ni, ha nem han -
go san és emel ke det ten ki kell mon -
da ni a li tur gi á ban mind azt, ami a
gyü le ke zet sza va! A ke resz tyén kö -
zös ség nem tit kos tár sa ság, ahol a ki -
mon dott sza vak és a ki nem mon dott
gon do la tok mo za ik ja i ból csak a be -
ava tot tak ér tik, hogy mi tör té nik. Az
evan gé li um hir de té se nyil vá nos be -
széd, az is ten tisz te let vi lá gos és a kí -
vül ál ló szá má ra is ér tel mes egész
kell, hogy le gyen!

Szom bat he lyen a gyü le ke zet ezt
meg ér tet te és gya ko rol ja, és re mé nye -
im sze rint a min den teo ló giai ala pot
nél kü lö ző – jó részt fék te len ér zel mek
vagy egy ház po li ti kai cé lok mo ti vál -
ta –, ro ma ni zá ci ót dünnyö gő gye re -
kes han gok is las san hal kul nak már. 

So kan mond ják egy há zunk ban,
hogy a lel kész ma gá nyo san vég zi
szol gá la tát a gyü le ke zet ben. Ezt a
ma gányt az is ten tisz te le ten éli meg
elő ször, ami kor passzív gyü le ke ze -
tet lát hét ről hét re. Hi szem és val -
lom, hogy a li tur gi á ban szó ban és
tett ben egy aránt ak tív gyü le ke zet (is -
ten tisz te le ti ön kén tes ség!) az is ten -
tisz te let utá ni gyü le ke ze ti élet ben is
egy re in kább a szol gá lat ra késszé
lesz. Igen, mert min den szol gá la tunk
az ol tár tól in dul, és oda ér ke zik
vissza.

A lel kész erő vel és ál dás sal vé gez -
he ti hi va tás ból fa ka dó mun ká ját,
mert hall ja és tud ja, hogy a gyü le ke -
zet tag jai Krisz tus kö ze lé ben akar ják
őt tud ni. „Az Úr le gyen ve le tek!” „És
a te lel ked del.” Ezen múl na? Higgyük
el, hogy nem csak a sza vak ról van szó,
ha nem a mö göt te rej lő szent tar ta -
lom ról.

Azt kí vá nom min den ked ves ol va -
sóm nak, hogy fáj jon min den ki nem
mon dott szó, amely a hit tit ka i ra irá -
nyul az is ten tisz te le ten. Fáj jon, és a
fáj da lom eny hí té se mi att mon das sék
ki egy re több gyü le ke ze tünk ben,
amit ma még csak csend és tét len ség
he lyet te sít! Pres bi te ri ülé se ken és
bib lia órán, hit tan órán er ről is be szél -
get he tünk, pró bál gat hat juk, és ta nul -
ha tunk együtt kö zös ség ben!
g GrE gEr sEn-La bos sa György

„És a te lel ked del!” ré g i-ú j liturg ikuS
SArok

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, 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 tették 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 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.
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–Ahétköznapiéletben,deazegy-
házbanissokszorazazérzéseazem-
bernek, hogy elbeszélünk egymás
mellett.Milyentapasztalataivannak
Püspök úrnak ezzel kapcsolatban?

– Azért van ilyen ér zé sünk, mert
sok eset ben tény leg el be szé lünk egy -
más mel lett! A je len sé get „sü ke tek
pár be szé dé nek” szok tuk mon da ni.
Re mé lem, sen kit nem bot rán koz tat
meg, ha tré fás il luszt rá ci ó ul a jól is -
mert és so kat idé zett sü ket csó na kos -
ra és is me rő sé re uta lok, akik va la hogy
így be szél get nek: „Jó na pot!” „Csó na -
kot fol to zok.” „Hogy van a ked ves fe -
le sé ge?” „Ki lyu kadt a fe ne ke.”

Be szél ni be szél nek, de nem be -
szél get nek. Egyi kük hal lá sá nak hi á -
nya olyan fa lat emel kö zé jük, ami el -
le he tet le ní ti a pár be szé det. Ez az
aka dály az tán két kü lön ál ló vi lág ba
zár ja be őket. 

Döb be ne tes, hogy hal lás ká ro so -
dás vagy más ér zék szer vi prob lé ma
nél kül is ke let kez nek lát ha tat lan fa lak,
ame lyek ne he zí tik vagy aka dá lyoz zák
az em be re ket egy más meg ér té sé ben.
Ezt a je len sé get pe dig az em be ri élet
min den te rü le tén meg fi gyel het jük.
Nem rit ka, hogy még a csa lá don be -
lül sem ér tik egy mást. Egy mást öröm -
mel vá lasz tó sze rel me sek, há zas pá rok
be szél nek el egy más mel lett, több
év ti ze des ba rát sá gok dől nek rom ba a
kö zöt tük épü lő fa lak mi att… 

Egy más meg ér té sé nek hi á nyá ra
saj nos az egy ház ban is fá jó an sok
pél dát le het hoz ni, a gyü le ke ze ti szint -
től az or szá gos egy há zig. Hány szor
vol tunk ta núi en nek pél dá ul a Frater-
net le ve le ző lis tán, de még a hi va ta los
egy há zi saj tó nyil vá nos sá ga előtt is! 

Az em ber-em ber kap cso lat mel lett
az em ber-Is ten kap cso lat ban is rend -
sze re sen fél re ér té sek fa lai kép ződ nek.
A Bib li á ban sok he lyen ta lá lunk pél -
dá kat ar ra is, hogy Jé zust sem tud ják
meg ér te ni. „Őknemértettékeztabe-
szédet, de féltek őt megkérdezni…”
(Mk 9,32) „Őkazonbansemmitsem
fogtakfelezekből.Ezabeszédrejtve
maradtelőlük,ésnemértettékmega
mondottakat.” (Lk 18,34) A meg nem
ér tett ség Jé zus nak is ne héz! „Meddig
leszekmégveletek,meddigszenved-
lekmégtiteket?” (Mk 9,19) 
–Milehetennekakommunikáci-

ószavarnakazoka?
– Sok fé le ok van. Le het nek kül ső

és bel ső okok. 
A kül ső oko kon nem csak az ér zé -

ke lés fi zi kai prob lé mái mi att elő ál ló
za va ro kat ér tem, ha nem a nyel vi,
kul tu rá lis kü lön bö ző sé ge ket is. Kép -
zett ség be li hi ány is aka dá lyoz hat va -
la kit ab ban, hogy a má sik ér ve it meg -
ért se. Jó fel fe dez ni Pál apos tol nál a
szán dé kot, hogy mennyi re tö re ke -
dett a meg ér tés re. A gö rög nek gö rög -
gé, a zsi dó nak zsi dó vá akar len ni
(1Kor 9,20), hogy né me lye ket meg -
nyer jen…

Mi lyen fel eme lő – és ma ne künk
is út ba iga zí tó – az a re for má to ri elv,
hogy igye kez tek ko ruk em be ré nek
nyel vén meg szó lal ni. A szent írá si
üze ne tet és az is ten tisz te le tet is az
em be rek anya nyel vé re for dí tot ták.
Bát rak és böl csek vol tak ab ban is,
hogy az ak ko ri ban szí ve sen éne kelt
nép sze rű vi lá gi slá ge rek – akár kocs -
ma da lok – dal la má ra is ír tak lel ki
éne ke ket. 

A kül ső okok kö zé so ro lom azo kat

az aka dá lyo kat is, ame lyek az al ka ti
kü lön bö ző sé ge ink mi att ne he zí tik
kö zöt tünk a meg ér tést. Mi vel min den
em ber egy ki csit más, nem pon to san
egy for mán mű kö dünk. Ami kor azt
gon dol juk, hogy egy bi zo nyos hely -
zet ben a má sik is ugyan azt lát ja, ér -
zi és gon dol ja, mint mi, az könnyen
fél re ér té sek hez vezet. 
GaryChapman ame ri kai há zas sá -

gi ta nács adó és csa lá di élet-szak ér tő
a nagy si ke rű, ma gya rul is több ki -
adás ban meg je lent, Egymásrahangol-
va cí mű köny vé ben öt sze re tet nyelv -
ről be szél. Rá vi lá gít ar ra, hogy a leg -
szo ro sabb em be ri együtt élés ben fél -
re ér té sek me leg ágya, hogy a sze re tet
több csa tor nás va ló ság. Gyak ran elő -
for dul, hogy va la ki azért nem ér zi a
má sik em ber sze re te tét, mert más
csa tor nán vár ja tár sa sze re te té nek
meg nyil vá nu lá sát. Pél dá ul a fe le ség
aján dék kal pró bál ked ves ked ni, de a
fér je ezt nem sze re tet nek, ha nem,
mond juk, fe le lőt len pa zar lás nak ve -
szi. Fél re ér ti. A férj ez zel szem ben ab -
ban vár ná fe le sé ge sze re te tét, ha tár -
sa több időt és fi gyel met szán na rá… 

Olyan ez, mint az ét ke zés. Ha az
ét rend egy ol da lú, ak kor a szük sé ges -
nél na gyobb ka ló ria be vi tel el le né re is
éhes ma rad hat az em ber. A szer ve -
zet üzen, hogy va la mi hi ány zik. A
kér dés, hogy meg ért jük-e, hogy a hi -
ány mit üzen. 

A bel ső okok azok, ame lyek a mi
bel ső ér zé ke lé sünk za va ra i ból fa -
kad nak. Ezek is sok fé lék le het nek. 

Jé zus a fel tá ma dá sa után az em -
mau si úton együtt megy övé i vel, be -
szél get nek is, de a ta nít vá nyok nem
ké pe sek őt fel is mer ni. „Látásukat

azonban valami akadályozta, és
nemismertékfel.” (Lk 24,16) 

Jól il luszt rál ja ez a tör té net azt,
hogy a lé lek gyá sza és a fáj dal ma is
be zár hat. Az em be rek kom mu ni ká -
ci ó já ban az ér zel mek ko moly fa la kat
épít het nek az egyes sze mé lyek kö zé.
Az elő íté le tek ki for dult lo gi ká ját is is -
mer jük. Ilyen ese tek ben at tól fagy le
a pár be széd, hogy nem a té má ra, ha -
nem az elő re meg ítélt em ber re te re -
lő dik a szó. „Még ez be szél…” 

A pszi cho ló gia pro jek ci ó nak, ki ve -
tí tés nek mond ja azt, ami kor az em ber
a sa ját gyen ge sé gét, hi bá ját ve tí ti egy
má sik em ber re. Kom mu ni ká ci ós de -
fekt hez ve zet het az is, ami kor va la kit
nem azért ítél nek el, amit mon dott
vagy kép vi sel, ha nem azért, amit ép -
pen az ítél ke zők ve tí tet tek rá… 

Egyik jo gász ba rá tom a bí ró sá go -
kon meg fi gyelt kom mu ni ká ci ós zsák -
ut cát így fo gal maz ta meg: „Ér dek el -
len nin csen érv…” El len ér de kelt fél -
ként tény leg ne he zebb kö zös ne ve zőt
ta lál ni.

Sze mé lye sen ta pasz tal tam meg,
hogy fa lak épül het nek csa ló dá sok ból,
fé lel mek ből vagy akár irigy ség ből is. 
–Hogyantalálhatunkkiutatazút-

vesztőből? Hogyan törekedhetünk
egymásmegértésére?

– A kom mu ni ká ci ós za va rok egy -
faj ta be teg ség nek te kint he tők. Van -
nak eny héb bek és sú lyo sab bak, gyó -
gyít ha tók és gyó gyít ha tat lan nak tű -
nők. Amit meg te he tünk, hogy a
ben nünk lé vő fa lat, fa la kat igyek -
szünk le bon ta ni. Nem könnyű meg -
lát ni, plá ne be lát ni, hogy a hi ba a mi
ké szü lé künk ben van. Könnyebb a
má si kat fe le lős sé ten ni. 

A sa ját dön té se ink re, sza va ink ra,
üze ne te ink re, de a fe lénk meg fo gal ma -
zó dó kri ti kák ra is őszin te nyi tott ság -
gal kell fi gyel ni. Még az is elő for dul -
hat, hogy va la mi ben nem ne künk
van iga zunk. Ha egy re töb ben – eset -
leg min den ki – szem be jön nek a sztrá -
dán, ak kor ér de mes fel ten ni a kér dést:
nem én té ved tem el vé let le nül? 

Per sze az is le het, hogy a hi ba tény -
leg a má sik ol da lon van. Ilyen kor ki -
sebb a moz gás tér. 

A sü ket csó na kos pél dá ja jól il -
luszt rál ja, hogy két em ber kö zött
egy fal is elég ah hoz, hogy ne ért sék
egy mást… 

A meg ér tés re va ló em pa ti kus tö -
rek vés azon ban még ilyen ese tek ben
is ki moz dít hat a holt pont ról. A má -
sik em ber nek érez nie kell, hogy a né -
zet kü lönb ség el le né re sze re tet tel for -
du lunk fe lé. A ren de zés re pe dig ne -
künk, ke resz tyé nek nek cso dá la tos
esz kö ze ink van nak: a meg bo csá tás és
a bo csá nat ké rés. 

g EÉ

Akommunikációútvesztői
BeszélgetésSzemereiJánossal,aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspökével

é gtájolÓ

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

A ju bi le u mi ün nep ség – az
egy ko ri temp lom szen te lé si al -
ka lom hoz ha son ló an – ke -
resz te lő vel vet te kez de tét. Mi -
há csi La jos Jn 3,16 alap ján
tar tott rö vid pré di ká ci ó já ban
ar ra hív ta fel a je len lé vők fi -
gyel mét, hogy a há la adó ün ne -
pek nem a fa lak ba be épí tett
kö vek ről, ha nem min dig az
élet ről szól nak.

Sze me rei Já nos a meg hí -
vón sze rep lő igét (Józs 5,15)
ma gya ráz va el mond ta: a
temp lom nem a li tur gi á tól,
nem a püs pö ki ál dás tól lesz
szent, ha nem at tól, hogy Is ten

meg tisz te li a je len lé té vel. A
püs pök hoz zá tet te: „Is ten az,
aki a dol go kat a he lyük re te szi.
Aki kí sért, őr zött ben nün ket.
Aki az örök ér té kek fe lé irá -
nyít ja a fi gyel mün ket.”

Ezek után a köz gyű lé sen –
ame lyet a gyü le ke zet ének -
ka rá nak szol gá la ta ve ze tett be
– dr. Kiss Jenő nyel vész pro -
fesszor adott át te kin tést az
egy ház köz ség tör té ne té ről.
Va dos fa ki emelt sze re pet töl -
tött be az evan gé li kus ság tör -
té ne té ben, hi szen ki vá lasz -
tott, ar ti ku lá ris hely volt száz
éven át. Emi att kap ta a „rá ba -

kö zi lu the rá nus ka ted rá lis”
ne vet. 

Az idén száz éves épü let
már a má so dik temp loma a te -
le pü lés nek. Az el sőt 1911-ben
le kel lett bon ta ni, mi vel élet -
ve szé lyes sé vált. A pro fesszor
a kö vet ke ző sza vak kal zár ta át -
te kin té sét: „A meg em lé ke zés
so sem a múlt nak szól. Min dig
a je len nek, hogy se gít sen a jö -
vőt ala kí ta ni. Je len tő sé ge ab -
ban a pél dá ban rej lik, ame lyet
ele ink hagy tak ránk: hogy ne -
héz idők ben is le het sé ges
meg őriz ni a hi tet, a re ményt,
a hű sé get.”

Mi há csi La jos a ju bi le um -
ra időzített fel újí tás ról tá jé -
koz tat ta a temp lo mot meg töl -
tő hall ga tó sá got, és meg kö -
szön te a ka pott se gít sé get és
tá mo ga tást. Kö szön tőt mon -
dott MészárosTamás ke rü leti
fel ügye lő, dr.GimesiSzabolcs
sop ro ni egy ház me gyei fel -
ügye lő és Pőcze István ne -
mes ké ri lel kész.

Az ün ne pi is ten tisz te let foly -
ta tá sa ként ke rült sor az or go -
na hang ver seny re. A temp lom
hang sze rét dr.WagnerSzilárd
sop ro ni is ko la lel kész szó lal -
tat ta meg. Mi há csi La jos ez -
után meg nyi tot ta az Is ten nek
szen telt fa lak kö zött ki ala kí tott,
a gyü le ke zet tör té ne tét be mu -
ta tó ki ál lí tást, amely egész év -
ben lá to gat ha tó lesz. Vé gül az
ün nep lők né pes se re ge, ame -
lyet a zord idő já rás sem tán to -
rí tott el, a sza bad ban fel ál lí tott
sá tor alatt él vez het te a va dos -
fai kö zös ség ven dég sze re te tét.

g Adá mi Má ria

Százéveslutheránuskatedrális

FabinyTamáspüs pök ige hir de -
té sé ben hang sú lyoz ta: a hit út -
ján va ló meg hát rá lás nak sok kal
vég ze te sebb a kö vet kez mé nye,
mint a hét köz na pi élet meg hát -
rá lá sa i nak. Az em ber sok szor
in kább meg fu ta mo dik, és iná -
ba száll a bá tor sá ga, ha ne héz -
ség gel ta lál ko zik. Is ten igé je
nem er re ta nít. „Ne csak a nagy
elő dök re, Lutherre vagy Tú-
róczyra te kint se tek – hang zott
a püs pö ki fel szó lí tás –, ha nem
min den lel kész re, fel ügye lő re,
pres bi ter re, gond nok ra és gyü -
le ke ze ti mun kás ra, akik a szű -
kös idők ben is vé gez ték a rá juk
bí zott misszi ót!” 

Az ün ne pi li tur gi á ban Zsar-
naiKrisztián es pe res, kör zeti
lel kész, il let ve a szol gá la tát öt -
ven hét éve Kál mán há zán el kez -
dő LabossaLászló nyu gal ma -
zott lel ki pász tor is részt vett.

Szin te min den kor osz tály
kép vi se lői szol gál tak az ün ne -
pi is ten tisz te le ten: a nyír egy -
há zi ének kar Kovács László
Attila lel kész ve zény le té vel,

Megyer Márta har mó ni um -
mal kí sért ének kel, Márföldi
Bíborka szó ló ének kel, a kál -
mán há zi óvo dá sok és is ko lá -
sok ver sek kel, ének kel, va la -
mint a ju bi le um ra ké szü lő ki -
ad vány ból vett rész le tek kel.

Az ün ne pi köz gyű lés a múlt
fel idé zé sé vel kez dő dött. Zsar nai
Krisz ti án rö vid film jé ben idős
egy ház ta gok ele ve ní tet ték fel

sze mé lyes él mé nye i ken ke resz -
tül a temp lom épí tés és a kez deti
évek ese mé nye it. A be mu ta tott
ar chív fel vé te lek, tér ké pek és
do ku men tu mok is mind ar ról
ta nús kod tak, hogy a kö zös ség
büsz kén és há lá val ka pasz ko dik
elő de ik hi té be és örök sé gé be. 

Fi gye lem re mél tó, hogy a
negy ve nes évek ben to váb bi két
dél-sza bol csi temp lom is épült:
Bor bá nyán és Nyír sző lő sön. 

A múlt szom ba ton zsú fo lá -
sig meg telt kál mán há zi haj lék
– a két órás ün nep sé get vé gig -
ülő két száz és vé gig ál ló fél száz
hí vő – pe dig azt üze ni, hogy a
he lyi evan gé li kus ság nak nem -

csak há la adás ra in dí tó múlt ja,
de élő je le ne és re mény tel jes
jö vő je is van.

g HHÁ

Bokortanyákközött
Istentdicsérve

Hetvenévesakálmánházitemplom
b A meg em lé ke ző is ten tisz te let mel lett or go na hang ver -

sennyel és gyü le ke zet tör té ne ti ki ál lí tás sal ün ne pel ték meg
a va dos fa i ak no vem ber 10-én, szom ba ton temp lo muk fel -
szen te lé sé nek szá za dik év for du ló ját. Az ige hir de tés szol -
gá la tát SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke vé gez te. A li tur gi á ban GabnaiSándor, a
Sop ro ni Egy ház me gye es pe re se és Mihácsi Lajos, az
egy ház köz ség je len le gi he lyet tes lel ké sze se géd ke zett.

b Amint 1942 no vem be ré ben, idén no vem ber 10-én is
Zsid 10,38–39 alap ján hang zott Is ten igé je a dél-sza bol -
csi, Nyír egy há zá tól alig ti zen öt ki lo mé ter re lé vő te le pü -
lés, Kál mán há za evan gé li kus temp lo má nak szó szé ké ről:
„Deminemameghátrálás emberei vagyunk,hogy el-
vesszünk,hanemahitéi,hogyéletetnyerjünk.” Az épü let
fel szen te lé sé nek het ve ne dik év for du ló já ra ün ne pi is -
ten tisz te let tel em lé ke zett a gyü le ke zet.
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Ha egy vá ros ban a he lyi park, ho tel,
ját szó tér, ká vé zó, is ko la Lutherről
kap ta a ne vét, ha a Lu ther sü te mény
mel lé Lu ther sört kor tyol gat ha tunk,
ha ok tó ber 31-én kö zép ko ri ru hák ba
öl tö zött áru sok szá zai le pik el a köz -
te re ket, ak kor min den két sé get ki zá -
ró an Wit ten berg ben, pon to sab ban
Lutherstadt-Wittenbergben já runk.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) és a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) meg hí vá sá ra lel kész -
ként LázárnéSkorkaKatalinme ző -
be ré nyi lel ki pász tor és e so rok író ja
– az oros há zi Szé kács Jó zsef Evan gé -
li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um is ko la lel ké sze – kép vi -
sel het te Ma gyar or szá got azon a
nagy sza bá sú ren dez vé nyen, amely -
nek ok tó ber 30–31-én a vá ros adott
ott hont. Mint egy négy száz fi a tal –
kö zöt tük ti zen négy ma gyar – rész vé -
te lé vel kon fir man dus ta lál ko zó zaj lott,
im már a ti zen har ma dik. 

Az ese mény hez kon fe ren cia is
kap cso ló dott, amely re kon fir man du -
sok kal és fi a ta lok kal fog lal ko zó lel ké -
szek kap tak meg hí vást számos eu ró -
pai or szág ból. Szer ve zői az EKD, il -
let ve az LVSZ ré szé ről Hans-Wilhelm
Kasch, a wit ten ber gi LVSZ-köz pont
igaz ga tó ja és MichaelWegner egy -
ház fő ta ná csos vol tak. 

A ta lál ko zó to váb bi ma gyar vo nat -
ko zás sal is bírt, hi szen a fő véd nö ki
tisz tet – dr. Ulrich Fischer ba de ni
püs pök mel lett – dr.FabinyTamás,
egy há zunk kül kap cso la to kért fe le lős

lel ké szi ve ze tő je, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke töl töt te be. 

Fa bi ny Ta más az ige hir de tés szol -
gá la tát is vál lal ta, így a re for má ció ün -
ne pén, ok tó ber 31-én a wit ten ber gi
vár temp lom szó szé kén tő le hang zott
Is ten igé je (képünkön). A püs pök
Gal 5,1–6 alap ján a va ló di és a csak
il lú zi ó kon ala pu ló sza bad ság ról szólt:
„Jé zus sal vagy Jé zus nél kül – ez a sza -
bad ság és szol ga ság iga zi fok mé rő je.”

A két na pos ren dez vény lé nye ge az
iga zi ta lál ko zás volt. Egy más sal és
Krisz tus sal. Fel sza ba dul tan, jó ked vű -

en, kon ven ci ók tól és kö tött sé gek től
men te sen. Így az egész fesz ti vál azt
üzen te, hogy a be lül ről jö vő, sze mé -
lyes kap cso la ton ala pu ló Krisz tus hoz

tar to zás öröm, amely fel vi dít ja és fel -
sza ba dít ja az em bert. A fi a ta lok ke -
resz tyén könnyű ze né vel és el csen de -
se dé sek kel szí ne sí tett együtt lé tét ne -
kik szó ló ün ne pi is ten tisz te let zár ta.

A ma gyar fi a tal ok – a sze ge di
kon fir man du sok „kü lö nít mé nye”
MakoviczkyGyula lel kész ve ze té sé -
vel – a ta lál ko zón va ló rész vé telt
össze kö töt ték né hány tör té nel mi
hely szín fel ke re sé sé vel: nem csak
Wit ten berg, ha nem Ei se nach vá ro sát
és Wart burg vá rát is meg is mer het ték,
„ma guk ba szív va” Lu ther éle té nek és

mun ká já nak sok ap ró rész le tét. Va -
ló ban kü lön le ges él mény a re for -
má ció ün ne pén a wit ten ber gi vár -
temp lom be já ra tá nál vagy Lu ther
sír já nál meg áll ni. A já ró kö vek ből,
fa lak ból ára dó tör té ne lem is se gí tet -
te az ün nep át- és meg élé sét.

Az LVSZ és az EKD az if jú sá gi ta -
lál ko zót sze ret né mind in kább nem -
zet kö zi vé ten ni, eu ró pai or szá gok
evan gé li kus fi a tal ja i ra ki ter jesz te ni.
Hi szen kö ze leg a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló ja, s a
nem zet kö zi ség – aho gyan Fa bi ny
Ta más püs pök is em lí tet te a vár temp -
lom előtt – a re for má ció ter je dé sé -
nek egyik mo tor ja volt.

A kö zel jö vő ben több egyez te tés re
ke rül majd sor an nak ér de ké ben,
hogy mi nél több ma gyar evan gé li kus
fi a tal él hes se át a re for má ció ün ne -
pét Lu ther vá ro sá ban. 

g Ri bársz ki Ákos

Lutherbrodtéskonfirmáció
KonfirmandusoktalálkoztakWittenbergben

Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ja al kal -
má ból egy há zi ve ze tők kö szön töt ték
no vem ber 5-én, hét főn Schweitzer
József nyu gal ma zott or szá gos fő -
rab bit. 

A ka to li kus Szent Egyed kö zös ség
szer ve zé sé ben meg tar tott ün nep sé -
gen kö szön tőt mon dott ErdőPéter
bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu da -
pes ti ér sek, BölcskeiGusztáv püs pök,
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház

Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, GáncsPé-
ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke, VerőTamás
rab bi, az ün ne pelt egy ko ri ta nít vá nya,
va la mint SzőkePéter, a Szent Egyed
kö zös ség fe le lő se. 

A részt ve vők az ün nep ség vé gén
– meg le pe tés ként – össze sen ki lenc -
ven szál sár ga ró zsá val kö szön töt ték
Schwe i tzer Jó zse fet.

g Kiss Ta más felvétele

Születésnapiköszöntés

Egy há zunk or szá gos pres bi té ri u ma a
gyer mek men tő evan gé li kus lel kész,
SztehloGábor em lé ké re két év vel ez -
előtt ala pí tot ta meg a Szteh lo Gá bor-
ösz tön dí jat az zal a cél lal, hogy se gít -
se azo kat a te het sé ges, ám ne héz sor -
sú evan gé li kus kö zép is ko lá so kat,
akik a szük sé ges anya gi ak hí ján tá mo -
ga tás nél kül nem tud nák egy há zi
fenn tar tá sú kö zép is ko lá ban vég zett
ta nul má nya i kat be fe jez ni, fel ső fo kú
ta nul má nya i kat meg kez de ni. Egy -
út tal pe dig az evan gé li kus ér tel mi ség
ki ne ve lé sé nek elő se gí té se is cél ja a tá -
mo ga tás nak. 

Idén a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um dísz ter mé ben no -
vem ber 9-én ve het ték át az ösz tön -
dí ja kat az ar ra ér de me sek: ti zen két
ok ta tá si in téz mé nyünk het ven há -
rom di ák ja ré sze sült tá mo ga tás ban
össze sen mint egy 8,6 mil lió fo rint ér -
ték ben. 

A pá lyá zók kol lé gi u mi dí juk ki fi -
ze té sé re, nyel vi tá bor ra és a nyelv vizs -
gá hoz szük sé ges ta nul má nyok foly -
ta tá sá ra, to váb bá nyelv vizs ga díj ra,
hang szer vá sár lás ra, ta nul mány út fi -
nan szí ro zá sá ra, mű vé sze ti és sport -
te vé keny ség tá mo ga tá sá ra, va la mint

a ta nul má nyok kal kap cso la tos egyéb
költ sé gek fe de zé sé re nyújt hat ták be
pá lyá za tu kat ok tó ber 1-jé ig.

Az ösztöndíj át adó ün nep sé gen a
há zi gaz da in téz mény igaz ga tó ja, Haj-

dóÁkos kö szön töt te az egy be gyűl te -
ket. A fa so ri gim ná zi um is ko la lel ké -
szé nek, dr.CsepregiAndrásnak az
áhí ta ta után dr.FabinyTamás püs -

pök idéz te fel az ösz tön díj név adó já -
nak alak ját. 

A si ke res pá lyá zók a Szteh lo Gá -
bor-ösz tön díj bi zott ság el nö ké től,
BenczeAndrás püs pök he lyet tes től,

szé kes fe hér vá ri lel kész től ve het ték át
a tá mo ga tás oda íté lé sét iga zo ló ok -
le ve le ket.

g – ki nyik –

Ösztöndíjazottak
épü let ener ge ti kai fej lesz tés ka posszek csőn

A Ka posszek csői Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott hon 27 978 728 fo rint vissza nem
té rí ten dő tá mo ga tást nyert a KE OP-4.9.0/11-2011-0168 azo no sí tó szá mú,
A KaposszekcsőiEvangélikusDiakóniaiOtthonépületenergetikaifejlesz-
tésemegújulóenergiaforrás-hasznosítássalkombinálva cí mű pá lyá za ton az
ÚjSzéchenyiterv ke re té ben.

A tá mo ga tás tel jes össze gé ből a dia kó ni ai ott hon épü le té nek ener ge ti -
kai kor sze rű sí té se va ló sult meg 2012 szep tem be ré ben.

Az épü let ben a je len le gi ka zán ház összes ele mét el bon tot tuk. Az új ka -
zá no kat szin tén eb ben a he lyi ség ben he lyez tük el az új rend szer ele mek -
kel együtt.

Szük sé ges volt a me leg víz-el lá tás mó do sí tá sa is, mi vel a ré gi tá ro lók nem
fe lel tek meg az épü let ál tal órai csúcs ban el várt igény nek. Eze ket há rom
da rab ezer li te res tá ro ló ra cse rél tük, me lyek mind egyi ke két hő cse ré lő vel
lett el lát va. Így al kal ma sak a nap kol lek to rok ál tal meg ter melt ener gia be -
fo ga dá sá ra.

Az épü let nek több irány ba tá jolt te tő fe lü le te van, így a nap kol lek to ro -
kat a dél nyu ga ti fek vé sű sá tor te tős rész re te le pí tet tük. A nap kol lek to ro kat
há rom tíz da ra bos me ző re bon tot tuk, me lyek egy más tól tel je sen füg get le -
nül ké pe sek mű köd ni: ren del kez nek ön ál ló há ló zat tal, ve zér lés sel, biz ton -
sá gi ele mek kel, ke rin ge tő szi vattyú val és fű tésol dali csat la ko zás sal. 

Az épü let dé li tá jo lá sú te tő fe lü le té re öt ven nyolc da rab nap ele met te le -
pí tet tünk.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRegionálisFejlesz-
tésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

h i r d e t é s

A re for má tus, evan gé li kus, bap tis ta,
pün kös di, me to dis ta és gö rög ka to li kus
egy ház, va la mint az Em be ri Erő for rá -
sok Mi nisz té ri u ma 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 sá ga il le té ke se i nek
rész vé te lé vel 2011-ben in dult út já ra a
ro ma misszi ói kon zul tá ci ók so ro za ta. 

A ta va lyi két el ső al ka lom után
idén no vem ber 12-én ta lál koz tak új -
ra az egy há zak és a kor mány kép vi -
se lői a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT)
fő vá ro si szék há zá ban.

A kon zul tá ció so ro zat a Mátéevan-
géliumábanolvas ha tó bol dog mon dá -
sok alap ján zaj lik, az elő adók ezek hez
kap cso lód va te kin tik át a ha zai ci -
gány ság gal, il let ve a ci gány misszi ó -
val kap cso la tos kér dé se ket. A hét fői
esz me cse re részt ve vői a „Boldogok,
akiksírnak,mertőkmegvigasztaltat-
nak” (Mt 5,4) alap ján gon dol kod tak
együtt.

Az al ka lom ról bő vebb be szá mo ló
egy há zunk hon lap ján (www.evange-
likus.hu) ol vas ha tó.

d EvÉlet-infó

Romamissziói
konzultációharmadszor

luther market-kérdőív
Amiként olvasóink több fó ru mon is ér te sül het tek már ró la, el in dult a Lu -
ther mar ket elnevezésű, új vá sár lá si al ter na tí vát kí ná ló kez de mé nye zés, mely
egy részt szo ci á li san rá szo ru ló ter me lők tá mo ga tá sát, más részt egy szé le -
sebb kö rű, evan gé li kus kis ter me lő ket össze fo gó adat bá zis lét re ho zá sát tűz -
te ki cé lul. A mun ka foly ta tá sát és a va ló di igé nyek fel mé ré sét nagy ban se -
gí te né, ha Ön is ki töl te né és visszaküldené az újságban található kér dő ívet.

A kér dő ív on-line meg ta lál ha tó és ki tölt he tő a www.evangelikus.hu ol -
da lon is.

Fa
B

in
y

 k
a

ta
li

n
 F

e
lv

é
t

e
le

i
F

o
tó

: 
h

o
r

v
á

t
h

-B
o

ll
a

 z
s

u
z

s
a

n
n

a
 •

 e
v

a
n

g
é

li
k

u
s

.h
u



Evangélikus Élet 2012. november 18. f kultúrkörök

180 éve, 1832 őszén, ti zen öt éve sen ke -
rült Tom pa a hí res kol lé gi um ba. Sze -
gény sor sú di ák ként úgy tar tot ta
fenn ma gát, hogy ina si te en dő ket
vég zett va gyo nos úr fi ak mel lett. Ha -
mar a leg jobb ta nu lók kö zé küz döt -
te fel ma gát, és már a vers írás sal is
meg pró bál ko zott. 1838-ban fél be sza -
kí tot ta ta nul má nya it, Sár bo gárd ra
ment se géd ta ní tó nak, de vissza vá -
gyott Pa tak ra, egy év múl va vissza is
ment, és be fe jez te a kol lé gi u mot. 

Jo gi és teo ló gi ai ta nul má nya i nak
vé gez té vel ne ve lő lett Eper je sen. Itt
szin te egy kis köl tői tár sa ság kez dett
ki ala kul ni az eper je si ChristmannJá-
nos evan gé li kus egy há zi gond nok
fia, az ere de ti leg ChristmannFrigyes-
ként szü le tett KerényiFrigyes kö rül.
Az evan gé li kus Ke ré nyi a re form kor
po li ti kai és kul tu rá lis éle té nek egyik
ki emel ke dő sze mé lyi sé ge, az úgy -
ne ve zett al ma nach köl té szet mű ve lő -
je, a re form esz mék szó szó ló ja, a mű -
vé sze tek ön zet len pat ró nu sa volt.
Ak ko ri ban so kan fel ke res ték őt a fi -
a tal ma gyar al ko tók kö zül, így nem
volt vé let len, hogy Tom pa Mi hály és
PetőfiSándor ép pen Ke ré nyi eper je -
si ott ho ná ban ta lál ko zott elő ször, s
kö tött egy más sal ba rát sá got. Az el -
ső ta lál ko zás nak, a ba rát ság kez de té -
nek iro dal mi em lé ke az Erdeilak cí -
mű köl te mény lett.

Hár muk kap cso la tá nak ké sőbb
az tán szo mo rú vé ge sza kadt. Pe tő fi
el tűnt a se ges vá ri harc ban, Ke ré nyi
a ten ge ren túl ra ván do rolt; a nél kü -
lö zés, a hon vágy, a be teg ség az ön -
gyil kos ság ba haj szol ta. Tom pá nak
ju tott az a fel adat, hogy 1849 után, az
ön kény éve i ben köl té sze té vel vi gasz -
tal ja és bá to rít sa a nem ze tet.

Az eper je si idő szak után Tom pa
Pes ten re mél te meg ta lál ni szá mí tá -
sa it. Pe tő fi pél dá ja meg mu tat ta ne ki,
hogy a köl té szet ke nye ret is ad hat. Az
egy re erő sö dő né pi gon do lat je gyé -
ben lá tott nap vi lá got Népregék,nép-
mondák cí mű kö te te, mely rend kí vü li
nép sze rű sé get ho zott szá má ra. A
si ke rek, az iro dal mi el is me ré sek, il -
let ve az újabb ba rát sá gok el le né re
még sem érez te jól ma gát Pes ten;
be teg ség kör nyé kez te. A lel ké hez
oly kö zel eső köl té szet mel lett ön ma -
ga fenn tar tá sa, eg zisz ten ci á lis biz ton -
sá ga ér de ké ben kény te len volt pol gá -
ri fog lal ko zás után néz ni. 

Így ér te Gö mör me gye egyik kis fa -
lu já nak, Be jé nek a meg hí vá sa, hogy
vál lal ja el ott a re for má tus lel ki pász -

to ri tisz tet. Hi ány zó vizs gá i nak le té -
te lét kö ve tő en 1846 őszén fog lal ta el
hi va ta lát. „A lant és Bib lia, e két jó ba -
rát” lett tár sa. 

Az 1847-es esz ten dő új ba rát sá got
– élet hosszig tar tót – ho zott szá má -
ra: AranyJánosét.

1848–49-ben, ami kor a ma gyar ság
élet ha lál har cot ví vott, Tom pa ter mé -
sze te sen eb ből is ki vet te a ré szét.
Mint hon véd nem zet őr, majd tá bo -
ri lel kész szol gált a had se reg ben. 

1849 ta va szán meg ta lál ta a sze -
re lem, fe le sé gül vet te SoldosEmí-
liát. Azon ban 1849 kö ze pé től
már vé sze sen kö ze led tek a „vi har -
fel hők”. A vi lá go si fegy ver le té -
tel lel vé get ért a küz de lem, az el -
nyo ma tás évei jöt tek; ki buj dos -
ni kény sze rült, ki töm löc be, ki a
hó hér ke zé re ke rült. 

Tom pa szá má ra a csend nem
so ká ig tar tott, han vai lel kész ként
is erő tel je sen részt vál lalt a sze -
mek nyi to ga tá sá ban, a nem zet éb -
resz té sé ben. Ek ko ri köl té sze te,
küz del me tel jes mér ték ben egy -
be forrt ez zel a dik ta tó ri kus idő -
szak kal. A köl tői stí lus sok faj ta
esz kö zé vel, al le go ri kus köl té sze -
té vel fe jez te ki mon da ni va ló it,
azon ban a ha ta lom így is gya nút

fo gott Agólyához cí mű ver se okán. 
Le tar tóz tat ták, ha di tör vény szék

elé idéz ték; a fog ság, a fe nye ge tés
azon ban nem tör te meg. Ver sei ek -
ko ri ban leg in kább kéz irat ban ter -
jed tek. Nagy em be ri igaz sá gok, nagy
er köl csi tar tal mak rej tőz nek so ra i ban,
re mény sé get ad va. 

Ke resz tény hi te se gí tet te át a ne -
héz sé ge ken. Ak kor, ami kor gyer me -
ke it el vesz tet te, ak kor, ami kor fe le sé -
ge meg rom lott egész sé ge mi att tá -
maszt kel lett nyúj ta nia, s ak kor, ami -
kor ő ma ga is be teg sé ge i vel küz -
dött. Fáj dal ma it bír va még éle te vé -
ge fe lé be le te met ke zett a mun ká ba.
Össze ké szí tet te ver se i nek tel jes gyűj -
te mé nyét, ki ad ta ige hir de té se it, egy -
há zi be szé de it. 

Nem csak ha zá ját, de egy há zát is
hű sé ge sen szol gál ta. Még meg ér te,
hogy 1868 ta va szán az Aka dé mia
nagy dí já val tün tet ték ki, és ke zé ben
tart hat ta gyűj te mé nyes kö te té nek
fris sen nyom ta tott pél dá nya it. Sú lyos
be teg sé gek ben szen ved ve, 1868. jú -
li us 30-án hunyt el Han ván.

Tom pa Mi hály hit tel telt, sok szor
bib li ai han gon szó ló, em ber- és ter -
mé szet sze re tő, va la mint ha zát fél tő
köl té sze te erős ha tást gya ko rolt ko -
ra vers ked ve lő i re. Igaz, az el mú lás és
a múlt ké pei, a ter mé szet hal dok lá -
sa do mi nál kü lö nös erő vel ná la – ép -
pen ezért szok ták „az ősz köl tő jé nek”
is em le get ni –, de köl té sze te ma is bi -
za ko dást, re ményt adó le het.

Mi lyen szép len ne, ha a nem zet
iro dal mi tu da tá ban Pe tő fi és Arany
egyen ran gú tár sa ként él ne ma is to -
vább! Pe tő fi hir det te elő ször, hogy ők
hár man együtt kép vi se lik a né pi köl -
té sze tet. Tom pa – akár Pe tő fi – va -
ló ban meg mu tat ja a po é ta küz del mét
a sza bad sá gért és az igaz mon dás jo -
gá ért. Csak új ból le kel le ne „po rol ni”
a Tom pa-ver se ket, s ol vas ni, sza -
val ni kel le ne őket is ko lá ban, kul túr -
ház ban, ün ne pi al kal ma kon.

g KE rE csé nyi Zoltán

„Azőszköltője”
195éveszületettTompaMihály

b A Pe tő fi–Arany–Tom pa „nagy tri ász” har ma dik tag já nak idén szep -
tem ber 28-án volt a 195. szü le té si év for du ló ja. TompaMihály 1817-ben
Ri ma szom bat ban lát ta meg a nap vi lá got. Any ja ko rai ha lá la után Ig -
ri ci be ke rült apai nagy aty já hoz, mert ap ja Mis kolc ra köl tö zött, új ra
meg nő sült, és nem tö rő dött fi á val. A fa lu si is ko lát be fe je ző gyer me -
ket a rek tor ta ní tot ta la tin ra, és fel fi gyel ve a di ák jó eszé re, se gí tett
ne ki Sá ros pa ta kon to vább ta nul ni.

Bach hall ga tá sa köz ben. Név na pi
aján dék a ked ves le mez; vég re for gat -
ha tom. A d-molltoccataésfúga van
a leg ele jén, már is zúg, zeng az ör vé nyes
or go na hang. Köz ben egy ré gi könyv -
ben föl fe de zem Mahler re mek meg ha -
tá ro zá sát: „Bach ban egye sül a ze ne
min den élet ele me, mi ként Is ten ben a
vi lág. Ilyen nagy sze rű po li fó ni át so ha
sen ki nem al ko tott. Ez a po li fó nia
nem csak ko ra, ha nem min den idők
leg na gyobb cso dá ja!” Nem min den na -
pi di csé ret. De hát ez az igaz ság. 

S eh hez még hoz zá kell ten ni,
hogy az al ko tó a leg ki sebb váz lat tól
a rész le tek ki dol go zá sá ig és a vég ső
for má ig óri á si erő fe szí té se ket tett!
Mint ha vé rét és ve rej té két csor gat ta
vol na be le re mek mű ve i be.

* * *

Az öreg. Lá to ga tás Szent end rén fes -
tő ba rá tom nál. Ki csit rosszul lát, de
em lé ke ze te még nagy sze rű. Na pi fél
li ter vö rös bor és az el ma rad ha tat lan
ci ga ret ta. Most is ha tal mas füst fel hő
go mo lyog a szo bá já ban, ta lán ez
tart ja össze, ez kon zer vál ja. 

Be szél ge tünk és em lé ke zünk. Egy
éve halt meg a fe le sé ge. „A ha lot tak is
tá vo lod nak, mint az élők – mond ja
halk szo mo rú ság gal –, és most Is ten is

hall gat, pe dig so kat gon do lok rá. Le ha -
jol-e még hoz zánk?” Kér dez és kér dez,
de fe le let he lyett mély csönd te le pül kö -
zénk. „Ha lot tak nap ján ki me gyek hoz -
zá – mond ja bú csú zó ul –, nem tu dom
meg főz ni ked venc éte le met: a su hin -
tott le vest pi rí tott ke nyér da ra bok kal.”

* * *

No vem be ri fé nyek. Na pok óta ked -
vet le nül élek, fáj min den, új és új
vesz te sé gek zu han nak rám. 

Reg gel kis idő re ki sü tött a nap,
gyó gyí tó fé nye csör ge dez az ab la ko -
mon. De nem csu pán ezért va gyok
most bol dog. Gyer me ke im egész sé -
ge sek, bol do gul nak. És Is ten je len va -
ló sá gát is ér zem! Egy idő re el tűnt. Fö -
lül vizs gál ta dol ga i mat, s most új ból
szá mít ha tok rá, a leg ne he zebb fel ada -
to kat is tel je sít he tő nek lá tom.

* * *

Őszi nap sü tés. A nagy vá ros pisz kos
és lak ha tat lan. Az itt élők is te het nek
ró la, sen ki nem vi gyáz a rend re és a
tisz ta ság ra. Öreg, hi deg bu szok ver -
gőd nek a no vem be ri dél után ban,
zör gő vil la mo sok, rozs dar ág ta met -
ró ko csik az olaj ten ger ben… 

A ko pott há za kon meg vil lan nak a
dé li fé nyek, de nem tud ják meg -

mos dat ni a szür ke fa la kat. A las san
sé tá lók, a fá jós lá bú öre gek át men nek
az ut ca na pos ol da lá ra; mint he gyes
arany tőr, úgy szúr ják őket nyak szir -
ten a bú csú zó su ga rak.

* * *

Föl szál lott a pá va. Két sze res kö szö -
net an nak, aki nek eszé be ju tott, hogy
föl ele ve nít se ezt a ré gi ver sen gést.
Ének, tánc fer ge te ges já té ka a szín -
pa don. A ver seny zők Ma gyar or szág -
ról és Er dély ből, a Vaj da ság ból, Kas -
sá ról, Be reg szász ról… Tisz ta ar cú
fi a ta lok nyi lat koz nak: mi lyen jó
együtt len ni, meg is mer ni egy más
ér té ke it, kö zös tör té nel mün ket. 

Van, aki egy szál ma ga áll ki, és nép -
dal lal ör ven dez tet meg ben nün ket, és
van, aki bo tos tán cá val de rít jó kedv -
re. Az után pár ban, gyö nyö rű nép vi -
se let ben, ta lán még nagy anyá ik hord -
ták la ko dal mak ban… és együt te sek
rop ják hi bát lan rit mus ban, ze ne ka rok
bol dog vi dám ság ban. Nagy meg le pe -
tés re a prí más sze re pé ben a leg szebb
lányt lát juk hosszú, sö tét haj jal. Ben -
nünk, hall ga tók ban-né zők ben las san
meg vi lá go so dik: a Kár pát-me den cé -
ben mi lyen szép és egy sé ges a ma gyar
nép ze ne és tánc.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2012)

Van nak meg le he tő sen há lás saj tó mű -
fa jok. Két ségkí vül ezek kö zé tar to zik a
te le ví zió kri ti ka. Ha a toll for ga tó jól is -
me ri ol va só it, a va la mely ke res ke del -
mi csa tor nán fu tó va ló ság show vagy
nyu ga ti li cenc alap ján gyár tott te het -
ség ku ta tó kap csán pa pír ra ve tett gon -
do la ta i val biz to san nem tud buk ni. 

Kü lö nö sen így van, ha egy kon zer -
va tív, szél ső sé gek től men tes egy ház ha -
son ló ér té kek men tén szer kesz tett
lap já ról van szó. Elég né hány ke re set -
len mon da tot ír ni, és elő fi ze tők tu cat -
ja i tól zse bel he ti be a pub li cis ta te le fo -
non, le vél ben, élő szó ban a di csé re tet
vagy leg alább is a vir tu á lis váll ve re ge -
tést. A né mi jó íz lés sel, in tel li gen ci á -
val és igé nyes ség gel meg ál dott em be -
re ket ugyan is va ló ság gal sok kol ja
mind az, amit a mé dia es té ről es té re a
nya kuk ba zú dít.

Pe dig te het sé gek nyo má ba ered ni
alap ve tő en jó do log. Szü le im me sé lik,
hogy egy kor szó sze rint el csen de sed -
tek az ut cák, ami kor a Tánc dal fesz ti -
vá lon szín pad ra lé pett a nagy sze rű
hang gal meg ál dott KovácsKati vagy
– a csa lá di szá lak ré vén evan gé li kus
kap cso la tok kal is bí ró – ZalatnayCi-
ni. A be fu tott ko moly ze nei elő adók,
szí né szek, hu mo ris ták leg jobb ja i nak
pe dig az egy ko ri Kimittud? adá sai
köz ben szur kolt a kö zön ség. Rá adá sul
ab ban az idő ben, ami kor még lu xus -
cikk nek szá mí tott a te le ví zió, sok he -
lyen az egész ro kon ság, szom széd ság
a ké szü lék kö ré te le pe dett, hogy meg -
néz zék, mi ként köt ba rát sá got Koncz
ZsuzsaMr.Alkohollal.

Ezt lo va gol ták meg né hány éve a ke -
res ke del mi csa tor nák, ami kor a hét vé -
gék ál lan dó prog ram já vá tet ték a te het -
ség ku ta tó kat. És mert ked ven cek nek
szur kol ni, zsű ri ta gok kal el len kez ni
mind annyi an sze re tünk, ha mar köz -
ked velt té vál tak ezek a pro duk ci ók. Rá -
adá sul ha mar el hi tet ték ve lünk, hogy
ma is tör tén nek cso dák. Le het el is mert
éne kes nő egy súly prob lé mák kal küz dő
hu szon éves lány ból, egy fa lu si ár va ház
– ugyan csak szü lők nél kül fel nőtt – ta -
ka rí tó nő jé ből vagy ép pen a vaj da sá gi fa -
lucs ka ma gyar anya nyel vű Magdijából.

Per sze aki a ku lisszák mö gé gon dol,
az lát ja: alap ve tő en itt is min dent a

pénz moz gat. A mű sor ki ta lá ló i nak és
ké szí tő i nek tel je sen mind egy, hogy egy
szép han gú ci gány lány da la vagy egy
har mad osz tá lyú ce leb vil lá ban ge ne -
rált ve sze ke dé se mi att fut nak az emelt
dí jas üze ne tek, és pö rög nek a rek lá mok
perc dí jai.

„Van még re mény!” – ki ált hat fel a
té vé né ző, ha rá ta lál a Du na Te le ví zió
nép ze nei te het ség ku ta tó já ra. A Föl-
szállottapáva cí mű so ro zat a tánc ház -
moz ga lom negy ve ne dik szü le tés nap -
ján nem tit kol tan az egy ko ri Röpülj,
páva ve tél ke dő 21. szá za di utód ja kí -
ván len ni. Több száz ra te he tő azon fi -
a ta lok szá ma, akik nép ze né vel, nép dal -
lal vagy va la mely Kár pát-me den cei táj -
egy ség jel lem ző tán cá val vál lal ták a
meg mé ret te tést. 

Túl az or szág szer te le zaj lott vá lo ga -
tó kon a kö zön ség im már az elő dön -
tők be kap cso lód hat be a kép er nyők
előtt. A két mű sor ve ze tő (HerczkuÁg-
nesnép dal éne kes és NovákPéter szín -
mű vész, az el is mert Novák Ferenc
ko re og rá fus fia) egy szer re fe lel meg a
mo dern te le ví zió-mű so rok és a nép -
ze nei szak ma kö ve tel mé nye i nek: fi a -
ta lok, ér tik a kor nyel vét, mi köz ben a
leg na gyobb tisz te let tel ve ze tik be a né -
ző ket a ma gyar nép ze ne- és nép tánc -
kincs bi ro dal má ba. 

A zsű ri ben ott ül töb bek kö zött
AgócsGergely és SebőFerenc, akik több
év ti ze de a ma gyar né pi kul tú ra meg -
ha tá ro zó alak jai, to váb bá Sebestyén
Márta (aki né hány éve egy lap in ter jú -
ban árul ta el sze mér me sen, hogy túl
min den fé le el is me ré sen, vi lág kö rü li
tur nén és Os car-dí jas film ze nén mi -
lyen sze rény kö rül mé nyek kö zött él…)

A mű sor több mint két órán ke resz -
tül vo nul tat ja fel a te het sé ge ket. A fel -
lé pők rö vid fil mekben val la nak a nép -
ze né hez fű ző dő kap cso la tuk ról. Nem
szé gyel lik, ha nem büsz kék az ük apá -
tól örö költ ün nep lő csiz má ra, ízes
ma gyar be szé dük re és ar ra, hogy ide
szü let tek, a Kár pát-me den ce va la -
mely szeg le té be. 

Van, aki is ko lá ban ta nul ta, amit tud,
má sok tánc há zak ba jár tak, megint má -
sok ki lenc ven év fe let ti mold vai csán -
gó asszo nyok kal ta lál koz va sa já tí tot ták
el azt, ami vel a mű sor ba ké szül tek. 

A né ző pe dig őszin tén együtt örül -
het a pár ját ma gas ba rö pí tő tán cos sal,
és őszin tén sír hat a bú ját-bá na tát
nép dal ba fo gal ma zó éne kes sel. Ezt te -
szik a zsű ri ta gok is: őszin tén össze mo -
so lyog nak egy-egy re mek ko re og rá fia
lát tán, és őszin tén mon da nak vé le -
ményt a re mek pro duk ci ók ról. A lé -
nyeg ta lán ép pen ez: az őszin te ség.
Nem elő re meg írt taps rend del, ró zsa -
szín máz ba bur kolt, por ce lán ko ro nás
mo sollyal ta lál ko zik a né ző, ha nem
nyílt, sze re tet tel jes és őszin te te kin te -
tek kel. A vég ső győz tes egy mil lió fo -
rin tot vi het ha za, bár itt min den ki tud -
ja: leg ke vés bé a pénz mo ti vál ja a
részt ve vő ket.

Föld raj zi lag né hány ut cá val, a táv -
irá nyí tón pe dig né hány gomb bal ar -
rébb köz ben már kez dő dik a show. A
po rond mes tert ez út tal is sty lis tek ből
és mes ter fod rá szok ból ál ló csa pat öl -
töz tet te a leg újabb gön cök be, még a
men to rok órá ját is szpon zor biz to sí -
tot ta (a már ká ját ter mé sze te sen nem
fe lej tik el is mer tet ni). A taps elő re meg -
ha tá ro zott rend ben csat tan fel, ve zény -
szó ra si kít a tö meg. A zsű ri nem mo -
so lyog, ők ma es te csak vi gyo rog ni és
ve sze ked ni tud nak, ha pe dig ar ra van
szük ség, bul vár ma ga zi nok cím lap já -
ra kí ván ko zó kro ko dil könnye ket csal -
nak ki ma guk ból. Amíg így hoz zák a
né zett sé get, szin te mind egy is, hogy
egye sek ről az ötö dik es té re sem de rült
még ki, hogy va ló já ban tud nak-e éne -
kel ni. A győz tes min dent visz: ha von -
ta egy mil lió, lu xus la kás a fő vá ros ban
(amely ről Se bes tyén Már ta ta lán ál -
mod ni sem mer…) – csak hogy a leg -
fon to sab ba kat em lít sük.

Tes sék vá lasz ta ni! Min den ki ma ga
dönt se el, hogy szom bat es tén ként a
táv irá nyí tó val ször föz get ve itt vagy
ott ke re si a te het sé ge ket. Ha pe dig a
ked ves ol va só egyet ért a fen ti so rok -
kal, a pub li cis ta vir tu á lis váll ve re ge té -
se he lyett ajánl ja is me rő se i nek a Du -
na Te le ví zió mű so rát, amely min den
szom ba ton 18 óra 35 perc kor kez dő dik! 

És min de nek előtt ad jon há lát Is ten -
nek a ma gyar kul tú rá ért, va la mint
azo kért, akik azt eb ben az őszin tét len
vi lág ban is to vább kí ván ják örö kí te ni!

g Lász ló JE nő Csa ba

Tehetségek–őszintén
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H I T V á L L A L ó k –

Az 1948. év a ma gyar ke resz tyén ség
két már tír já nak, OrdassLajos (1901–
1978) evan gé li kus hit val ló püs pök nek
és Mind szenty Jó zsef (1892–1975)
eszter go mi ér sek nek a tör vény te -
len le tar tóz ta tá sát, majd pe dig kon -
cep ci ós pe rek ben tör té nő el íté lé sét
hoz ta. (…)

Mind ket ten meg ta pasz tal ták: sa -
ját egy há zu kat at tól a ha mis fel fo gás -
tól kell meg vé de ni ük, hogy a tör té -
ne lem nek kel le ne meg ha tá roz nia
azt, hogy az egy ház a ma ga kül de té -
sét akár helyt ál lá si mi ni mum ként
vagy ma xi mum ként fog ja fel. (…) Az
egy ház alap ve tő ér de ke it mind ket ten
fel ál doz ha tat lan, mi ni ma li zál ha tat lan
kér dés nek te kin tet ték. Nem ön fel -
adás ban, iden ti tás vesz tés ben, be -
szű kült le he tő sé gek ben gon dol kod -
tak, ha nem vé gez ték az Is ten ál tal rá -
juk bí zott fel ada tu kat, és vál lal ták az
ez zel já ró sor sot. (…)

Szá mos ha son ló ság volt köz tük.
Mind ket ten több gyer me kes csa lád -
ból szár maz tak. Or dass La jos egy ta -
ní tói csa lád hat gyer me ke kö zül az
ötö dik. Mind szenty szü lei sző lő- és
föld mű ve sek vol tak, és ő is hat gyer -
me kes csa lád ból jött, an nak el ső
gyer me ke volt. Mind ket tő jük szá má -
ra az ott hon val lá sos lég kö re és a ka -
pott gon dos ne ve lés meg ha tá ro zó je -
len tő sé gű vé vált.

Ma gyar sá guk nak mind ket ten az zal
is han got ad tak, hogy – csak nem egy
idő ben – PehmJózsefMind szenty re,
WolfLajos pe dig Or dass ra ma gya ro -
sí tot ta a ne vét; Or dass 1944-ben a né -
met meg szál lás mi at ti til ta ko zá sul.

* * *

Ugyan ab ban az év ben, 1948-ban ve -
tet ték bör tön be mind a két egy ház főt.
Mind szenty azon ban elő ző leg már
meg is mer te mind a kom mu nis ták
(1919-ben), mind a nyi la sok (1944-ben)
bör tö nét. 

A bal ol dal az evan gé li kus egy -
ház ban Or dass püs pö köt, a ka to li -
kus ban pe dig Mind szenty ér se ket, a
„két re ak ci ós fő pa pot” tar tot ta az
egy há zi el len ál lás leg főbb ve ze tő jé -
nek, és az el tá vo lí tá suk ra tö re ke dett.
Az Or dass-per a Mind szenty vel tör -
té nő le szá mo lás fő pró bá ja ként is
fel fog ha tó. (…)

Mind két egy ház fő kö röm sza kad -
tá ig vé del mez te az egy há zi is ko lá kat.
Ezek ről egyi kük sem volt haj lan dó
ön ként le mon da ni. Mind ket ten tisz -
tá ban vol tak az zal, hogy az is ko lák az
egy ház tes té hez tar toz nak, és hogy ha
eze ket el ve szí tik, az előbb-utóbb
ma ga után von ja az egy há zi után pót -
lás el sor va dá sát, ez pe dig az után
ma gá nak az egy ház nak a meg gyen -
gü lé sé hez ve zet. (…)

Az egy há zak szá má ra 1948-tól a
bru tá lis erő szak idő sza ka kö vet ke zett.
Elő ször Or dass La jos ke rült bör -
tön be, akit kül föl di adós sal szem be -
ni kö ve te lés be je len té se el mu lasz tá -
sá nak vád já val két évi bör tön re és

mel lék bün te té sek re ítél tek. Azon -
ban az iga zi ok az egy ház au to nó mi -
á já nak, az egy há zi is ko lák nak a tán -
to rít ha tat lan vé del me zé se volt, nem
pe dig az úgy ne ve zett va lu ta ügy.

Mind szenty Jó zsef esz ter go mi ér -
se ket 1948. de cem ber 26-án tar tóz -
tat ták le, és kon cep ci ós per ben – em -
ber te len kín zá sok után – a de mok -
ra ti kus ál lam rend meg dön té sé re irá -
nyu ló bűn tett mi att élet fogy tig lan ra
ítél ték. A nagy per ta lán egyet len iga -
zi vád pont ja az le he tett vol na, hogy
a prí más meg akar ta aka dá lyoz ni,
hogy a Szent Ko ro nát az ame ri ka i ak
a ma gyar kor mány nak vissza ad ják.

* * *

Bün te té sé nek egy ré szét Or dass ti -
zen öt ka to li kus pap tár sa sá gá ban, ve -
lük a leg na gyobb egyet ér tés ben a sze -
ge di Csil lag bör tön ben, il let ve a vá ci
fegy ház ban töl töt te. Ko sár fo nás sal
fog lal koz tak. 

Mind szenty ki hall ga tá sa sú lyos
fi zi kai bán tal ma zá sok, az egyé ni sé -
ge meg tö ré sé re irá nyu ló ká bí tó sze -
res ke ze lés, so ro za tos meg aláz ta tá -
sok kö ze pet te zaj lott. Ma ga a tár gya -
lás is sú lyos sza bály ta lan sá gok kö ze -
pet te ment vég be, az íté let nek pe dig
– Or das sé hoz ha son ló an – sem mi
kö ze nem volt a va lós té nyek hez.

Ki sza ba du lá sa után Or dasst, tör -
vény te len el já rás ban, az egy ház kü -
lön bí ró sá ga 1950. áp ri lis 1-jén hi va -
tal vesz tés re ítél te, ez vé get ve tett
min den egy há zi el len ál lás nak. (…)

Az evan gé li kus egy há zi el len ál lás
össze om lá sá nak több oka is volt.
Ta lán a leg lé nye ge sebb do log az ál -
lam ré szé ről erő sö dő ter ror, amely
eg zisz ten ci á li san fe nye get te meg a
rend szer rel és az új, úgy ne ve zett
„ha la dó” egy há zi ve ze tő ség gel szem -
be sze gü lő lel ké sze ket. (…)

A má sik ok a hely te len teo ló gi ai
né ze tek el bur ján zá sa volt. (…) A
re for má tus és az evan gé li kus egy ház -
ban a szol gá lat, il let ve a dia kó nia teo -
ló gi á ja egy faj ta ideo ló gi ai sze rep kört
töl tött be. (…)

Or dass La jos a bör tön bün te té se le -
töl té se után – mi u tán ked vez ményt
nem kért – tel jes vissza vo nult ság ban
élt 1956 nya rá ig. (…) 

Mind szenty Jó zsef a vá ci fegy -
ház ban em ber te len kö rül mé nyek
kö zött töl tött bün te té se után Püs pök -
szent lász lón, il let ve Fel ső pe tény ben
volt há zi őri zet ben.

A Sztálin vissza élé se it fel tá ró szov -
jet XX. párt kong resszu st kö ve tő en
ha zánk ban is el in dult az er je dé si fo -
lya mat. Ek kor mint egy hu szon há -
rom ezer tör vény te len íté let fe lül -
vizs gá la tá ra ke rült sor, így Or dass re -
ha bi li tá ci ó já ra is. 

Mind szenty nem ré sze sült re ha bi -
li tá ci ó ban, mert őt 1956. ok tó ber
30-án sza ba dí tot ták ki fel ső pe té nyi
ra bos ko dá sá ból. Pallavicini őr nagy
vé gez te ezt a szol gá la tot, ezért őt ké -
sőbb ki vé gez ték. 

Or dass La jos és Mind szenty Jó zsef
no vem ber 2-án, il let ve 3-án szó lalt
meg a sza bad ma gyar Kos suth rá di -
ó ban. Mind ket te jük rá dió szó za ta ol -
vas ha tó a SzépfalusiIstván ál tal szer -
kesz tett, Mitcselekedjünk? cí mű ki -
ad vány ban (Úti társ, Os lo–Bécs, 1963)
(…)

* * *

1956. no vem ber 4-én az
orosz csa pa tok meg adás ra
szó lí tot ták fel a ma gyar Par -
la ment ben lé vő ket. Mind -
szenty ek kor me ne kült az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok
kö vet sé gé re; Eisenhower
ame ri kai el nök fél órán be -
lül meg ad ta ne ki a po li ti kai
me ne dék jo got. Ti zen öt éven
ke resz tül ma radt a kö vet sé -
gen, csak 1971. szep tem ber
28-án hagy ta el. 

Előbb Bécs be, majd Ró -
má ba ment, ké sőbb a bé csi
Páz mán eum ban ta lált ál lan -
dó lak he lyet. In nen kezd te el
az után gon doz ni a vi lág
szám ta lan or szá gá ban élő
ma gyar ka to li ku so kat.

Or dass – Váradi Lajos
bu da vá ri es pe res ta ná csá ra –
meg lá to gat ta Mind szentyt.
Az idő rö vid sé ge mi att azon -
ban szó sem le he tett ar ról,
hogy hosszabb tár gya lást
foly tas sa nak egy más sal. (…) Ezt a rö -
vid ta lál ko zást hasz nál ta fel Mihályfi
Ernő evan gé li kus egye te mes fel ügye -
lő ar ra, hogy az 1957 no vem be ré ben
az ál lam ha ta lom mal tör tént evan gé -
li kus tár gya lá sok meg fe nek lé se kor
Or dasst mind szentyz mus sal vá dol -
ja meg. (…)

Mi köz ben Mind szenty Jó zsef az
ame ri kai nagy kö vet sé gen tar tóz ko -
dott, és a ma gyar ka to li kus egy ház -
ban meg in dult a vissza ren de ző dés,
aköz ben az evan gé li kus egy ház ban –
Or dass La jos má so dik ak tív püs -
pök sé gé nek kö szön he tő en – egy
majd nem re for má ci ói mé re tű bel ső
meg úju lás ment vég be, amely teo ló -
gi ai, sze mé lyi, struk tu rá lis vál to zá sok
tö me gét hoz ta ma gá val. (…) 

An nak, hogy ez a kor szak csak na -
gyon rö vid ide ig tar tott, több oka is
volt. A leg fon to sabb a bel ső, egy há -
zi elé ge det len ke dő erők meg je le né -
se és az ál lam ha ta lom ál tal tör té nő
tá mo ga tá sa; kül ső té nye ző volt a
moszk vai ke mény egy ház po li ti kai
vo nal rá eről te té se a töb bi szo ci al is -
ta or szág egy ház po li ti kai szer ve ze -
te i re.

Or dasst vé gül ha tal mi szó val tá vo -
lí tot ták el. Utó la gos re ha bi li tá ci ói
so rán az de rült ki, hogy har minc há -
rom éven át ő volt a le gi tim püs pök,
de tény le ges hi va ta lát alig öt évig gya -
ko rol hat ta.

* * *

Az ál lam ha ta lom mind Or dass, mind
Mind szenty meg ürült he lyé re meg -
pró bál ta a ma ga em be re it ül tet ni. Ez
Or dass ese té ben már 1958. no vem -
ber 4-én si ke rült, ek kor ik tat ták püs -
pö ki hi va ta lá ba KáldyZoltán pé csi
es pe rest. (…)

Mind szenty bí bo ros ha son ló kép -
pen járt, ő a Ca sa ro li-fé le egy ház po -
li ti ka ál do za ta lett. A ma gyar kor -
mány am nesz ti át adott ne ki, ő azon -
ban ezt nem fo gad ta el, mond ván,

hogy a jus tiz mord jó vá té te le csak re -
ha bi li tá ció le het. 
VI. Pál pá pa, aki Mind szentyt

1971 szep tem be ré ben már tír nak ki -
já ró tisz te let tel fo gad ta, 1973. no vem -
ber 1-jén – mi vel kap cso la ta it a ma -
gyar kor mánnyal sze ret te vol na meg -
ja ví ta ni – ar ra kér te őt, hogy mond -

jon le az esz ter go mi ér se ki tisz té ről
és a prí má si mél tó ság ról. Er re azon -
ban a prí más nem volt haj lan dó.
(…) A pá pa Mind szenty til ta ko zá sa
el le né re 1974-ben meg üre se dett nek
nyil vá ní tot ta az esz ter go mi ér se ki
szé ket. (…)

Mind szenty kül föl di tar tóz ko dá -
sa alatt a ma gyar kul tú rát, a na gyobb
össze tar tást és a jö vő be ve tett hi tet
erő sí tet te né met or szá gi, por tu gá li -
ai, ang li ai, ka na dai, észak- és dél-
ame ri kai, auszt rá li ai, új-zél an di út -
jai so rán. A hit és az egy ház sza bad -
sá gá ért foly ta tott küz del me, sok éves
rab sá ga, majd hosszú szám űze té se,
va la mint az el vei mel let ti ki tar tás
olyan te kin télyt és meg be csü lést
szer zett szá má ra, amellyel emig ráns
az el múlt negy ven év ben nem di cse -
ked he tett.

Mind szenty Jó zsef 1975. má jus 6-án
vá rat la nul el hunyt. Holt tes tét ide ig -
le ne sen az auszt ri ai Ma ria zell ben
he lyez ték el a vég ren de le té ben meg -
fo gal ma zott uta sí tá sá nak meg fe le lő -
en: „Ha az is ten te len kom mu niz mus
csil la ga a Ma gya rok Nagy asszo nya és
Szent Ist ván ma gyar egé ről le hull, vi -
gyék te te me met az esz ter go mi ba zi -
li ka krip tá já ba.” Ez a kí ván sá ga 1991-
ben tel je sült. 

Or dass La jos húsz évig tar tó bel -
ső emig rá ció után halt meg. 1978. au -
gusz tus 18-án tör tént te me té se –
ren del ke zé sé nek meg fe le lő en – sze -
rény kö rül mé nyek kö zött zaj lott le a
Far kas ré ti te me tő ben. Nem volt
gyász je len té se sem, az em be rek csak
egy más tól ér te sül tek a te me tés idő -
pont já ról. (…) 

* * *

Vé ge ze tül ar ra a kér dés re kell vá laszt
ke res nünk, mi volt az oka an nak,
hogy bár mind a két egy ház fő az
evan gé li um ural má ért küz dött, még -
sem si ke rült ne kik eb ben a küz de -
lem ben szo ro sabb együtt mű kö dést

ki épí te ni, mind ket te jük kü lön-kü -
lön vív ta meg a ma ga har cát.

1945–47 kö zött ad va volt a há rom
tör té nel mi egy ház kö zött az úgy ne -
ve zett „bel ső szo li da ri tás” gon do la -
ta. A gon do la tot RavaszLászló re for -
má tus püs pök ve tet te fel, a lé nye ge
pe dig az volt, hogy mind a há rom

egy ház elő ször meg pró bál ja
meg ta lál ni a ma ga sa ját teo -
ló gi ai, ekk lé zio ló gi ai, struk tu -
rá lis út ját, és ez után pró bál -
nak az ál lam ha ta lom mal
szem be ni ma ga tar tá suk ban
egy kö zös fron tot ki ala kí ta ni. 

Ra vasz Lász ló nak, Mind -
szenty Jó zsef nek és evan gé li -
kus rész ről RaffaySándornak,
KapiBélának és Or dass La -
jos nak si ke rült en nek a bel ső
szo li da ri tás nak han got ad ni.
A leg na gyobb ered mé nye en -
ne k a gon do lat nak az lett,
ami kor 1947-ben a há rom
tör té nel mi egy ház nak egy -
más sal össze fog va si ke rült
meg ak adá lyoz ni a kö te le ző
hit ok ta tás – a kis gaz da párt
ál tal fel ve tett – el tör lé sét. A
tan könyv ki adás ügyé ben is
tör tén tek ese ti együtt mű kö -
dé sek. (…)

Or dass a ma ga ré szé ről a
ke resz tyé nek együtt mű kö dé -
sét il le tő en olyan terv ben
gon dol ko dott, amely nek ré -

vén az ál lam mal kö ten dő egyez mé -
nyek idő pont ját el odáz ta vol na. En -
nek ér de ké ben üze ne tet kül dött –
VarghaSándor fő tit kár út ján – a re -
for má tu sok nak, hogy ne si es se nek
annyi ra az ál lam mal tör té nő meg -
egye zés ben. A re for má tus egy ház
ak ko ri hang adói – BereczkyAlbert-
tel az élen – nem hall gat tak az üze -
net re. Ha a nagyob bik pro tes táns
egy ház jobb pél dát adott vol na, az
dön tő tá mo ga tást je le n tett vol na a
má sik két tör té nel mi egy ház szá -
má ra is. 

Az úgy ne ve zett „bel ső szo li da ri tás”
gon do la ta Ra vasz Lász ló, Mind -
szenty Jó zsef és Or dass La jos vég le -
ges ki kap cso lá sá val tel je sen el tűnt a
tör té nel mi egy há zak éle té ből. He lyet -
te mind a há rom tör té nel mi egy ház
„sa ját út ra” tért. (…)

Mind szenty két ség kí vül a 20. szá -
za di egy ház tör té ne lem egyik ki emel -
ke dő sze mé lyi sé ge volt. (…) A bí bo -
ros a sza bad ság és az em be ri jo gok
szim bó lu ma is lett. A har cot az zal a
tu dat tal vál lal ta, hogy be kö vet kez het
az, hogy en nek a küz de lem nek a
vér ta nú ja le het. Ami kor XII.Pius pá -
pa át ad ta ne ki a bí bo ro si ka la pot, ak -
kor fi gyel mez tet te is er re. 

Te me té sén Ma ria zell ben König
bí bo ros azt mond ta: „Már tír volt, aki
cso dá la tos helyt ál lás sal vi sel te a testi
és lel ki szen ve dé se ket, egy há zá hoz és
né pé hez min dig hű en. Egy olyan
kor szak nak volt a vér ta nú ja, amely -
ben új már tír tí pust te rem tett az
ideo ló gi ai és po li ti kai okok ból tá madt
val lás ül dö zés.”

Or dass La jos az alá za tos szen ve -
dés pél da ké pe lett. Így írt er ről: „Éle -
tem ér tel me az lett, hogy ér ted és ve -
led szen ved het tem. Úgy le het: az
em be rek éle tem csőd jé nek és gya lá -
za tá nak te kin tik a raj tam eset te ket.
Én áld lak, Uram, hogy ke reszt fád tö -
vé be ál lí tot tál. Most már tu dom:
ezért kel lett él nem.”

Megalkuvásnélkülahitésazegyházszabadságáért
Amártírsorsúevangélikuspüspökésakatolikusbíboroséleténekpárhuzamai

b Vi lág szer te meg em lé kez tek az idén MindszentyJózsefről(képünkön)
szü le té sé nek száz hu sza dik év for du ló ja al kal má ból. A már tír sor sú esz -
ter go mi bí bo ros ér sek, her ceg prí más élet pá lyá ja nem egy te kin tet ben
pár hu zam ba ál lít ha tó OrdassLajos evan gé li kus püs pö ké vel – ez de -
rül ki dr.BoleratzkyLóránd nyu gal ma zott ügy véd, egye te mi ma gán -
ta nár ta nul má nyá ból. Az írás, amely ből az aláb bi ak ban rész le te ket köz -
lünk, tel jes ter je del mé ben a szer ző Életformálók cí mű, ma gán ki adás -
ban 2007-ben Bu da pes ten meg je lent kö te té ben ol vas ha tó.
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b Denis Hurley dur ba ni ér sek
2001-ben egy ma gyar te le ví zi ós
stáb nak adott in ter jút. Az idős
fő pap töb bek kö zött be szélt
MindszentyJózseffel va ló ba rát -
sá gá ról, s el mond ta, ho gyan cse -
rélt gyű rűt a ma gyar her ceg prí -
más sal.

„Egy vi lá got rejt az or szág” – jel lem -
zik gyak ran a Dél-af ri kai Köz tár sa ság
pol gá rai ha zá ju kat, utal va a táj és a tár -
sa da lom sok szí nű sé gé re. Ezt a vé le -
ményt ál ta lá ban az or szág ba lá to ga -
tó kül ho ni ak is vall ják. Má sok nak e
föld ről a lab da rú gó-vi lág baj nok ság, az
idő seb bek nek pe dig az apart heid jut
eszé be. Pe dig az or szá got Af ri ka leg -
gaz da gabb ál la ma ként tart ják szá -
mon, amely azon ban ezer nyi na pi
gond dal küzd, s pol gá rai meg ta pasz -
tal hat ják, hogy a de mok rá cia meg lé -
te nem biz to sít ja au to ma ti ku san min -
den ki szá má ra a jó lé tet.

2001-ben egy ma gyar te le ví zi ós
stáb bal Kwa Zu lu-Na tal tar to mány fő -
vá ro sá ban, Af ri ka leg na gyobb ki kö -
tő jé ben, Dur ban ben for gat tunk. A
hét moz gal ma san telt: fil mez tünk a
Hluh lu we-Um fo lo zi Nem ze ti Park -
ban, meg is mer ked tünk az egy kor
szebb na po kat lá tott zu lu fal vak szí -
nes, tu ris ta csa lo ga tó éle té vel, s be pil -
lant hat tunk a ma gyar emig rá ció hét -
köz nap ja i ba is. A fá rasz tó hét vé gét
a pi he nés nek szen tel tük. Va sár nap lé -
vén a dur ba ni ka ted rá list ke res tük fel. 

A temp lom va ló sá gos kis szi get a
met ro po lis in di ai ne gye dé ben, s nem
messze áll a dé li fél te ke leg na gyobb
me cset jé től. A mi se előtt be tér tünk a
sek res tyé be, kér ve az il le té kes en ge dé -
lyét a for ga tás hoz. Ma gas, szi kár, idős
atya fo ga dott, s ked ve sen meg en ged -
te, hogy a ka me ra szá má ra ide á lis
kó rus ról kö ves sük az is ten tisz te le tet. 

A mi se kez de té re a temp lom szín -
ül tig meg telt. A szer tar tás han gu la -
ta erő sen el ütött a ba rokk egy ház ban
meg szo kot tól. A tra di ci o ná lis dal la -
mo kat a hí vők szé les gesz tu sok kal ad -
ták elő, s a szin te tán co ló tö meg azt
sej tet te, hogy Dur ban ben a he lyi
kul ti kus gyö ke rek sze lí dül tek a ke -
resz tény ség be. 

A mi sét a sek res tyé ben ben nün ket
fo ga dó, ked ves idős úr mond ta bí bo -
ro si öl tö zet ben, s ek kor tud tuk meg,
hogy ven dég lá tónk De nis Hur ley
ér sek volt. A nyolc van öt éves fő pap
a la kos ság kö ré ben nagy tisz te let nek
ör ven dett, a fe hér hí vek nagy tu dá -
sá ért, köz vet len sze mé lyi sé gé ért ked -
vel ték, a fe ke te la kos ság pe dig mint
az apart heid egyik leg mar kán sabb el -
len fe lé re te kin tett fel rá.

A mi se vé gez té vel is mét be tér tünk
a sek res tyé be, hogy kö szö ne tet
mond junk a szer tar tás nem min -
den na pi él mé nyé ért. 

Az ér sek szí ve sen vá la szolt kér dé -
se ink re, s jó ven dég lá tó ként sze mé lye -
sen mu tat ta meg a temp lo mot. Út köz -
ben ma gya rá zott, be szélt a hit élet ről,
el mond ta, hogy a II. va ti ká ni zsi nat
vál to zá sai nyo mán zu lu és an gol nyel -
ven mi sé zik. Em lí tet te szer te ága zó
mun ká ját, a hit ok ta tás ne héz sé geit és
az egy re erő sö dő szo ci á lis gon do kat.
Büsz kén me sél te, hogy ti zen há rom
éve mű kö dik be teg gon do zá si ala pít -
vá nyuk, amely nek mun ká já ba be -

von ják a rá szo ru lók csa lád tag ja it is; ez -
zel a kez de mé nye zés sel a ne héz sor -
sú la kos ság élet kö rül mé nye in kí ván -
nak ja ví ta ni. Vé le mé nye sze rint a ka -
to li kus egy ház nak – az egy sze rű plé -
bá ni ák tól a fő pa po kig – a for ron gó
tár sa da lom ban egy faj ta bé ke misszi ót
is be kell töl te nie. 

Mi előtt el kö szön tünk az ér sek től,
meg je gyez te, hogy na gyon sze reti a
ma gya ro kat. Sza va it csu pán ud va ri as
gesz tus nak te kin tet tük, de ő foly tat ta
mon dan dó ját, s Mind szenty Jó zsef
her ceg prí más hoz fű ző dő ba rát sá gá ról
is em lí tést tett. El me sél te: az uj ján lát -
ha tó gyű rű a her ceg prí má sé volt. 

A te le ví zi ó sok ta más ko dó mo so lyá -
ra le húz ta uj já ról a gyű rűt, s meg néz -
het tük a be le vé sett írást, amely bi zo -
nyí tot ta ere de tét: Card.JosephusMind-
szenty. Ek kor új ra ki vet tük tar tó já ból
a ka me rát, s kér tük, hogy ossza meg a
né zők kel a gyű rű tör té ne tét:

„Ami kor Mind szenty bí bo ros Dur -
ban ben meg lá to gat ta az itt élő ma gyar
kö zös sé get, ész re vet tem, hogy azt a
gyű rűt hord ja, ame lyet a II. va ti ká ni
zsi nat után VI.Pál pá pá tól ka pott, no -
ha nem volt ott a zsi na ton. Lát tam,
hogy a gyű rűt még nem iga zít tat ta az
uj já ra, ezt ugyan is min den püs pök nek
ma gá nak kel lett el vé gez tet nie. Meg -
kér dez tem az okát, és ő idő hi ány ra hi -

vat ko zott. Fel aján lot tam, pró bál ja fel
az enyé met, s ki de rült, hogy mind ket -
tőnk nek a má sik gyű rű mé re te az
ide á lis, így cse rél tünk. Az óta is büsz -
kén vi se lem a bá tor, állhatatos magyar
bíboros aján dé kát.”
IfyGéza ba la ton feny ve si plé bá nos

1973 no vem be ré ben, Mind szenty Jó -
zsef lá to ga tá sa ide jén Dél-Af ri ká -
ban a Ca ri tas se gély szer ve zet mun -
ká ját se gí tet te. A fő pász tor lá to ga tá -
sá ra így em lé ke zik:

„A her ceg prí mást az or szág ba a dél-
af ri kai ka to li kus püs pö ki kon fe ren cia
hív ta meg. Jo han nes burg re pü lő te ré -
re ér ke zett, s az or szág ve ze tői mint a
kom mu niz mus nagy el len fe lét szí vé -
lye sen fo gad ták. BalthazarJohannes
Vorstermi nisz ter el nök szin te fu tott a
fő pap elé, s Mind szenty kör út ját is
meg kü lön böz te tett fi gye lem kí sér te.
Az or szág ban élő ma gya rok is nagy
ová ci ó val vár ták, ma gyar zász lók lo -
bog tak, ma gyar nép vi se let be öl tö zött
le á nyok kö szön töt ték a je les ven dé get.

A re pü lő té ri rög tön zött saj tó tá jé -
koz ta tón meg mu tat ko zott a nagy
ma gyar egy ház po li ti kus hu mo ra is.
Egy új ság író fel tet te a kér dést, mi a
kü lönb ség a bar na és a vö rös dik ta -
tú ra kö zött. Mind szenty el gon dol ko -

zott, s no ha az ame ri kai kö vet sé gen
töl tött évek alatt ki vá ló an meg ta nult
an go lul, még is HarangozóFerenchez,
egy ko ri za la eger sze gi káp lán já hoz,
mun ka tár sá hoz for dult, hogy szó
sze rint for dít sa a kö vet ke ző ket: Akét
diktatúraolyan,mintmikorazeben
gubátcserélnek.

A bí bo ros lá to ga tá sa i nak meg volt
a kö tött rend je: két mi sét ce leb rált, az
egyi ket an go lul, a má si kat pe dig ma -
gyar nyel ven. Ez után fo gad ta az ott
élő ma gya ro kat. Az emig rá ció ter mé -
sze te sen igen he te ro gén volt, egye sek
a há bo rú után, má sok 1956-ban te le -
ped tek le az or szág ban. No ha a fő pap
már túl volt a nyolc va na dik évén,
még is nagy tü re lem mel, fá radt sá got
nem is mer ve be szél ge tett hon fi tár sa -
i val. Meg hall gat ta bú ju kat, bá na tu kat,
ha tu dott, ta ná cso kat adott, s ter mé -
sze te sen gyón ta tott is. Nagy tisz te let -
nek ör ven dett, em lék szem, egyik
ma gyar hí ve »Fő ma gas sá gos Uram -
nak« szó lí tot ta.

A dur ba ni lá to ga tás kü lö nö sen
be cses volt szá má ra. Egy részt Hur -
ley bí bo ros sal jó ba rát ság ban volt –
ezt mu tat ja a gyű rű cse re is –, más -
részt a ven dég lá tó kü lön le ges meg -
le pe tést is tar to ga tott szá má ra. A ja -
va részt zu lu hí vek ből ál ló szé kes egy -
há zi ének kar meg ta nul ta a ma gyar

him nuszt, s ez zel ked ves ke dett a
már tír fő pap nak. Há rom év vel ké -
sőbb, egye te mis ta ko rom ban egy sze -
mesz ter nyi időt új ból Dél-Af ri ká ban
töl töt tem, s Dur ban ben fel ke res tem
a ked ves ven dég lá tót. El be szél get -
tünk, s új ból meg kö szön tem ne ki a
ne mes gesz tust.”

A Dél-Af ri ká ban for ga tott fil met
több te le ví zió is mű so rá ra tűz te, és si -
ke re nyo mán a kö vet ke ző év ben is -
mét a sok szí nű or szág ban for gat hat -
tunk. Dur ban ben lak tunk, s a va sár -
na pot is mét a ka ted rá lis ban kezd tük.
Mi se után fel ke res tük Hur ley ér se ket,
és át ad tuk ne ki az elő ző év ben for ga -
tott film ka zet tá ját. Ven dég lá tónk
me leg sza vak kal kö szön te meg aján -
dé kun kat. 

2004-ben ér te sül tünk a bí bo ros
ha lá lá ról. De nis Hur ley a hu sza dik
szá zad má so dik fe lé nek leg je len tő -
sebb dél-af ri kai egy há zi ve ze tő je
volt. 2004. feb ru ár 28-án te met ték el
a dur ba ni ka ted rá lis Mi asszo nyunk-
ká pol ná já ban. Uj ján Mind szenty
gyű rű je van, mint ahogy az utol só
her ceg prí mást Hur ley gyű rű jé vel
he lyez ték 1991-ben Esz ter gom ban
örök nyu ga lom ra.

g CsEr mák Zol tán

A Z ulu ének k Ar é S A M Ag YAr HiMnuSZ

MindszentygyűrűjeAfrikában
PetényiKatalin és KabayBarna kö -
zel múlt ban be mu ta tott do ku men -
tum film je, a Szigorúanellenőrzöttéle-
tek az er dé lyi egy ház ül dö zés tör té ne -
té ről mu tat be meg rá zó rész le te ket.
A film két meg ha tá ro zó egy há zi sze -
mé lyi ség, MártonÁron gyu la fe hér -
vá ri ró mai ka to li kus püs pök és Tőkés
László egy ko ri te mes vá ri re for má tus
lel kész sor sán ke resz tül ta nús ko dik
ar ról, hogy a kom mu nis ta ro mán ál -
lam tit kos szol gá la ta, a hír hedt Se cu -
ri ta te ho gyan igye ke zett el len őr zé se
alá von ni az egy há zak éle tét. 

Az al ko tók né hány év vel ez előtt a
ma gyar or szá gi tit kos szol gá lat és az
egy há zak kap cso la tá ról ké szí tet tek
fil met Ügynökökéshitvallók cím mel.
Fil mes esz kö ze ik vissza kö szön nek
új al ko tá suk ban, de ez egy ál ta lán
nem vá lik a mű ká rá ra.

Ha ta lom ra ke rü lé sük után a ro -
mán kom mu nis ták úgy dön töt tek,
hogy a ro mán or to dox egy há zon kí -
vül az összes töb bi egy ház mű kö dé -
sét szo ros el len őr zés alá von ják. A
dön tés nem csak a ma gya ro kat és
né me te ket – ka to li ku so kat, re for má -
tu so kat, evan gé li ku so kat, uni tá ri u so -
kat – érin tet te hát rá nyo san, ha nem
a dön tő több ség ben ro mán nem ze -
ti sé gű gö rög ka to li ku so kat is. Az or -
to do xok kal va ló egye sí tést el uta sí tó
hat gö rög ka to li kus püs pö köt bör tön -
be zár ták, kö zü lük csak egy sza ba dult
ki hu szon egy esz ten dő múl va, öten
az em ber te len bör tön kö rül mé nyek,
a na pi bán tal ma zá sok, kín zá sok ál -
do za ta i vá vál tak.

A le írt szó ke vés ar ra, hogy ér zé kel -
tes se, mi lyen kö rül mé nyek kö zött
szen ved tek az 1950-es, ’60-as évek ben
be bör tön zött lel ké szek, püs pö kök.
A film ké szí tői döb be ne tes kép so ro -
kat ké szí tet tek Ji la va és Má ra ma ros -
szi get bör tön épü le te i ről, el ha gyott
cel lá i ról. A ki vég ző tér be ton fa lá ban
még ma is lát ha tó ak a fegy ve rek lö ve -
dé kei. Ta lán azok nak volt „sze ren csé -
sebb” sor suk, akik kel a ha lá los íté let
sor tü ze vég zett, nem a bör tön őrök és
val la tó tisz tek ke gyet len sé gei. 

Már ton Áron püs pök sem ke rül -
te el a bör tönt. 1945 után a ro mán ha -
tó sá gok nál til ta ko zott a gö rög ka to -
li ku sok el le ni tá ma dá sok, az egy -
ház bel ügye i be va ló ál la mi be avat ko -
zás, az is ko lák ál la mo sí tá sa el len.
Nem volt haj lan dó alá ír ni sem mi fé -
le egyez ményt az ál lam mal. Nép sze -
rű sé gé ről, a bér ma út ja in őt fo ga dó tö -
me gek ről ar chív fény ké pek és film -
fel vé te lek ta nú skodnak. 

A püs pök 1949-től 1955-ig volt
bör tön ben. Az egy ház me gye irá nyí -
tá sát tit kos or di ná ri u sai vet ték át,
azon ban rá juk is a be bör tön zés, né -
hány eset ben a ki vég zés várt. A ma -
gyar egy ház ból is is mert bé ke pa -
pok ve ze té sé vel a ka to li kus egy ház
egy ré sze ki egye zett az ál lam mal. Az
ál la mi ér de ke ket ki szol gá ló bé ke pa -
pok egy ré sze a Se cu ri ta te ügy nö ke
volt. A tit kos szol gá lat Már ton Áron
min den moz du la tá ról is ér te sült ügy -
nök nek be szer ve zett hely nö ké nek
je len té sei ré vén.

1955-ben nem csak hí vei, de be -
szer ve zett ügy nö kök is vár tak a
vissza té rő püs pök re. Meg fi gye lé sét
az is meg könnyí tet te, hogy 1956-tól
1967-ig nem hagy hat ta el a gyu la fe -
hér vá ri püs pö ki pa lo tát. Ügy nö kök
ak tív se gít sé gé vel el len őriz ték le ve -

le zé sét, te le fon ja it, dol go zó szo bá já -
ba pe dig le hall ga tó ké szü lé ket he -
lyez tek el. A meg tör he tet len püs pök
nem zet kö zi nyo más ra 1967 után
hagy hat ta el a püs pö ki pa lo tát, és
szol gál ha tott 1980-as nyu ga lom ba
vo nu lá sá ig. Nyug dí ja zá sa után né -
hány hó nap pal ér te a ha lál.

A hat va nas évek kö ze pé től a fi zi -
kai ter ror eny hü lé sé vel pár hu za mo -
san erő sö dött az egy há zak éle té nek
bel ső kont roll ja a be szer ve zett ügy -
nö kök mű kö dé se ré vén. A re for má -
tus egy ház egyik püs pö ke, a kö zös
pro tes táns teo ló gia több pro fesszo -
ra a Se cu ri ta te ügy nö ke volt. Az ő
köz re mű kö dé sük kel moz dí tot ták el
egy há zi ál lá sa i ból Tő kés Lász ló édes -
ap ját, TőkésIstvánt.

Tő kés Lász lót már teo ló gus ko rá -
tól meg fi gyel te a Se cu ri ta te. A tit kos -
szol gá lat ügy nö ke i ként be szer ve zett
elöl já rói min dent meg tet tek azért,
hogy lel ké szi mű kö dé si te rü le tét a le -
he tő leg szű kebb kör re kor lá toz zák. 

A film meg rá zó je le ne te, ami kor
Tő kés Lász ló el me sé li, ho gyan mu -
ta tott be test vé ré nek, Eszternek egy
szim pa ti kus fi a tal em bert. A fi a tal em -
ber Tő kés Lász ló só go ra lett – és a Se -
cu ri ta te ügy nö ke ként a csa lád leg bel -
ső tör té né se i ről is rend sze re sen tá jé -
koz tat ta meg bí zó it. A tit kos rend őr -
ség így ér te sült ar ról, Tő kés ho gyan
tá jé koz tat ja a nyu ga ti köz vé le ményt
a Cea uș es cu-dik ta tú ra egy ház- és
ma gyar el le nes lé pé se i ről. 

A Se cu ri ta te ener gi át, pénzt, mun -
ka erőt nem kí mél ve min dent meg tett
Te mes vár lel ké szé nek tel jes el len őr -
zé sé ért. A tör té net vé gét is mer jük:
1989 vé gén a Tő kés Lász ló val szo li -
da ri tást vál la ló tö me gek el len ál lá sa
nyo mán bor zasz tó vér ál do zat árán
na pok alatt om lott össze Cea uș es cu
gyű lölt rend sze re.

A más fél órás film ha tá sá ra a né -
ző ben is mét meg erő sö dik az az időn -
ként meg-meg in gó meg győ ző dés,
hogy a pol gá ri de mok ra ti kus rend -
szer leg rosszabb ar ca sem ha son lít -
ha tó ah hoz az iszo nyat hoz, ame lyet
a kom mu nis ta dik ta tú rák hoz tak
lét re Eu ró pa bol dog ta la nab bik fe lén. 

Hi ány ér zet azért ma radt ben nünk.
Amennyi re jól és össze fo got tan meg -
is mer het jük a ro mán kom mu niz -
mus ki ala ku lá sá nak hát te rét, annyi -
ra hi á nyos és eset le ges a Cea ușes cu-
dik ta tú ra be mu ta tá sa. Az al ko tók
szán dé kuk sze rint a ro mán kom -
mu niz mus tit kos szol gá la ti egy ház ül -
dö zé sé nek tel jes ke reszt met sze tét
akar ták be mu tat ni, de e he lyett két ki -
vá ló port ré fil met lát ha tunk, ame -
lyek mel lett a töb bi fel vil lan tott tör -
té net eset le ges ma rad.

Bár a nar rá tor ál tal el mon dott
tör té ne ti ada tok jól meg szer kesz -
tet tek, a fel ol va sott do ku men tum -
rész le tek meg győ ző ek, moz gal ma -
sabb le het ne a film, ha a kor tár sak és
a tör té nész szak ér tők gyak rab ban
meg szó lal tak vol na.

A film tör té ne tei is me rő sek: fi zi -
kai ter ror és ki fi no mult lel ki zsa ro lás,
el bu kás és hit val ló helyt ál lás tör té ne -
tei kí sé rik a ha zai egy há zak 20. szá -
za di tör té ne tét is. Le súj tó lát ni, hogy
a bru ta li tás és meg tö re tés tör té ne tei
in ter na ci o ná li sak, fel eme lő azon -
ban, hogy a helyt ál lás sem is mer
or szág- és fe le ke ze ti ha tá ro kat.

g KEr tész Bo tond

ASecuritate
ésazegyházak

HATÁRON INNEN ÉS TÚL
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E g y H á z  é S  z E n E  

A re for má ció hó nap já ban az Ezaza
nap! szer ve ző i nek si ke rült újat fel mu -
tat ni uk, ih le tett, tar tal mas im pul zu -
sok kal el lát ni uk a fesz ti vá lon részt ve -
vő hí vő kö zön sé get. A ha zai és nem -
zet kö zi ke resz tény ze nei élet elő adói
mind annyi an mély el hi va tott sá guk ról
tet tek ta nú bi zony sá got a mű sor ban
szö veg gel és ze né vel egy aránt ok tó ber
20-án a Papp Lász ló Bu da pest Sport -
aré na szín pa dán. 

A már év ti ze des múlt ra vissza te kin -
tő ren dez vény, ame lyet a nem ze tek fö -
löt ti össze tar to zás és az öku me né je gyé -
ben szer vez nek meg esz ten dő ről esz -
ten dő re, ne mes, fon tos és szük sé ges
misszió gyor san vál to zó nap ja ink ban.
A fi a ta lok – mert ki mon dat la nul is ők
a cél kö zön ség – val lá si kö zös sé gek hez
va ló tar to zá sa, kö tő dé se ár tal mak tól óv -
hat ja meg őket. Ami kor a mé dia saj nos
oly gyak ran nem az ér té ke ket köz ve tí -
ti, ha nem a tal mit áraszt ja ránk, fi gye -
lem re mél tó egy ilyen fesz ti vál, el kell
fo gad ni az ame ri kai tí pu sú show-ele -
mek kel meg tűz delt há la adó és di cső -
í tő nap lét jo go sult sá gát.

So kan gon dol ták úgy az idén is,
hogy va ló ban ezazanap: a Bu da pest-
sport aré na ok tó ber 20-án dél után
meg telt – a leg fel ső kar za tot ki vé ve –
a szer te az or szág ból, il let ve ha tá ra -
in kon túl ról ér ke zett kö zön ség gel.
László Viktor, a ren dez vény –

min den el is me rést meg ér dem lő – fő -
szer ve ző je nem pusz tán fel kon fe -
rál ta a fel lé pő ket: sza vai a sok ezer
wat tal dü bör gő ze ne mel lett is se gít -
sé get ad tak a fo lya ma tos imád ko zás -
hoz, a lel ki el mé lyü lés hez. A szer ve -
zés ben és a ren dez vény le bo nyo lí tá -
sá ban egyéb  ként mint egy öt száz
szín pa di sze rep lő és to váb bi öt száz
ön  kén  tes se gí tett, ta nú sít va össze tar -
to zá su kat, a kö zö sen ten ni vá gyást.

A fő att rak ció az öt órás, imád ko zás -
sal össze kö tött kon cert volt, me lyet
Ma gyar or szág leg na gyobb kó ru sa, a
fenn ál lá sá nak ti ze dik év for du ló ját ün -
nep lő Golgota gospelkórus nyi tott
meg. A jó né hány kül föl di és ma gyar -
or szá gi hely szín után a Gol go ta be éne -
kel te az aré nát is, jó han gu la tot te remt -
ve a to váb bi pro duk ci ók hoz.

Is me rős ként üd vö zöl te a kö zön ség
az est to váb bi ma gyar fel lé pő it is. A
deb re ce ni Dics-Suli ze ne kar és Csiszér
László tar tal mas ze nei és lel ki út ra -
va ló val szol gál ta a di cső í tést. A Laka-
tosPéter ál tal 2001-ben Is ten di cső -
í té sé nek szán dé ká val élet re hí vott
nyá ri di cső í tő is ko lát ala pí tá sa óta
fo lya ma to san nö vek vő ér dek lő dés
kí sé ri. Így a Dics-Su li ze ne ka rá nak
profi ze né szei a kon cer ten e misszi -
ós mun ká juk ból is íze lí tőt ad hat tak. 

Kü lön ki eme len dő Pintér Bélá-
nak és együt te sé nek fel lé pé se. Pin tér

a ma gyar ke resz tény könnyű ze ne
egyik ki emel ke dő elő adó ja és dal szer -
ző je; ének tu dá sa, tech ni kai fel ké -
szült sé ge és szö ve ge i nek ze nei for -
mák ba ön té se át ütő ere jű. Tő le szin -

te vál tás nél kül vet te át a szót, a he -
lyet Csisz ér Lász ló, és re mek pro duk -
ci ót nyúj tott. Az er dé lyi szár ma zá sú
éne kes ka rak te res, mű vé szi gi tár já -
té ká val, meg for mált szö ve ge i vel meg -
ör ven dez tet te a hall ga tó kat. El hi va -
tott elő adó, aki be jár ta Er délyt,  Dél -
vi dé ket és Ma gyar or szá got egy aránt.
Noel Richards, Tim Hughes és

MattRedman(lentbalra)– utób bi -
ak al ko tó tár sak is – ha son ló, még is
egyé ni stí lu sú gi tá ro sok, ze ne szer zők
és szö veg írók, mind annyi an a ke resz -
tény ze ne vi lág szer te is mert kép vi se -
lői. Hug hes a Wors hip Cent ral nem -
zet kö zi di cső í tő szer ve zet meg ala pí -
tó ja, s fel ada tá nak te kin ti a fi a tal
ge ne rá ció fi gyel mé nek fel kel té sét,
egy ház ba va ló be vo ná sát ke resz tény
szö ve gei és ze né je ál tal is. Ezt ezen az
es tén is bi zo nyí tot ta.

Matt Red man előtt a brit ze ne né -
hány éve be fu tott, fi a ta lok ból ál ló
sztár együt te se, nap ja ink rap-dance
stí lu sá nak egyik kép vi se lő je, az LZ7
(lentjobbra) lé pett szín pad ra. A küz -
dő té ren ál lók óri á si ová ci ó val fo gad -
ták a fél play back elő adást. Az LZ7
pro fesszi o ná lis, a leg mo der nebb hang -
szí nek ből ki ke vert és fül pró bá ló rit -
mu sok kal kí sért szö ve gei be mu tat ták,
hogy mi lyen nek lát ja az egy más iránti
sze re te tet, Jé zust, kör nye ző vi lá gun -
kat fi a tal ként LindzWest, az együt tes
front em be re. 

Az együt tes tag jai egy ke resz tény ka -
ri ta tív szer ve zet, a The Mes sage Trust
ré sze ként is ko lák ban lép nek fel, éven -
te több tíz ezer fi a tal hoz el jut tat va az
evan gé li um üze ne tét. A csa lá dok szét -
esé se, a lel ki tá masz nél küli fi a ta lok el -
kal ló dá sa rá irá nyí tot ta fi gyel mü ket
ar ra, hogy a ze né vel se gít sé get nyújt -

hat nak ezek nek az em be rek nek, irányt
mu tat hat nak az iga zi hit fe lé. Ahogy
West mond ta, ő Dél-Man ches ter ben
te szi, amit ten ni tud a sa ját, Is tent di -
cső í tő szö ve ge i re írt rap ze né jé vel.

Matt Red mant, a brit dal szö veg- és
könyv írót, ze nészt, gi tá rost már
vissza té rő fel lé pő ként üd vö zöl te a
kö zön ség, a fi a ta lok szin te vé gig az
elő adó val együtt éne kel ték a szá mo -
kat. Red man di cső í tő da la it sok száz -
ez ren néz ték, hall gat ták már élő ben
a vi lá gon; a mű vész mun ká ját szá mos
al ka lom mal el is mer ték a ze nei Do ve-
díj jal. A da lok – me lye ket Red man a
fe le sé gé vel kö zö sen ír – ar ra ta ní ta -
nak, hogy Is ten az élet nagy vi ha ra -
in is ke resz tül vi szi hí ve it. 

A sport aré ná ban ezen az es tén –
a kon cert zá rá sa ként – a leg is mer tebb
szer ze mé nye i ből nyúj tott át egy cso -
kor ra va lót. Ezek vol tak a prog ram
leg ben ső sé ge sebb, leg szebb pil la na -
tai. A si ke res prog ra mot mind ezek
után kö zös ima zár ta – több nyel ven,
még is kö zös gon do la tok kal.

Az Ezazanap! összes fel lé pő je Jé -
zus kö ve tő je volt; a mo dern kor hit -
té rí tői ők, akik a ze ne szár nyán vi szik
el a Bib lia ta ní tá sát hall ga tó ik hoz. Ki-
ki a sa ját, ma ga for mált ze nei vi lág -
ban a hí vő ként meg élt min den nap -
ja it is köz ve tít ve. 

Em lí tés re ér de mes a fel lé pők mö gött
fo lya ma to san ve tí tett, pro fin meg ter -
ve zett s az el hang zó ze nék kel össze -
han golt szí nes ké pi hát tér. Emel lett a
dal szö ve ge ket is fo lya ma to san le he tett
kö vet ni a for dí tá suk kal együtt, így a lel -
kes kö zön ség bár mi kor csat la koz ni tu -
dott az elő adók hoz, a töb bi ek kel együtt
át él ve a kö zös ének lés örö mét.

Ma gyar or szág szel le mi-lel ki meg -
úju lá sá ért zen gett a szín pad, a le lá -
tó a több ezer nyi em ber rel, akik hit -
tel és re ménnyel tá voz hat tak az idei
Ezazanap! vé gén. 

g HE tEssy Csa ba

vi SSZ A te k in té S AZ ide i eZ AZ A nAp!-r A

Rapésdance
Istendicsőítésénekszolgálatában

A har minc öt éves, két gyer me kes
fi a tal em ber si ke res pop ze nész ként
re mény te li nek tű nő ze nei jö vő előtt
állt, le mez szer ző dés sel a zse bé ben
– ami szá mos ze ne kar szá má ra csak
álom –, ami kor 2003-ban a ke resz -
tény pop ze ne fe lé for dult. 

Sok mun ká val és kis sze ren csé vel
ju tott el odá ig az ere de ti leg do bos és

ze ne ka r ala pí tó mu zsi kus, hogy az
egyik leg jobb ne vű ki adó nál há rom
CD-re szó ló szer ző dést kös sön. Ezek -
ből azon ban vé gül egy sem je lent
meg, mert Gi an ni egy spi ri tu á lis él -
mény ha tá sá ra úgy dön tött, hogy a
jö vő ben a stí lust meg tart va, de tar -
tal ma sabb szö veg gel áll a nagy kö zön -
ség elé: Is tent fog ja szol gál ni a mu -
zsi ká val. El ső – és ed dig az egyet len,
sa ját ne ve alatt meg je lent – nagy le -
me ze, az Állj le, elég! már en nek
szel le mé ben ké szült el. 

Mi vel kö zel ről is me ri a vi lá gi pop -
ipar és az úgy ne ve zett ce leb vi lág
visszás sá ga it, nincs po zi tív vé le -
ménnyel ró la.

– Lá tom azo kat a fi a ta lo kat, ti ni -
ket, akik nem tud ják ma gu kat el fo -
gad ni, mert ők nem ce le bek. Ró luk
nem ír nak az új sá gok, őket nem
mu tat ja a té vé. Sze ret ném ilyen kor el -
mon da ni ne kik, hogy nem fel tét le nül
igaz, amit a sztár vi lág mu tat ma gá -
ról. A tör té ne tek a bul vár la pok ban és
té vé mű so rok ban sok szor ki ta lál tak,
és csak a hír ve rést szol gál ják.

Összes sé gé ben úgy vé lem, a sztár -
vi lág töb bet árt a tár sa da lom nak,
mint hasz nál. Torz ér té ket köz ve tít a
fi a ta lok fe lé, az em be rek ben ha mis
kép ala kul ki ön ma guk ról, a szép ség -
ről, ar ról, mi ér té kes. A do log má sik
ol da la pe dig az, hogy min den ki ből le -
het „sztár”, hí res ség, ha más sal nem,
az ál tal, hogy má sok ki hasz nál ják bi -
zo nyos em be rek gyen ge sé ge it, aki ken
az tán ne vet ni le het – egy or szá got jó -
kedv re de rí te nek a so kak ál tal is mert
vic ces vi de ók. Bár én ér zem eb ben
azt a su nyi sá got, amellyel az ör dög
akar ja ne vet sé ges sé ten ni az em be -
re ket – fej tet te ki la punk nak Gi an ni.

El mond ta, hogy őt hi te sze rint
Is ten hív ta el a ke resz tény ze né lés re
jó pár év vel ez előtt. Nem csak da la i -
nak szö ve gei, ha nem élet vi te le is
gyö ke re sen át ala kult. Ki vo nult a zárt,
a kül vi lág szá má ra sej tel mes és ezért

ta lán von zó ze nei tár sa da lom ból, a
disz kók éj sza kai vi lá gá ból, ehe lyett a
ke resz tény ze né szek kö zös sé gét
igyek szik se gí te ni.

Je len leg mint a pün kös di egy ház
or szá gos ci gány misszi ó já nak mun ka -
tár sa jár ja az or szá got ige hir de tő
evan gé lis ta ként, emel lett má sok kal
együtt azon dol go zik, hogy te het sé ges

éne ke se ket, együt te se -
ket ku tas son és ka rol jon
fel. Pél da ként em lít he tő
a ba las sa gyar ma ti ci gány
gyü le ke zet gos pel csa pa -
ta, amely nek egy le mez -
re va ló hang anya gát ő
rög zí tet te, majd az or -
szá gos ci gány misszió és
a Re mény hír Ala pít vány
ál tal fenn tar tott bé ké si
stú di ó ban vé gez te el az
utó mun ká kat. Dol go -
zott együtt KalmárTa-
mással is, aki si ke res
rap ze né szi kar ri er jét
foly tat ja egy ide je, im -
már meg tért ke resz tény

ze nész ként. Al bu mán Gi an ni ze ne -
szer ző ként és két dal ban hát tér éne kes -
ként is köz re mű kö dött. 

Szin tén fel ka rol ták a szé kely hí di ci -
gány gyü le ke zet di cső í tő csa pa tát
vagy a haj dú had há zi Tü zes Szí vek ci -
gány együt test is. A cigány misszi o -
ná ri us SzilágyiRóbertnek dal la mos
rock ze nei al bu mot vet tek fel; a szö -
ve ge ket a fi a tal mu zsi kus ír ta, a ze -
né ket Gi an ni sze rez te. 

Eze ket a mo dern tech ni ká val rög -
zí tett al bu mo kat nem hoz zák ke -
res ke de l mi for ga lom ba, az in ter net -
ről tölt he tők le in gye ne sen, mert az
a cél juk, hogy mi nél töb bek hez el jus -
sa nak.

A bé ké si Ke gye lem Gyü le ke ze tet
és en nek di cső í tő csa pa tát erő sí tő
Gi an ni nak van nak még ter vei a ze -
ne te rén. Mi u tán az el múlt évek ben
in kább más ze ne ka rok és elő adók
ze nei anya ga in dol go zott, egy ide je
sa ját együt te se, a Gi an ni Pro ject
újabb CD-je is elő tér be ke rült, amely
vár ha tó an még az idén meg je le nik.
A tő le meg szo kott mo dern disz kó -
ze né re épü lő, ke resz tény szö ve gű
da lo kat tar tal maz majd, de az üze -
ne tek ki csit mé lyeb bek, el gon dol -
kod ta tób bak lesz nek. Az al bu mon a
ter vek sze rint egy an gol nyel vű dal
is he lyet kap, me lyet egy flo ri dai
gyü le ke zet ze né szei ír ná nak meg – a
ki kül dött szö veg könyv alap ján –, és
ők is ad ná nak elő. Így Gi an ni üze ne -
te egy vi lág nyel ven sok kal töb bek hez
tud majd el ér ni. 

– Az én pél dám mu tat ja, hogy Is -
ten bár kit tud hasz nál ni: volt DJ-ket
vagy ki gyó gyult dro go so kat, ta nu lat -
la no kat, tény leg bár kit. Va ló já ban ő
te szi ér té kes sé az em be re ket. Nem fe -
le ke ze tek ben kell bíz ni, fe le ke ze tek -
nek gyűj te ni a hí ve ket, ha nem Is ten
ki rály sá gá nak. Akár a ze nén ke resz -
tül is – szö ge zi le Pet ne há zi Gé za, az -
az Gi an ni.

g SzEg fű Ka ta lin

Celebléthelyett
keresztényevangélizáció

b „El tö kélt cé lom, hogy azo kat a ze né sze ket se gít sem ki tör ni, akik
egyéb ként so ha nem kap ná nak esélyt a meg szó la lás ra. Cé lom, hogy Ma -
gyar or szá got be tölt hes sük ke resz tény ze nék kel az ál tal, hogy a kal ló dó
te het sé ge ket fel ku tat juk, fel ka rol juk, és adunk ne kik egy esélyt” – nyi -
lat koz ta az EvangélikusÉletnekPetneháziGéza,az az Gianni.
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J.S.Bach kan tá tái iga zán az
is ten tisz te let ben szó lal hat -
nak meg, hi szen úgy ír ta
őket, hogy együtt lé le gez ze -
nek a li tur gi á val és az el -
hang zó mon da tok kal. 

A fe renc vá ro si evan gé li -
kus gyü le ke zet no vem ber
4-ei re for má ci ói is ten tisz -
te le tén Gémesi Géza kar -
nagy ve ze té sé vel a Buda-
pest-HegyvidékiKamaraze-
nekar nagy sze rű ze né szei a
fi a tal éne ke sek ből ál ló Fe-
rencvárosi Kántorátussal
kar ölt ve ad ták elő Bach Ein
festeBurg (BWV 80) kan tá -
tá ját. Az ese mény a Gát ut -
cai ka to li kus temp lom ban
volt, mely az evan gé li kus kö zös ség
lel ki ott ho na.

Ezen a no vem be ri va sár na pon a
fen sé ges ze ne, a cso dá la tos ba chi
har mó ni ák ki hal lat szot tak a ka pun is,

mint egy jel kép sze rű en mu tat va az
egy ház kül de té sét.

A kan tá ta be mu ta tó já nak köz re mű -
kö dői vol tak: JuhászOrsolya (szop rán),
WernerÁgnes (alt), UjházyMárton (te -

nor), MuntagLőrinc (basszus), Kertész
Rita, Zétényi Tamás (con ti nuo). A
kán to rá tus ve ze tő je Mun tag Lő rinc.
Az igét KoczorTamás hir det te.

g Ro mán Pé tEr felvétele

Evangélikus Élet 2012. november 18. f panoráma

  E  –  E g y H á z z E n E
b Há la Is ten nek, egy re ne he zebb

olyan evan gé li kus temp lo mot
ta lál ni Észak-Pest és Nóg rád me -
gyé ben, aho va az éven ként – a re -
for má ció he té ben – meg ren de -
zett ének ka ri ta lál ko zó részt ve -
vői be fér né nek. Idén ti zen két
kó rus je lent ke zett, össze sen két -
száz hat van éne kes sel.

Pon to san húsz év vel ez előtt szü le -
tett meg az egy ház me gye ak ko ri ve -
ze té sé nek az az öt le te, hogy a Gal ga -
men te lu the rá nu sai a re for má ció
em lék nap já nak kör nyé kén va la mi -
lyen for má ban gyűl je nek össze, így él -
jék meg evan gé li kus sá gu kat és ma -
gá nak az egy más sal va ló ta lál ko zás -
nak a meg erő sí tő örö mét. 

Ezek a gyü le ke ze tek va ló ban egy
„fészekal já hoz” tar toz nak: az ősök
több mint há rom száz év vel ez előtt

köl töz tek er re a kör nyék re, ala pí tá -
suk kor a te le pü lé se ken tisz tán evan -
gé li kus, szlo vák aj kú la kos ság élt.
Az ének lés sze re te te is nem ze dék ről
nem ze dék re örök lő dött.

Eb ben az év ben az acsai temp -
lom ban volt ok tó ber 28-án a vár va
várt ta lál ko zó. Jó han gu lat ban gyü le -
kez tek az ének ka rok, so kan üd vö zöl -
ték egy mást is me rős ként. A meg je len -
te ket Johann Gyula, a há zi gaz da
Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye ze -
nei fe le lő se kö szön töt te, majd szó lí tot -
ta a „pó di um ra” egy más után a kó ru -
so kat. 

Két-két mű vet ad tak elő a kö vet -
ke ző gyü le ke ze tek ének ka rai: Vác,
Rád, Penc, Acsa, Er dő kürt, Ik lad, Do -
mony, Aszód, il let ve Nóg rád me gyé -
ből Va ny arc, Gal ga gu ta és Ős agárd. 

Szí ve mé lyén min den ki az Aszó -
di Evan gé li kus Gim ná zi um kó ru sá -
nak örült leg in kább. A mint egy hat -
van gye rek lát vá nya, az üde gyer mek -

han gok, a bá tor, jó ked vű elő adás mód
na gyon szép per ce ket aján dé ko zott
a je len lé vők nek.

Köz ben „pi he nés ként” KendehK.
Péter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja tar tott
elő adást a Lu ther ko ra be li könyv -
nyom ta tás és a re for má ció ter je dé se
kö zöt ti össze füg gé sek ről. LacziRoland
cső vá ri lel kész áhí ta ta né hány perc re
el csen de sí tet te a ven dé ge ket. 

A ko ro nát a ta lál ko zó ra min dig a
kö zö sen meg ta nult és elő adott mű te -
szi fel. Idén SzabóAndrásné ve zé nyel -
te a nagy kó rust, amely L.Osiander
ErősváramiIstenünk! ko rál fel dol go -
zá sát szó lal tat ta meg, az ere de ti lu the ri
rit mus sal.

Az ének lés utá ni sze re tet ven dég -
sé gen va la ki így fo gal ma zott: „Jó ízű
ta lál ko zó volt!” Az együtt lét részt ve -
vői új ra meg ta pasz tal hat ták, hogy a
re for má ció ma is fe lül ről jö vő erő vel
for mál és meg erő sít.

g ME kis Ádám 

Dallamos,jóízűtalálkozó

Luther ze ne fel fo gá sá nak for rá sa Au-
gustinus, aki a ze nét „do num Dei”-
nek, Is ten ado má nyá nak te kin tet te.
Ami kor Lu ther azt ír ja: „Die Mu sik ist
eine Ga be Got tes”, egy ér tel mű vé te -
szi, hogy a ze ne nem scientia (tu do -
mány), ha nem min de nek előtt creatu-
ra,még pe dig Is ten te remt mé nye. 

A ze nén ke resz tül le he tő sé ge nyí -
lik az em ber nek ar ra, hogy a fel fog -
ha tat lan is te ni böl cses ség re lás son, s
a Te rem tő ar cá nak vo ná sa it meg pil -
lant sa. Az Is ten böl cses sé ge hang za -
tok ban és har mó ni ák ban vá lik fel fog -
ha tó vá, me lyek lét re jöt te szám ará -
nyok ban fe jez he tő ki, aho gyan a Böl-
csességkönyvében ol vas suk: „Temin-
dent mérték, szám és súly szerint
rendeztélel.” (Bölcs 11,20)

1530-ban Lu ther a ze né re vo nat ko -
zó né ze te it így fog lal ta össze rö vi den:
„Sze re tem a ze nét mert az: 1. nem az
em be rek, ha nem az Is ten ado má nya;
2. mert a lel ket meg vi dá mít ja; 3.
mert el űzi az ör dö göt; 4. mert ár tat -
lan örö möt (bol dog sá got) te remt. S
eköz ben el tű nik ha rag, vá gya ko zás és
ön hitt ség. A teo ló gia után a ze né nek
adom az el ső he lyet. Ez Dá vid és az
összes pró fé ták pél dá ján könnyen be -
lát ha tó, akik min den mon da ni va ló -
ju kat ver sek ben és éne kek ben fe -
jez ték ki.” 

E tö mör meg fo gal ma zás má so -
dik fe lé re kü lön is ér de mes oda fi gyel -
nünk. Dá vid zsol tár éne ké vel űzi el
Saul rossz szel le mét. Lu ther ma ga is
meg ta pasz tal ta, hogy a ze ne ké pes el -
űz ni a bá na tot. „A szo mo rú ság szel -
le me a sá tán, kö vet ke zés képp el vi sel -
he tet len szá má ra az öröm; ezért a ze -
né től messze tá vol tart ja ma gát.” 

A ze ne ké pes meg fu ta mí ta ni a
sá tánt, ezért ke rült Lu ther gon dol ko -
dá sá ban köz vet le nül a teo ló gia mel -
lé, és ezért ka pott a ze ne és az evan -
gé li um hir de té sé nek egy sé ges esz mé -
je kö zöt ti szo ros össze füg gés kü lön -
le ges hang súlyt.

„Az Úr nak éne kel ni nem azt je len -
ti, hogy min dig vi dá mak le gyünk és
örül jünk, el len ke ző leg: az »új« ének
a ke reszt éne ke, és ez azt je len ti, hogy
a szo mo rú sá gok kö ze pet te, sőt a ha -
lál ban az Is ten, akit ma gasz talsz,
min dig ve led van.” 

Ho gyan írt er ről Lu ther a 95 té tel
ma gya rá za tá ban?

„A ke reszt teo ló gu sa (vagy is aki a
meg fe szí tett és el rej tett Is ten ről be -
szél) azt ta nít ja, hogy a bün te té sek,
a ke reszt, a ha lál a le ges leg drá gább
kincs és a le ges leg szen tebb ha gyo -
mány, me lyet ma ga e teo ló gi á nak ura
szen telt és ál dott meg, nem csu pán
a le ges leg szen tebb tes te szen ve dé sé -
vel, ha nem az ő min de nek fe lett szent
és is te ni aka ra tá nak sze re te té vel, és
azo kat úgy hagy ta ránk, mint ame -
lyek va ló ban meg ér dem lik, hogy
csó kol gas suk, ke res sük és ma gunk -
hoz ölel jük őket. Igen, bol dog és ál -
dott az, akit Is ten mél tó nak ítélt ar -
ra, hogy a Krisz tus ha gyo má nya e ki -
csi nyek aján dé kát meg nyer je, és még
in kább, aki ér zi, hogy az aján dé kot
meg nyer te.”

Meg győ ző dé sem, hogy Krisz tus
ha gyo má nya e kin cse i nek aján dé kát
az evan gé li um mal – amely az au ten -

ti kus lé te zés ről szó ló egyet len ki nyi -
lat koz ta tás, mert Jé zus Krisz tus va -
ló ban Is ten Fia – meg nyer tük.

Az is te ni ki nyi lat koz ta tást a szá -
munk ra leg ért he tőbb ze nei nyel ven
a lu the rá nus ko rál őr zi, mely nek
meg szü le té sét és alap ve tő is ten tisz -
te le ti je len tő sé gét Lu ther nek és mun -
ka tár sa i nak teo ló gi ai mun kás sá ga
ké szí tet te elő. A lu the rá nus ének köl -
té szet tel meg szü le tik az evan gé li -
kus egy ház ze ne leg drá gább ze nei
kin cse, a ko rál, amely a lu the ri egy -
ház nak sért he tet len egyé ni ar cu la tát
és ta ní tá sát meg őr ző sa já tos örök sé -
ge. En nek foly tán a rí mek be sze dett
stro fi kus gyü le ke ze ti ének az is ten -
tisz te let lé nye ges ele mé vé vált, és –
a pré di ká ció mel lett – mint az evan -
gé li um hir de té sé nek élő hang ja a
re for má ció egyik leg je len tő sebb ered -
mé nye.

A ko rál egyet len bel ső igény ből
szü le tett: „Ich glau be, da rum re de
ich.” – Hi szek, ezért szó lok. (Zsolt
116,10) En nek meg fe le lő en a ko rál -
szer ző mint ige hir de tő, mint exe gé -
ta lép a gyü le ke zet elé. Aho gyan a
pré di ká ció ke rül az is ten tisz te let kö -
zép pont já ba, úgy ke rül a ze ne cent -
ru má ba a sze mé lyes hit val lás. Az or -
to dox ta ní tás dog ma ti kus szi go ra
mel lé a hit val lás sze mé lyes is ten él mé -
nyé nek köz vet len sé ge és me le ge tár -
sul. A lé lek a ze ne hang ja i val for ró
szen ve dé lyek ről, a ha lál fáj dal má ról,
mennyei üd vös ség ről, kín zó bűn tu -
dat ról, bűn bá nat ról és vá gya ko zó
Jé zus-sze re tet ről éne kel.

Mer jünk hát sze mé lye sek len ni
ma is, mert a sze mé lyes ség min -
den kor üd vöt is je lent. Mert ne fe led -
jük, fe le lős sé günk óri á si. Ha mi nem
őriz zük, ápol juk és ad juk to vább a
ránk bí zott lu the rá nus ze nei ér té ke -
ket, ki től fog ják örö köl ni az utá -
nunk jö vő nem ze dé kek az evan gé li -
kus szel le met?

„Ho gyan val lod meg hi te det?” –
hang zott a kér dés va la mennyi ünk fe -
lé if jú ko runk ban kon fir má ci ónk al -
kal má val, és hang zik ma is. S rá a fe -
le let: „Val lom az evan gé li kus ke resz -
tyén egy ház tisz ta és igaz ta ní tá sát,
és hoz zá hű ség gel ra gasz ko dom.”

Ezt a tán to rít ha tat lan hű sé get és
ra gasz ko dást ké rem szá mon mind -
annyi unk tól, mint akik tud ják, hogy
a ki sebb ség az igaz sá got kö ve ti, a
több ség az igaz ság lát sza tát.

A nagy szí vű ség és a hű ség mel lett
a ko rál ban meg őr zött lu the rá nus
hit val lás a leg főbb kin csünk, mellyel
bi zony sá got te he tünk a lu the ri fel is -
me rés mel lett: a lé lek sen ki nek sem
ada tik más ként, egye dül a Jé zus
Krisz tus ban va ló hit ál tal.

Lutheramuzsikáról
b Már ton-nap al kal má ból múlt va sár nap a Bu da pest-De ák té ri gyü le ke -

zet meg ko szo rúz ta a temp lom fa lán lé vő Lu ther Már ton-em lék táb lát. Az
aláb bi ak ban dr.KampSalamonnak, a Lu the rá nia ének- és ze ne kar kar -
na gyá nak ez al ka lom mal mon dott ün ne pi be szé dét kö zöl jük rö vi dít ve.

b Szépszámú em lé ke ző gyü le ke zet
 töl töt te meg a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lo mot no vem -
ber 11-én, ami kor ze nés áhí tat
ke re té ben RezessyLászló egy ko -
ri fő is ko lai tan szék ve ze tő, kar -
nagy, or go na mű vész em lé ke előtt
tisz te leg tek szá za dik szü le tés -
nap ja al kal má ból.

FelixMendelssohnB-dúrszonátájá-
nak (op. 65) hang jai után KeczkóPál
he lyi lel kész kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket, majd a Dicsértessék,Uram,
örökké szent neved kez de tű ének
hang zott el az 1997-ben el hunyt Re -
zessy Lász ló or go na pre lú di u má val.
A szer ző gaz dag szak mai élet út ját a
gyü le ke zet kán to ra, dr.EcsediZsu-
zsa idéz te fel. A meg em lé ke zé sen fel -
csen dült az „ün ne pelt” több kó rus -
mű ve és zsol tár fel dol go zá sa.

A kar nagy, or go na mű vész múl ha -
tat lan ér de me ket szer zett a bu da -
hegy vi dé ki gyü le ke zet kán to ra ként,
ami kor az 1937–1949 kö zöt ti idő szak -
ban ének kart szer ve zett, ame lyet
1956-ig ve ze tett.

Szer te ága zó kép zett sé gei kö zül ki -
emel ke dik az 1946-ban, a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Fő is ko lán meg szer zett
egy ház kar na gyi dip lo má ja. Több nem -
ze dék ke rült ki a ke ze alól, ab ból a kör -
nye zet ből, amely nek alap jai Kodály
em ber köz pon tú ne ve lé si el ve in és ze -
nei vi lá gán nyug sza nak. 

A bu da pesti Ál la mi Pe da gó gi ai Fő -
is ko la, majd az eg ri ta nár kép ző fő is ko -
la tan szék ve ze tő fő is ko lai ta ná ra ként
te vé keny ke dett év ti ze de ken ke resz tül.
Szin te min den te rü le ten ki vet te ré szét
az if jú ság ze nei ne ve lé sé ből, így a ta -
ní tás mel lett je len tős szá mú pe da gó -
gi ai kot ta szer kesz té sé ben vál lalt ve -
ze tő sze re pet.

Gyü le ke ze tét sem hagy ta el, 1975–

1997 kö zött a bu da hegy vi dé ki gyü le -
ke zet kar na gya ként szol gált. Er re a
szép idő szak ra em lé ke zett DobóJó-
zsefné,Marietta, a gyü le ke ze ti ének -
kar egy ko ri tag ja, meg ha tó em lé ke ket
fel idéz ve. Meg em lí tet te töb bek kö zött
az 1996 jú ni u sá ban be mu ta tott, Exo-
dus cí mű ora tó ri u mot, amely nek szö -
ve ge – a meg em lé ke zé sen is je len lé -
vő – MohrTamás mun ká ja, ze né jét
pe dig Re zessy Lász ló ír ta. A ze ne szer -
ző, aki éle te vé gé ig kö tő dött evan gé -
li kus gyü le ke ze té hez, hét hó nap pal él -
te túl mű vé nek be mu ta tó ját.

Az em lé ke ző al kal mon a gyü le ke -
zet ének ka rá nak tol má cso lá sá ban
rész le tek is el hang zot tak az ora tó ri -
um ból HikischZoltán ve zény le té vel.

Az ün nep sé gen CsorbaIstvánmu -
tat ta be azt a ju bi le u mi kot ta ki ad -
ványt, ame lyet Re zessy Lász ló, id.Fa-
sang Árpád és Sulyok Imre művei
előtt tisz te leg ve je len tet tek meg.

g – HE tEssy –

közösségformálásésszolgálat–
egygazdagéletúttükre
ÜnnepihangversenyRezessyLászlótiszteletére

IstentiszteletBach-kantátával

B
o

d
a

 z
s

u
z

s
a

 F
e

lv
é

t
e

le



 e 2012. november 18. Evangélikus ÉletEvangélikus élEt

Mi a jól mű kö dő ke resz tény kö zös -
ség tit ka? Szin te biz tos, hogy a mai
Ma gyar or szá gon a pénz az el ső,
amely eszünk be jut. Nem dús ká -
lunk ben ne, ren ge te get hal lunk ró la,
és las san min dent kö ré ren de zünk.
Éle tünk kö ze pe lett, amin a szí vünk
csüng. (Lu ther Is tent jel le mez te így
a Nagykátéban! )

Szin te biz tos, hogy a mai Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban
sok-sok em bert je lö lünk meg fel té tel -
ként. Ahol ren ge te gen van nak, az a
jól mű kö dő kö zös ség, gondoljuk.
Sű rűn pa nasz ko dunk az em ber hi ány -
ra. Ke vés kö zép ko rú, ke vés fér fi, ke -
vés fi a tal, fo gyó lét szám. Nincs elég
pénz, nincs elég em ber, te hát ne is be -
szél jünk jól mű kö dő ke resz tény kö -
zös ség ről… 

Ter mé sze te sen fö lös le ges ál mo -
doz ni. Bi zo nyos kül ső fel té te lek,
adott sá gok nél kül le he tet len kö zös -
sé get épí te ni. Kér dés per sze, mennyi
az elég, és az is kér dés, mit kez dünk
a meg lé vő vel.

A ke resz tény kö zös sé get egye bek
kö zött az kü lön böz te ti meg az összes
töb bi től, hogy ben ne min den tag
meg ta lál ja a ma ga fel ada tát. Ki tud -
ja bon ta koz tat ni azt az egé szen sa -
já tos adott sá got, ame lyet ő ka pott Is -
ten től, és ka riz má já ra szük ség van.
Az a kö zös ség mű kö dik jól – le gyen
bár mi lyen ki csi –, amely ar ra ins pi -
rál, hogy tag jai fel fe dez zék és a kö -
zös ség épí té sé re hasz nál ják ka riz má -
ju kat.

A dé li ke rü let köz gyű lé se és egy -
ház me gyei el nök sé gei ülé sez tek az el -
múlt hé ten. Ke rü let ként sze ret jük
ma gunk ról azt gon dol ni, hogy össze -
tar tó, jó kö zös ség va gyunk. Me di ter -
rán jó ke dély – aho gyan püs pö künk

em le ge ti. Ugyan ak kor sze re tünk ta -
nul ni, tá jé ko zód ni, együtt gon dol kod -
ni. Ez út tal azok ról a ve ze té si stí lu sok -
ról be szél get tünk, ame lyek nél kü löz -
he tet le nek a jól mű kö dő ke resz tény
kö zös ség ben.

A me di ter rán jó ke dély szel le mé -
ben no vem ber 8-án a Pus kin ut cai
püs pö ki hi va tal ban kö zös va cso ra in -
dí tot ta az össze jö ve telt. „Vi si on
night”-nak, a lá tás est jé nek ne vez tük
ezt a né hány órát. Mi a lá tá sod a rád
bí zott kö zös ség jö vő jé ről? – ezt kér -
dez tük egy más tól. Bá tor egy ház,
amely üze ne té vel ki mer lép ni meg -
szo kott kö re i ből a „ke rí té sen kí vül -
re”. Szo li dá ris egy ház, amely nek gyü -
le ke ze tei nem csak sza vak kal, ha nem
tet tek kel és tar tó san ké pe sek együtt -
mű köd ni. Fenn ma ra dó egy ház,
amely meg őr zi gyü le ke ze te it, hogy
pél dá ul har minc év múl va is meg le -
gyen mind a ti zen egy, amely most al -
kot egy egy ház me gyét. 

Ha nem tu dunk sza kí ta ni a kö -
zöm bös, lan gyos hoz zá ál lás sal, ha
min dig má sok tól vár juk a se gít sé get,
nem lesz jö vőnk. Az a dön tő, hogy le -
ás sunk az ala po kig, és a lé nyeg ről be -
szél jünk. Hogy kon zerv-is ten tisz te -
le tek he lyett meg erő sí tő, lel kün ket
üdí tő, éle tet adó le gyen az a va sár nap
reg ge li óra, amelyet a temp lom ban
töl tünk. A lé nyeg le gyen a leg fon to -
sabb, és ne ke rül je nek pe ri fé ri á lis té -
mák a cent rum ba.

Mit tudsz ten ni mind ezért? – foly -
tat tuk más nap reg gel a ta nu lás je gyé -
ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi

Egye tem egyik elő adó ter mé ben. Légy
bátor,ésvezess!–BillHybels köny -
vét kap ta aján dék ba min den ke rü le ti
el nök ség a be ik ta tá si is ten tisz te le ten.
Eb ből a könyv ből „ta nul tunk” most
kö zö sen. Tíz fé le ve ze té si stí lust ta nul -
má nyoz tunk, ame lyek há rom cso kor -
ba köt he tők. 

A kö zös ség lé nye gé nek, fő irá nyá -
nak meg ha tá ro zá sá val fog lal ko -
zik az el ső. A látnok tí pu sú ve ze -
tés me ré szen elő re te kint. Meg -
mu tat ja azt az ide á lis célt, amely
még el ér he tő. A stratéga pon to -
san meg tud ja ha tá roz ni, mely lé -
pé sek szük sé ge sek az ide á lis cél
meg kö ze lí té sé hez. Az irányadó
ak kor lép mű kö dés be, ami kor út -
ke resz te ző dés hez ér tünk, és dön -
te ni kell: mer re to vább? Be le vág -
junk, vagy le gyünk óva to sak?
Két erős vé le mény kö zül me lyi -
ket kö ves sük?

A má so dik cso kor ba a kö zös -
ség gel tö rő dés stí lus je gyei tar toz -
nak. Fel fe de zi az al kal mas em be -
re ket a ne kik meg fe le lő fel adat el -
vég zé sé re a csapatépítő. Sze mély
sze rint tö rő dik az em be rek kel a
pásztor.Meg ta lál ja a vissza jel zés
jó sza va it az ösztönző. A hídépí-
tő pe dig ko moly em pá ti á val és dip -
lo má ci ai ké pes ség gel ren del ke zik.
Össze bé kí ti, egy más hoz te reli az ár -
kok két ol da lán ál ló cso por to kat.

Ma gá val a kö zös ség mű kö dé sé vel
tö rő dik a har ma dik cso port ba tar to -
zó ve ze tői ka riz ma. A vállalkozó
na gyon sze ret újat al kot ni. Ér zé ke

van a pil la nat meg ra ga dá sá hoz, ami -
kor va la mi újat le het lét re hoz ni egy
gyü le ke zet ben. Az újjáépítőt a rom -
hal maz hoz za láz ba. Ami től má sok
el ke se red nek, an nak ő szí ve sen ne -
ki lát, lel ki sze mei előtt már lát ja a
meg újí tott épü le tet vagy kö zös sé get.
A menedzser ész re ve szi a mű kö dé -
si hi bá kat, a zök ke nő ket. Pon to san

tud ja, ho gyan kell ki kor má nyoz ni a
ko csit az árok ból vagy a zsák ut cá ból.
Ő az, aki ké pes ren det te rem te ni a
ká osz ból.

Ke res tük a sa ját stí lu sun kat: mi jel -
lem ző ránk? Mind annyi an ve gyes
adott sá gok kal bí runk. Két-há rom
ve ze té si stí lus je gye it is mer tük fel

ma gun kon. És per sze azt is, ami
na gyon tá vol áll tő lünk. Eze ket kell
meg őriz nünk, eze ket ki fej lesz te -
nünk, ezek hez pe dig em bert ke res -
ni ma gunk mel lé – konk re ti zál tuk a
ta nul sá go kat.

Úgy esett, hogy a dé li ke rü leti
össze jö ve tel re rö vid del az új zsi nat
meg ala ku lá sa, vagy is az or szá gos
ve ze tők (el nök-püs pök, or szá gos fel -
ügye lő, zsi na ti el nök ség) meg vá lasz -
tá sa előtt ke rült sor. Így az tán meg -
kér dez tük: mi lyen ve ze té si stí lus ra
van leg in kább szük sé ge ma a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak?
Egy ér tel mű, kon szen zu sos vá lasz
szü le tett, még pe dig na gyon gyor -
san. Látnok kell, pásztor és mene-
dzser.Ad ja meg Is ten azo kat, akik kel
ve zet ni tud, pász to rol ni és ren det te -
rem te ni.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Hogyjólműködjön
ÜlésezettaDéliEgyházkerület

Ép pen száz het ven év vel ez -
előtt ér kez tek a ma már ro mán
ol da lon fek vő Nagy lak ról a
bán he gye si pusz tá ba azok a
szlo vák anya nyel vű evan gé li -
kus csa lá dok, amelyek le tet ték
a mai Nagy bán he gyes alap ja -
it. Gyü le ke ze tü ket száz öt ven -
öt év vel ez előtt ala pí tot ták,
és né hány év el tel té vel fel is
épí tet ték el ső temp lo mu kat. 

A je len leg gyü le ke ze ti ház -
ként mű kö dő vá lyog épü let ér -
de kes sé ge, hogy mag tár ként is
funk ci o nált, ugyan is pad lá -
sán tá rol ták a ga bo ná ban be -
szol gál ta tott egy há zi adót. A
mű em lék há zat az ősz fo lya -
mán pá lyá za ti pénz se gít sé gé -
vel újí tot ta fel a gyü le ke zet.

Az ün ne pi dél után a temp -
lom kert ben kez dő dött: a ju bi -
le um al kal má ból a he lyi szlo vák
nem ze ti sé gi ön kor mány zat tag -
jai a szlo vá kok ha gyo má nyos -
nak te kint he tő hárs fá já ból ül -
tet tek el egyet. Az ün ne pi is ten -
tisz te let li tur gi á já ban Lázár
Zsolt es pe res és LászlónéHá-
ziMagdolna, a gyü le ke zet lel -
ké sze mel lett JurajBálintnagy -
la ki evan gé li kus es pe res szol gált
ma gyar, va la mint szlo vák nyel -
ven. Ze né vel vett részt az Is ten-
di csé ret ben a tót kom ló si fú vó -
sok kvar tett je, OcsovszkiIldikó

bé kés csa bai nép dal éne kes és a
nagy la ki evan gé li kus gyü le ke -
zet kó ru sa.
GáncsPéter el nök-püs pök

2Kor 9,15 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben rá mu ta tott, hogy
egy szer re ad nak há lát a bán he -
gye si ek ha zá ért és há zért. A
püs pök em lé kez te tett rá: sok
he lyen ha ma rabb épült temp -
lom és is ko la, mint csa lá di

ház. „Az a he lyes, ha a há la adá -
sé az el ső szó. Szól jon a há la
ma gya rul, szlo vá kul, né me tül
vagy bár mi lyen más nyel ven, a
leg fon to sabb, hogy ne fe lejt -
sünk el kö szö ne tet mon da ni Is -
ten aján dé ka i ért!” – fi gyel mez -
te tett az ige hir de tő.

Lász ló né Há zi Mag dol na
gyü le ke ze ti lel kész be szá molt
ar ról, hogy a he lyi ek ál tal csak
kis temp lom ként is mert gyü le -
ke ze ti ház fa la it és pad ló ját szi -
ge tel ni kel lett, fel újí tot ták a te -
tőt és a hom lok za tot, új pad -
ló val és bur ko lat tal gaz da go -
dott az épü let. A re konst ruk -
ció ered mé nye kép pen új ar cu -
la tot ka pott a kö zös sé gi te rem,
míg egy má sik he lyi ség ben
ál lan dó ki ál lí tást ren dez tek
be a ha gyo má nya ik ra igen
büsz ke egy ház köz ség tár gyi
em lé ke i ből.

Az ősz fo lya mán az épü let -
fel újí tás mel lett a gyü le ke zet -
épí tés re is újabb esélyt ka -
pott Is ten től a nagy bán he -

gye si evan gé li kus ság: a köz ség
ok ta tá si in téz mé nye it át vet te
a ka to li kus egy ház, így egy -
szer re nyolc is ko lai osz tály ban,
to váb bá az óvo dá ban is el in -
dul ha tott az óra rend be épí tett
pro tes táns hit ok ta tás.

g -ó -ő -a

Hálaadás–
többokból,többnyelven

A há la adó is ten tisz te le ten dr.
Fabiny Tamás Zsolt 117,2
(„Mert nagy az ő szeretete

irántunk,azÚrhűségeörökké
tart”) alap ján hir det te Is ten
igé jét. 

A föl di tér és idő mu lan dó -
sá ga, amely nek fe szült sé gé ben
él az em ber, Is ten örök ké va ló -

sá gá nak egy pi ciny da rab ká ja
– mond ta az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke. Is ten azon -

ban nem pusz tán te ret ad az
em ber nek: meg szen telt tér rel
is meg aján dé koz za: a temp -
lom mal. A szent Is ten nel va -
ló ta lál ko zás he lye a meg -
szen telt időt is ma gá ban hor -

doz za, még pe dig az ün nep na -
pi is ten tisz te le tek al kal má -
val. Ez azon ban ön ma gá ban
ke vés. Több, Is ten nel töl tött
idő re kell vágy nunk, és így
töb bet sza kít ha tunk ki az ő
ide jé ből, ame lyet ve le tölt he -
tünk. Az idő nem csak órák ból
és per cek ből áll, ha nem aka -
rat ból és sze re tet ből. Aján dé -
koz zuk meg egy mást időnk -
kel, ame lyet mi is csak ka -
punk, de te rem te ni nem tud -
juk. Akit iga zán sze re tünk,
an nak szív ből adunk be lő le:
Is ten nek és em ber tár sa ink -
nak – he lyez te a je len lé vők
szí vé re Fa bi ny püs pök.

A li tur gi á ban Torzsa Ta-
más, a gyü le ke zet ben négy
éve szol gá ló lel kész és Zsarnai
Krisztián es pe res szol gált, míg
ének kel a gyü le ke zet fi a tal jai,
az asszony kör és a gö rög szál -
lá si ci gány misszi ó ban részt
ve vők. 

Az ün ne pi köz gyű lés ke re -
té ben a gyü le ke zet lel ké sze –
ki egé szít ve a temp lom alag so -
rá ban meg te kint he tő temp -
lom tör té ne ti és gyü le ke zet -
tör té ne ti ki ál lí tást – rö vi den
be szá molt az el múlt év ti ze dek
ese mé nye i ről, meg em lít ve azt
a tényt is, hogy „az evan gé li -
kus te le pü lé sen a temp lom épí -
tés gon do la ta már a má so dik
vi lág há bo rú előtt fel ve tő dött”.
So ra it ek képp zár ta: „A Nagy -
cser ke szi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség a múlt ját és jö vő jét
is egye dül a min den ha tó Is ten
ol tal má ban lát ja és re mé li,
kér ve az ő meg tar tó je len lé tét
a kö zös ség szá má ra!”

g HHÁ

Időnkvéges,Teremtőnkörök
Tizenötévesanagycserkeszitemplom

b A ha zá ért és a gyü le ke zet há zá ért ál dot ták az Is tent no -
vem ber 11-én Nagy bán he gye sen. A Bé kés me gyei te le pü -
lés evan gé li kus sá gá val együtt ün ne pel tek a kör nye ző, szin -
tén szlo vák gyö ke rek kel ren del ke ző hely sé gek evan gé li -
ku sai, sőt a bán he gye si ek „ős ha zá ja ként” is mert Nagy lak
lu the rá nu sai is.

b Az alig két ezer la ko sú Nagy cser kesz cí me ré nek kö zép pont -
já ban egy temp lom lát ha tó, ame lyet ti zen nyolc kis há zi -
kó vesz kö rül. A köz ség hon lap ján ol vas ha tó le írás két mon -
da ta a cí mer „rej té lyét” ek kép pen fe di fel: „A te le pü lés -
kép ből az evan gé li kus temp lom mint je len tős köz épü let
emel ke dik ki. (…) A köz ség 1952-ben ala kult a Nyír egy há -
za ha tá rá ban fek vő 18 ta nya bo kor egye sí té sé vel.” A cí mer
ezek sze rint meg le he tő sen fi a tal, hisz ma ga a – majd nem
hét éven át épü lő – temp lom is csu pán ti zen öt évet tud -
hat ma ga mö gött. No vem ber 11-én a va sár na pi is ten tisz -
te let al kal má val a nagy cser ke szi és kör nyék be li evan gé -
li ku sok az 1997-es szen te lé si ün nep re em lé kez tek.
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„Mindnyájunknakleplezetlenül
kellodaállnunkaKrisztusítélőszé-
keelé.” (2Kor 5,10)
Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt ti hé ten az Útmutató reg ge li s
he ti igéi az Úr Jé zus ra mu tat nak. Re -
mény ség gel vár juk az Úr vissza jö ve te -
lét, aki ki rá lyok Ki rá lya ként fog meg -
je len ni di cső ség ben. 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)! „Re mény -
ség ben vá runk drá ga örök sé günk re;
mert a sor rend ez: az igé ből hit szü le -
tik, a hit ből új já szü le tés és az új já szü -
le tés ből re mény ség, hogy tel jes bi zo -
nyos ság gal tud juk vár ni az üd vös ség
örök sé gét.” (Luther) Vall jad: „Ha el -
enyé szik is a tes tem, szí vem kő szik lá -
ja te ma radsz, ó, Is ten.” (GyLK 723) Jé -
zus be szélt az utol só íté let ről: „Amikor
pedigazEmberfiaeljönaződicsősé-
gében,akkorodaüldicsőségetrónjára”,
és szól a jobb ol da lán ál lók hoz: „Jöjje-
tek,Atyámáldottai,örököljétekavi-
lágkezdeteótaszámotokraelkészített
országot.” Azo no sít ja ma gát övé i vel:
„Bizony,mondomnéktek,amikormeg-
tettétekezeketakárcsakeggyelisaleg-
kisebbatyámfiaiközül,velemtettétek
meg.” (Mt 25,31.34.40) Is ten gyer me ke -
i nek re mény sé ge örök üd vös ség re
szól, ezért Pál így bá to rít: „Haaztre-
méljük,amitnemlátunk,akkorállha-
tatossággalvárjuk” (Róm 8,25) tes tünk
meg vál tá sát s a jö ven dő di cső sé get.
Ám de Jé zus fi gyel mez tet: „Nemmin-
denkimegybeamennyekországába,
akieztmondjanekem:Uram,Uram,
hanem csak az, aki cselekszi az én
mennyeiAtyámakaratát.”S az „hason-
lóleszazokosemberhez,akikősziklá-
raépítetteaházát”. (Mt 7,21.24) A mi
örök éle tünk kő szik lá ja: egye dül az Úr
Krisz tus! „Bizony, ítél az Úr népe
ügyében, és megkönyörül szolgáin.”
(5Móz 32,36) Ám aki szán dé ko san
meg ta gad ja és meg csú fol ja a Szent há -
rom sá got, ar ra tűz íté let vár! „Félelme-
tes dolog az élő Isten kezébe esni.”
(Zsid 10,31) A mai bűn bá na ti és ima -
na pon (mely jel le gé ben ha son ló a
ham va zó szer dá hoz) a ter mé ket len
fü ge fa pél dá za tá val fi gyel mez tet a mi
vin cel lé rünk, és ké ri a gaz dát: „Uram,
hagydmegmégebbenazévben,míg
körülásomésmegtrágyázom,háthate-
remjövőre,hapedignem,akkorvágd
ki.” (Lk 13,8–9) Pál em lé kez tet el jö ve -
te lé re: „…az Úr Jézus megjelenik a
mennyből hatalmának angyalaival,
tűzlángjában(…),eljönazanap,hogy
megdicsőüljönszentjeiközött,éscso-
dáljákmindazok,akikbennehittek.”
(2Thessz 1,7.8.10) A nagy ta nács előtt
a fő pap ezt mond ta: „…monddmegne-
künk,vajontevagy-eaKrisztus,azIs-
tenFia!” Jé zus így fe lelt: „Temondtad.
Sőtaztmondomnektek:mostantólfog-
vameglátjátokazEmberfiát,aminta
Hatalmasjobbjánül,éseljönazégfel-
hőin.” (Mt 26,63.64) Ez volt ha lá los íté -
le té nek alap ja (lásd 3Móz 24,16). Já nos
lát ta a meg di cső ült Krisz tust; s ezer -
éves ural ma után a nagy fe hér tró nus
elé áll nak a fel tá madt ha lot tak, ők az
élet köny vé be „írottakalapjánítéltet-
tekmegcselekedeteikszerint”.–„Hava-
lakitnemtaláltakbeírvaazéletköny-
vébe,aztatűztavábavetették.–Eza
másodikhalál…” (Jel 20,12.15.14) „Ó, Jé -
zus, ama nagy na pon / Íté le tem re ád
ha gyom, / Írd élet köny vé be ne vem…”
(EÉ 502,5) 

g Ga rai And rás

HETI
ÚTRAVALóVa sár nap reg gel a sek res tye mel lett

a gyer mek kó rus gya ko rolt: „Va sár nap
van, együtt van már a sok kis gye rek,
/ Egész had se reg, / Éne kel, ne vet,
mert együtt min dig jó, / S az ének -
szó / Csak Jé zust di csé ri, és ar ra ké -
ri: / »Ma radj ve lünk, Urunk, / Légy
hű tár sunk, / Fo gadd el, ké rünk, a mi
ba rát sá gun-gun-gunk!«” 

Az el ső osz tá lyos Milán és kis hú -
ga, Janka ke resz te lő jé re ké szül tünk. Is -
mer tük őket. A szü lők, Gábor és Edi-
na ta vasszal kon fir mál tak, el mond ták
a gyü le ke zet előtt, hogy egy élet re
dön töt tek Jé zus Krisz tus mel lett, és
sze ret nék gyer me ke i ket is eb ben a hit -
ben ne vel ni. Jött azon ban a kér dés: kik
le gye nek a ke reszt szü lők?

– Sze ret nénk, ha nem csak kül ső -
ség len ne, ha nem ko mo lyan is ven -
nék a ke reszt szü lői hi va tást – mond -
ták Edi ná ék. 

Hosszú hó na pok után vé gül ta lál -
tak a ro kon ság ban egy há zas párt, akik
vál lal ták, hogy rend sze re sen imád koz -
nak Mi lá nért és Jan ká ért, és ma guk is
pél dás ke resz tyén éle tet él nek.

Mi vel a ke reszt ség lé nye gé hez tar -
to zik a kö zös ség be fo ga dás, a ke resz -
te lőn az el ső kér dés a gyü le ke zet nek
szólt a li tur gi á ban:

– Test vé rek, vál lal já tok-e, hogy
imád ság ban hor doz zá tok Mi lánt és
Jan kát?

– Vál lal juk! – hang zott a kö zel
száz fős vá lasz. 

Ez után az ol tár tér be se reg lett hit -
ta nos ko rú ak kö vet kez tek.

– Ked ves gye re kek! Vál lal já tok-e,
hogy jó ma ga vi se let tel se gí ti tek Mi -
lánt és Jan kát a ta nu lás ban és az Úr
Jé zus hoz va ló ra gasz ko dás ban?

– Vál lal juk! – hang zott te li to rok -
ból, amit rög tön meg is pe csé tel tek
ked velt „gun-gun-gun kos” éne kük -
kel. 

A szü lők, ke reszt szü lők fo ga da -
lom té te le után ar ra kér te a lel kész
Mi lánt és Jan kát, hogy mi vel már
nem ka ron ülők, ma guk mond ják ki
ün ne pé lye sen a gyü le ke zet előtt a ne -
vü ket, me lyet édes szü le ik től kap tak
ér ke zé sük kor. 

Szo kás itt Pest er zsé be ten, hogy a
ke reszt szü lők, a nagy szü lők is kap nak
em lék la pot. Most azon ban ezek át -
adá sa előtt rend kí vü li do log tör tént.
A lel kész elő vett Lu ther-ka bát ja zse -
bé ből va la mit, föl mu tat ta, és meg kér -
dez te a gyer me kek től:

– Mi ez?
– Bics ka! – hang zott ne vet ve a vá -

lasz. 
Min den ki meg le pő dött, de Mi lán -

nak nem volt új ez a lát vány. Több hó -
nap ja tör tént, hogy az is ten tisz te let
előtt meg szó lí tot ta János bá csit:

– Van bics kád?
– Hát per sze, hogy van! – vá la szol -

ta a kér de zett ma ga biz to san, hogy
lep lez ze a vá rat lan kér dés okoz ta
meg le pe té sét.

– Ak kor mu tasd meg!
– Most nincs ná lam – mond ta a lel -

kész, mi köz ben úgy ko to rá szott a
Lu ther-ka bát zse be i ben, mint ha a vi -
lág leg ter mé sze te sebb dol ga len ne
ott bics kát ta lál ni. 

– Leg kö ze lebb hozd ma gad dal! –
hang zott a kí nos hely ze tet föl ol dó ké -
rés. 

Egy hét múl va Mi lán kö szö nés ként
kér dez te:

– Itt van a bics ka? 
Za vart ma gya ráz ko dás kö vet ke -

zett:
– Még nem ta lál tam meg – hang -

zott, majd gon do lat ban a döb be net:
„Hű ha, ez a gye rek nem fe lejt, és nem
tá gít.” 

Ter mé sze te sen így tör tént har -
mad szor is, az zal a kü lönb ség gel,
hogy Já nos bá csi tény leg ke res te, de
se hol nem lel te a sváj ci ke resz tes, pi -
ros zseb ké sét. 

Sze ren csé re jött a va ká ció, a kis
kér de ző nya ral ni ment. A lel kész
pár nap pal az év nyi tó előtt egy aján -
dék bolt ban gyö nyö rű sváj ci bics ká -
kat pil lan tott meg. Mind járt Mi lán
ju tott eszé be. Az egyi ket meg vet te.

Szom ba ton bol do gan ké szült nem -
csak a pré di ká ci ó ra, ha nem a ta lál ko -
zás ra is Mi lán nal. „Csak kér dez ze ez
a gye rek a bics kát, ná lam lesz, nem
fog csa lód ni!” Oda is ké szí tet te a fe -
hér zseb ken dő mel lé. 

Min den a vá ra ko zás sze rint tör -
tént. Mi lán ék jöt tek csa lá dos tul. Sze -
re tet tel jes kö szö né sek. 

– Jól nya ral ta tok? 
– Igen, re me kül! A ke resz te lőt

majd meg be szél jük… 
Köz ben meg szó lalt a ha rang, de

Mi lán rá se né zett Já nos bá csi ra.
„Hát igen. Már el is fe lej tet te” –
mor fon dí ro zott ma gá ban a Lu ther-
ka bá tos. Az még hagy ján, hogy el ma -
radt a szá mon ké rő kér dés és ve le a
si ker él mény, de ko mo lyab ban kel lett
vol na ven ni ezt a bics ka ügyet!

Meg szó lalt az or go na. In dul nia
kel lett, a gyü le ke zet már fel állt. Az
ün ne pé lyes be vo nu lás köz ben Mi lá -
nék pad ja mel lett el ha lad va szó lí tot -
ta sut tog va:

– Fi gyelj, Mi lán! 
A kö zel ben ál lók nagy meg rö kö -

nyö dé sé re ki vet te a zsebé ből az új
zseb kést, és győ ze lem it ta san Mi lán
fe lé mu tat ta. Össze mo so lyog tak.
Mi lán az is ten tisz te let után ala po san
szem ügy re vet te a bics kát. Hely re -
állt a ba rát ság. Ez után már nem
jött elő a té ma.

Egy hó nap pal ké sőbb el ér ke zett a
ke resz te lő. Já nos bá csi kezd te a bics -
ka té mát, de most nem a kény szer vá -
sá rolt zseb kést tar tot ta a ke zé ben, ha -
nem az ere de tit. Manyi né ni ta lál ta
meg két nap pal előbb.

– Test vé rek! – szó lalt meg a lel -
kész. – Ve gyük ko mo lyan a gyer me -
kek kér dé se it, mert az élet ben a leg -
fon to sabb fel ada tunk, hogy ne csa -
lód ja nak ben nünk. Most Mi lán nak
aján dé ko zom ke resz te lői em lé kül
ezt a bics kát. Édes ap ja őriz ze ad dig,
míg Mi lán ma ga is hasz nál hat ja! Hi -
szem, hogy nem csu pán egy össze -
csuk ha tó vá gó esz közt adok át, nem
is csak egy em lék tár gyat, ha nem
öröm üze ne tet. 

Mi lán! Fon tos vagy a Te rem tő nek,
fon tos szü le id nek, fon tos vagy a
gyü le ke ze tünk nek Jan ká val együtt! 

Em lé kez tes sen ez a tör té net mind -
nyá jun kat ar ra, hogy eb ben a gyü le -
ke zet ben ko mo lyan kell ven nünk
egy mást, ko mo lyan a gyer me ke ket,
ko mo lyan a gyer mek ke reszt sé get,
ko mo lyan a ke reszt szü lői hi va tást,
mert fel nőt tet és gyer me ket ko mo -
lyan vesz a ke reszt ség Ura, Jé zus
Krisz tus.

g – gyjs – 

Bicska

Szabó Lőrinc így kö nyö rög Ima a
gyermekekért cí mű ver sé ben: „Fák,
csil la gok, ál la tok és kö vek, / sze res -
sé tek a gyer me ke i met.” Majd ki is fej -
ti, mi ért ép pen őket kér le li: „Az em -
ber go nosz, ben ne nem bi zom, / De
tűz, víz, ég, s föld igaz ro ko nom. /
Igaz ro kon, hoz zá tok for du lok (…)” 

2012 őszén, em be ri go nosz sá gok
is me re té ben, ugyan csak így kell kö -
nyö rög nünk: „Sze res sé tek a gyer -
me ke i met.”

Mert tud ván tud juk, hogy hány
gyer mek nem kap sze re te tet. Akik -
nek meg szü le té sét nem ál dás nak,
ha nem átok nak te kin tet ték. Akik
meg sem szü let het tek, mert már
mag zat ként ha lál ra ítél ték őket. Kis -
fi úk és kis lá nyok, akik sze mük ben
mély sé ges szo mo rú ság gal néz nek a
vi lág ba, és gyen ge vál lu kon már má -
zsás ter he ket ci pel nek. Ki csi nyek,
akik nek tár sa dal mi igaz ság ta lan sá gok
vagy ter mé sze ti ka taszt ró fák kö vet -
kez té ben ke rül ve szély be az éle te.

Aki ket ott ho nuk ban, is ko lá ban vagy
ép pen a sek res tyé ben mo lesz tál tak.
Kis fi úk, aki ket bá nyá ban, kis lá nyok,
aki ket fu tó sza lag mel lett dol goz tat nak.
Aki ket kö lyök ként tá vo li or szá gok
ge ril lái fegy ver vi se lés re ta ní ta nak, és
ká bí tó sze rek se gít sé gé vel tar ta nak
fog sá guk ban. Aki ket kö ze li vi dé ke ken
már óvo dás ként lop ni ta ní ta nak. Aki -
ket pros ti tú ci ó ra kény sze rí te nek.

„Sze res sé tek a gyer me ke i met.” 
Még ide jé ben és akár tér den áll va

kel lett vol na szá mos ki csi és véd te -
len gyer me ke mért így kö nyö rög -
nöm. RobikáértTa tár szent györ gyön
és a kis lé tai BalogMária ti zen há rom
éves kis lá nyá ért. Így kel lett vol na Pécs
ut cá it fel lár máz nom a fi a tal Bándy
Kata éle té nek meg men té sé ért.

„Fák, csil la gok, ál la tok és kö vek, /
sze res sé tek a gyer me ke i met.” 

Így kel lett vol na fel száll nunk a
Fel ső mo cso lád és Ka pos vár kö zöt ti
au tó busz já rat ra a ti zen egy éves Ben-
ce vé del mé ben, így kel le ne úton-út -
fé len kö nyö rög nünk a le het sé ges to -
váb bi ál do za to kért: „Tél, ta vasz, nyár,
ősz, fo lyók, li ge tek, / sze res sé tek a
gyer me ke i met.”

És mind ezt azért, mert az em ber
go nosz, ben ne nem bíz ha tunk.

„Fák, csil la gok, ál la tok és kö vek,
sze res sé tek a gyer me ke i met.”

Sza bó Lő rinc cel együtt csak eze -
ket az anya go kat és élő lé nye ket szó -
lít hat juk meg?

Is me rek va la kit, aki fö löt tük áll, és
aki még in kább se gít het. Őhoz zá
így ki ált ha tunk: Kyrieeleison,Uram,
ir gal mazz! Sze resd a gyer me ke i met.

Azt a Va la kit szó lít hat juk meg, aki
bár tud ta, hogy „az em ber go nosz” –
még is, sőt ép pen azért éle tét ad ta a
bű nö sö kért. Meg ve tett volt és em be -
rek től el ha gya tott, fáj dal mak fér fia,
Jé zus Krisz tus. 

Ő a mi vét ke ink mi att ka pott se be -
ket, bű ne ink mi att tör ték össze. Ő bűn -
hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk
le gyen. Az ő se bei árán gyó gyul ha tunk
meg. Ő töb bet tud ten ni, mint a vers -
ben em lí tett „vad vil lá mok, jó han gyák,
kis csi gák”, őtő le iga zán hi te les ez a
mon dat: „sze res sé tek a gyer me ke ket”.

Ő ezt mond ta: „Engedjétekhozzám
agyermekeket,ésnetiltsátokelőket,
mertilyenekéazIstenországa.”

g Fa bi ny Ta más

ElhangzottaKossuthrádióVasárna-
piújságcíműműsorábannovember
11-én

„Sze res sé tek 
a gyermeke ket”

„Vá rom az Urat (Zsolt 130,5). Mind -
ed dig a fé lel met ír ta meg – mi ként
kell az ó-Ádám ke reszt jét el hor doz -
ni, el fo gad ni. Ezek után a re mény ség -
ről ír, az új em ber éle té ről, ho gyan vi -
sel ked jünk eb ben. Ezt a két részt
ugyan is min den zsol tár ban, sőt a
Szent írás ban min de nütt ta nít ják. Is ten ugyan is olyan kü lö nö sen bá nik gyer -
me ke i vel, hogy egy más nak szö ge sen el lent mon dó és nem össze egyez tet he -
tő dol gok ál tal üd vö zít. Hi szen a re mény ség és a két ség be esés egy más nak
el lent mon da nak, még is két ség be esés ben kell re mény ked nünk. Hi szen a fé -
le lem nem más, mint a két ség be esés kez de te – a re mény ség pe dig a meg -
men te tés kez de te. En nek a két el len té tes ér zés nek azért kell meg len nie ben -
nünk, mi vel két egy más nak el lent mon dó ter mé szet is lé te zik ben nünk, az
ó- és az új em ber ter mé sze te. Az óem ber fél jen, es sék két ség be, és szen ved -
jen ve re sé get; az új ez zel el len tét ben re mény ked jék, tart son ki, és di a dal mas -
kod jék, s minden nek egy azon em ber ben, egyet len fo lya mat ban egy szer re kell
tör tén nie. Olyan ez, mint a fa fa ra gó mű vész ese té ben. Ép pen az zal, hogy el -
ve szi, le hánt ja, ami a fa anyag ban nem va ló a szoborhoz, ez zel se gí ti elő a ki -
ala kí tá sát. Így nö vek szik a fé le lem kö ze pet te, amely az óem bert »le fa rag ja«,
ma ga a szo bor, a re mény ség, amely az új em bert for mál ja, ala kít ja. Ezért mon -
dot ta a zsol tá ros: »vá rom az Urat«, az az ami kor ki ál tot tam, s a ke reszt alól
nem fu tot tam meg, ak kor nem es tem két ség be, ha nem bi za ko dom Is ten ke -
gyel mé ben, amely re vá gya koz tam, s vá rok az Úr ra, míg Is te nem jó nak nem
lát ja, hogy raj tam könnyít sen.”

d� LutherMárton:A ha to dik bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 130)
(WeltlerÖdönfordítása)
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Lá bán há zá nál Já kób nem csak ott -
hon ra ta lált, de meg is há za so dott.
Lá bán nak volt két lá nya: az idő seb -
bi ket Le á nak hív ták, a fi a ta lab bi kat és
szeb bi ket Rá hel nek. Idő vel Já kób
mind ket tőt fe le sé gül vet te – ezt a kor
tör vé nyei meg en ged ték. Já kób nak
össze sen ti zen két fia szü le tett.

Fi ai kö zül Jó zsef volt a ked ven ce,
és bi zony el is ké nyez tet te őt. Emi att
báty jai nem sze ret ték a fi út, ezért egy
nap el ha tá roz ták, hogy meg sza ba dul -
nak tő le. El ad ták őt rab szol gá nak, ap -
juk nak pe dig azt ha zud ták, hogy
öccsü ket az ál la tok tép ték szét.

Az Úr azon ban mind vé gig Jó zsef -

fel volt. Egyip tom ban Po ti fár, a fá raó
test őre i nek fő pa rancs no ka vet te meg
őt. Há zá ban jól ment a fiú so ra,
mert be csü le tes és meg bíz ha tó volt.
Ám egy nap Po ti fár né mi att igaz ság -
ta la nul bör tön be ke rült. Itt az Úr se -
gít sé gé vel meg fej tet te a fá raó fő po -
hár no ká nak és fő sü tő mes te ré nek az
ál mát. Ké sőbb ugyan ezt tet te a fá ra -
ó é val is. Ugyan is két fé le kép pen is
meg ál mod ta az ural ko dó, hogy elő -
ször hét évig bő ter més lesz a bi ro -
dal má ban, az tán hét évig éh ín ség vár
a nép re.

A meg fej té sért cse ré be a fá raó a
he lyet te sé nek ne vez te ki Jó zse fet,

és meg bíz ta őt a ga bo na rak tá rak
épí té sé nek fel ügye le té vel.

Ami kor be kö szön tött a hét szűk
esz ten dő, ak kor Jó zsef test vé rei is el -
jöt tek messze föld ről a zsák ja ik kal,
hogy ga bo nát ve gye nek. Hul lot tak is
az öröm könnyek, ami kor Jó zsef fel -
is mer tet te ma gát báty ja i val!

A fá raó en ge dé lyé vel nem csak a
test vé rei köl töz tek Egyip tom ba, de
édes ap ját, Já kó bot is oda ho zat ta. 

EgészítsétekkiJózseftestvéreineka
nevétazsákokonolvashatómással-
hangzóksegítségével!

Ősatyák
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk vé gé hez ér tünk. A há rom ős atya – Áb -

ra hám, Izsák és Já kób – tör té ne té hez tar to zó fel ada tok meg ol dá sa -
it küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (EvangélikusÉletszer kesz -
tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer -
mek vár.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyErmEkoldal

To mi ki vé te le sen so ká ig fenn ma -
rad ha tott es te. Le fek vés kor édes -
any ja fi gyel mez te ti:

– Az es ti imád ság ról ilyen ké sőn
sem sza bad meg fe led kez ned!

To mi cso dál koz va kér de zi:
– Sze rin ted ilyen kor még éb ren

van nak a menny ben?

* * *

A nyug dí jas lel kész meg lá to gat ja az
egyik volt gyü le ke ze ti tag ját, és
hossza san el gyö nyör kö dik gon do -
san ápolt kert jé ben.

– Te és az Úr ki tű nő mun kát vé -
gez te tek! – di csé ri meg a há zi gaz dát.

– Igen, ez így van. De azért lát nia
kel lett vol na a ker tet öt éve, ami kor
az Úr még csak egye dül gon doz ta!

* * *

– Jut ka, sze rin ted va ló ban sze ren -
csét len sé get je lent fe ke te macs ká val
ta lál koz ni? – kér de zi a hit ok ta tó.

– Az ege rek szá má ra min den bi -
zonnyal – hang zik a vá lasz.

* * *

To mi el blic cel te a ta nu lást, és fel ké szü -
let le nül ment a hit tan órá ra. A dol go -
zat írás nál az üres lap ra a kö vet ke zőt ír -
ta: „Egye dül Is ten is me ri a vá laszt.”

A hit ok ta tó a kö vet ke zőt ír ta a pa -
pír ra vá la szul: „Is ten ötöst ér de mel,
de te csak egyest!”

HuM or Z Sák

Könnyed röp tű, si rá lyok hoz ha son -
ló ma dár. Vil lás far ka, fe ke te sap ká -
ja és pi ros cső re jel lem zi. Ha zánk ban
a szi kes ta vak nál, ha las ta vak szi ge te -
in, ka vics bá nya ta vak nál, víz tá ro zók -
nál fész kel kis te le pe ken. 

Zsák má nya ap ró ha lak ból és ví zi
ro va rok ból áll. Ala cso nyan re pül ve
kém le li a vi zet ma ga alatt, majd ha
kis ha lat vesz ész re, szár nya it össze -
kap va fej jel elő re vág utá na. Cső ré -
ben a zsák mánnyal emel ke dik új ra a
le ve gő be, és re pül a va la me lyik kö zeli
ha las tó nál vá ra ko zó fi ó kák fe lé. Leg -
gya ko ribb zsák má nya a ra jok ban
úszó szél haj tó küsz. Ez a ha lacs ka
majd nem min dig a fel szín kö ze lé ben
van. (A raj ki csit bor zol ja a vi zet, in -
nen a szél haj tó el ne ve zés.) Ma da runk
zsák mány ál la tai kö zött a ha lak mel -
lett ví zi ro va rok és sás kák is sze re pel -
nek.

A küsz vá gó csér Af ri ká ban te lel, a
föld ré szen messze dél re is el jut hat.
Ma gyar gyű rűs pél dá nyo kat je len tet -

tek vissza Mo zam bik ból, sőt Dél-Af -
ri ká ból is.

Ta vasszal, áp ri lis ban több nyi re
már pár ban ér ke zik vissza. Azok a
ma da rak, ame lyek az elő ző év ben
már köl töt tek, va ló szí nű leg ko ráb bi
fész ke lő he lyü ket vá laszt ják. Ked ve -
lik a ha las ta vi szi ge te ket, a nö vé nyi
usza dé kot és a ka vi csos part sza ka szo -
kat.

Évek kel ez előtt a sze ge di Fe hér-tó -
nál fi gyel tem meg, hogy a Ko rom-szi -
ge ten köl tő több ezer dan ka si rály pár -
hoz csat la ko zott küsz vá gó csé rek a
szi get leg ko pá rabb ré szén ké szí tet ték
fész ke i ket; ke vés nö vé nyi szál ból tá -
kol ják össze lak he lye i ket. A köl té sek
má jus ban, jú ni us ele jén kez dőd nek.
A szü lők fel vált va me len ge tik a to já -

so kat, a fi ó ká kat is kö zö sen ete tik és
vé dik.

Egy nyá ri na pon a fo nyó di ha las -
ta vak nál gyű rűz tük a fi ó ká kat. Kol -
lé gám a la dik ban ült, én pe dig a víz -
ben úsz kál va szed tem össze és nyúj -
tot tam be ne ki a már tol las, de re pül -
ni még nem tu dó fi a ta lo kat. Az öreg
ma da rak éles „kri é éé” ki ál tá sok kal tá -

mad tak ránk. Zu ha nó re pü lés sel ér -
kez tek, és ürü lé kek kel bom báz tak
ben nün ket. Több „te li ta lá lat” is ér te
a fe je met, egy pe dig a fü ze tet, aho -
va ba rá tom a gyű rű zé si ada to kat je -
gyez te fel.

A küsz vá gó csér vé dett, ter mé szet -
vé del mi ér té ke öt ven ezer fo rint.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Va jon hány to jás van a fé szek ben?
2. Hány pár költ Ma gyar or szá gon?
3. Mi kor tud nak re pül ni a fi ó kák?

küszvágócsér

Me Sélnek AZ áll Atok

Válaszok:1.kettő-négy,többnyire
három;2.tízezer;3.körülbelülnégy-
heteskoruktól.
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Az evangélikus gyűjteményügy ko-
molymunkatársátveszítetteelakö-
zelmúltban.Szá raz né Kő rösy Edit az
OrosháziEvangélikusGyülekezetLe-
véltáránakmunkatársakéntfelelős-
ségteljesfeladatotlátottel.Azaláb-
bisorokkalráemlékezünk.

„Az énAtyámházában sok hajlék
van… elmegyek helyet készíteni a
számotokra” (Jn 14,2) – ez zel az igé -
vel tet te köz zé a csa lád, hogy Szá raz -
né Kő rösy Edit gim ná zi u mi ta nár, az
oros há zi evan gé li kus le vél tár ve ze tő -
je au gusz tus 28-án, éle té nek 74. évé -
ben ha za tért Te rem tő jé hez. A gyász -
je len tést az el hunyt lá nya, dr.Száraz
CsengeGitta és hú ga, KovácsTibor-
néKőrösyIldikó ír ta alá.

Kő rösy Edit éle té nek az utol só
idő sza ká ban – nagy sze re tet tel ne velt
lá nya mel lett – a le vél tá ri mun ka
adott ér tel met. Hi va tás tu da tá val és
fel ké szült sé gé vel ran got adott mun -
ka he lyé nek.

A Bé kés me gyei Pusz ta föld vá ron
lát ta meg a nap vi lá got pe da gó gus
szü lők, Kőrösy Sándor és Versényi
Etelka gyer me ke ként. Édes ap ja ko rán
meg halt, a há rom test vér, Margit,
Edit és Il di kó fél ár va ma radt. Édes -
any juk em ber fe let ti mun ká val ta -
nít tat ta őket. 

Kő rösy Edit az oros há zi Tán csics
Mi hály Gim ná zi um ban érett sé gi zett,
majd szü lei hi va tá sát foly tat ta. A sze -
ge di Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka rán
ki tar tó an és szor gal ma san ta -
nult. 1968-ban kap ta meg ma -
gyar–tör té ne lem sza kos ta nári
dip lo má ját. Ez után az oros há -
zi Tán csics-gim ná zi um kol lé -
gi u má nak ne ve lő ta ná ra lett.
Köz ben férj hez ment Száraz
Gyula ag rár mér nök höz, és kis -
lá nyuk szü le tett. 

Ké sőbb a gim ná zi um ban
szak tár gya it ok tat ta, s emel lett
az is ko la könyv tá ro sa ként is
mű kö dött, in nen ment nyug -
díj ba. 1994 őszén éle té nek új
sza ka sza kez dő dött, ami kor az
Oros há zi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ben – az or szá gos
egy ház tá mo ga tá sá val – le vél -
tá ros ként al kal maz ták. 

Az egy ház köz ség ben Oros -
há za 1744-es ala pí tá sá tól
kezd ve ve ze tik az anya köny -
ve ket. Eze ket és az 1818-tól írt jegy -
ző köny ve ket, a ré gi gaz da sá gi ira tok
egy ré szét – kö rül be lül har minc irat -
fo lyó mé ter nyi anya got – mind vé -
gig a lel ké szi hi va tal ban tá rol ták.
Az idők so rán ugyan ennyi ira tot he -
lyez tek el a temp lom kar za tán, szek -
ré nyek ben zsú fol ták össze az össze -
gyűlt anya got. Ami kor a le vél tár
meg kezd te mű kö dé sét – a lel ké szi hi -
va talt és az iro dát tá ga sabb hely re
köl töz tet ték, s a föl sza ba du ló két
szo bá ban ala kí tot ták ki az ar chí vu -
mot –, ezt az ér té kes, de ren de zet len
irat együt test is a ki ala kí tan dó le vél -
tár ba hoz ták. 

Kő rösy Edit egyik el ső fel ada ta te -
hát ad va volt: ren dez ni kel lett a ré -
gi és az idő köz ben föl gyü lem lett
irat hal mazt. Az irat ál lo mány ké sőbb
még gya ra po dott, s az in téz mény
1999-ben nyil vá nos ma gán le vél tár
mi nő sí tést ka pott. (Ez zel hi va ta lo san
is be ke rült a le vél tá ri rend szer be.)

Az évek fo lya mán a fo lya ma to san
ké szí tett rak tá ri jegy zé kek mel lett Kő -
rösy Edit el ké szí tet te a le vél tár

fondjegy zé két is. Mun ká ja a kis in téz -
mény ben szin te min den le vél tá ri
mun ká ra ki ter jedt. Kez det től fog va fi -
gyel te a pá lyá za to kat is, s az el nyert
össze gek ből szá mí tó gé pet vá sá rolt; az
1895 előt ti anya köny vek mik ro film -
je i ről pa pír má so la tot ké szí tett, s eze -
ket be köt tet te. Össze ál lí tot ta a kez -
de ti idő szak ke resz te lé si, es ke té si és
ha lot ti anya köny ve i nek re gisz te rét,
ame lyek meg könnyí tik a sok száz ezer
ada tot tar tal ma zó, ne he zen ol vas ha -
tó do ku men tu mok hasz ná la tát. El in -
dí tot ta a ré gi anya köny vek res ta u rá -
lá sát, a le vél tá ri anyag szá mí tó gé pes
fel dol go zá sát. Több funk ci ós nyom -
ta tót, mik ro film ol va sót, -má so lót,
majd di gi tá lis fény ké pe ző gé pet és
szken nert szer zett be. 

A meg fe le lő hő mér sék let biz to sí -
tá sá val a le vél tár ban meg ál lí tot ták az
ira tok to váb bi ned ve se dé sét, el ké szí -
tet ték a ri asz tó rend szert. Leg utóbb
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Gyűj te mé nyi Ta ná csa és Oros há za
Vá ros Ön kor mány za ta se gít sé gé vel
si ke rült meg va ló sí ta ni a le vél tár fa -
la i nak és pad ló za tá nak szi ge te lé sét,
tel jes fel újí tá sát.

Kő rösy Edit hi he tet le nül fe gyel me -
zett volt, ko moly aka rat erő volt ben -
ne, mun ká já ért élt, hitt en nek fon tos -
sá gá ban. So ha nem zú go ló dott, min -
dig ma gasz tal ta az Örök ké va lót.
Éven te ál ta lá ban két száz al ka lom mal
fo gad ta a csa lád tör té ne ti ku ta tó kat,
az egye te mi és fő is ko lai dip lo ma -
mun kák hoz, szak dol go za tok hoz,
hely tör té ne ti ki ad vá nyok írá sá hoz
for rás anya got ke re ső ket.

Föl di éle té nek utol só nap ján is dol -
go zott, tel je sen vá rat la nul halt meg,
szí ve a le vél tár ban dob bant utol já ra. 
RibárJános nyu gal ma zott es pe res

nagy rész vét mel lett bú csúz tat ta az
oros há zi evan gé li kus temp lom ban a
Dánielkönyvéből vett szent igé vel:
„…dicsőítettemésmagasztaltamaz
örökkéélőt,mertazőuralmaörök
uralom, és királysága megmarad
nemzedékrőlnemzedékre.” (Dán 4,31) 

Mi is bú csú zunk tő le, ál dott le gyen
em lé ke.

g Ko szo rús Osz kár, 
aNyugat-békésiEgyházmegye

gyűjteményimegbízottja

e vAn g é li kuS g Y Ü j te Mé n Yi SZ e M le

Rangotadott
munkahelyének

EmlékezésSzáraznéKőrösyEditlevéltárosra
tHe SAuruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra

b Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem idén már ci us ban kon -
fe ren ci át ren de zett ar ról a hely -
zet ről, ame lyet az új köz ne ve lé -
si tör vény te remt a hit ok ta tás
te rü le tén. A nagy ér dek lő dés sel
kí sért szak mai ren dez vény
ered mé nye kép pen szü le tett az
a dön tés, hogy fe lül vizs gál juk a
je len le gi hit tan tan ter ve ket, és
el vé gez zük a szük sé ges vál toz -
ta tá so kat.

Az új evan gé li kus hit tan tan ter vek fo -
ko zot tab ban kon cent rál ná nak a ta -
nít vá nyi élet re va ló el hí vás ra, az
úton já rás ra, az egyes em ber konk -
rét kér dé se i re, va la mint a Bib lia sze -
mé lyes és kö zös sé gi üze ne té re. Az
ed di gi rend szer, vagy is a teo ló gia
tu do má nyos fel osz tá sát kö ve tő te ma -
ti kus évek sze rin ti fel osz tás he lyett
olyan meg kö ze lí tést vá lasz ta nánk,
amely egy szer re ve szi fi gye lem be a
di á kok adott élet hely ze tét és a Bib -
lia út mu ta tá sát.

A ke ret tan ter vek hez az ed di gi li -
ne á ris szer ke zet he lyett spi rá lis szer -
ke ze tű fel épí tést és egy szer re té ma -
köz pon tú meg kö ze lí tést vá lasz tot -
tunk. Így min den év ben hét na -
gyobb té ma cso port kö ré gyűj töt tük

a fel me rü lő kér dé se ket és a bib li ai ta -
ní tá so kat, s ezek a té ma cso por tok je -
len nek meg min den év ben más meg -
kö ze lí tés ben, más tar tal mi hang -
súllyal, más pél dák kal. 

A hét fő té ma: Isten-énkapcsolat,
azénkérdése,emberikapcsolataim
(család,barátok,párkapcsolat,mun-
kahelystb.), társadalom,egyházés
egyháziközösségek,teremtettvilágés
tárgyi környezet, világvallások és
vallásiirányzatok.

Az egyes té má kat min den eset ben
bib li kus ala pon tár gyal juk, s a kap -
cso ló dó eti kai és dog ma ti kai té má kat,
va la mint az egy ház tör té ne ti is me re -
te ket a fel ve tő dő kér dé sek hez és a
bib li ai ré szek hez il leszt ve ad nánk
át. Ezek alap ján nem csak bi zo nyos
év fo lya mok ra kor lá toz nánk a bib lia -
is me ret ta ní tá sát, ha nem min den
év ben még több, az élet kér dé sek hez
kap cso ló dó bib lia is me re tet ta nul -
ná nak a di á kok. Emel lett fo lya ma to -
san bő ví te nénk is me re te i ket a ke resz -
tény hit alap ja i ról, az evan gé li kus egy -
ház ta ní tá sá ról és az egy ház tör té ne -
té ről, va la mint re mény ség sze rint
se gí te nénk őket az egy re éret tebb, ke -
resz tény ala pok ra épü lő er köl csi ér -
zék ki ala kí tá sá ban. 

Cé lunk az is, hogy elő se gít sük az
evan gé li kus lel ki ség sze mé lyes ki fej -
lő dé sét és meg élé sét mind a hét köz -

na pok ban, mind az ün ne pek al kal -
ma in ke resz tül, hogy az egy há zi kö -
zös sé g és a Bib lia va ló ban az is ko lá -
ink ban ta nu ló di á kok éle té nek ré szé -
vé vál jon.

A tan ter vek, va la mint a hoz zá juk
kap cso ló dó le írá sok meg te kint he tők
a www.evangelikus.hu hon la pon. 

Ez úton hí vunk sze re tet tel min den
ér dek lő dőt – kü lö nö sen a hit ok ta tás -
ban is dol go zó lel ké sze ket és hit ta ná -
ro kat – az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem és a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Ne ve lé si és Ok ta tá si
Osz tá lya kö zös szer ve zé sé ben meg -
ren de zen dő szak mai vi ta na punk ra,
me lyen az em lí tett vi ta anya got mi nél
szé le sebb kör ben, mi nél több vé le -
ményt meg hall gat va sze ret nénk át -
gon dol ni és to vább fej lesz te ni, hogy az
va ló ban egy há zunk ja vát szol gál ja, s
a hit ok ta tás te rü le tén ké pes le gyen Jé -
zus ta nít vány ság ra hí vó sze re te té nek
misszi ó ját be töl te ni.

A nyílt szak mai vi ta nap ra novem-
ber27-én14és17óra kö zött ke rül sor
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men. Elő ze tes be je lent ke zés nem
szük sé ges.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek -
lő dőt!

g Dr. Ko dá csy-Si mon Esz tEr, 
akatechetikaimunkacsoport

koordinátora

nyíltszakmaivitanapahitoktatásról
ésahittantantervekről

SzáraznéKőrösyEditlányával,dr.Száraz
CsengeGittávalfel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja – módosított program

Révfülöp,2012.november23–25.

BE SZÉL GES SÜNK AZ EGY HÁ ZUNK RÓL!

prog ram: 
Péntek
18.00 Va cso ra
18.30 Kö szön tő – PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő
18.40 Nyi tó áhí tat: „Tanítvánőket…” (Mt 28,20) – GáncsPéter püs pök
19.10 Elsőbeszélgetés: Ok ta tás (mo de rá tor: dr.FábriGyörgy)
Szombat
08.30 Reg ge li
09.00 Áhítat: „Aháztetőkrőlhirdessétek!” (Mt 10,27) – SzemereiJános püs pök
09.30 Másodikbeszélgetés: Dia kó nia (mo de rá tor: RadosnéLengyelAnna)
10.45 Szü net
11.00 Harmadikbeszélgetés: Egy há zi, gyü le ke ze ti élet (mo de rá tor: MészárosTamás)
12.30 Ebéd
14.00 Negyedikbeszélgetés: Mé dia (mo de rá tor: PrőhleGergely)
15.30 Vi ta az el ső négy be szél ge tés ről
17.00 Elő adás és ötödikbeszélgetés: Az egy há zak kül de té se a 21. szá zad ban (ven dé günk: BalogZoltánmi nisz ter)
18.30 Va cso ra
19.00 Vespera: „Hálaadássaltárjátokfelkéréseiteket…” (Fil 4,6) – dr.HafenscherKároly(ifj.)
Vasárnap
08.30 Reg ge li
09.30 Zá ró is ten tisz te let: „Aszegényekmindigveleteklesznek…” (Jn 12,7–8) – dr.FabinyTamás püs pök
12.00 Ebéd
Je lent kez ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het no vem ber 15-ig. Ked vez mé nyes rész vé te li díj: 6000 Ft.
(A prog ram eset le ges meg vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart juk.)

épü let ener ge ti kai fej lesz tés ne mes csón
A Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő szeg do rosz lói Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség 14 743 447 fo rint vissza nem
té rí ten dő tá mo ga tást nyert a KE OP-4.9.0/11-2011-0174 azo no sí tó szá mú, Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszeg-
doroszlóiTársultEvangélikusEgyházközséglelkészihivatalánaképületenergetikaifejlesztésemegújulóenergia-
forrás-hasznosítássalkombinálva cí mű pá lyá za ton az ÚjSzéchenyiterv ke re té ben.

A tá mo ga tás tel jes össze gé ből a lel ké szi hi va tal épü le te i nek ener ge ti kai kor sze rű sí té se va ló sult meg 2012 szep -
tem be ré ben. A lel ké szi hi va tal ban négy négy zet mé ter nap kol lek to ros rend szer te le pí té sé re ke rült sor a te tő -
fe lü let re. To váb bá össze sen har minc két da rab nap ele met he lyez tünk el, in ver ter rel és ad-vesz mé rő ki ala kí tá -
sá val. A meg ter melt elekt ro mos áram csök ken ti a lel ké szi hi va tal és gyü le ke ze ti ház elekt ro mos költ sé gét.

A lel ké szi hi va tal pin cé jé be egy da rab fa el gá zo sí tó ka zán ke rült, mely a hasz ná la ti me leg vi zet is biz to sít ja.
A to váb bi ak ban eb ből az épü let ből lát juk el a gyü le ke ze ti ház fű té sét is.

A pro jekt köz vet len cél jai az aláb bi ak: • ener gia hor do zó-fel hasz ná lás csök ken té se • az épü let üze mel te té si
költ sé ge i nek csök ken té se • a gyü le ke ze ti ta gok és az itt dol go zó mun ka vál la lók kom fort ér ze té nek nö ve lé se.

A pro jekt köz ve tett cél jai az aláb bi ak: • az ener gia ha té kony ság nö ve lé se ré vén éves el sőd le ges ener gia hor -
do zó-meg ta ka rí tás • üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té se • meg úju ló ener gia hor do zó-fel hasz ná -
lás lét re ho zá sa • meg úju ló ener gia hor do zó-bá zi sú vil la mos ener gia-ter me lés lét re ho zá sa.

Az üze me lé si költ sé gek csök ke né se fe de ze tet nyújt egyéb fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ra.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRegionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvaló-
sultmeg.
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Szentháromságünnepeutánutolsóelőtti(reménység-)
vasárnap.Liturgikusszín:zöld.Lekció:2Thessz1,3–10;
Jer8,4–7.Textus:Mt24,1–14.Énekek:502.,526.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Csepregi And -
rás; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza
Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.
9. (úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Szto ja no -
vics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Me ző u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Iványi Gá -
bor; du. 2.; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bá lint -
né Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9.
(úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cse lovsz -
ky Ferenc; du. 6. Smidéliusz Gábor; Fasor, VII., Városligeti
fa sor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11.
(úrv.); Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Ro -
mán né Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlo vák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Már ta; Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes
li tur gia) Koczor Tamás; du. 6.  (vespera) Rozs-Nagy Szil -
via, li tur gus: Muntag Lő rinc; Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de. 10. Benkóczy Pé ter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6.
(ves  pe  ra) Schulek Má tyás; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Missura Tibor; Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Ba licza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék
Go  lyó u. 17. de. 10. (úrv.) Ben cé né Szabó Márta; de. ne -
gyed 12. Keczkó Pál; An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u.
22. de. 10. Grendorf Péter; Zug ló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Zászkaliczky Pál; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Zász  ka  licz  ky Pál; Pest új hely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rá  kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út
73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá kos -
szent mi hály, XVI., Hősök te re 10–11. de. 10. Fekete Gy.
Vik tor; Cinkota, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. Ha -
lász Alexand ra; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9.
Ha lász Alexand ra; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9.
Nagy  né Szeker Éva; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rá kos csa ba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Kovács Áron; Rá kos li get, XVII., Gózon Gy.
u. de. 11. Kovács Áron; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. szup li ká ció Haj duch-Szmola Patrik; Pest -
szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. szup li ká ció Haj duch-Szmo la Patrik; Kispest, XIX.,
Temp lom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37.
de. 8. Széll Éva; Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
Győ ri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zó -
lyo mi Mátyás; Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hok -
ker Zsolt; Budaörs, Sza bad ság út 75. de. 10. Endreffy Gé -
za; Soroksár, Ott hon Kö zös sé gi Ház, Szitás u. 112. du.
4. Győri János Sá mu el né; Budakeszi, Fő út 155. (gyü le -
ke ze ti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!
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Sze re tet tel ad juk hí rül a 2013. évi hit tan ver -
seny rész le te it. 

To vább ra is négy kor osz tály ban vár juk a
csa pa to kat: 1–2. osz tály, 3–4. osz tály, 5–6.
osz tály, 7–8. osz tály. Té ma: Áldás,istendi-
cséretészeneaBibliában.

A gyü le ke ze tek és az is ko lák csa pa tai az el -
múlt évek hez ha son ló an kü lön ver se nyez nek,
be le ért ve a dön tőt is. Egy gyü le ke zet, il let -
ve is ko la egy kor osz tály ból egy négy fős csa -
pa tot küld het a me gyei/te rü le ti for du ló ra.
Kér jük, a csa pa tok össze ál lí tá sá nál min -
den ki tö re ked jék ar ra, hogy ke rül je nek be -
le gye re kek mind a két meg je lölt gyü le ke ze -
ti/is ko lai osz tály ból. Kér jük to váb bá, hogy az
egy há zi is ko lá ban ta nu ló gyer me kek ne
gyü le ke ze ti csa pat ként ver se nyez ze nek.

Je lent kez ni le het az mee.gyio@gmail.com
e-mail cí men 2013. már ci us 1-jé ig.

Az első fordulót 2013. feb ru ár 23-áig,
szom ba tig kell le bo nyo lí ta ni. Ez a gyü le ke ze -
ti/is ko lai for du ló egyé ni szint fel mé rő jel le gű,
ame lyen a gya kor lás mel lett ki vá laszt hat ják
a me gyei/te rü le ti ver seny re to vább ju tó ver -
seny ző ket. A gya kor ló fel adat sor a ka te che -
ti kai fe le lő sö kön ke resz tül vá lik el ér he tő vé,
il let ve az mee.gyio@gmail.com e-mail cí men
igé nyel he tő ja nu ár tól.

A második forduló idő pont ja: 2013.
már ci us 23., szom bat; hely szín: a te rü le ti -
leg il le té kes in téz mé nyek (Aszód, Paks,
Sop ron) és gyü le ke ze tek (a ka te che ti kai fe -
le lő sök ko or di nál ják). Ezen a me gyei/te rü -
le ti ver se nyen a csa pa tok kor osz tá lyok
sze rint „mér kőz nek” meg egy más sal (az -
az a fen ti ki írás alap ján egy-egy gyü le ke -
zet vagy is ko la egy kor osz tály ban egy-egy

csa pa tot küld het). Az or szá gos for du ló ban
pe dig kor osz tá lyon ként az összes csa pat -
ból az egy ház me gyét egy-egy, míg az ok -
ta tá si in téz mé nye ket te rü le ten ként két-két
csa pat kép vi sel he ti.

Országosfordulók:
– is ko lai: 2013. áp ri lis 20., szom bat,

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem és
zug lói evan gé li kus temp lom, Bu da pest;

– gyü le ke ze ti: 2013. áp ri lis 27., szom bat,
Pod ma nicz ky Já nos Evan gé li kus Óvo da
és Ál ta lá nos Is ko la, Bu da pest.

A tör té ne te ket a 2013. évi ver seny re is az
evan gé li kus hit tan köny vek te ma ti ká ja alap -
ján vá lasz tot tuk ki, a mot tó egye dül a rá -
adás, az is mét lő dés el ke rü lé se ér de ké ben
pe dig kor osz tá lyon ként fi gye lem be vet -
tük az elő ző két év ver seny anya gát is. 

Az ige he lyek, ame lyek ből ké szül ni kell a
hit tan ver seny re, a kö vet ke zők: 
1–2.osztály:
Áb ra hám el hí va tá sa: 1Móz 12,1–9
Min den lé lek di csér je az Urat!: Zsolt 150,1–6
Jé zus Krisz tus szü le té se: Lk 2,9–24
Jé zus be vo nu lá sa Je ru zsá lem be: Mt 21,1–11
Jé zus meg áld ja a gyer me ke ket: Mk 10,13–16
A tíz lep rás meg gyó gyí tá sa: Lk 17,11–19
3–4.osztály:
Iz rá el át vo nul a Vö rös-ten ge ren: 2Móz
14,15–15,2

Dá vid Saul ud va rá ba ke rül: 1Sám 16,14–23
Min den lé lek di csér je az Urat!: Zsolt 150,1–6
Za ka ri ás éne ke: Lk 1,67–80
Jé zus Krisz tus szü le té se: Lk 2,9–24
Jé zus fel tá maszt ja a na i ni if jút: Lk 7,11–17
5–6.osztály
Já kób csa lás sal szer zi meg az apai ál dást:
1 Móz 27,1–33
Je ri kó be vé te le: Józs 6,1–16.20-21
Dá vid Saul ud va rá ba ke rül: 1Sám 16, 14–23
Dá vid Je ru zsá lem be vi te ti a szö vet ség lá dá -
ját: 2Sám 6,1–5
Min den lé lek di csér je az Urat!: Zsolt 150,1–6
Má ria éne ke: Lk 1,46–56
Jé zus fel tá maszt ja a na i ni if jút: Lk 7,11–17
Jé zus be vo nu lá sa Je ru zsá lem be: Mt 21,1–11
7–8.osztály
Áb ra hám el hí va tá sa: 1Móz 12,1–9
Iz rá el át vo nul a Vö rös-ten ge ren: 2Móz
14,15–15,2
Dá vid Saul ud va rá ba ke rül: 1Sám 16, 14–23
Dá vid Je ru zsá lem be vi te ti a szö vet ség lá dá -
ját: 2Sám 6,1–5
Min den lé lek di csér je az Urat!: Zsolt 150,1–6
Má ria éne ke: Lk 1, 46–56
Jé zus be mu ta tá sa a temp lom ban: Lk 2,21–35
Ke resz te lő Já nos kér dé se és Jé zus vá la sza:
Mt 11,1–19

A ver seny tel jes ige sza ka szai le tölt he tők
hon la punk ról: www.gyio.hu.

Öröm te li fel ké szü lést kí ván nak:

aMagyarországiEvangélikusEgyház
Gyermek-ésIfjúsági

Osztályánakmunkatársai

XXII.országosevangélikushittanverseny
„MindenlélekdicsérjeazUrat!”(Zsolt150,1–6)

Adventi evangélizációs sorozat
A kis pes ti evan gé li kus gyü le ke zet sze re tet tel hív min -
den ér dek lő dőt ad ven ti evan gé li zá ci ós so ro za tá ra.

Ige hir de tő: Itt zés Ist ván nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész. Az ige hir de tés mel lett elő adást tar tunk Túr -
me zei Er zsé bet éle té ről. 

A so ro zat al kal mai no vem ber 30-án 18 óra kor, de -
cem ber 1-jén 17 óra kor, de cem ber 2-án 10 óra kor és
17 óra kor kez dőd nek.

Meg hí vó eke-csen des nap ra
Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt no vem ber 24-én
a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon temp lo -
má ba (Bu da pest II. ker., Ör dög árok u. 9.), ahol az EKE
kö zös ség tart ja őszi csen des nap ját. A nap té má ja: vá -
do lás és el íté lés. A prog ram 10 órá tól 16 órá ig tart. A
szer ve zők fris sí tők ről gon dos kod nak, de ebé det,
kér jük, min den ki hoz zon ma gá val.

h i r d e t é s

új ki ál lí tás nyí lik 
az evan gé li kus or szá gos Mú ze um ban

Sze re tet tel meg hív juk a száz éve szü le tett Szentágothai
János előtt tisz tel gő ki ál lí tás meg nyi tó já ra no vem ber
17-én, szom ba ton 14 órá ra az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ba (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). A ki ál lí tást
L.SimonLászló kul tú rá ért fe le lős ál lam tit kár nyit ja
meg. Köz re mű kö dik: JunikiSpartacus (he ge dű).

Meg hí vó há la adó kon cert re 
Öröm te li-há lás szív vel há la adó kon cer tet ren dez no vem ber
25-én, va sár nap 16 óra kor a Rá kos szent mi hály–Sas hal mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség (1161 Bu da pest, Hő sök te re 10–11.).

Elő adó: KöviSzabolcs ze ne szer ző, elő adó mű vész. Té ma:
Apart.

A fel újí tott or go nát a kon cert ele jén és vé gén ün ne pé lye sen meg -
szó lal tat ja Bach, Beethoven, Gotthilf Tag mű ve i vel Thiering
Etelka, tisz te let be li kán to runk. A jö vő nem ze dé két kép vi se li ze -
nei szol gá la tá val FanóFruzsina if jú mű vész. Az al kal mat meg -
nyit ja KovácsPéter pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő.

Gyü le ke ze tünk itt kö szö ni meg az egy há zi, ön kor mány za ti tá -
mo ga tást, ame lyet a száz éves te tő és az or go na fel újí tá sá ra kap -
tunk, va la mint az épí tész mér nök és a vál lal ko zók mun ká ját.

Ven dé ge ink 1000, 2500 és 5000 Ft-os ado má nyo zó jegy
vá sár lá sá val kap cso lód hat nak be a há la adás kör for gá sá ba, és
lép het nek be az ün ne pé lyes kon cert elő adás ra. Ado má nyo -
zó je gye ket a kon cert kez dés előtt fél órá val le het vá sá rol ni
a hely szí nen.
Rákosszentmihály–Sashalmi Evangélikus Egyházközség

–CsillaggyertyafényAlapítvány, 1161 Bu da pest, Hő sök te re
10–11. Te le fon: 1/405-4877.

Meg hí vó lelkésziktatásra
„Haottleszazívafelhőn, látnifogomésvisszaemlékezem az
örökszövetségre…”(1Móz 9,16)

A Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív -
ja Önt és ked ves csa lád ját meg vá lasz tott lel ké sze, PongráczMá-
té ün ne pé lyes be ik ta tá sá ra no vem ber 24-én (szom bat) 15 órá -
ra. A lel kész ik ta tást vég zi: SmidéliuszZoltán, a So mogy-Za lai
Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se. Igét hir det: SzemereiJános,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke.
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Meg hí vó ek Me-est re
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let no vem ber 19-én,
hét főn 18 órai kez det tel tart ja kül misszi ói est jét a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak ut cá ról nyí -
ló ta nács ter mé ben (Bu da pest VI II. ker., Ül lői út 24.). Ezen
az al kal mon KoskaiErzsébet lel kész nő tart be szá mo lót az ez
év őszi észt or szá gi finn ugor lel kész kon fe ren cia ta pasz ta la -
ta i ról. Az elő adás cí me: Misszióamegváltozottvilágban.Vá -
runk min den ér dek lő dőt és a lel kész kon fe ren ci a ma gyar részt -
ve vő it.
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F i z E s s E n  E l ő
l a p u n k r a !
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A me nő au tó, a ker tes ház Bu da pest
zöld öve ze té ben, a tech no ló gia leg -
újabb vív má nyai kéz ben hord va
mind-mind stá tus szim bó lu mok. Egy-
egy csúcs ka te gó ri ás okos te le fon ára
jó val a hat szám je gyű összeg ha tár fö -
lött kez dő dik. 

Bár egy át lag em ber „me net köz be -
ni” in ter net szük ség le tét ki elé gít he ti
egy-egy ol csóbb li nu xos – egé szen
pon to san and ro i dos – ké szü lék is, a
gyor sa ság és a ké nyel me sebb hasz nál -
ha tó ság mi att né ha meg éri be ru -
ház ni egy drá gáb ba. Ezek a kü tyük
pe dig ujj le nyo mat ként utal nak gaz -
dá juk ra. Az in ter net ano nim ré sze
sem tel je sen ano nim – bár név te len -
sé gün ket meg őriz het jük –, ké szü lé -
ke ink pe dig árul kod nak ró lunk.
Akár csak egy mé reg drá ga öl töny.

A Szállás.hu on-line szál lás fog la ló
ol dal sta tisz ti kái sze rint je len leg a
fog la lá sok nyolc-ki lenc szá za lé kát kez -
de mé nye zik mo bil te le fo non ke resz tül,
és ez a szám fo lya ma to san nö vek szik.
Je len leg a lá to ga tók öt ven öt szá za lé -
ka hasz nál and ro i dos te le font – ezek
a leg ala cso nyabb és a leg ma ga sabb ár -
fek vés ben is kap ha tók –, és negy ven
szá za lé ka va la mi lyen iPhone-t, amely
vi szont ki fe je zet ten pré mi um ter mék,
és csak bor sos áron le het hoz zá jut ni.
Az ér de kes adat azon ban az, hogy ez
utób bi cso port tag jai nyolc van két
szá za lék kal drá gáb ban fog lal nak szál -
lást, mint az and ro i dos ké szü lé kek
bir to ko sai.

Üz le ti szem pont ból egy sze rű a
kép let: az iP ho ne-tu laj do no sok
nyolc van két szá za lék kal jobb ügy fél -
nek szá mí ta nak, il let ve az ő meg szer -
zé sük ré vén ennyi vel töb bet le het ke -
res ni egy-egy üz le ten. Vagy is a jegy -
ér té ke sí tő nek sta tisz ti ka i lag na gyobb
hasz na van, ha egy ilyen ügy fél lel fog -

lal ko zik, pe dig va ló já ban sem mit
sem tud ró la, csak annyit, hogy mi -
lyen ope rá ci ós rend szer fut az okos -
te le fon ján.

We bes fej lesz tő ként e so rok író ja
pár éve már szem be sült egy üz leti
pro jekt kap csán egy prob lé má val.
Az In ter net Exp lo rer 6-os bön gé sző -
je hosszú éve ken át ma radt fej lesz tés
nél kül – egye sek ezt össze füg gés be
hoz ták a Microsoft ala pí tó el nö ké nek,
Bill Gatesnek az zal a mon dá sá val,
hogy ha len ne egy gomb, amellyel az
in ter ne tet fel le het ne rob ban ta ni, ő
meg nyom ná. A bön gé sző fej lesz té sé -
nek el ma ra dá sa mö gött azt a célt vél -
ték ugyan is fel fe dez ni, hogy a cég
szán dé ko san akar ja ez zel aka dá lyoz -
ni a tech no ló gi ai fej lő dést. A pro jekt
kap csán so ká ig kér dés volt, hogy
er re az el avult bön gé sző re is ké szül -
jön-e tá mo ga tás, vé gül azon ban az a
dön tés szü le tett, hogy aki éve ken át
nem ké pes bön gé szőt fris sí te ni vagy
má sik bön gé szőt te le pí te ni, az nagy
va ló szí nű ség gel nem is lesz a cég ve -
vő je, így fe les le ges szá mol ni ve le.

Bön gé szés köz ben nem csak – sze -
rin tünk – lát ha tat lan nyo mo kat ha -
gyunk, ha nem a kö zös sé gi ol da la kon
foly ta tott te vé keny sé günk is árul -
kod hat ró lunk. Ha zánk ban még nem,
de a ten ge ren túl ról már szárny ra
kap tak olyan hí rek, hogy az ot ta ni
ban kok ele mez ni fog ják a hi te lért fo -
lya mo dók ilyen irá nyú ak ti vi tá sát. Bár
a mód szer al kal ma zá sa költ sé ges,
ezért egy elő re csak a ban kok nak
mint egy egy har ma da al kal maz za,
de nő azok nak a pénz in té ze tek nek a
szá ma, ame lyek ter ve zik, hogy a jö -
vő ben ilyen irá nyú fej lesz té se ket is
vé gez nek, és vizs gá ló dá sa i kat ki ter -
jesz tik a kö zös sé gi ol da lak ra is. Az
ilyen rend szer ugyan is nem csak az
ér té ke sí tést és a mar ke ting te vé keny -
sé get se gí ti, ha nem a koc ká zat elem -
zés ben is hasz nos: meg le het ve le be -
csül ni, hogy az adott adós mek ko ra
eséllyel nem fog ja tud ni tör lesz te ni a
hi te lét.

Míg ba rá ta ink azt né zik, hogy
mennyi re ara nyo sak a gye re ke ink a
Facebookra fel töl tött ké pe ken, egyes
prog ra mok azt fog ják vizs gál ni, hogy
a ké pe ket mi lyen ké szü lék kel ké szí -
tet tük. Ha egy drá gább tí pus sal, ak -
kor a jö vő ben jó eséllyel kí nál nak
majd ne künk ele gán sabb szál lá so kat
a csa lá di nya ra lás hoz, és eset leg ba -
rát sá go sab ban fog mo so lyog ni ránk
a hi tel ügy in té ző. 

Hogy eb ből a ví zi ó ból a m in den -
na pok va ló sá ga le gyen, ad dig hosszú
még az út; min den eset re re mél jük,
meg fi gye lő ink nek pusz tán az lesz
majd a cél juk, hogy mi nél egye dibb
gon dos ko dás ban ré sze sít se nek min -
ket. És ak kor to vább ál mod ha tunk a
szép, új vi lág ról.

g N. B.

nyomokbólolvasó
oldalak
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Ma gyar ven dé gek ba jor pap né ta lál ko zón
A nyug dí jas ba jor pap nék őszi ta lál ko zó já ra 1998 óta min den év ben vár nak
ma gyar ven dé ge ket is. Idén ok tó ber 8–11. kö zött ket ten – BereznainéJoób
Klára és e so rok író ja – ve het tünk részt a há rom na pos együtt lé ten Gun zen -
ha us en ben, a cso dá la to san fel újí tott Bet há nia Köz pont ban. 

A ta lál ko zó mot tó ja ez al ka lom mal Istenerejebennünk–„Azénerőmerőt-
lenségáltalércélhoz” volt. A kon fe ren cia alatt ér de kes elő adá so kat hall hat -
tunk FlorenceNightingale an gol nő vér éle té ről, mun kás sá gá ról; ba jor lel ké -
szek, di a kó nu sok, misszi o ná ri u sok tan zá ni ai mun ká já ról és a 2013-as vi lág -
ima nap elő ké szü le te i ről. 

A sok elő adás kö zül ket tőt em lí tek, ame lyek kü lö nös ha tás sal voltak ránk. 
EvaMariaMeinelbib lia ta nul má nyát sa ját ma ga ál tal ké szí tett báb fi gu rák so -

ka sá gá val tet te lát vá nyos sá. Mó zes és Mir jam di csé rő éne ke – „ÉnekeljetekazÚr-
nak,mertigenfelséges,lovatlovasávalatengerbevetett” (2Móz 15,21) –, il let ve
Mó zes és Iz ra el né pe ten ge ren va ló át ke lé sé nek és meg me ne kü lé sé nek tör té ne -
te alap ján tár ta elénk, hogy Is ten ere je nap ja ink ban is cso dá la to san mű kö dik.
HannaThorbeck az egész hall ga tó sá got be von ta Egytörténethangokkal

cí mű elő adá sá ba. Egy ár va kis fiú ván dor lá sa sű rű sö tét er dőn, nap fé nyes ré -
te ken át… A tör té net hez do bok kal, egy sze rű pen ge tős hang sze rek kel,
csen gettyűk kel mi ad tuk a kí sé rő ze nét, a hang sze rek se gít sé gé vel mi vol tunk
a nap, a hold, a szél, vi rá gok, ma da rak.

Az elő adá sok, prog ra mok kö zött min dig adó dott le he tő ség a ba jor test -
vé rek kel be szél get ni, egy más éle té ről, örö mé ről, bá na tá ról hal la ni. Nagy sze -
re tet tel em lé kez tek a ko ráb bi évek ben kö zöt tük járt ma gyar test vé rek re, ér -
dek lőd tek fe lő lük.
BeatePeschke, a Ba jor Pap nész övet ség ve ze tő je már több al ka lom mal járt

Bu da pes ten, a nyug dí jas pap nék csen des nap ján. A kon fe ren cia szer ve ző je -
ként, re mek há zi gaz da ként lel kész fér je tá mo ga tá sá val iga zi ben ső sé ges lég -
kört te rem tett. 

A fe lejt he tet len, szép együtt lét vé gén Is ten ere je ál tal lel ki ek ben meg erő -
söd ve bú csúz hat tunk egy más tól.

Schu lEk Edit

„né hány sor, és még is annyi min den van ben ne”
Tisz telt Szer kesz tő ség!

Nagy öröm mel for gat juk az EvangélikusÉlet új szá ma it, s mond hat ni min -
den al ka lom mal ta lá lunk ben nük va la mi ér de ke set, gaz da gí tót.

Kü lö nö sen sze ret jük FabinyTamás püs pök úr és FenyvesiFélixLajos írá -
sa it. A köl tő jegy zet lap ja it a fe le sé gem ki is vág ja, és ki tű zi az is ko la hir de -
tő táb lá já ra a hir de té sek mel lé. Az utób bi idő ben ke vés cik ket ta lál tam tő le,
a jegy ze tek is mint ha el tűn tek vol na. Re mé lem, nem be teg ség mi att van ez,
in kább a ke vés idő gá tol ja meg az írás ban.

Ké rem, tol má csol ják ne ki ké ré se met, amely egy na gyobb ba rá ti kö zös ség
óha ja is: foly tas sa eze ket a „mi ni a tű rö ket”! Né hány sor, és még is annyi min -
den van ben ne.

Is ten se gít se a szer kesz tő ség mun ká ját.
Őszin te tisz te let tel:

Dr. Tóth MEny hért (Budapest)

www.beres.hu facebook.com/beres.klub

 KOMPLEX KÉSZÍTMÉNY
vitaminokkal, ásványi anyagokkal

 és növényi szterinekkel

 KOMPLEX MEGOLDÁS
 egyszerre nyújt segítséget a koleszterinszint 

csökkentésben és a vitaminpótlásban

Étrend-kiegészítô készítmény

ÚJDONSÁG! MULTIVITAMIN SZTERINNEL
A MEGFELELÔ KOLESZTERINSZINTÉRT

Magas koleszterinszint?
VAN SEGÍTSÉG!

Sokat hallani manapság a koleszterinről, arról, milyen veszélyekkel fenyeget, ha a vér-
ben túl magasra emelkedik a szintje. Mára egyértelműen bizonyították, hogy a magas 
össz-, illetve LDL koleszterinszint a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulá-
sának egyik fő kockázati tényezője.  Igazán veszélyeztetettnek azok számítanak, akiknek 
a családjában előfordult már emelkedett koleszterinszint, akik helytelenül táplálkoznak, 
dohányoznak vagy mozgásszegény életmódot élnek.

Ijesztően hangzik, ám nem is olyan rossz a helyzet, hiszen a koleszterinszintünk igen jól 
befolyásolható megfelelő táplálkozással, mozgással és stresszkezeléssel. Sokat tehetünk
egészségünk megőrzéséért, ha sovány húsokat, állati helyett növényi zsírokat és olajo-
kat, több zöldséget és gyümölcsöt eszünk. Ez utóbbiak nemcsak, hogy nem tartalmaznak 
koleszterint, de még csökkentik is a felszívódó koleszterin mennyiségét növényi szterin 
tartalmuknak köszönhetően.

A megfelelő koleszterinszint fenntartásához nagyon fontosak a növényi szterinek. Tudo -
mányos kutatások bizonyítják, hogy a növényi szterinek a táplálékkal bevitt koleszterin 
felszívódásának befolyásolásával csökkentik a vér koleszterinszintjét, a kedvező hatás 
eléréséhez azonban naponta legalább 1,5-2,4 g növényi szterint kellene fogyasztanunk.  
A megfelelő mennyiség bevitele kizárólag diétával nehezen biztosítható, ezt a mennyi-
séget ugyanis 11-12 kg alma vagy 4 kg brokkoli elfogyasztásával érhetnénk el. 
A növényiszterin-bevitel növelése céljából alkalmazhatunk már étrend-kiegészítőket is, 
melyek diétával együtt komplex megoldást nyújthatnak a koleszterinszint csökkentésében.

Klinikailag bizonyított, hogy 
a növényi szterinek csökkentik 
a vér koleszterin szintjét. 
A magas koleszterinszint 
a szívkoszorúér-betegség 
kialakulásában kockázati tényezô. 
A kedvezô hatás 1,5–2,4 g növényi 
szterin napi bevitelével érhetô el. 
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evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban
Evangélikusmagazin cím mel egy há zunk mű so rát köz ve tí ti a Ma gyar Te -
le ví zió no vem ber 18-án, va sár nap az M1-en 10.15-kor, az M2-n 13.20-kor.
A gyer mek men tő evan gé li kus lel kész ről, SztehloGáborrólké szült port -
ré mű sort is mét li meg a Ma gyar Te le ví zió no vem ber 18-án, va sár nap az
M1-en 10.50-kor, az M2-n 13.50-kor. Szer kesz tő: NagyLászló, ren de ző:
NemesTakáchÁgnes.

ka rá csony – no vel la író-pá lyá zat
Az EvangélikusÉlet szer kesz tő sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir det Karácsony
cím mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag sza ba don kap cso lód hat nak Jé zus szü -
le té sé hez. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom írást küld het be, ame lyek ter je del -
me egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: no vem ber 26., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem jel -
igés. A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.

Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá si utal -
vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá sá rol ha -
tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvangélikusÉlet de cem ber 23-ai lap -
szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

h i r d e t é s

h i r d e t é s

b A Dé li Egy ház ke rü let és a Nyu gat-bé ké -
si Egy ház me gye el nök sé ge lá to ga tott el
no vem ber 11-én az amb róz fal vi, majd a
pit va ro si gyü le ke zet be. Az el nök sé gek e
vi zi tá ció so rán mér ték fel a két, ma rok nyi
evan gé li kus kö zös ség je le nét és ki lá tá sa -
it. Az is ten tisz te le ten mind két he lyen
GáncsPéter püs pök hir de tett igét.

Az íté let va sár nap ján az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je pré di ká ci ó já ban a ke rí tő há ló pél -
dá za ta (Mt 13,47–50) alap ján hang sú lyoz ta,
hogy nem ítél kez ni ér kez tek az el nök sé gek tag -
jai a két ne héz sor sú gyü le ke zet be. Épp el len -
ke ző leg: a pél dá zat ból az össze gyűj tés, össze -
gyü le ke zés ele mét emel te ki. Ez az, amit mi te -
he tünk, az ítél ke zés nem a mi dol gunk –
hang sú lyoz ta Gáncs Pé ter.

Az ige hir de té si tex tus kü lön le ges ak tu a li tást
ka pott a két te le pü lé sen, ahol pél dát la nul ala csony
a gyü le ke ze ti ak ti vi tás, meg ne he zít ve a gyü le ke -
ze tek fenn ma ra dá sát. A mé lyen gyö ke re ző oko -
kat és a le het sé ges meg ol dá so kat ke res ték az el -
nök ség tag jai: Gáncs Pé ter püs pök, RadosnéLen-
gyelAnna ke rü le ti fel ügye lő – aki egy ben pit va -
ro si pres bi ter is –, il let ve LázárZsolt es pe res és
MadarászGéza egy ház me gyei fel ügye lő.

A szlo vá kok ki te le pí té sé vel el nép te le ne dett
evan gé li kus temp lomok az el múlt év ti ze dek ben
anya gi lag erőn fe lül ter hel ték a gyü le ke ze te ket,
ame lyek már csak köz ponti tá mo ga tás sal ké pe -
sek fenn tar ta ni az om la do zó épü le te ket.

g Kiss Ta más

Bal oldali felvételünkön az ambrózfalvi, a
jobboldalinapitvarositemplomlátható.

„Ítéletvagyhitélet?”
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ked ves ol va só!
Leg utóbb 2008-ban kö zöl tünk olyan
kel le met len hírt, hogy az Evangélikus
Élet ára – és így elő fi ze té si dí ja is –
emel ked ni fog. La punk egy-egy pél -
dá nya 2009-től egé szen 2012-ig, négy
éven át 250 fo rint ba ke rült tisz telt Ol -
va só ink nak. Mi vel a lap elő ál lí tá sá nak
költ sé gei fo lya ma to san nőt tek, és
2013-ban nem szá mít ha tunk ezen
több let te her kül ső kom pen zá lá sá ra,
el ke rül he tet len, hogy Önök től, Ol va -
só ink tól kér jünk na gyobb tá mo ga tást
la punk meg je len teté sé hez. 

2013-ban az EvangélikusÉlet egy
pél dá nyá nak ára 275 fo rint lesz, az
éves elő fi ze té si díj 14 300 Ft, a fél éves
7150 Ft, a ne gyed éves 3575 Ft, a ha -
vi 1195 Ft.

De hogy ne csak kel le met len hír -
rel szol gál junk: ki adónk emel lett
elő fi ze té si ked vez ménnyel, pon to -
sab ban aján dék hó na pok kal „ju tal -
maz za” azo kat, akik új elő fi ze tőt
to bo roz nak a lap ol va só tá bo rá ba. Tá -

mo ga tói ak ci ónk új bó li meg hir de té -
sé vel pe dig to vább ra is azok nak sze -
ret nénk se gí te ni, akik anya gi okok
mi att kény sze rül né nek a lap elő fi ze -
tés le mon dá sá ra. 

A páratlanpároskedvezményről
és az előfizetői támogatóiakcióról
lapunk jö vő he ti szá má ban ol vas hat -
nak bő vebben.

Ha a pá rat lan pá ros ked vez mény-
nyel, a tá mo ga tá si ak ci ó val vagy sa -
ját elő fi ze té sük kel kap cso lat ban bár -
mi lyen kér dé sük, ész re vé te lük van,
for dul ja nak bi za lom mal köz vet le -
nül a szer kesz tő ség hez; mun ka tár -
sunk kész ség gel áll ren del ke zé sük re.
Az EvangélikusÉlet szer kesz tő sé gé -
nek el ér he tő sé gei: 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. Te le fon: 1/317-1108;
20/824-5519. Fax: 1/486-1195. Elekt -
ro ni kus le ve le i ket az elofi ze tes@eve -
let.hu e-mail cím re küld he tik el.

Itt hív juk fel fi gyel mü ket, hogy
la punk ban időn ként más szer ve ze tek
(ese ten ként ki adók) is el he lyez nek

csek ke ket, eze ken azon ban NEM le -
het az EvangélikusÉletre elő fi zet ni! 

Elő fi ze tő ink ak tu á lis elő fi ze té sük
le jár ta előtt pos tai úton kap ják meg
a ne vük re szó ló elő fi ze té si díj be ké rő
le ve let. Elő fi ze té sü ket a le vél hez mel -
lé kelt csekk szel vény fel hasz ná lá sá val
újít hat ják meg. (Ha nem kap nak
csek ket, az azt je len ti, hogy még
nem járt le az elő fi ze té sük. Amíg nem
ér te sít jük Önö ket, ad dig ne fi zes se -
nek be sem mi lyen össze get!)

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon
elő fi ze tők kö zött, akik 2013. ja nu ár
6-án, víz ke reszt ün ne pén ér vé nyes
Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés sel bír -
nak, sor so lást tar tunk. A nyer tes má -
sod ma gá val té rí tés men te sen ve het
részt a ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon
pün kös di hosszú hét vé gé jén (2013.
má jus 17. és 19. kö zött, pén tek va cso -
rá tól va sár nap ebé dig)!

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

VASÁRNAP

8.05 / Régió Rádió
Zsinatoló
(vasárnapiökumenikus
műsor)
9.30 / Mezzo Tv
Händel:
Salamon–oratórium
10.05 / M1
ABibliaamagyarköltészetben
10.15 / M1
Evangélikusmagazin
(ismétlés: 13.20 / M2)
10.50 / M1
SztehloGábor
(ismétlés: 13.50 / M2)
15.05 / Bartók rádió
JubilateDeo
Évszázadok egyházi
muzsikája
19.35 / Bartók rádió
ThierryEscaichjátszik
aMátyás-templom
orgonáján

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élőegyház (vallásihíradó)
10.40 / M2
MindentudásEgyeteme2.0
12.05 / Bartók rádió
AzÚjMagyar
Kamarazenekar
Bach-hangversenye
13.30 / Kossuth rádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
19.42 / Kossuth rádió
Dalolóvizek
Dévai Nagy Kamilla 
és Radványi Balázs
felvételeiből
21.40 / M2
Avédeleméaszó
(magyartévéfilmsorozat) (51’)
21.55 / Bartók rádió
HangJátékTér
Szerelmi történetféle

KEDD

5.20 / M1
Hajnaligondolatok
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Reger: Wie schön leuchtet
der Morgenstein
9.10 / Duna World
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész
műsora
21.00 / Duna Tv
Egyszépnap
(angoljátékfilm,2005) (95’)
21.10 / M1
Borvacsora
(gasztronómiaimagazin)
0.00 / Duna Tv
KoncertekazA38hajón
Óriás
1.25 / TV2
Atitokgyermekei
(magyar–törökfilm,2002) (116’)

SZERDA

9.30 / Duna Tv
Törzsasztal
Közéleti beszélgetések
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
20.30 / M2
Színészvagyok–TörőcsikMari
21.00 / M1
OntheSpot
(dokumentumfilm)
Tibeti önégetők
21.00 / Duna Tv
Schmidttörténete
(amerikaijátékfilm,2002) (120’)
21.15 / Pax Tv
Hétima(koncertfilm)
23.00 / Bartók rádió
Jazzport
Válogatás Brad Mehldau
(zongora) és a Charlie Haden
Quartet West felvételeiből

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Duna Tv
Híreszeneszerzőknyomában
(franciaismeretterjesztő
sorozat)
Vivaldi
13.18 / Bartók rádió
AKarlovyVary-inemzetközi
énekversenygálakoncertje
20.40 / M2
Danaida
(magyartévéfilm,1970) (86’)
21.00 / Duna Tv
Tízezernap
(magyarjátékfilm,1965)
(103’)
22.20 / Duna World
Lyukasóra(irodalmiműsor)
23.00 / Duna Tv
MüpArtclassic
Beethoven: Missa solemnis
1.20 / HBO
Amidrágakisfiunk
(amerikaifilmdráma,2010)
(96’)

PÉNTEK

9.35 / Duna Tv
Tamásitestvéreinél
(magyardokumentumfilm)
10.30 / Duna Tv
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
14.00 / Bartók rádió
Ahétzeneszerzője:
FranzSchubert
Benne:
Esz-dúr mise
20.06 / Kossuth rádió
Aranyalap
,,Különös házasságok’’ 
a magyar történelemben
22.25 / Duna Tv
Szentpétervárdémonai
(olaszjátékfilm,2007) (108’)
23.30 / Bartók rádió
Arsnova
Benne:
Jeney Zoltán: Contrafactum
– Pilinszky János versére

SZOMBAT

6.30 / Duna Tv
Szentföldiszenthelyek
üzenete
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Jób sivatagai
7.45 / Duna Tv
Századfordítómagyarok
Rubik Ernő
18.35 / Duna Tv
Fölszállottapáva
(népzeneitehetségkutató
műsor)
Elődöntő
20.15 / M1
AzifjúViktóriakirálynő
(angol–amerikaiéletrajzi
film,2009) (100’)
22.30 / Duna World
HarcsaVeronikaQuartet
(koncertfilm)
22.45 / Duna Tv
Napok,évek,évszázadok
Tőkéczki László műsora

VASÁRNAP

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Charpentier: Magnificat
10.00 / Duna Tv
Száműzöttmagyarirodalom
Takaró Mihály műsora
11.20 / M1
Reformátusifjúságiműsor
12.50 / Duna Tv
Csakegytelefon
(magyarjátékfilm,1970)
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetésekaz
egyházzenéről
Kodály egyházzenéje
21.00 / Bartók rádió
Azemberihangdicsérete
Benne:
Bach: h-moll mise
0.00 / M2
Aszabadságmámora
(dél-afrikai
dokumentumfilm)

va sár nap (no vem ber 18.)
Mipedig,atenéped,legelődneknyája,örökkémagasztalunktéged.Nem-
zedékrőlnemzedékremondunkdicséretetneked. Zsolt 79,13 (1Tim 4,4; Mt
25,31–46; Róm 8,18–23/24–25/; Zsolt 51) Örök ké sze ret ni fog lak! Örök ké
em lé kez ni fo gok rád! Örök ké há lás le szek ne ked! Nagy lel ke se dé sünk ben,
fel fo ko zott lel ki ál la po tunk ban mi lyen könnyen mond juk ki eze ket a mon -
da to kat! De va jon med dig tart ná lunk az „örök ké”? Az idé zett zsol tár ban
Iz rá el né pe nem ke ve seb bet fo gad meg az Úr nak, mint hogy örök ké ma gasz -
tal ni fog ja őt, nem ze dék ről nem ze dék re di csé re tet mond ne ki. Min dig, min -
den kö rül mé nyek kö zött. Jó len ne, ha ez az el ha tá ro zás ben nünk is meg -
ér le lőd ne, és örök ké tar ta na.

Hét fő (no vem ber 19.)
Mindennyelvvallja,hogyJézusKrisztusÚrazAtyaIstendicsőségére. Fil 2,11
(Jer 10,6; Mt 7,21–27/28–29/; Fi lem 1–25) Még ma, 2012-ben is van fel ada -
ta a misszi ó nak, hi szen még min dig nem ju tott el min den la kott föld rész re,
min den nép hez az evan gé li um üze ne te. Sőt gyak ran még a szom széd la kás -
ba vagy a mun ka he lyi kol lé gák hoz sem. Ne künk, „egy sze rű” em be rek nek is
misszi o ná ri us sá kell hát vál nunk, ha hit ben élünk. Az egész te rem tett ség Ura
és Meg vál tó ja a mi sze mé lyes Meg vál tónk és Urunk is, aki nem egy meg kö -
ze lít he tet len, az egek ma ga sá ban la ko zó, tá vo li ural ko dó – ő em be ri sor sot
vál lalt, és hi tünk és imád sá ga ink ál tal na pi sze mé lyes kö zös ség ben va gyunk
ve le. El hív és küld. Hir des sük is őt, az ő di cső sé ges, nagy ne vét!

kedd (no vem ber 20.)
Nekeressesenkiamagajavát,hanemamásét. 1Kor 10,24 (1Sám 10,7; Zsid
10,26–31; 2Pt 1,1–11) Min den ki ke res se elő ször a ma ga ja vát, és ha az meg -
van, eset leg jö het a má sik em ber vagy a kö zös ség. De te vagy az el ső, „mert
meg ér dem led”. Ko runknak ez a ri deg, em ber te len írat lan tör vé nye árad ránk
a mé di á ból, a fo gyasz tói tár sa da lom ag resszív, szer zés re ösz tön ző rek lám -
ja i ból, si lány saj tó ter mé kek ből, ame lyek csak a má so kon át gá zo ló ból fa rag -
nak hőst, és amelyekben a bör tönt járt bű nö zők lesz nek ál ló csil la gok. Szo -
mo rú ez, de nem ez a va ló ság. Ez szem fény vesz tés. Az igaz ér té kek, a Lé lek
gyü möl csei mind ezek el le né re lé tez nek, és so kunk szí vé ben él nek. Im már
két ezer éve em be rek mil li ói él tek-él nek na pon ta az Igé ből, és kö ve tik azt a
Krisz tust, aki ma ga az út az Is ten hez. 

Szer da (no vem ber 21.)
Azértfáradunkésküzdünk,mertazélőIstenbenreménykedünk,akiüdvö-
zítőjemindenembernek. 1Tim 4,10 (Zsolt 146,5; Lk 13/1–5/6–9; 2Pt 1,12–21)
Pál hol köl tő i en, hol him ni ku san, hol szen ve dé lye sen ér vel ve, de min dig fel -
rá zón és vi gaszt nyúj tó mó don hir de ti: „HapedigKrisztusnemtámadtfel,
semmitsemératihitetek…ÁmdeKrisztusfeltámadtahalottakközül,mint
azelhunytakzsengéje.” (1Kor 15,17.20) Ezért nem hi á ba va ló a hi tünk, a fá ra -
do zá sunk, a küz del münk, a misszi ói mun kánk, mind az, ami vel Is tent szol -
gál juk. Az al fa és az óme ga ez: élő Is te nünk van, aki Krisz tus ban egé szen kö -
zel jött hoz zánk, és üd vö zí tőnk lett ha lá la és fel tá ma dá sa ál tal. Le gyen bár -
mi a kül de té sünk, a fel ada tunk, Is ten től ka pott hi va tás ként meg él ve ér tel -
met nyer min den fá ra do zás, és meg ter mi gyü möl csét.

Csü tör tök (no vem ber 22.)
Mutasdmegnekemdicsőségedet! 2Móz 33,18 (Jn 2,11; 2Thessz 1,3–12; 2Pt
2,1–22) Mó zes csak há tul ról lát hat ta meg Is ten di cső sé gét. Jé zus ra gyo gó
fény ben mu tat ta meg di cső sé gét a ta nít vá nyok nak. A cso dát, a je let vár juk,
mert em be rek va gyunk. Lát ni aka runk és ta pin ta ni… Az Is ten di cső sé gé -
nek leg na gyobb „je le” azon ban az ő ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa. Nem a víz
bor rá vál toz ta tá sa s nem a ví zen já rás az, ami meg vált min ket a ha lál tól és
a kár ho zat tól, de eze ket is meg tet te Jé zus, mert is me ri az em bert, és tud -
ja, mi la kik a lel künk ben. Ér tünk tet te ezt is, és ér tünk vit te vég be a meg -
vál tás is te ni cse le ke de tét a gol go tai ke reszt fán. 

pén tek (no vem ber 23.)
Jézusvetteapoharat,hálátadott,odaadtatanítványainak,ittakbelőlemind-
nyájan,éseztmondtanekik:„Ezazénvérem,aszövetségvére,amelysoka-
kértkiontatik.”Mk 14,23–24 (1Móz 9,13; Mt 26,59–66; 2Pt 3,1–9) Jé zus szín -
re lé pé sé vel új szö vet ség jött lét re Is ten és em ber kö zött. Er re ne künk van
szük sé günk, nem Is ten nek. Vég te len nagy sze re tet és ke gye lem árad ki ránk:
Jé zus tes té nek és vé ré nek vé te le az úr va cso ra szent sé gé ben en nek a szö vet -
ség nek új ra és új ra is mét lő dő meg erő sí té se. Ő fe lénk nyújt ja. El fo gad juk azt
az is te ni ke gyel met? Csak egy út van a meg iga zu lás hoz, ez pe dig az ér tünk
meg halt és fel tá ma dott Krisz tus. 

Szom bat (no vem ber 24.)
Istenem!Hívlaknappal,denemválaszolsz,éjszakais,denemtudokelcsen-
desedni. Zsolt 22,3 (Fil 4,6; Jel 20,11–15; 2Pt 3,10–18) Dá vid, a zsol tá ros olyan
ne héz idő sza kot él át, ami kor Is ten nem vá la szol ne ki, hi á ba ki ált hoz zá éj -
jel és nap pal. De a zsol tá ros ilyen kö rül mé nyek kö zött is „Is te nem!”- nek szó -
lít ja Is tent, és ki tart amel lett, hogy az ő Is te ne. „Ó,Uram,nelégytávol,erős-
ségem,siesssegítségemre” – mond ja ké sőbb. Le gyen ez pél da szá munk ra is:
ak kor sem sza bad „föl mon da nunk” az Is ten nek, ami kor úgy érez zük, hi á ba
ki ál tunk hoz zá éj jel-nap pal, nem vá la szol.

g Kő há ti Dó ra

Újnap– újkegyelem
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