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Az év vé ge, év eleje a sta tisz ti ka ké -
szí tés idő sza ka. Szil vesz teres te és az
új évi is ten tisz te le ten ha gyo má nyo san
fel ol vas suk, hány ke resz te lő, es kü vő,
kon fir man dus volt az el múlt év ben.
És per sze hogy hány hit test vé rün ket
te met tük el. Mi itt Kis kő rö sön össze -
sen het ven főt ke resz tel tünk meg, de
eb ből nyolc fel nőt tet. Te hát hat van -
két gyer me ket. Az ez red for du ló tá -
ján még ki lenc ven-száz kö rü li volt ez
a szám. Évek óta fo lya ma to san csök -
ken a ke resz te lé sek szá ma, mert
csök ken a szü le tés szám is. S meg döb -
ben tő, ha fel la poz zuk pél dá ul a 21.
szá zad vé gé nek ke resz te lé si anya -
köny ve it: ak ko ri ban három száz öt -
ven-négy száz gyer me ket is ke resz tel -
tünk egy év alatt!

Szo mo rú a ma gyar ka rá csony fa…
Ép pen a kis gyer me kek hi á nyoz nak
aló la. Ott van a meg szü le tett Meg vál -
tó, de egy re in kább hi á nyoz nak a ma -
gyar gye re kek.

2008-ban Ma gyar or szá gon ke ve -
sebb ma gyar gye rek szü le tett, mint
ro ma. Hang sú lyo zom, itt nem a ro -
ma gye rek a sok! A ma gyar asszo nyok
nem akar nak szül ni. Las sú ön gyil kos -
ság ra ítél tük ön ma gun kat.

Az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve ze té nek ada tai sze rint 2008-ban
negy ven két mil lió abor tuszt haj tot tak
végre a vi lág ban. Per sze hogy nem
Af ri ká ban vagy Ázsi á ban! Zö mük
Eu ró pá ban és Észak-Ame ri ká ban
volt. Tra gi kus szám. Ennyi meg nem
szü le tett élet! De mond hat ni így is:
ennyi ki ol tott élet!

Gi an na Jes sen har minc egy éves és
éne kes nő. Az Egye sült Ál la mok -
ban él. Egyi ke azok nak, akik nek
nem akar ták a meg szü le té sét, sőt
min dent meg tet tek, hogy ne szü let -
hes sen meg. De ő Is ten ki für kész he -
tet len aka ra tá ból még is meg szü le -
tett. 1977-ben az ak kor ti zen hét
éves édes any ja nem akar ta őt meg -
szül ni. De már ké sőn ment or vos -
hoz. Ak kor a kö vet ke ző bru tá lis
mód szert al kal maz ták a kór ház -
ban, Los An ge les ben: az „or vos”
ki lyu kasz tot ta a bur kot, hogy el foly -
jon a mag zat víz, he lyé be pe dig só -
ol da tot pum pált. A ma rá si sé rü lé -
sek től a mag zat nak meg kel lett vol -
na hal nia, és mint egy hu szon négy
órán be lül hal va szü le tett ként hagy -
ta vol na el az anya mé het. 

De cso dák cso dá ja, Gi an na él ve
szü le tett meg. Ami kor vi lág ra jött, az
or vos ép pen ci ga ret ta szü ne tet tar tott.
A bá ba pe dig nem hagy ta őt meg hal -
ni, ha nem át vi tet te a cse cse mőt a ko -
ra szü löt tosz tály ra. A kis ba ba élet esé -
lyei a kö vet ke zők vol tak: fel te he tő en
vak lesz, nem fog ja tud ni moz gat ni a
vég tag ja it, nem tud ja föl emel ni, sem
tar ta ni a fe jét. 

Gi an na mind ezt ti zen ki lenc éves
ko rá ban tud ta meg a ne ve lő szü le i -
től. A sze re tő gon dos ko dás nak és a
meg fe le lő or vo si se gít ség nek kö -

szön he tő en majd nem tel je sen föl -
épült; kis sé sán tít ugyan, de már
részt vett ma ra to ni fu tó ver se nyen is.
Ke resz tény éne kes ként jár ja a vi -
lágot, és min de nütt el mond ja, hogy
egye dül Is ten ke gyel mé ből van
életünk…

Lux El vi ra, a most nyolc van éves
sze xu ál pszi cho ló gus olyan asszo -
nyok kal fog lal ko zik kur zu sa in, akik
éle tük je len tős ré szét az ön meg va ló -
sí tás nak szen tel ték. Akik hosszú éve -
ken át a kar ri er jü ket épí tet ték, s szá -
muk ra mind a há zas ság, mind a
gyer mek ál dás csak aka dályt je len tett.
S egy szer csak hi á nyoz ni kez dett
ne kik egy gyer mek… Ahogy Lux El -
vi ra fo gal maz, azo kat a nő ket, akik
nem tud ják, hogy a női be tel je se dés
leg fel ső fo ka anyá nak len ni, „föl kell
ne vel ni”. 

A pro fesszor asszony sze rint –
aki Ma gyar or szá gon a té ma el ső tu -
dós mű ve lő je (s aki amúgy apá cák hoz
járt is ko lá ba, s a mai na pig, im má ron
öt ven hét éve mo no gám há zas ság ban
él!) – a sze xu á lis sza ba dos ság egye -
nes kö vet kez mé nye az anya ság le ér -
té ke lő dé se és a nép fo gyat ko zás. Mert
tár sa dal munk ban az ön zés és az
öröm szer zés min dent meg elő zött. El -
ját szik a sza vak kal. A gyer me két vá -
ró nőre ré gen azt mond ták: ál dott ál -
la pot ban van. Majd ké sőbb más ál la -
pot ban lé vő nek, ál la po tos nak ne -
vez ték az anyá kat. S mos tan ra ma radt
a ter hes ki fe je zés.

Ál dás ból – te her. Ez lett a gyer -
mek.

„Az em be rek fes tik a ha ju kat, el -
ta gad ják a ko ru kat, örök ké fi a tal nak
akar nak lát sza ni, és sa ját utó da ik nak
is ön ma gu kat te kin tik. Fel ta lál nak
min den fé le ken ce fi cét, in jek ci ó kat,
hogy a sze xu á lis ha bi tust meg őriz -
hes sék. Pe dig ke ve sen vál nak hal ha -
tat lan ná a mű vé sze tük vagy mun -
kás sá guk ál tal; az em ber va ló di hal -
ha tat lan sá gi tő ké je az utód” – nyi -
lat koz ta nem ré gi ben a Ma gyar Nem -
zet ben.

Kor má nyunk ép pen most sze ret -
né egy új tör vénnyel kö zel egyen lő jo -
gi szint re hoz ni a há zas sá got és az
élet tár si kap cso la tot. Pe dig ki mu -
tat ha tó: az élet tár sak alig vál lal nak
gye re ket! Az ilyen kap cso la tok ra
sok kal in kább jel lem ző a gya ko ri
abor tusz, az élet tár si kap cso lat ban
élők egyé ni és tár sa dal mi el kö te le -
zett sé ge is ala cso nyabb szin tű –
mert nincs olyan sú lya a fe le lős ség -
nek, eb ből könnye dén ki le het lép ni,
mint egy meg unt ru há ból.

A jö vő ka rá csony fá ja alatt nagy -
pa pák és nagy ma mák fog ják meg -
aján dé koz ni egy mást kö tött zok ni -
val, me leg ma musszal. De lesz nek-e
fi a ta lok, akik ki ter me lik a nyug dí -
jukat?

Hi ány zó gye re kek

„Szo mo rú a ma gyar ka rá -
csony fa… Ép pen a kis -
gyer me kek hi á nyoz nak
aló la.

„…a Tíz pa ran cso lat az em be ri ség
kö zös kin cse, amely be le van ír va az
em be ri szív mé lyé be, vagy is iga zi sa -
já tos sá gunk ból kö vet ke zik.”

Szálkák és gerendák f 3. oldal

„Mi az ökumenét megéljük” f 4. oldal
Megosztottság: fájdalmas hungarikum f 5. oldal
A nemzet közös ihlet – Gondolatszemelvények
a magyar kultúra napjára f 8–9. oldal
Nagymamák f 10. oldal
Isten háza népe f 13. oldal

„Tör tént ugyan is, hogy mi köz ben az egy ség ün nep lé -
sé re ké szül tek a vi lág ke resz tény kö zös sé gei, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há z egyik zász lós ha jó já nak
számító egy ház köz sé gben egy más nak es tek a mat ró zok.”

Palackposta, avagy üzenet a matrózoknak
f 13. oldal

„Va jon mek ko ra Is ten-fo gyat ko zást bír meg a
hi tünk? Lát juk őt sze ret te ink ko por só já nál is,
vagy ami kor ál lás ke re ső ben már a hu sza dik he -
lyen uta sí ta nak el, vagy ami kor úgy ki ürül a
pénz tár cánk, hogy már ke nyér re sem fut ja?”

Isten a távolban f 11. oldal

g Lup ták György

Az ün ne pi meg nyi tó is ten tisz te let li -
tur gi á já ban a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)
tag egy há za i nak – a ka to li kus, az
or to dox, a re for má tus, az evan gé li -
kus, a bap tis ta és a me to dis ta egy ház -
nak – a püs pö kei, ve ze tő lel ki pász -
to rai vet tek részt; evan gé li kus rész -
ről Gáncs Pé ter, a Dé li és dr. Fa bi ny

Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke.

A li tur gi á ban sze re pet ka pott az
Ezé ki el lá to má sa ál tal ins pi rált szim -
bo li kus cse le ke det: az Is ten ke zé ben
össze kö tö zés re vá ró két fa da ra bot a
szol gá lat te vők a be vo nu lás vé gén az
ol tár elé he lyez ték.

Gáncs Pé ter püs pök a bűn bá na ti

imád ság ban az idei ima hét té má já nak
és ige vá lasz tá sá nak a hát te rét vi lá gí -
tot ta meg, és rö vi den szólt a ko re ai
ke resz té nyek fe le ke ze ti szin tet túl lé -
pő, nem ze ti-po li ti kai meg osz tott sá -
gá ról. Imá já ban fel tet te a kér dést: va -
jon a meg té rés mi lyen egyé ni és
egy há zi út ja i ra len ne szük sé günk
ah hoz, hogy meg ér kez zünk a Krisz -
tus ban va ló tel jes egy ség re?

A meg nyi tó is ten tisz te let ige hir de -
tő je, dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök Ez
37,15–17 alap ján mon dott pré di ká ci ó -
já ban tisz te let re mél tó nak ne vez te
azt a „szent, buz gó és ma kacs igye ke -
ze tet”, amellyel ko re ai test vé re ink ki -
tar tó an hi szik, hogy a szét sza kí tott ság
le győz he tő, és ami egy be tar to zik, az Is -
ten se gít sé gé vel egy szer új ra eggyé lesz.

A re for má tus egy ház lel ké szi ve ze -
tő je meg val lot ta a ba zi li ká ban össze -
gyűlt ke resz tény hí vek nek, hogy ami -
kor hal lot ta a ko re a i ak tól szár ma zó
ima he ti té ma alap öt le tét, nem a ko -
re ai hely zet ju tott elő ször eszé be.

Fa da ra bok Is ten ke zé ben
Az öku me ni kus ima hét or szá gos meg nyi tó is ten tisz te le te

b Az idei öku me ni kus ima hét té má ját és ve zér gon do la tát a ko re ai ke -
resz té nyek in dít vá nyoz ták. Ko rea né pe fáj dal mas meg osz tott ság ban,
két kü lön or szág ban él. A vi lág ke resz tény hí ve i nek a fi gyel mét a ko -
re a i ak Ezé ki el pró fé ta sza va i ra irá nyít ják, aki nek lá to má sa volt ar ról,
hogy Is ten eggyé tesz két kü lön ál ló fa da ra bot (Ez 37,17). En nek a fe -
le ke ze ti szét sza kí tott sá gon is túl mu ta tó egy ség ke re sés nek a je gyé ben
ren dez ték meg a nem zet kö zi öku me ni kus ima hét ma gyar or szá gi meg -
nyi tó is ten tisz te le tét ja nu ár 18-án a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ká -
ban; ez egy ben a Bib lia éve 2008 prog ram so ro zat zá ró is ten tisz te le -
te is volt. Az ün ne pi al kal mon dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs -
pök hir det te Is ten igé jét, szent be szé det dr. Er dő Pé ter bí bo ros, prí -
más, esz ter gom–bu da pes ti ér sek mon dott. A Bib lia évé nek hi va ta los
le zá rá sa ként D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma -
gyar Bib lia tár su lat el nö ke mon dott be szé det.

b A sze re lem és a la ko dal mas ha -
gyo má nyok té ma kö ré re épült
idén a las san már szin tén ha gyo -
má nyos nak te kint he tő evan gé -
li kus nép ze nei ta lál ko zó. Szer ve -
ző i nek el kö te le zett sé gét jel zi,
hogy a ba la ton szár szói Evan gé -
li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói
Ott hon ban ja nu ár 16. és 18. kö -
zött zaj lott há rom na pos ren -
dez vény zá ró ak kord ja ként meg -
ala kí tot ták a Me nyeg ző Kul tu rá -
lis Egye sü le tet.

„Hát én im már kit vá lasszak…?”
III. evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zó

f Folytatás a 7. oldalon

f Folytatás az 5. oldalon
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„Egyip tom ból hív tam ki fi a mat” – a
ré gi egy ház atyák sze ret ték az ilyen át -
hal lá sos igé ket. Ne kik nem oko zott
gon dot, hogy Hó se ás mon da tát a
gyer mek Jé zus ról szó ló jö ven dö lés -
nek te kint sék, aki He ró des gyil kos
szán dé ka elől Egyip tom ban ta lált
me ne dé ket. A tör té ne tet le író Má té
is a hó se á si mon dat be tel je se dé sét lát -
ta eb ben: „Ott volt He ró des ha lá lá ig,
hogy be tel je sed jék az, amit az Úr
mon dott a pró fé ta ál tal: »Egyip tom -
ból hív tam el fi a mat.«” (Mt 2,15)

Ma az ilyen írás ma gya rá zat tu do -
mány ta lan. Em be ri leg jog gal. Bi -
zo nyos, hogy Hó se ás ezt a mon da -
tot nem pró fé tá lás szán dé ká val ír ta,
hi szen múlt idő ben be szél. Né pe ré -
gi nem ze dé ké re ér ti, aki ket Is ten
Mó zes ve ze té sé vel ho zott ki Egyip -
tom ból, a rab szol ga ság és a bál vá -
nyok föld jé ről.

A pró fé ta nem a tá vo li jö vő be
néz, nem a Mes si ás el jö ve te lé ről kí -
ván szól ni. A Szent lé lek ál tal még is
Krisz tus ról pró fé tál, és Má té sem hi -
bá zik, ami kor a hó se á si igé re mint
pró fé ci á ra hi vat ko zik. Mert iga zán az
a teo ló gia és az az írás ma gya rá zat tu -
do mány ta lan, ame lyik nem szá mol
ve le, hogy a Szent lé lek nem csak ih -
le tő je, de va ló sá gos Ura a Szent írás -
nak, és ha tal ma nem egy szer a szent
ira tok szer zői elől is el rejt ve nyil vá -
nult meg mun ká juk so rán.

A hó se á si sza kasz foly ta tá sa –
egé szen a ki len ce dik ver sig – nyil ván -
va ló an csak tör té ne ti leg ér tel mez he -
tő. Az Egyip tom ból ki vo nult nép ről
mond ja a pró fé ta, hogy Is ten mi nél
job ban hív ta őket, an nál job ban el tá -
vo lod tak tő le, és a Ba alok nak ál doz -
tak, a bál vá nyok nak töm jé nez tek.
Pe dig Is ten em be ri kö te lék kel, a sze -

re tet kö te lé ké vel von ta őket ma gá hoz.
Még sem ér te el cél ját. Is ten nek a né -
pe irán ti sze re te te és egy ben em ber -
sze re te te ku dar cot val lott. 

Ez na gyon sú lyos meg ál la pí tás,
amelyet a pró fé ta is csak né pét si rat -
va tud ki mon da ni. Tud ja, hogy Is ten
ku dar cá nak a nép re néz ve már ed dig
is sú lyos kö vet kez mé nyei vol tak: jöt -
tek az asszí rok, és az észa ki ki rály ság -
ban, Iz rá el ben élő tör zse ket el hur col -
ták és szét szór ták. Ak kor a dé li ki rály -
ság, a Je ru zsá lem szék he lyű Jú da
meg me ne kült ugyan, mert Is ten
meg hall gat ta a hoz zá hű Ezé ki ás ki -
rály imád sá gát, és Szan he rib ha da it
vissza for dí tot ta. De Hó se ás lát ta,
hogy a bün te tést a dé li ki rály ság né -
pe sem ke rül he ti el. Elő re lát ta, hogy
Ezé ki ás ha lá la után Bá bel ki rá lya, Ne -
bu kad necc ar tel jes had se re gé vel fel -
vo nul majd Je ru zsá lem el len, és ak -
kor Jú dát is utol éri az íté let. 

Ám elő re lát ta azt is, hogy Is ten a
Jú dá ból el hur colt tör zsek ma ra dé ká -
nak meg ke gyel mez majd. A fog ság ki -
sza bott ide jé nek le tel te után utó da -
ik ha za tér het nek. És ek kor a pró fé -
ta – ta lán tud tán kí vül – Is ten ne vé -
ben is mét egy át hal lá sos ki je len tést
tesz: „Nem iz zó ha ra gom sze rint bá -
nok ve le, nem dön töm új ból rom lás -
ba Ef ra i mot, mert Is ten va gyok én,
nem em ber. Szent va gyok köz te tek,
nem in du la to san jö vök.” (9. vers) 

Ter mé sze te sen nem ha nya gol ha tó
el a mon dat ere de ti, tör té ne ti ér tel me:
Is ten nem iz zó ha rag tól hajt va íté li meg
né pét, ami kor het ven év re fog ság ba
ad ja, ha nem ek kor is né pe ja vát mun -
kál ja: a fog ság szen ve dé sei ál tal fog ja
egy szer s min den kor ra meg tisz tí ta ni
őket a bál vá nyo zás bű né től. Azért
bün te ti övé it, hogy ne vessze nek el bű -

nük ben! Mert Is ten ről va ló ban igaz,
hogy „ha sújt, ak kor is sze ret”, mi ként
ré gi éne künk (EÉ 263,1) vall ja.

Az íté let és a bün te tés nem más,
mint Is ten ko ráb ban ku dar cot val lott
em ber sze re te té nek újabb kí sér le te. A
pró fé ta ko rá ban Is ten sa ját né pén
vég re haj tott, si ke res kí sér le te: hi -
szen a Ba bi lon ból ha za tért nép ké -
sőbb min den kö rül mé nyek kö zött ki -
áll ta az egy Is ten hez va ló hű ség pró -
bá ját. Ami kor IV. An ti o chus Epip ha -
nes Ze usz és a gö rög is te nek tisz te -
le té re akar ta kény sze rí te ni őket,
Mak ka be us Jú dás ve ze té sé vel hő si e -
sen el len áll tak, és bár hi tü kért tö me -
gé vel fe szí tet ték őket ke reszt re, hű -
ek ma rad tak atyá ik Is te né hez. A zsi -
dó sá got töb bé nem le he tett Mó zes
val lá sá tól el té rí te ni.

A tör té nel mi össze füg gést nem
hagy va fi gyel men kí vül irá nyít suk
most fi gyel mün ket a 9. vers el ső ré -
szé nek át hal lá sos ki je len té sé re: „Nem
iz zó ha ra gom sze rint bá nok ve le…”
Kös sük ezt össze a szin tén át hal lá sos
1. vers sel: „Egyip tom ból hív tam ki fi -
a mat.” Ha is mét az új szö vet sé gi szer -
zők, a ré gi egy ház atyák és nem utol -
só sor ban Lu ther „tu do mány ta lan”
írás ma gya rá za ti el vét kö vet jük, ak kor
bát ran ért het jük úgy, hogy a Szent -
lé lek is mét pró fé tai szót adott Hó se -
ás szá já ba: Is ten nem iz zó ha rag ja
sze rint bá nik majd a Fi ú val, az Egy -
szü löt tel, ami kor meg fog ja en ged ni,
hogy kín ha lált szen ved jen a ke resz -

ten. Is ten sok kal in kább azért te szi
ezt, mert ezen az áron is kész meg -
kí sé rel ni, hogy a bű nös em ber vi lág
szá má ra vég re hi he tő, ért he tő, fel fog -
ha tó és el fo gad ha tó mó don mu tas sa
meg sze re te tét.

„Cur De us ho mo?” („Mi ért lett Is -
ten em ber ré?”) – tet te fel a kér dést
az el ső ez red for du ló nagy teo ló gu -
sa, Ans el mus apát, Can ter bury ér se -
ke. Az ő vá la sza az, hogy az em ber
Jé zus ban Is ten nek azért kel lett a
föld re lép nie, hogy az em be ri ség
min den bű né ért elég té telt ad jon.
Ez jo gá szi as gon dol ko dást tük röz.
Hó se ás ősi pró fé ci á ja más irány ba
mu tat: Is ten ér tünk, bű nö sö kért, a
mi meg men té sün kért a leg vég ső -
kig el men ni kész sze re te tét csak így
tud ta meg mu tat ni, csak a Gol go ta
ke reszt jén tud ta transz pa rens mó -
don min den ki szá má ra lát ha tó vá, hi -
he tő vé, el- és be fo gad ha tó vá ten ni. 

A Szent lé lek Is ten ke resz ten ki nyi -
lat koz ta tott sze re te tét áraszt ja mind -
azok szí vé be, akik a meg fe szí tett
Fi ú ra hit tel te kin te nek. Ez Is ten
utol só kí sér le te a bű nös em ber meg -
men té sé re: en nek si ke ré ben re mény -
ke dik, ami kor tü rel me sen vár a vi lág
fö löt ti vég ső íté let tel.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! „Szent lé lek, szállj le
ránk, és újíts meg min ket, töltsd meg
lel kün ket sze re te ted del! Pi henj meg
gyöt rő dő lel künk ben, adj bé két ne -
künk! Ta karj be szár nyad dal, és
védj meg min den rossz tól! Tégy min -
ket alá za tos sá, ve zess vi lá gos sá god -
ba, hogy ész re ve gyük és meg is te -
gyük kí ván sá ga i dat! Ámen.” (Vas su -
la Ry den)

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE U TÁN 3.  VA SÁR NAP  HÓS 11,14.9

„Cur De us ho mo?” –
Mi ért lett Is ten em ber ré?

A VA SÁRNAP IG ÉJE

b A leg ré geb bi ün nep, mely Krisz -
tus szü le té sé ről em lé ke zik meg,
a ka rá csony nál is ősibb epi fá nia.
Ere de te Egyip tom ba nyú lik
vissza, ahol már a 4. szá zad ra ki -
for rott a Jé zus el jö ve te lé ről va -
ló meg em lé ke zés tra dí ci ó ja, míg
a ka rá csonyt csak a 7. szá zad óta
ün nep li a ke resz tény ség.

Víz ke reszt kor azon ban nem annyi ra
a tes ti szü le tés (in kar ná ció), mint in -
kább Is ten di cső sé gé nek meg je le né se
és cso dák ál ta li ki nyi lat koz ta tá sa (epi -
fá nia) állt a kö zép pont ban, s ez a
gon do lat kör az ün nep után kö vet ke -
ző va sár na pok evan gé li u mi ol vas má -
nya i ban is nyo mon kö vet he tő. A har -
ma dik va sár nap evan gé li u má ban (Mt
8,1–13) két cso da té tel lel, egy lep rás nak
és a ka per na u mi szá za dos szol gá já nak
a meg gyó gyí tá sá val áll előt tünk az
is te ni di cső ség „epi fá ni á ja”.

Az is ten tisz te let gra du ál éne ke a
Légy ve lünk ke gyel med del (EÉ 277).
Szö ve ge ere de ti leg egy imád ság volt,
mely a kö vet ke ző ké ré se ket fo gal maz -
ta meg: légy ve lünk ke gyel med del,

szent igéd del, fé nyed del, ál dá sod dal,
ol tal mad dal, hű sé ged del. A hat stró -
fa frap pán san fog lal ja össze mind azo -
kat a gon do la to kat, ame lyek kel az
egy ház a ka rá csony kor kö zénk ér ke -
ző Meg vál tó to váb bi je len lé té ért
imád ko zik.

Az ének szö ve get Jo sua Steg mann
(1588–1632) stadt ha ge ni teo ló gia -
pro fesszor, szu per in ten dens ír ta.
Éle tét a har minc éves há bo rú csa pá -
sa in és fe le sé ge ko rai el vesz té sén kí -
vül a ka to li ku sok kal foly ta tott harc is
meg ke se rí tet te. 1629-ben ugyan is
egy olyan csá szá ri ren de let lé pett ér -
vény be, amely alap ján a ka to li kus
egy ház vissza kö ve tel het te a ko ráb ban
evan gé li kus tu laj don ba ke rült ja va -
it, épü le te it. Így az ek kor már be te -
ges ke dő Steg mann mun ka he lye, a
rin tel ni gim ná zi um is ve szély be ke -
rült. Éle té nek utol só há rom éve az
evan gé li kus ügyért foly ta tott el ke se -
re dett küz de lem ben telt, ta nár- és lel -
kész tár sa i val együtt sok meg aláz ta -
tást, meg szé gye ní tést kel lett el szen -
ved nie, mely ben vé gül tes ti leg-lel ki -
leg össze rop pant.

A lu the rá nus hi te mel lett mind vé -
gig ki tar tó Steg mann a há bo rú szen -

ve dő i nek kí vánt vi gaszt nyúj ta ni
1627-ben ki adott imád sá gos köny vé -
vel. Eb ben je lent meg a Légy ve lünk
ke gyel med del kez de tű köl te mény is,
mely az tán Az élet né kem Krisz tus
(EÉ 504) cí mű ko rál dal la má hoz
kap cso lód va köz ked velt gyü le ke ze -
ti ének ké vált.

Az élet né kem Krisz tus dal la má nak
szer ző je, Mel chi or Vul pi us ( 1570–
1615) az is ten tisz te le ti ze ne szem -
pont já ból ki emel ke dő fon tos sá gú
lu the rá nus ze ne szer ző volt. A we ima -
ri kán tor, ze ne ta nár má ig tar tó nép -
sze rű sé gé nek oka, hogy könnyen
meg ta nul ha tó, há lás da ra bo kat kom -
po nált, me lyek kel az egy sze rűbb
gyü le ke ze ti kó ru sok is meg bir kóz nak,
össze sen mint egy két száz mo tet tát és
négy száz ko rál har mo ni zá ci ót. Két kö -
te tes evan gé li um mo tet ta-so ro za tá -
ban az egy há zi év va sár nap ja i nak
evan gé li u mi igé it dol goz ta fel, kó rus -
kö te te i ben pe dig négy szó la mú ko rál -
le té te ket tett köz zé, me lyek rész ben
sa ját szer zé sű dal la mok ra ké szül -
tek.

Vul pi us mű ve i ben a szö veg és ze -
ne kap cso la ta lép ten-nyo mon fel lel -
he tő. Leg szem be tű nőbb ez reg ge li és

es ti éne ké ben, ahol a dal la mok kez -
dő mo tí vu mai mint egy a nap já rá sát
raj zol ják meg: fel ug ró kvint a nap kel -
tét (Jön bí bor fé nyű pir ka dat – GyLK
793), le ha nyat ló pe dig a nap nyug tát
(Már ki hunyt a szép nap fé nye –
GyLK 794). A ze ne szer ző Az élet né -
kem Krisz tus kom po ná lá sa kor is
meg pró bál ta hű en le fes te ni a szö veg
tar tal mát. A har ma dik ko rál sor ban,
ahol az Is ten hez va ló bi zal munk ról
van szó, a dal lam lé pé sen ként ha lad
fel fe lé, míg el éri az ok tá vot, majd ez -
után – szin tén lé pé sek ben – vissza -
ér ke zik az alap hang ra, mely a meg -
nyug vást, az Is ten hez va ló ha za té rést
szim bo li zál ja.

A víz ke reszt utá ni va sár na pok kal
az egy há zi év egyik leg öröm te libb
idő sza ka, a ka rá cso nyi ün nep kör zá -
rul le. Ugyan a mai nap fő éne ke, me -
lyet ál ta lá ban év bú csúz ta tás ra vagy
is ten tisz te le ti zá ró ének ként szok -
tunk éne kel ni, nem kö tő dik szo ro san
a ka rá cso nyi ün nep kör höz, bi za ko -
dó hang vé te lé vel és ima sze rű fel -
épí té sé vel na gyon szép kö nyör gé se és
öröm te li kö zös imád sá ga le het a
gyü le ke ze tek nek.

g Fe ke te Ani kó

Légy ve lünk ke gyel med del,
jó sá gos Jé zu sunk!

É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Láthatjuk tehát, hogy nem kény-
szerít ő minket, hanem kedvesen hí-
vogat, mondván: »Boldogok a sze-
gények« stb. (Mt 5,3). Az apostolok
pedig így szólnak: buzdítok, fohász-
kodom, könyörgök. Mindebből ki-
tűnik, hogy az evangélium nem tör-
vények könyve, hanem Krisztus jó
cselekedeteit adja hírül, és akkor
mutatkozik meg, és adatik nekünk,
ha hitünk van. Mózes azonban be-
szél, szorongat, fenyeget, újra és újra
rettentő büntetéseket szab; mert ő a
törvényt írja, és azt végzi.” 

d Luther Márton:
Előszó az Újtestamentumhoz

(Szita Szilvia fordítása)

[Lel kész:] Is te nünk, mennyei
Atyánk, kö szön jük, hogy ami kor
sza vunk a vi lág ban oly sok szor sü -
ket fü lek re ta lál, hoz zád még is re -
mény ség gel és tel jes bi za lom mal
for dul ha tunk örö me ink kel és bá na -
tunk kal, há la adá sunk kal és ké ré se -
ink kel. Hall gass meg most min ket,
ami kor né ped kö zös sé gé ben eléd
visszük kö nyör gé se in ket!

[Lek tor:] Kö szön jük igé det. Ké -
rünk, őrizd meg ben nünk te rem tő,
gond vi se lő sza va dat, s add, hogy ez
a vi lág, amely meg fe led ke zett igéd
éle tet je len tő út mu ta tá sá ról, is mét
fel fi gyel jen ar ra, hogy te meg szó la -
ló, je le ket adó, utat mu ta tó Is ten
vagy. Így kö nyör günk: mentsd meg
ezt a vesz té be ro ha nó vi lá got, add
szá má ra a meg té rés és az újat kez -
dés le he tő sé gét! Jé zus Krisz tu sért
ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö szön jük az éle tet.
Kö nyör günk mind azo kért, akik nek
az éle tét nyo mo rú ság, be teg ség, hi -
ány vagy gyász te szi tö re dé kes sé.
Add szí vünk be azt a gon dos ko dó
sze re te tet, amellyel Mes te rünk vé -
gez te föl di szol gá la tát. Se gíts, hogy
má sok gond ját ve gyük fel, s ne a ma -
gun kén si rán koz zunk. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö szön jük, hogy né pet
vá lasz tot tál ma gad szá má ra. Kö -
nyör günk egy há za dért. Add, hogy
örül hes sünk a kö zös ség nek, és épít -
sük. Add, hogy gyó gyít suk ba ja it, és
mi ma gunk is ál dás sá vál has sunk
ben ne. Add, hogy – át hi dal va a kü -
lönb sé ge ket – egy Atya gyer me ke i -
ként és sze re te ted hír vi vő i ként je len -
hes sünk meg a vi lág ban. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, Fi ad
meg gyó gyí tot ta a ka per na u mi szá -
za dos szol gá ját. Meg mu tat ta ne -
künk, hogy or szá god ban nem a be -
teg ség, a fáj da lom és az el mú lás
vár ránk, ha nem a ma ra dan dó öröm.
Se gíts min ket, hogy a hit jó ked vé vel
és a re mény ség örö mé vel har col juk
meg a ránk vá ró küz del me ket, meg -
ma rad juk a ve led va ló imád sá gos
pár be széd ben, egy kor pe dig meg ér -
kez hes sünk or szá god ba, az örök
me nyeg ző re. Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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„A 185 éve író dott nem ze ti ima szü -
le té sé nek nap ját 1989 óta ün nep lik a
ma gyar kul tú ra nap ja ként. Hogy há -
nyan ün nep lik va ló já ban, azt nem tu -
dom. De szá mom ra meg ér egy írást.
Fő képp azért, mert ha min den mel -
lett el me gyünk szó nél kül, ak kor a vé -
gén tény leg nem ma rad sem mi, csak
a za va ros, anyá zós, meg osz tott sá gok -
kal te li hét köz na pok. Már pe dig a
ma gyar kul tú ra nap ja egy olyan al ka -
lom, ami kor ér de me sebb tá gabb ra
nyit ni az ab la kot, meg hall gat ni egy
ze ne mű vet, meg te kin te ni egy fest -
ményt, el ol vas ni né hány iro dal mi
rész le tet, hogy át él hes sük a va la ho -
vá tar to zás jól eső ér zé sét” – ír ja Pór
Ká roly a Hí rext ra.hu por tá lon.

Ne künk, ke resz tény ma gya rok -
nak a ma gyar kul tú ra nap ja en nél is
több, nem csu pán a va la ho vá tar to -
zás jól eső ré sze, ha nem a va la ki hez
tar to zás bi zo nyos sá ga, a fel be csül he -
tet len aján dé kért ér zett há la pil la na -
ta. Ab lak nyi tás, a hit ab lak nyi tá sa egy
olyan va ló ság fe lé, amely kul tu rá lis
ön azo nos sá gun kat je len ti, amely a
gyö kér, az alap, amely re min den lé -
te zés épül.

De mi is a kul tú ra? Má rai meg fo -
gal ma zá sá ban az em be ri lét leg mé -
lyebb tar tal ma, élet for ma. Egy olyan
vi szony rend szer, amely át fog ja az
egész em be ri éle tet, a tel jes tár sa dal -
mat. A kul tú ra mű velt ség, szel le mi,

anya gi ér ték te rem tés, tu da tos al ko -
tás, mű vé szet, tu do mány, val lás, is -
me re tek és ma ga tar tás for mák. Egy -
szó val min den, ami em ber ré emel.

Le egy sze rű sít ve na gyon tisz ta,
egy ér tel mű a kul tú ra fo gal ma. Pél dá -
ul – Szat máry Zol tán fi zi kus sza va -
i val szól va – „a ré gé szek kul tú rá nak
ne ve zik azo kat a le let együt te se ket,
tár gya kat, ame lyek nem a ter mé -
szet, ha nem az em ber mű vei. Sze rin -
tem ez a kul tú ra de fi ní ci ó ja, ame lyet
nem kell to vább bo nyo lí ta ni. Mi ak -
kor a »ma gyar kul tú ra«? Min den,
amit a ma gyar em be rek lét re hoz tak,
meg al kot tak, meg te rem tet tek. Amíg
te hát ma gya rok él nek a föl dön, a ma -
gyar kul tú ra fenn ma rad – mon da ná
az em ber. Csak raj tunk mú lik, tény -
leg fenn ma rad-e.” 

Szá munk ra a ma gyar kul tú ra az az
„on to lo gi kus kö zeg”, az az ér ték- és
nor ma rend szer, az az élet for ma,
amely ezer szál lal fű zi egy más hoz a
Kár pát-me den cei ma gyar sá got.
Olyan el sza kít ha tat lan szá lak ezek,
me lyek egy ben Eu ró pá hoz és a vi lág -
hoz, az em be ri ség hez köt nek, és
köz ben sa já tos ka rak tert köl csö nöz -
ve el is vá lasz ta nak mind et től. Eb ben
a kul tú rá ban ben ne rej lik az is mét -
lés, az ér ték- és ha gyo mány őr zés, a
meg úju lás, az al ko tás, a te rem tés, a
vál to zás dia lek ti ká ja.

Ha ma gyar éle tün ket-lé tün ket

annyi ra meg ha tá roz za is mos tan ság
a szét sza ka do zott ság, az el len tét, az
ál ta lunk emelt át ha tol ha tat lan fa lak
és ki ásott lö vész ár kok, az el va kult
gyű lö let, a mér he tet len ön zés, ta lán
még is ma rad va la mi. Va la mi, ami a
mi énk, mind annyi un ké, kö zös kin -
csünk, párt ál lás tól, ha ta lom tól, ré gi -
ók tól, min den fé le or szág ha tá rok tól,
fa lak tól és lö vész ár kok tól füg get le nül.
És ez a mi ma gyar kul tú ránk, a mi
ön azo nos sá gunk.

Idé zett ta nul má nyá ban (www. ter -
me szet vi la ga.hu/tv98/tv9809/kul t u -
ra.html) Szat máry Zol tán így foly tat -
ja: „A ma gyar kul tú ra nagy ré szét a
nép hor doz za. Ez a folk lór, és a nép
ge ne rá ci ó kon ke resz tül fenn fog ja
tar ta ni. Ar ra per sze nincs ga ran cia,
hogy a vi lág ezt ma gyar folk lór nak
fog ja te kin te ni. Tes sék el men ni a
bu ka res ti skan zen be: ott ren ge teg,
nyil ván va ló an ma gyar em lék ro mán -
ként van be mu tat va.”

Ter mé sze te sen a ma gyar kul tú ra
nem va la mi egy ne mű, uni for mi -

zált, unal mas, egy han gú, szín te len
hal maz. Sőt min dig ki van té ve a leg -
va dabb po li ti kai és egyéb be fo lyás
„át kos” ha tá sá nak. Pró bál ták már
meg sze lí dí te ni, kor dá ban tar ta ni,
szol gai en ge del mes ség re bír ni, hű -
ség nyi lat ko zat ra kény sze rí te ni, dog -
ma ti zál ni. Hol vö rös re, hol bar ná ra,
hol csí kos ra igye kez tek má zol ni,
at tól füg gő en, hogy mi lyen sze lek
fúj tak. So kan pró bál ták vad haj tá sa -
it itt-ott ki vág ni, cson kí ta ni, ré sze -
it „meg fe le lő en és il len dő en” sza lon -
ké pes sé ten ni.

De a mi „kis ma gyar kul tú ránk”
egé szen ma kacs nak, szí vós nak bi zo -
nyult, mert nem hó dolt be az ide-oda
fúj do gá ló sze lek nek, fittyet hányt
min den fé le jött ment ideo ló gi ák ra.
Csak így tu dott nyi tott és fo gé kony
ma rad ni, nyi tott az új ra, a vi lág ra, a
ki hí vá sok ra, és köz ben hű sé ges ma -
rad ni ön ma gá hoz. Csak így ma rad -
ha tott meg szí nes vi rág cso kor ként,
mil lió kü lön bö ző frek ven ci á jú hang
po li fó ni á ja ként.

So kat idéz zük a mon da tot: „Nyel -
vé ben él a nem zet”, Her der pe dig be -
ve zet te a kul túr nem zet fo gal mát,
mely nek alap ján pa ra fra ze ál hat nánk
e szál ló igét: kul tú rá já ban él a nem -
zet. És ma ta lán ép pen ez az egyet -
len, ami ben nün ket össze köt, ami iga -
zán kö zös, és füg get le nül at tól, hogy
hol él a ma gyar. Ez sa ját ja, jo ga van

hoz zá, fe le lős ér te. Ál lam pol gár ság –
ket tős vagy töb bes –, ked vez mény -
tör vény, meg annyi bü rok ra ti kus zá -
ró vo nal nem kö tő dik hoz zá. Csak egy
fel té te le van: a kö zös al ko tó szel lem,
a ki fe je ző nyelv, az ér tel met, célt, je -
len tést ke re ső lé lek. S ha ma va la mi -
re, er re a mi kis kul tú ránk ra igen is
na gyon kell vi gyáz nunk, őriz nünk,
ápol nunk, gya ra pí ta nunk kell.

A ma gyar em ber nek ma is fel ada -
ta len ne, hogy köny ve ket vá sá rol jon,
szín ház ba, hang ver seny re, temp -
lom ba, ki ál lí tá sok ra jár jon, egy szó val:
él jen szel le mi, lel ki éle tet. Ha író ink
rosszat ír nak, szín há za ink rosszul ját -
sza nak, fü tyül jük ki, de ne hagy juk
őket ma guk ra! A dol gok jó ra for dul -
tá val er re nem is lesz szük ség: ha jó
a kö zön ség, ak kor jó a könyv, a szín -
ház, a ze ne… Pén zünk be ke rül mind -
ez? Igen, de vál lal nunk kell. Vál lal -
nunk, mert ér de mes!

Kul tú rá já ban él a nem zet
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b „Ha nincs meg bo csá tás, nincs
jö vő je az em be ri ség nek” –
mond ta Solt Pál a Pi linsz ky Já -
nos iro dal mi ká vé ház ban az
Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány szer ve zé sé ben meg -
ren de zett dis pu tán. A ja nu ár
13-i ren dez vé nyen a tör vény és
evan gé li um kér dés kö rét vi tat ták
meg a be szél ge tő part ne rek: a
Ma gyar Bí ró kép ző Aka dé mia
igaz ga tó ja, a Leg fel sőbb Bí ró ság
volt el nö ke és Gáncs Pé ter evan -
gé li kus püs pök.

A rendezvény kez de tén az est ven dé -
gei Lu ther asz ta li be szél ge té se i nek
egy rész le tét idéz ték, mely ben a re -
for má tor a jog tu dó sok irán ti ha rag -
já nak ad han got: „A ju ris ta ge ren dát,
a teo ló gus pe dig szál kát hor doz. (…)
A ju ris ta nem több, mint a var ga vagy
a sza bó.” E ke mény ki je len tés sel
szem ben Gáncs Pé ter – a pár be széd
fon tos sá gát ki emel ve – an nak a hely -
zet nek a kü lön le ges sé gé re hív ta fel a
fi gyel met, hogy a meg je lölt té ma kör -
ben a tör vény tu dó és a lel kész oszt -
hat ja meg egy más sal gon do la ta it és
ta pasz ta la ta it. 

A vi ta part ne rek egyet ér tet tek ab -
ban, hogy a tár sa dal mi együtt élés sza -
bá lya i nak meg ho za ta la mel lett min -
den kor ban szük ség van a pol gá rok
ön kén tes jog kö ve tő ma ga tar tá sá ra is.

A püs pök fel idéz te a re for má to ri ta -
ní tás nak azt a sa já tos sá gát, hogy a tör -
vény és evan gé li um meg kü lön böz te -
té sé re kü lö nö sen nagy hang súly esik.
A tör vé nyen be lül ki emel te a két kő -
táb la el té rő sze re pét: az el ső (tud ni -
il lik az el ső há rom pa ran cso lat, mely
az em ber Is ten nel va ló kap cso la tát
ren de zi) a fej, amely től ha meg foszt -
juk a tes tet, a töb bi tag gal (vagy is a
má so dik kő táb la em be ri vi szo nyo kat
ren de ző pa ran cso la ta i val) is azon nal

gon dok adód nak. „Ret te ne tes úgy
vé gig men ni egy szer pen ti nen – foly -
tat ta gon do lat me ne tét –, ha nincs kor -
lát”, ugyan ak kor csak a Jé zus Krisz tus -
ban test té lett sze re tet ké pes fel sza ba -
dí ta ni ar ra, hogy az em ber ne kény -
szer ből akar ja tel je sí te ni a tör vény elő -
írá sa it. Az evan gé li um és az eu ró pai
iden ti tás kap cso la tát fe sze ge tő kér dés -
re Gáncs Péter el mond ta: nem azon
kell prob lé máz nunk, hogy a ke resz -
tény gyö ke rek re uta ló mon da tok nem
ke rül tek be az Eu ró pai Unió al kot má -

nyá nak elő sza vá ba. A fő kér dés az,
hogy Eu ró pa ke resz té nye i nek éle te va -
ló ban meg ter mi-e a jó gyü möl csö ket.
Hi szen Jé zus Krisz tus, az ő sza va, ta -
ní tá sa, éle tünk ben va ló je len lé te ma -
ga az evan gé li um.

Solt Pál fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a tör vény fo gal mát so kan a jog
szi no ni má ja ként is hasz nál ják. A tör -
vé nye ket ma az ál lam bo csát ja ki és ő
is haj tat ja vég re, ám ha túl sok a jog -
sza bály, ezek özö né ben ne héz el iga -
zod ni. Mi nél ka zu isz ti ku sabb egy tör -
vény, an nál ha ma rabb vál toz ta tás ra
szo rul. Vé le mé nye sze rint a Tíz pa ran -
cso lat az em be ri ség kö zös kin cse,
amely be le van ír va az em be ri szív mé -
lyé be, vagy is iga zi sa já tos sá gunk ból kö -
vet ke zik. Ugyan ak kor hoz zá tet te:
„Sem mit sem hasz nál, ha csak ön ma -

gá ban néz zük a tör vényt. Aki a tör -
vényt ad ta szá munk ra, ő a meg tar tó.” 

Az evan gé li um mal kap cso lat ban a
ka to li kus jog tu dós meg je gyez te: Is -
ten or szá gá nak öröm hí re ar ra vár,
hogy min den em be ri eset len sé günk,
tö re dé kes is me re tünk és rossz tu laj -
don sá gunk mel lett is meg él jük, il let -
ve meg je le nít sük a min den na pok ban.
Ahol ez meg tör té nik, ott az evan gé -
li um bé két te remt.

Az „ezo te ri ku mok” iránt ér dek lő -
dő 21. szá za di em ber olyas mi re éhes,

ami meg ha lad ja őt és bál vá nya it. Az
egy ház fel ada ta eb ben a hely zet ben
ön ma ga szol gai vol tá nak meg val lá sa
le het – ezt vál lal va és meg él ve nyújt -
hat se gít sé get a ka pasz ko dót ke re sők -
nek. Meg győ ző dé se sze rint két út
mu tat a jö vő fe lé: túl bo nyo lí tott éle -
tünk egy sze rű sí té se és a meg bo csá tás.

A dis pu ta Ga lam bos Ádám nak, az
Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala -
pít vány ku ra tó ri u ma el nö ké nek, az
est mo de rá to rá nak kö szö net nyil vá -
ní tá sá val zá rult. A há zi gaz da egy ben
az ér dek lő dők fi gyel mé be aján lot ta,
hogy már kéz be ve he tő a ko ráb bi be -
szél ge té sek anya gát tar tal ma zó má -
so dik kö tet is. A könyv a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban je lent meg a kö -
zel múlt ban.

g S. A.

Szál kák és ge ren dák
Jo gász és püs pök asz ta li be szél ge té se

b Nagy hord ere jű vál lal ko zás ba
kez dett Pá pa vá ro sá ban az evan -
gé li kus gyü le ke zet és a nem ré -
gi ben az egy ház köz ség lel ké -
szé vé, majd es pe res sé vá lasz -
tott Pol gár di Sán dor. Ar ra az el -
ha tá ro zás ra ju tot tak, hogy uni -
ós pá lyá za ti pénz ből kí ván ják
fel újí ta ni és ki bő ví te ni a Pá pa
bel vá ro sá ban ta lál ha tó, „lu the -
rá nus szi get nek” is ne ve zett
épü let együt test.

„Ter ve zői szán dé ka in kat, a ter vünk -
ben ja va solt meg ol dá so kat az a meg -
győ ző dés ve zé rel te, hogy a ke resz tény
élet és ne ve lés alap ja a 21. szá zad ban
is a temp lom és az is ko la ma rad. (…)
A meg adott ter ve zé si prog ram ban
leg szebb evan gé li kus ha gyo má nya ink
foly ta tá sát lát juk, mun kánk so rán
en nek a ha la dó tra dí ci ó nak az élet -
ben tar tá sát tar tot tuk szem előtt.
Az itt fo lyó – re mél he tő leg ge ne rá -
ci ó kon át íve lő – szel le mi, lel ki mun -
ká nak pró bál tunk mél tó ke re tet te -
rem te ni” – ír ta a Lu the rá nus
szi get Pá pa épü let komp le xum
ta nul mány ter ve cí mű do ku -
men tum be ve ze tő jé ben dr.
Nagy Ta más, a pro jekt fe le lős
ter ve ző je, a Mo holy-Nagy
Mű vé sze ti Egye tem Épí tész
Tan szé ké nek ve ze tő je. A dön -
tést – mely sze rint az ő ter vei
alap ján újít ják fel és bő ví tik ki
az épü let együt test – még ta -
valy ok tó ber 15-én egy ti zen -
hat fős bi zott ság hoz ta meg.

Ko ráb ban is vol tak már
kez de mé nye zé sek az is ko la bő ví té -
sé re, de ezek kö zül egyik sem nyert
kel lő tá mo ga tást – tud tuk meg Pol -
gár di Sán dor tól. Az es pe res azt is el -
mond ta, hogy a ter vek meg va ló sí tá -
sát most több té nye ző is sür ge tő vé

te szi. Egy részt a temp lo mot és az
épü le te ket az egy ko ri vár árok te rü -
le tén húz ták fel, s mi vel fenn áll to -
váb bi süllye dé sük ve szé lye, el en -
ged he tet len a fel újí tá si mun ká la tok
mi ha ma rab bi meg kez dé se. Más részt
a 2001-ben új ra in dí tott Gyu rátz Fe -
renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ki -
nőt te je len le gi he lyét – 2009-től
nyolc osz tá lyos is ko la ként fog mű -
köd ni –, és a gyü le ke zet nek is tá ga -
sabb tér re len ne igé nye. Az is ko lát
tor na te rem mel, ét te rem mel és új
tan ter mek kel bő ví te nék. 

Ter ve zik könyv tár és le vél tár lét -
re ho zá sát is, me lyek ben a gyü le ke zet
na gyon ér té kes ré gi gyűj te mé nyét
sze ret nék be mu tat ni, il let ve az es pe -
re si hi va tal és az egy ház me gye anya -
ga it el he lyez ni. Re mé lik to váb bá,
hogy a gyü le ke zet lé lek szá ma és
anya gi hely ze te egy aránt úgy ala kul
az el kö vet ke zen dő idő ben, hogy le -
he tő vé vá lik két ál lan dó lel kész szol -
gá lat ba ál lí tá sa is, így két lel kész la kás -
ra lesz szük ség. Nem utol só sor ban a
ter vek kö zött sze re pel egy gyü le ke -
ze ti te rem meg épí té se. 

A pro jekt össz költ ség ve té se 988
mil lió fo rint, az el kép ze lé se ket pe dig
– mi ként be szá mo lónk ele jén em lí -
tet tük – eu ró pai uni ós for rá sok ból kí -
ván ják meg va ló sí ta ni.

g – je nei –

Lu the rá nus szi get
Pá pa szí vé ben
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Balról jobbra: Solt Pál, Gáncs Péter és Galambos Ádám
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Az éven ként meg ren de zett öku me -
ni kus ima héten a pan non hal mi apát -
ság ban öku me ni kus ima órák ke re té -
ben a tör té nel mi egy há zak kép vi se -
lői hir de tik Is ten igé jét. A pan non hal -

mi ben cés gim ná zi um ve ze tői úgy
dön töt tek, ez év től kezd ve az is -
mer ke dés kö rét a di á kok ra is ki ter -
jesz tik, hogy az öku me ni kus ta pasz -
ta lat szer zés szá muk ra is köz vet le nebb
és sze mé lyes le gyen. 

En nek szel le mé ben tett lá to ga tást
múlt szombaton a gim ná zi um 10/b
osz tá lya – Dé ne si Ta más ta nár és Dej -
csics Kon rád szer ze tes ve ze té sé vel –

a győ ri evan gé li kus püs pö ki hi va tal -
ban. A mint egy har minc di á kot Itt zés
Já nos el nök-püs pök fo gad ta.

A dél után prog ram ja ként Ócsai
Zol tán győ ri lel kész elő ször az evan -

gé li ku sok ének kin csét mu tat ta be a
fi a ta lok nak, majd Percze Sán dor
győr-mén fő csa na ki lel kész – Evan gé -
li ku sok ról nem csak evan gé li ku sok nak
cím mel – tar tott ve tí tett ké pes elő -
adást egy há zunk né hány jel ké pé ről. 

A lá to ga tás Itt zés Já nos püs pök
elő adá sá val, majd cso por tos bib lia -
ta nul mánnyal zá rult.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Di rekt öku me né
– ben cés gim na zis tákkal

b A franciaországi Taizé hetven
éve fennálló ökumenikus kö-
zösségében a „magyar ügyek”
felelőse – egy indonéziai. Fran-
cesco testvér immár csaknem
egy évtizede viseli gondját a
magyaroknak, legyenek akár a
közösséghez látogató vendégek
vagy épp az Európa különböző
nagyvárosaiban évenként ren-
dezendő ifjúsági találkozók
résztvevői. Hogy a reá bízottak-
kal könnyebben szót értsen,
Francesco testvér – többek kö-
zött – megtanult magyarul is.

– In do né zi á ból Fran cia or szág ba
hosszú az út…

– Mint ahogy a szá mí tó gé pes
szak em ber től a Ta izé-test vé rig is.
De va ló ban, Yo gya kar ta vá ro sá ból
szár ma zom, amely Já va szi ge té nek
kö ze pén ta lál ha tó. A ti zen há rom ezer
in do néz szi get kö zül, ahol összes sé -
gé ben 235 mil lió em ber él, ez a leg -
né pe sebb.

– Ho gyan ke rült kap cso lat ba a
Taizéi Kö zös ség gel?

– Rö vi den úgy is vá la szol hat nék,
hogy a ze ne ré vén, amely nek nin cse -
nek ha tá rai… Még ott hon, a gyü le -
ke ze tem ben if jú sá gi cso por to kat ve -
zet tem, és több kó rus nak is ve ze tő -
je vol tam. Egy nap az egyik ba rá tom
ke zem be adott egy ta izéi éne ke ket
tar tal ma zó ka zet tát és a hoz zá tar to -
zó kot ta fü ze tet. Ar ra kért, hogy for -
dít sam le in do néz nyelv re a szö ve ge -
ket. Ha bár az ak ko ri tech ni kai fel té -
te lek kö vet kez té ben a ka zet ta mi nő -
sé ge ha gyott né mi kí ván ni va lót ma -
ga után, az éne kek tel je sen ma guk kal
ra gad tak, és el ha tá roz tam, meg csi ná -
lom a for dí tást. Ak kor még csak
nem is gon dol tam, hogy ez mek ko -
ra for du ló pon tot je lent majd az éle -
tem ben …

– A ta izéi éne kek re jel lem ző, hogy
a kot ták ban sok szor pár hu za mo san
több nyel ven is meg ta lál ha tó ak a
szö ve gek. Ne héz volt in do néz nyelv re
át ül tet ni őket?

– Be val lom, volt, amit több ször is
át ír tam, mi u tán a kó ru sok kal ki pró -
bál tuk. Min dig igye kez tem szem
előtt tar ta ni, hogy az in do né zek szá -
má ra is könnyen éne kel he tők le gye -
nek, de ugyan ak kor mi nél kö ze lebb
áll ja nak az ere de ti, bib li ai szö veg hez.

Hi szen a leg több ta izéi ének va la me -
lyik bib li ai sza ka szon ala pul.

– Így ke rült kap cso lat ba a kö zös ség
egyik na gyon jel lem ző szeg men sé vel,
a ze né vel. És ma gá val a kö zös ség gel?

– Az éne ke ken kí vül nem tud tam
sem mit ró luk, míg nem ta lál koz tam
az egyik test vér rel, aki In do né zi á ban
járt. Tő le tud tam meg, hogy Ta izé ben
van egy kö zös ség is, aho va a vi lág szá -

mos or szá gá ból és egy há zá ból ér kez -
nek fi a ta lok. Hí vott en gem is, hogy
lá to gas sak el egy szer hoz zá juk. Ami -
kor el ju tot tam, nagy él ményt je len -
tett szá mom ra. Meg ra ga dott pél dá -
ul az az egy sze rű ség, ami az ot ta ni
élet re – a min den na pi és a hit élet re
is gon do lok – jel lem ző. Előt te azt
gon dol tam, hogy az erős hit csak né -
hány em ber pri vi lé gi u ma, mert nagy
erő fe szí tés szük sé ges hoz zá, és ez
csak ke ve sek nek ada tik meg. Ta izé -
ben vi szont meg ta nul tam, ho gyan le -
het min dent az Is ten re bíz ni – a hi -
tün ket, ag go dal ma in kat, a jö vőn ket.

– Mi ért dön tött úgy, hogy be lép a
kö zös ség be?

– Ott hon szá mí tó gé pes tech ni kus -
ként dol goz tam, de fog lal koz ta tott a
gon do lat, hogy Is ten va la mi más ra
hív. A csa lá di hát te rem mi att azon -
ban ez nem volt egy sze rű. Ha tan va -
gyunk test vé rek, és én va gyok a má -
so dik. Az idő sebb test vé rek nek na -
gyobb fe le lős sé gük van a csa lád ban,
és mi vel a bá tyám ak kor már két ezer
ki lo mé ter re la kott tő lünk, sok fel adat
rám há rult a csa lád ban.

Ami kor Ta izé ből ha za men tem,
egy re na gyobb volt ben nem a vágy,

hogy hi va ta lo san is Is ten nek szen tel -
jem az éle tem. Négy kö zös ség gel is
fel vet tem a kap cso la tot, ame lye ket
fel ke res tem, hogy kö ze lebb ről is
meg is mer jem éle tü ket, szo ká sa i kat,
hi tü ket. De a kö zös imák és a ta izéi
éne kek a ma guk egy sze rű sé gé vel,
ugyan ak kor szép sé gé vel új ra és új ra
fel idé ződ tek ben nem. A sok fé le fe le -
ke ze ti hát tér ből ér ke ző test vé rek

egy sze rű éle te pe dig meg mu tat -
ta szá mom ra, hogy Krisz tus kö -
ve té sé hez nincs szük ség nagy
elő kép zett ség re. Ha egy szer el -
dön töt tük, hogy kö vet ni fog juk
őt, ak kor hi á nyos sá ga in kat ő majd
pó tol ja. Így vé gül el ha tá roz tam,
vissza me gyek Ta izé be. Ele in te
csak ön kén tes ként töl töt tem ott
hosszabb időt, ez alatt so kat tud -
tam el mél ked ni. Vé gül el dön töt -
tem, be lé pek a kö zös ség be. Ez ti -
zen hét év vel ez előtt tör tént.

– Mennyi re ér zi öku me ni kus -
nak a Roger test vér ál tal ala pí tott
kö zös sé get?

– Itt mi a min den na pok ban és
az imád sá gok ban sze ret nénk mi -
nél job ban meg él ni az öku me niz -
must. Ke resz tény nek len ni azt je -
len ti, hogy a Krisz tus-kö ve tők

nagy csa lád já hoz tar to zunk. Én ar ra
vá gyom, hogy a szív ből jö vő sze re tet,
ami a ke resz té nye ket össze kö ti, bá to -
rít sa, gaz da gít sa és hit ben nö vel je az
em be re ket Is ten szí ne előtt. Ezt ta -
pasz ta lom meg itt az zal a több tíz ezer -
nyi fi a tal lal, akik éven te el jön nek ide.

– A test vé rek kö zött Ön a ma gya -
ro kért fe le lős. Vagy is nem csak a Tai -
zé be ér ke ző ven dé gek kel fog lal ko zik,
ha nem egy-egy ta lál ko zón, mint ami -
lyen a leg utób bi brüssze li volt, vagy
az idei, ok tó be ri pé csi is lesz, a ma -
gya rok kal kap cso la tos szer ve zés az
Ön fel ada ta. Ho gyan kez dő dött
mind ez?

– Na gyon sze re tek éne kel ni, és
ami kor itt, Ta izé ben ta lál koz tam
ma gya rok kal is, meg pró bál koz tam
ezen a nyel ven is. Ké sőbb meg kér dez -
ték, hogy tar ta nám-e a kap cso la tot a
ma gyar or szá gi fi a ta lok kal. 

– Na gyon jól be szé li a nyel vün ket.
– Még van mit ta nul nom. Szép és

ugyan ak kor ne héz nyelv, de a sze mé -
lyes kap cso la tok ban nagy ban se gít,
ha az anya nyel vén szó lít juk meg a
má si kat. Még ak kor is, ha nem tö ké -
le tes a nyelv tu dá sunk…

g Bo da Zsu zsa

„Mi az ökumenét megéljük”
Beszélgetés Taizé „magyar referensével”

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet (MÖSZ) el ső sza kasz ban há -
rom mil lió fo rint ér té kű hu ma ni tá -
ri us se gély szét osz tá sát kezd te meg
a Gá zai öve zet ben ta lál ha tó Khan
Yu nes te le pü lés von zás kör ze té ben
élő nél kü lö ző csa lá dok szá má ra.
Az egyen ként ti zen két ki lo gram mos
egy ség cso ma gok tar tós élel mi sze re -
ket (rizst, tész tát, ola jat, hal- és
bor só kon zer ve ket, te át, pa ra di -
csom szószt és le ves fű szert) tar tal -
maz nak.

Az öku me ni kus se gély szer ve zet
he lyi part ner szer ve ze té nek mun ka -
tár sai és ön kén te sei ké szí tet ték elő a
se gé lyek be szer zé sét a Gá zai öve ze -
ten be lül: fel mér ték azon csa lá dok kö -
rül mé nye it, ame lyek ese té ben a leg -
in do kol tabb a se gít ség. A szét osz tan -

dó cso ma gok kö zel négy száz nagy -
csa lád – több mint két ezer fő – szá -
má ra nyúj ta nak azon na li élet men tő
se gít sé get az egy hó nap ja tar tó há bo -
rús krí zis ben.

A se gély szer ve zet mun ka tár sa i -
nak je len té se sze rint a fo lya ma tos
bom bá zás és a szá raz föl di offen zí va
kö vet kez té ben rend kí vül ne héz volt
elő ké szí te ni a se gély áru be szer zé sét
és osz tá sát. A hó na pok kal ez előtt be -
ve ze tett em bar gó kö vet kez té ben a
bol tok tel je sen ki ürül tek, az ivó víz
be szer zé se egy re ne he zebb, va la -
mint meg szűnt a gáz el lá tás, és na -
pon ta csak né hány órán át van áram -
szol gál ta tás.

Mint is me re tes, a MÖSZ 2004 óta
ez út tal már  har ma dik al ka lom mal
hajt vég re hu ma ni tá ri us és fej lesz té -

si prog ra mot a Gá zai öve zet ben. Az
elő ző ket tőt a ma gyar Kül ügy mi -
nisz té ri um fi nan szí ro zá sá val bo nyo -
lí tot ta le. Ezek so rán több mint tíz -
mil lió fo rint ér ték ben osz tott szét
élel mi szer cso ma go kat; ok ta tás fej -
lesz tő prog ram ja ke re té ben tan sze -
re ket adott át is ko lás di á kok nak, va -
la mint kép zé se ket szer ve zett.

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet az össze fo gás és se gít -
ség nyúj tás je gyé ben to vább ra is fo -
gad pénz ado má nyo kat szám la szá -
mán a Gá zai öve zet ben la kók meg -
se gí té sé re.

Ado mány szám la szám: 11705008-
20464565 – „Gá zai öve zet 2009”
meg je lö lés sel a köz le mény ro vat ban.
On line ado má nyo zás: www.se gely -
szer ve zet.hu – „Ho gyan se gít he tek?”

Meg kezd te a se gély cso ma gok szét osz tá sát Gá zá ban
a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

Egye dü li ma gyar szer ve zet ként a há bo rús öve ze ten be lül
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A De ák té ri evan gé li kus temp lom ban már az imahét ünnepélyes megnyitása
előtt ökumenikus alkalmon vehettek részt a hívek. Január 18-án a délelőtt
11 órakor kezdődött istentisztelet igehirdetője római katolikus egyházvezető
volt. Képünkön Gáncs Pé ter dé li ke rü le ti evan gé li kus püs pök és dr. Kiss-Ri -
gó Lász ló sze ged–csa ná di me gyés püs pök kö zös oltári szol gá la ta.

g Smidéliusz András fel vé te le
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A Ma gyar or szá gon kö rül be lül két
év ti ze des múlt ra vissza te kin tő öku -
me ni kus ima hét ha gyo má nyo san a fe -
le ke ze tek re szab dalt ke resz tény ség
hí ve i nek egy sé gé ért jött lét re. A nyolc
na pig tar tó ima hét nap ja in a kü lön -
bö ző fe le ke ze tű gyü le ke ze tek öku me -
ni kus kö zös ség ben tar ta nak is ten -
tisz te le te ket az or szág te le pü lé se in, és
köz tu dot tan a ke resz té nyek lel ki egy -
sé gé ért imád koz nak.

A 2009. évi ima hét te ma ti ká ját
szem ügy re vé ve el gon dol kod ta tó és
ígé re tes szín fol to kat is ész re ve he tünk.
Ez a szí ne se dés nem az ima té mák te -
ma ti kus bő vü lé sét je len ti, ha nem az
ima hét „alap funk ci ó ján” jel le gé ben és
mi nő sé gé ben is túl mu ta tó kez de mé -
nye zést. Az idei ima hét té má já nak a
ko re ai ke resz té nyek től szár ma zó alap -
öt le tét és ere de tét meg vizs gál va
ugyan is olyan sa já tos kon tex tus ra
buk ka nunk, amely ből a szá munk ra,
ma gyar nem ze ti sé gű ke resz té nyek
szá má ra je len tő ség tel jes kon zek ven -
ci ák is adód nak.

A ko re ai ke resz té nyek té ma meg -
je lö lé se a val lá si, fe le ke ze ti meg osz -
tott sá gon túl egy sok kal sú lyo sabb,
em be ri éle te ket és kap cso la to kat
hús ba vá gó an érin tő hely zet ből fa-
 kad: a ko re ai né pet az öt ve nes évek
ele jén olyan hord ere jű nem ze ti és po-
 li ti kai meg osz tott ság súj tot ta, amely
or szá guk ket té sza ka dá sát és a kü-
 lön vá ló or szág ré szek egy más tól va ló
el kü lö nü lé sét ered mé nyez te. Nem
egyszerűen népcsoportok, etnikumok
vagy társadalmi csoportosulások,
politikai szekértáborok szeparálód-
tak el egymástól, hanem családi, ba-
ráti, szoros embertársi kapcsolatok
szakadtak meg traumatikus hirte-
lenséggel és az évtizedek múlásával
helyrehozhatatlanul.

Egy ilyen ab szurd hely zet nek a
sú lyo san rom bo ló tár sa da lom-lé lek -
ta ni kö vet kez mé nye it vé gig gon dol va
nem le het nem ész re ven ni a ko reai
kez de mé nye zés fáj dal ma san ak tu á -
lis ma gyar vo nat ko zá sa it és – ha nem
is ek vi va lens, de sok vo ná sá ban ha -
son ló – pár hu za ma it.

Meg osz tott ság és szét sza kí tott ság

ben nün ket, ma gya ro kat több szö rö sen
is sújt. Bár or szá gunk je len leg csak egy
van, nem ze tünk „kor pu szát” még is ér -
ték tör té nel münk so rán olyan drasz -
ti kus „sza kí tá sok”, me lyek kö vet kez té -
ben hon fi tár sa ink nak ha tá ra in kon kí -
vül, más or szá gok ál lam pol gá ra i -
ként kell él ni ük.

A rend szer vál tás óta el telt idő szak -
ban a po li ti kai meg osz tott ság – sok
eset ben tu da to san ge ne rált – kol -
lek tív té bo lya okoz olyan szét sza kí tott -
sá got a nem zet tes tén be lül, amely az
el múlt évek ben mun ka tár si, ba rá ti,
sőt csa lá di kap cso la to kat volt ké pes
szét rom bol ni. Már pe dig a szűk lá tó -
kö rű, ma gán- és cso port ér de ke ken
ala pu ló párt po li ti ka ál tal (mes ter sé -
ge sen) elő idé zett tár sa dal mi meg -
osz tott ság nak, az egyé ni és kol lek tív
meg ha son lás nak a meg gyó gyí tá sa
bár mely or szág nak, nem zet ál lam -
nak ele mi ér de ke. Kü lö nö sen vál sá gok,
ne héz gaz da sá gi hely ze tek ide jén fon -
tos a né zet kü lönb sé ge ket fe lül író
össze fo gás, a kö zös cé lo kért va ló cse -
lek vés pri o ri tá sa.

A ko re ai fo hász nak ben nün ket,
ma gya ro kat szí ven kell ta lál nia. Csak
saj nál hat juk, hogy az idei öku me ni -
kus ima hét ma gyar or szá gi meg nyi tó
is ten tisz te le tén – bár két ige hir de tés
is el hang zott – nem ke rül tek szó ba
ezek a sa já to san ma gyar és rend kí vül
sür ge tő en ak tu á lis ima té mák, va la -
mint az a bel ső, lel ki igény sem, hogy
a nyolc nap te ma ti ká ján túl sa ját,
„kü lön be já ra tú” meg osz tott sá ga ink
gyó gyu lá sá ért is imád koz zunk.
(Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök
hal vány, óva tos és imp li cit uta lá sa a
ha tá ro kon tú li ma gyar ság ra ezt az
igényt tel jes mély sé gé ben nem volt ké -
pes ar ti ku lál ni.)

Ahogy a ko re a i ak imá ja is túl mu -
tat a ke resz tény fe le ke ze ti meg osz tott -
sá gon, és nem ze tük fel emel ke dé sét
nem tud ják el kép zel ni a rég óta vá -
gyott nem ze ti egy ség meg va ló su lá sa
nél kül, úgy ne künk, ma gyar or szá gi
ke resz té nyek nek is van mi ért imád -
koz nunk a ma gyar egy sé gért – több -
fé le szem pont ból is.

g – tri –

Meg osz tott ság,
a fáj dal mas hun ga ri kum

Az alap ige egy 2004-ben Er dély ben
el hang zott ige hir de tést idé zett fel
Bölcskei Gusztáv em lé ke ze té ben: az
ige hir de tő sze rint a pró fé ta eb ben az
igé ben elénk hoz za azt a szent kö te -
les sé get, hogy min dent meg te gyünk
an nak össze for rasz tá sá ért, ami egy -
kor egy ben volt, majd szét sza kadt…

A pró fé ta az össze kö tö zött két fa -
da rab mély ér tel mű szim bó lu má val
fe je zi ki az üze ne tet: ami ere de ti leg

egy be tar to zott, az to vább ra is
össze il leszt he tő, és új ra eggyé kell
len nie. Bár ne künk, em be rek nek be
kell val la nunk: a mi ke zünk nem
volt al kal ma s az össze il lesz tés re, ez
az üze net még is re mény sé get ad,
mert nem a mi erő fe szí té se inket ál -
lít ja a kö zép pont ba: Is ten ígé re te az,
hogy az ő ha tal mas ke zé ben tör té -
nik meg az össze il lesz tés, vagy is Is -
ten ke ze ál tal megy vég be a ben -
nünk, fe le ke ze tek kö zött, or szá -
gunk ban és ha tá ra in kon kí vül lé vő
meg osz tott ság és szét sza kí tott ság
gyó gyí tá sa.

Dr. Er dő Pé ter bí bo ros, prí más,
esz ter gom–bu da pes ti ér sek Jn 17,7–
11 alap ján tar tott szent be szé dé ben az
evan gé li um egyik leg meg ren dí tőbb
ré szé nek ne vez te Jé zus nak a ta nít vá -
nyo kért mon dott fő pa pi imá ját.
Krisz tus a ta nít vá nyok meg őr zé sé nek
a fo há szá ban az Atyá tól ere dő ta ní -
tás foly to nos sá gá ba he lyez te be le
követőit. Le szö gez te, hogy Krisz tus
ta ní tá sa nem em be ri vé le mé nyek és
vé le ke dé sek rend sze re, ha nem hí vő
ta nú ság té tel az élő Is ten cse le ke de -
te i ről. A Bib lia nem csu pán em be ri
mű, ha nem Is ten igé je, és mi vel
Krisz tus Szent lel két ad ta az egy ház -
nak, a Szent írást a hí vek ugyan ab ban
a lé lek ben ol vas sák.

Krisz tus má so dik ké ré sé ről –
„egyek le gye nek, mint mi” – Er dő Pé -

ter ki je len tet te: az Atya és a Fiú egy -
sé gé nek meg kell je len nie és nyil vá -
nul nia a hí vők és ta nít vá nyok kö zött.
Ezért ta nú ság té tel az, ha a vi lág szá -
má ra lát ha tó vá vá lik a ke resz té nyek
egy sé ge, amely nek az Atya és a Fiú
kö zött meg lé vő, igaz ság ban és sze re -
tet ben mű kö dő egy ség ha son ló sá gán
kell ala pul nia.

A gyü le ke ze ti ének alatt a két kü -
lön ál ló fa da ra bot az azo kat tar tó
szol gá lat te vők jel ké pe sen ke reszt
alak ba kö töt ték össze.

Az is ten tisz te let zá ró ak kord ja -
ként D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök, a Ma gyar Bib -
lia tár su lat és a ME ÖT el nö ke hi va -
ta lo san be zár ta a Bib lia éve 2008 el -
ne ve zé sű öku me ni kus prog ram so -
ro za tot. Be szé dé ben há lát adott a
Bib lia évé nek si ke res le bo nyo lí tá sá -
ért és azért a le he tő sé gért, hogy „hi -
tünk és er köl csünk zsi nór mér té két
mi nél töb ben meg is mer het ték” a
mö göt tünk ha gyott esz ten dő ben.
Sze bik Im re a ren dez vény so ro zat
leg ki emel ke dőbb ese mé nye i nek em -
lí té sén túl – szim pó zi u mok, elő adás -

so ro za tok, ki ál lí tá sok, ve tél ke dők,
bib lia ver se nyek, ön kor mány za ti
könyv osz tá sok – a jó ér te lem ben
vett „rek lám kam pány” lel ki és szel -
le mi ta pasz ta la ta i nak összeg zé sé re
is kí sér le tet tett: az egy há zon kí vül
élők kö ze lebb ke rül tek a Bib li á hoz,
egy ház ta gok és lel ki pász to rok pe dig
a kö zös gya kor lat ré vén kö ze lebb ke -
rül tek egy más hoz, és egy sé ge seb bé
let tek. 

„Is ten igé je meg ma rad örök ké –
vál to zat la nul az a fel ada tunk, hogy a
krisz tu si öröm üze ne tet, az egy ház
leg ér té ke sebb kin csét to vább ad juk a
vi lág ban” – zár ta gon do la ta it a püs -
pök, és kö szö ne tét fe jez te ki a prog -
ram so ro zat ban részt ve vő min den
köz re mű kö dő nek.

g Pet ri Gá bor

Az öku me ni kus ima hét
or szá gos meg nyi tó

is ten tisz te le te
f Folytatás az 1. oldalról

A Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért meg tar tott

ima he tek té mái

1968: Di cső sé gé nek ma gasz ta lá sa
– Ef 1,14

1969: Sza bad ság ra va gyunk el hív va
– Gal 5,13

1970: Is ten mun ka tár sai va gyunk –
1Kor 3,9

1971: A Szent lé lek kö zös sé ge – 2Kor
13,13

1972: Új pa ran cso la tot adok nék tek
– Jn 13,34

1973: Urunk, ta níts min ket imád koz -
ni – Lk 11,1

1974: Min den nyelv vall ja, hogy Jé -
zus Krisz tus Úr – Fil 2,1–13

1975: Is ten szán dé ka: Krisz tus -
ban egy be fog lal min de ne ket – Ef
1,3-10

1976: Is ten gyer me kei le gyünk, vagy
az a hi va tá sunk, hogy le gyünk,
amik va gyunk? – 1Jn 3,2

1977: A re mény ség nem csal meg
töb bé – Róm 5,1–5

1978: Nem vagy tok ide ge nek – Ef
2,13–22

1979: Szol gál ja tok egy más nak Is -
ten di cső sé gé re – 1Pt 4,7–11

1980: Jöj jön el a te or szá god! – Mt
6,10

1981: Egy Lé lek – sok aján dék – egy
test – 1Kor 12,3–13

1982: Hogy meg ta lál ják haj lé ku kat
ná lad, Urunk – Zsolt 84,5

1983: Jé zus Krisz tus a vi lág éle te –
1Jn 1,1–4

1984: Az a hi va tá sunk, hogy le -
gyünk egyek Urunk ke reszt je ál tal
– 1Kor 2,2; Kol 1,20

1985: Ha lál ból az élet re Krisz tus sal –
Ef 2,4–7

1986: Ta nú im lesz tek – Ap Csel
1,6–8

1987: Krisz tus ban egyek – új te rem -
tés – 2Kor 6,17

1988: Is ten  sze re te te el űzi a fé lel met
– 1Jn 4,18

1989: Kö zös sé get épí tünk, egy test
va gyunk a Krisz tus ban – Róm
12,5–6

1990: Hogy mind nyá jan egyek le gye -
nek… hogy el higgye a vi lág – Jn
17,21

1991: Di csér jé tek az Urat, min den
nem ze tek – Zsolt 117; Róm 15,5–13

1992: Men je tek el, ve le tek va gyok
min den kor – Mt 28,16–20

1993: A krisz tu si egy sé gért: te rem -
jé tek a Lé lek gyü möl csét – Gal
5,22–23

1994: Is ten né pé nek fel ada ta, hogy
egy le gyen szí vé ben és gon do la ta -
i ban – Ap Csel 4,23–27

1995: Ko i nó nia: kö zös ség Is ten nel és
egy más sal – Jn 15,1–17

1996: Íme, az aj tó előtt ál lok, és
zör ge tek – Jel 3,14–22

1997: Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek
meg, és en gesz te lőd je tek ki Is -
ten nel – 2Kor 5,16–21

1998: Gyön ge sé günk ben is se gít sé -
gül si et a Lé lek – Róm 8,26

1999: Ő majd ve lük la kik, ők pe dig
né pé vé lesz nek – Jel 21,3

2000: Ál dott le gyen az Is ten, aki
meg ál dott ben nün ket Krisz tus -
ban – Ef 1,3

2001: Én va gyok az út, az igaz ság és
az élet – Jn 14,6

2002: Ná lad van az élet for rá sa –
Zsolt 36,10

2003: Ez a kin csünk cse rép edény ben
van – 2Kor 4,7

2004: Az én bé kes sé ge met adom
nek tek – Jn 14,27

2005: Krisz tus az egyház egyet len
fun da men tu ma – 1Kor 3,1–23

2006: Mert ahol ket ten vagy hár man
össze gyűl nek az én ne vem ben:
ott va gyok kö zöt tük – Mt 18,20

2007: …a sü ke te ket is hal ló vá te szi,
a né má kat is be szé lő vé – Mk 7,37

2008: …szün te le nül imád koz za tok!
– 1Thessz 5,17

2009: …le gye nek eggyé ke zed ben –
Ez 37,17
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A Bu da pest tő szom széd sá gá ban fek -
vő Szent end re or szá gos te kin tet ben is
fon tos tu risz ti kai cél pont. Ez azon ban
ko ránt sem és ki zá ró lag a fő vá ros kö -
zel sé gé nek tu laj do nít ha tó. A ha mi sí -
tat lan szent end rei han gu lat ról a gir -
be gur ba ut cács kák, a fő képp ba rokk
és copf ar chi tek tú rá jú épü le tek kel
kö rül ölelt te rek, az ódon si ká to rok és
a Du na-par ti pa no rá ma gon dos ko dik.
Mind eze ken át su gá rzik a ró mai ko ri
örök ség, a vá ros haj dan volt és je len -
le gi mű vé sze i nek te het sé ge és a te le -
pü lés kül te rü le tén fek vő skan zen ha -
tá sa. S bár a tor kos ság bű nét több

szem pont ból is cél sze rű el ke rül ni, a
tu ris ták nak min den képp ér de mes
fel ke res ni ük a vá ros íny csik lan do zó fi -
nom sá go kat kí ná ló cuk rász dá it.

A szak rá lis és et ni kai vo nat ko zá -
sok nál azon ban sok eset ben meg áll
az egy sze ri lá to ga tó tu do má nya. A
temp lom tor nyok so ka sá gá nak lát -
vá nya per sze el bű vö lő, de a ci rill
be tűs fel ira tok ál ta lá ban meg old ha -

tat lan rej télyt je len te nek. Egy le tűnt
és is me ret len s mai gon dol ko dás sal
saj ná la tos mó don ért he tet len kor
üze ne tét. 

A fel ad vány nak a „kis Bi zánc”
vagy a „szerb anyács ka” ki fe je zé sek
le het nek a meg ol dá sai. Szent end ré -
re a 15–17. században több hul lám -
ban ér kez tek az egy ko ron rác nak ne -
ve zett, a Bal ká non új ra és új ra fel kú -
szó osz mán hor dák elől me ne kü lő,
zö mük ben a ke le ti, or to dox ke resz -
tény ség hez tar to zó be te le pü lők.
Több sé gük ben te hát pra vo szláv hi -
tű szer bek, de raj tuk kí vül jöt tek al -

bá nok, bol gá rok, bos nyá kok, dal má -
tok, cin cá rok – vagy is a Bal ká non re -
kedt ro má nok –, va la mint ma ce dó -
nok és gö rö gök. A vá ros ügyes ke zű
ipa ro sa i nak, szor gal mas föld mű ve -
se i nek és szor gos ke res ke dő i nek kö -
szön het te a fel vi rág zá sát.

A te le pü lés fény ko rá ban a gö rög -
ke le ti ke resz té nyek hét temp lo mot is
fenn tar tot tak. Több sé gük elő ször

fa temp lom ként épült, majd kő temp -
lom ként új já épít ve ne vü ket az egy ko -
ri szer bi ai te le pü lé sek után kapták.
Ma gu kat a gyü le ke ze te ket az egyes
fa lu kö zös sé gek kü lön-kü lön szer -
vez ték meg. Így igen ki ter jedt és
sok ré tű val lá si élet folyt. 

A pra vo szlá vok mel lett a dal má tok
a kö zép ko ri ere de tű ka to li kus temp -
lom ban mi séz tek, de a ró mai ka to li -
ku sok kö zött vol tak ma gya rok és
be te le pí tett, egy sé ge sen sváb nak ne -
ve zett né me tek is. Igen kis szám ban
gö rög ka to li ku sok is él tek itt. 

A evan gé li kus hí vek leg el ső cso -
port ját az ugyan csak a Habs burg-po -
li ti ka ré vén ide ke rült szlo vá kok je len -
tet ték, a je len le gi kö zös ség múlt ja pe -
dig a 20. szá zad kö ze pé re ve zet he tő
vissza. A re for má tu sok már 1566-ban
gyü le ke zet ala pí tot tak. A te le pü lé sen
a zsi dó kö zös ség nek is meg volt a ma -
ga he lye és sze re pe, ima há zuk is
mű kö dött. Nap ja ink ban a bap tis ta fe -
le ke zet van még je len az öku me ni kus
szem lé let tel sű rűn át ita tott Du na-
par ti vá ros ban.

Az or to dox temp lo mok kö zül az -
tán az 1750-ben eme let copf stí lű
Csip ro vacs ka ké sőbb ka to li kus kéz -
be ke rült, az 1746-os épí té sű ba rokk
Op o vacs ka pedig 1913-tól a re for má -
tu sok nak szol gált. A leg fes tő ibb a fő -
té ren ál ló, 1752-ben Mayer hoffer And -
rás ál tal ba rokk stí lus ban emelt, ro -
ko kó ele mek kel dí szí tett Blag ovesz -
tensz ka. A je len le gi szerb fő vá ros ból,
az egy ko ri Nán dor fe hér vár ból el -
szár ma zot tak 1756 és 1764 kö zött
emel ték a Belg rád-temp lo mot, mely
a gö rög ke le ti püs pö ki szé kes egy ház.
A ro ko kó és copf ele mek kel ta golt ba -
rokk Po zsa re vacs ka 1759–63-ban, az
ugyan csak copf rész le te ket rej tő ba -
rokk stí lu sú Pre ob ra zsensz ka-temp -
lom 1741 és 1746 kö zött épült. 

g Re zsa bek Nán dor

Szerb anyács ka Bi zánc ban

b Hivatalosan az öku me ni kus ima -
hét nyi tó is ten tisz te le té vel zárult
le hazánkban a Bib lia éve. A
prog ram so ro zatot ta valy a Ma -
gyar Bib lia tár su lat kez de mé nye -
zé sé re hir det ték meg a ke resz tény
egy há zak. A Biblia-év egész or -
szág ra ki ter je dő ese mé nye in részt
vet tek a tör té nel mi és a kis egy há -
zak, kul tu rá lis prog ram ja in pe dig
– raj tuk kí vül – a zsi dó fe le ke zet
is. Az aláb bi ak ban azt vettük
szám ba, hogy – a Magyar Távirati
Iroda nyilvántartása alapján – a
vi lá gi médiumok mely ren dez vé -
nye ket jegy zik a Biblia éve 2008
legfőbb prog ramjaiként.

Ja nu ár 1. – Az új évi szent mi sé ken
min den ka to li kus temp lom ban fel ol -
vas ták a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia kör le ve lét a Bib lia évé -
nek kez de te al kal má ból.

Ja nu ár 3. – Az ál ta lá nos is ko lák
könyv tá rai szá má ra in gye ne sen osz tot -
ta a Szent írást a Ma gyar Bib lia tár su -
lat; to váb bi kez de mé nye zé sük volt az
„Aján dé kozz egy Bib li át 2008-ban” ak -
ció, va la mint az Új szö vet ség után az
Ószö vet ség mp3 for má tu mú ki adá sa.

Ja nu ár 14. – Film fesz ti vált ren de zett
a Ma gyar Te le ví zió (MTV) a Bib lia évé -
hez kap cso ló dó an; a ké sőb bi ek ben já -
ték film is ké szül het a Bib lia tör té ne tei -
ből. A Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház zsi na ti szék há zá ban be je len tet -
ték: az MTV lett a Bib lia évé nek fő mé -
dia tá mo ga tó ja.

Ja nu ár 20. – Az öku me ni kus ima -
hét meg nyi tóün nep sé gé vel hi va ta lo -
san is kez de tét vet te a Bib lia éve. Az
ima he tet Bölcs kei Gusz táv, a Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház zsi na tá -
nak lel ké szi el nö ke ige hir de tés sel, Bá -
bel Ba lázs ka lo csa–kecs ke mé ti ér sek
szent be széd del nyi tot ta meg.

Ja nu ár 22. – Több hó na pig tar tó
bib li a ki ál lí tás nyílt a ba racs kai bör -
tön ben. A ki ál lí tá son – ame lyet öku -
me ni kus is ten tisz te let ke re té ben nyi -
tot tak meg – arab be tű vel nyom ta -
tott Bib lia is ta lál ha tó volt a kü lön -
bö ző ki adá sú és nyel vű köny vek, va -
la mint fo tók és ira tok kö zött.

Ja nu ár 23. – A Ma gyar Ka to li kus
Ka ri tász elő ször vett részt az Eu ró -
pai Unió élel mi szer prog ram já ban.
En nek so rán a Bib lia évé hez kap cso -
ló dó an min den se gély cso mag hoz
aján dé koz tak egy Bib li át.

Feb ru ár 11. – A Szent Ist ván Tár -
su lat a Bib lia évé hez kap cso ló dó an ki -
ad ta a Bib lia tel jes hang anya gát
DVD-n. Az mp3-as tö mö rí té sű
DVD-n hall ha tó Bib li át Di ós Ist ván
pá pai pre lá tus, a Magyar ka to li kus le -
xi kon fő szer kesz tő je ol vas sa fel.

Feb ru ár 14. – Az Ó- és Új szö vet ség -
ben sze rep lő nők ről, il let ve a Szent írás
ko rá nak női élet mód já ról nyílt ki ál lí -
tás a bu da pes ti Bib lia Mú ze um ban.

Már ci us 18. – Meg nyílt Szi ta Ist -
ván evan gé li kus lel kész, fes tő mű -
vész ki ál lí tá sa a bu da pes ti Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um ban.

Áp ri lis 5. – Mint egy száz, mu ze á -
lis és kul túr tör té ne ti je len tő sé gű bib -
liarit ka sá got be mu ta tó ki ál lí tás nyílt
az eg ri Fő egy ház me gyei Könyv tár ban.

Áp ri lis 9. – A Sze ge di Tu do mány -
egye tem Jó zsef At ti la Ta nul má nyi
és In for má ci ós Köz pont já ban egész
na pos Bib lia-fel ol va sást tar tot tak.

Áp ri lis 16. – A Szent Je ro mos Ka -
to li kus Bib lia tár su lat pá lyá za tot hir -
de tett A Bib lia ha tá sa a ma gyar
iro da lom ra és kul tú rá ra cím mel.

Áp ri lis 25. – Krisz tus ta ní tá sa i nak
ha zai ké pi meg je le ní té se it dol goz ta fel
Lő rincz Zol tán köny ve, a Jé zus pél dá -
za tai a ma gyar fes té szet ben cí mű kö -

tet, ame lyet a XV. bu da pes ti nem zet -
kö zi könyv fesz ti vá lon mu tat tak be.

Má jus 24. – A szé kes fe hér vá ri
Egy ház me gyei Mú ze um ban Bib li ai
ta lál ko zá sok cím mel nyílt ki ál lí tás.

Jú ni us 9. – Mint egy százharminc
par la men ti kép vi se lő ka pott Szent -
írást a Bib lia éve al kal má ból Bu da pes -
ten hét főn Er dő Pé ter bí bo ros, prí -
más tól, Bölcs kei Gusz táv tól, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház zsi -
na tá nak lel ké szi el nö ké től és Itt zés Já -
nos tól, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ké től.

Jú ni us 18. – Az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um elő ször csat la ko -
zott a mú ze u mok éj sza ká já hoz –
kü lön le ges Bib li ák ból nyí ló tár lat tal,
Bib lia-ma ra ton nal és kon cer tek kel.

Jú ni us 23–26. – Négy na pos nem -
zet kö zi öku me ni kus szim pó zi u mot
tar tot tak Esz ter gom ban.

Jú ni us 23. – A ma gyar írás be li ség
és könyv kul tú ra kez de te it be mu ta tó
Bib li ák ból és Bib lia-tö re dé kek ből
nyílt ki ál lí tás az esz ter go mi Szent
Adal bert Köz pont ban.

Au gusz tus 30. – Vá ra di Bib lia
cím mel mu tat ta be a Csil la gocs ka
Ala pít vány ma gyar, ro mán és tö rök
gyer mek tánc cso por tok köz re mű kö dé -
sé vel ké szült tánc já té kát Deb re cen ben.

Au gusz tus 31. – Sze ge den A Bib -
lia szí ve cím mel nem zet kö zi kon fe -
ren ci át tar tot tak.

Szep tem ber 1. – Öt év szá zad bib -
li ai té má jú mű kin cse i ből nyílt „…és
lát ta Is ten, hogy jó” cím mel ki ál lí tás
a sze ge di Mó ra Fe renc Mú ze um ban.

Szep tem ber 30. – A Mű vé sze tek
Pa lo tá já ban hang ver senyt ren dez -
tek Éne kel je tek az Úr nak cím mel,
ame lyen részt vet tek a Ma gyar Ka to -
li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház, va la mint a me -
to dis ta, a bap tis ta, az uni tá ri us és az
ad ven tis ta fe le ke zet ve ze tői.

Ok tó ber 2. – Száz öt ven ré szes
nép sze rű sí tő té vé so ro zat in dult a
Bu da pest te le ví zi ó ban a Tórá ról a
Bib lia éve al kal má ból, amely nek két
há zi gaz dá ja Sch we i tzer Jó zsef nyu gal -
ma zott or szá gos fő rab bi és Raj Ta -
más nyu gal ma zott fő rab bi volt.

Ok tó ber 7. – Bib li ai té má kat, fő ként
Jé zus éle tét fel dol go zó tizenkét ki lo mé -
te res tan ös vényt ad tak át a Veszp rém
me gyei Som ló hegy kö ze lé ben.

Ok tó ber 15. – A köny vek köny ve
pon tok ban cím mel Bib lia-ki ál lí tás
nyílt va kok nak és gyen gén lá tók nak a
bu da pes ti Szent An na-temp lom ban.

No vem ber 21. – Bib lia Sac ra
Hun ga ri ca – A könyv, mely „örök éle -
tet ád” cím mel nyílt a ma gyar Szent -
írás tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tás az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban.

No vem ber 30. – Or szá gos bib lia -
is me re ti ve tél ke dőt ren de zett a Ma gyar
Test vé ri Bör tön tár sa ság és a Bör tön -
lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze te.

De cem ber 23. – Meg je lent a vi lág
el ső ro ma – lo vá ri – nyel vű Bib li á ja
a Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár -
su lat és a Hun ga ro fest Kht. Re ne -
szánsz Prog ram iro da gon do zá sá ban.

Le zá rul tak a Bib lia évé nek
ma gyar or szá gi ese mé nyei

A bazilikában a Magyar Biblia tár su -
lat elnöke, D. Szebik Imre nyu gal ma -
zott evangélikus püspök értékelte a
Biblia évének hazai programját
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A Blag ovesz tensz ka-templom

Az öku me ni kus ima hét meg nyi tó ün -
nep sé gét Győ rött ja nu ár 19-én, hét -
főn es te tar tot ták az Öreg temp lom -
ban. Az idei al ka lom há zi gaz dái az
evan gé li ku sok vol tak, az ige hir de tő
pe dig Már kus Mi hály, a Du nán tú li
Re for má tus Egy ház ke rü let le kö szö -
nő püs pö ke. Az ige li tur gi á ban – a he -
lyi tör té nel mi egy há zak lel ké szei és
a győ ri bap tis ta kö zös ség lel ki pász -
to ra mel lett – részt vett Itt zés Já nos,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke, il let ve Pá pai La jos, a
Győ ri Ró mai Ka to li kus Egy ház me gye
me gyés püs pö ke. Az al kal mat meg -
tisz tel te je len lé té vel Ste in bach Jó -
zsef, a Du nán tú li Re for má tus Egy ház -
ke rü let meg vá lasz tott, e hó nap vé gén
be ik ta tan dó püs pö ke is.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

„Át lép te az or szág ha tárt a Van ki út
kon fe ren cia, mert sors kö zös ség ben
va gyunk, a nem zet vál sá gá ról van
szó” – mond ta Tő kés Lász ló re for má -
tus püs pök, eu ró pai par la men ti kép -
vi se lő múlt pén te ken Nagy vá ra don a
har ma dik al ka lom mal meg ren de -
zett Van ki út kon fe ren ci át kö ve tő saj -
tó tá jé koz ta tón.

Tő kés Lász ló az új ság írók előtt
em lé kez te tett rá, hogy az el ső ilyen
kon fe ren ci át ta valy ta vasszal Ér den,
a má so di kat ősszel Nyí ra dony ban
ren dez te a Szent Ist ván Ala pít vány,
a Ba ran ko vics Ist ván Iz ra e li ta Mű hely
és az Ok tó ber 23. Ala pít vány; most
elő ször ke rült sor az or szág ha tá ron
kí vül a ta lál ko zó ra.

Az ese mény re a ma gyar tör té nel -

mi egy há zak, ci vil szer ve ze tek, va la -
mint ön kor mány za tok kép vi se lői
kap tak meg hí vást – utób bi ak ez út tal
Nagy vá rad ról, va la mint Haj dú-Bi har
és Csong rád me gyé ből ér kez tek. A
szer ve zők egyik cél ja, hogy ke resz té -
nyek és zsi dók együtt foly tas sa nak
pár be szé det a ma gyar ság sors kér dé -
se i ről, mi vel meg győ ző dé sük sze -
rint a vál ság a jö vő szem pont já ból
nem ke resz tény vagy zsi dó kér dés.

A re for má tus püs pök az egy ház fe -
le lős sé gé ről is be szélt. Fon tos nak ne -
vez te az er köl csi meg úju lás kér dé sét,
ame lyet több elő adó is hang sú lyo -
zott a ta nács ko zá son.

Weisz Pé ter, a Ba ran ko vics Ist ván Iz -
ra e li ta Mű hely el nö ke be je len tet te: a
kon fe ren cia so ro za tot a Dél vi dé ken és

Kár pát al ján kí ván ják foly tat ni, ugyan -
is „a ma gyar ügy át ível a ha tá ro kon”.
Mi ko la Ist ván, a Szent Ist ván Ala pít -
vány el nö ke az iden ti tás el mé lyí té sé re,
a szo li da ri tás ra, a csa lá dok hely ze té re
és a hit fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel -
met. Meg győ ző dé sé nek adott han -
got, hogy a ma gyar ság előtt van ki út,
de eh hez „jó kedv, jö vő be ve tett hit” kell.

A ta nács ko zá so kat szer ve ző ala pít -
vá nyok há rom száz ezer fo rin tos ala -
pot hoz tak lét re a csán gók meg se gí -
té sé re. Egy út tal fel hív ták a ci vil szer -
ve ze te ket az alap tá mo ga tá sá ra.

A kon fe ren ci án a Magyarországi
Evangélikus Egyházat Szeverényi
János országos missziói lelkész
képviselte.

d MTI

„Van ki út” kon fe ren ci a Nagy vá ra don
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A ba la ton szár szói nép ze nei ta lál ko -
zók vonz ere je nem csu pán a vál to za -
tos prog ra mok nak, a dal- és tánc ta -
nu lá si le he tő ség ek nek tud ha tó be. A
vissza té rő ven dé gek több sé ge el kö -
te le zett ápo ló ja a nép ha gyo má nyok -
nak, a nép mű vé szet ér té ke i nek. Szá -
muk ra e kö zös ség for má ló ja nu á ri
hét vé ge el ső sor ban va ló ban a ta lál -
ko zás, a test vé ri – evan gé li kus –
kör ben tör té nő is me ret bő ví tés ki vé -
te les al kal ma.

Ami a nép ze nei te ma ti kát il le ti, az
elő ző két év ben az egy há zi ün ne pe -
ink hez és hit éle tünk höz kap cso ló dó
nép da lok al kot ták a gya kor lás ra, el -
sa já tí tás ra fel kí nált re per to ár ge rin -
cét. Idén a szer ve zők nem utol só sor -
ban a fi a ta labb kor osz tá lyok ra gon -

dol va me rí tet tek a sze re lem té má já -
nak ki apad ha tat lan for rá sá ból. A
kö zel száz részt ve vő nek le he tő sé ge
nyílt töb bek kö zött szá mos dél-al föl -
di, nyír sé gi, szat má ri és so mo gyi la -
ko dal mas dal meg ta nu lá sá ra. A je len -
lé vők be te kin tést nyer het tek a sze re -
lem, az ud var lás és a há zas ság kö tés
„pró za ibb” ha gyo má nya i ba is, és egy
evan gé li kus ta lál ko zón alig ha meg -
le pő, hogy a köz pon ti té ma a prog -
ra mo kat ke re te ző áhí ta tok vá lasz tott
ige ver sei kap csán is elő-elő ke rült.

A kö zös ének lé se ket Bá lint Ká roly
nép ze nész, Ju hász Zol tán, va la mint
a Pánt li kás együt tes ze nei kí sé re tei
tet ték még fe led he tet le neb bé. Raj tuk
kí vül még a he lyi Ro ko lya és Gi li ce
tánc cso port be mu ta tó ja, il let ve a
Tük rös ze ne kar kon cert je emel te a ta -
lál ko zó szín vo na lát. 

A hang sze rek kel va ló is mer ke dés
szin tén ha gyo má nyos ele me a ba la -

ton szár szói ren dez vény nek. A ven dég -
se reg most a du da, a te ke rő és a
furulya tör té ne té vel is mer ked he tett
meg kö ze lebb ről. Ter mé sze te sen a
2009. évi evan gé li kus nép ze nei ta lál -

ko zót is szí ne sí tet te tánc ház – ez út -
tal szat má ri la ko dal mas –, amely
szom ba ton, ké ső éj sza ká ba nyú ló an
volt zá lo ga a fel sza ba dult együtt lét nek.

g Jenei Orsolya

„Hát én im már
kit vá lasszak?…”

III. evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zó
f Folytatás az 1. oldalról

„Úgy vé lem, hogy e mos ta ni, har ma dik
evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zó volt
mind ez idá ig a leg ki for rot tabb mind a
prog ra mok, mind a szer ve zés, mind pe -
dig a le bo nyo lí tás te kin te té ben” – sum -
máz ta vé le mé nyét a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói
Ott hon ve ze tő je. Végh Sza bolcs „zár sza -
va” már csak azért is te kint he tő mérv -
adó nak, mert köz tu dott, hogy ő nem -
csak a ta lál ko zók nak hely színt nyúj tó in -
téz ményt igaz gat ja, de – öt let gaz da ként
– va ló já ban ma gát a ren dez vényt is
„fő szer ve zi”. Az idei prog ram vé gén
sze mé lyé ben egy út tal a Me nyeg ző Kul -
tu rá lis Egye sü let el nö két kér dez het tük a – szin tén kez de mé nye zé sé re meg -
ala kult – va do nat új egye sü let cél ja i ról, lét re jöt té nek in dí té ka i ról.

– Hon nan a név? Mi ért pont „me nyeg ző”?
– Ter mé sze te sen a most hét vé gi ta lál ko zó té ma cí me – „Hát én im már

kit vá lasszak…?” – is köz re ját szott a név vá lasz tás ban, de az öt let va ló já -
ban a Ká nai me nyeg ző cí mű nó tá -
nak kö szön he tő en ju tott eszünk be.
Já nos evan gé li u ma sze rint Jé zus
el ső cso da té te le a ká nai me nyeg zőn
tör tént, ami kor a vi zet bor rá vál toz -
tat ta. Úgy gon do lom, je len tő ség gel
bír, hogy Jé zus egy nyil ván va ló an vi -
dám, öröm te li kö zös sé gi ese mé -
nyen tett el ső íz ben cso dát. Alig ha
vé let len, hogy e bib li ai tör té net
szá mos ma gyar nép dal nak is té má -
ja. De a „me nyeg ző” ki fe je zés utal
a Bibliában ugyancsak említett
„királyi menyegzőre” is, illetve arra
a mennyeire, amelynek – re mény -
sé günk sze rint – maj dan mi is bol -
dog örök ré sze sei le he tünk. A ha -
gyo mány őr zé sen túl van te hát egy
ma ga sabb ren dű cé lunk is ez zel az
egye sü let tel, ne ve ze te sen az, hogy

a né pi, nép ze nei for rá sok ápo lá sán túl hi tünk leg főbb for rá sá hoz, Krisz -
tus hoz ve zes sük a va ló di ér té kek iránt ér dek lő dő ket.

– Az egye sü let mi lyen esz kö zök kel pró bál ja majd elő se gí te ni a köz vet -
len cél meg va ló su lá sát?

– A kul tu rá lis ant ro po ló gia összes esz kö zé vel: nép ze né vel, né pi ját szó -
há zak kal, ha gyo mány őr zés sel, va la mint né pi kul tú ránk meg is mer te té sé -
vel. Már idén sze ret nénk ki dol goz ni egy hosszú tá vú, komp lex prog ra mot,
amely nek ele me i ből má sok is épít kez het né nek. Pél dá ul óvó nők nek, ta ná -
rok nak olyan kép zé sek in dí tá sát ter vez zük, ame lyek so rán meg ta nul hat -
nák, mi ként le het a gye re kek nek von zó mó don to vább ad ni a nép ha gyo -
má nyo kat. El ső sor ban ter mé sze te sen az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nye -
ket se gí te nénk olyan prog ra mok el ké szí té sé ben, ame lyek a né pi tra dí ci -
ók meg őr zé sét szol gál ják. Ezen túl me nő en nép mű vé sze ket, né pi elő adó -
mű vé sze ket, ze ne ka ro kat köz ve tí te nénk, tá bo ro kat, kü lön bö ző fog lal ko -
zá so kat szer vez nénk. És per sze sze ret nénk to vább ra is min den év ben meg -
ren dez ni Ba la ton szár szón az evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zót…

A M AG YAR KULTÚR A NAPJA ELÉ

Túr me zei Er zsé bet

„Szánd meg, Is ten,
a ma gyart” 

(Him nu szunk köl tő jé nek)
„Is ten, áldd meg a ma gyart!” – éne kel jük egy re ve led.
Hi szen na gyob bat kér ni nem le het,
mert az ál dás nyo mán bő ség te rem,
mert az ál dás vész ben vé de lem,
vi ha ros nap után bol dog de rű,
tő le édes sé lesz a ke se rű,
acé loz za a lan kadt, gyen ge kart.
Új meg új re ménnyel éne kel jük
te ve led: „Is ten, áldd meg a ma gyart!”

De szí ved ből a jaj is fel bu zog.
Se gély ki ál tás zár ja Him nu szod.
Bű nök mé lye, ha rag vil lá mai
ta ní tot tak ég re ki ál ta ni.
Ten ger mo raj lott, messze volt a part,
s fel si kol tot tál: „Szánd meg a ma gyart!”

Mert lát tad bű ne ink mély sé ge it.
Lát tad, csak szá nó ir ga lom se gít,
is te ni ir ga lom és bűn bo csá nat.
Se gíts hát el sír ni ma is utá nad
mind, amit Him nu szod kér ni akart!
Azt is, hogy „Szánd meg, Is ten, a ma gyart!”

(1989)

Ál lás hirdetés
A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon bent -
la ká sos mun ká ra ke res egye dül ál ló sze mélyt vagy há zas párt gond no ki
és egyéb fel ada tok el lá tá sá ra.

Egye dül ál ló sze mélyt ke re sünk ker tész-kar ban tar tó gond no ki ál lás -
ra; há zas pár ese tén a fe le sé get ta ka rí tó vagy fő ző asszony-kony hai ki se -
gí tő (sza kács vég zett ség gel) vagy re cep ci ós-pénz tá ros (an gol vagy né met
kö zép fo kú nyelv vizs gá val és pénz ügyi vég zett ség gel) mun ka kör ben
tud juk éves ál lás ban fog lal koz tat ni.

A le he tő sé get egye dül ál ló fér fi ak nak (ker tész-kar ban tar tó) és – a szol -
gá la ti la kás adott sá ga i ból adó dó an – olyan há zas pá rok nak ja va sol juk, akik -
nek a gyer me ke ik idősebbek, és már nem él nek együtt szü le ik kel. Fel -
té tel: gyü le ke ze ti tag ság; lel ké szi aján lás szük sé ges.

Az állás/ál lá sok már ci us tól, il let ve áp ri lis tól  tölt he tők be. Bé re zés az
in téz mény bér táb lá ja sze rint. Je lent ke zés feb ru ár 20-ig. To váb bi in for -
má ció te le fo non kér he tő a 20/824-3143-as te le fon szá mon Végh Sza bolcs
in téz mény ve ze tő től.

H I R D E T É S
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„Az a ci vi li zá ció, ame lyik el hi de gül a tu -
do má nyá tól és mű vé sze té től, vagy is a kul -
tú rá já tól, pusz tu lás ra van ítél ve. Az éle tét
ad ja föl, el sor vad, el pusz tul atom bom bák
nél kül is.”

(Bay Zol tán)

Ja nu ár 22-e im má ron húsz éve a ma gyar kul -
tú ra nap ja. „Ap ro pó ját” az a má ra már – re mél -
he tő leg – min den ki szá má ra is mert tény ad ta,
hogy 1823-ban az ak kor har minc har ma dik
évé ben já ró Köl csey Fe renc Szat már cse kén e na -
pon tett pon tot a Hym nus, a’ Ma gyar nép zi -
va ta ros szá za da i ból cí mű, az óta nem ze ti him -
nu szunk ká vált köl te mé nye vé gé re. 

1.
„Nem ze ti imád ság gá (…) olyan ver se ink

váltak, ame lyek ben a nem zet leg mé lyebb
szán dé kai szó lal tak meg. A jobb nem ze ti

sorsért kö nyör gő Him nusz, a ha zá hoz va ló
hű ség Szó za ta és a sza bad ság-küz de lem

eskü jét fo gal ma zó Nem ze ti dal.”
(Gö röm bei And rás: Kul tú ra, nem zet, iden ti -

tás – Deb re cen hetilap, 2006. február 1., 16. o.)

A Ma gyar nép zi va ta ros szá za da i ból „al cím” a
vers ere de ti cí mé nek szer ves tar to zé ka. Köl csey
vissza he lye zi köl te mé nyét a „zi va ta ros szá za -
dok ba”, s lé lek ben is vissza he lyez ke dik egy
pro tes táns pré di ká tor-köl tő hely ze té be. Ez ér -
te ti meg a mű mé lyen val lá sos jel le gét, ima for -
má ját, nyel vé nek bib li kus ódon sá gát és sa já tos
tör té ne lem szem lé le tét, mely a 16–17. szá za di
si ral mas éne kek, a je re mi á dok tör té ne lem lá tá -
sá val ro kon. Ezen éne kek re jel lem ző, hogy
hosszan rész le te zik bű ne in ket – mint egy alá -
tá masz tan dó a bün te tés jo gos sá gát –, majd el -
si rat ják a ma gyar ság szét hul lá sát, pusz tu lá sát
– Je re mi ás pró fé ta mo do rá ban.

Köl csey ver se kö ve ti a je re mi á dok szer ke ze tét.
Előbb Is ten aján dé ka it so rol ja fel: a hon fog la lás -
sal nyert szép ha zát, az Ár pád-há zi ki rá lyok
alat ti fel vi rág zást, a kü lön le ge sen jó ter mést adó
föl det, a győz tes csa tá kat. Ám a bűn lajst rom he -
lyett „csak” egy fáj dal mas só haj sza kad ki be lő le
– az arany met szés sza bá lyai sze rin ti kulcs he lyen
–, mely ből ki tű nik, hogy Is ten ha rag ja jo gos.

A to váb bi stró fák a bün te tés ként ránk mért
tra gé di ák so ro za tai, me lyek kö zül a bel ső vi szály -
nak, a test vér há bo rú nak vég ze tes kö vet kez mé -
nyei is le het nek.

A vi lág vé gét idé ző vér özön és láng ten ger ké -
pei után a ki lá tás ta lan ság fogalmazódik meg a
vers ben, s az or szá gos pusz tu lás lát tán Is ten szá -
nal má ért ri mán ko dik a köl tő: a nem zet sor sá -
nak meg ol dá sát egye dül Is ten től vár ja. Ezt fo -
gal maz za meg az ün ne pe in ken éne kelt el ső vers -
szak és a ver set ima for má val ke ret be zá ró
nyol ca dik vers szak is.

Jobb nem ze ti sors…? A Him nusz nem csak a
ma gyar ság nem ze ti imád sá ga, ha nem ön tu dat -
meg őr ző szim bó lu ma is lett, mely ből – bo rú -
lá tó hang vé te le el le né re – erő su gár zik. Össze -
fog ja mind azt, ami a nem zet tör té nel mé ben si -
ker és ku darc, bé ke és há bo rú, ál dás és csa pás.

A Him nusz vissza te kin té sé ben va la hol min -
den ma gyar meg ta lál hat ja ön ma gát. Akár az el -
ve szí tett há bo rúk ban; akár az or szág szét da ra -
bo lá sá ban vagy száz ez rek me ne kü lé sé ben;
akár a mű pa nasz sza va i ban, a fáj da lom ban, a
szám ve tés ben. Ám a jobb sor sunk ba ve tett köl -
tői hi tet mi sem jel ké pe zi éke seb ben, mint az,
hogy e pon tos szer ke ze tű mű el ső sza va az Is -
ten, az utol só sza va pe dig a jö ven dő.

Nem ze tünk év ez re des gyöt rel me i ről so kan
ír tak. Áll jon itt egy kár pát al jai köl tő ver se, ki -
nek éle tét és mű ve it a ki sebb sé gi lét ben is az
igaz ság ke re ső bá tor ság jel le mez te:

Ez hát a hon… Ez ir dat lan
he gyek kö zé szo rult kat lan.
S az út… Kí gyó ved lett bő re.
Hány né pet vitt te me tő re.
S ho zott en gem ezer éve,
Ár pád tö rök sza va, vé re
bé lye gé vel hom lo ko mon…

Szer zett el len, vesz tett ro kon
át ka hull rám, mint a ron tás.
Per li-e még e hont más?
Fe nyő sus san, lomb ja leb ben:
be se nyő-nyíl a mel lem ben,
sza ka dé kok; sza kadt se bek,
út por-fel leg: megy a se reg,
el megy, s en gem hagy nak sír nak …

Ágyé kom ból most fák nyíl nak,
fé nyes sze mem ki vi rág zik, 
szá jam ha vas vi hart hab zik,
mál ló szirt be te mes se nek,
fe jem alatt kor hadt nye reg,
két lá bam nál ló csont sár gul –
ősi jog nak bi zony sá gul,
mert ez az út, kí gyó bő re,
kit nem vitt már te me tő re,
s ki tud ja még, kit hoz er re, 
men ni ve le öl re, per re.

(Ko vács Vil mos: Ve rec ke)

Föl dünk min den or szá gá nak van zász la ja, cí -
me re, ál la mi him nu sza. Az el ső ket tő a vi zu a -
li tás (lát ha tó ság), az utób bi az au di ti vi tás (hall -
ha tó ság) szfé rá já ban je le ní ti meg a nem ze tet.
A ma gya rok nem ze ti him nu sza húsz éve ke rült
be az al kot mány ba (75. §) nem ze ti szim bó lum -
ként a zász ló és a cí mer mel lé.

2.
„Min den sza vad – kó dex-be tűk kel ír va –

A hű ség és a szol gá lat igé je”
(Kiss Je nő: Kós Ká roly hoz)

A kul tú ra há rom alap pil lé re a tu do mány, az eti -
ka és a mű vé szet. Az el ső fel ada ta az igaz ság ke -
re sé se, a má so di ké a tár sa dal mi lag el fo ga dott
jó ér vé nye sí té se, a har ma dik az esz té ti kum meg -
va ló sí tó ja.

A tel jes ség igé nye nél kül is ér de mes né hány
pél dán ke resz tül meg vi lá gí ta ni, hogy a fen ti
há rom tar tó pil lér mi lyen erős szö ve tét ad ta
(ad ja?) nem zet tu da tunk nak. A már idézett Bay
Zol tán fel ta lá ló, atom fi zi kus, ra dar csil la gász
egyik leg jobb ba rát ja Sza bó Lő rinc köl tőnk
volt, aki meg is mer ke dé sü ket vers ben örö kí -
tet te meg:

(…)
El ső tíz perc ben a 
nagy  ud va ron, ahol a fi u kat 
bá mul tam, ár ván, vad já té ku kat, 
jött va la ki, s hal kan, ob jek tiven,
így szólt hoz zám: „Ha nem ját szol te sem,
ne néz zük együtt a töb bi e ket?” 
Meg örűl tem. Ke zel tünk. „A ne ved?”
„Bay Zol tán.” Szép ar ca, sze me volt. 
Az el ső ba rát? Ma gá nyom oszolt.

(Sza bó Lő rinc: Az el ső tíz perc
– Tü csök ze ne 94.)

A re for má tus lel kész csa lád ból szár ma zó vi -
lág hí rű tu dós pe dig szí ve sen ele ve ní tet te fel
az aláb bi tör té ne tet: „A Deb re ce ni Re for má -
tus Fő gim ná zi um ban ta lán he te dik osz tá lyo -
sok le het tünk, ami kor a ta nár az ön kép ző kör -
ben föl tett egy kér dést: »A la tin mon dást, Sic
itur ad ast ra meg ta nul tuk, de mit gon do lunk,
mi a köz mon dás ér tel me, ho gyan me he tünk
a csil la gok hoz?« Osz tá lyunk ból el ső nek Sza -
bó Lő rinc (a ké sőb bi hír ne ves köl tő) je lent -
ke zett:

– Vi lá gos, hogy a la tin köz mon dás szim bo li -
ku san ér ten dő: a csil la gok hoz gon do lat ban, a köl -
té szet, a mű vé szet szár nya in emel ked he tünk fel.

Több hoz zá szó lás után én is je lent kez tem, fé -
lén ken.

– Ta lán egy szer a tu do mány se gít sé gé vel le -
küzd het jük a Föld gra vi tá ci ós te rét, és ki me he -
tünk a vi lág űr be. Ez ma még nem áll mó dunk -
ban, de a tu do mány hoz zá se gít het.

Ál ta lá nos mo soly gás ban volt ré szem. A ta -
nár és a ta nu ló tár sak ki ne vet ték az ál mo do zó
di á kot. Most kér dem: ki nek volt iga za? Az óta
12 em ber járt a Hol don, s Nap rend sze rünk ben
mű hol dak, fi zi kai mű sze rek száz szám ra röp -
köd nek.

Je len le gi vá la szom az, Lő rinc nek és ne kem,
mind ket tőnk nek iga zunk volt. Mert egy élet ta -
pasz ta la ta meg ta ní tott ar ra, amit ak kor nem
érez tem át, hogy a tu do mány is csak a lel ke se -
dés, az in tu í ció szár nya in emel ked he tik a ma -
gas ba. Tu do mány és mű vé szet kö zött nincs kü -
lönb ség, mind ket tő kö zös for rás ból táp lál ko -
zik, az em ber nek ab ból a ve le szü le tett tö rek -
vé sé ből, hogy előbb re, ma ga sabb ra jus son.” (Bay
Zol tán: Új mé ter, új ku ta tás – Fi zi kai Szem le,
1986/10.)

S ez lett fon tos az Is te nek előtt.
Ál dot tak vol tak a tit kos erők,
me lyek a túl só part ra vit tek át,
ahol a lé lek el ej ti ma gát,
ahol gyó gyul a fá jó aka rat,

ahol bi lin csét old ja a tu dat,
ahol le ved li ma gá nyát az Egy,
ahol a Sok ba az em ber ha za megy,
ahol fé le lem és vágy meg szünik,
ahol az ész nem ér zi szár nya it,
ahol a cél le te szi fegy ve rét,
ahol tárgy ta lan me ren gés a lét,
ahol úgy rin gunk, mint tü csök ze nén,
ahol már pusz ta kö zeg az egyén,
ahol én jár tam: min den pil la nat,
ami csak rá vesz, hogy fe lejtsd ma gad:
ami, ál mod va, a vég gyö nyö re,
s ha éb redsz, a köl té szet kez de te.

(Sza bó Lő rinc: A túl só part –
Tücsökzene 154.)

Ame ri ká ban a har min cas évek ben Tel ler Ede
mon do gat ta gyak ran, hogy ha ő nem Ady nyel -
vén ta nult vol na meg gon dol kod ni, ak kor leg -
fel jebb egy át la gos nál pi cit jobb fi zi ka ta nár lett
vol na be lő le. „Ady kü lön le ges és so sem volt
szim bó lu mo kat sű rí tő nyel ve so dor ta a fe lé a
gon do lat fe lé, hogy ha szó fú zió ré vén nagy fe -
szült sé gű, új ener gia ke let ke zik a vers ben, az ato -
mok vi lá gán be lül is meg tör tén het, hogy nem -
csak mag ha sa dás ré vén ál lít ha tó elő nagy ener -
gia, ha nem mag fú zió ré vén is!” (Cso ó ri Sán dor:
A ne gye dik vi lág ta lál ko zó meg nyi tó ja; megjelent
a szerző Szálla alá poklokra című kötetében,
Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1997)

Mi lyen cson ka ma a Hold,
Az éj mi lyen si va tag, né ma,
Mi lyen szo mo rú va gyok én ma,
Mi lyen cson ka ma a Hold.

Min den Egész el tö rött,
Min den láng csak ré szek ben lob ban,
Min den sze re lem da ra bok ban,
Min den Egész el tö rött.

Fut ve lem egy rossz sze kér,
Utá na mint ha jaj szó száll na,
Fé lig mély csönd és fé lig lár ma,
Fut ve lem egy rossz sze kér.

(Ady End re: Ko csi-út az éj sza ká ban)

Ta lán a leg is mer tebb kap cso lat tu do mány és
mű vé szet kö zött a Vö rös mar ty Mi hály Szó za -
tá nak nem zet ha lál-ví zi ó já ban is nagy sze re pet
ját szó her de ri el mé let, mely sze rint a kis né -
pek el tűn nek a tör té ne lem süllyesz tő jé ben. A
Szó zat te me té si je le ne té nek – ha sza bad így fo -
gal maz ni – „nagy sze rű sé ge” épp ab ban rej lik,
hogy a ha lot tat (a ma gyar nem ze tet) „né pek ve -
szik kö rűl, / S az em ber mil li ó i nak / Sze mé ben
gyász köny űl.” A Szó zat so ká ig ke re sett kulcs -
sza va – a ren dü let le nül – azt az Arany Já nost
is meg ih let te, aki a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia fő tit ká ri poszt ján ma ga is a tu do mány
és a mű vé szet köl csön ha tá sá ban élt.

Hal lot tad a szót: „ren dü let le nül –”
Mi dőn föl zen gi my ri ád ajak
S a mil lió szív egy da lon he vül,

Egy láng vi har ban össze csap za nak?…
Oh, értsd is a szót és könnyel mü szá jon
Me rő szo kás sá szent imád ne vál jon!
(…)
Van – fáj da lom! – ki nek cé gér ho na.
Hah! tő zsér, al kusz és ga lamb ku fár:
Ki in nen! e hely az Úr temp lo ma:
Rá tok az os tor pat to gá sa vár!…
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany ki nál jon:
Nye rész ke dés sé szent imád ne vál jon!
(…)
Hal lot tad a szót: „ren dü let le nül?”
Áb ránd, hi ú ság, mú ló kegy, ja vak, –
Lenn a si kam ló tér, nyo más fe lül,
Vész és gya lá zat el ne ránt sa nak.
Oh, értsd meg a szót: ár ban és apá lyon
– Szirt a ha bok közt – hű sé ged meg áll jon!

(Arany Já nos: Ren dü let le nül)

Tóth Ár pád Lé lek től lé le kig cí mű ver sé nek – saj -
ná la to san ma még in kább ér vé nyes – gon do -
la tai ab ból a ter mé szet tu do má nyos tény ből in -
dul nak ki, hogy a csil la go kat is ugyan azok az
anya gok al kot ják, me lyek az em be ri tes tet.

Ál lok az ab lak mel lett éj sza ka, 
S a mér he tet len messze sé gen át 
Sze mem be gyűj töm össze egy sze lid, 
Tá vol csil lag re me gő su ga rát. 

Bil lió mér föl dek ről jött e fény, 
Jött a je ges, fe ke te és ko pár 
Te rek sö tét jén lan ka dat la nul, 
S ki tud ja, mennyi ez red éve már. 

Egy égi üze net, mely vég re most 
Hoz zám ta lált, s sze mem ben cél hoz ért, 
S bol do gan hal meg, amíg rá csu kom 
Fá radt pil lám ko por só fö de lét. 

Ta nul tam én, hogy ál tal szűr ve a 
Tu dó sok fi nom kris tály mű sze rén, 
Bús föl dünk kel s bús tes tem mel ro kon 
Ele mek ről ád hírt az égi fény. 

Ma gam ba zá rom, vé rem mé iszom, 
És csönd ben és tű nőd ve fi gye lem, 
Mily ős bút zo kog a vér nek a fény, 
Föld nek az ég, elem nek az elem? 

Tán fáj a csil la gok nak a ma gány, 
A tér be szét szórt mill jom ár va ság? 
S hogy össze nem ta lá lunk már so ha 
A jé gen, éjen s messzi sé gen át? 

Ó, csil lag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, 
Mint egy más tól itt a föl di szi vek! 
A Szí ri usz van tő lem tá vo labb 
Vagy egy-egy tár sam, jaj, ki mond ja meg? 

Ó, jaj, ba rát ság, és jaj, sze re lem! 
Ó, jaj, az út lé lek től lé le kig! 
Kül döz zük a szem csüg gedt su ga rát, 
S köz tünk a rop pant, je ges űr la kik! 

(Tóth Ár pád: Lé lek től lé le kig)

A nem zet: 
Gon do lat sze mel vé nyek a ma gyar kul tú ra n
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3.
Öreg ma gyar, örök ma gyar, ki tud ja,

Nem egy ha zánk van-e: örök ha za?
(Ju hász Gyu la: Ének Kő rö si Cso má ról)

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás lét kér dés -
sé tet te a ma gyar ság nem ze ti ön is me re té nek,
ön azo nos sá gá nak, iden ti tá sá nak a meg erő sí té -
sét, hi szen nem egy sors dön tő kér dés ben egy
kö zös ség ként kell ön ma gát meg ha tá roz nia,
egy kö zös ség ként kell dön te nie. 

Alap ve tő ér de künk, hogy – mint sok-sok év -
szá za don át – most is ott hon érez zük ma gun -
kat Eu ró pa kö ze pén. Ott, ahol a Pi lis ben –
eleink hite szerint – a Föld szí ve do bog; ott, ahol
a Cse pel-szi get – Tol di nem ze tet meg men tő
küz del mé nek he lye – Eu ró pa kö ze pé nek szá -
mít. S köz ben meg kell őriz nünk ön ál ló sá gun -
kat, szel le mi-lel ki füg get len sé gün ket. Hi szen
elég csak ér tő szem mel és ér ző szív vel kö rül -
néz ni e kon ti nen sen – sőt tá vo labb is –, hogy
ész re ve gyük, mi lyen egész sé ges nem zet tu dat
él más né pek ben, s hogy mi lyen büsz kék iden -
ti tá suk ra. S ami a leg fon to sabb: ezt tel jes ter -
mé sze tes ség gel élik meg. 

„A je len le gi idő szá mí tá sunk sze rint a Krisz -
tus utá ni hu sza dik szá zad ban annyi kor bács ütés
ér te a ma gyar sá got a nem zet mi att, hogy so -
kunk ban a »ma gyar nem zet« ki fe je zés hal la tán
pav lo vi refle xek lép nek mű kö dés be – ak kor is
össze rán dul nak és vé de ke ző ál lás ba he lyez ked -
nek, ha nem is ütik őket, csak csen get nek. (…)
Ez a pav lo vi reflex okoz za azt, hogy a tri a no ni
ha tá rok kal le vá lasz tott ma gyar nem zet ré sze ket
nem mer jük el sza kí tott nem zet ré szek nek ne -
vez ni, nem mer jük jú ni us ne gye di két nem ze ti
gyász nap ként meg ül ni. (…) Emi att fi gyel oda in -
kább a ma gyar hi va ta los po li ti ka egy nyu gat-eu -
ró pai szo ci a lis ta po li ti kus össze rán du ló szem -
öl dö ké re, mint sem sok száz ezer ma gyar ele mi
ér de ke i re. Emi att van az, hogy az Eu ró pa Ta nács
Par la men ti Köz gyű lé se a je len lé vő összes ma -
gyar par la men ter (a tri a no ni Ma gyar or szág és
az utód ál la mok ma gyar kép vi se lő i nek) sze me
lát tá ra és fü le hal la tá ra olyan ha tá ro za tot fo gad -
ha tott el, mi sze rint két faj ta ma gyar lé te zik Eu -
ró pá ban: a ma gyar or szá gi ak a hun ga ru szok
(Hun ga ri ans), a nem ma gyar or szá gi ak pe dig az
egy sze rű ma gya rok (Ma gyars). (…) Ezért hasz -
nál juk a ma gyar kul tu rá lis örök ség hez tar to zás
ki fe je zést az egy sé ges ma gyar nem zet he lyett.
És ma gyar nem ze ti him nu szunk szü le té sé nek
nap ját ezért ne vez zük a ma gyar kul tú ra nap já -
nak és nem a ma gyar nem zet nap já nak.”

(Du ray Mik lós: Gon do la tok a Him nusz
szü le té sé nek nap ján; megjelent a Szabad

Újság 2004. február 4-i számában.
Olvasható a szerző honlapján: www.duray.sk)

A szlo vá ki ai ma gyar ság író-po li ti ku sá tól köl -
csön zött gon do la tok tük ré ben mi lyen ak tu á lis
ol va sa ta van leg is mer tebb köl tőnk ma gyar ság -
vál la lá sá nak – ma!

Ma gyar va gyok. Leg szebb or szág ha zám
Az öt vi lág rész nagy te rű le tén.
Egy kis vi lág ma ga. Nincs annyi szám,
Ahány a szép ség gaz dag ke be lén.
Van raj ta bérc, amely te kin te tet vét
A Kasz pi-ten ger hab ja in is túl,
És ró na sá ga, mint ha a föld vé gét
Ke res né, olyan messze-messze nyúl. 

Ma gyar va gyok. Ter mé sze tem ko moly,
Mint he ge dű ink el ső hang jai;
Aj kam ra fel-fel röp pen a mo soly,
De ne ve té sem rit kán hal la ni.
Ha az öröm leg job ban fes ti ké pem:
Ma gas ked vem ben sír va fa ka dok;
De ar com víg a bá nat ide jé ben,
Mert nem aka rom, hogy saj nál ja tok.

Ma gyar va gyok. Büsz kén te kin tek át
A mult nak ten ge rén, ahol sze mem
Egek be nyú ló kő szik lá kat lát,
Nagy tet te i det, baj nok nem ze tem.
Eu ró pa szín pa dán mi is ját szot tunk,
S mi enk nem volt a leg ki sebb sze rep;
Ugy ret te gé a föld ki rán tott kar dunk,
Mint a vil lá mot éj jel a gye rek.

Ma gyar va gyok. Mi mos tan a ma gyar?
Holt di cső ség hal vány ki sér te te;
Föl-föl tü nik s le bú vik nagy ha mar
– Ha vert az óra – od va mé lyi be.
Hogy hall ga tunk! a má so dik szom szé dig
Alig hogy küld jük éle tünk ne szét.
S sa ját test vé rink, kik re ánk ké szí tik
A gyász s gya lá zat fe ke te me zét.

Ma gyar va gyok. S ar com szé gyen ben ég,
Szé gyen le nem kell, hogy ma gyar va gyok!
Itt mi ná lunk nem is haj nal lik még,
Hol ott más hol már a nap úgy ra gyog.
De sem mi kin csért s hí rért a vi lá gon
El nem hagy nám én szű lő föl de met,
Mert sze re tem, hőn sze re tem, imá dom
Gya lá za tá ban is nem ze te met! 

(Pe tő fi Sán dor:
Ma gyar va gyok)

Őt, a jós-köl tőt hív ja se gít sé gül a 20. szá zad má -
so dik fe lé ben Utas sy Jó zsef is:

Én szem fe dő la pod le rán tom:
kelj föl és járj, Pe tő fi Sán dor!
Zúg Már ci us, zá po ros fény ver,
su hog a zász lós tűz a vér ben,
Hü ve lyét vesz ti, brong a kard lap:
úgy kelj föl, mint for ra dal mad!
Szedd össze csont ja id, ba rá tom:
lop nak a bő ség ko sa rá ból,
a jog nak asz ta lá nál lop nak,
né pek ne vé ben! S te ha lott vagy?!
Hol nap a szel lem nap vi lá gát
rop pant ják ránk a hét szer gyá vák.
Talp ra, Pe tő fi! Sí ro dat rá zom:
szólj még egy szer a Sza bad ság ról!

(Utas sy Jó zsef: Zúg már ci us)

Áll jon e fe je zet vé gén az evangélikus „lel kész -
gye rek”, Hamvas Béla to vább gon do lás ra kész -
te tő pró zai idé zete:

„A bol dog sá got csak az bír ja el, aki el oszt ja.
A fény csak ab ban vá lik ál dás sá, aki más nak
is ad be lő le. Mert ami kor ben nün ket el küld -
tek, az út ra bo csá tó Ha ta lom így szólt: Rád
bí zok min den em bert kü lön, ki vé tel nél kül
min den kit, se gíts, adj en ni, adj ru hát, min den -
ki re vi gyázz úgy, mint ma gad ra, és ne hagyd
a sö tét ség ben el me rül ni. Amit szer zel, amit
el érsz, amit tudsz, amit át élsz, osszad meg. Az
egész vi lág ti ed. Sza bad vagy a kö vek től az éte -
rig. Is merd meg, hó dítsd meg, sen ki se tilt -
ja, de jaj ne ked, ha ma gad nak tar tod. El bo csát -
lak té ged is, mint min den kit: fe le lős vagy min -
den em be rért, aki ve led él, s el kell szá mol -
nod min den fil lér rel, amit ma gad ra köl tesz,
min den öröm mel, amit ma gad ba zár tál, és
min den bol dog pil la nat tal, amit ma gad nak
tar tot tál meg. Most eredj és élj, mert a vi lág
a ti ed!” 

(Ham vas Bé la:
A lát ha tat lan tör té net)

4.
„A nem zet nem azo nos a nyel vet

be szé lők összes sé gé vel, nem mennyi ség,
nem oszt ha tó. Két em ber is al kot hat

nem ze tet, egy is. Ha a nem zet kül ső leg nyel -
vé ben jut ki fe je zés re, úgy bel ső leg a nyel vet

al ko tó, te vé keny szel le mi ség.
A nem zet: kö zös ih let.”

(Jó zsef At ti la: Ady-vízió)

A ma gyar iro da lom sa já tos sá ga, hogy min dig
együtt lé leg zett a tör té ne lem mel, és erő tel je -
sen táp lál ko zott a né pi kul tú rá ból. 

„Mit mál ló kő re nem bi zol:
min tázd meg le ve gő ből.
Van né ha olyan pil la nat
mely ki lóg az idő ből,

mit kő nem óv, meg őr zi ő,
be zár va kin cses ök lét,
jö vő je nincs és mult ja sincs,
ő ma ga az örök lét.

Mint für dő ző comb ját ha hal
sú rol ta s to va lib bent –
így né ha meg érez he ted
ön nön-ma gad ban Is tent:

fél-em lék a je len ben is,
és ké sőbb, mint az álom.
S az örök lé tet íz le led
még in nen a ha lá lon.”

(Weö res Sán dor:
Örök pil la nat)

Iro dal munk a mi szel le mi ha zánk. Az iro dal -
mi al ko tá sok ké pe sek – a kö zös tu dat tal és em -
lé ke zet tel – a „ma gas ba” emel ni. Sze re pük
meg ma ra dá sunk ban fel be csül he tet len.

Jö het idő, hogy em lé kez ni
bát rabb do log lesz, mint ter vez ni –
bát rabb új hont a mult idők ben
für kész ni, mint a jö ven dő ben –?

Mi gon dom! – áll az én ha zám már,
vé dőb ben min den ma gas ság nál.
Csak né ze lő döm, já rok, élek,
fegy vert sze rez tem, bűv-igé ket.

Már meg is osz tom, ha el mon dom,
mi lyen e biz tos, tit kos ott hon.
Dör mögj, test vér, egy sor Pe tő fit,
kö réd va rázs kör te rem tő dik.

Ha új ta tár had, ha ku fár had
özön li el a tisz ta tá jat,
ha út aink meg csa va rod nak,
mint gi lisz ta, ha rá ta pod nak:

te mondd ma gad ban, be hunyt szem mel,
csak mondd a szó kat, mik től egy szer
fu tó ho mo kok, né pek, há zak
Ma gyar or szág gá össze áll tak.

Dü hön gő fo lyók ke ze sed tek,
ko nok bér cek – ezt ne fe lejt sed,
ha me gyünk büsz ke száj jal vissza,
mint vá ra ink ba, tit ka ink ba.

Mert nem ijeszt, mi csak ijeszt het,
nem öl het, mi csak öl ne min ket,
mor molj ma gad ra va rázs in get,
ki áltsd az éj be Ber zse nyin ket.

Míg a sza bad me ző kön jár tál,
szedd össze, paj tás, amit lát tál,
mit szív vel, ésszel zsák má nyol tál,
vi dám vi ták nál, le á nyok nál.

Mint Noé a bár ká ba egy kor,
hozz faj tát min den gon do lat ból,
áb rán dok ár vult sze re pét is,
ál ma id ál lat se re gét is.

La pul ja nak bár ez red évig
né mán, mint vissz hang, ha nem kér dik,
sza va id an nál meg le pőb bet
dö rög nek majd a kér de zők nek.

Fi gyelj hát és ta nuld a pél dát,
a messze hang zó an is né mát.
Ka rol va köny vem ke be lem re,
ne vet ve né zek el le nem re.

Mert ha se hol is: ott hon ál lok,
mert az a va ló, mit én lá tok,
ak kor is, ha mint dé li bá bot,
for dít va lá tom a vi lá got.

Igy ma ra dok meg hír vi vő nek
őr ze ni kin cses te me tő ket.
Hom lo kon lő het nek, ha tet szik,
mi ott fész kel, ég be me nek szik.

(Illyés Gyu la: Ha za, a ma gas ban)

5.
„Nyel vé ből ki es ve: lé té nek cél já ból
is ki esik az em ber.” (Sü tő And rás:

Engedjétek hozzám jönni a szavakat)

Az ott hon vi lág leg fon to sabb szer ve ző ele me a
nép ha gyo mány és az anya nyelv. Nyel vünk az
édes anya min tá já ra „szó lít ja” az anya nyel vet és
a ha zát édes anya nyel vünk nek, édes ha zánk nak.
„Hei deg ger a nyel vet a lét há zá nak (»das Ha us
des Se ins«) ne vez te. A ma gyar nyelv a ma gyar
lét há za” – írta Görömbei András az Anyanyelv,
irodalom, tudomány, nemzettudat című ta nul -
má nyá ban.

A már idé zett Du ray Mik lós fé lel mei nem vé -
let le nül fo gal ma zód tak meg anya nyel vünk
hely ze té vel kap cso lat ban is: „Ha bot la do zik
nyel vünk, ha gán csol ják gon dol ko dá sun kat, ha
a va ló sá got nem hí ven tük rö zik sza va ink, ha a
han gok és be tűk ural ják re me gő lá bon ál ló gon -
do la ta in kat, ha sok szó val ír juk kö rül azt a va -
ló sá got, amit egy sze rű en el mond hat nánk, ak -
kor kó ros je len ség gel ál lunk szem ben – ez nem
be széd hi ba, ha nem tár sa dal mi je len ség. Több -
nyi re azt je len ti, hogy nincs mon da ni va lónk, de
még is be szé lünk, vagy ha zu dunk, vagy az
igaz sá got akar juk el ken dőz ni – mást mond a
nyel vünk, mint a szí vünk vagy az eszünk –, de
le het, hogy csak fé lünk. Ese tünk ben az utób -
bi ról le het szó.”

Hall gas sunk hát a köl tő re:

„Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél tek, 
És áhítat tal ejt sé tek a szót, 
A nyelv ma nék tek vég ső me ne dék tek, 
A nyelv ma tün dér vár és ka ta kom ba, 
Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél tek! 

E drá ga nyel vet por rá ne tör jé tek, 
Ne nyúl jon hoz zá ava tat la nul 
Sen ki: ne szag gas sá tok szir ma it 
A ró zsa fá nak, mely hó ban vi rul. 
Úgy be szél jen ma ki-ki ma gya rul, 
Mint ha imád koz na, 
Mint ha ara nyat, töm jént, myrr hát hoz na!

És aki köl tő, az le gyen ki rály, 
És pap és pró fé ta és so ha más, 
Nem il lik da róc fő pa pi ta lár hoz, 
S ki rá lyi nyelv hez kol dus-da do gás.

Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél tek, 
Vi gyáz za tok: a nyelv ma szent ke hely, 
Ki bo rát issza: Élet bo rát issza, 
Elő re néz s csak né ha-né ha vissza – 
S a kely het töb bé nem en ge di el!”

(Re mé nyik Sán dor: Az ige)

„Isten, áldd meg a magyart…!”

kö zös ih let
nap já ra • Bárdos Szilvia összeállítása
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Szü le té sem kor nem volt „di vat” ke -
resz tény nek len ni. Szü le im hi va tá sos
ka to na ként épít get ték a szo ci a liz -
must, és mint hit hű kom mu nis ta és
él har cos ate is ta, egyi kük sem en -
ged het te meg ma gá nak, hogy meg -
ke resz tel je gyer me ke it, en gem és
test vé re met. Nagy ma mám emi att
so kat ag gó dott, hi szen ő gyer mek ko -
rá tól kezd ve mé lyen val lá sos volt. Ag -
gó dott ér tünk, a lel ki üd vün kért, és
leg hőbb vá gya, ál ma az lett – ami vel
az tán so ha nem is hagy ta bé kén a
szü le i met –, hogy ke resz tel je nek
meg min ket. He ves el len ál lás ba üt -
kö zött. 

Azt vi szont nem tilt hat ták meg,
hogy be szél jen ne künk, ne kem Jé zus -
ról, éne ke ket, imá kat ta nít son, hogy
„el ves se a ma got”. És azt sem til tot -
ták meg, hogy éle tem ben elő ször, egy
szent es tén, el vi gyen a temp lom ba. 

Kö rül be lül öt-hat éves le het tem, ez
te hát majd nem har minc éve tör -
tént. Még is élén ken em lék szem a kis
ka to li kus temp lom ra. Jobb ol da lon
ül tünk az el ső pad ban, hogy kö zel ről
cso dál has sam a ki vi lá gí tott bet le -

he mi je le ne tet. Cso da szép volt min -
den és olyan meg nyug ta tó; biz ton sá -
got, bé két és áhí ta tot érez tem. 

Ez in dí tott el azon az úton, amely -
nek vé gén ott várt rám az Úr Jé zus.
Egész éle tem ben is ten ke re ső vol -
tam, míg ta valyelőtt nyá ron, éle tem
egyik leg szebb nap ján vég re a ke -
reszt ség szent sé gé ben ré sze sül het -
tem. Raj tam kí vül ez a tény még egy
em bert tett a vi lág leg bol do gabb ha -
lan dó já vá: drá ga nagy ma má mat.
Csak az nyug ta la ní tot ta egy ki csit,
hogy hát nem ugyan az a val lás… (Ő
a ka to li kus egy ház el kö te le zett hí ve,
én meg evan gé li kus let tem.)

Nyug tat gat tam, hogy de ma ma, hi -
szen az Is ten, aki ben hi szünk, ugyan -
az, csak más a kö rí tés… Míg nem idén
hús vét kor el vit tem hoz zá nagy becs -
ben tar tott éne kes köny ve met. Lel ke -
sen la poz gat ta, és bol dog mo sollyal,
uj jong va fe dez te fel, hogy mennyi,
szá má ra is is me rős ének ta lál ha tó
ben ne. De hi szen ezt ők is szok ták
éne kel ni! De hi szen ezt is is me ri! „Jól
van, kis lá nyom. Tény leg nincs sok kü -
lönb ség. Egy az Is ten.” 

* * *

A ka to li kus gyász szer tar tás szá mom -
ra na gyon fur csa volt. A sok kö nyör -
gés, a kán tor gé pi es, gre go ri á nus
his tó ri ás éne kek re em lé kez te tő hang -
ja, a szen telt víz szó rás, ke reszt ve tés
ide ge nül ha tott az én má ra már
evan gé li kus sá lett fü lem nek, szí -
vem nek. Hát még a szám ta lan szor el -
is mé telt „Üd vöz légy, Má ria!”, mi köz -
ben azt a ren ge teg föl det la pá tol ták
drá ga ma mám ra. 

A ka to li kus temp lom ugyan az,
mint gyer mek ko rom ban. Meg döb -
ben tett, hogy va ló ban jól em lék -
szem a pad so rok ra, a – most már –
fur csa, hár mas ol tár ra (egy Szent
An tal nak, egy Szűz Má ri á nak, egy
pe dig Jé zus nak – de még is ez van a
fő he lyen!), a szen tek ké pe i re. Most is
a jobb ol da lon ül tem, az el ső sor ban.
Ugyan ott, ahol hu szon nyolc éve, a
nagy ma mám mal. 

El kez dő dött a gyász mi se. El ha tá -
roz tam, hogy úgy ve szem ezt, mint
egy kul tu rá lis ki rán du lást, így ér dek -
lő dés sel fi gyel tem min den rész le tet.

Rá jöt tem, hogy az úr va cso rát itt ál -
do zás nak hív ják, a bűn val lást gyó nás -
nak. A Mi atyánk vé gé ről le hagy ják az
utol só sort (ké sőbb mond ta el a
pap), és va la ki más for dí tot ta az ő
Bib li á ju kat, mint az enyé met… 

De a ka to li kus pap a gyász mi se ele -
jén ugyan azt mond ta, szin te szó ról
szó ra, mint hit ok ta tá som alatt az
evan gé li kus lel kész: min den em ber -
nek szük sé ge van a tu dat ra, hogy van
va la mi a ha lál után, és van va la ki, aki
a ha lál előt ti és utá ni részt is irá nyít -
ja. (Ők per sze sok kal szeb ben fo gal -
maz tak.)

Fur csa és ide gen volt az egész, de
még is, a Mi atyánk és az Apos to li hit -
val lás ugyan az volt, a pap még is-
még is ugyan ab ból a Bib li á ból ol va -
sott fel (hi szen csak egy van), és ő is
Jé zus sze re te tét hir det te. Fur csa és

ide gen volt az or go na szó val kí sért sok
ének is, de még is…

A vé gén egy dal lam csen dült fel,
me lyet én is oly jól is me rek. Egy dal -
lam, mely mos ta ná ban ve zér fo na lam
lett, hi szen annyit éne kel tem én is. A
szö veg ugyan más volt, is me ret len, szá -
mom ra ki ve he tet len, de az or go na a mi
éne kes köny vünk 521. (vagy 246.) éne -
ké nek hang ja it on tot ta szí vem be.

Ta lán ez volt drá ga ma mám utol -
só üze ne te? Vagy in kább egyet len
Uram meg nyug ta tó út mu ta tá sa:
tény leg egy az Is ten! És ma ma már ott
van ná la, és bol dog, hogy lát hat ja őt.
Az pe dig nem is olyan fon tos kö rül -
mény, hogy a pap „Di csér tes sék”-jé -
re én csak annyit mor mog tam: „Erős
vár a mi Is te nünk!” 

g Have lant Il di kó
(Nagy tar csa)

„Egy az Isten”

Nagy ma mám, Ra dák Gyu lá né, szü -
le tett Far kas Má ria a ki lenc ven ötö -
dik szü le tés nap ját ün ne pel te tavaly
nyá ron. A bu da pes ti Man dák Má ria
Evan gé li kus Sze re tet ott hon la kó ja
im má ron ti zen há rom éve. Bol do -
gan él itt, „a föl di pa ra di csom ban”,
ahogy ő szok ta mon da ni. Ki is ő? Mi -
lyen élet út áll mö göt te?

1913-ban szü le tett evan gé li kus
lány ként Apos ta gon, a Du na-par ti al -
föl di kis fa lu ban. Öten vol tak lány -
test vé rek, ő volt a leg fi a ta labb. Dol -
gos, sze gény pa raszt csa lád sar ja.
Két szer is meg öz ve gyült.

El ső fér je Ács Dá ni el volt, aki vel
nagy sze re lem ben élt. Ka to li kus
pap ál dá sá val in dul tak ne ki a kö zös
út nak, két gyer me kük kö zül az el ső
az édes anyám. Saj nos bol dog sá guk,
örö mük nem tart ha tott hosszú ide -
ig: nagy apá mat har minc öt éves ko -
rá ban szó lí tot ta el a Jó is ten két ki -
csi gyer me ke mel lől – a vi lág há bo -
rút túl él ve, ám ké sőbb gyó gyít ha tat -
lan be teg ség ben el veszt ve a sze me

világát. Így ma radt ma gá ra nagy ma -
mám, és rá ma radt a ház, gye re kei el -
lá tá sa és a nagy föld min den ne héz -
sé ge.

Nem sok kal ez után be mu tat ták
neki a szin tén ka to li kus Ra dák Gyu -
lát, aki há rom gye rek kel ma radt öz -
ve gyen. „Azért ke resz tez te ket tő jük
út ját a Jó is ten – mond ták kö rü löt -
tük –, hogy en nek az öt gye rek nek
any ja és ap ja is le gyen!” Mind az öt -
nek szak mát ad tak a ke zé be; fod rász,
szo ba fes tő, hen tes, bú tor asz ta los lett
be lő lük.

Idő köz ben Du na új vá ros ba köl -
töz tek, itt töl töt tem gye rek ko rom
szép sé ges nya ra it. Még ma is az or -
rom ban van a lép cső ház il la ta – hi -
szen il lat az iga zá ból, mert az öt ve -
nes évek ben épült ti pi kus ház gyá ri la -
kás má ig a gye rek ko rom em lé két
idé zi föl. Föld szint je a Du na-par ton
a lösz lép csők nél volt, ahol hal la ni le -
he tett a da ruk vas tag pen gő fé mes
hang ját, ahogy pa kol ták az uszá lyok
ra ko má nyát a va go nok ba.

A nagy csa lá di ebé dek nél gyak ran
hú szan-hu szon öten ül tünk le az asz -
tal hoz va sár na pon ként; az én drá ga
na gyi kám min den ki nek a ked ven cét
főz te. A szom szé dok is gyak ran be -
tér tek hoz zá, és hoz tak va la mi fi nom -
sá got, gyü möl csöt. Cse ré be a ma ma
há zi sü ti vel kí nál ta őket. Ha sze -
gény em ber jött éhe sen kol dul ni,
min dig ka pott egy nagy ka réj ke nye -
ret va la mi fi nom ság gal.

A na gyi kám so ha nem mél tat lan -
ko dott a sok fel adat mi att. Egyet len
elé ge det len szó nem hagy ta el az aj -
kát, és ál ta lá ban éne kelt. Ak kor is,
ami kor a var ró gép mel lett ült, és én
fi gyel tem őt.

Ho gyan bír ta mind ezt? Hit tel! Pe -
dig volt há bo rú, ’56, ha lál, te me tés,
ár víz. Volt per sze szü le tés, es kü vő, vi -
ga lom is, de az tán új ból tra gé di ák ér -
ték: meg halt a má so dik fér je is,
2000-ben pe dig el te met te el ső szü lött
és egyet len lá nyát, az édes anyá mat.
Egy gye re ket el te met ni! Ho gyan bír -
ta ki?! Sír tunk, so kat sír tunk, együtt

is, és csak hit tel le he tett ki bír ni ezt is.
Az tán ta valy előtt el te met te a déd -
uno ká ját is, aki ti zen nyolc éve sen halt
meg au tó bal eset ben.

Hol az igaz ság? Ennyit áll ni a sí rok
mel lett! De ő nem mél tat lan ko dott,
csak sírt né ha. És min dig imád ko zott,
so kat, na gyon so kat.

Most már ne he zen jár, de ott az
ott hon ban kö zel a temp lom, ő pe dig
sze ret át men ni a bot já val, a haj lott
há tá val, és na gyon erős. Hit ben

erős… Ami óta meg mű töt ték a sze -
mét, új ra tud ja ol vas ni a Bib li át és az
éne kes köny vet is. Ez is se gí ti hit ben
nö ve ke dé sét. Ő ta ní tott az es ti imád -
ság ra is.

Biz to san so kak csa lád já ban van
olyan öreg ősz anyó ka, mint az én
nagy ma mám. Fogd meg öreg, rán cos
ke zét, öleld ma gad hoz, és adj há lát
azért, hogy ve led le het! Én is ezt te -
szem, ami kor csak tu dom.

g Dö mö tör Be á ta

„Nagyon erős. Hitben erős…”

Nagymamák
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Ak kor el jön nek nap ke let ről és nap -
nyu gat ról, észak ról és dél ről, és asz -
tal hoz te le ped nek az Is ten or szá gá -
ban. (Lk 13,29)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni har ma dik
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti
igéi a vi lág misszió táv la tát tár ják elénk, és a hit és hi tet len ség pél dá i val hir -
de tik: a nem zsi dó né pek is Is ten or szá gá nak a la kói lesz nek, mert Is ten sze -
re te te szá muk ra is Jé zus Krisz tus ban lett lát ha tó vá, aki vi lá gos sá gul jött el
e vi lág ba, és éle tet ho zott az em be rek nek. „Már fény lik az iga zi vi lá gos ság,
és aki sze re ti az ő em ber tár sát, az a vi lá gos ság ban ma rad.” (1Jn 2,8.10; LK)
„Vi gad ja tok, iga zak, az Is ten ben! Ural ko dik az Úr!” (GyLK 736,1) Jé zus ki rá -
lyi ural ma e ket tős gyó gyí tás ban is meg nyil vá nul, s a hit győ zel mét is lát juk,
mert a fer tő ző lep rá ból, a bé na ság ból em be ri leg nem volt gyó gyu lás. Ó, „Uram,
ha aka rod, meg tisz tít hatsz”! Jé zus meg érin tet te a lep rást: „Aka rom. Tisz tulj
meg!” A ka per na u mi szá za dos szol gá ját sza vá val, igé jé vel gyó gyí tot ta meg.
„…csak egy szót szólj, és meg gyó gyul a szol gám.” Ezen el cso dál koz va Jé zus ezt
mond ta: „Menj el, és le gyen a te hi ted sze rint.” (Mt 8,2.3.8.13) Lu ther sze rint
„e tör té net két fé le, il let ve ket tős cso dá ról szól. Egyi ket Krisz tus te szi, má -
si kat a szá za dos. Jé zus ér tünk tett ilyen cso dát; és a szá za dos hi tét azért di -
csér te meg, mert cso dák cso dá ja volt.” Pál nem szé gyel li a min den em ber -
nek szó ló evan gé li um hir de té sét, „hi szen Is ten ere je az, min den hí vő nek üd -
vös sé gé re, el ső ként zsi dó nak, de gö rög nek is” (Róm 1,16). Az Ószö vet ség evan -
gé lis tá ja sze rint az Úr tól ren delt idő ben, ama „na pon Egyip tom és Asszí ria
mel lett Iz rá el, mint har ma dik or szág, ál dás lesz a föl dön”, mert imád ják az
Úr Is tent, és „meg tér nek az Úr hoz” (Ézs 19,24.22). A hit győ zel mé nek cso -
dá ját lát juk a fö ní ci ai po gány asszony éle té ben is. A sa rep tai öz vegy az éh -
ha lál ra ké szült fi á val, még is Is ten igé jé re bíz ta rá ma gát, s ő pró fé tá ja ál tal
ezt üzen te: „A lisz tes fa zék nem ürül ki, és az ola jos kor só nem fogy ki, míg az
Úr esőt nem ad a föld re.” (1Kir 17,14) A po gány öz vegy nő, a mo á bi ta Ruth
anyó sá hoz va ló hű sé ge és meg ren dí tő val lo má sa is az Úr ba ve tett hit min -
dent le győ ző ere jét hir de ti: „Mert aho vá te mégy, oda  me gyek… (…) Né ped
az én né pem, és Is te ned az én Is te nem.” (Ruth 1,16) A misszi o ná ri u sok elő -
ször a pi zi di ai An ti ó khia zsi na gó gá já ban hir det ték az üd vös ség igé jét. De a
zsi dók ká ro mol va el le nük mond tak. Ek kor Pál és Bar na bás így dön tött: mi -
vel ti el uta sít já tok Is ten igé jét, „íme, a po gá nyok hoz for du lunk” (Ap Csel 13,46)!
Jé zus Ná zá ret ben nem is tett cso dá kat hi tet len sé gük mi att: „…egyet len pró -
fé ta sem ked ves a ma ga ha zá já ban.” Ki űz ték őt a vá ros ból, hogy le ta szít sák
a sza ka dék ba, „de Jé zus át ment köz tük, és el tá vo zott” (Lk 4,24.30). Örök re
jaj azok nak, akik ki űzik Jé zust az éle tük ből, mert ki zár ják ma gu kat Is ten or -
szá gá ból, s nem éne kel he tik az üveg ten ger mel lett Mó zes és a Bá rány éne -
két! Ve zér igénk ott tel je se dik be, „mert a né pek el jön nek mind, és le bo rul -
nak előt ted”, min den ha tó Úr Is ten (Jel 15,4.3)! „Lant, kürt, hár fa zeng a menny -
ben (…), Áld éne künk, Is ten Fia!” (EÉ 493,3)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ
„Nem csak a kö zel ben va gyok Is ten –
így szól az Úr –, ha nem Is ten va gyok
a tá vol ban is!” (Jer 23,23)

A cse cse mő biz ton ság ér ze tét any -
ja kö zel sé ge ha tá roz za meg. Fej lő dé -
sé vel fok ról fok ra ol dó dik a tes ti je -
len lét igé nye. A „meg en ge dett tá vol -
ság” a hó na pok, évek tel té vel egy re
nö vek szik: a szok nya szél től a lá tó tér -
ből va ló ki esé sig s el egé szen a na po -
kig tar tó tá vol lé tig.

Így va gyunk spi ri tu á lis biz ton -
ság ér ze tünk kel is. Kez det ben olyan
gör csö sen ka pasz ko dunk az is te ni
szok nya szél be vagy nad rág szár ba,
akár a pi ci gyer mek az any já é ba
vagy ap já é ba. Bel ső egyen sú lyunk hoz
kell a ké zen fog va ve ze tés biz ton sá -
ga, az ál lan dó hit be li fel do bott ság, az
Is ten-bi zo nyí té kok fel le gé be bur -
kolt hit ta pasz ta lat, a foly ton bi zo nyí -
ta ni tu dó lel ki kon dí ció. Az után
előbb vagy utóbb el ju tunk a „sze me -
im mel ta ná csol lak té ged” él mény
ön ál ló sá gá ra. 

A hit pró bák nagy té mái kö zé tar -
toz nak azon ban az „Is ten a tá vol ban”
ta pasz ta la tok. Hogy ez a messze ség
ki nél mek ko ra, az nem csak raj tunk
mú lik. Oly kor nem ép pen fáj da lom -
men te sen tá gul ben nünk az ő je len -
lé té nek tu da ta. Is ten edzi lel ki lá tá -
sun kat, hogy a messze ség ben is meg -
sejt sük őt, hogy rá is mer jünk azok ban
a hely ze tek ben, ami kor bi zony „ku -
tat ni” kell utá na. 

A bib li ai pél dák, a hit hő sök bel ső
har cai min tát ad nak, és se gí te nek be -
gya ko rol ni ezt az „Is ten a tá vol ban”
hi tet. Le het ez olyan költ sé ges, pénz -
pusz tí tó vál lal ko zás is, akár a té -
koz ló fi úé. De be szé des az az An na-
fé le bi za lom, amely mer te Is ten te -
nye ré ben tud ni a kis Sá mu elt egy

nyo masz tó an is ten te len kul tusz he -
lyen, Éli fő pap mel lett. Az el hor doz -
ha tat lan nak tű nő nagy pén te ki be sö -
té te dé sek is er ről üzen nek.

Va jon mek ko ra Is ten-fo gyat ko -
zást bír meg a hi tünk? Lát juk őt
sze ret te ink ko por só já nál is, vagy
ami kor ál lás ke re ső ben már a hu -
sza dik he lyen uta sí ta nak el, vagy
ami kor úgy ki ürül a pénz tár cánk,
hogy már ke nyér re sem fut ja? És ami -

kor nem ze tünk sor sa mi att ag gó -
dunk, meg ri ad va at tól a rém sé ges Is -
ten-messze ség től, amely be tes tü le ti -
leg ke rü lünk? De az is az „Is ten a tá -
vol ban” él mény, ami kor a lá ba ink el -
visz nek ugyan a temp lo mig, de akár -
mi hang zik is ott, ben nünk mind vé -
gig sü ket csönd ma rad.

Ezek a ta pasz ta la tok az el ke se re -
dés ver mé be ta szít hat nak, de nem
szük ség sze rű en. Mert eköz ben rá lel -
he tünk egy kü lö nös bol dog ság ra is.
„Bol do gok, akik nem lát nak, de hisz -
nek” – üze ni Jé zus Ta más nak.

Ho gyan is le het jól ki jön ni az „Is -
ten a tá vol ban” tör té né sek ből? A lá -

tás hi ány moz gó sít hat egy más faj ta
hit ér zé ke lést! Be le ka pasz ko dunk egy
olyan bel ső tu dás ba, ame lyet Gyök -
össy End re a Ró mai le vél so rai alap -
ján „akár-akár” hit nek ne ve zett: „Meg
va gyok győ ződ ve, hogy sem ha lál,
sem élet, sem an gya lok, sem fe je de -
lem sé gek, sem ha tal mas sá gok, sem je -
len va lók, sem kö vet ke zen dők, sem
ma gas ság, sem mély ség, sem sem mi
más te remt mény nem sza kaszt hat el

min ket az Is ten nek sze rel mé től, mely
va gyon a mi Urunk Jé zus Krisz tus -
ban.” (8,38; Ká ro li-for dí tás) Mi cso da
hit be li te her bí rás ez? He gye ket moz -
dí tó. Akik így hisz nek, be lül ről hall -
ják, amit nem lát nak: „Is ten va gyok
a tá vol ban is.”

Meg tud juk-e bo csá ta ni Is ten nek,
hogy nem csak ké zen fog va ve zet –
még ha oly kor na gyo kat hup pa nunk
is –, ha nem mint iga zán sze re tő szü -
lő el akar jut tat ni egy na gyobb tá gas -
ság ra és sza bad ság ra? „Nem csak a kö-
zel ben va gyok Is ten – így szól az Úr –,
ha nem Is ten va gyok a tá vol ban is!”

g Vö rös Éva

Is ten a tá vol ban

Éle sen em lék szem ar ra, ami kor leg -
elő ször meg pil lan tot tam az óce ánt.
Ti zen nyolc éves vol tam, el ső hét vé -
gi el tá vo zá son az Egye sült Ál la mok
ten ge rész gya log sá gá tól. Ka li for ni ai
par tok mel lett ve ze tett a busz út ja. A
ha tal mas víz tö meg lát vá nya szin te
meg ba bo ná zott! (Dél-Da ko tá ban,
egy far mon nőt tem fel, ahol az évi át -
la gos csa pa dék mennyi ség csu pán
négy száz hat van mil li mé ter volt.)

Két ka li for ni ai srác cal vol tam együtt,
akik a „ten ge ren nőt tek fel”. A busz ból

va ló ki szál lás után el ső dol guk az
volt, hogy meg már tóz tak. Né hány
per cig fi gyel tem őket, aho gyan be úsz -
tak az óce án ba, majd meg for dul tak, és
hagy ták ma gu kat a ha tal mas hul lá mok
ere jé től haj ta ni vissza, a part fe lé.

Úgy tűnt, hogy fan tasz ti kus él -
mény, így az tán én is ki pró bál tam.
Ek kor vi szont már csöp pet sem volt
az. Ki úsz ni még jó volt, és az is iz gal -
mas volt, ahogy a hul lá mo kon
„vissza lo va gol tam”, de ezek egy ál ta -

lán nem kár pó tol tak azért, ami a par -
tot érés nél várt. Az egyik hul lám ret -
te ne tes erő vel a part hoz vá gott, a kö -
nyö köm és a tér dem fel ha sadt, és a
se bek te le men tek dur va ho mok kal.
At tól a nap tól kezd ve ha tal mas tisz -
te let tel és va ló di fé le lem mel for dul -
tam az óce án fe lé.

Az élet, aho gyan ha la dunk raj ta
ke resz tül, va la hogy na gyon ha son lít
eh hez a ten ge ri ka land hoz.

Biz tos, hogy a je len hely ze ted re a
kö vet ke ző alap ál la po tok egyi ke jel -

lem ző: a part hoz vá gód tál; ép pen
most vá gódsz a part hoz; a part hoz
fogsz vá gód ni.

A kér dés az, hogy mi ként re a gálsz.
Os wald Cham bers a Krisz tus min -

de nekfe lett cí mű köny vé ben a kö vet -
ke ző ket ír ja: „Ha tal mas hul lá mok,
ame lyek a hét köz na pi úszót meg ré -
mít he tik, bor zon ga tó an iz gal ma sak
le het nek a ször fö ző nek, aki raj tuk lo -
va gol. Al kal maz zuk ezt a sa ját kö rül -
mé nye ink re. Azok a dol gok, ame -

lyek kel ha da ko zunk, és ame lye ket
pró bá lunk el ke rül ni – meg pró bál ta -
tá sok, szen ve dé sek és zak la tá sok –,
ép pen azok, ame lyek a leg bő sé ge -
sebb örö möt ké pe sek ad ni. »De
mind ezek kel szem ben di a dal mas -
ko dunk az ál tal, aki sze ret min ket«
(Róm 8,37), nem ezek kel da col va, ha -
nem ezek kö zött.

Az Is tent kö ve tő em ber nem eze -
ket el ke rül ve, ha nem ezek ál tal is mer -
he ti meg az is te ni örö met. Pál apos -
tol mond ta: »…min den nyo mo rú -
sá gunk el le né re csor dul tig va gyok
öröm mel.« (2Kor 7,4)”

A ten ge rész gya log ság nál ren ge -
te get gya kor la toz tunk a ten ge ren. A
fé lel mem fo ko za to san át ala kult tisz -
te let té, és meg ta pasz tal hat tam, hogy
mi lyen fan tasz ti ku san iz gal mas a
ten ger – el jut va odá ig, hogy fe le sé -
gem mel az el múlt év ben egy he tet
egy vi tor lás ha jón töl töt tünk.

Az élet ben pe dig ta nu lom, hogy ne
ret ten jek meg az en gem el árasz tó
prob lé mák tól.

Nem re a gá lok min dig olyan mó -
don, amely Krisz tust di csér né, de lá -
tom, hogy vál to zom, és egy re na -
gyobb tü re lem mel szen ve dem el az
élet ne héz idő sza ka it. Te he tem mind -
ezt azért, mert tu dom, hogy van
egy szu ve rén Is te nem, aki min dent
irá nyít, és bíz ha tok ab ban, hogy ő a
leg job bat fog ja ki mun kál ni az én ja -
vam ra és az ő di cső sé gé re – ha egy -
sze rű en bí zom ben ne, és en ge del -
mes ke dem ne ki.

„Tud juk pe dig, hogy azok nak, a kik
Is tent sze re tik, min den ja vok ra van,
mint a kik az ő vég zé se sze rint hi va -
ta lo sak.” (Róm 8,28; Ká ro li-for dí tás)

g Ken Kor kow
(For rás: Mon day Man na)

Ten ger nyi prob lé má val el bo rít va Protestáns antológia

Az Evan gé li kus Élet több ál lan dó szer ző jé nek írá -
sát is tar tal ma zó kö tet Bu da pes ten ki adónk Ül -
lői úti köny ves bolt já ban, il let ve a De ák té ri Hu -
szár Gál köny ves boltban is kap ha tó, de előfi ze -
tő ink – után vét tel – köz vet le nül szer kesz tő sé -
günk től is meg ren del he tik (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.; te le fon: 1/317-1108, 20/824-5519).

Szerkesztette: Faggyas Sándor
és T. Pintér Károly
Budapest, 2008 (218 oldal). Ára 2500 forint.

A hó nap köny ve ak ció – január

Al ter na tív glo ba li zá ció a
né pe kért és a Föl dért – AGAPE
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé -
nye sen! Az evan gé li kus köny ves bolt ban
tör té nő vá sár lás vagy köz vet le nül a Lu ther
Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén az adott
hónapban 30-os ked vez mény ben ré sze sül.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Le ány gim ná zi um köz hasz nú fo ko za tú ala pít vány ez úton
mond kö szö ne tet mind azok nak, akik az 1996. évi CXXX VI. tör vény le -
he tő sé gé vel él ve sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1-át az el múlt év ben is ala -
pít vá nyunk nak jut tat ták.

Az összes ado mány 118 085 fo rint volt. Ezt az össze get – ha son ló an
az el múlt évek ben ilyen cí men be ér ke zett ado má nyok hoz – a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um nak to váb bí tot tuk. Az ado mányt az is ko lá -
ban fo lyó ne ve lés, ok ta tás se gí té sé re, így könyv tár- és szer tár fej lesz tésre,
va la mint a ne héz szo ci á lis hely ze tű ta nu lók tá mo ga tá sá ra ad tuk.

Kér jük az ado má nyo zó kat, va la mint töb bi hit test vé rün ket, hogy jö -
ve de lem adó juk 1-ával eb ben az év ben is ala pít vá nyun kat tisz tel jék meg.

A ku ra tó ri um
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A gyer mek- és if jú sá gi
osz tály gyer me kek nek
szó ló prog ram jai
 ta va szán
VI II. or szá gos evan gé li kus báb ver seny

Té má ja: Gyer me kek a Bib li á ban
Idő pont ja: . már ci us ., szom bat, -től  órá ig
Hely szín: Mar czi bá nyi Té ri Mű ve lő dé si Köz pont ( Bu da pest, Mar czi bá nyi tér /a.)

A ver se nyen sa ját kéz zel ké szí tett bá bok kal le het sze re pel ni. Az elő adan dó je le ne tek
idő tar ta ma ma xi mum hét perc le gyen. Je lent ke zé si ha tár idő: . február ., hét fő.
Je lent kez ni a kö vet ke ző cí me ken, te le fon szá mo kon le het:

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya,
 Bu da pest, Pf. .;
ma ri et ta.pal@lu the ran.hu; /- vagy /-.

Kér jük, hogy a je lent ke zés sel egy idő ben a báb je le net ter ve zett szö veg köny vét
is le gye nek ked ve sek el kül de ni! Gyü le ke ze ti gyer mek cso por tok és gyer me kes csa lá dok
je lent ke zé sét is vár juk sze re tet tel
kö zön ség nek! A be lé pés in gye nes!

XVI II. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny

Té má ja: Vi zek a Bib li á ban
Négy kor osz tály ban vár juk a csa pa to kat:
–., –., –. és –. osz tály. 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. Egy gyü le ke zet, il-
let ve is ko la egy kor osz tály ból négy fő ből ál ló 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 jen ar ra, hogy mind két meg je lölt is ko lai osz tály ból ke rül je nek
gye re kek a cso port ba! Négy el sős gyer mek pél dá ul könnyen hát rány -
ba ke rül het a ver seny so rán.

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, mert így a gyü le ke ze tek ből ér ke ző gyer me kek rosszabb esé lyek kel in dul -
nak a hit tan ver se nyen.

Figyelem! Az országos hittanverseny gyülekezeti/iskolai fordulójának és megyei/területi ver -
se nyének az időpontja 2009. március 28. munkanappá való nyilvánítása miatt korábbra került!

A gyülekezeti/iskolai fordulót legkésőbb március -én, szombaton le kell bonyolítani.
A megyei/területi verseny időpontja: március ., szombat.
Or szá gos for du ló: . áp ri lis ., szom bat, Bu da pest, Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

A fel ada to kat a gyer mek- és if jú sá gi osz tály ál tal fel kért hit ta ná rok és lel ké szek ál lít ják össze.
Kö szö nöm szé pen a vissza jel zé se ket! Né hány mó do sí tás ra ke rült sor. Az ige he lyek, ame-
 lyek ből ké szül ni kell a hit tan ver seny re, alább ol vas ha tók. Ké rem, hogy eze ket ve gyék ala-
 pul a fel ké szü lés so rán!

–. osz tá lyo sok • Áb ra hám és Lót tör té ne te (1Móz 13,1–13); Jó zsef meg fej ti a fá raó ál -
mát (1Móz 41,1–18); Jé zus meg ke resz te lé se (Mt 3,13–17); Jé zus a vi zet bor rá vál toz tat ja
(Jn 2,1–11); a ta nít vá nyok el hí vá sa (Lk 5,1–11); a ten ger le csen de sí té se (Mk 4,35–41); Jé -
zus a ten ge ren jár (Mt 14,22–34).

–. osz tá lyo sok • az 1–2. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: az özön víz tör té ne te (1Móz 6,9–
8,22); Re be ka tör té ne te (1Móz 24); Mó zes szü le té se (2Móz 1,1–2,10); át ke lés a Vö rös-ten -
ge ren (2Móz 14); Mó zes vi zet fa kaszt a szik lá ból (2Móz 17,1–7); Il lés és a sa rep tai öz vegy
tör té ne te (1Kir 17); Jó nás tör té ne te (Jón 1,1–16); a bű nös nő könnye i vel ön tö zi Jé zus lá -
bát (Lk 7,36–50); aki kő szik lá ra épít (Mt 7,24–27).

–. osz tá lyo sok • a 3–4. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: Ke resz te lő Já nos bi zony ság té -
te le (Jn 1,19–34); Ni ko dé mus Jé zus nál (Jn 3,5–21); Jé zus meg mos sa ta nít vá nyai lá bát
(Jn 13,1–11); Jé zus Pi lá tus előtt (Mt 27,15–26); az eti óp kincs tár nok meg ke resz te lé se (Ap -
Csel 8,26–40); gyó gyí tás a Be tes da tó nál (Jn 5,1–9).

–. osz tá lyo sok • az 5–6. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: Jé zus és a sa má ri ai asszony
(Jn 4,1–14); Jé zus meg je le nik a Ti bé ri ás-ten ger nél (Jn 21,1–19); Jé zus az élő vi zet ígé ri
(Jn 7,31–39); a gaz dag és Lá zár tör té ne te (Lk 16,19–31); Jó zsué ké me ket küld Je ri kó ba,
Rá háb tör té ne te (Józs 2); át ke lés a Jor dá non (Józs 3–4); Il lés és Eli ze us (2Kir 2,1–18); Eli -
 ze us meg gyó gyít ja Na a mánt (2Kir 5).

Jó felké szü lést kí vá nunk!
Pál Ma ri et ta gyer mek re fe rens

(/-, /-, ma ri et ta.pal@lu the ran.hu)

„Bár min den ki től füg get len
vol tam, még is min den ki nek
szol gá ja let tem, hogy mi nél
töb bet meg nyer jek.”

(1Kor 9,19)

Hal lot tad már? Most elő ször
Szél ró zsa-utó ta lál ko zót szer -
ve zünk Túl a ha tá ron cím mel! 

En nek az el ső al ka lom nak
le gyél Te is ré sze se! Fő leg
ha jól érez ted ma gad a leg -
utób bi Szél ró zsán, és sze -
ret néd az ot ta ni él mé nye i det
fel ele ve ní te ni, új ra át él ni. Az
ott szer zett ba rá tok kal új ra
ta lál koz ni, új él mé nye ket
gyűj te ni. Fel idéz ni a nap sü -
té ses nyá ri na po kat eb ben a
fa gyos tél ben.

Most ga ran tál tan nem fog
át áz ni a sát rad! Már csak azért
se, mert a mos ta ni ta lál ko zó
nem sza bad té ri lesz, ha nem az
An gyal föl di Jó zsef At ti la
Mű ve lő dé si Köz pont ban
(1131 Bu da pest, Jó zsef At ti la
tér 4.) ren dez zük meg.

Ha netán nem tudnád, hogy
jutsz el odáig, akkor néhány
lehetséges útvonal:
• A Nyugati pályaudvartól

vagy a Népligettől a 3-as
metróval a Gyöngyösi
utcáig, majd onnan 10 perc
séta vagy a 105-ös busszal
két megálló a Násznagy
utcáig. 

• A Keletitől a 2-es metróval
a Deák Ferenc térig, onnan
pedig a 105-ös busszal a
József Attila térig. 

Ja, hogy még nem tu dod, mi -
kor lesz? Ak kor most el árul -
juk: 2009. feb ru ár 28-án,
szom ba ton. 

És hogy még na gyobb kedv vel
vágj ne ki az út nak, íme egy kis
íze lí tő a prog ra mok ból:
• Reg gel 9-kor kö zös ének lés -

sel kez dünk a Szél ró zsa
Band köz re mű kö dé sé vel.

• A nyi tó áhí ta tot Mes ter há zy
Ba lázs, a sop ro ni lí ce um
is ko la lel ké sze tart ja.

• Utá na egy ke rek asz tal-be -
szél ge tés re ke rül sor Krug
Emí lia mo de rá lá sá val. A
be szél ge tés ven dé gei Reuss
And rás és Prőh le Ger gely
lesz nek. Té mánk pe dig a
füg gés és füg get len ség, ame -
lyet ki sebb cso por tok ban
fo gunk to vább gon dol ni. 

• Ter mé sze te sen nem ma rad -
hat nak el az ál lan dó prog ra -
mok sem, ame lyek kö zül
sza ba don vá laszt hatsz. Pél -
dá ul: KIE-ká vé ház, Ti bi kuc -
kó ja, Élő könyv tár, Ta izé-
szo ba, a nyá ri ta lál ko zó kép -
ga lé ri á ja, Lát ha tat lan Szín -
ház, Nagy Já ték…

• Hogy a ze ne füg gők igé nye -
it is ki elé gít sük, meg hív tuk
a Shamrock, a M.Is.K.A., a
Me zít láb, az El-minor ze ne -
kart, a Po é zis és a My
Friends együt test, az Ég -
Ígé rő gos pel kó rust, va la -
mint be mu tat ko zik a Bé kés -

csa bai Szí ni Stú dió (a bé kés -
csa bai evan gé li kus gim ná -
zi um di ák ja i nak köz re mű -
kö dé sé vel) és még so kan
má sok…

• Az est fény pont ja a Szél ró -
zsa Band le mez be mu ta tó
kon cert je!

• Út ra bo csát Var ga Gyön gyi
ál dá sa.

Ha son ló an a nyá ri fesz ti vál hoz
most is le he tő sé ged van elő re -
giszt rál ni. Aki ezt megteszi,
kedvezményesen ebédelhet,
illetve a nagy sikerű Szélrózsa
Band CD-jének árából is
engedményt kap! Elő re giszt rá -
ció és to váb bi in for má ció a
már jól is mert hon la pon:
www.szel ro zsa tal al ko zo.hu.

Ah hoz, hogy a kö zö sen el töl -
tött nap még job ban si ke rül -
jön, Ne ked is itt a he lyed!

g Szélrózsa-tízek

Szélrózsa-utótalálkozó
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter
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Tavaly szep tem ber kö ze pén je lent
meg a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let mun ka cso port já nak gon do -
zá sá ban az Is ten há za né pe cí mű gyü -
le ke ze ti mun ka prog ram. Ez a má so -
dik ilyen össze ál lí tás: az el sőt Nö ve -
ke dés cím mel az Észa ki Egy ház ke rü -
let ké szí tet te el 2007-ben. E má so di -
kat pe dig kö vet ni fog ja a Dé li Egy ház -
ke rü let prog ram ja, me lyet a kö vet ke -
ző tan év kez de tén ve he tünk kéz be. 

Hasz nál ha tó-e mun ka prog ra munk
a gyü le ke ze tek ben szol gá lók szá má -
ra? A ben ne fog lal tak ad nak-e se gít -
sé get a ha gyo má nyo san meg lé vő és
sok gyü le ke zet ben meg tar tott al kal -
mak hoz, a bib lia órák hoz, a je gyes ok -
ta tás hoz, a gyer mek mun ká hoz, az if -
jú sá gi mun ká hoz? Éb resz te nek-e
ked vet és ad nak-e öt le te ket ah hoz,
hogy a gyü le ke zet épí té sé -
ben to vább fá ra doz zunk, al -
kal ma kat szer vez zünk és kez -
de mé nyez zünk (há zas pá rok
al kal ma, pres bi ter kép zés és
így tovább)?

Ezek a kér dé sek nem csak
azok nak le het nek fon to sak,
akik sok fá ra do zás sal vet tek
részt az anyag össze ál lí tá sá -
ban, és mun ká juk so rán eze -
ket a cé lo kat tűz ték ma guk
elé, ha nem min den ki nek, aki
szí vén vi se li gyü le ke ze te éle -
té nek éb resz té sét, élén kí té -
sét; aki tud ja: még a leg kre -
a tí vab bak is ki fogy nak oly kor
az öt le tek ből, s jó olyan kor
nyúl ni va la mi hez, ami má sok
öt le te it és mun ká it gyűj ti egy be.
Ezért szá mo lok be ol va só ink nak
ar ról, hogy ké szí tet tem egy kis fel -
mé rést a prog ram be ve ze té sé vel
kap cso lat ban. 

En nek alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a meg je le nés és a fel mé rés idő -
pont ja kö zött el telt két hó nap ban
több gyü le ke zet hasz nál ni kezd te a
do ku men tu mot. A leg töb ben a bib -
lia óra és a gyer mek mun ka anya gát
hasz nál ják. Ez azt je len ti, hogy a
ha gyo má nyos gyü le ke ze ti al kal mak -
hoz ki vá ló an hasz nál ha tó a mun kánk.

Igaz, né há nyan meg je gyez ték, hogy
a mun ka prog ram ban ta lál ha tó
anyag hoz még ma guk nak is „hoz zá
kell dol goz ni uk”. Az a cél azon ban,
hogy se gít sé get nyújt sunk, még eb -
ben az eset ben is meg va ló sul, s va ló -
szí nű, hogy min den anya got al kal -
maz ni kell egy-egy konk rét gyü le ke -
zet rend jé be, en nek mun ká la ta it
egyet len szol gá la tot vég ző sem „spó -
rol hat ja” meg.

Volt, aki tavaly, a felmérés ké szí té -
se kor je lez te, hogy ter vei sze rint az
idén fog mun ka prog ra munk alap ján
dol goz ni. Ez ar ra mu tat, hogy egyet -
len mun ka prog ram sem csak az
adott esz ten dő ben al kal maz ha tó,
nem avul el, az anya ga i hoz a ké sőb -
bi ek ben is hoz zá le het nyúl ni, hasz -
nál ni le het. 

Né hány gyü le ke zet ből azt a jel zést
kap tam, hogy a mun ka prog ra mot
azért nem ve zet ték még be, mert az
anyag meg je le né sé nek idő pont já -
ban ne kik már sa ját prog ram juk
volt. Ké sőbb azon ban ter ve zik a
hasz ná la tát. 

Saj nos egyet len jel zést sem kap -
tam ar ra vo nat ko zó an, hogy új sze -
rű gyü le ke ze ti al kal mak ter ve zé sé -
hez tud tunk se gít sé get ad ni össze -
ál lí tá sunk kal. Pe dig szán dé kunk sze -
rint ezt igye kez tünk szol gál ni pél dá -
ul a pres bi ter kép zés sel vagy a há zas -

pá rok al kal ma i nak ki dol go zá sá val,
egy-egy sze re tet ven dég ség prog ram -
já ba il leszt he tő pre zen tá ci ók kal. Bi -
zo nyá ra ezek al kal ma zá sá hoz még
rö vid idő telt el a meg je le nés óta. De
bíz ha tunk ab ban, hogy a be ve ze tés
ta pasz ta la tai meg ter mik gyü möl -
csü ket, s egy re szé le sebb kör ben,
egy re több gyü le ke zet ben egy re
több anya gát tud ják, akar ják, ter ve -
zik fel hasz nál ni.

Jel leg ze tes sé ge mun ka prog ra -
munk nak, hogy nem könyv for má -
já ban je lent meg, ha nem CD-n. Így
ez az el ső olyan anyag egy há zunk -
ban, ame lyet a mo dern tech ni ka
esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val ad tak
ki, ol csób ban, mint egy köny vet. Ma
még szin te mind annyi an ér té ke -
sebb nek érez zük azo kat az anya go -

kat (tar tal muk tól füg get le -
nül), me lyek könyv alak ban
je len tek meg, mint ame lyek
CD-n. Né há nyan ki is fe jez -
ték ide gen ke dé sü ket és a
könyv for ma mel let ti el kö te -
le zett sé gü ket. Ugyan ak kor
két ség te len, hogy eb ben a
for má ban könnyebb a sok -
szo ro sí tás, egy sze rűbb egy-
egy sza kasz ki nyom ta tá sa
és kéz be  adá sa.

Ben nün ket, az össze ál lí tás
ké szí tő it biz tat az, ami vel
egy lel kész test vé rünk jel le -
mez te mun kán kat: „A té ma
jó, a ki dol go zás szép.”

Ta lán nem volt hi á ba va ló
a mun kánk! S ta lán egy re

töb ben ta lál nak se gít sé get mun ka -
prog ra munk ban gyü le ke ze ti szol gá -
la tuk hoz. Fel mé ré sem ered mé nyei
er re en ged nek kö vet kez tet ni, és fel -
bá to rí ta nak ar ra, hogy biz tas sak
min den kit: ve gyék kéz be (az az te -
gyék a szá mí tó gép be), s ha ed dig
nem tet ték, is mer ked je nek az anyag -
gal, hasz nál ják tet szé sük sze rint,
hogy szol gá la tu kat se gít se, és így
gyü le ke ze te ink épü lé sét szol gál has -
sa az Is ten há za né pe cí mű gyü le ke -
ze ti mun ka prog ram.

g Isó Do rottya

Is ten há za né pe
Gép be te he tő a nyu ga ti ke rü let mun ka prog ram ja

b Ér de kes ka land ra vál lal ko zik, aki
fel ke re si az Ar cheo p ar kot. Egy
meg le he tő sen új sze rű  öt let alap -
ján ki ala kí tott, több funk ci ós hely -
szín re ér ke zik. Nem csak a park
ne vé ben is rej lő ar cheo ló gi á val,
az az ré gé szet tel, pon to sab ban
an nak he lyi ered mé nye i vel is -
mer ked het meg, ha nem egy út tal
skan zent és szó ra koz ta tó-, ren -
dez vény köz pon tot is meg lá to -
gat. A 2007-ben nyílt lé te sít mény
ki ala kí tá sa kor nyil ván va ló szem -
pont volt, hogy mi nél töb bek ér -
dek lő dé sé re tart has son szá mot. 

Mis kol cot el hagy va to vább kell men -
ni az M3-as au tó pá lyán Nyír egy há -
za, Deb re cen fe lé, s Pol gár után
utunk köz vet le nül az Ar cheo p ark
mel let te ha lad el.

Szép, ren de zett kör nye zet fo gad -
ja a lá to ga tót. A tá gas par ko ló vé gé -
ben fo ga dó- és ki szol gá ló épü le tek,
kö zöt tük a messzi ről is lát ha tó jel kép,
a szé kely mes te rek ál tal fa ra gott fa ki -
lá tó to rony.

A park ba lép ve az Al föl dön még
most is tu cat szám ta lál ha tó, sok -
szor év szá za dok óta érin tet le nül ál -
ló kü lö nös épít mé nyek, a kun hal mok
egy re konst ru ált má sa néz szem be
ve lünk. A domb  belsejében ki ala kí -
tott ki ál lí tás ból meg tud hat juk, hogy
mi ért hoz ták lét re eze ket a kü lö nös
épít mé nye ket, mi lyen a múlt juk, és
be pil lant ha tunk egy – meg bíz ha tó -
an még má ig sem azo no sí tott – nép
kü lö nös te met ke zé si kul tú rá já ba.
Meg is mer het jük ezen kí vül a föld ha -
lom ba be te le pe dett nö vény- és ál lat -
vi lá got is. 

Ha ér dek lő dé sünk nem apad, idő -
uta zá sunk kö vet ke ző ál lo má sa egy tu -
do má nyos ala pos ság gal fel épí tett új -
kő ko ri épü let le het. A nagyjából a
Krisz tus előtt 5000 körüli időszakot,
az Ószö vet ség ide jét idé ző ház ál mél -
ko dás ra kész te ti az em bert. Hi te le sen
mu tat ja be a kor – má ig hasz nál ha -
tó nak tű nő – épí té si mód sze rét, az
ele ink min den nap ja i ban hasz ná la -
tos esz kö zö ket, tár gya kat, meg annyi
ta lá lé kony ság ról, öt le tes ség ről, sok -
szor meg le pő fej lett ség ről ta nús kod -
va. Itt is szem be sül he tünk ve le: nincs

mit szé gyen kez nünk a föl dün kön élt
ősi né pek tu dá sa, kul tú rá ja mi att. 

Múlt bé li sé tán kat nem kell itt be -
fe jez nünk, a ré gé szet iránt ér dek lő dők
újabb is me re te ket, él mé nye ket sze rez -
het nek a park e cél ból ki ala kí tott to -
váb bi lát ni va ló i nál. Ám ha va la kit a
kö zel múlt ér de kel job ban, meg is -
mer ked het az al föl di épí té szet sa já tos -
sá ga i val és a pa rasz ti kul tú ra kel lé ke -

i vel is. Be mu ta tó há zak és gaz dag
nép raj zi gyűj te mény vár ják az ér -
dek lő dő ket. Még min dig a vi dé ki
élet hez kap cso lód va, de a má ba ér kez -
ve pe dig fel ke res het jük az is tál lót, ahol
ki csi és nagy jó szá gok néz nek vissza
a kí ván csi lá to ga tók ra, s vál nak igen
ha mar a gyer me kek ked ven ce i vé. 

Ha szép idő ben ke res sük fel a
par kot, kel le mes sé tát te he tünk a

han gu la tos sá for mált mes ter sé ges
tó part ján. 

A park mű köd te tői a gyer me kek -
re is gon dol tak: amíg a fel nőt tek ká -
vé ju kat kor tyol hat ják, ők az igé nye -
sen ki ala kí tott ját szó té ren él vez he tik
a moz gás örö mét.

Iga zán ér de mes fel ke res ni te hát a
Pol gár vá ro sa mel lett lét re ho zott
ré gé sze ti-nép raj zi és sza bad idő par -
kot. Akár úti cél is le het va la me lyik
ren dez vé nyük – hi szen az év kel le -
me sebb hó nap ja i ban se sze ri, se
szá ma a kü lön fé le prog ra mok nak –
, akár csak út ba ej te ni is ér de mes egy
ki rán du lás egyik prog ram pont ja -
ként. Rég le tűnt ko rok ról sze rez he -
tünk ismere te ket, olyan idő sza kok -
ról, me lyek ről rit kán esik szó, me -
lyek kel az is ko lai tan köny vek is elég -
gé mos to hán bán nak.

A hű vö sebb év szak ban is lá to -
gat ha tó a park, igaz, ak kor ki sebb ka -
pa ci tás sal, ke ve sebb lát ni va ló val
üze mel.

A ki rán du lás előtt cél sze rű tá jé ko -
zód ni, ér dek lőd ni te le fo non (52/573-
082) vagy az in ter ne ten.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E ZE TEK FI  GYEL MÉ BE

Kunhalom, újkőkori ház a tájtörténeti parkban

Kü lö nös ak tu a li tá sa lett gyü le ke ze -
tünk ben a 2009. évi öku me ni kus ima -
hét mot tó já ul vá lasz tott ige sza kasz nak:
„…eggyé lesz nek a ke zem ben.” (Ez
37,19) Tör tént ugyan is, hogy mi köz ben
az egy ség ün nep lé sé re ké szül tek a vi -
lág ke resz tény kö zös sé gei, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há z egyik
zász lós ha jó já nak számító egy ház köz -
sé gben egy más nak es tek a mat ró zok.

Bű nös em be ri ter mé sze tünk egyik
saj ná la tos ve le já ró ja, hogy gyak ran ke -
rü lünk konflik tu sok ba. Időn ként a
leg sze lí debb ter mé sze tű em ber is az -
zal szem be sül, hogy van nak a kör nye -
ze té ben olya nok, akik kel ne héz
együtt mű köd nie. Időn ként a halk
sza vú em ber is fel eme li a hang ját, és
hosszú tű rő fe le ba rá ta ink is el jut nak
ar ra a pont ra, ami kor úgy ér zik, be -
telt az a bi zo nyos po hár. Tör vény sze -
rű, hogy ilyen hely zet be azok kal ke -
rü lünk, akik kel éle tünk leg na gyobb
ré szét tölt jük, akik kel egy fe dél alatt
élünk, vagy ép pen egy iro dá ban dol -
go zunk. Azt is tu dom, hogy szá mos
gyü le ke zet ben elő for dult már ha -
son ló eset. Még is meg döb ben tett a
hír, hogy az egyházközségem ál ta lam
sze re tett lel ké sze i nek egy ré sze ki -
mond ta egy kol lé gá ról: ez út tal ő a leg -
gyen gébb lánc szem. Az ok egy sze rű:
nem tud nak ve le együtt dol goz ni.

A hír hal la tán Jé zus ta nít vá nya i ra
asszo ci ál tam. Bár az evan gé li u mok
rit kán tér nek ki rá, szin te biz tos ra ve -
he tő, hogy kö zöt tük is vol tak konflik -
tu sok. Bi zo nyá ra nem néz ték a töb -
bi ek jó szem mel a Mes ter jobb já ra és
bal já ra tö rő fi a tal em be re ket. És szin -
te biz tos ra ve he tő, hogy az utol só va -
cso ra éj sza ká ján, ott a fe hér asz tal nál
is meg for dult mind annyi uk fe jé ben a
gon do lat: va jon ki le het az kö zü lük,
aki annyi ra nem il lik a csa pat ba,
hogy még áru lás ra is ké pes?

Az tán né hány óra alatt mind -
annyi an bi zo nyí tot ták al kal mat lan sá -
gu kat: Jú dás el árul ta, Pé ter meg ta -
gad ta Jézust, és sen ki nem volt ké pes
vir rasz ta ni a Mes ter rel a ví vó dás éj -
sza ká ján.

A for du ló pon to kon azon ban a
ta nít vá nyok is fel is mer ték: csak
együtt, egy mást se gít ve tud nak le -
küz de ni aka dá lyo kat. Túl a gol go tai
ese mé nye ken is ép pen együtt volt a
tár sa ság, ami kor „Bé kes ség nék tek!”
kö szön tés sel meg je lent ne kik a Fel -
tá ma dott. Ké sőbb, az el ső pün kösd -
kor pe dig szin tén együtt vol tak,
ami kor meg kap ták a Szent lel ket. A
csa pat te hát együtt volt az egy ház
szü le té se kor is.

Nem tu dom, mennyi en hal lot tak
már a ki ala kult hely zet ről. A konflik -
tus so ha nem sze ren csés. Még ke vés -
bé szív de rí tő, ami kor az egy ház ha -
jó ján szol gá lók kö zött nem meg fe le -
lő a vi szony. At tól fé lek, hogy a jö vő -
ben nem csak a gyü le ke ze tet oszt hat -
ja meg az el len tét, ha nem a vá ros ban
is rossz vissz hang ja lesz an nak, ha el -
in dul a sár do bá lás. (Né hány éve egy
má sik fe le ke zet he lyi kö zös sé ge már
ket té vált a gyü le ke zet ve ze tői kö zöt -
ti sze mé lyes el len té tek mi att.)

A ha jó te hát ve szély ben van. Ha a
mat ró zok nem csak kü lön bö ző irány -
ba evez nek, ha nem az ész nél kü li
csap ko dás ban vi zet is jut tat nak a
fe dél zet re, hosszú évek be tel het a
men té si ak ció, és fé lő, hogy sok utas
a fe dél ze tet is el hagy ja.

A leg szo mo rúbb az, hogy tu do -
má som sze rint az érin tet tek meg
sem kí sé rel ték a bé kés egyez te tést.
Pe dig le het, hogy csak le kel le ne ül -
niük és kö zös imád ság után az ige
fé nyé ben, nyi tott szív vel meg 
kellene be  szél niük kö zös dol ga i -
kat. Biz tos va gyok ben ne, hogy ha
ez a be szél ge tés el ma rad – akár mi
lesz is a foly ta tás –, mind annyi uk
lel ké szi szol gá la tá nak ta lán leg na -
gyobb ku dar ca lesz a meg bé ké lés
meg kí sér lé sé nek ki ke rü lé se.

Pe dig a bé kes sé get szer ző Is ten nel
min den le het sé ges. Csak össze kell
gyü le kez ni és ko mo lyan kér ni a se -
gít sé gét. És ha így te szünk, vár hat juk,
hogy hoz zánk is be lép a Fel tá ma dott,
és ezt mond ja: „Bé kes ség nék tek!”
g – Egy em ber a fe dél zet rl –

Pa lack pos ta, avagy
üzenet a mat ró zok nak

Az M3 Archeopark bejárata
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Összeállította: Boda Zsuzsa
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Zol tán Lász ló Pest szent er zsé be ten
szü le tett 1915. má jus 10-én négy -
gyer me kes csa lád ban Zol tán An tal és
Ka t zen bach Ilo na gyer me ke ként. A
te het sé ges és sok ol da lú fi a tal em ber
a köny ve lés gya kor la ti is me re te i ben
szer zett jár tas sá got, és a Han gya
Szö vet ke zet nél al kal maz ták. Hosszú
bel ső tu sa ko dás után – Zu la uf Hen -
rik di a ko nissza lel kész biztatására–
hu szon ha to dik élet évé ben irat ko -
zott be a sop ro ni hit tu do má nyi fa kul -
tás ra. Itt Bu da ker Osz kár és dr. Pod -
ma nicz ky Pál pro fesszo rok gya ko rol -
tak rá élet re szó ló, egész szol gá la tát
meg ha tá ro zó ha tást. Lel késszé D.
Raffay Sán dor bá nya ke rü le ti püs -
pök szen tel te Bu da pes ten.

Se géd lel ké szi szol gá la tát Kis kő -
rö sön kezd te meg 1944. jú li us 1-jén.
Két év múl tán Csen gőd re ke rült,
ahol 1947-ben gyü le ke ze ti lel késszé
vá lasz tot ták. Eb ben az év ben ve zet -
te ol tár elé szí ve vá lasz tott ját, Gats
Ilo na sop ro ni ta ní tó nőt.

1953-ban a Fej ér me gyei Gyú ró
lel ké sze ként foly tat ta lel ké szi szol -
gá la tát, majd He gyes ha lom ban vá -
lasz tot ták meg a gyü le ke zet pász to -
rá ul. Itt hu szon egy évet töl tött el. A
né met aj kú ak ki te le pí té se mi att lét -
szá má ban na gyon meg fo gyat ko zott
gyü le ke zet anya gi lag erőt len né vált,
ezért lel kész test vé rünk – má sod ál -
lás ban – if jú ko ri vég zett sé gé nek
meg fe le lő en köny ve lői te en dők vég -
zé sé vel biz to sí tot ta csa lád ja meg él -
he té sét.

1979-ben Őri ma gya rósd gyü le ke -
ze te hív ta meg lel ké szé nek, ahol
nyug dí ja zá sá ig, 1982-ig lát ta el a lel -
ké szi szol gá la tot.

Csa lá di éle tü ket Is ten há rom fiú -
gyer mek kel ál dot ta meg. Lász ló,
And rás és Mik lós 1983-ban édes ap -
juk kal együtt meg ren dül ten álltak
édes any juk ko por só ja mel lett, aki
hat van éves ko rá ban hunyt el. Zol tán
Lász ló ne gyed szá za don át élt öz -
vegy sé gé ben egye dül. A sop ro ni
gyü le ke zet hű sé ges tag ja ként azon -
ban eköz ben sem há rí tot ta el az
evan gé li um hir de té sé nek le he tő sé -
gét: 1982 és 1998 kö zött, ti zen hat
éven át vál lalt he lyet tes lel ké szi szol -

gá la tot Őri ma gya rós don, Ne mes -
ké ren, Be le den és Har kán. Sop ro ni
ott ho ná ból uta zott e gyü le ke ze tek -
hez, és töl töt te ott a szol gá lat el lá tá -
sá hoz szük sé ges időt.

Köz ben szer ző ként há rom köny -
vet is jegy zett. Még 1975-ben je lent
meg He gyes ha lom nagy köz ség tör té -
ne te (1945-ig) cí mű mun ká ja, me lyért
a te le pü lés dísz pol gá rá vá vá lasz tot -
ták. Majd Bu da ker Osz kár teo ló gi ai
ta nár ról, sop ro ni lel kész ről adott ki
ta nul mány kö te tet, 2004-ben pe dig
Zu la uf Hen rik ről, a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let egy ko ri lel ké -
szé ről em lé ke zett meg kö zel há rom -
száz ol da las köny vé ben.

Éle te utol só sza ka szá ban gyó gyít -
ha tat lan kór tá mad ta meg, s leg idő -
sebb fia, Lász ló ott ho ná ban, Nagy ká -
t án – sze ret te i től kö rül övez ve – fe -
jez te be föl di pá lyá ját.

Zol tán Lász ló val há rom szor ta lál -
koz tam. 1959-ben He gyes ha lom ban
és Le vé len szup li kál tam. Azon a csí -
pős hi deg na pon, ka rá csony ün ne pé -
nek má so dik nap ján rög zült ben nem
szol gá la tért lel ke se dő te kin te te; ezt a
lel ke se dést fe je zi ki Elhívásom című
versé be fog lalt val lo má sa is.

Má sod szor rö vid del hit ve se el -
ve szí té se után, 1984-ben ta lál koz -
tunk. Ek kor a meg ren dült, de re -
mény ke dő ke resz tény em ber imád -
sá gos te kin te te rög zült ben nem.
Har mad já ra a be le di temp lom ju bi -
le u mi ün nep sé gén ölel tük meg egy -
mást. Őszü lő ha lán ték kal is bol dog
volt, hogy szol gál hatott.

Gyá szol ják fi ai, hét uno ká ja, két
déd uno ká ja, Van cou ver ben élő nő -
vé re és azok a gyü le ke ze tek, ame -
lyek ben hir det te az evan gé li u mot. A
sop ro ni evan gé li kus te me tő ben fe -
le sé ge sír já ba he lyez ték. Ko por só ja
mel lett e so rok író ja és a két sop ro -
ni pa ró kus, Gab nai Sán dor es pe res
és He ge dűs At ti la igaz ga tó lel kész
szol gált. Né pes gyü le ke zet, ko ráb bi
szol gá la ti he lye i nek kép vi se lői és
lel kész tár sak gyű rű je adott há lát
éle té ért, szol gá la tá ért. „…ha va la ki
ne kem szol gál, azt meg be csü li az
Atya” – mond ja Jé zus (Jn 12,26).

g D. Sze bik Im re

Zol tán Lász ló
evan gé li kus lel kész

sír já nál
(1915–2008)

Vissza néz ve öt ven év re,
sőt még an nál is előbb re,
nem szű nök meg há lát ad ni,
szent ne ve det ma gasz tal ni
a cso dá ért, me lyet ve lem
cse le ked tél, én Is te nem:
hogy a kin cset, mely re lel tem,
sok em ber nek el vi het tem.
Meg fá radt nak, meg ter helt nek,
kí sér tés sel kö rül vett nek.
Nem szű nök meg há lát ad ni,
szent ne ve det ma gasz tal ni,
hogy szol gál hat tam
temp lo mok ban,
csa lá di kis haj lé kok ban.
Ott ho nok ban öre gek nek,
is ko lák ban gyer me kek nek.
Kór há zak ban be te gek nek,
fegy há zak ban fe gyen cek nek.
Te me tők ben te met het tem,
gyá szo lók nak hir det het tem:
ha szív fáj is, ne sír ja tok,
hi szen Urunk fel tá ma dott!

Vissza néz ve öt ven év re,
sőt még an nál is előbb re,
nem szű nök meg há lát ad ni,
szent ne ve det ma gasz tal ni 
a cso dá ért, me lyet ve lem
cse le ked tél, én Is te nem:
hogy pá lyá mon meg ma rad tam,
fu tá som mal fel nem hagy tam.
Nem bán tam meg, hogy pap let tem,
hogy szol gá la tod ba sze gőd tem.
Ha bot lot tam vagy el es tem,
ke zem ke zed be he lyez tem.
Fel emel tél, új ra kezd tem, 
így nem fél tem, to vább men tem.
Tud tam min dig: ki nek hit tem.

(1994)

Zol tán Lász ló

El hí vá som 
(Rész let)

Az óko ri Iz ra el tá vol ról sem volt az
a tej jel-méz zel fo lyó Ká na án, ami -
lyen nek hisszük, az em be rek táp lál -
ko zá sa hi á nyos volt – ál lít ja egy brit
teo ló gus.

Nat han Mac Do nald, a St. And rews
Egye tem Ószö vet ség-szak ér tő je, aki
a Szent írás szö ve ge it ele mez te, s ré -
gé sze ti le le te ket, va la mint em be ri
csont vá za kat vizs gált, vég kö vet kez -
te té se it a Mi vel táp lál koz tak az iz ra -
e li ek az ókor ban? – A bib li ai idők ét -
rend je cí mű mű vé ben fog lal ta össze
– ol vas ha tó a The Daily Te le gra ph on -
line ki adá sá ban és a BBC hí rei kö zött.

A teo ló gust az kész tet te vizs gá la -
ta i ra, hogy az Egye sült Ál la mok ban
si ker lis ták ra ke rül nek mind azon ki -
ad vá nyok, ame lyek a bib li ai ét rend
elő nye it ecse te lik.

„A bib li ai ét rend va ló ban ala csony
ka ló ria tar tal mú és rost dús, ám ki -
egyen sú lyo zat lan, hi szen hí ján volt a
lét fon tos sá gú nyom ele mek nek és vi -
ta mi nok nak” – tag lal ja Nat han Mac -
Do nald.

Is mer te té se sze rint az ín sé ges idő -
ket le szá mít va az óko ri Iz ra el la ko sa -
i nak ét rend je ele gen dő ka ló ri át biz -
to sí tott, ám rit kán ke rült hús az asz -
ta luk ra, s a szük sé ges nél sok kal ke -
ve sebb zöld sé get, gyü möl csöt fo -

gyasz tot tak. Fő táp lá lé kuk a le pény
s a ga bo na fé lék vol tak.

„Ez tá vol ról sem volt egy ki egyen -
sú lyo zott ét rend” – hang sú lyozza a
teo ló gus. A ko ra be li iz ra e li csont vá -
zak vizs gá la ta is ezt tá maszt ja alá, hi -
szen igen gya ko ri volt a vas hi á nyos
vér sze gény ség. „Ez az ét rend del
ma gya ráz ha tó, amely ben túl sok
ke nyér, vi szont ke vés hús és zöld ség
sze re pelt” – emeli ki Nat han Mac -
Do nald, hoz zá té ve, hogy leg in kább
a ter hes anyák és a gyer me kek szer -
ve ze te síny let te meg a hi á nyos táp -
lál ko zást, mely nek kö vet kez mé nyei
egész éle tük ben vé gig kí sér ték az
érin tet te ket.

„A Bib li á ban a táp lál ko zás sal kap -
cso lat ban sok fi gye lem re mél tó do -
log sze re pel, ám a Szent írás el ső sor -
ban an nak a fon tos sá gá ra igyek szik
fel hív ni a fi gyel met, hogy osszuk
meg táp lá lé kun kat a ná lunk ke vés bé
sze ren csé sek kel” – vé le ke dett Nat han
Mac Do nald.
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A bib li ai idők ét rend je tá vol ról sem volt egész sé ges

Min den ed di gi nél vi lá go sab ban mu -
tat ko zott meg 2008-ban, hogy az ál -
lam és az egy há zak kap cso la tát egy -
aránt jel lem zik ered mé nyek és
konflik tu sok – nyi lat koz ta Csep re gi
And rás, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok
Tit kár sá gá nak ve ze tő je múlt hé ten a
Ma gyar Táv ira ti Iro dá nak.

El mond ta, hogy ta valy egy szer
ülé se zett a va ti ká ni–ma gyar ve gyes
bi zott ság, há rom szor ta nács ko zott
Hil ler Ist ván ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter a négy nagy egy ház ve ze tő i -
vel, egy to váb bi al ka lom mal pe dig az
in téz mény fenn tar tó ki sebb egy há zak
ve ze tő i vel is.

Új don ság, hogy el kezd te és idén is
foly tat ja mun ká ját egy kö zös bi zott -
ság, amely az egy ház fi nan szí ro zás
hosszabb tá vú át ala kí tá sá nak le he tő -
sé ge it vizs gál ja. Egy pár hu za mos bi -
zott ság ugyan ezt te kin ti át né hány ki -
sebb egy ház kép vi se lő i vel is.

Az egy há zi is ko lák fi nan szí ro zá sá -
ról foly ta tott vi tá ban 2008-ban új fej -
le mény volt, hogy az Ál la mi Szám ve -
vő szék (ÁSZ) vissza me nő le ges vizs -
gá la tá ban 2006-ra az egy há zak ál tal
tá masz tott 3,1 mil li ár dos több let -
igénnyel szem ben 2,1 mil li ár dot,
2007-re pe dig 2,2 mil li árd dal szem -
ben 0,6 mil li ár dot tar tott jo gos kö ve -
te lés nek. Mint a tit kár ság ve ze tő
mond ta, az ÁSZ a vi tát nem ol dot ta
meg, mert olyan jog sza bály-ér tel -
me zést al kal ma zott, ame lyet ko ráb -
ban sem az egy há zak, sem a kor mány
nem kö ve tett. Ami kor pe dig mun ká -
já ról az Or szág gyű lés il le té kes bi zott -
sá ga i nak be szá molt, azok nem fo gad -
ták el a je len té sét. A 2008-as zár szám -
adás kor az ÁSZ sa ját szá mí tá si mód -
sze re alap ján to váb bi 0,3 mil li ár dos
több let igényt ne ve zett jo gos nak az
egy há zi is ko lák fi nan szí ro zá sá ban,
ezt azon ban sem az egy há zi szak ér -
tők, sem a mó do sí tó in dít ványt be adó
el len zé ki kép vi se lők nem tá mo gat ták.

Csep re gi And rás em lé kez te tett:
az ok ta tá si ki egé szí tő tá mo ga tást
sza bá lyo zó kor mány ren de let-ter ve -
zet ről sok szak ér tői egyez te tést tar -
tot tak. Az év so rán a tár ca több ha -

tár időt is be je len tett, mi vel azon ban
az egyez te té se ken új ra és új ra fi no -
mí tás ra szo ru ló rész le tek ke rül tek elő,
a to váb bi tár gya lá sok mel lett dön töt -
tek. A ké se de lem mi att ugyan ak kor
az egy há zi fenn tar tó kat nem ér te
kár, hi szen a szá muk ra is mert mód -
szer sze rint szá mol ták ki a tá mo ga -
tást, amely nek össze ge el len, sok év
után elő ször, ta valy nem emel tek
ki fo gást – je len tet te ki.

Pél da ként az egyet ér tés nél kül zá -
rult egyez te té sek re a sze mé lyi jö ve de -
lem adó egy szá za lé ka ki egé szí té sé nek
vál to zá sát em lí tet te. Ko ráb ban a költ -
ség ve tés a tel jes net tó jö ve de lem adó
össze gé nek 0,9 szá za lé ká ig egé szí -
tet te ki a fel aján lá so kat, füg get le nül at -
tól, hogy hány adó zó ren del ke zett. Az
új rend szer ről, amely sze rint a költ ség -
ve tés a fel aján lá sok ak tu á lis össze gét
dup láz za meg, 2007 nya rán kez dett
egyez tet ni az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter az egy há zak kal. Az egy há zak
ké ré sé nek meg fe le lő en 2008-ban még
a ré gi szisz té ma élt, de 2009-ben
már az 1 + 1 el ve ér vé nye sül. Né hány
egy ház azt kér te, hogy a ko ráb bi 0,9
szá za lé kos szint egy-két év vel to vább
ma rad jon ér vény ben, má sok 2008
után fo ko za tos csök ken tést kér tek, a
kor mány vi szont eb ben a kér dés ben
nem en ge dett – mond ta.

Az el múlt év ese mé nyei jel zik,
hogy az egy há zak a köz élet meg ke -
rül he tet len sze rep lői let tek – mu ta -
tott rá Csep re gi And rás. Mint mond -
ta, az egy há zi ve ze tők az ál la mi szfé -
ra kü lön bö ző te rü le te i nek kép vi se lő -
i vel ta lál koz tak, így a köz tár sa sá gi el -
nök kel, az Or szág gyű lés el nö ké vel is.

Ki tért ar ra is, hogy az Al kot mány -
bí ró ság ta valy ál lást fog lalt az egy há -
zi is ko lák fi nan szí ro zá sá ról. Az Or -
szág gyű lés val lás ügyi bi zott sá ga ta -
lál ko zót szer ve zett az egy há zak kép -
vi se lő i vel, az egy há zi kap cso la tok
tit kár sá ga na pi rend sze res ség gel tar -
tot ta és tart ja a kap cso la tot az egy -
há zak kal, to váb bá több me gyei, ke -
rü le ti és he lyi ön kor mány zat is
együtt mű kö dik a te rü le tü kön élő
egy há zi kö zös sé gek kel.
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Ered mé nyek
és konflik tu sok ál lam és
egy ház kap cso la tá ban
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Szü le ink nél, a va sár na pi, ün ne pi ebé -
de ken rend sze re sen is mét lő dik egy
je le net. Mi kor in ni va lót kí nál nak, a
töb bi ek osz toz nak az ás vány ví zen, én
pe dig ki me gyek a kony há ba, hogy
csap vi zet tölt sek a po ha ram ba. A lát -
szat el le né re nem lét ele mem, hogy a
va sár na pi ebéd köz ben is de monst -
rá ci ót szer vez zek, de so kat ron ta na
az ün ne pi han gu la to mon, ha el dob -
ha tó mű anyag pa lack ból kel le ne vi -
zet töl te ni a po ha ram ba. Szü le im és
fe le sé gem szü lei alap ve tő en tü rel mes
em be rek, né ha már az is elő for dul,
hogy a ked ve mért csap víz is ke rül az
asz tal ra. Há lás va gyok az Evan gé li kus
Élet nek, hogy most vég re rész le te seb -
ben is el ma gya ráz ha tom, hogy mi az
oka kü lönc vi sel ke dé sem nek.

Szó val mi a baj a bol tok ban kap ha -
tó ás vány víz zel? El ső sor ban a cso ma -
go lás. Ma gyar or szá gon az ás vány vi -
ze ket ma már szin te ki zá ró lag el -
dob ha tó mű anyag cso ma go lás ban,
úgy ne ve zett PET pa lac kok ban for gal -
maz zák. A PET a po li e ti lén-te ref ta lát
rö vi dí té se. Ezt az anyagot kő olaj ból ál -
lít ják elő. Ma gyar or szá gon éven te
kö rül be lül 1,3 mil li árd pil le pa lac kot
töl te nek meg, elő ál lí tá suk ir dat lan
mennyi sé gű kő olaj fel hasz ná lá sá val jár. 

Az ás vány víz fel szín re ho zá sa és
pa lac ko zá sa is sok ener gi át igé nyel, de
az iga zán nagy té tel a szál lí tá sa. Mi -
köz ben a pa lac kok el jut nak az üz le -
tek be, majd on nan az ott ho nok ba, hi -
he tet len mennyi sé gű ben zin ég el. Az
őrü let ak kor vá lik tel jes sé, ha az ás -
vány vi ze ket boly gón kon ke resz tül-ka -
sul szál lít ják.

Sze ren csé re az új-zél an di ás vány -
víz – Ang li á tól el té rő en – ná lunk nem
el ter jedt, de a száz öt ven ha zai ás vány -
víz mel lett az ínyen cek nek majd nem
ugyan annyi faj tát im por tá lunk, mi -
köz ben nagy mennyi sé gű pa lac ko zott
vi zet szál lí tunk kül föld re.

Ma gyar or szá gon az egy fő re eső ás -
vány víz fo gyasz tás éven te nyolc van -
öt li ter, ez zel el ér tük az eu ró pai kö zép -
me zőnyt. A kö vet kez mény, hogy
min den év ben fél Gel lért-hegy nyi
pil le pa lac kot do bunk ki.

Igen ám, de ma már sze lek tív gyűj -
tés is van a vi lá gon! – hal lom gyak ran
az el len ér vet. Saj nos Ma gyar or szá gon
a leg ked ve zőbb becs lés sze rint is
csak a pil le pa lac kok ti zen öt szá za lé -
kát dob ják sze lek tív gyűj tő edé nyek -
be. A töb bi a ve gyes sze mét tel hul la -
dék le ra kó ba vagy hul la dék ége tő be
ke rül. Ezek kör nye ze ti ha tá sát most
nem rész le te zem.

Va ló ban ked ve zőbb, ha a szét vá lo -
ga tott mű anya got új ra hasz no sít ják,
de ez sem prob lé mát lan fo lya mat.
Ed dig a pil le pa lac kok nagy ré szét

több mint hét ezer (!) ki lo mé ter re, Kí -
ná ba szál lí tot ták, ott ke rült sor a fel -
dol go zá suk ra. A szál lí tás sú lyos kör -
nye zet szennye zés sel járt. Azért a
múlt idő, mert 2008 vé gén a sze lek -
tí ven gyűj tött má sod nyers anya gok a
te le pe ken hal mo zód nak, nem le het
őket el ad ni.

Hát nem egy sze rűbb, ha ki nyit juk
a csa pot? Igen ám, mond ják so kan, de
az ás vány víz sok kal egész sé ge sebb,
mint a csap víz. Van nak a Föld nek
olyan he lyei, ahol ez igaz, de Bu da pes -
ten alig ha. A csap ból fo lyó víz el len
szól hat, hogy az íze sok szor nem
olyan fi nom, mint az ás vány vi ze ké,
né ha a fer tőt le ní tés re hasz nált klór íze
is ér ző dik raj ta. Ám egész ség ügyi leg
ki fo gá sol ha tó víz nem ke rül a ve ze -
té kek be! Mi nő sé gét sok kal ko mo -
lyabb el len őr zé si rend szer ga ran tál -
ja, mint az ás vány vi ze két.

A pa lac ko zott vi zek sok szor túl
sok flu ort tar tal maz nak, ami azért baj,
mert a flu or túl ada go lá sa szá mos
szerv rend szert ká ro sít, a ma gas nát -
ri um tar ta lom pe dig vér nyo más-nö ve -
ke dést okoz hat. Rá adá sul a fla kon ból
an ti mon ke rül het a víz be. Ezért a
szak em be rek rend sze res fo gyasz tás -
ra csak azo kat az ás vány vi ze ket ajánl -
ják, ame lyek össze té te le nagy já ból
olyan, mint a csap ví zé. Vi lág szer te
van nak olyan cé gek, ame lyek – kü lön -
bö ző fan tá zia ne ve ken – gya kor la ti lag
pa lac ko zott csap vi zet árul nak. De
ezt meg mi nek ve gyük meg? Mi köz -
ben a kör nye ze tün ket pusz tít juk, még
anya gi lag is csú nyán át ver nek.

Azt nem sza bad el hall gat ni, hogy
az evan gé li kus szem pont ból is je len -
tős Bé kés me gyé ben né hány éve a víz
ar zén tar tal ma több mint hat van te -
le pü lé sen több szö rö se volt az Eu ró -
pai Unió ál tal meg en ge dett egész ség -
ügyi ha tár ér ték nek. A hely zet az el -
múlt évek ben ja vult, Brüsszel a meg -
ol dás ra 2009-ig adott ha tár időt.

A prob lé mát Ma gyar or szá gon és
az egész Föl dön az okoz za, hogy
nem ott isz nak pa lac ko zott ás vány -
vi zet, ahol ez va ló ban in do kolt len -
ne. Az ás vány víz fo gyasz tók több sé -
ge a csap víz árá nak ezer sze re sét is
meg fi ze ti, fu va ro zik, ci pe ke dik, pe -
dig ha ki nyit ná a csa pot, egész sé ge -

sebb vi zet ihat na, és a jö vő nem ze dé -
kek élet esé lye it sem ron ta ná.

Té ve dés ne es sék, er ről a kér -
dés ről nem egye dül gon dol ko dom
így. San Fran cis co pol gár mes te re az
ön kor mány zat hoz tar to zó mun ka -
he lyek nek meg til tot ta, hogy 2007.
jú li us 1. után pa lac ko zott vi zet vá sá -
rol ja nak. New York elő ke lő ét ter me -
i nek egész so rá ban gyö nyö rű en for -
ma ter ve zett vi zes kan csók ban szol -
gál ják fel a hely ben szűrt csap vi zet.
Egy Stock holm hoz kö ze li kon fe -
ren cia-köz pont ban 2003 előtt éven -
te tíz ezer li ter pa lac ko zott ás vány -
vi zet fo gyasz tot tak, ma ki zá ró lag
csap vi zet szol gál nak fel kan csó ban.
Nagy-Bri tan ni á ban 2008 nya rá tól a
mi nisz té ri u mi ren dez vé nyek részt -
ve vői csak csap vi zet ihat nak. A
pénz ügy mi nisz ter 2008 ta va szán a
költ ség ve té si ter ve zet fel ol va sá sa
köz ben már ve ze té kes vi zet kor -
tyol ga tott.

Ke ve sebb hír ügy nök ség szá molt be
ró la, de 2007 szep tem be ré ben a Ke -
len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség -
ben a pres bi té ri u mi ülés részt ve vő it
kan csó ba töl tött csap víz vár ta. Van -
nak, akik meg hall ják az idők sza vát…

g Ga dó György Pál

Tisz ta vi zet a kan csó ba!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

E VÉ L&LE VÉ L

Kü lön le ges ka rá cso nyi aján dék
Fel eme lem a te le font. Egy női hang je lent ke zik be Bu da ke szi ről. Nyolc éves
ko rá ban nagy ap ja vit te el Al só sá gon bib lia órá ra, ahol a tisz te len dő bá csi kéz -
zel írott imád sá gát kap ta. Őr zi az óta is. Férj hez ment, két gyer me ke van. Fér -
je meg halt, új la kó he lyén is ben ne él a gyü le ke zet ben. És a Ba lázs lel kész -
csa lád em lé ke it so rol gat ja ne kem a te le fon ba… „…a ti mun ká tok nem hi á -
ba va ló az Úr ban” – jut eszem be az ige (1Kor 15,58).

Ba lázs Bé lá né, Ba lázs Bé la lel kész öz ve gye (Ko zár mis leny)

„Sok pap disz nót győz” – így le het rö vi den össze fog lal ni azt
a lel kész csa lád-ta lál ko zót, amely nek ja nu ár 17-én, szom ba -
ton adott ott hont az al ber ti gyü le ke zet. Ez al ka lom mal nem
a meg szo kott pik ni ke zé sen ve het tek részt a Dél-Pest Me gyei
Egy ház me gye lel ké szei: az egy ház köz ség né hány pres bi te re
és a he lyi lel ki pász tor, Szmo lár At ti la a ré gi disz nó vá gá si szo -
ká sok ba ve zet te be a hí vást el fo ga dó fi a tal lel kész csa lá do kat. 

A ta lál ko zó ese mé nyei az evan gé li kus temp lom mö göt -
ti sza bad te rü le ten, il let ve az er re a cél ra be ren de zett gyü -
le ke ze ti te rem ben zaj lot tak. Hu szon két gyer mek és har minc -
há rom fel nőtt is mer ked he tett meg en nek az össze tett, sok
oda fi gye lés sel és fá ra do zás sal já ró mun ká nak a szak mai fo -
gá sa i val.

A ko ra reg gel től tal pa ló Krá mer György es pe rest dél után,
a hur ka- és kol bász töl tés igé nyes mun ká la taiban dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök vál tot ta fel. Es te a részt ve vők a jól vég zett
kö zös mun ka örö mé vel ül tek a va cso rá hoz. 

A ta lál ko zó – bár nem a meg szo kott, „pa pos” kö rül mé -
nyek kö zött zaj lott – min den részt ve vőt ta ní tott az össze -
han golt, egy más ra fi gye lő szol gá latra.

g Kust ra Csa ba felvétele

Disz nótort ültek

Pá lyá zat rek to ri meg bí za tás ra
A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem fenn tar tó já nak ne vé ben – a sze ná -
tus fel ké ré se alap ján – el jár va a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na -
tá nak el nök sé ge a fel ső ok ta tás ról szó ló több ször mó do sí tott 2005. évi CXX -
XIX. tör vény 96. § (6) be kez dé se, va la mint a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem ala pí tó ok ira tá ban, szer ve ze ti és mű kö dé si rend jé ben és fog lal koz ta -
tá si kö ve tel mény rend sze ré ben fog lal tak alap ján pá lyá za tot hir det a Ká ro -
li Gás pár Re for má tus Egye te men rek to ri meg bí za tás el lá tá sá ra.

A meg bí za tás 4 (az az négy-) éves ha tá ro zott idő tar tam ra szól.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie azok nak a kö ve tel mé nyek nek, és al kal -
mas nak kell len nie azok nak a fel ada tok nak az el lá tá sá ra, ame lye ket a fel -
ső ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXX XIX. tör vény, va la mint a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem szer ve ze ti és mű kö dé si rend je a rek tor szá má -
ra meg ha tá roz.

A pá lyá zó nak ve ze té si, szer ve zé si és gaz dál ko dá si is me re tek kel és ugyan -
ezen a te rü le te ken több éves ta pasz ta lat tal és gya kor lat tal kell ren del kez -
nie.

A rek tor fel ada ta a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem szak mai és gaz -
da sá gi irá nyí tá sa oly mó don, hogy meg va ló sul jon a re for má tus ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő, diffe ren ci ált, több szin tű, szé les bá zi sú, ma gas szín -
vo na lú ok ta tás.

A pá lyá zó nak an gol és/vagy né met nyelv ből tár gya ló ké pes nyelv tu dás -
sal és leg alább C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs gá val kell ren del kez nie.

A pá lyá zat nak az aláb bi a kat kell mi ni má li san tar tal maz nia:
• a pá lyá zó ok ta tói, tu do má nyos, szak mai mun ká ja és ered mé nyei, va -

la mint ve ze tői, szer ve zé si te vé keny sé gei és is me re tei;
• a pá lyá zó prog ram ja a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem mű kö dé -

sé re, mű kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak az át lát ha tó vá té te lé re, a kép -
zé si és ku ta tá si te vé keny ség re vo nat ko zó an;

• a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem ve ze té sé vel kap cso la tos ter vei
és meg va ló sí tá suk ra vo nat ko zó el kép ze lé sei.

A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell mel lé kel ni:
• szak mai ön élet rajz;
• egye te mi dip lo ma, tu do má nyos mi nő sí tő ok le vél;
• nyelv vizs ga iga zo lá sa;
• a fon to sabb pub li ká ci ók és tu do má nyos mun kák jegy zé ke;
• a pá lyá zó egy ház zal va ló kap cso la tá nak rö vid is mer te té se.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak a he lye: Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi -
na ti Hi va tal, 1146 Bu da pest, Abo nyi ut ca 21.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Ok ta tá si Köz löny ben
tör té nő meg je le né sé től szá mí tott 45 (az az negy ven öt) nap.*

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idő le tel té től szá -
mí tott 60 (az az hat van) nap.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és az el bí rá lás mód ja a fel ső ok ta tá si tör -
vény, va la mint a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem ala pí tó ok ira ta, szer -
ve ze ti és mű kö dé si rend je és fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze re
sze rint tör té nik.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem szer -
ve ze ti és mű kö dé si rend jé ben meg je lölt sze mé lyek és tes tü le tek jo go sul -
tak meg is mer ni.

A fenn tar tó kép vi se le té ben:
Dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök, a zsi nat lel ké szi el nö ke
és dr. Nagy Sán dor fő gond nok, a zsi nat vi lá gi el nö ke

* A pá lyá zat az Ok ta tá si Köz löny 2008. de cem ber 29. nap ján meg je lent,
LII/36. szá má ban lett köz zé té ve.

H I R D E T É S

Meg je lent CD-n a 2008. már ci us 30-án a ma dár dom bi ka to li kus temp -
lom ban el hang zott kon cert fel vé te le, ame lyen a Lu the rá nia ének kar Kamp
Sa la mon ve zény le té vel J. S. Bach Já nos-pas si ó ját ének li. A CD meg vá -
sá rol ha tó a Hu szár Gál köny ves bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).

H I R D E T É S

A lep rá sok vi lág nap ján, ja nu ár 25-én 16 óra kor ün ne pi jó té kony sá gi ren -
dez vényt tart a Lep ra misszió a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban.
Film ve tí tés sel és be szá mo lók kal mu tat ják be a misszió szol gá la tát. Köz -
re mű kö dik Dor man Al íz ének mű vész és Soly má ri Tí mea gi tár mű vész.
Áhí ta tot dr. Kiss Fe renc bap tis ta lel ki pász tor tart. Min den tá mo ga tót és
ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak. (A Bu da pest XII., Kék Go lyó u. 17. alatti,
a Kék Go lyó ut ca és az Is ten he gyi út ta lál ko zá sá nál ál ló temp lom meg -
kö ze lít he tő a Dé li pá lya ud var tól az 59-es vil la mos sal – egy meg ál ló –, il -
let ve gya log.)

H I R D E T É S

Munkács vára – „alulnézetből”
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Va sár nap
Jé zus mond ja: „Én adok nek tek szá jat és böl cses sé get, amely nek nem tud el -
len áll ni vagy el le ne mon da ni egyet len el len fe le tek sem.” Lk 21,15 (Zsolt 7,2;Mt
8,5–13; Róm 1,/14–15/16–17; Zsolt 3) De jó is len ne min dig győz tes nek len -
ni a na pi szó csa ták ban ott hon, mun ka he lyen, ut cán, be vá sár lás kor! Ál ta lá -
ban még sem ezt ta pasz ta lom. Még is van nak hely ze tek, mi kor igen is tu dom,
mit kell mon da ni, no ha még ma gam sem ér tem, hogy hon nan jön, de jön a
vá lasz. Ezek olyan hely ze tek, ami kor mi at ta ül döz nek, ami kor ró la be szé -
lek. Egy há rom órás be szél ge tés után, ami kor már min den érv ből ki fogy tam,
és úgy tűnt, győz az „el len ség”, rö vid imát mond tam: „Uram, Is te nem, hoz -
zád me ne kü lök!” – és jött egy mon dat. Er re „el len fe lem” fel állt: „Kö szö nöm
ezt a mon da tot, így egé szen más a hely zet.”

Hét fő
Ne kem olyan jó Is ten kö zel sé ge! Ura mat, az Urat tar tom ol tal mam nak. Hir -
de tem min den tet te det. Zsolt 73,28 (Lk 9,2; Ézs 19,19–25; Lk 7,1–10) A ta nít -
vá nyok ta pasz ta la ta ez: jó Is ten kö zel sé ge! És hogy ezt má sok is meg tud ják,
men nek, hir de tik Is ten or szá gát, és ők is cso dák ré sze sei lesz nek. Is ten elő -
ször ma gá hoz hív, és ami kor meg ta pasz tal ja az em ber, hogy jó Is ten kö zel -
sé ge, ak kor megy, mert hall ja a kül dő szót, és hir de ti Is ten or szá gát.

Kedd
Mó zes azt fe lel te Is ten nek: Ki va gyok én, hogy a fá ra ó hoz men jek, és ki hoz -
zam Iz rá el fi a it Egyip tom ból? De Is ten azt mond ta: Bi zony, én ve led le szek.
2Móz 3,11–12a (Ap Csel 18,9; 1Kir 17,8–16; Lk 7,11–17) Eszem be jut az el ső
lá to ga tás. Idős gyü le ke ze ti tag. Be teg. Mi előtt fel csen ge tek, egy pil la nat ra meg -
ál lok: „Biz tos, hogy én er re al kal mas va gyok? Hi szen annyi val idő sebb, annyi -
val több ta pasz ta la ta van. Mit mond ha tok ne ki, ami kor meg kér de zi: mi ért?
Ami kor olyan dol go kat hoz fel, ame lyek re nem tu dom a vá laszt? Meg tu dom-e
vi gasz tal ni? El tu dom-e mon da ni a be teg ágy mel lett, hogy Is ten sze re ti őt,
ve le van, nem hagy ja el?” Pe dig ő egy idős gyü le ke ze ti tag, nem el len ség, aho -
gyan Mó zes nek a fá raó. Meg nyo mom a gom bot, hal lom a csör gést és ben -
ne egy han got: „Bi zony, én ve led le szek.” Egy szer re meg nyug szom. Ha ő ve -
lem van, ak kor min den rend ben. Nagy le ve gő… Be lé pek az aj tón. Ve lem volt!

Szer da
Krisz tus mond ja: „Aki ab ból a víz ből iszik, ame lyet én adok ne ki, so ha töb -
bé meg nem szom ja zik, mert örök élet re buz gó víz for rá sá vá lesz ben ne.” Jn
4,14 (Zsolt 36,10; Ruth 1,1–8/9–15/16–19a/19b–21/; Lk 7,18–23) Hat-hét nap.
Ennyi az em ber éle te víz nél kül. Szer ve ze tünk jel zi, hogy fo lya dék ra van szük -
sé günk: izom görcs, anyag cse re za var, bá gyadt ság, szé dü lés… De va jon csak
a tes tünk nem bír ja víz nél kül? Jé zus azt mond ja: a lé lek nek is víz kell a túl -
élés hez, de nem mind egy, mi lyen. Sok fé le lel ki vi zet rek lá moz nak, de csak
az a víz iga zi szomj ol tó, ame lyet ő ad. Ame lyet ha meg iszunk, már nem vá -
gyunk más ra, mert tö ké le te sen ki elé gí ti lel künk igé nyét: örök éle tet ad.

Csü tör tök
Menj és nézd meg, hogy jól van nak-e test vé re id. 1Móz 37,14 (Fil 2,4; Ap Csel
13,42–52; Lk 7,24–35) Já kób el kül di Jó zse fet a test vé rei után. Ő megy, pe dig
tud ja, hogy test vé rei fél té ke nyek rá. Is ten küld: add to vább az öröm hírt, pe -
dig tu dom, hogy akik hez men nem kell, nem szí ve sen lát nak. Ta lán nem öl -
nek meg, és el sem ad nak, de kel le met len sé get okoz nak, ki ne vet nek, gú nyo -
lód nak. Még is azt mond ja: menj! Ezért?! Jó zsef Egyip tom ba ke rül, és nem -
so ká ra az or szág fel ügye lő je lesz. El men nek hoz zá a test vé rei, és ő se gít het
ne kik, az éle tük mú lik raj ta. Ta lán elém is oda lép majd egy szer va la ki, aki
ki ne ve tett, és ak kor se gít he tek ne ki, hogy el jus son az élet re.

Pén tek
Ha meg te lik szí vem ag go da lom mal, vi gasz ta lá sod fel üdí ti lel ke met. Zsolt
94,19 (Lk 24,32; Lk 4,22–30; Lk 7,36–50) Re cesszió, gáz vál ság, zord idő -
já rás, mun ka, csa lád. Ag go dal mak, ho gyan lesz to vább, lesz-e to vább? Olyan
szé pen fe je zi ki a zsol tár: „…meg te lik szí vem ag go da lom mal.” Szé pen las -
san, na pok, he tek, hó na pok alatt, egy csöpp in nen, egy vö dör on nan. Meg -
te lik, és ha meg telt, ak kor már vá gyunk a je len lé té re. Ő pe dig mel lénk lép,
vi gasz tal. Ész re vesszük-e? Fel is mer jük-e? Be szél hoz zánk, és mi ért jük is,
meg nem is. Az ag go dal ma ink, a ho gyan to vább ok el ta kar ják őt. De ő tü -
rel me sen vár. Ad dig a pil la na tig, ami kor meg lát juk vég re, fel is mer jük, és
fel üdül a lel künk.

Szom bat
Ami le he tet len az em be rek nek, az Is ten nek le het sé ges. Lk 18,27 (Jer 32,27; Jel
15,1–4; Lk 8,1–3) „…a le he tet len ség ko nok fa lán / Zú zod vé res re ko po nyád”
– ír ja Re mé nyik Sán dor. An gol aga rak nál meg esik, hogy a nyúl va dá sza ton
a ku tya annyi ra el akar ja kap ni a zsák mányt, hogy nem ve szi ész re a fát ma -
ga előtt, és tel jes erő vel be le sza lad. Mi u tán fel esz mél, új ra fu tás nak in dul. Nem
ugyan ezt tesszük-e, ami kor ki hú zott de rék kal azt mond juk: „Én majd meg -
csi ná lom, meg gyó gyu lok, mert erős va gyok, le győ zöm a bűnt, mert lel ki leg
is erős va gyok!” És csak az össze tört ko po nya, a meg rop pant egész ség, a de -
rék ba tört kar ri er, az atom ja i ra hul lott csa lád ál lít meg. Is ten azt mond ja, nem
kell! Állj meg egy pil la nat ra, és nézz rá! Egye dül ő az, aki nek min den le het -
sé ges, még az is, hogy meg újul jon az éle ted, hogy be gyó gyul jon a se bed –
bízz ben ne!

g Hok ker Zsolt

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

VA SÁR NAP
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te –
Nyolc év szá zad
kan tá tái, miséi,
ora tó ri u mai
John Ta ve ner:
La men tá ci ók és di csé re tek
A Ma gyar Rá dió klasszi kus
ze nei adó ja új so ro za tot
indí tott, amely ben nyolc -
száz esz ten dő vo ká lis ze né -
jé nek ke reszt met sze tét
kíván ja bemu tat ni. Ez út tal
az 1944-ben szü le tett kor -
társ ze ne szer ző, Sir John
Tave ner műve csen dül fel.
A kom po nis ta az eu ró pai
ze nei avant gárd egyik leg je -
len tő sebb kép vi se lő je.
Művé sze té re el ső sor ban Igor
Stra vins ky ze né je volt ha -
tással.

HÉTFŐ

4.55 / m2
Mu si ca His to ri ca
Bach-szo ná ták (20')
13.10 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.00 / Du na II. Au to nó mia
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (20')
Kö zép ko ri vá ra ink
16.15 / m1
Húsz éve halt meg
Weö res Sán dor
(ma gyar port ré film) (55')
19.40 / Kos suth rá dió
A Mu zsi kás együt tes
fel vé te le i ből
22.05 / PAX
Csa lá di gyász, csa lá di ün nep
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra

KEDD

10.00 / m2
Az An jou Eu ró pa
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film) (52')
13.22 / Kos suth rá dió
Pe tő fi Sán dor: Úti jegy ze tek
(1845 ta va szán és nya rán)
Fel ol vas sa: Ka szás At ti la
15.30 / Zo na Eu ro pa
A Híd em ber (ma gyar tör té -
nel mi film, 2002) (145')
19.55 / Du na Tv
A hét nyol ca dik nap ja
(ma gyar já ték film, 2006)
(102')
23.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Mag ve tés
Az efe zu si ak nak írt le vél
23.05 / m1
Csönd er dő (ma gyar do ku -
men tum film, 2004) (43')
Szem be sü lés a ho lo kauszt tal
a ti né dzse rek sze mé vel

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Du na II. Au to nó mia
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (21')
Ki rály sí rok
15.50 / Du na Tv
Míg oda nem ér az idő
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (28')
17.00 / Vi a sat His to ry
A kom mu niz mus – egy il lú zió
tör té ne te
(né met do ku men tum film-
soro zat, 2006) (52')
Le nin for ra dal ma
18.15 / PAX
Pro Mu si ca le ány kar
(kon cert film) (88')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 25-étől február 1-jéig

CSÜTÖRTÖK

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ar chi tek-tú ra
Ba ran go lás az épí tett
vi lág ban
12.05 / Bar tók rá dió
Hu szon öt éves
a Bu da pes ti
Fesz ti vál ze ne kar
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Vá sár he lyi Gyu la
bé lyeg ter ve ző
16.50 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
17.50 / Du na II. Au to nó mia
Asz ta li prak ti kák
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
1998) (20')
A bor és a kony ha mű vé szet
18.00 / Hall mark
Lel kek há bo rú ja
(an gol film drá ma, 2006)
(90')

PÉNTEK

9.00 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
(do ku men tum film-so ro zat)
(28') Uzon
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Kiss-Ri gó Lász ló
me gyés püs pök
14.25 / Du na Tv
Gá bor Fel icia – Csán gó
vagyok (ma gyar do ku men -
tum film, 2008) (30')
19.00 / Bar tók rá dió
Tár sal gó a kul tú rá ról
19.35 / Bar tók rá dió
A Ko dály vo nós né gyes
hang ver se nye
20.00 / HBO
Fér fi gon dok
(né met–ka na dai–ame ri kai
film drá ma, 2007) (86')
23.10 / m1
Ópi um – Egy el me be teg nő
nap ló ja (ma gyar já ték film,
2007) (108')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Gyer gyói es pe re si ke rü let
13.20 / Bar tók rá dió
A Pan non Fil har mo ni ku sok
hang ver se nye
13.35 / m2
Gyógyvizek országa
Budapest
14.50 / m1
Jó kai Mór: Me lyi ket a ki lenc
kö zül?
18.30 / Kos suth rá dió
Men tés más ként
Mű vé sze ti fi gye lő
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e a jó pász tor?
Ve ze tői esz mé nyek
a Bib li á ban és nap ja ink ban
19.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk New Yor kot,
a Met ro po li tan ope ra há zat
Ver di: Ri go let to
(há rom fel vo ná sos ope ra)

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil rá dió
Evan gé li kus fél óra
9.00 / Lánc híd rá dió
Hit vi lág. A tör té nel mi egy há -
zak ma ga zin ja
11.15 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.20 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
12.00 / Bar tók rá dió
Men dels sohn Spe ci al Day
Kon cert köz ve tí tés a lip csei
Ta más-temp lom ból
a ze ne szer ző szü le té sé nek
200. év for du ló ján
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (26')
18.40 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta – 40. ma gyar
filmszem le
20.40 / Du na Tv
A lon do ni fér fi
(fran cia–né met–ma gyar–
angol film drá ma, 2007) (132')
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HÍREK, HIRDETÉSEK

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

A Pá rat lan klub ez évi el ső al kal mán,
ja nu ár 27-én, ked den 18 órai kez det -
tel Gáncs Pé ter püs pök szol gál Meg -
ra ga dott re mény ség cím mel. A klub -
al ka lom ra az Or szá gos Iro da épü le -
té ben ke rül sor (Bu da pest VI II. ker.,
Ül lői út 24.). Min den kit sze re tet tel
hív nak és bá to rí ta nak a Pá rat lan klub
szer ve zői.

A szar va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat ápo lást-gon do zást nyúj tó sze -
re tet ott ho na újon nan ki ala kí tott, für dő szo bás, klí más, egy-, il let ve
két ágyas lak ré sze i be vár ja a be köl töz ni vá gyó idő se ket 2009. feb ru á ri át -
adás sal. Há zas pá rok je lent ke zé sét is vár juk. Ér dek lőd ni le het: 5540 Szar -
vas, Vaj da Pé ter u. 7., tel.: 66/313-178, Lá zár Zsolt igaz ga tó: 20/824-4211,
Tóth né Tót ka Edit ott hon ve ze tő: 20/824-4232.
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