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„Bi zo nyos ér tel mi ség úgy be szél a lel ki vál ság ról, az élet, a lét
lel ki di men zi ó já ról, a kö zös cé lok ról és kö zös ki út ter ve zés ről,
a meg ol dás esz kö ze i ről, hogy köz ben tel je sen meg fe led ke zik
nem csak a tár sa da lom egyik olyan re le váns sze rep lő jé ről,
mint az egy ház, de a transz cen den cia egész kér dé sé ről is.”

Még egyszer a válságról f 3. oldal

Az új élet most van f 2. oldal
Egyház és Európa f 5. oldal
VII. Gergely az Evangélium Színházban f 6. oldal
Interjú Herbert Wulf egyházzenésszel f 7. oldal
A várakozás művészete f 11. oldal
Érzelgős kölykök a tévelygőben f 12. oldal

„A lé nyeg még is csak az, hogy e
kis or szág né pe két ezer év múl -
tán is azt tart ja tör té nel me leg -
je len tő sebb ese mé nyé nek, hogy
ke resz ténnyé lett.”
Szent Pál szigetén f 8–9. oldal

Az is ten tisz te le te ket min den nap azo -
nos idő ben su gá roz ták mű hol don ke -
resz tül. Előt te a kü lön bö ző vé te li
he lye ken be kel lett je len te ni a szán -
dé kot a ha zai szer ve ző nél. A né me -
tek a „sem le ges te re pek” ki vá lasz tá -
sát szor gal maz ták. Olyan csar no -

ko kat, mű ve lő dé si há za kat, na gyobb
ter me ket, ame lyek ben fe le ke ze ti ho -
va tar to zás tól füg get le nül jö he tett
össze a leg kü lön bö zőbb ér dek lő dé -
sű em be rek ből ál ló gyü le ke zet.

K I S E G Y H Á Z AK SHOWMŰS O R A
VAG Y NAG Y  E G Y H Á Z AK ME N TŐ ÖVE?

ProCh rist 2009 –
ol dal né zet bőlb Elő ször tar tott nagy ün ne pi, hús -

vét va sár na pi is ten tisz te le tet
evan gé li kus püs pök „a Mar kó -
ban”. Az ese ményt szo kat la nul
nagy mé dia ér dek lő dés övez te,
ami ben vél he tő en az is köz re ját -
szott, hogy az al kal mi gyü le ke zet
tag jai kö zött volt Er zsé bet vá ros
elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő
pol gár mes tere is. Ve le együtt
össze sen het ven, a Fő vá ro si Bün -
te tés-vég re haj tá si In té zet ob jek -
tu ma i ból ér ke zett, kü lön bö ző
fe le ke zet hez tar to zó női és fér fi
rab vár ta az is ten tisz te let kez de -
tét a temp lom má át ala kí tott be -
szé lő ben. A li tur gi á ban Bí zik
Lász ló és Vá ri Krisz ti na lu the rá -
nus bör tön lel ké szek se géd kez -
tek. Dr. Fa bi ny Ta más Is ten igé -
jét a té koz ló fiú tör té ne te (Lk
15,11–32) alap ján hir det te.

„Krisz tus fel tá madt!” – hang zott az al -
ka lom nyi tá nya ként kü lön bö ző – pél -
dá ul orosz, an gol, né met, spa nyol és
lo vá ri – nyel ven hús vét öröm üze ne -
te, majd a vá lasz: „Va ló ban fel tá madt,
hal le lu ja!” „Ha ez igaz – muta tott rá
Bí zik Lász ló lel kész –, ak kor nem a ha -
lá lé és a re mény te len sé gé, ha nem az
éle té és a re mé nyé az utol só szó.” 

Élet ről, re mény ről és a fel tá ma -
dás ról be szélt pré di ká ci ó já ban dr. Fa -
bi ny Ta más is. A püs pök ter mé sze tes
stí lus ban, köz ért he tő en szólt ko runk
té koz ló fi ú já ról – Sza bad Ádám ról –,
aki va ló szí nű leg ne mes egy sze rű ség -
gel csak azt mon da ná ap já nak: „Add
ide a ló vét, fa ter!” S akit – mi u tán el -
ver te örök sé gét – ap ja még is oda adó
sze re tet tel vár na és fo gadna vissza
ott ho ná ba. Mert ő ma ga is té koz ló, té -
ko zol ja sze re te tét, és fel té tel nél kül sze -
re ti gyer me két, aki „meg halt és fel tá -
ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott”.

Amint az Észa ki Evan gé li kus Egy -

ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je la punk nak
el mond ta, ma ga kért le he tő sé get ar -
ra, hogy kö ze lebb ről is meg is mer hes -
se az ál ta la fon tos nak tar tott bör tön -
lel ké szi szol gá lat mun ká ját. Emel lett
hir det ni kí ván ta a fog va tar tot tak nak
az evan gé li um üze ne tét bűn ről, bűn -

hő dés ről, bűn val lás ról és fel ol do zás -
ról. Hogy hang sú lyoz has sa: amint a pél -
 dá zat be li apa vár ja gyer me két, úgy vár
rá juk is az Is ten. A püs pök ki fe jez te ab -
bé li re mé nyét, hogy a tár sa da lom is
vissza fo gad ja a meg té ved te ket.

g Ga Zsu

Hús vé ti öröm hír a Mar kó ban
Fa bi ny Ta más bör tön fa lak közt hir det te az evan gé li u mot

A Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet nek há rom ob jek tu ma van, az
egyes a Nagy Ig nác ut cá ban, a ket tes a Gyors ko csi ut cá ban, a hár mas a
Mag ló di úton. Az in té zet be fo ga dó ké pes sé ge 1018 fő. Pest me gyei és bu -
da pes ti elő ze te sen le tar tóz ta tot tak el he lye zé sé ről gon dos kod nak az in -
téz mény ben, de vannak itt úgy ne ve zett „meg őr zé ses fog va tar tot ta k” is.
Ők azok, akik tár gya lás ra, ki hall ga tás ra, vizs gá lat ra vár nak Bu da pes ten,
de bün te té sü ket más hol töl tik. 

A Nagy Ig nác ut cai ob jek tum ban lé vő bör tön ká pol nát két zár ká ból ala -
kí tot ták ki. Szen te lé sé re 2002-ben ke rült sor, töb bek közt D. Sze bik Im -
re evan gé li kus püs pök szol gá la tá val. A he lyi ség ben igény sze rint hit tan -
órát és bib lia órát is tar ta nak. Az in té zet ben fő ál lás ban két evan gé li kus
lel kész és fél ál lás ban egy ró mai ka to li kus pap vég zi szol gá la tát. Ké rés -
re zsi dó rab bit, il let ve re for má tus lel készt is hív nak a fog va tar tot tak hoz.

F
O

T
Ó

: 
LU

K
Á

C
S

 G
A

B
I

b Mer jük őszin tén ki mon da ni két -
sé ge in ket, ag go dal ma in kat, gon -
do la ta in kat, ez a hús vét egyik
üze ne te – mond ta Itt zés Já nos,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke Já nos
evan gé li u ma alap ján tar tott ige -
hir de té sé ben hús vét hét fő jén a
győ ri evan gé li kus Öreg temp -
lom ban.

Az is ten tisz te le ten Itt zés Já nos úgy
fo gal ma zott, az el múlt idő szak nyo -
mo rú sá gai, pró ba té te lei kö ze pet te
so kan ép pen azért for dul tak el

Istentől, vagy hi de ged tek meg Is ten
irán ti sze re te tük ben, mert ma guk -
nak tar tot ták meg a hi tü ket. Azt
gon dol ták, hogy a pri vát élet szűk
cel lá já ban őriz get ve a lán got, az át -
ment he tő egy sza bad or szág, sza bad
vi lág sza bad hely ze té be. Mind ez
nem igaz – mond ta Ittzés János,
hang sú lyoz va: a to vább nem adott
bi za lom el hal, mint a pin ce mé lyén
ki haj tó bur go nya csírája, amely cér -
na vé kony, de sem mi ter het hor da -
ni nem ké pes.

A püs pök sza vai sze rint a hús vét
ép pen azt hir de ti, hogy mer jük őszin -
tén ki mon da ni két sé ge in ket, ag go dal -
ma in kat, gon do la ta in kat. Még az

olyan, Jé zus sal pe re lő mon da ta in kat
is, mint ami lyet Már ta mon dott:
„Uram, ha itt let tél vol na, nem halt
vol na meg a test vé rem.”

„Ma gam az el múlt év ti ze dek ben
lel ké szi szol gá la to mat vé gez ve lát tam,
ho gyan sor vad el a nyi tott sír mel lett
ta nú ság té tel re hí vott ke resz tény gyü -
le ke zet bi zony ság té te lé nek ere je” –
em lé ke zett Itt zés Já nos. Egy re töb ben
és több ször hall gat nak – ál la pí tot ta
meg –, hol ott a hús vét üze ne te ép pen
a már tai mon dat: „Test vé rem, a Mes -
ter itt van, hogy őszin tén meg valld
szí ved tit ka it, és add to vább má sok -
nak Is ten sze re te té nek hí rét.”

d MTI

„Mer jük ki mon da ni két sé ge in ket”
Hétfőn is húsvéti üzenetet hirdetett az elnök-püspök

b Egy re több hí vő ben tu da to sul, hogy az új év ez red ben új uta kon, új mód -
sze rek kel (is) kell hir det ni az evan gé li u mot. En nek egyik for má ja a kü -
lön bö ző saj tó ter mé kek  által, a rá dió- és té vé csa tor ná kon köz ve tí tett
is me ret ter jesz tés és hit mé lyí tés. Kü lö nö sen is je len tő ség gel bír nak a
te le ví zi ós is ten tisz te le tek. Bi zony ság er re a ProCh rist (az az „Krisz -
tu sért”) el ne ve zé sű evan gé li zá ci ós so ro zat, me lyet idén már ci us 30.
és áp ri lis 6. kö zött su gá roz tak a né met or szá gi Chem nitz vá ros egyik
sport csar no ká ból. A „mű sor” for ga tó köny ve arány lag egy sze rű:
ének- és ze ne kar kezd, utá na a lel kész mo de rá tor is mer te ti a nap köz -
pon ti gon do la tát, kö vet ke zik egy bib li ai ta ní tást kor sze rű en ér tel me -
ző ri port vagy szín da rab, az tán pe dig ma ga az ide hir de tés. Az ige hir -
de tő évek óta Ul rich Par zany né met evan gé li kus lel kész, aki hosszú
ide ig az ot ta ni Ke resz tény If jú sá gi Egye sü let (KIE) egyik ve ze tő je volt.
Van te hát „moz gal mi múlt ja” a pász tor nak, ami meg is lát szik, ér ző -
dik is pré di ká ci ó i nak he vü le tén.

f Folytatás a 3. oldalon

„Ha va la ki nem szá mol Is ten lé té -
vel, azt nem min den ér dek nél kül
te szi. Mert ha Is ten nincs, ak kor
fe le lős ség gel sem tar to zunk ne ki…”

A kezdet kérdései közelről
f 10. oldal
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Meg ér kez tem! – ad ják hí rül a vi lág -
nak örö mü ket az új szü lött cse cse -
mő ne vé ben bol dog és büsz ke szü -
lei. Mi lyen nagy kincs és cso da is az
élet! És a má sik, szin tén fel fog ha tat -
lan misz té ri u ma a lét nek: el ment.
Mi kor már nincs élet va la ki ben,
így szok tuk „szé pen” mon da ni.
Ami kor a gör bé ből egye nes lesz a
vo nal a szív hang mo ni tor kép er -
nyő jén, ami kor a pittye gő hang síp -
szó vá ala kul át, ak kor saj nos vé ge az
élet nek. On nan tól kezd ve a ha lál
vissza for dít ha tat lan ál la po tá ban
van az ad dig élet je le ket mu ta tó
em be ri lény.

Élet és ha lál kö zött a la i kus is kü -
lönb sé get tud ten ni. Annyi ra egy ér -
tel mű az is, hogy az élők kö zös sé ge
vá ro sok ban, fal vak ban, nyüzs gő, szí -
nes, han gos te rek ben, meg hitt há zak -
ban la kik, a hol tak pe dig csen des te -
me tők ben nyug sza nak. Ha lot ta ink
már csak sír fel ira tuk kal üzen het nek
az élők nek, mert vissza tér ni nincs le -
he tő sé gük. S kö zé jük csak tra gé di ák
szo mo rú út ján si et nek elő re egye sek,
e föl di lét be be le fá rad tan. 

Az éle tet szép, szí nes jel zők kel ír -
juk le, míg a a ha lál tól fé lünk, azt sö -
tét nek, hi deg nek, utunk vé gén ránk
vá ró ret te ne tes is me ret len nek lát -
juk. Mert „az élet él és él ni akar”, s
az em be rek dön tő több sé ge min -
dent meg is tesz an nak ér de ké ben,
hogy mi nél to vább él hes sen, s mi -
nél ké sőbb le gyen ta lál ko zá sa az el -
ke rül he tet len ha lál lal. Azt, hogy
va la ki élő ha lott, csak na gyon sú lyos
be te gek re mond juk, ba dar ság len -
ne egy élő ről azt ál lí ta ni, hogy ha -
lott, és őrült ség len ne azon gon dol -

kod ni: élek én egy ál ta lán? Az az,
de hogy is őrült ség… sőt…

Van ugyan is egy „tu dás”, amely
rend sze rünk be nem il lesz ke dő en
fény su gár ként ha tol szű kü lő pu pil lán -
kon ke resz tül ben sőnk mé lyé re, és
min dent fe lül ír, amit élet ről, ha lál ról
tud ni vé lünk. Ezt a fény su ga rat múlt
va sár nap haj na lán ün ne pel tük, s aki
be fo gad ta, an nak lel ké ben szét áradt,
azt me le gí ti, re ménnyel, bi za lom -
mal, hit tel töl ti fel. És rá kény sze rít,
hogy új ra gon dol junk min dent –
min dent, az ala pok tól kezd ve. 

A hús vét utá ni va sár nap jel le gé ből
adó dó an (Qu a si mo do ge ni ti – „mint
új szü lött cse cse mők”, 1Pt 2,2), va la -
mint a pré di ká ció alap igé je kap csán
olyan fo gal mak kal ta lál ko zunk, mint
élet, ha lál, íté let, örök élet, hin ni, hal -
la ni, el kül dő, Kül dött. A szom ba ti Be -
tes da-ta vi gyó gyí tás után Jé zust ül -
döz ni kez dik a zsi dók, mi re ő
hosszabb be széd del vá la szol. A min -
dig hang sú lyos ság ra uta ló „bi zony bi -
zony” be ve ze tő for mu la után kö -
vet ke ző két mon dat nemcsak azért
ne héz, mert az igaz sá gát ne héz el fo -
gad ni, ha nem azért is, mert az ige -
idők vál ta ko zá sa, múlt, je len és jö vő
idő sík ja i nak együt tes je len lé te to váb -
bi mon da ni va lót hor doz.

Szá mos al ka lom mal mond ja Jé zus,
hogy más a ha lál, mint a bio ló gi ai el -
mú lás, és a fel tá ma dás sem a vér ke -
rin gés új ra in du lá sát ígé rő – em be ri,
or vo si mód sze rek kel elő nem ál lít ha -
tó – cse lek vé se Is ten nek. Az üze net
vi lá gos: van út a ha lál ból az élet be. De
mi a ha lál, és mi az élet – ha nem az,
amit ezen írás el ső be kez dés ében
könnye dén tisz táz tunk? Csak nem

ránk vo nat ko zik ez a Jel ené sek köny -
vé ben fog lalt di ag nó zis: „az a ne ved,
hogy élsz, pe dig ha lott vagy” (3,1b)? 

Pe dig az vagy… amíg sze re ted és
cse lek szed a bűnt. Amíg sze re ted
mind azt, amit bűn nel tudsz meg sze -
rez ni. Amíg, bár hal lod, nem hal lod
meg az igét és a meg té rés re hí vó szót.
S nem hi szed a Krisz tust, az Atyá val
egyet, nem hi szed és nem fé led az íté -
le tet („krí zis”), csak föl di krí zi sek től
ret tegsz. Amíg nem adod át, nem te -
szed le min de ne det an nak a ke zé be,
aki től sok szo ro sát ka pod aján dé kul
mind an nak, ami ről va la ha is ál mod -
tál – mert be tölt a bé kes ség, a vi lá -
gos ság, a re mény, a cél lá tá sa. Ad dig
ha lott vagy, akár mi lyen né ven és
tiszt ség ben tar ta nak szá mon.

De él he tek, meg szü let he tek, új já -
szü let he tek, és mu tat ha tom en nek az
új élet nek a je le it. A je let, ame lyet lát -
va nem en gem, ha nem őt di csé rik, az
Éle tet: Jé zust. Ez a jel a sze re tet,
amely ből szám ta lan sok min den kö -
vet ke zik. Tett, szó, di na miz mus,
lük te tés. Sze ret ni – az élet leg na -
gyobb, leg iz gal ma sabb „ka land já -
ban” ré sze sül ni – va la mennyi ünk nek
van le he tő sé günk.

Hús vét örö mé ből nincs ki re keszt -
ve sen ki. Ahogy az íté let min den ki -
re vo nat ko zik – idéz zük csak a hit -
val lást: Krisz tus az Atya jobb ján ül,
és el jön ítél ni élő ket és hol ta kat –,

úgy a meg vál tás, a lel ki ha lot tak
élő vé szü le té se is min den kié, aki
hisz. Aki most él, arról sem, és aki
ben ne bíz va „ment el”, ar ról sem fe -
led ke zik meg a Fel tá ma dott.

Ha lál ból az élet re csak Krisz tus
tud át vin ni. Ő az, aki egye dü li ként át -
ment, és aki a ben ne va ló hit ál tal min -
ket is át visz. So la fi de, so la gra tia, so -
lus Ch ris tus: ez nem más, mint hogy
aki hall ja az igét, és hisz ab ban, aki el -
küld te Jé zust, an nak örök éle te van.

A re mény ség nem a jö vő re, ha nem
a most ra lett ki ter jeszt ve Krisz tus ál -
do za tá val. El jön az óra – ígé rik ne -
künk so kan. Vé get ér majd a gaz da -
sá gi vál ság. Jön nek jobb idők. Lesz
mun ka, meg él he tés, ti zen har ma dik
ha vi nyug díj, eu ró öve zet. A jö vő
nem csú szik be le azon ban a je len be:
éles a ha tár van és lesz kö zött.

Jé zus ígér: „…és az most van…” (25.
v.) Az Is ten Fia mond ja ezt, aki nem
ígé ret tel, ha nem ha lá lá val és fel tá ma -
dá sá val nyo ma té ko sí tot ta: ezért a
„most”-ért tör tént min den! Is ten
min den sze re te te, ere je, meg tisz tí tó
igaz sá ga most ada tik, a ha lá lon győz -
tes Úr ál tal.

Hall juk meg, mert hang zik az ő
sza va. Higgyük el, amit hal lunk, és
higgyünk ab ban, aki hoz zánk szól.

g K há ti Dó ra

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus, te
vagy az élet for rá sa: ké rünk, él tess
min ket is. Erő sítsd hi tün ket; lá tod, le -
bo ru lunk ke resz ted előtt, bű ne ink kel
hoz zád ki ál tunk. Tarts meg ke zed ben
ke gyel me sen, föl di éle tünk és az örök
élet min den nap ján. Ámen.

HÚS VÉT ÜN NE PE U TÁ N EL S Ő VA SÁR NAP QUA SI  M O D O G E NI TI    JN 5,2425

Az új élet most van
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Mint a múlt he ti be ha ran go zó -
ban ígér tük, ro va tunk e hét től
kezd ve új ra Can ta te né ven je -
lent ke zik. El ső so ro za tunk ban
egy nem ré gi ben meg je lent gyűj -
te ményt mu ta tunk be Ol va só -
ink nak.

Az Evan gé li kus is ten tisz te let – Gyü -
le ke ze ti li tur gi kus könyv (GyLK) egy -
há zunk hi va ta los éne kes köny vé nek ki -
egé szí tő kö te te. Az 1982-ben meg je -
lent Evan gé li kus éne kes könyv olyan
kö rül mé nyek kö zött szü le tett, ami kor
a szer kesz tés mun ká ját nem csak a re -
for má to ri teo ló gi ai örök ség és a szak -
sze rű ség sza bá lyai irá nyí tot ták, ha nem
az ak ko ri egy ház po li ti kai hely zet is
meg ha tá ro zó ha tást gya ko rolt rá.

Az az óta el telt jó ne gyed szá zad le -
he tő sé get ad ar ra, hogy ob jek tív mó -
don lás suk e gyűj te mény vi tat ha tat -
lan ér té ke it, de ko moly hi á nyos sá ga -
it is. Kö zös sé ge ink nek szük sé gük
van ar ra, hogy szak em be rek idő ről
idő re vé gig gon dol ják, ho gyan re a gál -
jon az élet vál to zá sa i ra az egy ház leg -
fon to sabb meg nyil vá nu lá sa, az is ten -

tisz te let. Ez az oka an nak, hogy idő -
ről idő re vál to zik va la mennyit az
ének kin csünk és az is ten tisz te le ti
ren dünk is.

A GyLK en nek a ter mé sze tes fo -
lya mat nak az ered mé nye. Meg fe lel
an nak az igény nek, hogy az éne kes -
könyv min den na pos hasz ná lat ra, ta -
nu lás ra is al kal mas könyv le gyen,
amely ma gya rá za to kat tar tal maz az
egy ház leg fon to sabb ta ní tá sa i ról, va -
la mint az is ten tisz te let fel épí té sé -
ről, az egyes ré szek, té te lek funk ci ó -
já ról. Bár mi lyen rend sze rint tart juk
is az is ten tisz te le tet, egy ál ta lán nem
mind egy, hogy a gyü le ke ze ti tag ak -
tí van, gon dol ko dó mó don vagy csu -
pán az ese mé nyek kel sod ród va vesz
részt a szer tar tá son. Az is ten tisz te -
let tu da tos meg élé se az evan gé li um
ala po sabb be fo ga dá sát és a hit el mé -
lyü lé sét se gí ti elő.

Al kal mas ez a kö tet a kö zös és egyé -
ni imád ság ra is, mert nagy szám ban
tar tal maz zsol tá ro kat: köz tu domá -
sú, hogy a Zsol tá rok köny ve a Bib lia
imád ság gyűj te mé nye, amely min den
élet hely zet ben se gít sé get je lent.

A GyLK ének re per to ár ja fel fris sít -
he ti az is ten tisz te le ti ének lést: a kü lön -

bö ző ko rok ból és mű fa jok ból vá lo ga -
tott éne kek és az új ének ver ses ren dek
bő ví tik vá lasz tá si le he tő sé gün ket.

Mos ta ni is ten tisz te le ti gya kor la -
tunk hoz ké pest ta lál ha tók köny -
vünk ben új don sá gok is, ame lyek
csak ak kor le het nek ün ne pe in ket, kö -
zös sé ge ink éle tét gaz da gí tó ér té kek -
ké, ha ala po san meg is mer jük és a
rend sze res hasz ná lat fo lya mán meg
is sze ret jük őket. Ez a ta nu lá si fo lya -
mat az is me re tek ben va ló gaz da go -
dás mel lett na gyon sok örö möt is je -
lent het. Eköz ben nyi tott ság ra és tü -
re lem re is szük sé günk lesz.

Va ló ban kin cses tár ez a könyv,
amely ben az is me rős for mák mel lett
sok ed dig is me ret len – és ezért az el -
ső ta lál ko zás kor min den bi zonnyal
ide gen nek és ne héz nek tű nő – résszel
is ta lál ko zunk.

A Can ta te ro vat azért vál lal ta a
GyLK be mu ta tá sát, hogy a té ma

iránt ér dek lő dő lel ké szek, kán to rok,
gyü le ke ze ti ta gok ne érez zék ma gu -
kat el ha gya tott nak eb ben az is mer -
ke dé si fo lya mat ban, és egy idő után
ma guk is al kal mas sá vál ja nak e könyv
nép sze rű sí té sé re.

A kö vet ke ző két hét ben a gyűj te -
mény lét re jöt té nek fo lya ma tá ról, a
kö tet fel épí té sé ről, rész le tes tar tal má -
ról ol vas hat nak. Ez után az Ének -
Kincs Tár cik ke i hez ha son ló an mu tat -
juk be a leg fon to sabb éne ke ket.

Zá rás ként, a hús vét utá ni el ső va -
sár nap ra is te kin tet tel kö vet kez zék
egy rész let a GyLK-ben is meg ta lál -
ha tó Krisz tus-di csé ret ből, amely akár
min den na pi imád sá gunk ká vál hat.

„Ál dott, aki jön az Úr ne vé ben: /
Jé zus Krisz tus, Is ten és Má ria fia, / aki
a po kol ra szállt, hogy szét tör je a ha -
lál bi lin cse it, / aki nek győ zel mét an -
gyal hir det te a sír nál, / aki meg mu -
tat ta ma gát a ke nyér meg tö ré sé ben,
/ aki meg di cső ült tes tén is hor doz za
a se be ket, / aki ve lünk kö nyö rög
ott, ahol mi a ne vé ben imád ko zunk.
/ Imá dunk és di cső í tünk té ged, Jé zus
Krisz tus, mert szent ke resz ted ál tal
meg vál tot tad a vi lá got.”

g Ecse di Zsu zsa

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
C ANTATE

Örök ké va ló Is ten, sze re tő mennyei
Atyánk! Ál dunk té ged, hogy egy -
szü lött Fi a dat nem hagy tad a ha lál -
ban, ha nem fel tá masz tot tad, és így
győ zel met arat tál a ha lál fe lett. Add
meg ne künk ke gyel me sen, hogy e
győ ze lem fé nye a mi éle tün ket is be -
vi lá gít sa, hogy ne csak az ün nep
ide jén, de azt kö ve tő en, a hét köz na -
po kon is a fel tá ma dott Jé zus Krisz -
tus vi lá gos sá gá ban jár junk. Kö nyör -
günk éle tet adó és élet újí tó ke gyel me -
dért, hogy ne a ha lált, ha nem va ló -
ban az éle tet szol gál juk. Tégy min ket
késszé és al kal mas sá min den jó ra.

Úr Jé zus Krisz tus, élet fe je del -
me, aki ön ma ga dat ad tad ér tünk a
ke resz ten, és fel tá mad tál meg iga zu -
lá sunk ra, ké rünk, áldd meg gyü le ke -
ze tün ket a te je len lé ted del. Te állj
most is kö zé pen, és irá nyítsd fi gyel -
mün ket ön ma gad ra, hogy rád fi -
gyel ve, be lő led él ve meg ra gad has suk
a min den nél na gyobb aján dé kot: az
örök éle tet.

Szent lé lek Is ten, áraszd ránk ke -
gyel me det, és szen telj meg min ket.
Té ríts a te uta id ra, ve zesd lép te in ket,
ve zesd gon do la ta in kat, sza va in kat,
tet te in ket, hogy iga zán krisz tu si ak le -
hes sünk.

Kö nyör günk, Urunk, evan gé li kus
egy há zun kért és min den Krisz tus ban
hí vő kö zös sé gért. Fi gyel mez tess bű -
ne ink re és mu lasz tá sa ink ra. Adj
mind annyi unk nak bűn bá nó és alá za -
tos szí vet. Se gíts, hogy egy más meg -
be csü lé sé ben hű en tölt hes sük be tő -
led ka pott szol gá la tun kat: az evan gé -
li um hir de té sé nek ál dott szol gá la tát.
Áldd meg egy há zi ve ze tő in ket, püs -
pö ke in ket és lel ké sze in ket, egy há -
zunk fel ügye lő it és min den tiszt -
ség vi se lő jét, gyü le ke ze te ink min den
tag ját: ki csi ket és na gyo kat, idő se ket
és fi a ta lo kat. En gedd, hogy Krisz tus
fel tá ma dá sá nak hí re va ló ban öröm -
hír ként tölt se be szí vün ket és gon do -
la ta in kat.

Kö nyör günk hoz zád ha zán kért és
né pün kért. Ne en gedd el fe lej te nünk,
hogy te a tör té ne lem nek is Ura vagy.
Se gíts meg ér te nünk, hogy min den
ter vünk és szán dé kunk csak úgy ve -
het he lyes irányt, ha a te igé den tá -
jé ko zód va és a te éle tet adó ke gyel -
med ből me rít ve fo gal ma zó dik és vá -
lik va ló ság gá. Őrizd és áldd meg ve -
ze tő in ket és elöl já ró in kat, hogy mun -
ká ju kat fe le lős ség gel és kel lő böl cses -
ség gel vé gez zék. Adj jó elő me ne telt
ma gyar né pünk nek és min den nép -
nek. Űzd ki lel künk ből a bé két len ség
hang ját, és adj bé két min den em ber -
nek. Adj erőt és hi tet, bá tor sá got és
tü rel met mind azok nak, akik a te jó -
aka ra tod sze rint igaz ság ra, egy más
meg be csü lé sé re és meg bé ké lés re tö -
rek sze nek. 

Kö nyör günk a be te ge kért és az el -
eset te kért, a hal dok ló kért és a gyá szo -
ló kért. A te vi gasz ta ló je len lé ted ad -
jon eny hü lést a fáj da lom kö ze pet te is.
Kö nyö rülj a ke reszt jük sú lya alatt ros -
ka do zó kon, ne pró báld őket ere jü kön
fe lül. En gedd, hogy ők is érez zék és
lás sák, hogy a te sze re te ted ve lük van,
és so ha nem hagy ja el őket. Ve zess
mind nyá jun kat föl di éle tünk út ján az
örök élet fe lé.

Mennyei Atyánk! A te vég te len ir -
gal mad ban bíz va ké rünk, hall gass
meg min ket, a mi Urunk Jé zus Krisz -
tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Hit alatt pedig ne az ember megszállottságát és álmait értsd, mint némelyek gondolják. Ezek, ha azt látják, hogy
az élet nem jobbul, és a jó cselekedetek sem következnek eztán, noha a hitről sokat hallanak és beszélnek, meg -
tévelyednek, és azt mondják: nem elegendő hinni, cselekedni is kell, ha jámborok és szentek akarunk lenni. Ezért
el hagyják az evangéliumot, és a maguk erejével olyan gondolatot alkotnak szívükben, amely azt súgja: hiszek. Ezt
tart  ják ők a valóságos hitnek. Hanem mert embertől származott költemény és gondolat, s ezt a szív mélye rögvest
megérzi, nem használ semmit, s a dolgot nem követi jobbulás.”

d Luther Márton: Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez
(Szita Szilvia fordítása)W W W . M Y L U T H E R . H U



A ma gyar or szá gi hely szí ne ken a hall -
ga tó ság ter mé sze te sen ma gya rul kö -
vet het te az adást. 

Ami kor fel mér tem az igényt kis -
vá ro som ban, ki de rült, hogy ez a
ProCh rist kü lö nös egy do log: csak -
nem min den egy há zi ve ze tő, lel kész
és gyü le ke ze ti ak ti vis ta tu dott ró la.
Ám a „tör té nel mi egy há zak” (mi cso -
da fel leng zős jel ző ez a csök ke nő
mértékű temp lom lá to ga tás tük ré -
ben!) vagy ezért, vagy azért, de
nem tar tot tak igényt er re a szol gá -
lat ra. 

Ne kem ere de ti leg az volt a ter vem,
hogy mű ve lő dé si há zunk ban min den
es te más és más le gyen a há zi gaz da.
Eb ben azon ban ők (már mint a „nagy
egy há zak”) nem kí ván tak part ne rek
len ni. Jöt tek vi szont öröm mel a „kis -
egy há zak”, jöt tek ének ka rok, jött a ci -
gány bib lia klub, és az in ter ne ten ke -
resz tül né met test vér vá ro sunk is be -
je lent ke zett… 

Az al kal ma kat meg hir det tük új -
ság ban, té vé ben, in ter ne ten, szó ró la -

po kon – aho gyan ezt kell. És vár tuk a
ven dé ge ket. Jöt tek: negy ven-öt ven-ki -
lenc ven – ez volt az es tén kén ti lét szám. 

Sok ez vagy ke vés? Töb bet vár tam.

De mert vi rág va sár nap csu -
pán hat va nan ül tünk a fő is -
ten tisz te le ten a több mint
két ezer lel ket szám lá ló evan -
gé li kus gyü le ke zet temp lo -
má ban, ta lán nem is volt ez
olyan rossz… Ennyi en ma -
rad tunk.

A kí sé rő ren dez vé nyek kö -
zül Solt vad ker ten a leg na -
gyobb att rak ció ta lán az in -
ter ak tív bib li a ki ál lí tás volt,
me lyet Kő sze gen, a ta va lyi
Szél ró zsa if jú sá gi ta lál ko zón
lát tam elő ször. Egy re for má -
tus teo ló gi ai ta nár, Bölcs föl di
And rás ál lí tot ta össze. Cél ja,
hogy mo dern esz kö zök kel
se gít sen meg is mer tet ni a
Szent írást. A fel ada tok rop -
pant ér de ke sek vol tak: pél dá -
ul rak juk sor rend be a Bib lia
köny ve it, ír junk hé ber be tűk kel, rak -
junk ki idé ze te ket, ké pe ket, hall gas -
sunk bib li ai té má jú ze né ket, nyom tas -
sunk iga zi saj tó prés sel ini ci á lét…

Bib li a ki ál lí tá sunk tíz na pos nyit va
tar tá sa alatt mint egy két száz gye rek

és fel nőtt vett részt a fog lal ko zá so kon
(képeinken), ame lye ket hit ok ta tók,
lel ké szek és óvó nők köz re mű kö dé sé -
vel tar tot tak a mű ve lő dé si ház dol go -

zói. Sok ez a vagy ke vés?… Nos,
Solt vad ker ten há rom száz gye rek jár
hit tan ra és if jú sá gi órá ra – a hét száz
is ko lás ko rú ból. Eh hez szá mít suk még
hoz zá a fel nőtt bib lia órá so kat! Von -
juk le a két száz ból azt a negy ven öt főt,
akik a he lyi fel nőtt gim ná zi u mi osz -
tá lyok ból jöt tek el! Igen, ennyi en
ma rad tunk…

Ér de kes volt né met or szá gi test vá -
ro sunk, Bo dels ha us en kis film je. Mi
meg örö kí tet tük, hogy megy ná lunk
a ProCh rist, ők meg azt, hogy ná luk
mi ként. Szü le tett te hát egy-egy,
nyolc-tíz per ces kis film, ame lyet az
in ter ne ten ke resz tül át küld tünk egy -
más nak és le ve tí tet tük. Ná luk (jó val
ki sebb vá ro si lé lek szám mel lett) száz -
negy ven-száz hat van em ber kö vet te
es tén ként a ve tí té se ket… 

Mi előtt va la ki (szo kás sze rint) – ki -
ok ta tó lag – vá la szol ni akar na majd
er re a cikk re, ta lán szá mol jon utá na:
ho gyan fes te nek az ada tok az ő köz -
vet len kör nye ze té ben?! És gon dol koz -
zunk el együtt egy újabb men tő öv-le -
he tő sé gen!

g Ifj. Ká posz ta La jos
mű ve lő dé si ház-igaz ga tó

(Solt vad kert)
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b Kruc hió Már ta, Ko vács Vik tor
és Vigh Ben ce ma gyar teo ló gus -
hall ga tók idén ta vasszal a Jo en su -
ui Egye te men ta nul nak cse re di -
ák ként. A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház elég ki csi – a la kos -
ság nak kö rül be lül há rom-négy
szá za lé ka tar to zik hoz zá. Mi -
lyen nek tű nik a finn lu the rá nus
gyü le ke ze ti élet egy ki sebb sé gi
egy ház kép vi se lő i nek a sze mé -
ben? – kér dez te finn test vér la -
punk, a Kirkkotie munkatársa.

– Az egyik szem be tű nő kü lönb ség
az, hogy a ma gyar evan gé li kus gyü -
le ke ze tek ben ál ta lá ban egy pap van,
és nin cse nek az egyes te rü le tek nek
kü lön mun ká sai. Itt Finn or szág ban ez
más képp van – mond ja Már ta. 

– Ma gyar or szá gon a pap csi nál
csak nem min dent, az is ko lai hit tan -
ok ta tást is ő vég zi. Az if jú sá gi mun -
ká ban ki emel ke dik a kon fir má ci ói
ok ta tás és a gyer mek tá bo rok. Gyak -
ran a pap né az, aki a finn or szá gi va -
sár na pi is ko lá nak meg fe le lő gyer -
mek-is ten tisz te le te ket tart ja. 

Kü lönb sé gek a ta nul má nyok ban
A ma gyar evan gé li kus egy ház nak sa -
ját is ko lái és óvo dái is van nak, me lyek
az 1990-es évek ben ke rül tek vissza az
ál lam tól az egy ház hoz. A teo ló gi ai kép -
zés is az egy ház ber ke in be lül tör té nik,
és alap ve tő en val lá sos jel le gű. 

– Ma gyar or szá gon fel té te le zik,
hogy aki teo ló gi át ta nul, az ké sőbb az
egy ház ban sze ret ne dol goz ni –
mond ja Vik tor. 

Finn or szág ban a teo ló gi át ál la mi
egye te me ken ta nul ják, és az ok ta tás
nem val lá sos jel le gű – a tu do mány és
a hit ha tá rát igye kez nek vi lá go san
meg húz ni. A ma gyar cse re di á kok
nem tud tak fo gal mat al kot ni en nek a
kü lönb ség nek a je len tő sé gé ről, mi vel
ke vés az an gol nyel vű teo ló gi ai kur zus. 

– Részt vet tünk a Jé zus Hol ly -
wood ban cí mű kur zu son, ta nul tunk

szá mí tó gép-hasz ná la tot, va la mint
finn nyel vet – me sé li Már ta. 

– És fut bal loz tunk – ne vet Ben ce.
A két fiú pa pi szol gá lat ra ké szül,

Már ta hit tan- és tör té ne lem ta nár
sze ret ne len ni. Már ta és Vik tor evan -
gé li ku sok, a pap csa lád ból szár ma zó
Ben ce pe dig me to dis ta. 

– A me to dis ták és az evan gé li ku -
sok Ma gyar or szá gon jó kap cso lat ban
van nak. Az evan gé li kus teo ló gi án
ta nu lok, mert a me to dis ták nak nincs
sa ját lel kész kép zé sük. Az egye te -
men van nak me to dis ta teo ló gi ai kur -
zu sok is – mond ja el Ben ce.

Is mer ke dés a gyü le ke ze ti élet tel
A jö ven dő egy há zi mun ká so kat na -
gyon ér dek li a finn gyü le ke ze ti élet.
Több ször részt vet tek a nol jak kai
temp lom va sár na pi úr va cso rás is ten -
tisz te le te in, ahol van an gol tol má cso -
lás. A vál to za tos gyü le ke ze ti élet ről
a Ta más-mi sé ken és a bib lia kö rök ben
sze rez tek ta pasz ta la to kat. Hir vi ran -
tá ban, egy if jú sá gi misszi ói tá bor ban
a misszi ói mun kán kí vül meg is mer -
ked het tek a lék hor gá szat tal és a lék -
ben für dés sel is. Ha ma ro san el lá to -
gat nak egy kon fir man dus tá bor ba,
amit kí ván csi an vár nak.

– A kon fir má ci ói ok ta tás ná lunk
az if jú sá gi mun ka hang sú lyos ré sze,
a fi a ta lok ti zen két-ti zen há rom éves
kor ban vesz nek részt raj ta. Ér de kes
lesz lát ni, ho gyan va ló sul meg ez itt. 

* * *

Ben ce, Vik tor és Már ta lel ke sen in -
dul tak Jo en su u ba cse re di ák nak, ami -
kor Vik tor Eras mus-ösz tön dí jat ka -
pott. Ben ce és Már ta is ve le tar tott.
Már ta már két éve is me ri Finn or szá -
got, az óta, hogy Hel sin ki ben ta nult
ösz tön dí jas ként. A finn–ma gyar teo -
ló gus cse ré nek nagy ha gyo má nya
van – az el ső ma gyar ösz tön dí ja sok
az 1920-as évek ben ér kez tek a Hel -
sin ki Egye tem re. 

g Vir pi Hyvä ri nen 
(A Kirkkotie március 4-i számából

for dí tot ta Dar vas Ani kó)

„A pap csi nál min dent”ProCh rist 2009 – ol dal né zet ből
f Folytatás az 1. oldalról

Le rá gott csont már a pénz ügyi, gaz -
da sá gi, glo bá lis vál ság. Csu pán az a
baj ve le, hogy sa ját bő rün kön érez -
zük, hogy tár sa dal mun k egé szét gyö -
ke re i ben érin ti, és las san úgy ta pad
min den na pi éle tünk re, mint fény hez
az ár nyék. Saj nos azt is lát nunk kell,
hogy mind Ma gyar or szá gon, mind
Ro má ni á ban a nagy, „meg vál tó” sza -
vak és tet tek el le né re csak na gyon se -
ké lyes, kap ko dó, si lány meg ol dá sok
kí nál koz nak, ha egy ál ta lán meg ol dá -
sok nak ne vez he tő ek.

Az el múlt he tek ben, an nak el le né -
re, hogy a vál ság és ke ze lé se el csé pelt
té ma ként hat, nagy ér dek lő dés sel
kí sér tem a Du na Te le ví zió He ti hír -
mon dó cí mű mű so rá nak adá sa i ban
Csá ky Zol tán szer kesz tő-ri por ter
be szél ge té se it a ma gyar köz élet több
ki emel ke dő sze mé lyi sé gé vel a vál ság
oka i ról, meg ol dá si le he tő sé ge i ről, a
ki út ke re sés ről.

A meg hí vot tak kö zött volt Fin ta
Jó zsef Kos suth-dí jas épí tész, Pa ta ki
Ág nes film pro du cer, üz let asszony,
Han kiss Ele mér szo cio ló gus pro -
fesszor, Vizi E. Szil vesz ter or vos,
aka dé mi kus, Gla tz Fe renc tör té nész,
aka dé mi kus, va la mint po li ti ku sok,
köz gaz dá szok, tár sa da lom ku ta tók,
mű vé szek. Jó volt hal la ni azt a kö zös
fel is me ré sü ket – amellyel, azt hi -
szem, so kan egyet ér tünk –, hogy
nem a gaz da ság vit te Ma gyar or szá -
got vagy a tér sé get vál ság ba, ha nem
a fe le lőt len, er kölcs te len po li ti zá lás. 

A be szél ge tő part ne rek ér ve lé sé ből
leg in kább az de rült ki, hogy a gaz da -
sá gi, pénz ügyi vál ság el ső sor ban egy

mé lyü lő mo rá lis, er köl csi vál ság nak,
egy min dent át fo gó tár sa dal mi vál -
ság nak a kö vet kez mé nye. A gát lás ta -
lan ság, az ön zés, az el tor zult men ta -
li tás és ma ga tar tás kul tú ra, a szi go rú -
an anyag el vű meg kö ze lí té se a dol gok -
nak és vi szo nyok nak, az élet lel ki di -
men zi ó i nak el vesz té se, a szem lé le ti,
ér zel mi de fi ci tek ve zet tek eh hez a ha -
tal mas rö vid zár lat hoz, ame lyet vál -
ság nak ne ve zünk.

Egy be hang zó fel is me rés, bár hon -
nan kö ze lí tet ték is meg a kér dést az ok
és oko zat össze füg gé sé ben, hogy az ok
gyö ke re a lel ki vál ság. Az a nagy bel -
ső vál ság, amely az em be rek lel ké ben
mint el ide ge ne dés, ma gány, szo ron -
gás, cél ta lan ság, a har mó nia hi á nya,
sze re tet len ség, bel ső krí zis tu dat nyil -
vá nult meg, ame lyet mi, ke resz té nyek
szé pen és egy sze rű en, de nem túl sza -
lon ké pe sen „bűn”-nek mon dunk.

Jó fel ten ni min den ki nek a kér -
dést: a po li ti kai és a be ígért „jó lé ti”
rend szer vál tás után hol is tar tunk a
„lel ki rend szer vál tás” te rü le tén? Ak -
tu á lis és jo gos a kér dés, mert a szel -
lem, a lé lek bel ső, át ala kí tó vál to zá -
sai sok kal las sab ban és fáj dal ma sab -
ban men nek vég be, mint a gaz da ság,
a jog rend szer vagy az in téz mény -
rend szer át ala ku lá sai.

A be szél ge té sek so rán ren ge teg jó
öt let is el hang zott, nagy sze rű mód szer -

ja vas la tok, esz kö zök, ame lyek he lye -
sen al kal ma zott po li ti ká val ki ve zet het -
né nek eb ből a meg ál lít ha tat lan nak
tet sző süllye dés ből. Töb bek kö zött
szó ba jött az új köz ok ta tá si kon cep ció,
amely ben sok kal na gyobb hang súlyt
kap na az is me ret át adás mel lett a ne -
ve lés is, az er köl csi sze mé lyi ség fej lesz -
tés; szó ba jött egy új tár sa dal mi ke rek -
asz tal igé nye, egy új, min dent át fo gó
re form prog ram meg írá sa és meg va ló -
sí tá sa. Te rí ték re ke rült a csa lád, a kis -
kö zös ség, a pe da gó gus tár sa da lom, a
ver seny szel lem, a lel ki-fi zi kai egész ség
kér dé se i nek ha tal mas tár há za. 

An nak el le né re, hogy a krí zis di ag -
nosz ti ka és krí zis te rá pia óri á si ar ze -
nál ját vo nul tat ták fel a be szél ge té sek
so rán, még is az volt az ér zé sem,
hogy va la mi na gyon fon tos do log ki -
ma radt az egész ből. Az elem zé sek,
ki ér té ke lé sek és meg ol dá si ja vas la tok
egyet len, szá mom ra igen lé nye ges
kér dést nem érin tet tek, ép pen azt,
ami a gyö kér kér dés: az Is tent.

Jó ide je fi gye lem, hogy a ma gyar -
or szá gi köz be széd ből ál ta lá ban hi -
ány zik az Is ten hez va ló vi szony, egy -
ál ta lán a spi ri tu á lis di men zió kér dé -
se. Nem tu dom, hogy in tel lek tu á lis
óva tos ság ból, el len ér zés ből, tu dat lan -
ság ból, a prog resszív meg fe lel ni aka -
rás kény sze ré ből-e, de az egész dis -
kur zus so ro zat ban szó ba sem jön a
hit, a val lás, az Is ten-kér dés, csu pán
az er ről va ló witt gen s tei ni hall ga tás,
el hall ga tás cin kos csend je. 

Lel kész, teo ló gus még vé let le -
nül sem vett részt eze ken a be szél -
ge té se ken. Cso dál koz tam is egy ki -
csit azon, hogy egy bi zo nyos ér tel -
mi ség úgy be szél a lel ki vál ság ról, az
élet, a lét lel ki di men zi ó já ról, a kö -
zös cé lok ról és kö zös ki út ter ve zés -
ről, a meg ol dás esz kö ze i ről, hogy
köz ben tel je sen meg fe led ke zik nem -
csak a tár sa da lom egyik olyan re le -
váns sze rep lő jé ről, mint az egy -
ház, de a transz cen den cia egész
kér dé sé ről is. Lé nye gé ben tü ne ti
ke ze lés sel sze ret né gyógyíta ni a
kró ni kus sá vált gyö kér be teg sé get. 

Az nem két sé ges, hogy ami lyen
mér ték ben ki tá gult az anya gi vi lág,
és fő sze re pet vin di kált ma gá nak a
po zi ti vis ta és uti li ta ris ta élet szem -
lé let, an nál in kább hát tér be szo rult
a transz cen den cia tar to má nya.
Még is Speng ler rel ér tek egyet, aki

sze rint a lát ha tó tör té ne lem nem
más, mint „for mát öl tött lel ki ség”. S
ha Nietz sche ki mond ta is, hogy Is -
ten meg halt, ar ra ta lán ő sem tu dott
vá la szol ni, hogy mi lesz az em ber -
rel Is ten nél kül.

Hogy mi is lesz az em ber rel ott,
ahol ha lott nak vé li Is tent, ott ma ga
a tör té ne lem ad ja meg a mél tó vá -
laszt. Ta lán min ket is mint be fe lé for -
du ló, bá tor ta lan, za vart hall ga tás ba
bur ko ló zó, sza lon ké pes sé günk re,
„meg fe le lő sé günk re” ké nye sen vi -
gyá zó egy há zat a vál ság ta lán rá éb -
reszt fel ada tunk ra, a szó lás bá tor
fe le lő ssé gé re.

Meg va gyok győ ződ ve ró la, hogy
a meg ol dás hoz igen is szük sé ges sé vá -
lik egy alap ve tő szem lé le ti pa ra dig -
ma vál tás, az Is ten ről szó ló köz be széd
vál la lá sa, ko mo lyan vé te le. Mert
mint Ham vas Bé la ír ja: „A nagy ha -
gyo mány nem ve szett el a tör té ne lem
so rán, a vál sá gos pe ri ó du sok ban fel -
szín re jut, ki tör a mély be szo rí tott -
sá gá ból. A je len ko ri em ber nek vissza
kell ta lál nia ősi alap ja i hoz, önnön
mély sé gé be… Is te né hez.”

Még egy szer a vál ság ról
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
L

E
I



4 e 2009. április 19. Evangélikus Életkeresztutak

b Ki lenc ve ne dik élet évét töl töt te
be már ci us 31-én. Ked di nap ra
be szél tük meg a lá to ga tást, és
Éva né ni – Bar tos né Sti asny Éva
– már na gyon vár. Be kí sér a
szo bá já ba, le ül tet ma ga mel lé, és
el kezd me sél ni, nem is kell kér -
dez nem.

Az asz ta lon gyö nyö rű vi rá gok, ke -
zé ben szü le tés na pi üd vöz lő ké pes -
la pok. Bol do gan mu tat ja, me lyi ket
me lyik volt ta nít vá nya vagy a le gen -
dás Bo gár ut cai gyer mek ott hon egy -
ko ri la kó ja küld te. S eze ken kí vül is
olyan sok min dent meg akar mu tat -
ni, ne kem akar aján dé koz ni, mert
szá má ra fon tos, hogy sen ki se ma -
rad jon üres kéz zel a ve le va ló ta lál -
ko zás után. Ha épp más „kin cset”
nem tud, hát ka ti ca bo ga ras kis cso -
kit ad a gyé mánt dip lo más pe da gó -
gus – ter mé sze te sen a Bo gár ut ca
em lé ké re…

S köz ben me sél. Ma gá ról, csa lád -
já ról, ta ná ri mun ká já ról, de új ra és új -
ra vissza ka nya ro dunk éle te egyik
leg fon to sabb sza ka szá hoz, a ró zsa -
dom bi vil lá hoz, an nak egy ko ri la kó -
i hoz és a szá má ra oly ked ves mun ka -
társ hoz, „fő nök höz”, lel kész hez,
Szteh lo Gá bor hoz.

A né hai lel kész 1944–45-ben har -
minc két ott hon ban több ezer ül dö -
zöttet búj ta tott. Kö zü lük negy ven -
öten – két és ti zen ki lenc év kö zöt ti -
ek, de leg in kább ka masz ko rú fi úk –
Bu da egyik leg szebb, de a fő vá ros ost -
ro ma kor az egyik leg ve szé lye sebb he -
lyen lé vő Bo gár ut cai vil lá ban ta lál -
tak me ne dé ket. Éle tü ket, min den -
nap ja i kat Éva né ni pa pír ra is ve tet te:
Há bo rú ban bé kes ség ben – A Bo gár
ut cai gyer mek ott hon la kó i nak cso dás

meg me ne kü lé se cí mű, na gyon ol vas -
má nyos, ugyan ak kor meg ren dí tő
vissza em lé ke zé sét 2005-ben je len tet -
te meg a Lu ther Ki adó.

Ülök ve le szem ben, és mi köz ben
hall ga tom őt, az jár a fe jem ben, mi -
cso da kü lön le ges élet áll e mö gött az
ál lan dó an op ti mis ta, a jó ügyért ál lan -
dó an ten ni aka ró asszony mö gött! Hi -
szen ő volt az, aki hu szon négy-hu -
szon öt éve sen né hány mun ka tár sá val
a „vál lán vit te” a gyer mek ott hont, a
má so dik vi lág há bo rú bom bá zá sai
kö ze pet te óv ták, gon doz ták, ne vel ték
a kis gyer me ke ket. Ne ki kel lett meg -
szer vez nie tél víz ide jén, 1945. ja nu ár
3-án éj jel, há rom óra alatt a tűz vo nal -
ba ke rült ott hon la kó i nak ki me ne kí -

té sét és át köl töz te té sét is. Hosszan le -
het ne még so rol ni a meg pró bál ta tá -
so kat és ve szély hely ze te ket. Ami kor
pe dig rá kér de zek, hogy nem félt-e

pél dá ul át men ni az ott hon nal szem -
ben lé vő né met pa rancs nok ság ra se -
gít sé get kér ni a meg szál ló ka to nák tól,
ő hal kan csak annyit fe lel: „Nem volt
ben nem fé le lem, az Is ten mind vé gig
ve lem volt.” S ahe lyett, hogy a ma ga
ér de me it so rol ná, már is is mét Szteh -
lo Gá bor ról me sél. Mert fon tos nak
tart ja, hogy mi nél töb bek hez el jus son
en nek a ki vá lasz tott em ber nek a hí -
re, le gyen so kak pél da ké pe.

Aki is me ri Éva né nit, vagy ol vas ta
a köny vét, biz ton mond hat ja: ő is az.

g Bo da Zsu zsa

Aki ren dít he tet len nyu gal mát
és bé kes sé gét fe lül ről kap ja

Szü le tés na pi látogatás Bar tos né Sti asny Évá nál
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Meg hí vó
Sze re tet tel vá runk min den kit a Ma gyar Evan gé li kus Ér tel mi sé gi Tár -
sa ság 2009. évi ta va szi kon fe ren ci á já ra. Hely szín: a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak föld szin ti ter me, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. Idő pont: áp ri lis 25., szom bat 10 óra és 12.30 kö zött. Tárgy:
Vita egy há zunk stra té gia ter ve ze té nek egyes kér dé se i ről.

PROG RAM
• 10.00: Meg nyi tóáhí tat – Itt zés Já nos el nök-püs pök
• 10.20: Misszió Ma gyar or szá gon és an nak tá mo ga tá sa. Elő adó: Győ -

ri Gá bor es pe res. Fel kért hoz zá szó ló: dr. Lér ánt Ist ván bio ké mi kus,
egye te mi ad junk tus. 

• 11.15: Az ön kén tes mun ká sok sze re pe az egy ház éle té ben. Elő adó: dr. Ko -
rá nyi And rás, a zsi nat lel ké szi el nö ke, az EHE do cen se. Fel kért hoz -
zá szó ló: dr. Vi dovsz ky Ist ván fi zi kus, igaz ga tó. 

• 12.15: Zá ró áhí tat – Ken deh K. Pé ter lel kész, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

Az in té ző bi zott ság

H I R D E T É S

• Ko vács Lász ló At ti la ad or go na kon cer tet áp ri lis 18-án, szom ba ton 18
óra kor a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me -
ző u. 12., tel.: 1/368-6118.). A mű sor ban J. S. Bach, Men dels sohn és Frank
mű vei han goz nak el.

• Áp ri lis 19-ére, össze gyü le ke zé sé nek nap já ra a Csil lag he gyi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a temp lom ba hí ve it és ba rá ta it. Dél -
előtt 10 óra kor az is ten tisz te le ten Ko vács Lász ló At ti la pré di kál. Dél -
ben ebéd re vár juk ven dé ge in ket. Dél után 14 óra kor ta lál ko zás a nyolc -
van éves Ká nyá di Sán dor ral.

Az egy ház köz ség min den al kal ma in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat jó
szív vel fo gad juk.

H I R D E T É S

A hó nap köny ve ak ció – április

Asztali beszélgetések 1.
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. Eredeti ára: 1750 forint.

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.

A Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány múlt
év ta va szán pá lyá za tot írt ki Tú -
róczy Zol tán és az 1948-as egyez mény
cím mel. A be ér ke zett pá lya mű is mer -
te té sé re a na pok ban – díj át adó ün -
nep ség ke re té ben – ke rült sor a bu -
da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ká pol -
ná já ban. Az ered mé nyes pá lyá zó -
nak, dr. Szász Er zsé bet nek a Tú -
róczy-ha gya ték Ala pít vány el nö ke -
ként ad ta át Itt zés Já nos püs pök az el -
is me rő ok le ve let és a pénz ju tal mat,
majd fel kér te a pá lyá zót, hogy rö vi -
den is mer tes se mun ká ját.

Az egyez ményt olyan idő szak ban
kö töt ték meg, ami kor a ha ta lom ra
ke rült kom mu nis ta párt – szov jet
min tá ra – a tel jes rend szer vál tás
meg va ló sí tá sát tűz te ki cé lul. 1948
nya rán el ér ték, hogy a par la ment
dön tött az egy há zi is ko lák ál la mo sí -
tá sá ról. Ez után egyez ség ről már
nem le he tett be szél ni, az ál lam dik -
tá tu mot ter jesz tett az egy há zak elé,
hogy ír ják alá. Tú róczy Zol tán püs -

pök ren de zett fel té tel rend szer ki -
ala kí tá sá ra tö re ke dett, olyan egyez -
mény meg kö té sé re, mely ben a sza bad
val lás gya kor lást, az egy há zak sza bad
mű kö dé sét, az is ko lai hit ok ta tást az
ál lam ga ran tál ja. Tár gya lá sa ik so -
rán ma xi má li san tö re ked tek a tör vé -
nyes ség fenn tar tá sá ra, az egyez mény
szö ve gét a zsi nat meg tár gyal ta és el -
fo gad ta. A do ku men tu mot Tú róczy
Zol tán püs pök és Mády Zol tán or -
szá gos fel ügye lő-he lyet tes ír ta alá.

A je len lé vők ér dek lő dés sel hall gat -
ták az elő adást a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház éle tét és mű kö -
dé sét je len tő sen meg ha tá ro zó egyez -
mény ről, és vet tek részt a re fe rá tu mot
kö ve tő be szél ge tés ben. Ér de kes szín -
folt ja volt a díj át adó ün nep ség nek,
hogy a hall ga tó ság je len tős ré szét Tú -
róczy Zol tán püs pök, va la mint Mády
Zol tán csa lád tag jai al kot ták. (A pá -
lyá zó, dr. Szász Er zsé bet ma ga is
Mády Zol tán uno ká ja.) 

g Te rei Gá bor

Át ad ták a Tú róczy-hagya ték
Ala pít vány pá lya dí ját

Elő ké szü let ben…

Cser há ti Sán dor: Pál apos tol nak
a ko rinthu si ak hoz írt má so dik le ve le

A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban ha ma ro san meg je le -
nik dr. Cser há ti Sán dor nak a Má so dik ko rinthu si le -
vél hez írt kom men tár ja. A je len leg zaj ló nyom dai
mun ká la tok vé gez té vel az Út a Könyv höz cí mű
kom men tár so ro zat leg újabb kö te te elő re lát ha tó lag áp ri lis vé gén már kap -
ha tó lesz a ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).

Gyü möl csö ző nek in du ló együtt mű kö dés kez dő dött az el -
múlt év őszén egy há zunk di a kó nai szol gá la ta és a ne u -
en dett el sa ui dia kó nia (hi va ta los ne vén Di a ko nie Ne u en -
dett el sau) kö zött. A ba jor or szá gi in téz mény több éve vég -
zi si ker rel a dia kó ni ai szol gá lat ban dol go zó mun ka tár -
sak to vább kép zé sét, a ta pasz ta la ti ta nu lás leg mo der nebb
esz kö ze i vel se gít ve. 

Mind két fél el kö te le ző dé sét bi zo nyí tot ta az is, hogy Itt -
zés Já nos dia kó ni á ért fe le lős ma gyar püs pök böjt har ma -
dik va sár nap já ra meg hí vást ka pott Her mann Schö n a u er
rek tor tól, a ne u en dett el sa ui dia kó nia ve ze tő jé től. Püs pö -
künk ige hir de té se a so ro zat össze ál lí tói ál tal meg adott tex -
tus, Mt 5,1–12 – Jé zus bol dog mon dá sai – alap ján hang -
zott el a ha gyo má nyos böj ti ige hir de tés-so ro zat ke re té ben.

Az is ten tisz te let után az ér dek lő dők kü lön is ta lál koz -
hat tak az ige hir de tő vel (képünkön) és az őt kí sé rő Bu da
An na má ri á val, egy há zunk dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze -

tő jé vel. A ma gyar ven dé gek az ige hir de tés sel, il le tő leg egy -
há zunk hely ze té vel és dia kó ni ai mun ká já val kap cso lat -
ban fel tett kér dé sek re vá la szol tak. 

g Buda Annamária felvétele

Több ez ren vet tek részt a nap szen te -
lé sen áp ri lis 8-án, szer da reg gel a je -
ru zsá le mi si ra tó fal nál.

A hu szon nyolc éven ként is mét lő -
dő szer tar tás al kal má ból kü lön le -
ges imát (Bir kat ha ha ma) mond tak el,
amellyel üd vö zöl ték, hogy a nap
vissza tér ab ba a zsi dó ha gyo mány
sze rint 5769 év vel ez előt ti ál la po tá -
ba, ami kor a vi lág ke let ke zett. Az idei
ün nep nek kü lön le ges je len tő sé get
adott, hogy egy be esett a zsi dó hús -
vét (pészah) szer da es ti kez de té vel.

Smú lik Ben Ru bi, a je ru zsá le mi
rend őr ség szó vi vő je el mond ta, hogy
mint egy har minc ezer hit hű zsi dó
to lon gott a si ra tó fal nál, és je len tős tö -
meg gyűlt össze a kör nyé ken is.

A si ra tó fal, más né ven nyu ga ti fal
Sa la mon – He ró des ál tal új já épí tett
– temp lo má nak meg ma radt ré sze,
a zsi dó val lás szent he lye. A fal
előtt imád koz va a hí vők kis pa pír -
da ra bok ra írt kö nyör gé se i ket csúsz -
tat ják a kö vek kö zöt ti ha sa dé kok ba,
hogy ké ré se ik egye ne sen Is ten hez
jus sa nak.

A zsi dó ha gyo mány sze rint – mi -
vel a na pok es tén ként kez dőd nek –
kedd es te te rem tet te meg Is ten a na -
pot, és ak kor mond ják a nap szen te lést,
ami kor kedd es té re vissza tér a nap ab -
ba a hely zet be, ahol a te rem tés kor volt.
Mi vel a nap fé nyét az ezt kö ve tő reg -
ge len, az az szer da reg gel le het lát ni, így
ek kor tart ják a szer tar tást.

A nap ál lá sa egy év és hat óra alatt
ér vissza min dig ugyan ab ba a hely -
zet be. Ez azt je len ti, hogy a má so dik
év ben 365 nap és 6 óra után ke rült
vissza a Nap új ra ab ba a po zí ci ó ba,
„aho vá a Te rem tő az el ső év ben el -
he lyez te”, ami így már nem kedd es -
té re, ha nem egy és ne gyed nap pal ké -
sőbb re esik.

Még egy év vel ké sőbb pén tek
reg gel hat óra kor ke rül ugyan oda a
nap, ezért hu szon nyolc év nek kell
el tel nie, amíg új ra kedd es té re ke -
rül te rem tés ko ri hely ze té be. A zsi -
dó val lás sze rint most 206. al ka lom -
mal „tért vissza a ter mé szet a kez -
de tek hez”.

g MTI

Nap szen te lés a si ra tó fal nál
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b Köz is mert, hogy a ha jó a ma ga
ke reszt ala kú ár bo cá val az egy -
há zak egy ség tö rek vé sé nek a jel -
ké pe. Az ál ta lá nos szim bó lu -
mon túl azon ban van egy kü lön -
le ges ha jó ja is – ne ve Born holm
– az öku me ni kus moz ga lom tör -
té ne té nek, amely 1964-ben
úszott ki Dá nia vi ze i ről az Észa -
ki-ten ger nem zet kö zi leg sza ba -
don ha józ ha tó hul lá ma i ra, hogy
ott egy má sik ha jó uta sa it fo gad -
ja, majd pe dig ott hont ad jon
egy eu ró pai egy há zi ta nács ko -
zás nak. 

A ro man ti kus ele me ket sem nél kü -
lö ző ese mény gyö ke re 1959 ja nu ár já -
ra nyú lik vissza. Ek kor jött lét re
ugyan is a dá ni ai Ny borg ben az Eu -
ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja, az a
fe le ke zet kö zi szer ve zet, amely a po -
li ti ka i lag, ideo ló gi a i lag és gaz da sá gi -
lag nem csak meg osz tott, ha nem szé -
les ak na me ző vel és dup la so ros szö -
ges drót tal – vas füg gönnyel – el is vá -
lasz tott eu ró pai nem ze tek össze tar -
to zá sát volt hi va tott mun kál ni a „ke -
resz tyén hit össze tar tó ere jé vel”. 

Öt ven év vel ez előtt egy há zunk
kép vi se lői – mint ala pí tó atyák – ott
vol tak e gyű lé sen, amely nek cí me így
hang zott: Eu ró pai ke resz tyén ség a
mai sze ku la ri zált vi lág ban. Az al té -
mák pe dig – egye bek mel lett – a kö -
vet ke zők vol tak: A ke resz tyén hit ta -
lál ko zá sa a mo dern tech ni kai tár sa -
da lom mal; A kons tan ti nu si kor vé -
ge…; A ke le ti or to do xia hoz zá já ru lá -
sa Eu ró pa kul tú rá já hoz a múlt ban és
a je len ben; A ke resz tyén örök ség és fe -
le lős ség kö zös ala pul szol gál-e az
eu ró pai egy há zak szá má ra?

Ezek a té mák mind az egy há zak
kö zöt ti egy sé get mun kál ták a meg -
osz tott vi lág ban. S az zal, hogy a kü -
lön bö ző fe le ke ze tek spi ri tu á lis egy -
sé gé re hív ták fel a fi gyel met, az Eu -
ró pát meg osz tó té nye ző ket csök -
ken te ni igyekeztek, az eu ró pai össze -
tar to zást pe dig min den te kin tet ben
konk ré tan kí ván ták szol gál ni.

En nek ér de ké ben és ér tel mé ben
kel lett „moz gó sí ta ni” a Born holm
cir ká lót is 1964-ben, ami kor a vas füg -
gönnyel szét vá lasz tott Eu ró pá ban a
de le gá tu sok szá má ra oly kor ne héz sé -

gek be üt kö zött a ki- és be uta zá si en -
ge dé lyek be szer zé se – kü lö nös te kin -
tet tel a ke let né met egy há zi kép vi se -
lők re. Ezért adott ott hont e ha jó a
nem zet kö zi vi ze ken a kon fe ren ci á nak.

Nem kell túl idős nek len ni ah hoz,
hogy em lé kez zünk, mi lyen ve szé -
lyek kel, ne héz sé gek kel járt, vagy ép -
pen mi lyen trük kö ket, ügyes ke dé se -
ket igé nyelt a kül föl di egy há zak kal,
egy há zi in téz mé nyek kel, gyü le ke ze -
tek kel vagy egy sze rű en Krisz tus ban
test vé re ink kel a kap cso lat tar tás. El uta -
sí tott út le vél ké rel mek ről, fel bon tott le -
ve lek ről, le hall ga tott te le fo nok ról, a
meg fi gyelt ség, a meg fe nye ge tett ség,
sőt kü lön fé le veg za tú rák ilyen-olyan
for má i ról me sél het nek azok, akik a
vas füg göny alatt, fö lött vagy hé za ga -
in ke resz tül a krisz tu si össze tar to zást,
szo li da ri tást, egy sze rű en a sze re tetet
kí ván ták gya ko rol ni. 

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci -
á já nak ke re te in be lül egy részt köz vet -
le nül meg in dul hat tak a teo ló gi ai esz -
me cse rék, az in téz mé nyes kap cso la -
tok, a test vér egy há zi se gély ak ci ók.
Ezek köz ve tet ten is jó ha tás sal vol tak
ál ta lá ban a gyü le ke ze ti kap cso la tok -
ra, ese tünk ben a hol land–ma gyar, a
né met–ma gyar, a sváj ci–ma gyar, a
svéd–ma gyar, a finn–ma gyar, a ma -
gyar or szá gi ma gyar – ha tá ron tú li
ma gyar kap cso la tok ra. E szer ve ze ten
ke resz tül to váb bá egy há za ink be -

kap cso lód hat tak az olyan em be ri
jo go kat vé dő, a hi deg há bo rú eny hü -
lé sét jel ző fo lya ma tok meg is me ré sé -
be, mint a hel sin ki, ké sőbb az EBESZ-
tár gya lá sok.

* * *

Az öt ve ne dik év for du ló évé ben száz -
hu szon öt pro tes táns és or to dox egy -
ház al kot ja az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á ját. A ta gok kö zött ter mé -
sze te sen ott van a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház, a Ma gyar or -

szá gi Bap tis ta Egy ház és a Ma gyar or -
szá gi Me to dis ta Egy ház is.

Az eu ró pai ideo ló gi ai, po li ti kai
és gaz da sá gi meg osz tott ság egé szen
mást je lent ma, mint öt ven év vel ez -
előtt. Az eu ró pai or szá gok több sé ge
tag ja az Eu ró pa Ta nács nak, amely az
alap ve tő em be ri jo go kat, je le sen is a
val lá si és kul tu rá lis ön ki fe je zés sok -
szí nű sé gét hi va tott ga ran tál ni, va la -
mint több mint fe le tag ja az Eu ró pai
Uni ó nak, amely – leg alább is elv ben
– a kö zös ér té kek és ér de kek men tén
hi va tott a nem zet ál la mok egy sé gét,
jó lé tét és bé ké jét ga ran tál ni. 

Mind ez zel együtt ma is krí zis ről
be szé lünk, amely nem csak gaz da sá -
gi. Az ér té kek krí zi se ott van a pénz -
ügyi és gaz da sá gi vál ság mö gött.
Hisszük, hogy sok prob lé ma meg ol -
dá sá hoz ál dá so san já rult hoz zá az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja az
el múlt öt ven év alatt, de ere de ti cél -
ja i nak több sé ge ma is ak tu á lis. Csak
a leg alap ve tőb bet em lí tem, ame lyet
az Öku me ni kus Char tá ban – az Eu -
ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
és az Eu ró pai Püs pö ki Kon fe ren ci -
ák Ta ná csá nak 2001-ben szü le tett
kö zös do ku men tu má ban – így ol va -
sunk: „Meg va gyunk győ ződ ve, hogy
a ke resz tyén ség spi ri tu á lis örök sé ge
Eu ró pa szá má ra a meg gaz da go dás -
nak és lel ke sült ség nek meg erő sí tő
for rá sa.”

* * *

Ezt az örök sé get ne künk kell meg je -
le ní te nünk a min den na pok ban, hi -
szen mi va gyunk az örö kö sök. Bár
ami att, hogy az eu ró pai al kot má nyos
szer ző dés ter ve ze te nem hi vat ko zik
er re az örök ség re, jo gos a pa na -
szunk, mind azon ál tal le he tő sé günk
és kül de té sünk van ar ra, hogy – az
im má ron ak na me ző- és vas füg göny -
men tes Eu ró pá ban – a ma gunk egy -
há zi kap cso la ta it min den te rü le ten
in ten zí veb ben él jük meg.

Szo mo rú je len ség pél dá ul az, hogy
het ve nes-nyolc va nas évek hez ké -
pest a test vér-gyü le ke ze ti kap cso la -
tok meg rit kul tak és meg erőt le ned tek.
Pe dig ke le ti és nyu ga ti hit test vé re ink -
kel most tud nánk csak iga zán tar tal -
mi együtt mű kö dést meg él ni an nak
ér de ké ben, hogy a mo dern és poszt -
mo dern Eu ró pá ban hi te le sen és ha -
té ko nyan te gyünk bi zony sá got Is ten
meg men tő és meg vál tó sze re te té ről,
amely meg je lent Krisz tus ban, el vé -
gez te tett a ke resz ten, és szí vünk be ol -
ta tott a Szent lé lek ál tal. 

Az öt ve ne dik év for du lós meg em -
lé ke zés meg kez dő dött Ny borg ben, a
dá ni ai ten ger par ti kis vá ros ban ez
év ta va szán, és Ly on ban foly ta tó dik
jú li us 15–21. kö zött Krisz tus ban egy
re mény ség re hí vat tunk el cím mel.
Er re a re mény ség re mind annyi an
meg hí vást nyer tünk. En nek kö zös,
tu da tos meg élé sé vel ra gad juk meg
Eu ró pa krisz tu si gyö ke re it, és te -
rem jük meg Eu ró pa krisz tu si gyü -
möl cse it.

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

Ökume ni kus ta ná csá nak fő tit ká ra

Egy ház és Eu ró pa
50 éve szol gál ja a kon ti nens egy sé gét az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT)
mély ag go da lom mal fi gyel te a je -
len le gi pénz ügyi és gaz da sá gi vi lág -
vál sá got, amely vi lág szer te a mun ka -
nél kü li ség, el adó so dás és sze gény ség
nö ve ke dé sé hez ve ze tett.

Elő ször is, ezt a vál sá got az EVT
nem csu pán pénz ügyi és gaz da sá gi
vál ság nak te kin ti, ha nem olyan vál -
ság nak, amely nek mo rá lis és eti kai
té nye zői van nak, ame lyek egy ide je
las san alá ás sák tár sa dal ma in kat. Egy
olyan kor szak ta núi va gyunk, amely -
ben a kap zsi ság vált a gaz da sá gi nö -
ve ke dés alap já vá. (…) Az EVT ki fe -
je zi ag go dal mát ez zel kap cso lat ban
1984 óta, ami kor fel hí vást tett köz -
zé egy er köl csi el vek re és tár sa dal mi
igaz sá gos ság ra épü lő új nem zet kö -
zi pénz ügyi rend szer lét re ho zá sa
ér de ké ben.

Hisszük, hogy is mét el jött az ide -
je a pénz ügyi és gaz da sá gi rend sze -
rek ilyen át ala kí tá sá nak, a min den ki -
re vo nat ko zó be csü le tes ség, em be ri
mél tó ság és szo ci á lis igaz sá gos ság
alap ján. (…) Sze ret nénk föl vet ni
olyan szem pon to kat, ame lye ket szá -
mí tás ba kell ven ni a je len le gi rend -
szer át ala kí tá sá hoz.

Amint a G20-ve ze tők meg ál la pí -
tot ták, ez a vál ság al kal mat adott ar -
ra, hogy együtt ele mez zük, ho gyan
hoz ha tunk lét re olyan rend szert,
amely nem csak fenn tart ha tó, ha -
nem igaz sá gos és er köl csös is. A
kor má nyok jel zik, hogy ha tá ro zott lé -
pé se ket fog nak ten ni a vi lág ke res let
élén kí té sé re és a pénz ügyi szek tor
sta bi li tá sá nak a fenn tar tá sá ra. (…) 

Úgy gon dol juk, hogy túl kell men -
ni a rend szer rö vid tá vú össze om lá -
sá nak meg aka dá lyo zá sán. Bá tor és
új in téz ke dé sek re van szük sé günk,
ame lyek meg ja vít ják ezt az igaz -
ság ta lan és er kölcs te len rend szert
an nak ér de ké ben, hogy a jö vő ben ne
for dul has son elő ilyen vál ság. Úgy
lát juk, hogy a je len le gi pénz ügyi és
gaz da sá gi in téz mé nye ket drasz ti -
ku san át kell ala kí ta ni ah hoz, hogy
el ke rül hes sük a vál ság meg is mét lő -
dé sét. Most ra di ká lis vál toz ta tá -
sok ra van le he tő ség, mert a nem zet -
kö zi köz vé le mény és az együtt mű -
kö dés irán ti el kö te le zett ség ked ve -
ző. Fel éb redt a kö zös fe le lős ség
szel le me. Azon ban ah hoz, hogy egy
ilyen át ala kí tás si ke res és fenn tart -
ha tó le gyen, ezt a vi tát az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek na pi rend -
jé re kell tűz ni. (…) 

Üd vö zöl jük és nagy je len tő sé gű -
nek tart juk azt a ja vas la tot, hogy lét -
re kell hoz ni a fenn tart ha tó gaz da -
sá gi te vé keny ség glo bá lis alap sza bá -
lyát, amely nek cél ja az, hogy egy sé -
ges szer ke zet ben sza bá lyoz za a glo -
bá lis gaz da ság sta bil, szo ci á li san ki -
egyen sú lyo zott és fenn tart ha tó for -
má ját. Eh hez hoz zá tesszük, hogy
en nek az alap sza bály nak er köl csi
ala po kon kell nyu god nia, és meg szö -
ve ge zé sé ben az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té hez tar to zó összes or -
szág nak részt kell ven nie. Még fon -
to sabb nak tart ják azon ban az egy há -
zak, hogy a vi lág sze gény ség el le ni
küz de lem re, az élel mi szer-vál ság ra
és az ég haj lat vál to zás ra ugyan olyan
fi gye lem for dít tas sék, mint a pénz -
ügyi össze om lás okozta károk mér -
sék lésére.

A fen ti ek alap ján en ged jék meg,

hogy az egy há zak ne vé ben kör vo na -
laz zak né hány ja vas la tot a G20
2009. áp ri li si lon do ni ta lál ko zó já ra
épp úgy, mint az Egye sült Nem ze tek
2009. má ju si plenáris ülésére.

1. Ez a vál ság jó le he tő ség a nem -
zet kö zi kö zös ség szá má ra ar ra, hogy
az Egye sült Nem ze tek égi sze alatt új
pénz ügyi rend szert te remt sen meg,
amely ben min den or szág és a ci vil
szer ve ze tek szé les kö rű rész vé te lé re
vol na le he tő ség. A G20-ta lál ko zó nak
te hát elő kel le ne ké szí te nie a kér dés -
nek az Egye sült Nem ze tek má ju si
köz gyű lé sén va ló tel jes kö rűbb meg -
tár gya lá sát.

2. El kell in dí ta ni az összes glo bá -
lis pénz ügyi és ke res ke del mi in -
téz mény de mok ra ti zá lá sá nak fo -
lya ma tát.

3. A fel ügye lő in téz mé nyek át ala -
kí tá sá val és meg erő sí té sé vel el kell
ret ten te ni a de sta bi li zá ló va lu ta spe -
ku lá ci ók tól.

4. Er köl csi leg és tár sa dal mi lag
igaz sá gos gya kor la tot kell ki ala kí ta -
ni, amely irá nyí ta ni tud ja a vi lág
pénz pi a ca it.

5. Lét re kell hoz ni a tő ke áram lás
és a tő ke szö kés nem zet kö zi, ál lan -
dó és kö te le ző el len őr zé si me cha niz -
mu sát.

6. Nem zet kö zi pénz rend szert kell
ki ala kí ta ni, amely a tar ta lé kok új
rend sze rén ala pul, be le ért ve a re gi -
o ná lis tar ta lék va lu ták meg te rem té sét
és meg szün tet ve az USA-dol lár je len -
le gi fö lé nyét.

7. Be kell til ta ni a zu g ala pít vá nyo -
kat és az olyan pi a co kat, ahol mér ge -
ző ter mé ke ket for gal maz nak el len őr -
zés nél kül.

8. Vé get kell vet ni az áru cikk-, el -
ső sor ban az élel mi szer- és ener gia -
spe ku lá ci ó nak olyan me cha niz mu sok
lét re ho zá sá val, ame lyek fi gye lik a
spe ku la tív ma ga tar tást.

9. Le kell rom bol ni az adó pa ra di -
cso mo kat, igaz ság szol gál ta tás elé
kell ál lí ta ni azo kat, akik ez zel spe ku -
lál tak (egyé ne ket, tár sa sá go kat, ban -
ko kat és pénz ügyi köz ve tí tő ket), és
lét re kell hoz ni egy nem zet kö zi adó -
szer ve ze tet az adó ver seny és adó ki -
ját szás el le ni küz de lem re.

10. Lét re kell hoz ni a gaz dag ság
meg osz tá sá nak új nem zet kö zi rend -
sze rét. (…)

11. El kell tö röl ni a tör vény te len
adós sá got és az el sze gé nye dett or szá -
gok el vi sel he tet len adó ter he it. Lét re
kell hoz ni egy de mok ra ti kus, el szá -
mo lás kö te les, tisz tes sé ges hi tel rend -
szert, amely a fenn tart ha tó és mél tá -
nyos fej lő dést szol gál ja.

12. Biz to sí ta ni kell, hogy ez a vál -
ság ne ve zes sen a sze gény or szá -
gok nak nyúj tott hi va ta los fej lesz té si
se gély (ODA) csök ken té sé hez, és a
mil len ni u mi fej lesz té si cé lok ra se
has son hát rá nyo san.

(…) Azt re mé lem, hogy meg fog -
ják fon tol ni eze ket a ja vas la to kat, és
hogy ta lál ko zó juk ra nem csak fel tö -
rek vő pi ac gaz da sá go kat fog nak meg -
hív ni, ha nem sze gény or szá go kat
is, hi szen eze ket még job ban érin ti
a vál ság. (…)

Fel ajánl juk imád sá ga in kat a konst -
ruk tív és si ke res ta lál ko zó ért.

Szí vé lyes üd vöz let tel: 
g Rev. dr. Sa mu el Ko bia

fő tit kár 
(Fordította: dr. Bó na Zol tán)

Le vél a G20 or szá gok hoz
a pénz ügyi és gaz da sá gi vi lág vál ság ról
b Az Egy há zak Vi lág ta ná csa le vél lel for dult – fő tit ká rá nak alá írá sá val –

a G20 or szá gok lon do ni ta lál ko zó já hoz. A le vél meg fon to lá so kat tar -
tal maz a je len le gi pénz ügyi és gaz da sá gi vál sá got il le tő en, fi gye lem -
be vé ve bib li kus szo ci ál eti kai szem pon to kat, il let ve fi gyel mez tet ve az
er köl csi kívánalmakra. A do ku men tu mot kis mér ték ben rö vi dít ve kö -
zöl jük. (A szerk.)

A Lep ra misszió kör ze ti jó té kony sá gi ren dez vényt tart
áp ri lis 19-én, va sár nap 16 óra kor Mis kol con, a te tem vá -
ri re for má tus temp lom ban („desz ka temp lom”). Ké pes
elő adás sal mu tat ja be a misszió mun ká ját Ja net Walm -
s ley, a Nem zet kö zi Lep ra misszió fej lesz té si igaz ga tó ja.
A nyi tó áhí ta tot Cso mós Jó zsef püs pök, a ren dez vény fő -
véd nö ke tart ja. Ze ne szá mok kal szol gál a Je ri kó fú vós -
együt tes.

* * *

A Lep ra misszió ta va szi csen des nap ját és nagy gyű lé sét
áp ri lis 20-án, hét főn 10 óra kor tart ja az új pes ti bap tis -
ta temp lom ban. Ké pes elő adás sal mu tat ja be a misszió
szol gá la tát Ja net Walm s ley, a Nem zet kö zi Lep ra -
misszió fej lesz té si igaz ga tó ja. A sze re tet ven dég ség gel
zá ru ló al ka lom ra, mely kö rül be lül 13 órá ig tart, min -
den kit sze re tet tel vár nak. (A temp lom cí me: 1043 Bu -
da pest, Kas sai u. 26., a met ró új pes ti vég ál lo má sá tól a
Mun kás ott hon ut cán öt perc gya log.)

H I R D E T É S

A semleges vizeken „szolgált” hajó – a Bornholm
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Ko nok kö vet ke ze tes ség gel üti fel Né -
meth Lász ló drá má i nak lap ja it Ud va -
ros Bé la – ez út tal mint mű vé sze ti ve -
ze tő –, hogy meg ál mo dott szín há zá -
nak szín pa dán, Schöpflin Ala dár
sza va i val szól va, „nagy írói szán -
dék” bon ta koz zék ki. Me rő kép zel gés
azt ál lí ta ni, hogy A két Bo lyai, a Ga -
li lei, a Nagy csa lád szín re vi te le után
most pusz tán a név von zá sa moz dí -
tot ta vol na a ren de zői aka ra tot, a VII.
Ger gely szín pad ra ál lí tá sát.

Né meth Lász ló szín há za – sok
kri ti ku sa ál lít ja – vol ta kép pen fel ol -
va só szín pad. A szí nész nem egyéb,
mint a né ző fá ra do zá sát át vál la ló,
okos és ér zé keny ér tel me ző, aki a
mes te ri me ta fo rá kat, szo kat la nul
gyö nyö rű jel ző ket és bra vú ros szer -
ke ze tű mon da to kat a re a lisz ti kus be -
széd mód med ré be te re li. A dog ma -
ti kus dra ma tur gia vé lel me zői ezek,
akik a nyílt szí ni üt kö zé sek és a nyers
cse lek vé sek hal ma zá ban is me rik csak
fel a tö ké le tes drá mát. Né meth kí sér -
le ti dra ma tur gi á ja csak rö vid ide ig volt
cél táb lá ja azok nak a kri ti kai vá dak nak,
ame lyek pa pír szín ház zá fo koz ták le
drá má it, Kár pá ti Au rél kri ti kus mo -
gul nak – aki „il le ték te len be ha to ló -
nak” mi nő sí tet te szín mű ve it – a sér -
té sét is el vi sel te, mert vé gül is a szín -
pad, szö vet ség ben az ér tő né ző tér rel,
mél tó fe le le tet adott a két ke dők nek és
el uta sí tók nak.

Mi ben rej lett a Né meth Lász ló-i új
dra ma tur gia lé nye ge? A drá ma iga -
zi szín pa da nem a vi lág, ha nem a lé -
lek; „az em be ri őrült ség, amely nem
haj lan dó sa ját ér de ke it fel fog ni”.

A VII. Ger gely cí mű drá ma 1937-
ben ke let ke zett, szín pad ra ju tá sá -
nak dá tu ma 1939. A pá pát – Né meth
Lász ló örö mé re és meg elé ge dé sé re –
Tí már Jó zsef ala kí tot ta. A mű vet
Né meth An tal, a kor leg jobb ren de -
ző je és szín há zi te o re ti ku sa a tíz
leg jobb ma gyar drá ma kö zé so rol ta. 

Meg le het, ez zel az igé nyes ér té ke -
lés sel a ha zai szín há zi vi lág nem tel -
je sen azo no sul ha tott, mert mél tat la -
nul ke vés al ka lom mal ke rül he tett
csak szín re a mű. En nek okát ta lán ab -
ban ke res het jük, hogy Né meth Lász -
ló nak ez a drá má ja – fra zeo ló gi á ját te -
kint ve – bo nyo lult. Tör té nel mi szá -

lai-uta lá sai né ha kö vet he tet le nek, a
fő sze rep lő pá pa jel le me, lel ki in dí té -
kai több fé le ren de zői ér tel me zést is
kí nál nak; egy há zi mél tó ság ról lé vén
szó csak óva to san le he tett vi lá gi gya -
kor lat ra ki ve tí te ni cse le ke de te it.

Na gyon le egy sze rű sít ve a VII. Ger -

gely az egy há zi és vi lá gi ha ta lom
pri má tu sá nak drá má ja. VII. Ger -
gely, a 11. szá zad leg je len tő sebb re -
form pá pá ja a ke resz tény ség lel ki
meg erő sö dé sét és egy sé gét az ál tal
sze ret te vol na biz to sí ta ni, hogy ha -
tal mát ki ter jeszt ve a vi lá gi ural ko dók -
ra, hű bé ri en ge del mes ség re kény sze -
rít ve a her ce ge ket és a nagy va gyo no -
kat fel hal mo zó, Ró má tól el sza ka dó
püs pö kö ket, ők majd Szent Pé ter
apos to lá nak pa lást ja alatt imád ják az
Is tent.

Ez a tör té nel mi szi tu á ció és csá bí -
tó kör nye zet in dí tot ta írás ra Né -
meth Lász lót, aki a his tó ri á ban nem
a csa tá ro zá so kat, a vél he tő en gya ko -
ri fi zi kai konflik tu so kat ra gad ta meg
a szé le sen fe szü lő té má ban, ha nem a
lel kek ben zaj ló vi ha ro kat.

VII. Ger gely re form tö rek vé se i nek
be vég zé se köz ben a leg lát vá nyo sab -
ban IV. Hen rik né met ki rállyal
ütközik össze, aki el len pá pa ság szer -
ve zé sé vel fe lel Ró ma re form ja i ra, de
a ki át ko zás in téz mé nye, amely VII.
Ger gely ne vé hez kap cso ló dik, meg -
hát rá lás ra kény sze rí ti, s Ca nos sa vá -
ra alatt tél idő ben, me zít láb, da róc ban
ese de zik bűn bo csá na tért, ame lyet a
pá pa es dek lő kör nye ze té nek ha tá sá -
ra meg is kap. Hen rik rút vissza vá gás -
sal to rol ja meg meg aláz ta tá sát. 

Az apos tol mind az in vesz ti tú ra -
küz de lem ben, az egy há zi mél tó sá gok
ki ne ve zé sé nek a jo gá ban, mind pe dig
a si mo nia (lel ki és egy há zi ja vak kal
tör té nő üz le te lés) vissza szo rí tá sá -
ban ve re sé get szen ved. Nem a túl erő
és a mély gyö ke ret eresz tő ér dek
mi att, ha nem – ahogy ma mon da -
nánk – a mód szer meg vá lasz tá sá nak
okán. A szel lem em be ré nek küz del -
me a „test em be re” el len esz köz be li
vál tást igé nyelt vol na.

Ger gely az Is ten ha tal má ra épí tet -
te „stra té gi á ját”. Kri ti ku sai nem vé let -
le nül ír ták: „A vi lág tör té nel mé nek ta -
lán egyet len alak ja sem ve tet te oda
ma gát ilyen szent hit tel és dé mo ni el -
fo gult ság gal, hogy a vér és erő szak vi -
lá gát a szel lem ha tal ma alá ves se…
Éle tét ő ma ga a ver gő dé sek és bu ká -
sok hosszú so rá nak érez te, s va ló ban
mint szám űzött halt meg. De vissza -
néz ve rá ez a bu kás csu pa győ ze lem.”

Az Evan gé li um Szín ház – kül de -
té sé hez hí ven – Né meth Lász ló en -
ge del mes szö ve gé ből egy tel je sen új
VII. Ger gely pá pát ál lí tott szín re.
Mint köz is mert, ez a drá ma erő sen
tör té ne lem hez si mu ló mű; a vi lá gi és
egy há zi ha tal mak küz del mei szá -

mos hely színt, ne vet, föld raj zi egy sé -
get vil lan ta nak fel, már-már a kö vet -
he tet len ség sza po ra sá gá val. A dia ló -
gu sok ve re tes el mél ke dé sek is, szük -
ség volt te hát olyan hú zá sok ra, rö vi -
dí té sek re, ame lyek át él he tő vé, kö vet -
he tő vé tet ték a cse lek mény sod rá sát. 

Mes te ri hú zás sal, tel jes je le ne tek
el ha gyá sá val, sze re pek össze vo ná -
sá val ott ma radt a né ző szá má ra egy
esen dő pá pa, aki nem dé mo ni an,
nem zsar no ki an, még csak nem is fa -
na ti ku san ra gasz ko dott Krisz tus igaz -
sá gá hoz, ha nem a jó ra szer ző dött
em ber tü rel met len sé gé vel.

Egy új, mo dern pá pát lát tunk
Bánffy György alá za tos meg for má lá -
sá ban? Igen! Az „üze nő fü ze tek” ol va -
sá sá ra haj la mos utó kor most egy
olyan pá pát hal lott és lá tott, aki biz -
to sí tot ta né ző it: „A drá ma iga zi szín -
pa da nem a vi lág, ha nem a lé lek.”
Bán ffy még az an ti hu má nus nak tet -
sző esz kö zö ket is hu ma ni zál ta, „pá -
pai sík ról” em be ri sík ra hoz ta le a
konflik tu so kat, né ha iró ni á val, más -
kor egész sé ges hu mor ral fű sze rez te
dik ci ó it. Az Evan gé li um Szín ház
pro tes táns szín pa dán a Pa ta ki And -
rás ren dez te VII. Ger gely nek az Is -
ten szol gá la tá ra ál do zott jó buz gal -
ma még bu ká sá ban is elő re mu ta tó
volt; ka pasz ko dó kat kí nált a ké sőb -
bi re for má ció hí vei szá má ra.

Fel fi gyel he tett a né ző az elő adás
ér de kes dísz le té re is. Ter ve ző je nem
sze re pel a szín la pon, pe dig a pá pai
lakó te re ket, a ca nos sai vá rat, Ró -
bert ki rály sal er nói pa lo tá ját meg je -
le ní tő fém lép cső, híd, a szín pa di

hát tért be töl tő or go na sí pok és a pá -
pa „ma gán szfé rá ját” je lö lő ima zsá -
moly egy mo dern szín há zi tö rek vés
já ru lé kai, amely ar ra kény sze rí ti a né -
zőt, hogy a drá ma kon cent rált ívé re
fi gyel jen.

Bán ffy György új sze rű pá pá ján

kí vül az Ot tó os ti ai püs pö köt ala kí -
tó Lé nárt Lász ló szép hang já ra, a pá -
pa irán ti hű sé gé nek hű vös, vissza fo -
gott meg je le ní té sé re ügyel he tett az
ér zé keny né ző, s ar ra a gyö nyö rű mo -
no lóg ra, amely az elő adás fény pont -
ja ként, a já ték vé gén hang zott fel, a
meg tört pá pa ár nyé ka mel lett; Já nos
evan gé li u má nak né hány so rá ra,
amely ar ról szól, hogy Krisz tus igaz -
sá gát sem mi lyen em be ri gyen ge ség
nem buk tat hat ja meg.

Áron Lász ló Hu gó ja a fran cia or szá -
gi clu nyi ko los tor re form esz mé it
kép vi se li. Azo kat a ta no kat, ame lye -
ket Ger gely is ma gá é nak vall, ám gya -
kor la ti meg va ló su lá suk mód sze rei
éket ver nek kö zé jük. Áron bölcs vi -
tá ban pró bál hat ni a tü rel met len
pá pá ra, ta ná csai, hit tu dó si „kor ho lá -
sai” ha tás ta la nok ma rad nak. Az ala -
kí tás fel tét len eré nye a „pe da gó gi ai”
at ti tűd okos al kal ma zá sa. 

Né meth Lász ló VII. Ger ge lye fel -
is mer ni vélt hi bá i val az ötö dik fel vo -
nás ban szem be sül. (Eb ben az elő -
adás ban a má so dik rész utol só előt -
ti je le ne té ben.) Des ide ri us apá tot
ké ri, ol vas sa fe jé re hi bás cse le ke de -
te it. Mu csi Sán dor Des ide ri u sa ezt jó
lel ki is me ret tel, kel lő ta pin tat tal meg
is te szi. Itt megint új don sá got ta pasz -
tal hat a né ző: VII. Ger gely az igaz -
mon dás ra nem a Né meth Lász ló-i
szi gor ral vá la szol, ha nem em be ri
esen dő ség gel; aki „túl mo hó volt a jó -
ban”, an nak imá ja sem ér het min dig
a cél ba – sum má zó dik a két egy há -
zi mél tó ság vi tá ja. 

Há rom női sze rep lő je is van a da -
rab nak. Ma tild tosz ká nai gróf nő,
Ág nes csá szár né, Hen rik any ja és
Ad el ha id, Hen rik anyó sa. A há rom
nő sze re pe ab ban me rül ki, hogy Ger -
gely cse lek vé si haj lan dó sá ga it erő sí -
tik, ám ez a sze rep kör a mód sze res
hú zá sok ál tal meg gyen gült. Ily mó -
don Bu zo gány Már ta (Ma tild), Bor -
báth Ot tí lia (Ág nes, Hen rik any ja) és
Vaj da Már ta (Hen rik anyó sa) pusz -
tán csak ha tá sos szín folt ja volt a
nagy ere jű elő adás nak. 

Ki sebb sze re pek ben ki mun kált,
ez ál tal ki tű nő tel je sít ményt nyúj tott
Far kas Ta más, Gyu rin Zsolt, Ré kai
Nán dor és Kár pá ti Ti bor. A dra ma -
tur gi a i lag in do kolt hú zás Né meth
Lász ló hu szon egy sze rep lő jé ből tí zet
sza bad sá golt, vi szont Di busz Fe renc
or go nis ta-ze ne szer ző ré vén – az ő
sze re pe az volt, hogy kö zép ko ri dal -
la mok ra ha ja zó or go na mu zsi ká val
szí nez ze, ka rak te res sé te gye az elő -
adást – gya ra po dott a fel lé pő gár da.

Hu ros An na Má ria jel me zei jel -
lem fes tők vol tak. Kü lön ör ven de -
tes, hogy a címszereplő tel jes pá pai
dísz ben je lent meg mind vé gig a szí -
nen; az idő, a kö rül mény, a hely szín
nem „öl töz tet te át”. Ez zel is ér zé kel -
tet ve azt a ren de zői tö rek vést, amely
„élet re ítélt”, szá za do kon át íve lő pá -
pát ho zott szín re, no ha a drá ma ez -
zel a mon dat tal zá rul: „Sze ret tem az
igaz sá got, gyű löl tem a mél tat lan sá -
got, ezért ha lok meg szám űze tés ben.”

g Pár kány Lász ló

VII. Ger gely
Né meth Lász ló tör té nel mi drá má ja az Evan gé li um Szín ház ban

To váb bi elő adá sok: áp ri lis 17.,
24., má jus 8., pén tek: es te 7 óra;
áp ri lis 19., 26., má jus 10., va sár -
nap: dél után 3 óra.

Jegy áru sí tás min den nap az
1/250-5338-as te le fon szá mon, il -
let ve hét fő, szer da, pén tek dél -
után 14–18 óra kö zött a Du na Pa -
lo ta por tá ján: 1/235-5500.
Jegy árak: 2800, 2400, 2000 Ft.
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Rajz pá lyá zat

gyerme kek nek –
2009

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz -
tá lya rajz pá lyá za tot ír ki Gyer me -
kek a Bib li á ban té ma kör ben.

A gyer me kek öt ka te gó ri á -
ban, kor osz tá lyon ként pá lyáz hat -
nak: óvo dá sok, 1–2. osz tá lyo -
sok, 3–4. osz tá lyo sok, 5–6. osz -
tá lyo sok és 7–8. osz tá lyo sok.
Minden pályázó legfeljebb
három rajzot küldhet be.

A raj zok A/4-es mé ret ben ké -
szül je nek. Hasz nál ha tó szí nes
ce ru za, filc toll, zsír kré ta vagy
fes ték. A lap hát só ol da lán sze -
re pel jen a ké szí tő ne ve, élet ko ra,
a mű cí me, il let ve a pá lyá zó lak -
cí me, gyü le ke ze te és az óvo da
vagy is ko la ne ve.

A pá lya mun kák be ér ke zé sé -
nek ha tár ide je: 2009. má jus 15. A
cím, aho vá a raj zo kat vár juk:
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá -
lya, 1450 Bu da pest, Pf. 21.

Az ered mény hir de tés a 4. or -
szá gos evan gé li kus gyer mek na -
pon lesz Al ber tirs án, az Al ber ti
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la tor -
na ter mé ben má jus 30-án.

Az or szá gos evan gé li kus gyer -
mek na pon a zsű ri ál tal leg jobb -
nak ítélt raj zok ból a tor na te rem
ga lé ri á ján ki ál lí tást ren de zünk.
Min den pá lyá zó nak ju ta lom jár,
és az egyes kor osz tá lyok ban az
el ső há rom he lye zett aján dék ban
ré sze sül.

To váb bi in for má ció Pál Ma ri -
et ta gyer mek- és if jú sá gi re fe -
rens től kap ha tó (te le fon: 20/824-
4454; e-mail: ma ri et ta.pal@lu -
the ran.hu).

H I R D E T É S

Köz gyű lé si
köz le mény

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let köz gyű lé se áp ri lis 24-én,
pénteken 10 órai kez det tel ülést
tart a Tót kom ló si Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter -
mé ben (5940 Tót kom lós, Lu -
ther u. 1.). 

Er re az al ka lom ra a Dé li Egy -
ház ke rü let köz gyű lé sé nek tag ja -
it sze re tet tel hív juk és vár juk.

Erős vár a mi Is te nünk!

Gáncs Pé ter püs pök,
Ra dos né Len gyel An na

egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

Egy ház ke rü le ti
sport nap

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let ben áp ri lis 24–25-én,
pén tek–szom ba ton is mét meg -
ren dez zük az egy ház ke rü le ti
csa lá di és sport na pot az Evan -
gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi
Gim ná zi u ma és Kol lé gi u má -
ban. Sze re tet tel hív juk és vár juk
a ki kap cso lód ni és spor tol ni
vá gyó csa lá do kat, gyü le ke ze ti
ta go kat. Je lent kez ni le het Si mon
At ti la is ko la lel kész nél áp ri lis
20., hét fő ig az aláb bi el ér he tő -
sé ge ken: e-mail: han gya22@free -
 mail.hu vagy te le fo non: 20/824-
3468. To váb bi in for má ció és a
je lent ke zé si la pok le tölt he tő -
ek az Észa ki Egy ház ke rü let
hon lap já ról.

H I R D E T É S
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Vall juk ezt so kan, de úgy tű nik,
egy re ke ve seb ben e ha zá ban. S
most nem egy vál ság je len ség ről
van szó, va la mi ről, ami újabb ho za -
dé ka a min den kit egy re mé lyeb ben
súj tó gaz da sá gi vál ság nak (pél dá ul
hogy drá gáb bak a köny vek, ezért
nem tu dunk ele get vá sá rol ni – ami
egyéb ként saj nos igaz). En nél ag -
gasz tóbb fo lya mat van most már ki -
mu tat ha tó, mér he tő stá di um ban a
szak em be rek sze rint: át ala ku ló ban
van nak az ol va sá si szo ká sok. Pon -
to sab ban a fel nőtt-tár sa da lom le szo -
kó ban van ar ról a szel le mi és lel ki
él ve zet ről, ame lyet egy könyv kéz -
be vé te le je lent.

Ol va som a mi nap az Új Könyv pi -
ac cí mű ki ad vány már ci u si szá má -
ban, hogy nyil vá nos ság ra hoz ták a
leg utób bi, 2005-ben ké szí tett „ol -
va sás ku ta tá si vizs gá la tok” ered mé -
nyét. Ilyet is vé gez nek ugyan is, tíz -
éven te, hogy az élet ezen – egye sek
sze rint nél kü löz he tet len, má sok sze -
rint fe les le ges, kö vet ke zés képp is me -
ret len – sze le té ről is meg szon dáz zák
a ma gyar tár sa da lom tag ja it. 

Ol va sunk-e te hát, és mennyit? (Itt
rög tön köz be ve tem: a mi nő ség és a
mennyi ség egé szen spe ci fi kus mó don
áll arány ban egy más sal a köny vek te -
kin te té ben, hi szen le het ke vés „jó” és
sok „rossz” köny vet ol vas ni, vagy
for dít va – de mit ér tünk egy ál ta lán
„jó” és „rossz” köny vön? Ami ne kem
„jó”, és „éle tem köny ve”, az más nak
eset leg nem mond sem mit… De így
van ez jól, ezért – is – ka land az ol -
va sás: meg ta lál nak min ket a köny vek,
és mi is ma gunk hoz vonz zuk őket.
Annyi ban ma rad junk még is, hogy
töb bet ol vas ni ha tá ro zot tan jobb,
mint ke ve seb bet.)

No de vissza tér ve a vizs gá latra,
en gem sok kolt a som más ered -
mény: „1964-ben a fel nőt tek 60 szá -
za lé ka azt mond ta, hogy éven te
leg alább egy köny vet el ol vas – ma

ugyan ennyi en, hogy egyet sem. A
könyv től va ló el tá vo lo dás az utób -
bi évek ben gyor sult föl: 2000-től öt
év alatt a fel nőtt né pes ség nyolc szá -
za lé ka szo kott le az ol va sás ról. A
vizs gá lat ide jén, 2005-ben a 15 éves
fi a ta lok 30 szá za lé ka funk ci o ná lis
anal fa bé ta volt – va ló szí nű leg 2009-

ben en nél né hány szá za lék kal töb -
ben azok.”

Azt még csak „ér tem”, hogy va la -
ki nem ol vas. Egyet sem. De kép ze -
le tem nem tud ja meg al kot ni az
„éven te egy köny vet ol va só” pro fil ját.
Mert hát mi ért is ol vas, aki – egy ál -
ta lán – ol vas? Bi zo nyá ra mert örö met
sze rez ne ki. Mert gye rek ként ott hon
is ezt lát ta. Mert egy se reg kér dé sé -
re gya kor la ti lag se hol má sutt nem ta -
lál vá laszt, mint a köny vek ben. Mert
olyan él mé nye ket nyújt szá má ra egy-
egy szép iro dal mi mű, ami lyen re
sem mi más nem ké pes. Mert, mert,
mert… az egész vi lág min den kin cse
ott van a köny ves pol co kon, csak ér -
te kell nyúl ni. 

A rend sze re sen köny vet ol va sók
kö zös meg ta pasz ta lá sa, hogy tisz tán
em lé kez nek rá: egy-egy szá muk ra
fon tos könyv mi kor, hol, me lyik élet -
sza ka szuk ban ér te el őket, és in dí tot -
ta el va la mer re. Jó, de né ha szo mo -
rú nosz tal gia er re a ré gi ön ma gunk -
ra vissza em lé kez ni, ha ugyan azt a
köny vet új ra ol vas suk. Hi szen az de -
rül ki, hogy nemcsak mi őriz zük a lel -
künk ben a köny ve ket, ha nem azok is
– min ket. De ez már va la mi olyan ti -
tok, amit ta lán nem is sza bad meg -
fej te ni.

Az ol va sás ku ta tás ki mu tat ta: „A jó
kor társ és klasszi kus iro da lom vissza -
csem pé szi a lel ki nyu gal mat, erő sí ti
a konflik tus tű rő ké pes sé get. Se gít
ki bír ni a na pi fe szült sé get, le csi tí ta -
ni az ag resszi ót, el ér ni, hogy dü -
hünk ben ne üvölt sünk vissza, és se
ma gun kat, se a kör nye ze tün ket ne
mér gez zük dur va ság gal…” (Az ol va -
sás a hosszabb élet tit ka? Új Könyv -
pi ac, 2009. már ci us.)

Április 23-án nyí lik a bu da pes ti
nem zet kö zi könyv fesz ti vál a Mil le ná -
ri son. Ar ra szá mí tok, hogy sok ki si -
mult, de rűs, su gár zó arc cal ta lál ko -
zom. Ott a he lyünk.

g K. D.

Le het él ni ol va sás nél kül –
de nem ér de mes…

b Az el múlt év nya rán nagy aján -
dé kot kap tak gyü le ke ze ti kó ru -
sa ink. Az ün nep éne ke cím mel
meg je lent Her bert Wulf kó rus -
gyűj te mé nye, mely az ün ne pek
és va sár na pok gra du ál éne ke it
tar tal maz za há rom szó la mú ve -
gyes ka ri fel dol go zás ban. Egy
nagy je len tő sé gű aján dék ese té -
ben nem árt idő ről idő re tu da to -
sí ta ni ma gunk ban, mi vel let -
tünk gaz da gab bak. Az a ve szély
is fenn áll, hogy so kan még nem
ér te sül tek e kot ta meg je le né sé -
ről, így hasz nál ni sem tud ják.
Ezért dön töt tünk úgy, hogy rö -
vid in ter jú ban be mu tat juk a
szer zőt és mű vét.

Her bert Wulf Ma gyar or szá gon élő
né met egy ház ze nész. Több nagy né -
met gyü le ke zet ben töl tött be kán to -
ri ál lást – amely ma gá ban fog lal ja az
or go nis ta és a kar na gyi szol gá la tot –,
va la mint ta ní tott a her for di egy ház -
ze nei fő is ko lán. A ma gyar egy ház ze -
né szek kö zül töb ben is ta nul hat tak
ná la Né met or szág ban és Ma gyar or -
szá gon egy aránt.

– Mi in dí tot ta ar ra, hogy be le kezd -
jen eb be a mun ká ba?

– Fe le sé gem mel, Kincz ler Zsu -
zsan ná val jó más fél év ti ze de Cin ko -
tán vég zünk kán to ri szol gá la tot. A
gyü le ke zet ének ka rá nak szük sé ge
volt éne kel ni va ló ra, mert a szó lam ará -
nyok mi att a négy szó la mú ve gyes
ka ri kot tá kat nem tud ták hasz nál ni.
Az elő ször csak né hány al ka lom ra

szó ló mun ka bő vült ki ké sőbb úgy,
hogy az egész egy há zi évet át fog ja.

– Mennyi ben más há rom szó lam -
ra har mo ni zál ni, mint a klasszi kus -
nak szá mí tó négy szó la mú ság ban?
Van-e kü lönb ség a két fé le har mo ni -
zá lás kö zött?

– Az el vek ben nincs kü lönb ség; a
szó lam szám el té ré se csak tech ni kai
kér dés.

– Mi lyen ezek nek a le té tek nek a
har mó nia vi lá ga? Ho gyan le het meg -
ta lál ni az egyen súlyt a klasszi kus
hang zás és az egyé ni stí lus kö zött?

– Ilyen hely zet ben a kor rekt har -
mo ni zá lás és a szó la mok könnyen
éne kel he tő sé ge, szép dal lam ve ze té -
se a cél, nem az egyé ni ség elő tér be
he lye zé se. Te hát nem klasszi kus ér -

te lem ben vett kom po zí ci ók ról, ha -
nem in kább al kal ma zott mu zsi ká ról
van szó.

A gyűj te mény a gra du ál ének-fel -
dol go zá so kat az éne kes köny vünk -
ben sze rep lő hang nem ben tar tal -
maz za. Nem csak a szop rán, ha nem
a töb bi szó lam is úgy van for mál va,
hogy a hang ter je del me ne le gyen
túl nagy – az alt kis g-től két vo na las
c-ig, a fér fi ka ri szó lam nagy G-től
egy vo na las d-ig –, te hát kis lét szá mú
és egy sze rűbb kó ru sok is bát ran
éne kel he tik!

– Ho gyan hasz nál juk ezt a kot tát?
– Ezek a fel dol go zá sok leg in kább

ar ra va lók, hogy al ter natim mó don,
vers sza kon ként a gyü le ke zet tel fel -
vált va éne kel jük, gaz da gít va és élén -
kít ve az is ten tisz te let li tur gi á ját. Ez
ala po sab bá te szi az evan gé li um be -
fo ga dá sát is, mi vel az igé nyelt na -
gyobb kon cent rá ció mi att min den ki
job ban fi gyel a szö veg re.

– Ter vez-e ha son ló nagy sza bá sú
mun kát, amellyel az is ten tisz te le tek
li tur gi kus ze né jét gaz da gít hat juk?

– A há rom szó la mú ko rál könyv már
el ké szült, és hasz ná lat ra vár. Ha más -
ra is igény mu tat ko zik, ké szen ál lok rá!

* * *

Ilyen bá to rí tás után meg ra ga dom
az al kal mat, hogy köz zé te gyem az
„igény lis tát”. Elő ször a kó ru sok nál
ma rad va: szük ség vol na két szó la mú
fel dol go zá sok ra is, egy ne mű ka ri,
de szük ség ese tén ve gyes kar ban is
meg szó lal tat ha tó té te lek kel.

Az or go nis ták ra is gon dol va: hasz -
nos vol na egy in to ná ci ós gyűj te -
mény azok hoz az éne kek hez, ame -
lyek nek nem igen van iro dal muk (te -
hát ki emel ten az ér té kes ré gi ma gyar
dal la mok cso port já hoz és né hány
újabb ének hez).

Kö szön jük a kéz be ka pott ér té kes
gyűj te ményt, és nyi tot tan vár juk a jö -
vő ben szü le tő mű ve ket!

g Ecse di Zsu zsa

Az ün nep éne ke
Be szél ge tés Her bert Wulf egyházzenésszel

Her bert Wulf: Az ün nep éne ke – Há rom szó la mú ko rá lok ve gyes kar ra.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2008. Ára 900 fo rint, öt pél dány fö lött 750 fo -
rint/db. Meg ren del he tő: Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet, 2151 Fót, Ber -
da Jó zsef u. 3. Te le fon: 27/538-306, 27/358-060, drót pos ta: kan tor ke p -
zo@cit ro mail.hu

* * *

Má sik öröm hí rünk: a kán tor kép ző hon lap ja – http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu – új ro vat tal gaz da go dott Egy ház ze nei se géd anyag né ven. Itt a kö -
zel gő va sár na pok és ün ne pek éne ke i hez kap cso ló dó könnyebb ko rál elő -
já té ko kat és kó rus mű ve ket adunk köz re, ez zel se gít ve a kán to rok igé nyes
ké szü lé sét és az is ten tisz te let mél tó ün nep lé sét.

Es ti ol vas mány. „A sem mi be ír ni,
csak ugyan le he tet len. De ki nek
akarsz ír ni? Az or vo sod nak, vagy a
sar ki tra fi kos nak?” Má rai te szi föl
eze ket a kér dé se ket 1950-es nap ló já -
ban. Ir tó zom én is az üres ség től,
ami be sok szor be le hull a mun kám.
De pró bá lom le küz de ni. Min den
iga zi, vég ze tes üze ne tet a sem mi be ír -
tak, aho gyan Szent Fe renc, Lao-ce
vagy Ham vas Bé la tet te a leg ne he -
zebb idők ben.

Ré gi sza vak. If jú sá gom sza vai: „Ha -
za” és „bol dog ság” a mai élet vö rös
lúg já ban el vesz tet ték ér tel mü ket.
He lyük be má sok ke rül tek: „ha zug -
ság”, „csa lás”, „tol vaj lás”, „sztrájk”,
„gaz da sá gi vál ság” stb. Cse kély a va -
ló sá gos le he tő sé ge an nak, hogy bé -
kés úton ren de ződ nek gond ja ink,
hogy Ma gyar or szág meg me ne kül az
őr lő na pok ban. Ilyen kor kér de zem
ma gam tól: ve zet-e út a jó em be rek -
hez? Van-e még Ha za? Meg őr ző
nyelv? Ta lán van. Meg hal lom hí vá sát.
De mű velt ség és er kölcs már nem lé -
te zik a szó iga zi ér tel mé ben. Öreg
emig rán sok, 1956-os me ne kül tek
mond ják: ha za jöt tünk meg hal ni,
mert él ni itt nem tud tunk!

Szám ve tés. Szá mot kell vet ni hely -
ze tünk kel, akár mi lyen fá jó is. Mit hoz
a hol nap? Csak a Gond vi se lés se gít -
het. És se gí te ni fog, eb ben hi szek
most, a leg na gyobb re mény te len -
ség ben!

Hang ver seny. A zsú folt kö zön ség
kö zött idős höl gyek. Né zik egy mást,
majd az ezüs tö sebb ha jú meg kér de -
zi: „Nem is mersz meg?” Té to va vá -
lasz: „Rém lik. De nem tu dom.” Mo -
so lyog va fe lel a sze líd ar cú: „Együtt
jár tunk az óvo dá ba. Kiss Ma ri ann.” A
má sik ar ca is fel ra gyog: „Te len nél
az?” Ámul doz nak mind a ket ten a te -
rem vé gé ben. És nem győz nek be tel -
ni egy más sal. Idé zik a ré gi szép idő -
ket, a ked ves tár sa kat; még a be ce ne -
ve ket is pon to san tud ják. Szo mo rú -

an is mét lik, a negy ven két paj tás ból
csak ők ket ten él nek!

Né met bör tön szál ló. Egy élel mes
vál lal ko zó szál lót ala kí tott ki a volt
kom mu nis ta fog há zak ból. Óri á si si -
ker. Van itt ren des szo ba is, nász uta -
sok nak lu xus lak osz tály. De a leg ka -
pó sab bak a szűk cel lák. Ahol át le het
érez ni a zsar no ki ha tal mat. Ezt ké rik
leg töb ben, egy éj sza ká ra öt ven eu ró.
(Per sze a ve rő le gé nyek hi á nyoz nak,
ak kor az ar cok ra fagy na a mo soly, ak -
kor meg sej te nék a ven dé gek, mit
ért az em ber élet.)

Su-la-ce. Kis köny vé ben, a Reg ge li be -
szél ge tés ben egy gyö nyö rű sort ta lá -
lok: „A mes ter sza va it, mint tört
cse re pet, szor gal ma san össze rak -
ták.” Szép meg fo gal ma zás. Így kel le -
ne ten nem ne kem is, hall gat ni az em -
be ri pa na szo kat, gon do kat, rak ni
egy más mel lé az új és új gon do la to -
kat. Ta lán egy szer össze áll meg lo pott
és ki fosz tott éle tünk.

Ma dár für dés. Az ab la kunk ba ki -
tett ete tő höz min den reg gel el jön egy
cin ke. Előbb meg für dik a la pos ita -
tó ban tö ré keny szár nyá val csap kod -
va, az után nap ra for gó ma got vá lo gat.
Füttyö get, vagy is meg kö szö ni a na -
pi fi gyel met és se gít sé get. És ami rit -
ka erény egy só haj nyi tol las lab dá nál,
tár sa i nak is szól, hogy itt, en nél az ab -
lak nál friss vi zet és élel met le het ta -
lál ni. Jut min den ki nek, csak be kell
tar ta ni az ér ke zé si sor ren det.

Ka zin czy. Egy re ke ve seb ben is me rik,
ta lán csak egy-két pro fesszor tud ja,
ki volt ez a kü lö nös, so vány ar cú fér -
fi. Kas sai pol gár, aki bör tön cel lá já ban
vé ré vel ír ta be po ro so dott ver se it és
nap ló ját. Ve re ke dett Ber zse nyi vel,
aki ne ki kö szön het te a ta nu lást és a
sú lyos köl te mé nye ket. És ne ki kö -
szön het jük mi a tü ne mé nyes pil la na -
tot: kö pe nyé ből bújt ki a csil lag fé nyes
ma gyar iro da lom. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok

A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár ja
ked ves vá sár ló it a XVI. bu da pes -
ti nem zet kö zi könyv fesz ti vá lon!
Idő pont: áp ri lis 23–26. Hely szín:
Bu da pest II. ker., Mil le ná ris, Jövő
Há za, föld szint 47. stand.
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Feb ru ár 10. és jú ni us 29. egy aránt ál -
la mi ün nep, Pé ter-Pál nap já hoz or -
szág szer te a nyár leg na gyobb fes tá -
ja, a L-Im nar ja ara tó fesz ti vál is kap -
cso ló dik. A ka to li kus val lás a Mál tai
Köz tár sa ság ban ugyanis ál lam val -
lás, és ott jár tunk kor még a fel sza ba -
dult far san gi han gu lat ban sem si ke -
rült ta lál nunk sen kit (még a fi a ta lok
kö zött sem), aki ki fo gá sol ta vol na az
ál lam és egy ház ilye tén szim bi ó zi sát.
Nem mint ha a „min ta vé tel” meg fel -
leb bez he tet len kö vet kez te té sek re jo -
go sí ta na, de az ál ta lunk kér de zet tek
több sé ge tör té ne te sen ab ban sem
ta lált ki vet ni va lót, hogy – uni ós nor -
ma ide, uni ós jog har mo ni zá ció oda
– a szi get or szág ban gya kor la ti lag
mind má ig ti los a vá lás. „Nem gon do -
lod, hogy ez össz hang ban van a Bib -
lia ta ní tá sá val?” – mo soly gott vissza
a Her i tage Mal ta saj tó osz tá lyá nak
mun ka tár sa. Hang já ból ki ér ző dött
ugyan né mi ma lí cia, de azért az akk -
re di tá ci ós le ve let a Pro tes táns Új ság -
írók Szö vet sé gé nek iga zol vá nya alap -
ján is kész sé ge sen ki ál lí tot ta ma -
gyar kol lé gá já nak. Ar ra a kér dés re
azon ban, hogy még is hol lel het jük fel
Pál apos tol nyo mát eb ben a mind -
össze 316 négy zet ki lo mé ter nyi or -
szág ban, rö vi den csak ennyit mon -
dott: „Min de nütt.” 

És va ló ban: a (Szent) Pál irán ti tisz -
te let bi zo nyí té kai nem csak min den
te le pü lé sen, de úgy szól ván min den
ut ca sar kon szem be öt le nek. Köz te rü -
le tek ne ve, köz té ri szob rok, dom bor -
mű vek tu cat jai hir de tik a té rí tő em -
lé két – egy (lu the rá nus) lá to ga tó
akár úgy is ér zé kel he ti, hogy kul tu -
sza Szűz Má ri á é val ve tek szik. Az
ará nyok más kü lön ben nem szo kat -
la nok: a né pi val lá sos ság meg annyi
tár gyi-épí té sze ti ki fe je ző dé se el ső
ren den azért a Meg vál tó ba ve tett hit -
ről ta nús ko dik. 

A kö vér nők temp lo mainak titka
Hogy a po gá nyok apos to lá nak ér ke -
zé se előtt mi lyen kul tusz nak hó dol -
tak a szi get la kók, azt nem tud juk, jól -
le het a kér dés mind má ig élén ken fog -
lal koz tat ja a tör té né sze ket. Mál tán és
a köz tár sa ság te rü le té ből 67 négy zet -
ki lo mé tert ma gá é nak tud ha tó má sik
la kott szi ge ten, Go zón ugyan is a
tör té ne lem előt ti idők ből is szo kat -
lan ép ség ben ma radt fenn vagy egy
tu cat – vél he tő en szak rá lis cél lal ál -
lí tott – kő épít mény. Ezek az oly kor
húsz ton nát is nyo mó kő töm bök ből
álló me ga li ti kus temp lo mok mind
Krisz tus előtt 3600–2500 kö zött
épül tek, így lé nye gé ben a vi lág leg -
ősibb – ma is lát ha tó – sza ba don ál -
ló épít mé nyei! Csak épp – mond juk
– a majd fél év ez red del ké sőbb épült
egyip to mi pi ra mi sok kal el len tét ben
sem épí tő ik ről, sem funk ci ó juk ról
nem tud ni sem mi bi zo nyo sat. Dél ke -
le ti tá jo lá suk a té li nap for du ló val

va ló kap cso la tot va ló szí nű sít, per sze
sej té sek ből és te ó ri ák ból nincs hi ány.
Ezek egyi két a val let tai Or szá gos
Ré gé sze ti Mú ze um ban rög tö nöz te
szá munk ra egy brit tu ris ta, aki a
temp lo mok ból szár ma zó – ter mé -
keny ség kul tusz ra is uta ló – szob rocs -
kák lát tán meg je gyez te: „Ezek a
temp lom épí tők a nők ről azért tud -
hat tak va la mit…”. 

A hölgy tár sa ság ban nyil ván ál ta -
la sem han goz ta tott bon mot hu -
mor ér té két az a kö rül mény ad ja,
hogy bár a tíz cen ti mé te res től élet -
nagy sá gig for má zott szob ro kon a
nő i es ido mok (csí pők és keb lek) mé -
re te arány ta la nul hang sú lyos, ad dig
e kö vér nők több sé gé nek a nya kán
nincs fej. En nek a sa já tos „mű vé szi ki -
fe je zés mód nak” az ér tel me zé sét va -
ló já ban az ne he zí ti, hogy a nya kak -
ban min den eset ben ki váj ták a he lyét
a fej nek, ám a nyak ba il lő, kü lön for -
má zott fe jek az ása tá sok so rán csak
el vét ve ke rül tek elő…

Mál tát egy kor va ló szí nű leg föld -
nyelv kö töt te össze a tő le ma már
mint egy ki lenc ven há rom ki lo mé ter -
nyi re „el tá vo lo dott” Szi cí li á val. A szi -
get leg el ső (Kr. e. 5200-ból fel tárt) tár -

gyi em lé kei is a szi cí li ai föld mű ve lők
új kő ko ri cse rép edény-tö re dé ke i vel
ro ko nít ha tók. Ám hogy kik hoz ták ide
a me ga li ti kus temp lo mok épí té sé nek
kul tú rá ját, il let ve a kö vér nők kul tu -
szát, az ta lán mind örök re rej tély ma -
rad. (Az effé le tit kok iránt ér dek lő dők -
nek min den eset re ér de mes fel je gyez -
ni ük leg alább Tar xi en, Ha gar Qim és
a go zói Ggan ti ja ne vét. Mind kö zül ez
utób bi a leg ősibb temp lom, ame lyet
– a hely bé li ek sze rint – egy ha tal mas
is ten asszony épí tett egyet len éj sza ka
alatt. A fő szi ge ten, Pa o lán ta lál ha tó a
temp lo mok kal egy idős Hy po ge um,
mely nek föld alat ti sír em lé kei kü lön -
le ges vi lág örök ség-vé del met él vez -
nek; lá to ga tá suk nap já ban csu pán
né hány szor, szi go rú an tíz fő ben ma -
xi mált cso por tok ban, kö vet ke zés -
képp csak elő vé tel ben vá sá rolt je -
gyek kel le het sé ges.) 

Ba rát sá gos bar bá rok
A Föld kö zi-ten ger szí vé ben – mint -
egy há rom száz ki lo mé ter re Észak-Af -
ri ka part ja i tól – az em lí tett két be né -
pe sí tett szi get és né hány víz fel szín fö -
lé dom bo ro dó szik la szirt al kot ja a
mál tai ar chi pe la gust. Né mi jó in du -
lat tal a Mál ta és Go zo kö zé éke lő dött
Co mi no mész kő tömb je is la kott szi -
get nek te kint he tő, hi szen az egy kor
fő ként csem pé szek rej tek he lyé ül
szol gált, két és fél szer más fél ki lo mé -
te res ko pár föld te rü le ten az áp ri lis -
tól ok tó be rig üze me lő – s akár fél ezer
ven dé get is el szál lá sol ni ké pes – ho -
telt a té li hó na pok ban is vi gyáz za egy
csa lád nyi ál lan dó la kos. A rég múlt -
ból azon ban mind össze két, em be ri
kéz al kot ta épít mény ár vál ko dik a szi -
ge ten: a je len le gi for má já ban 1618-

ban épí tett jel ző to rony (Szent Má ria-
to rony) és az ugyan ek kor ra da tált Mi -
asszo nyunk vissza té ré se Egyip tom ból
ká pol na, amely nek ti zen négy pad so -
rát a tu ris ta sze zon ban nem csak va -
sár nap reg ge len te, de szom bat es tén -

ként is rend re meg töl ti a mi sét hall -
gató gyü le ke zet. Kell-e mon da nunk,
hogy az ál lan dó la ko sok pász to ro lá -
sá ra a té li hó na pok ban is rend sze re -
sen át ha jó zik Go zó ról a plé bá nos?… 

Jól le het Mál tán az an gol is hi va ta -
los nyelv, az is ten tisz te le tek nyel ve ál -
ta lá ban a mál tai. Az egy ház tu da to san,
az egész sé ges nem zet tu dat ápo lá sa je -
gyé ben is tö rek szik ar ra, hogy az
anya nyel ven han goz zék az ige. És a
mál ta i ak anya nyel ve egé szen kü lön -
le ges, hi szen ez az egyet len la tin írá -
sú sé mi nyelv. A hely bé li ek szí ve sen
tart ják úgy, hogy ők a fö ní ci a i ak haj -
da ni nyel vét be szé lik, ám a szi go rú tu -
dó sok in kább észak-af ri kai arab dia -
lek tu sok kal ro ko nít ják ezt az olasz,
spa nyol, fran cia és per sze an gol jö ve -
vény sza vak kal fű sze re ző dött nyel vet. 

Az vi szont bi zo nyos, hogy a Krisz -
tus előt ti el ső év ez red ben fö ní ci a i ak

is meg te le ped tek az el len őr zé sük
alá vont szi ge te ken. Ugyan a ró ma -
i ak már a má so dik pun há bo rú vé gén
(Kr. e. 201-ben) el fog lal ták Mál tát,
ám azt a Bib li á ból is tud hat juk, hogy
a mu ni cí pi u mi stá tust, az az bel ső ön -
kor mány za tot ka pott szi get re nem -
igen köl töz tek a bi ro da lom köz -
pont já ból. Lu kács evan gé lis ta „bar -
bá rok nak” ti tu lál ta a szi get la kó kat,
ez zel a jel ző vel pe dig ak ko ri ban a se
la ti nul, se gö rö gül nem be szé lő ket il -
let ték. 

Apos to lok cse le ke de tei
Ad juk is át a szót az Apos to lok cse le -
ke de tei szer ző jé nek, aki min den va -
ló szí nű ség sze rint ma ga is Pál lal tar -
tott azon a bi zo nyos ten ge ri ha jó úton.
Az Ap Csel 27. ré szé től a 28. rész 11.

ver sé ig – többek között – ezt ol vas -
hat juk: 

„Mi u tán úgy ha tá roz tak, hogy ha -
jón szál lí ta nak ben nün ket Itá li á ba,
át ad ták Pált a töb bi fo gollyal együtt
a csá szá ri csa pat ból va ló Ju li usz ne -
vű szá za dos nak. Az után fel száll tunk
egy adra mit ti umi ha jó ra, amely
Ázsia tar to mány part vi dé két akar ta
be ha józ ni, és el in dul tunk. 

Más nap be fu tot tunk Szi dón ba.
(…) On nan to vább in dul va Cip rus
alatt ha józ tunk el, mert el len szél
volt. Majd Ci li cia és Pam f í lia part -
ja men tén ha lad va be fu tot tunk a lí -
ci ai Mi rá ba. Ott a szá za dos egy Itá -
li á ba in du ló ale xand ri ai ha jót ta lált,
és ab ba szál lí tott be min ket. (…)
Nemsokára azonban (…) az »Eu rak -
vi ló«-nak nevezett szélvihar csa pott
le a tengerre. Mikor az magával ra -
gadta a hajót, úgy, hogy nem tudott
a széllel szemben haladni, rábíztuk
a ha jót, és sodortattuk magunkat
vele. (…)

El jött a ti zen ne gye dik éj sza ka, mi -
ó ta az Ad ri án sod ród tunk to vább,
ami kor éj fél táj ban azt gya ní tot ták a
ha jó sok, hogy va la mi lyen szá raz -
föld höz kö ze led nek. Le bo csá tot ták a
mé rő ónt, és húsz ölet ál la pí tot tak

meg. Ami kor pe dig kis sé to vább men -
tek, és is mét le bo csá tot ták, ti zen öt ölet
ál la pí tot tak meg. De mi vel fél tek,
hogy eset leg szik lás hely re ve tő dünk,
a ha jó fa rá ból négy hor gonyt ve tet tek
ki, alig vár va a vir ra da tot. (…)

Ami kor meg vir radt, a szá raz föl det
nem is mer ték fel, de egy öb löt vet tek
ész re, amely nek la pos volt a part ja.
El ha tá roz ták, hogy ha tud ják, er re
fut tat ják rá a ha jót. A hor go nyo kat el -
ol dot ták, és a ten ger ben hagy ták,
egy út tal a kor mány rúd tar tó kö te le -
it is meg eresz tet ték, és az orr vi tor lát
szél nek fe szít ve igye kez tek a part fe -
lé. Mi kor azon ban a föld nyelv hez
ér tek, rá fut tat ták a ha jót, amely nek
or ra be fú ród va ott ma radt moz du lat -
la nul, hát só ré sze pe dig a hul lám ve -
rés től kez dett sza ka doz ni.

A ka to nák nak az volt a szán dé kuk,
hogy meg ölik a fog lyo kat, ne hogy
va la ki ki úsz va el me ne kül jön. De a
szá za dos meg akar ta men te ni Pált,
vissza tar tot ta őket el ha tá ro zá suk tól,
és meg pa ran csol ta, hogy akik úsz ni
tud nak, azok ugor ja nak elő ször a ten -
ger be, és me ne kül je nek a szá raz -
föld re, az után a töb bi ek pe dig, ki
desz ká kon, ki a ha jó egyéb da rab ja -
in. Így tör tént, hogy mind nyá jan
sze ren csé sen ki me ne kül tek a szá -
raz föld re. 

Mi u tán meg me ne kül tünk, ak kor
tud tuk meg, hogy Mál tá nak hív ják ezt
a szi ge tet. A bar bá rok nem min den -
na pi em ber sé get ta nú sí tot tak irán -
tunk, mert tü zet rak tak, és a ránk zú -
du ló eső és a hi deg mi att mind nyá -
jun kat be fo gad tak. Ami kor Pál össze -
gyűj tött egy cso mó rő zsét, és a tűz re
tet te, egy vi pe ra jött elő a me leg ből,
és a ke zé be mart. Ami kor a bar bá rok
meg lát ták a ke zé ről le csün gő mér ges
kí gyót, így szól tak egy más hoz: »Bi zo -
nyá ra gyil kos ez az em ber, aki a ten -
ger ből ki me ne kült ugyan, de az is te -
ni bosszú ál lás nem hagy ja él ni.« Ő
azon ban le ráz ta a kí gyót a tűz be, és
sem mi ba ja sem esett. Azok pe dig azt
vár ták, hogy fel da gad, vagy hir te len
hol tan esik össze. Mi kor azon ban a
hosszas vá ra ko zás után azt lát ták,
hogy nem tör té nik sem mi ba ja, meg -
vál to zott a vé le mé nyük, és azt mond -
ták ró la, hogy is ten.

Azon a kör nyé ken volt a szi get
elöl já ró já nak, Pub li usz nak a bir to ka,
aki be fo ga dott min ket, és há rom na -
pon át na gyon ba rát sá go san meg ven -
dé gelt. Tör tént pe dig, hogy Pub li usz
ap ja láz ro ha mok tól és vér has tól gyö -
tör ve ágy nak esett. Pál be ment hoz -
zá, és mi u tán imád ko zott, rá tet te a
ke zét, és meg gyó gyí tot ta. Mi u tán ez
meg tör tént, a töb bi be teg szi get la kó is
oda ment hoz zá, és ő meg gyó gyí tot ta
őket. Ezért nagy meg be csü lés ben ré -
sze sí tet tek min ket, és ami kor el ha józ -
tunk, el lát tak ben nün ket min den
szük sé ges do log gal.

Há rom hó nap múl va az után el in -
dul tunk egy ale xand ri ai ha jón, amely

Pál apostol emlékévében
b Va jon van-e Eu ró pá ban olyan ál lam – a Va ti kánt nem szá mít va –, ahol

a né pes ség nek akár csak a fe le a ke resz tény hi tet tar ta ná a leg főbb ér -
ték nek? Nos, egy dé li szi get or szág ban né hány éve még a la kos ság het -
ven szá za lé ka tett ilyes for mán hit val lást. Igaz, en nek a szi get or szág -
nak a „meg té ré sé ről” ma ga a Szent írás tu dó sít, mert hogy a mál ta i ak
ősei az evan gé li u mot at tól a Pál apos tol tól hall hat ták, aki egy ten ge -
ri vi har kö vet kez té ben „sod ró dott” hoz zá juk. A Krisz tus után 60-ra
te he tő ese mény ide jén mint egy há rom ez ren él tek a szi ge ten. El telt húsz
év szá zad, és Mál ta la kos sá ga ma már a fél mil li ó hoz kö ze lít (a 2008.
évi nép szám lá lás kor 403 532 főt re giszt rál tak), ám pol gá rai az óta is
egy sé ge sen (és fe let tébb lát vá nyo san) ün nep lik meg az egy há zi év em -
lék nap ja it. Leg lát vá nyo sab ban ta lán épp a nagy he tet és a hús vé tot. No
és per sze Pál ha jó tö ré sé nek év for du ló ját, il let ve a szent ként tisz telt
apos tol ne ve nap ját. Ki vált a 2008–2009. esz ten dő ben, ame lyet a ró -
mai ka to li kus egy ház fő Szent Pál-em lék év nek nyil vá ní tott.

T. Pintér Károly

A máltai Szent Pál-öböl. A kép bal felső részén látható földnyelv a ma
már szintén az apostol nevét viselő Selmunett-sziget, ahol Pálék hajótörést
szenvedtek. Ezt hirdeti a sziget tetején álló emlékmű is.

A Szent Pál örömtüze templom – a névadó öböl partján

Védett öblök a tagolt tengerparton – Valletta látképe Sliemából
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a szi ge ten te lelt, és amely nek cí me ré -
ben Di osz ku rok vol tak.”

Szik la szi lárd szen tek
Ki csit bi zarr ugyan, hogy Pá lék épp
a Di osz ku rok, a ten ger já rók párt fo -
gó i nak tar tott ikrek (Ze usz-fi ak) cí -

me re alatt vi tor lá zó ha jó val foly tat -
ták út ju kat, no de hol volt még ek kor
a sze re tet re mél tó An ti ó khi ai Szent
Eraz musz (ola szul El mo), aki hez a ké -
sőb bi ten ge ré szek fo hász kod tak a
baj ban? (Idő ben egyéb ként nem is
volt olyan tá vol, hi szen az óko ri Szí -
ria fő vá ro sá nak püs pö ke Di oc le ti a nus
csá szár ide jé ben, 303-ban szen ve dett
vér ta nú sá got. Le gen dá ja sze rint egy
vi har ban tisz ta ma radt fe let te az ég
– a ten ge ré szek ezért vá lasz tot ták vé -
dő szent jük nek, hogy meg óv ja ár bo -
ca i kat a vil lá mok tól. S ha el árul juk,
hogy egyik vé dő szent jük nek te kin tet -
ték őt a jo han ni ta lo va gok is, az ol -
va só ta lán sej ti, hogy nem vé let le nül
időz tünk e pár hu zam nál…) 

Ma rad junk azon ban még Pál apos -
tol nál, aki nek mál tai mű kö dé sé ről a
hely be li ek Lu kács nál va la mi vel töb -
bet is tud ni vél nek. Három hónapos
ott-tar tóz ko dá sa alatt Pál gyü le ke ze -
tet ala pí tott, és tény ként köny ve lik el,
hogy e gyü le ke zet ve ze tő je (püs pö -
ke) az el ső ként meg ke resz telt Pub li -
usz lett. Máltai források szerint an -
nak a Pál apos tol ál tal meg gyó gyí tott
„elöl já ró nak” a fia, aki min den va ló -
szí nű ség sze rint ró mai kor mány zó -
ként fel ügyel te a mu ni cí pi u mot. 

Bár a ka to li kus egy ház – a ké sőb -

bi ek ben Athén püs pö ke ként orosz -
lá nok elé ve tett – Pub li uszt hi va ta lo -
san mind ed dig nem emel te a szen tek
so rá ba, a mál ta i ak Pál apos tol lal és
Szent Ágo tá val egye tem ben (ró la
ké sőbb) a szi get or szág vé dő szent je -
ként tisz te lik.

A hely bé li ek azt is tud ni vé lik, hogy
ide je nagy ré szét Pál apos tol a szi get
kö ze pén el te rü lő – a ró ma i ak ál tal
Me li tá nak ne ve zett, a 9. szá zad óta
pe dig Mdi na ként jegy zett – fő vá ros -
ban töl töt te, Pub li usz ot ta ni vil lá já -
ban. A vil la fel té te le zett he lyén ka ted -
rá lis hir de ti az apos tol em lé két – mai
for má já ban 1702 óta. 

Mdi na ép ség ben és szép ség ben év -
szá za do kat át vé szelt erőd vá ro sá nak
nem ke vés bé sze met gyö nyör köd te -
tő, pa ti nás elő vá ro sa Ra bat. En nek fő -
te rén ugyan csak Szent Pál ne vét vi -
se li egy 1675-ben épült, szin tén fe let -
tébb im po záns barokk temp lom. Ol -
da lán egy bar lang ká pol ná hoz ve zet
a lép cső, amely nek elő te ré ben táb la
hir de ti, hogy 1996-os mál tai lá to ga -
tá sa so rán a né hai II. Já nos Pál pá pa
is itt imád ko zott, mint egy hi te le sít -
ve azt a fel té te le zést, hogy egy kor Pál
apos tol is eb be az üreg be vo nult fél -
re el csen de sed ni.

Ra bat leg főbb tör té nel mi ne ve -
ze tes sé ge szin tén a mélyben ta lál ha -
tó. A szi ge tet al ko tó felszíni kőzet
különböző fajtájú mész kő. Mál ta
kö zép ső ré szén a pu hább, könnyen
meg mun kál ha tó, úgy ne ve zett me szes
iszap a kő zet al ko tó. Ezt fel is mer ve a
3. szá zad tól kezd ve a hely bé li ek

„szik lá ba” vájt üre gek be te met ték
ha lot ta i kat. A ka za ma ták idő vel va -
ló sá gos la bi rin tu sok ká te re bé lye sed -
tek. A még ma sem tel jes egé szé ben
fel tárt bar lang rend sze rek egyi ke szin -
tén Pál apos tol ról ne vez te tett el, ta -
lán mert en nek elő te rét a ke resz té -
nyek gyü le ke ze ti al kal mak ra is hasz -
nál ták.

Köz vet le nül kö tő dik név adó já hoz
a fres kó ma rad vá nyok kal is büsz kél -
ke dő Szent Ágo ta-ka ta kom ba, mert
egy ide ig eb ben rej tőz kö dött az a szűz
le ány zó, akit nemcsak ke resz tény
hi te, de ki vé te les szép sé ge mi att is ül -
dö zött a szi cí li ai hely tar tó. Ágo ta ké -
sőbb vissza tért szü lő föld jé re, ahol
sor sa be vé gez te tett. Őt azon ban nem
ezért, még csak nem is rö vid ra ba ti
buj do ko lá sa mi att te kin tik har ma dik
vé dő szent jük nek a mál ta i ak, ha nem
mert az ő köz ben já rá sá nak tud ják be,
hogy a fő szi ge tet 1551-ben meg kí mél -
ték a tö rö kök, akik Go zo la kó it egy -
től egyig el hur col ták rab szol gá nak.

Hol tö rött a ha jó?
Jól le het Pál apos tol ha jó tö ré sé nek
em lék nap ja feb ru ár 10., azt ma már
a mál ta i ak is tud ják, hogy az ese mény
va ló já ban va la mi kor no vem ber és de -
cem ber ele je kö zött kö vet kez he tett
be. 1988-ban vi szont „or szá gos fel há -
bo ro dást” vál tott ki, hogy egy né met
tu dós sze rint va ló já ban nem is Mál -
ta, ha nem a gö rög or szá gi Ke fa ló nia
szi ge te volt a ha jó tö rés szín he lye.
Egye ne sen meg ha tó ol vas ni a ko ra -
be li el len ér ve ket, me lyek kö zött az is
sze re pel pél dá ul, hogy „Mál tát VI. Pál
pá pa is min dig Pál apos tol szi ge te -
ként em le get te”… 

Az óko ri geo ló gia szak te kin té lyé -
nek szá mí tó (evan gé li kus) dr. Heinz

War nec ke disszer tá ci ó já nak (Die tat -
sach li che Rom fahrt des Apos tels Pa -
u lus) leg főbb ér ve egyéb ként az volt,
hogy Lu kács evan gé lis ta ugye bár
azt ír ta, hogy „az Ad ri án sod ród tunk
to vább”. Ezt az ér vet tör té ne te sen si -
ker rel cá fol ták a Mál ta és Szi cí lia kö -
zöt ti ten ger sza kaszt szin tén Ad ri á nak
ne ve ző ko ra be li fel jegy zé sek, ám a vi -
tá nak idő köz ben ko moly szak iro -
dal ma lett, s a kér dés ta lán csak a
mál ta i ak szá má ra nem kér dés. És ta -
lán azon kül föl di ek szá má ra sem, akik
a meg annyi em lék hely fel ke re sé se
után ugyan er re a kö vet kez te tés re
jut nak. 

Ar ra tud ni il lik, hogy nem az szá -
mít, va ló ban a ró la el ne ve zett öböl be -
já ra tát éke sí tő – és ma már szin tén az
ő ne vét vi se lő – két ap ró Sel mu n ett-
szi get egyi ké be üt kö zött-e Pál apos -
tol ha jó ja. Nem az szá mít, hogy az
öböl part ján ál ló Szent Pál öröm tü ze
temp lom a 17. szá zad ban va ló ban
azon a he lyen épült-e, ahol az apos -

tol part ra ve tő dött. Hisz oly mind egy,
hogy Pál va ló ban az öböl túl só vé gén
csör ge de ző Apos tol-for rás vi zé ben
ke resz tel te-e meg a Krisz tus-hit re
ju tott el ső mál ta i a kat. A lé nye gen
mind ezek mit sem vál toz tat nak. Mert
a lé nyeg még is csak az, hogy e kis or -
szág né pe két ezer év múl tán is azt
tart ja tör té nel me leg je len tő sebb ese -
mé nyé nek, hogy ke resz ténnyé lett.

Meg pró bál ta tá sok
és helyt ál lá sok
Bár a ke resz tény ség je len lé tét a szi -
ge ten fo lya ma tos nak mond ják, ar ról
szó sincs, hogy Mál tán min dig több -
ség ben let tek vol na Krisz tus kö ve tői.
A ke resz tény ül dö zé sek épp úgy lo -
hasz tot ták a hit buz gal mat, mint az
anya gi jó lét esz ten dei. 

A Ró mai Bi ro da lom ket té sza ka dá -
sa után jött rö vid (és itt alig ér zé kelt)
bi zán ci ural mat 870-től musz lim
meg szál lás vál tot ta fel. Igaz ta lan
vol na le ta gad ni, hogy az ara bok
több szem pont ból is jó té kony ha tás -
sal vol tak a ter mé sze ti erő for rá sok -
ban nem igen bő vel ke dő me di ter rán
szi get re és la kó i ra. A ke resz té nyek
iránt is tü rel me sek vol tak, de a val -

lá si el kö te le zett sé get azért hí ven
jel zi, hogy 1090-ben hat ha tós he lyi
tá mo ga tás sal űz te ki őket a nor -
mann Roger gróf. Fi á nak, II. Rog er -
nek e mű ve le tet 1127-ben meg kel lett
ugyan is mé tel nie, de et től kezd ve –
akár csak Szi cí li á ban – Mál tán is
ka to li kus ural ko dó há zak (nor man -
nok, fran kok, spa nyo lok) vé del mez -
ték az egye te mes val lást. 1520-tól
már volt is ki től. Ek kor lé pett az Osz -
mán Bi ro da lom trón já ra I. (Nagy)
Szu lej mán. E tö rök szul tán hó dí tó tö -
rek vé se i nek – mi ért ne fo gal maz -
zunk így – két ke rék kö tő je akadt:
Ma gyar or szág – és egy lo vag rend.

Nem vé let len, hogy a pá pai véd -
nök ség re 1113-ban szert tett Je ru zsá -
le mi Szu ve rén Ka to nai Is po tá lyos
Szent Já nos Lo vag rend szá mos el ne -
ve zé se (jel ző je) kö zül a „mál tai” a leg -
is mer tebb. 

Az ere den dő en be teg ápo lás ra és
szent föl di za rán do kok vé del mé re
fel es kü dött lo va gok Je ru zsá lem el es -

te (1187) után Ak kó ba köl töz tek, a ke -
resz te sek 1291-es ve re sé ge után pe -
dig Cip rus ra kény sze rül tek, ahon nét
1309-ben Ro dosz szi ge té re te le pül tek
át, vár va a je ru zsá le mi vissza té rés le -
he tő sé gét. Eh hez ké pest 1523-ban e
gö rög szi ge tet is fel kel lett ad ni uk –
ot to mán ul ti má tum ra. I. Szu lej mán
utóbb nyil ván száz szor meg bán ta,
hogy sza bad el vo nu lást biz to sí tott a
két száz év nyi „ro dosz ko dás” alatt
tu laj don kép pen ret te gett ten ge ri
had erő vé fej lő dött rend nek. Ezt a po -
ten ci ált mél tá nyol ta vi szont V. Ká roly
csá szár és VII. Ke le men pá pa, ami kor
a hir te len hon ta lan ná lett jo han ni ták -
nak aján dé koz ta a mál tai szi ge te ket,
ahon nét szin tén ked vük re ka lóz -
kod va kel le met len ked het tek a mu -
zulmánoknak.

Az új hon fog la lás hoz kis sé ko -
mó to san kez dő lo va gok a már em lí -
tett 1551-es go zói tö rök dú lást azon -
ban nem tud ták meg aka dá lyoz ni.
Rá adá sul nyolc év vel ké sőb bi „vá lasz -
csa pá suk” is ku dar cot val lott, flot tá -
juk csak nem fe le ve szett oda a tu né -
zi ai par tok nál. Eb ből a ve re ség ből vi -
szont he lye sen kö vet kez te tett ar ra a
rend ak ko ri nagy mes te re – a fran cia
Je an Pa ri son de la Va let te –, hogy
Nagy Szu lej mán vér sze met kap, és
vég leg le akar majd szá mol ni ve lük. 

Ha van az „eg ri csil la gok” ti zen há -
rom év vel ko ráb bi hő si es sé gé hez ha -
son lít ha tó he ro iz mus, ak kor az a lo -
va gok és a mál ta i ak 1565-ös helyt ál -
lá sa. Elég le gyen utal nunk ar ra, hogy
a har minc ez res tö rök se reg gel hét száz
lo vag és nyolc ezer hely bé li ön kén tes
vet te fel a har cot. Az el ső ként ost rom -
lott Szent El mo-erőd vé dői mind
egy szá lig éle tü ket ál doz ták… A ha -
zá ért? Ne he zi tál junk le ír ni: ott és ak -
kor – a ke resz tény ség vé del mé ben! 

A vissza vert tö rök tá ma dást kö ve -
tő en az Eu ró pa meg men tő je ként
em le ge tett lo vag rend ázsi ó ja is mét a
ma gas ba szö kött, és a ke resz tény
kon ti nens há lá ja anya gi ak ban is bő -
sé ge sen ki fe je ző dött. A lo va gok pe -
dig – nem utol só sor ban újabb tö rök
tá ma dá sok tól tart va – fan tasz ti kus
épít ke zé sek be kezd tek. Fan tasz ti kus
épít ke zé sek be! Meg erő sí tet ték a szi -
get erő dít mé nye it, és hoz zá lát tak a
ké sőb bi fő vá ros, a mind má ig ere de -
ti szép sé gé ben tün dök lő Val let ta
épí té sé hez. 

Ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy
mind az, ami a szi get or szág ba ma nap -
ság lá to ga tót Mál ta arany ló (mész)kö -
vek ből épí tett vá ro sa i ban, fal va i ban
meg ra gad ja, túl nyo mó részt a lo vag -
rend – Na pó le on „for ra dal má val”
meg tört – reg ná lá sá nak em lé ke. Mi -
ként a temp lo mok több sé ge is. Mert
hogy el ne fe led jük, egye bek mel lett
Pál apos tol em lé két és tisz te le tét is ők
kezd ték kö vek be vé set ni…

Mál tán 359 ka to li kus temp lom
ta lál ha tó – jut be lő le a szi get min den
négy zet ki lo mé te ré re. Akad azért
pro tes táns temp lom is. Az ang li ká -
no ké pél dá ul ka ted rá lis. Ugye sej ti az
ol va só, ki ről van el ne vez ve?

Szent Pál szigetén
Málta

Comino

Gozo

A mdinai Szent Pál-katedrális

A máltai lovagok nagymesterének vallettai palotájában
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– Ta nár úr, köny ve mind szó sze -
rin t, mind át vitt ér te lem ben faj sú lyos,
több mint fél ezer ol dalt tesz ki. Ho -
gyan és mi ért for dult a fi gyel me épp
Charles Dar win (1809–1882) és az
evo lú ció kér dés kö re fe lé?

– 1988 őszé től kezd ve va la ho gyan
olyan köny vek ke rül tek a ke zem be,
ame lyek ezt a té mát tár gyal ták. A
dön tő lö kést John Mac kay geo ló gus -
nak, az Auszt rál Te rem tés ku ta tó
Köz pont igaz ga tó já nak há rom elő -
adá sa ad ta 1991 vé gén a Sem mel weis
Or vos tu do má nyi Egye te men.

– 1993-as Ve re re sur re xit (Va ló ban
fel tá madt) cí mű dok to ri ér te ke zé sé -
ben a fel tá ma dás mel lett ér vel, és
„csak” ha bi li tá ci ós dol go za tá nak té -
má ja ként vá laszt ja a te rem tést,
amely ről a fel tá ma dás ból ki in dul va
szól. Meg em lí ti, hogy hús vét fé nyé ben
a je len le gi ke let ke zés el mé le tet – az ős -
rob ba nást – nem tud ja el fo gad ni.
Más azon ban mond hat ná azt, hogy
az ős rob ba nást Is ten vit te vég hez, és
az tán „úgy hagy ta” a dol go kat,
nem…?

– 1993-ban is hi vat koz tam a te -
rem tés re, de még na gyon „az ele jén”
jár tam. A prob lé ma az el já rás sal van;
nem tu dok egyet ér te ni sem az „el ső
moz ga tó”, sem a „moz du lat lan moz -
ga tó” mo der ni zált el kép ze lé sé vel. Is -
ten nem „csu pán” vi lág kez de ményt
te rem tett, ahol az tán az élet „ma gá -
tól” lét re jött. Jé zus azt mond ja ma -
gá ról, hogy ő a fel tá ma dás és az élet
(Jn 11,25). En nek a ki je len tés nek csak
ak kor van „ér tel me”, eb ben csak ak -
kor „ér de mes” hin ni, ha a föl di élet
ter mé szet fe let ti ere de té nek nincs al -
ter na tí vá ja. Vagy is ha azt vall juk,
hogy Jé zus Krisz tus Aty ja és a vi lág
te rem tő je ugyan az. „Min den ál ta la
lett, és nél kü le sem mi nem lett, ami
lét re jött.” (Jn 1,3) Még pe dig egy sé ges
kon cep ció sze rint, mert Krisz tus a
Lo gosz, a te rem tés, a vi lág rend jé nek
köz ve tí tő je.

– Te hát ér tel mes ter ve zett ség…?
– A ha gyo má nyos kre a ci o niz -

mus mel lett – mely sze rint a te rem -
tés hat nap, az az hat szor hu szon -
négy óra alatt ment vég be – a múlt
szá zad ki lenc ve nes éve i től kezd ve
egy re erő tel je seb ben je lent ke ző
moz ga lom az in tel li gent de sign (ID,
ér tel mes ter ve zett ség). Lé nye ge,
hogy az élet re és az élő vi lág ra is vo -
nat koz tat hat juk az in tel li gen cia, a
ter ve zett ség is mér ve it.

– A vi lág te rem té sét hat-tíz ezer év -
vel ez előtt re da tá ló ha gyo má nyos
kre a ci o niz mus hí vei szá má ra a te -
rem tés nap jai hu szon négy órá sak
vol tak, de a Bib li á ban ar ról is ol va -
sunk, hogy Is ten sze mé ben ezer esz ten -
dő annyi, mint a teg na pi nap (Zsolt
90,4).

– Az egy ház atyák és az írás ma gya -
rá zók túl nyo mó több sé ge így gon dol -
ko dott, de per sze akad tak olya nok is,
akik a te rem tés ide jét szim bo li ku san
ma gya ráz ták. Nem sza bad el fe led -

kez nünk ar ról, hogy az idő is a te rem -
tés ré sze, Is ten ke zé ben van, te hát
nem mi dönt jük el, hogy va ló já ban
mennyi.

– Ha a tu do má nyos meg kö ze lí té -
sek a te rem tés nap ja i nak hossza te -
kin te té ben el té rő ek is, ab ban vél he tő -
en egyez nek, hogy ne ke ver jük össze a
val lást és a tu do mányt. Önt nem tá -
mad ták ami att, hogy ezt te szi? Hogy
teo ló gus lé té re „be le üti az or rát”
olyan ko moly tu do má nyos kér dé sek -
be, mint az evo lú ció?

– A ma gam le he tő sé ge i hez mér -
ten igye kez tem minden nek ala po san
utá na jár ni, il let ve se gít sé get kér tem
szak em be rek től is. Ez zel együtt ter -
mé sze te sen ér het nek „tá ma dá sok”, de
csak azt mond ha tom, hogy Dar win
két fő men to ra, John Ste vens Hens low
(1796–1861) és Adam Sedg wick (1785–
1873) is ang li kán pap volt. Előb bi
emel lett a bo ta ni ka, utób bi pe dig a
geo ló gia pro fesszo ra. Dar win nak is
a teo ló gia volt az egyet len tel jes fel -
ső fo kú vég zett sé ge, te hát, ha bár kö -
rül te kin tő és pon tos ku ta tó volt, ha
úgy vesszük, az evo lú ció el mé let
szem pont já ból ő sem volt „szak em -
ber”…

És az is ta gad ha tat lan tény, hogy
Dar win ked venc ol vas má nya Wil li -
am Pa ley (1743–1805) apo lo gé ta, pap
és fi lo zó fus Na tu ral Theo logy (Ter -
mé sze ti teo ló gia) cí mű mun ká ja volt.
Eb ben a szer ző az is te ni böl cses ség
szá mos pél dá ját ír ja le, utal va ar ra,
hogy az élő lé nyek mi lyen nagy sze rű -
en van nak meg al kot va, és ar ra, hogy
a ter mé szet ben rend és har mó nia
ural ko dik. Dar win – és ké sőbb kö ve -
tői is – Pa ley-t kí ván ták cá fol ni, elég
ke vés si ker rel.

– Egye sek Dar wint ate iz mus sal is
vá dol ták, de köny vé ből úgy tű nik, Ön -
nek er ről más a vé le mé nye.

– Ne le gyünk igaz ság ta la nok ve le
szem ben. Ha va la ki ezt ál lít ja, az zal
csu pán is me re tei hi á nyos sá gá ról ta -
nús ko dik. Dar win a ke resz tény ség gel
fo ko za to san – tíz éves An nie lá nya ha -
lá la kor, 1851-ben vég leg – sza kí tott.
De még ha azt ír ta is, hogy a tu do -
mány nak sem mi kö ze Krisz tus hoz, és
a ma ga ré szé ről nem hi szi, hogy va -
la ha is volt va la mi lyen ki nyi lat koz ta -
tás, még is egész éle té ben in ga do zott
hit és hi tet len ség kö zött. Foly vást az -
zal a prob lé má val küsz kö dött, hogy
a vi lág túl bo nyo lult és nagy sze rű ah -
hoz, hogy a Te rem tő lé tét „ki zár juk”.
A mai em ber nek be kell lát nia: mi nél
töb bet tu dunk az élet ről, az élő lé -
nyek ről, kü lö nö sen is mo le ku lá ris
szin ten, an nál ér tel met le nebb azt
kép zel ni, hogy mind ez ma gá tól jött
lét re.

– De Charles Dar win „alap prob -
lé má ja” Ön sze rint még sem ez volt…

– Fő mű ve, A fa jok ere de te ter mé -
sze tes ki vá lasz tó dás út ján, amely
1859-ben je lent meg, vég ső so ron teo -
ló gi ai kér dé se mi att szü le tett. Ne ve -
ze te sen hogy egy jó sá gos, sze re tő Is -

ten nem te remt he tett olyan vi lá got,
amely ben ennyi szen ve dés, ke gyet -
len ség és harc van. És ez va ló ban na -
gyon ne héz kér dés, Dar wint emi att
sem mi képp sem sza bad el ha mar -
ko dot tan el ítél ni.

– Dar win nak ezek sze rint – ha bár
teo ló gi ai vég zett sé ge volt – a szen ve -
dés és a rossz oka ként az ere den dő
bűn vagy mond juk a sá tán nem ju tott
eszé be?

– Úgy vél te, hogy ha Is tent va la hol
a messze ség ben „hagy juk”, és a ve le
va ló fog lal ko zást az el ke rül he tet le nül
szük sé ges mi ni mum ra kor lá toz zuk,
ak kor azon túl nem kell az zal tö rőd -
ni, mi ért lett a vi lág olyan, ami lyen.
Eb ben az eset ben az élő vi lág és a vé -
gén az em ber is csu pán vak ter mé sze -
ti fo lya ma tok „ter mé ke”. Ha azt, hogy
mi itt va gyunk ezen a föl dön, ezek -
re a ter mé sze tes okok ra ve zet het jük

vissza, ak kor a sá tán és a bűn kér dé -
se fel sem me rül.

– Ha nem sok kal in kább az evo lú -
ci óé. Egé szen pon to san mit is ta kar ez
a so kak ál tal és gyak ran hasz nált ki -
fe je zés? 

– Az evo lú ció mai je len té sé ről
azt mond hat juk, hogy az nem más,
mint az élő vi lág tel jes ki ala ku lá sa az
élet te len től kezd ve az em be rig és
az em ber ál tal be szélt nyel vig. És e
he lyütt hang sú lyoz nám: Dar win nem
fog lal ko zott az élet ere de té vel. A leg -
han go sabb kö ve tői azok, akik már
nem csak az élő lé nyek, ha nem az
élet ere de tét is pusz tán ter mé sze ti fo -
lya ma tok kal ma gya ráz zák.

– De ha a lé tün ket ter mé sze ti
okok kal meg le het ma gya ráz ni, ak kor
az em ber már nem is te ni te remt mény,
ha nem csak a ma jom utó da…

– Ham vas Bé la (1897–1968) ír ja,

hogy „a ma jom tól va ló szár ma zás hi -
po té zi se sem mi egyéb, mint gri masz
az is te ni szár ma zás gon do la tá ra, és
enél kül nem is ért he tő, és a fon tos
ben ne nem az, hogy tény, ha nem
hogy sért”. Egyéb ként ha Is ten nél
min den le het sé ges, ak kor el vi leg az
ilyen szár ma zás is. De a kér dés per -
sze itt sem az, mi le het sé ges, ha nem
az, hogy mi a va ló ság.

Ha meg néz zük a vi lá got és ben ne
kü lö nö sen is sa ját ma gun kat, ak kor
eb ből Is ten ér tel mes ter ve zé sé re kö -
vet kez tet he tünk. És egyéb ként is:
hogy Is ten al ko tá sai va gyunk-e, vagy
sem, az a mi vé le mé nyünk től füg get -
le nül úgy van, ahogy van… Ha va la -
ki nem szá mol Is ten lé té vel, azt nem
min den ér dek nél kül te szi. Mert ha
Is ten nincs, ak kor fe le lős ség gel sem
tar to zunk ne ki…

– Min den eset re az evo lú ci ó ra hi -
vat koz va bár ki, aki akar ta, még
könnyeb ben meg ma gya ráz hat ta ma -
gá nak Is ten lé té nek hi á nyát. Ezért
nem volt mind egy, ho gyan re a gált az
evo lú ció el mé le té re az egy ház Dar win
ide jén, il let ve a ké sőb bi ek ben.

– A ró mai ka to li kus egy ház – leg -
alább is a ta ní tó hi va ta li meg nyi lat ko -
zá sok szint jén – nem ítél te el nyíl tan
Dar win ta ní tá sát. Rá adá sul 1996-
ban olyan hír adá sok je len tek meg,
hogy a pá pa, II. Já nos Pál (1920–
2005) el fo gad ta az evo lú ci ót. Eb ből
annyi igaz, hogy úgy nyi lat ko zott: az
evo lú ció több mint el mé let. A te is ta
evo lú ció a múlt szá zad kö ze pé től
kezd ve gya kor la ti lag az egy ház hi va -
ta los ta ní tá sá vá lett.

Pro tes táns ol dal ról pe dig a kez de -
ti csa tá ro zá sok után a több ség el fo -
gad ta az evo lú ci ót mint Is ten te rem -
té si mód sze rét. Nap ja ink ban az ang -
li kán egy ház tisz te leg Dar win előtt.
Szep tem ber ben Mal colm Brown, a
can ter buryi ér sek ség misszi ói és köz -
ügyek ben il le té kes igaz ga tó ja „bo csá -
na tot kért tő le”.

Összes sé gé ben azt mon da nám,
teo ló gus kö rök ben egyet ér te nek ab -
ban, hogy a Bib lia nem tu do má nyos
igénnyel írt be szá mo ló a vi lág és az
em ber ke let ke zé sé ről; a hang súly
nem azon van, mi ként zaj lott a te -
rem tés, ha nem azon, hogy ki te -
rem tett min dent. De hadd idéz zem
mun kám egyik té zi sét: füg get le nül at -
tól, hogy ki mit tart „ele gáns nak”, Is -
ten hez „mél tó nak”, a te rem tés va ló -
sá gos le fo lyá sa „hi va tal ból” a leg -
szebb és leg mél tóbb. 

– „Pro tes táns ol dal ról a kez de ti
csa tá ro zá sok után a több ség el fo -
gad ta az evo lú ci ót mint Is ten te rem -
té si mód sze rét” – mond ta az imént.
Ugyan ak kor – amint ír ja – nem
min den evo lu ci o nis ta ate is ta, de
min den ate is ta evo lu ci o nis ta. Esze -
rint össze egyez tet he tő egy más sal az
evo lú ció el mé let és a hit.

– A hi tet len ség nem re á lis al ter na -
tí va a hit tel szem ben, már csak azért
sem, mert min den em ber el fo gad va -
la mi fé le transz cen den ci át, egy ma gá -
nál na gyobb ha tal mat. Szá mom ra ez
csak is a te rem tő, meg vál tó, meg -
szen te lő Is ten, aki az ér te ke zés írá sa
köz ben, az el múlt hét év alatt, úgy ér -
zem, még „kö ze lebb jött hoz zám”. Az
apos tol sza vai nap ról nap ra vi lá go -
sab bak: „Ami nem lát ha tó be lő le:
az ő örök ha tal ma és is ten sé ge, az a
vi lág te rem té sé től fog va al ko tá sa i nak
ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát -
ha tó.” (Róm 1,20) Az evo lú ci ós vi lág -
mo dell pe dig csak ab ban az eset ben
„egyez tet he tő össze” a ke resz tény
te rem tés hit tel, ha Is ten a va ló ság ban
„is” így te rem tett.

g Gaz dag Zsu zsan na

A kez det kér dé sei kö zel ről
Be szél ge tés dr. Szent pé tery Pé ter rel ha bi li tá ci ó ja al kal má ból

b In kább konflik tus ke rü lő, mint konflik tus ke re ső, sze rény em ber nek
is mer tem meg dr. Szent pé tery Pé tert az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men töl tött évek alatt. Úgy tű nik, té ved tem, hi szen ha bi li tá ci -
ós dol go za tá nak, köny vé nek tár gyá ul egy „ki me rít he tet len és prob -
lé más” kér dés kört, az evo lú ci ót vá lasz tot t… Om nia sunt fac ta per ip -
sum (Min den ál ta la lett) – Dar win ha tá sa a te rem tés hit re – teo ló gi -
ai és em be ri kér dé sek cí mű ér te ke zé sét szak mai kol lok vi u mon véd te
meg feb ru ár 13-án (Dar win szü le té sé nek két szá za dik év for du ló ja után
egy nap pal) a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men. Mű vét bí rá lói –
dr. Fa lus And rás egye te mi ta nár, az MTA ren des tag ja, dr. He ge dűs Ló -
ránt nyu gal ma zott re for má tus püs pök, egye te mi ta nár, dr. ha bil. Pa -
uk Já nos, az MTA dok to ra, tu do má nyos ta nács adó és dr. Szűcs Fe renc,
az egye tem hit tu do má nyi ka rá nak egye te mi ta ná ra – vé le mény kü lönb -
sé ge ik el le né re is egy ön te tű el is me rés sel il let ték.
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Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új -
já szült min ket Jé zus Krisz tus nak a ha -
lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal
élő re mény ség re. (1Pt 1,3)

Hús vét ün ne pe után az 1. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi hir de tik: Krisz tus fel tá ma dott meg iga zu lá sunk -
ra. „Él az én Uram, ál dott Meg vál tóm, Is te nem és sza ba dí tá som.” (GyLK 678)
Fe hér va sár nap já rul tak elő ször az Úr ol tá rá hoz az ős egy ház ban, akik hús -
vét kor ré sze sül tek a ke reszt ség szent sé gé ben, s kis hús vé tig vi sel ték fe hér ru -
há ju kat. Az új élet Te rem tő je le győ zi hi tet len sé gü ket! „Ha va la ki Krisz tus -
ban van, új te remt mény az. A ré gi ek el múl tak: íme, új já lett min den.” (2Kor
5,17; LK) „Ne hidd, hogy csak úgy be sé tálsz Is ten or szá gá ba! Elő ször is új já
kell szü let ned víz től és Lé lek től!” – így fi gyel mez tet Lu ther. „Is ten szül min -
ket új já az igaz ság igé jé vel, mely Is ten ere je. Ez ele ve nít meg s üd vö zít min -
de ne ket, kik ben ne hisz nek.” Hús vét nyol ca dán a fel tá ma dott Jé zus is mét meg -
je lent ta nít vá nya i nak, a hi tet len ke dő Ta más mi att, mert ne ki az egyet len hi -
ány zó bá rány is fon tos; és így szólt hoz zá: „Mi vel látsz en gem, hi szel: bol do -
gok, akik nem lát nak és hisz nek.” (Jn 20,29) Ne kik-ne künk ír ja a szem ta nú
Pé ter: „Őt sze re ti tek, pe dig nem lát tá tok, őben ne hisz tek, bár most sem lát -
já tok, és ki mond ha tat lan, di cső ült öröm mel ör ven dez tek, mert el ér té tek hi -
te tek cél ját, lel ke tek üd vös sé gét.” (1Pt 1,8–9) Ezért kik új já szü let te tek, s Ta -
más sal együtt Ura tok nak és Is te ne tek nek vall já tok: „Éne kel je tek az Úr nak új
éne ket… – Di cső ít sé tek az Urat…” (Ézs 42,10.12) Is ten meg is mer tet te ma gát
Jób bal. Jób már nem csak hír ből hal lott ró la, de „sza va i ban s mű ve i ben szem -
mel lát ha tó lett szá má ra Is ten lé nye” (lásd Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 609.
o.); s bűn val lá sa után „az Úr jó ra for dí tot ta Jób sor sát, mi u tán Jób imád ko -
zott ba rá ta i ért” (Jób 42,10). Pé ter sze rint ra di ká lis új ra kez dés tör té nik a vég -
be ment új já szü le tés so rán. En nek je lei a meg szen te lő dés és a kép mu ta tás nél -
kü li sze re tet: „…egy mást ki tar tó an, tisz ta szív ből sze res sé tek, mint akik nem
rom lan dó, ha nem ro mol ha tat lan mag ból szü let te tek új já, Is ten élő és ma ra -
dan dó igé je ál tal.” (1Pt 1,22–23) Fő pa pi imá já ban Jé zus ta nít vá nya i ért kö nyö -
rög, ki ket az Atya ne ki adott: „Szen teld meg őket az igaz ság gal: a te igéd igaz -
ság.” – „…én őér tük oda szen te lem ma ga mat, hogy ők is meg szen te lőd je nek az
igaz ság gal.” (Jn 17,17.19) Ama nagy pén te ki „sa ját ke zű” gyors te me tés re em -
lé kez tet az evan gé lis ta: ari má ti ai Jó zsef „el ment Pi lá tus hoz, és el kér te Jé zus
tes tét. Az tán le vet te, gyolcs ba gön gyöl te, és el he lyez te egy szik lá ba vá gott sír -
bolt ba, amely ben még sen ki sem fe küdt so ha.” (Lk 23,52–53) Ám Jé zus még
ha lá la előtt fel emelt han gon Aty ja má ig ér vé nyes üze ne tét hir det te: „Aki hisz
én ben nem, az nem én ben nem hisz, ha nem ab ban, aki el kül dött en gem…” –
„Én pe dig tu dom, hogy az ő pa ran cso la ta örök élet.” (Jn 12,44.50) Mi tud juk-e,
hisszük-e mind eze ket? Jé zus Krisz tus „az igaz Is ten és az örök élet” (1Jn 5,20).
Vall juk meg: „Min de nem vagy, Jé zu som, / A ha lál ban örök élet! (…) Te vagy
utam, éle tem, / Én Jé zu som, min de nem!” (EÉ 392,1.3) 

g Ga rai And rás

Sze retsz vá ra koz ni? Én nem. Sor ban
áll va a pos tán, a bank ban vagy a kö -
zért ben, for gal mi du gó ban vá ra koz -
va ha mar el fogy a tü rel mem. Ha te -
le fo non va la ki vel egyez tet ni aka rok
egy idő pon tot, vagy az egyen le ge met
aka rom le kér dez ni, és „fog lalt” jel zést
ka pok, ha mar ki de rül a vá ra ko zás
irán ti el len szen vem.

Az ilyen faj ta vá ra ko zás per sze
csak ki sebb ké nyel met len sé get okoz.
Az a faj tá ja sok kal gyöt rel me sebb,
ami kor a ki vál tó ok nem mú lik el ha -
mar. 1981-ben pél dá ul csa lá dom mal
új vá ros ba köl töz tünk, mert ott kap -
tam mun kát. A ré gi há zun kat el kel -
lett ad ni, és fel té te lez tem, hogy ha -
mar lesz rá ve vő, az új vá ros ban
már meg is vet tem az új há zun kat
anél kül, hogy meg vár tam vol na a ré -
gi el adá sát. En nek ered mé nye képp
két ház „tu laj do no sa” vol tam egy
tel jes éven át, no meg per sze a két jel -
zá log hi tel-tör lesz tés é és az át hi da ló
hi tel é is, míg vé gül a ré gi há zunk ve -
vő je ki fi zet te a vé tel árat.

Ele in te nem volt na gyon ne héz a
ré gi ház el adá sá ra vár ni. Mi vel ab ban
a vá ros ban ak kor erős volt az in gat -
lan pi ac, bár mely pil la nat ban hív ha -
tott az ügy nö köm, hogy a há zunk ra
ta lált ve vőt. Azon ban ahogy tel tek a
he tek és hó na pok, a vá ra ko zás egy -
re ne he zeb bé vált – kü lö nö sen, hogy
kis meg ta ka rí tá sun kat a dup la tör -
lesz tő rész let fi ze té se gyor san fel -
emész tet te.

Más pél dám is van rá, hogy
mennyi re ne héz ne kem a vá ra ko zás:
ami kor nyil ván va ló vá vált, hogy mun -
ka he lyet kell vál ta nom, és új le he tő -
sé gek után kell néz nem; ami kor a szer -
kesz tő vá la szát vár tam egy le adott
cikk re vagy kéz irat ra; ami kor szám -
lám ra vár tam az ese dé kes át uta lást,
hogy a nyo masz tó pénz ügyi kö te le -
zett sé gem nek ele get tud jak ten ni;
ami kor a na po kat szám lál tam vissza
egy ko moly mű té tig; ami kor tü rel met -

le nül vár tam a hí re ket a vál sá gos
hely zet be ke rült sze ret te im fe lől. Szá -
mom ra mind ezek na gyon ne héz idő -
sza kok vol tak, gyöt rel me sen ne he zek.

Még ma is, ami kor az igé nyek
azon na li ki elé gí té sé nek és a vil lám -
gyors kom mu ni ká ci ó nak a kor sza kát
él jük, a vá ra ko zás min den na pos va -
ló ság. Ho gyan bir kó zol meg a vá ra -
ko zás sal – vár ni a pin cér re, aki még
nem szol gált ki, vagy az üz le ti part -
ner re, aki még nem vá la szolt, vagy
egy, az éle te det meg ha tá ro zó hír re,
amely még nem ér ke zett meg? Ér de -

kes, hogy Ézsa i ás köny ve az Ószö vet -
ség ben mi lyen sok al ka lom mal be szél
a vá ra ko zás ról és a vá ra ko zás alatt az
Is ten be ve tett bi za lom ról.
• Is ten sa ját ütem ter ve alap ján cse -

lek szik, nem a mi énk alap ján. Az
Is ten be ve tett hit nem biz to sít ja az
azon na li vá laszt. Ha eset leg las sab -
ban ér ke zik is vá la sza, mint óhaj -
ta nák, le gyünk biz to sak ab ban,
hogy fog vá la szol ni. „És vá rom az
Urat, aki Já kób há za elől el rej tet -
te or cá ját, és ben ne re mény ke -
dem.” (Ézs 8,17)

• Is ten gyak ran el vá rá sa in kat meg -
ha la dó mó don vá la szol. Ami kor
szük sé ge ink re Is ten vá la sza meg -

ér ke zik, sok szor el tér vá ra ko zá sa -
ink tól – és jobb, mint amit re mél -
tünk. „Ezt mond ják azon a na pon:
Itt van a mi Is te nünk, ben ne re -
mény ked tünk, hogy meg sza ba dít
min ket. Itt van az Úr, ben ne re -
mény ked tünk, vi gad junk és örül -
jünk sza ba dí tá sá nak!” (Ézs 25,9)

• Is ten meg ju tal maz a tü re le mért.
Gyak ran érez zük an nak kí sér té sét,
hogy sür ges sük a dol go kat, de az
Is ten re va ló tü rel mes vá ra ko zás el -
nye ri ju tal mát. „De még vár az Úr,
hogy meg ke gyel mez hes sen, még

hall gat, hogy ir gal maz has son. (…)
bol do gok mind azok, akik ben ne re -
mény ked nek.” (Ézs 30,18)

• Is ten erőt ad azok nak, akik az ő
vá la szá ra vár nak. A vá ra ko zás fel
tud ja emész te ni fi zi kai, ér zel mi és
lel ki tar ta lé ka in kat. Ha azon ban
bí zunk ab ban, hogy Is ten től ide -
jé ben meg ér ke zik a vá lasz, ő meg -
újít ja erőn ket, hogy to vább ha lad -
has sunk. „De akik az Úr ban bíz -
nak, ere jük meg újul, szárny ra kel -
nek, mint a sa sok, fut nak, és nem
lan kad nak meg, jár nak, és nem fá -
rad nak el.” (Ézs 40,31)

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

A vá ra ko zás mű vé sze te

b „Min ket, mai em be re ket is ta nít
Eli ze us éle te és ta ní tá sa, hi szen
ne künk is van le he tő sé günk a
ne héz kö rül mé nyek kö zött vagy
ép pen jó lét ben is Is ten ben bíz -
ni…” – ol vas hat juk Sán dor End -
re Jus son ne kem a ben ned mű kö -
dő lé lek ből két sze res rész! – Eli -
ze us pró fé ta éle te és üze ne te cí -
mű kö te té nek be ve ze té sé ben. A
lel kész-pol gár mes ter leg utób bi
mű vé ben bib li ai sza ka szok és
hoz zá juk kap cso ló dó, imá val
zá ru ló el mél ke dé sek se gít sé gé -
vel hoz za kö ze lebb mai ol va só -
i hoz az ószö vet sé gi pró fé tát.

A ter mé keny szer ző szin te éven te je -
lent ke zik egy-egy újabb mun ká val. A
Kál vin Ki adó ál tal gon do zott köny -
ve i ben az Ótes ta men tum sze rep lői
kö zül ed dig De bó ra, Sám son, Ruth,
Sá mu el, Jó zsué, Gád és Ná tán alak -
ja ele ve ne dett meg.

Sán dor End re leg utób bi kö te té ben
Il lés pró fé ta utó da, Eli ze us ke rül
elénk, aki „a leg na gyobb ra, az élő Is -
ten re, az Úr ra bíz za az éle tét, s nem
az e vi lá gi gaz dag sá got akar ja örö köl -
ni és szol gál ni, ha nem a lel ki gaz dag -
ság ér dek li, s így gaz da gít má so kat is.
Mert so ha nem ke re si a ma ga hasz -
nát, ha nem min dig a má sik em be rért
él, ami kor Is ten di cső sé gét szol gál ja”
(5. ol dal).

A könyv lap ja i ról ki de rül, hogy Eli -
ze us az Ábél-Me hó lá ból va ló gaz dag
föld mű ves, Sáfát fia. Ne vé nek je len -
té se: Is ten meg sza ba dít. Szán tó-ve -
tő mun ka köz ben az Úr úgy hív ta el,
hogy Il lés rá dob ta a pa lást ját. Szol -
gá la tá nak kez de te, Il lés el ra gad ta tá -
sa előtt nem ke ve seb bet kért mes te -
ré től, mint azt, hogy a ben ne – tud -
ni il lik Il lés ben – lé vő lé lek ből ne ki
két sze res rész jus son…

Is ten ezt meg is ad ta ne ki. Eli ze us
a ka pott aján dék kal fe le lő sen sá fár -
ko dott, nem a ma ga di cső sé gé re
hasz nál ta. Volt ugyan há za Sa má ri -
á ban, de so kat volt úton, jár ta az or -
szá got, és hir det te Is ten üze ne tét.

Pró fé ta is ko lát ve ze tett, je le ket és
cso dá kat vitt vég hez; a rá szo ru lók
közt nem tett kü lönb sé get rang juk
alap ján, min den ki nek se gí tett: ola jat
sza po rí tott, ha lot tat tá masz tott fel,
be te ge ket gyó gyí tott, vé le ményt nyil -
vá ní tott po li ti kai kér dé sek ben.

Mű kö dé se jó fél év szá za dot tett ki,
a Szent írás ban er ről az idő szak ról a
Ki rá lyok el ső köny vé nek ti zen ki len ce -
dik fe je ze te, va la mint 2Kir 2–9 és
2Kir 13 tu dó sít. 

Sán dor End re köny vé ben né hány -
szor ki mon dot tan re for má tus gyü le -
ke ze té nek tag ja i hoz szól, de sza vai
ter mé sze te sen szá munk ra, evan gé li -
ku sok szá má ra is ta nul sá go sak. A
hét köz na pi, mai pár hu za mok a hit
min den na pi meg élé sét se gí tik, bib -
li ai is me re te ket köz ve tí te nek, ta ní ta -
nak és ne vel nek, köz ért he tő nyel ven.
A kö te tet kéz be vé ve az az ér zé sünk
tá mad hat, hogy el hang zott ige hir de -
té sek írott vál to za tá val ál lunk szem -
ben. Az el gon dol kod ta tó, ugyan ak -
kor könnyed, ol vas má nyos stí lus -
ban pa pír ra ve tett el mél ke dé sek és
imák épí tő ek min den ki szá má ra. 

g Ga Zsu

Sán dor End re: Jus son ne kem a ben -
ned mű kö dő lé lek ből két sze res rész! –
Eli ze us pró fé ta éle te és üze ne te. Ki ad -
ta a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Kál vin Já nos Ki adó ja. Bu da -
pest, 2008. Ára 820 fo rint.

Előt tünk Is ten em be re 
Eli ze us pró fé ta éle te és üze ne te

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ki vagyok én? te vagy a gazdag
tőled kaptam, akármit adjak

csontjaimat ha visszaadtam
máig mindig adósod maradtam

visszadjam neked a lelkem?
ki vagyok én hogy neked kelljem?

mert jó volt csontban, bőrben, húsban
mert lázban, kötöttségben, gúzsban

hogyan ugrottam! hogy bomoltam
virgonc erős egy fruska voltam…

jó neked ha semmiben lengek?
meztelen szelekben kerengek?

én lennék a sírás a szélben
a sápadás a falevélben,

lázas ősz, vérszínű szömörcés
vád volnék, suttogó könyörgés

én nem szűnnék meg kérni! várni:
lehessek! legyek bár akármi!

hadd legyek némán vagy kiáltva
létednek porszem része, társa

Hajnal Anna

Ki vagyok én?…
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Pé ter! Ne nézz már rám olyan bam -
ba te kin tet tel! Nyu godj meg, mind -
járt va cso rá zunk. Leg utóbb ak kor
néz tél így rám ta nács ta la nul, ami kor
egy ke hes sza má ron jöt tem a fő vá ros -
ba. In kább adj egy tö röl kö zőt, és vedd
le a sa rud! Jól hal lot tad. Meg mo som
a lá bad. A ti é det. És a töb bi e két: Ja -
ka bét, Já no sét, min den ki ét… Hogy
nem aka rod? Azt nem kér dez tem,
meg mo som és kész. Azért jöt tem,
hogy szol gál jak nek tek. Nem, Pé ter,
elég a lá ba dat. Ha fü röd tél in du lás -
kor, ak kor elég a lá ba dat meg mos -
nom így va cso ra előtt.

Nem, ez nem az a prog ram, gye -
re kek! Tu dom, né hány ezer év múl -
va ez rek kap csol nák be egy ilyen
va cso rá ért a te le ví zi ót. Tu dom, még
a Hal a tor tán-t is le nyom nánk a né -
zett sé gi lis tá ról. De ez nem show-mű -
sor, az ma ga az evan gé li um. Azt is tu -
dom, hogy öt csil la gos sztár ma ga zi -
nok egy szer sú lyos pén ze ket fi zet né -
nek a szto ri ért, hogy a har mad osz tá -
lyú ná zá re ti bot rány fő hős fe hér re
mos ta Fe ke te Pá kó lá ba it va cso ra
előtt. De ez tény leg nem az a mű sor.

Tud já tok, ha va ló di bűn bá nat tal jön -
né nek hoz zám, én VV Ani kót és BB
Évit se csak ad dig vi gasz tal nám,
amíg ott van nak a Fó kusz ka me rái.
Én az éj sza ka csend jé ben ül tem le
ket tes ben Ni ko dé mus sal, és a vi lág -
tól el zár tan té rí tet tem jobb be lá tás -
ra Zá ke ust.

Én va gyok az élet ke nye re… Már
megint nem ér ted, Pé ter? Te sem, a
kő szik la? Aki be lő lem fo gyaszt, nem
éhe zik meg so ha. Igen, olyan ez, mint
a tar tós ke nyér. Nem rom lik meg, és
aki eszi, nem éhe zik meg so ha. Na,
ad já tok to vább! Ez az én tes tem!
Ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze -
tem re!… Mond tam már, hogy ez
nem show-mű sor, nem tal mi ri -
pacs ko dás. Ez ma ga az ál do zat. Ér -
te tek. Ez meg az én vé rem. Igya tok
mind nyá jan e po hár ból! A vér, ame -
lyet ér te tek hul la tok majd nem is
olyan so ká.

Hogy mi re szá mí tok? Jó kri ti ká ra
a va cso rá ért vagy tíz pon tért mind -
egyi kő tök től? Nem, nem ar ra. Áru -
lás ra at tól, aki ve lem együtt nyúl a tál -
ba. Tő led meg meg ta ga dás ra szá mí -

tok. Tő led meg egy hi tet len te kin tet -
re, Ta más. És hogy en nek el le né re a
sa ját tes te met szol gá lom fel nek tek?
Nem ér ti tek? Hát ép pen ezért? Mert
én így is sze ret lek ben ne te ket, és
azért jöt tem, hogy szol gál jak nek tek,
bű nös ta nít vá nyok nak.

Ad já tok to vább, Pé ter! Ezt cse le -
ked jé tek az én em lé ke ze tem re! Itt Je -
ru zsá lem ben! És min den hol! Szer te
a vi lá gon! Bras só tól Brüssze lig! A Fer -
tő tó tól Fan csa lig! Igen, te is, Ju li! A
tes tem ér ted is meg tö re tik. És ad já -
tok to vább a jó hírt, hogy itt va gyok
ve le tek a vi lág vé ge ze té ig eb ben a fa -
lat ke nyér ben és eb ben a korty bor -
ban! Ter jesszé tek az öröm hírt!

g Lász ló Je n Csa ba
For rás: my Lu ther

Va cso ra csa ta – avagy
nagy csü tör tök mar gó já ra

SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Fur csa di vat van ter je dő ben. Egy re
több fi a talt le het lát ni, akik idő já rás -
tól, nap szak tól, hely szín től és tu laj -
don kép pen min den től füg get le nül –
amo lyan mo dern ko ri Ano ny mus ként
– ka puc nit vi sel nek. Ve rő fé nyes nap -
sü tés ben az ut cán, tö meg köz le ke dé -
si jár mű ve ken, ne tán a té ren, jó idő -
ben, be szél get ve, sőt né ha még au tó -
ve ze tés köz ben is lép ten-nyo mon ka -
puc nis fi a ta lok ba bo tol hat az em ber. 

A ka puc nis ka bát, pu ló ver per sze
nem is me ret len, hi szen prak ti kus sá -
ga mi att – vagy is hogy min dig kéz -
nél van a fej fe dő – ko ráb ban is so kan
vi sel ték. Gyer me kek, sza bad ban dol -
go zó mun ká sok, er dő já rók s mind -
azok hord ták, akik nél re á lis ve szély
volt, hogy egy hir te len ég sza ka dás
ese tén nem tud nak fe dél alá me ne -
kül ni. S per sze időn ként az örök ké
hát ra ka csin tó di vat is vissza hoz ta,
ami kor hol szé pen ki haj tott, nagy
gal lér ként om lott a höl gyek vál lá ra,
hol ter mé sze tes tar to zé ká vá vált az
ak tu á li san „tren di” spor tos öl tö zék -
nek. De nem, most nem er ről van szó. 

Gya ní tom, hogy a ten ge ren túl ról
ha jó ká zott át hoz zánk ez a fur csa hó -
bort csak úgy, mint a ru ha da ra bok.
Igaz, míg az öt let a jó lé ti tár sa dal mat
szim bo li zá ló Ame ri ká ból, a ru ha da -
ra bok vél he tő en a tö meg ter me lés re át -
tért Kí ná ból ér kez tek.

De va jon mi ér tel me van en nek?
Ve ze tés köz ben ki fe je zet ten ve szé -
lyes, hi szen be szű kí ti a lá tó te ret,
ront ja a hal lást. Vil la mo son, bu -
szon meg ko mi kus, hi szen alig ha
kell a jár mű ve ken erős szél től, der -
mesz tő hi deg től vagy je len tő sebb
csa pa dék tól tar ta ni. Ut cán, sza bad -
ban in do kolt le het, a ma ga he lyén és
ide jé ben. De ál lan dó an?

Azt gya ní tom, más hol kell ke res ni az
oko kat. A ka puc ni sze mély te len né tesz.
Se gít el zár kóz ni, el búj ni az arc ta lan tö -
meg ben, be le ol vad ni a szür ke át lag ba.
Hol van már az az idő, ami kor a

„Tor ná rok, fe szengj” és a „Ki a mel let,
be a ha sat!” fel szó lí tás ra erőt su gár zó
te kin tet tel néz tek elő re az if jak. Ami -
kor nem ki gyúrt nak, ha nem edzett nek
volt sikk len ni, s az edzett sé get meg sze -
rez ni nem iz zad ság sza gú ter mek edző -
gé pe in volt szo kás, ha nem he gyek kö -
zött, láb bal rótt ki lo mé te rek ál tal vagy

grun do kon szét rú gott lab dák tu cat ja
ré vén. Ami kor a fi a ta lok ter mé sze tes tö -
rek vé se volt a ki tűn ni aka rás, de a szá -
mí tás ba ve he tő le he tő sé gek kö zött em -
ber- és tár sa da lom el le nes le he tő sé gek
nem sze re pel tek. Igaz, nem is volt a le -
het sé ges mun ka vál la lók ti zen öt-húsz
szá za lé ka le szá za lé kolt, egy or vost já -
ró, gyógy szert sze dő, be te ges ke dő or -
szág ban.

Pe dig nem jó ez így. Nem jó, ha nem

az egyé ni ség fel mu ta tá sa, ha nem a
szür ke tö meg be ol va dás a cél, ha egy -
for ma em be rek egy for ma öl tö zet ben
egy for mán csak „ki bek kel ni” pró bál -
ják az éle tet ér tel mes, hasz nos, szép cé -
lok nél kül. Nem jó, ha egy re töb bek -
nek nem cél, nem öröm le ve gő vel,
szél lel, víz zel, nap fénnyel ta lál koz ni.

S leg fő kép pen nem jó, ha vi se le tünk
is ar ra kény sze rít, hogy fo lya ma to san
csak le fe lé, ma gunk elé, leg fel jebb
elő re néz zünk. Hi szen pont a lé nyeg
hi ány zik. A le he tő ség, hogy fel fe lé te -
kint sünk, messzebb lás sunk, s hogy ér -
jen ben nün ket az iga zi fény. Amely –
di vat ide, di vat oda, em be ri szán dék
ide, em be ri szán dék oda – to vább ra
is egé szen biz to san fe lül ről ér ke zik. 

g Gyar ma ti Gá bor

Ano ny mu sok

Ha azt mon dom: punk, ta lán so kak -
nak be ug rik az a sok lá za dó fi a tal,
akik olyan szí nes „ta raj ként” vi sel ték
a ha ju kat, mint az iro kéz in di á nok.
Ami kor le csen gett ez a hul lám, a szü -
lők vég re fel lé le gez het tek, hi szen
alig fe nye ge tett az a ve szély, hogy
eset leg a gye re kük ből is punk lesz.
Má ra már csak né hány mu ze á lis fi -
gu ra ma radt mu ta tó ba. Csak hogy
nincs még bör tö né ben a sá tán (a hé -
ber szó je len té se: „el len fél”, aki a
Szent lé lek kel el lentét ben az anya gon
ke resz tül ural ja a lé te ző ket), te hát
szük ség sze rű, hogy is mét fel buk -
kan jon a ta ga dás szel le me, a kor nak
meg fe le lő alak ban. En nek egyik for -
má ja most az emo.

Mi az, hogy emo?
Azt hi szem, nem fon tos, hogy a

stí lus ze nei előz mé nye i nél le ra gad -
junk, szem elől té veszt ve a lé nye get.
Az emo ti o nal (az an gol szó je len té -
se „ér zel mes, lel ki, ér zel gős”) egyéb -
ként ere de ti leg egy wa shing to ni rock -
irány zat, de a ma nap ság fel tű nő
„emós” fi a ta lok nak az ere det hez nem
sok kö zük van. Ma gát a ki fe je zést az
an gol ban ar ra is hasz nál ják, ha va la -
ki mu to gat ja az ér zel me it má sok
előtt („ha v ing strong emo tions and
sho wing them in front of people” –
ol vas ha tó az ox for di ki adá sú Word -
po wer Dic ti on aryben), s ér de kes, a
szó ban for gó egyé nek re is ez jel -
lem ző leg in kább.

Ter mé sze te sen egy fe je te te jé re
ál lí tott „kul tú ra” van di vat ban megint,
mely jól tük rö zi a vi lág je len le gi de -
ka dens ál la po tát. Az ala pí tók lel ki sze -
mei előtt an no egy em be ribb ze nei
stí lus ide á ja le be gett, az emó sok vi -
szont ezt tel je sen ki for dí tot ták, s ők
ma guk is tel je sen ki for dul tak em be -
ri mi vol tuk ból. Ha ju kat az egyik sze -
mük be fé sü lik, szán dé ko san íz lés te -
len ru há kat vá lo gat nak össze, azo nos
ne mű ek kel foly tat nak vi szonyt, csuk -
ló ju kon gézt és ha lál fe jet hor da nak az
ön gyil kos ság szim bó lu ma ként, fel mu -
tat va, hogy min den mennyi re rossz,
mi vel lét ele mük a de presszió és a vi -
lág fáj da lom – sze rin tem ennyi elég is
szo ká sa ik fel vá zo lá sá ra.

Nem ne héz fel fe dez ni a pun kok -
kal va ló ha son ló sá go kat, de te gyük
hoz zá ha mar: az an gol mun kás osz -
tály sa nya rú sor sú fi a tal jai an nak
ide jén a ka pi ta liz mus ri deg fel szí nes -
sé ge, ala kos ko dá sa és pa zar ló gaz dag -

sá ga el len lá zad tak, s e lá za dás szim -
pa ti zán sok ra ta lált ha zánk ban is,
minden nek fo nák ja ként, az el nyo mó
ha zai ál lam ha ta lom mal össze füg -
gés ben; az emó sok nak vi szont ál ta -
lá ban egy ál ta lán nem olyan rosszak
a szo ci á lis kö rül mé nye ik – ha nem
ép pen ide á li sak a sem mit te vés hez és
a si rán ko zás hoz.

Egy újabb di vat hul lám mal ál lunk
te hát szem ben, mely a töb bi hez ké -
pest sok kal ká ro sabb és ár tóbb, mint
gon dol nánk. Egy szlo gen be sű rít ve a
„nagy meg vál tó esz mét”: „a be fal co -
lás mint ki út”. Ha bár mi lyen jó ér zé -
sű em ber meg né zi a pri vi.hu in ter ne -
tes ol da lon a ten ger nyi emós be mu -
tat ko zást, biz tos, hogy meg döb ben,
s nem hisz majd a sze mé nek. Rég lát -
tunk ennyi csúf ön ki fe je zé si kí sér le -
tet egy he lyen: nyelv pusz tí tás, vi zu -
á lis kör nye zet szennye zés, szép ség ir -
tás, lé lek ron tás a ki üre se dés el le ni se -
gély ki ál tás ürü gyén, ám a le he tő leg -
un do rí tóbb esz kö zök kel.

Az egyik ked venc tör té ne tem a
Bib li á ból az, ami kor Jé zus meg gyó gyít -
ja a ga da rai meg szál lot tat (Mk 5,1–20)
A meg szál lott sír bolt ból jön elő, a Mes -
si ás ban is ink vi zí tort lát, de ezt már
nem ő mond ja, ha nem a ben ne élő ör -
dö gök (szó já ték kal él ve azt mond -
hat nánk: őr-dö gök, te hát olyan dö gök,
akik őr zik a sa ját lel künk höz ve ze tő be -
já ra tot). Szá muk nem cse kély: egy
egész had se reg. A jé zu si cso da té tel leg -
szebb ré sze, hogy „a meg szál lott, aki -
ben a lé gió volt, fel öl töz ve ül, és eszé -
nél van”. Vagy is új ra a tár sa da lom
fon tos tag ja, aki al kal mas az épí tés re,
s nem kell töb bé lán cok kal meg fé kez -
ni, mint va la mi pusz tí tó vad ál la tot.
„Menj ha za a ti e id hez” – mond ja Jé -
zus, s ál lí tom, ke vés en nél meg ha tóbb
mon da tot hal lot tam éle tem ben – ha
már az ér zel mek nél tar tunk.

Nem ha rag szunk mi az emó sok ra,
hi szen amennyi re gyöt rőd nek ezen a
vi lá gon, gyöt rő dünk annyi ra mi is.
„Hi szen tud juk, hogy az egész te rem -
tett vi lág együtt só haj to zik és együtt
va jú dik mind ez ide ig. De nem csak ez
a vi lág, ha nem még azok is, akik a Lé -
lek el ső zsen gé jét kap ták, mi ma gunk
is só haj to zunk ma gunk ban, vár va a
fi ú ság ra, tes tünk meg vál tá sá ra.” (Róm
8,22–23)

A bot rán koz ta tás, gye re kek, biz to -
san nem ki út.

g And ris ka Já nos

Ér zel gős köly kök
a té vely gő ben

Pin cét ta lál tak 2008 nya rán a Bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um Bajcsy-Zsi linsz ky ut cai épü -
le té nek fel újí tá sa kor. Mi u tán ki hord -
ták a fe les le ges föld mennyi sé get, tel -
jes va ló já ban elő tűnt a szép bol to za -
tos he lyi ség. 

Az új klu bot nemrégiben ve het -
ték bir to kuk ba a gim na zis ták. A kol -
lé gi u mi di ák ön kor mány zat tag jai

so kat se gí tet tek a mun ká la tok so rán,
majd öröm mel fo gad ták a bár sa rok
ki ala kí tá sát. Di ák-ön kor mány za ti
ülé se ket, osz tály ta lál ko zó kat, szü -
le tés na pi bu li kat, kol lé gi u mi cso -
port fog lal ko zá so kat sze ret né nek
tar ta ni a fi a ta lok a pin ce klub ban,
ahol kö zel har minc em ber tud asz -
tal hoz ül ni.

g Má té Ré ka fel vé te le

Pin ce klu bot kap tak
a bony há di gim na zis ták

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121
Bu da pest, Eöt vös út 35.), ahol 105 di ák nyer het el he lye zést. In for má ci ók a szak kol lé gi um ról és a fel vé te li fel -
té te lek ről a http://www.mp ta.hu hon la pon ta lál ha tók, il let ve az 1/391-9050-es te le fon szá mon kap ha tók hét főn,
szer dán és csü tör tö kön 9-től 13 órá ig. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je má jus 31.
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b A ta vasz vá rás fé nyei, a tél meg -
tört szür ke sé ge, az éle dő ter -
mé szet ere je fo gad ta a Rá kos ke -
reszt úri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség elöl já ró it, gyü le ke ze ti
cso port ja i nak tag ja it, lel ké sze it
Rév fü lö pön, az Or dass La jos
Ok ta tá si Köz pont ban. Pres bi te -
re ink, gyü le ke ze ti mun ká sa ink,
Is ten igé jét szí vük ben for ga tó
test vé re ink már har ma dik al -
ka lom mal jöt tek össze egy há -
zunk egyik lel ki köz pont já ban.
2007-ben és 2008-ban ja nu ár -
ban, eb ben az esz ten dő ben már -
ci us kö ze pén hagy tuk ott a bu -
da pes ti hét köz na po kat. Pén te -
ken még a sok meg ol dat lan fel -
adat, hát ra ha gyott gond ül te
meg szí vün ket. Az el csen de se -
dés, a nyu ga lom, Is ten igé je, a
meg úju ló ter mé szet ere je és
szép sé ge, a ze ne, a tu do má nyos
vi lág ered mé nyei erőt ad tak az új
kez de tek re, a cse lek vés re, az
öröm re.

A rend sze res ki rán du lá sok, uta zá sok
mel lett gyü le ke ze tünk ben ha gyo -
mánnyá vált a rév fü lö pi év kez det. A
meg hí vott elő adók, a gyü le ke zet tag -
ja i nak elő adá sai, a kö vet ke ző esz ten -
dő ter ve i nek meg be szé lé se és is mer -
te té se, a Mák vi rág bo ro zó bor kós to -
ló prog ram jai, az együtt lét örö me, a
pan non táj gyö nyö rű sé ge, a be szél -
ge té sek, a sé ták fon to sak 2007 óta a
rá kos ke reszt úri gyü le ke zet min den -
nap ja i ban.

2008 je len tős gyü le ke zet tör té ne -
ti dá tum is: har minc ki lenc esz ten dei
szol gá lat után nyug díj ba vo nult Kó -
sa Lász ló lel kész, szep tem ber től
Nagy né Sze ker Éva vet te át Bu da pest
egyik leg je len tő sebb evan gé li kus kö -
zös sé gé nek lel ki ve ze tői tisz tét. Lel -
kész vál tás al kal má val min den eset -
ben hang sú lyo san ve tő dik fel a fo lya -
ma tos ság és a meg úju lás kér dé se. Jó
volt lát ni gyü le ke ze té ben a nyu gal ma -
zott lel készt és fe le sé gét, és kü lö nö -
sen jó volt Is ten igé jé nek se gít sé gé -
vel a jö vő fe lé for dí ta ni te kin te tün ket. 

A 21. szá zad el ső év ti ze dé ben a
ma gyar ság tör té ne té ben ed dig so ha -

sem lá tott lel ki, er köl csi, gaz da sá gi és
tár sa dal mi vál ság és rom lás rob bant
be min den nap ja ink ba. Hu szon négy
órás együtt lé tünk vél he tő en vi lá -
gos sá tet te a test vé rek szá má ra Is ten
kü lön le ges sze re te tét, an nak je len tő -
sé gét, hogy nem ma gá nyo san, ha nem
kö zös ség ben él het nek. A böjt li la
szí né vel be vont elő adói asz tal, Krisz -
tus ke reszt je, a ke reszt kö rül el he lye -
zett ti zen két mé cses is az es ti áhí tat
egyik leg főbb gon do la tát szim bo li zál -
ta: bár sok fe lől, sok fé le gond dal és
öröm mel jöt tünk Rév fü löp re, de ha
kör be vesszük a ke reszt fát, ha Krisz -
tust szí vünk-lel künk kö zép pont já ba
ál lít juk, a meg met szett fa ki zöl dül, az
erős gyö kér zet új ága kat, haj tá so kat
fej leszt.

E zöld re, az ágak ra, le ve lek re
nagy szük ség van, egy re töb ben és
töb ben kell, hogy meg érez zék e kö -
zös ség át ha tó ere jét. Az ágak, a
zöld lomb ár nyat ad a tű ző nap sü -
tés ben, a fa vé del met nyújt azok nak,
akik ezt igény lik. 

A Nagy né Sze ker Éva pén tek es ti
áhí ta tá ban fel ve tett kér dé sek foly ta -
tód tak szom bat reg gel Il lés Dá vid re -
for má tus lel ki pász tor, es pe res elő adá -
sá ban. Va la mennyi részt ve vő – la i ku -
sok, lel ké szek – szá má ra ége tő kér -
dés a gyü le ke zet meg úju lá sa. Meg fá -
rad tunk, sok szor úgy érez zük, hogy
meg öre ged tünk. Fo gyunk. Rá kos -
ke reszt úrt sem ke rül te el a ma gyar
tár sa da lom egyet len fe szí tő gond ja
sem, csök kent tár sa dal mi be ágya zott -
sá gunk, ke ve seb bek szá má ra ün nep -
nap a va sár nap, ne he zebb meg szó lí -
ta ni az if jú sá got, s köz ben ta lán so -
ha sem volt ek ko ra szük ség a gyü le -
ke zet szol gá la tá ra, so ha sem volt
ennyi re idő sze rű az evan gé li um.

So kak szá má ra a „ka ted rá lis is ten -
tisz te let”, a ha gyo má nyos al kal mak
nem so kat je len te nek, itt nincs le he -
tő ség a vissza csa to lás ra, nem hi te le -
sek a lel ké szek bi zony ság té te lei –
so rol ta fel a szá munk ra ked ve zőt len
ten den ci ák oka it re for má tus lel kész
elő adónk. Az új faj ta cso port mun ka
te rem ti meg so kak szá má ra a min den
em be ri te remt mény szá má ra oly lé -
nye ges kö zös sé get. E kö zös sé gek
meg ele ve ní te nek, az élet min den ne -
héz sé ge mel lett erőt ad nak. Ak kor töl -

tik be fel ada tu kat, ha
Is ten di csé re te éne -
kek ben, ver sek ben a
kö zös ség na pi gya -
kor la tá vá vá lik, az
ima, ige ol va sás, ige -
ma gya rá zat, a bi -
zony ság té tel, Is ten
mun kás sá gá nak fel is -
me ré se, az er ről va ló
ta nú ság té tel a kö zös -
sé gi lét alap ele mé vé
lesz. E kö zös ség lesz
ké pes a misszi ó ra,
kö zöm bös em ber tár -
sa ink meg szó lí tá sá ra,
se gít sé gé re, szol gá -
la tá ra.

Dr. Szé kely And -
rás köz gaz dász, de -
mog rá fus, a Sem -
mel weis Egye tem
Ma ga tar tás tu do má -
nyi In té ze té nek
mun ka tár sa Egész -
ség, lel ki ál la pot, val -
lá sos ság cím mel tar -
tott elő adást a Kopp
Má ria pro fesszor ral
vég zett kö zös ku ta -
tá sa ik anya gá ból. A
ma gyar or vos kép zés
fel leg vá rá ban mű kö -
dő in té zet már több

év ti ze de vizs gál ja a tár sa da lom ban
vég be me nő gaz da sá gi, tár sa dal mi
fo lya ma tok és a ma gyar ság tes ti-lel -
ki ál la po ta, egész sé ge kö zöt ti össze -
füg gé se ket, köl csön ha tá so kat. Ha -
zánk ha lá lo zá si sta tisz ti ká it ta nul má -
nyoz va meg ál la pí tást nyert, hogy
leg ha ma rabb a ki égett, cél ta lan em -
ber tár sa ink tá voz nak el kö zü lünk,
hol ott a mai egész ség ügyi vi szo nyok
mel lett hat van öt esz ten dős nél fi a ta -
lab ban – a tu do mány mai ál lá sa sze -
rint – nem kel le ne meg hal nunk. 

Ál ta lá nos ten den ci a ként je lent -
ke zik, hogy a val lá sos ság nő a vi lág -
ban, ugyan ak kor a „temp lom ba já rás”
je len tő sen csök ken, s a kö zös sé get el -
ha gyók ma gu kat a „ma guk mód ján
val lá sos”-ként je lö lik meg. A hall ga -
tó ság szá má ra meg le pe tés ként szol -
gált, hogy az is ten hí vők to vább él nek,
hi tük egész ség ügyi szem pont ból
mint egy vé dő fak tort je lent, míg a ha -
lá lo ki sta tisz ti kák ban a ko rai el ha lá -
lo zás ban a ma guk mód ján val lá so sak
cso port já ban ki ma gas ló a ha lá lo zá -
si arány. 

Az em ber fej lő dé sé nek so rán
nyolc van-száz húsz sze mé lyes kap -
cso lat lé te sí té sé re, „ke ze lé sé re” ké pes.
A ha gyo má nyos kö zös sé gek fel bom -
lá sa ki kez di az egy re el ma gá nyo so dó
em ber egész sé gét. Bár a vá ros for ga -
ta gá ban na pon ta akár ezer em ber rel
is kap cso lat ba ke rül he tünk, de mi nél
kö ze lebb ke rü lünk egy más hoz fi zi ka -
i lag, an nál sze mély te le nebb, fel szí ne -
sebb lesz az em bert em ber rel össze -
kö tő kö zös sé gi há ló. E há ló leg gyak -
rab ban el pat tan. Az el ma gá nyo so dás
„eny hí té sé re” vir tu á lis kap cso la to kat
épít ki a mé dia. És nagy a fo ga dó ké -
pes ség min den nap ja ink ópi u má ra. E
kap cso la tok gyü möl cse az Isa u ra
fel sza ba dí tá sá ra a té vé né zők ál tal
össze gyűj tött pénz vagy an nak az
írott saj tó ban va ló tag la lá sa, hogy a
po pu lá ris te le ví zi ós szé ria egyik sze -
rep lő je va ló ban ter hes-e a so ro zat -
ban, vagy sem…

Székely András nem csak ré sze se,
de ki vá ló szak em be re is az is mer te -
tett ku ta tá si té ma kör nek. Az el hang -
zot tak meg győz ték a hall ga tó sá got ar -
ról is, hogy rend kí vül ki vá ló elő adó
– a más fél órás elő adást még egy órás
be szél ge tés kö vet te.

Di ag nó zis és te rá pia – ez har ma -
dik csen des na punk sum má za ta. A te -
rá pia nem más, mint Krisz tus kö ve -
té se meg újult for má ban. Az élet re ve -
ze tő, nyolc van-száz húsz fős kö zös sé -
gek meg te rem té se és él te té se. E kö -
zös sé gek nek szol gál ni uk kell a gyü -
le ke ze tet, s ha a meg met szett fa ki -
zöl dül, e kö zös ség nek szol gál ni uk kell
la kó- és he lyi kö zös sé gük ben, így
lesz nek a misszió ré sze i vé.

A csen des nap rész ve vői meg hall -
gat hat ták Esz lé nyi Ákos má sod lel kész
áhí ta tát, Zász ka licz ky Pál pres bi ter
elő adás sal, ze nei prog ram mal em lé -
ke zett meg Ge org Fried rich Hän del
ha lá lá nak két száz öt ve ne dik év for -
du ló já ról, ezen kí vül gyü le ke ze tünk
cso port ja meg te kint het te a hely tör -
té ne ti gyűj te ményt Mik lós Ta más -
nak, Rév fü löp pol gár mes te ré nek a
ve ze té sé vel. Ha fen scher Ká roly, az ok -
ta tá si köz pont igaz ga tó ja és az in téz -
mény mun ka tár sai kü lön le ges sze re -
tet tel vet ték kö rül a rá kos ke reszt úri -
a kat. A részt ve vők már ki nyil vá ní tot -
ták szán dé ku kat: ha Is ten en ge di, az
Úr 2010. esz ten de jét is Rév fü lö pön
sze ret nék meg kez de ni. 

g Dr. Lér ánt Ist ván

(Az írás Sá mel Lász ló össze fog la ló já -
nak fel hasz ná lá sá val ké szült. – L. I.)

A meg met szett fa ki zöl dül
Gyü le ke ze ti csen des nap a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus

Ok ta tá si Köz pont ban

Dr. Székely András

b Gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lő ként
il do mos evan gé li kus egy há zunk
tör vé nye i nek egy né mely pa rag -
ra fu sá val tisz tá ban len ni. Az
eze ket tar tal ma zó do ku men tum
nem csak nyom ta tott for má ban
ol vas ha tó, ha nem a www.evan -
ge li kus.hu hon la pon is hoz zá fér -
he tő. Szer kesz tő sé günk még is
úgy vé li, hasz nos, ha idő ről idő -
re la punk pres bi te ri ol da lán is
köz lünk né hány, az alap fo gal ma -
kat meg ha tá ro zó vagy a gyü le ke -
ze ti éle tet érin tő pa rag ra fust –
re mény ség sze rint ez nem csak
pres bi ter ol va só ink nak le het se -
gít sé gük re.

XIV. fe je zet – A nem lelkészi
szol gá lat ál ta lá nos sza bá lyai

73. § (1) Nyil vá nos egy há zi szol gá -
la tot az egy ház nem lel kész tag jai
meg bí zott egy há zi mun kás ként vé -
gez het nek.

(2) Egy há zi mun kás az le het, aki
a) va la me lyik egy ház köz ség nyil -

ván tar tott tag ja,
b) a szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé -

ges fel ké szí tés ben ré sze sült,
c) meg ha tá ro zott szol gá lat ra meg -

bí zást ka pott.
(3) Az egy há zi mun kás meg bí za -

tá sa az aláb bi szol gá la ti te rü le tek re
ter jed het ki:

a) ige hir de tés,
b) ta ní tás (hit ok ta tás),
c) lel ki gon do zás,
d) dia kó ni ai mun ka,
e) szer ve ző mun ka,
f ) egy ház ze nei (kán to ri) szol gá lat.
(4) A lel ké szi mun ka társ az az

egy há zi mun kás, aki az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem nap pa li ta go -
za tán ered mé nyes zá ró vizs gát tett, és
akit a püs pök 1997. jú ni us 6. előtt er -
re a szol gá lat ra ün ne pé lye sen ki bo -
csá tott.

Újabb lel ké szi mun ka tár sak ki -
kül dé se nem le het sé ges.

(5) A gyü le ke ze ti mun ka társ az az
egy há zi mun kás, aki az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem nap pa li ta go -
za tán vagy le ve le ző teo ló gi ai tan fo -
lya mán ered mé nyes zá ró vizs gát tett,
és akit az il le té kes püs pök hoz zá já -
ru lá sá val az egy ház köz ség köz gyű lé -
se a szol gá lat tal meg bíz. A gyü le ke -
ze ti mun ka tár sat is ten tisz te le ten a
gyü le ke ze ti lel kész ál lít ja szol gá lat ba.
A gyü le ke ze ti mun ka társ nem csak
egy ház köz sé gi, ha nem egyéb egy há -
zi szol gá lat ra is al kal maz ha tó.

(6) A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház egy há zi mun ká sá tól el vár ja,
hogy

a) bel ső el hí vás ból kö te lez ze el
ma gát az egy há zi szol gá lat ra,

b) hi va tá sá ban fedd he tet le nül él -
jen és szol gál jon,

c) ve gyen részt a szol gá la tá hoz
szük sé ges fel ké szí tés ben, tar tós meg -
bí za tás ese tén to vább kép zés ben is,

d) szol gá la tát a meg bí zó val össz -
hang ban vé gez ze,

e) mun ká já ról meg bí zó já nak rend -
sze re sen be szá mol jon.

(7) Az egy há zi mun kás a mun ká -
já ért sze mé lyé ben fe le lős.

Amennyi ben szol gá la tá ra mél tat -
lan ná vagy al kal mat lan ná vá lik, meg -
bí zó já nak jo ga és kö te les sé ge, hogy
a meg bí zást vissza von ja.

(8) Az egy há zi mun kás fel ada tát
ön kén tes mun kás ként, szol gá la ti jog -
vi szony ban vagy mun ka vi szony ban
vé gez he ti. Mind egyik eset ben meg -
il le ti a szol gá la tá val kap cso la tos in -
do kolt költ sé ge i nek meg té rí té se.

(9) Az egy há zi mun kást az őt
érin tő ren del ke zé sek ről meg bí zó ja tá -
jé koz tat ja.

XV. fe je zet – Az egy há zi
mun ká sok meg bí za tá sa

74. § (1) Bár mely egy há zi ön kor -
mány zat vagy in téz mény al kal maz -
hat egy há zi mun kást.

(2) Az egy há zi mun kás ha tá ro zott
ide jű (adott fel adat ra szó ló), vagy ha -
tá ro zat lan ide jű (tar tós) szol gá lat ra
kap hat meg bí zást.

(3) Az egy há zi mun kás ha tá ro zott
ide jű meg bí zást az egy há zi ön kor -
mány zat ha tás kör rel ren del ke ző tiszt -
ség vi se lő jé től, ha tá ro zat lan ide jű
meg bí zást pres bi té ri u má tól kap.

(4) A ha tá ro zat lan ide jű meg bí za -
tás ról meg bí zó le ve let – szük ség ese -
tén szol gá la ti szer ző dést – kell ki ál -
lí ta ni. Ek kor az egy há zi mun kás szol -
gá lat ba ál lí tá sa és es kü té te le is ten tisz -
te le ten tör té nik, mely nek meg tör tén -
tét a kö vet ke ző pres bi te ri ülé sen kell
jegy ző könyv be ven ni.

(5) Az egy há zi in téz mé nyek ben az
egy há zi mun kás ha tá ro zott ide jű meg -
bí zást a ha tás kör rel ren del ke ző szak -
mai ve ze tő től, ha tá ro zat lan ide jű meg -
bí zást – az in téz mény ve ze tő jé nek
egyet ér té sé vel – az igaz ga tó ta nács tól
kap. Ha tá ro zat lan ide jű meg bí za tás
ese tén az egy há zi mun kás szol gá lat ba
ál lí tá sa és es kü té te le az in téz mény ben
tar tott is ten tisz te le ten tör té nik.

(6) Az egy há zi mun kás tar tós
meg bí za tás ese tén es kü vel kö te le zi
ma gát, hogy

a) a kö zös sé get épí ti,
b) az egy ház rend jét meg tart ja,
c) a szol gá la ti tit kot meg őr zi,
d) a rá bí zott szol gá la tot hű sé ge sen

vég zi.
(7) Az egy há zi mun kás meg bí zó -

já tól írás be li be je len tés alap ján kér -
he ti fel men té sét a szol gá lat ból.

(8) Az egy há zi mun kás szol gá la tá -
val és meg bí za tá sá val kap cso la tos vi -
tás ta ní tá si kér dé sek ben a fe let tes
egy há zi ön kor mány zat lel ké szi ve ze -
tő je, min den egyéb kér dés ben az
adott egy há zi ön kor mány zat pres bi -
té ri u ma, il let ve a fenn tar tó dönt.

A törvényszöveget az eredeti he lyes -
írás sal közöljük. – A szerk.

Egy há zunk tör vé nye i ből

Az Evangélikus Élet következő

rendezvényén Észak-Írországról tart

fotókiállítás-megnyitóval egybekötött,

vetített képes előadást Boda Zsuzsa. 

Zenél a Shamrock együttes.

Április 22., szerda 18 óra

Fehér Páva étterem,

pincehelyiség

(1091 Budapest, Üllői út 7.,

a Kálvin tértől egy percre;

az épületben van lift)

A részvétel ingyenes.

A kiállítás megtekinthető május 3-ig.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Do bó Ist ván vár ka pi tány az év szá za -
dok alatt nem ze ti, majd re gény hős -
sé ne me sült. Ez a hír név – saj nos azt
kell mon da nunk, meg le pő mó don –
nap ja ink de he ro i zált vi lá gá ban is él,
gon dol junk csak a 2005-ös A nagy
könyv sza va zás ra, mely nek győz te se
Gár do nyi Gé za Eg ri csil la gok cí mű
re gé nye lett.

Do bó köz is mert eg ri em lék he lyei
mel lett a Fel vi dé ken is ta lá lunk éle -
té hez és ha dá sza ti te vé keny sé gé hez
szo ro san kap cso ló dó lát ni va ló kat.
A ta va lyi év egyik ré gé sze ti szen zá -
ci ó ját az je len tet te, hogy Do bó rus z -
kán (Rus ká) két éves mun ka után si -
ke re sen azo no sí tot ták, majd új ra te -
met ték a vár ka pi tány föl di ma rad vá -
nya it. Má sik fel vi dé ki em lék he lye
az egy ko ri Bars vár me gyei Lé ván
(Le vi ce) ta lál ha tó, a lé vai vár, mely -
nek 1558-ban lett ka pi tá nya, il let ve a
vá ros sal egye tem ben bir to ko sa.

A lé vai erő dít mény a ta tár já rást
kö ve tő en, a 13. szá zad má so dik fe lé -
ben épült a te le pü lés mon gol hor dák
által el pusz tított föld-pa lánk vá rá nak
he lyé be. IV. Bé la ki rály ugyan is eze -
ket az igen csak se bez he tő erő dí té se -
ket, a ta tá rok eset le ges új bó li dú lá sát
meg elő zen dő, kő vá rak kal he lyet te sí -
tet te. Az ural ko dó tu laj do ná ban le -
vő vár a 14. szá zad ele jén ke rült a
nagy ha tal mú oli gar cha, Csák Má té

ke zé be. A kis ki rály ha lá lát kö ve tő en
is mét tör vé nyes ko ro nás fők, Ká roly
Ró bert, ké sőbb Zsig mond bir to kol ta.

Az erő dít mény ha dá sza ti je len tő -
sé ge szü le té sé től egé szen pusz tu lá sá -
ig vál to zat lan: a Fel vi dék ás vány kin -
csek ben, arany ban és ezüst ben gaz -
dag, pol gá ro sult, a ko ra be li ci vil lét
bás tyá i nak te kint he tő bá nya vá ro sa -

i nak vé del me. A sár ká nyos ki rály
ado má nyoz ta Sá rai Lász ló nak, aki -
nek le szár ma zot tai a fel vett Lé vai csa -
lád né ven más fél év szá za don át bir -
to kol ták, majd is mét az ural ko dó,
utóbb a Do bó fa mí lia ke zé be ke rült.

Mind a tö rök, mind a Rá kó czi-sza -
bad ság harc ide jé ben kulcs sze re pet
ját szott, a ha di ese mé nyek több ször is
je len tős meg pró bál ták fa la it, fegy ver -
ze tét, vé dő it. A ku ru cok pusz tí tot ták
el, 1709-ben erő dít mé nye it fel gyúj tot -
ták, lő por rak tá rát fel rob ban tot ták,
kút ját és vár ár kát be te met ték, ne hogy
csá szá ri ke zek ben ma gya rok el len
szol gál jon.

A nap ja ink ban is im po záns lát -
ványt nyúj tó, vi szony la gos ép ség -
ben ránk ma radt ro mok in gye ne sen,
nyit va tar tá si idő től füg get le nül te -
kint he tő ek meg, míg az erő dít mény -
hez kap cso ló dó Do bó-kas tély és ka -
pi tá nyi épü let a Bar si Mú ze um ki ál -
lí tó he lye ként vár ja lá to ga tó it.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁR AK

A lé vai vár Bi zony hő sök vol tak a ker ca szo mo -
ri ak, ezt so se fe led jük! Fegy ver rel tet -
tek ta nú bi zony sá got ha zánk irán ti
hű sé gük ről ak kor, ami kor már min -
den vesz ni lát szott. Ők azon ban
nem ad ták fel. Épp úgy, mint Sop ron,
Ba las sa gyar mat vagy So mos kő új fa -
lu la ko sai, az ap ró kis őr sé gi te le pü -
lés is harc cal vív ta ki a jo got, hogy
Ma gyar or szág hoz tar toz zon. Mél -
tón vi se lik te hát a Com mu nit as For -
tis si ma, vagy is a leg bát rabb fa lu cí -
met, ame lyet az Or szág gyű lés ado -
má nyo zott a Vas me gyei köz ség nek.

De mi is tör tént an nak ide jén a
ma nap ság mind össze két száz hat -
van la ko sú Ker ca szo mo ron? A vá -
lasz hoz az el ső vi lág há bo rú vé gé ig
kell vissza utaz ni az idő ben. A szerb
had erő ugyan is ak kor tájt las san, de
biz to san nyo mult be Ma gyar or szág
te rü le té re. No per sze eb ben nem volt
egye dül, a cse hek és a ro má nok is
pon to san ugyan így cse le ked tek
Észak- és Ke let-Ma gyar or szág te rü -
le tén. A fran ci ák pe dig a tér nye ré sü -
ket az zal se gí tet ték, hogy egy re
előny te le nebb de mar ká ci ós vo na -
la kat eről tet tek ránk. 

A szerb ka to na ság 1919. au gusz tus
12-én ér te el Szo mo ró cot, ame lyet
rög vest sa ját or szá ga ré sze ként ke zelt.
Egy ide ig úgy tűnt, hogy eb ben nem
is csa lat koz nak, hi szen az 1920. jú ni -
us 4-én alá írt gyá szos em lé kű tri a no -
ni bé ke dek ré tum ezt a kis Vas me gyei
köz sé get is ki ka nya rin tot ta Ma gyar -
or szág ból. A fran cia fő vá ros ban
ugyan is ha zánk ál lam ha tá rát ép pen
Ker ca és Szo mo róc köz ség kö zött
húz ták meg. Előb bi a ha tár in nen ső,
utób bi pe dig a túl só ol da lá ra ke rült.
És ez így is ma radt egé szen au gusz -
tus el se jé ig, ami kor is a két köz ség
fér fi né pe, no meg né hány ma gyar ka -
to na ki nem űz te a szer be ket Szo mo -
róc ról, így a te le pü lés át me ne ti leg is -
mét a ma gya ro ké lett.

Éj sza ka, ti zen egy óra kor a Ker ca
köz ség ben ál lo má so zó ha tár őr-ki -
ren delt sé get ve ze tő Rán ki fő had -
nagy és ti zen hét ka to ná ja és a hoz zá -
juk csat la ko zó fa lu si ak meg le pe tés -

sze rű tá ma dást in dí tot tak a ná luk jó -
val na gyobb ka to nai erőt kép vi se lő
szerb csa pa tok el len. Az ak ció si ker -
rel járt: a meg szál ló kat egé szen Do -
mon kos fá ig, vagy is jó val a tri a no ni
ha tá ron túl ra ker get ték. A szer bek
azon ban nem sok kal ké sőbb vissza -
jöt tek, még pe dig egy jó val na gyobb
ala ku lat tal, és el űz ték Rán ki fő had -
nagy ka to ná it. El ső tet tük az volt,
hogy a szo mo ró ci temp lom tor nyá -
ra is mét fel húz ták a szerb zász lót,
majd rög vest össze szed ték azo kat a
fa lu si a kat, akik rész vet tek a fel ke lés -
ben. Ezért tud juk ma is, kik ra gad tak
fegy vert eb ből a fa lu ból. Hajt sunk fe -
jet előt tük: Áb ra hám La jos, Csá szár
An tal, Hor váth Sán dor, In gi szi Fe renc,
Kul csár An tal, Papp Jó zsef, Papp
Sán dor, Pong rácz Sán dor, ifj. Pong -
rácz An tal, Pong rácz Fe renc, Pong rácz
Dá ni el.

A szerb ka to nák a szo mo ró ci fér -
fi a kat elő ször is ret te ne te sen el ver ték,
majd erős fel ügye let mel lett Mu ra -
szom bat ra kí sér ték. Az ot ta ni vá ro -
si bör tön be zár ták va la mennyit. Több
na pon ke resz tül éhez tet ték őket.
Mu ra szom bat ma gyar aj kú la kos sá -
ga szót emelt ugyan ér tük a vá ros
szerb pre fek tu sá nál, ő még sem gon -
dos ko dott a ha di fog lyok élelmezé sé -
ről. Vé gül né hány, a vá ros ban élő ma -
gyar em ber meg vesz te get te az őrö -
ket, hogy ti tok ban élel mi szert csem -
pész hes se nek be a foglyok cel lá i ba. 

A szo mo ró ci fér fi ak amúgy nagy -
já ból egy évig ma rad tak a bör tön ben,
csak ek kor ér ke zett meg az ügyük höz
ki ren delt belg rá di bí ró. Ő azon ban
né hány nyak le ves ből ál ló pe ni ten cia
ki osz tá sa után va la mennyit ha za en -
ged te. Azt nem tud ni, hogy ez pon -
to san mi kor tör tént. Fenn ma radt
azon ban egy le vél, ame lyet Hor váth
Fe renc ker cai plé bá nos 1921. jú li us 24-
én írt a Vas me gyei al is pán nak. A le -
vél ből ki de rül, hogy alá írá sa kor a
fog lyo kat még Mu ra szom ba ton őriz -
ték. Ér de mes idéz ni be lő le: „A gya lá -
za tos vér lá zí tó Tri a no ni szer ző dés a
fran czia par la ment ben jó vá hagy va
ér vény be lép. Min den el zá rás, le vél és

la pok el kob zá sa dac zá ra a köz sé gek
la kói szív fáj da lom mal jaj dul nak fel,
hogy a drá ga édes Ma gyar ha zá tól el -
sza kít tat nak, de kü lö nö sen a ná lam si -
rán koz va pa nasz ko dó Szo mo rócz
köz sé gi ek tet tek pa naszt, és plé bá ni -

ám még más nyolc köz ség la ko sai is
ugyan úgy, ar ra kér vén, hogy meg ke -
res sem és kér jem a ne vök ben mél tó -
sá god köz ben já rá sát, hogy őket Ju go -
szlá vi á hoz ne csa tol tas sák.”

Nem ma radt azon ban ha tás ta lan
a fel ke lés. A Ma gyar or szág új dé li ál -
lam ha tá rát a hely szí nen ki je lö lő úgy -
ne ve zett ha tár meg ál la pí tó bi zott ság
1922-ben ért er re a te rü let re, és feb -
ru ár 8-án úgy dön tött, hogy Szo mo -
róc új ra Ma gyar or szág hoz csat la -
koz hat. Egy év vel ké sőbb az 1919 és
1922 kö zött ál ló ha tár vo na lon a ker -
ca i ak és a szo mo ró ci ak kö zö sen em -
lék osz lo pot ál lí tot tak, és em lék fát ül -
tet tek Ti sza Ist ván tisz te le té re. 

Az tán egy nem ze dék kel ké sőbb
megint na gyot for dult a vi lág. A
kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után,
vagy is 1949-ben párt tit ká ri ukáz ra az
em lék fát is, az em lék osz lo pot is le dó -
ze rol ták. Et től kezd ve év ti ze de ken át
ta bu nak szá mí tott mind az, ami itt
tör tént.

g Je zsó Ákos

Ker ca szo mor, a leg bát rabb fa lu

H I R D E T É S

Szavalóverseny
A bu da fo ki evan gé li kus temp -
lom ban áp ri lis 24-én, pén te ken
dél után 4-kor ren de zik meg a
VIII. ma gyar is te nes ver sek sza -
va ló ver senyt. Ke rü le tünk fel ső
ta go za tos di ák jai és a gim na zis -
ták ve tél ked nek Sza bolcs At ti la
pol gár mes ter kü lön dí já ért, va la -
mint a Be ne dek György szob rász -
mű vész ál tal ké szí tett ér té kes,
két ol da las bronz pla ket tét. A zsű -
ri el nö ke Bán ffy György, aki
egyen ként ér té ke li a részt ve vők
tel je sít mé nyét. Sze re tet tel vár juk
az ér dek lő dő ket.

A szer ve zők

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al kal mát áp ri lis 29-én, szer dán 18 órai kez -
det tel tart juk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
föld szin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ven dé günk, Pol gár Ró -
zsa Mun ká csy- és Kos suth-dí jas kár pit mű vész Kár pit ba szőtt re mény -
ség cím mel be szél mű vé sze té ről, hit val lá sá ról. Min den 25 és 50 év kö -
zöt ti egye dül ál lót – nem re, fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül – sok sze re -
tet tel vá runk. Az al ka lom ról ér dek lőd ni a 20/824-2791-es mo bil szá mon,
va la mint a mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail cí men le het.

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

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Dok to ri és Ha bi li tá ci ós Ta ná -
csa tisz te let tel meg hív min den ér dek lő dőt Gerő fi Gyu lá né Bre bovsz ky
Éva evan gé li kus lel kész Ver bum Do mi ni ma net in aeter num – Az Ószö -
vet ség re cep ci ó já nak vizs gá la ta a Zsi dók hoz írt le vél ben az in ter tex tu -
á lis mód szer se gít sé gé vel cí mű dok to ri ér te ke zé sé nek nyil vá nos meg vi -
ta tá sá ra áp ri lis 29-én, szer dán 14.30-ra az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 10-es szá mú tan ter mé be. A dok -
to ri ér te ke zés egy pél dá nya meg te kint he tő az egye tem könyv tá rá ban.

Dr. Reuss And rás, a Dok to ri és Ha bi li tá ci ós Ta nács el nö ke

H I R D E T É S

Pá lyá zat egye te mi lel ké szi ál lás ra
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det egye -
te mi lel ké szi ál lás be töl té sé re a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005.
évi VI II. tör vé nye 47. § (4) alap ján a 2009/2010-es tan év től.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ed di gi pá lya fu tá sá nak le -
írá sát, va la mint a mun ka kör be töl té sé re vo nat ko zó rész le tes el kép ze lé -
se it. A pá lyá zat mel lék le te ként csa to lan dó do ku men tu mok: lel ké szi ok -
le vél; eset le ges egyéb vég zett ség(ek) iga zo lá sa; vá laszt ha tó sá gi iga zo lás.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: má jus 15. To váb bi fel vi lá go sí tás az EHE
rek to ri hi va ta lá ban kér he tő.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor

H I R D E T É S

Meg hí vó
Há zas pá ri csen des nap lesz a
Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá -
lat és a csil lag he gyi re for má tus
gyü le ke zet szer ve zé sé ben a csil -
lag he gyi re for má tus temp lom -
ban (1039 Bu da pest, Vö rös marty
u. 2.) áp ri lis 25-én, szom ba ton
10-től 15 órá ig. Elő adók: Battyá -
nyi Gé za lel kész, dr. Bajt si Mik -
lós, dr. Tol nay La jos. In for má ció:
www.bhsz.hu; e-mail cím: csil lag -
he gyi ref@t-on line.hu; te le fon:
30/400-9807, Battyá nyi Gé za
lel kész.

H I R D E T É S

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
L

E



Evangélikus Élet 2009. április 19. f 15mozaik

b Dr. Dőry Ist ván 49 éves, négy -
gyer me kes csa lád apa, két éve
egy kis fa lu ban él. Mi ért? Ho -
gyan? Mi kö ze en nek a fenn tart -
ha tó élet hez? Az aláb bi ak ban
két he te meg kez dett be szél ge té -
sünk foly ta tá sát ol vas hat ják.

– Ott tar tot tunk, hogy Ön nem csak
az egye te men ta nít ja a fenn tart ha tó -
ság alap el ve it, ha nem sa ját csa lád ja
éle té ben is pró bál ja meg va ló sí ta ni. Ez
a há zu kon is meg lát szik? Mi ben kü -
lön bö zik egy át la gos fa lu si ház tól?

– Ez nem a szo ká sos, hat va -
nas évek ben épí tett, hő szi ge te -
lés nél kü li, ócs ka ház le pusz tult
nyí lás zá rók kal, ha nem egy még
ré geb bi, vá lyog-, pon to sab ban
vert fa lú tech no ló gi á val ké szült
és most már jól hő szi ge telt
épü let. 2006-ban el kezd tünk le -
jár ni a ház ba, elő ször ki cse rél -
tük az ab la ko kat, az tán épí tet -
tünk egy szép ke men cét, ez
me le gí ti a vi zün ket is. Fá val
fű tünk, pon to sab ban bio bri -
ket tel, vagy is fa hul la dék ból és
fű rész por ból össze pré selt po gá -
csák kal. A vi zet jó részt a kút ból
szi vattyúz zuk, de azért rá va -
gyunk köt ve egy ker ti csap ere -
jé ig az ut cai há ló zat ra is. 

Ál ta lá ban az az el vünk, hogy
min den ből le gyen ket tő, és leg alább
az egyik le gyen fenn tart ha tó, meg úju -
ló. A ker ti csap ból nem sok vi zet
hasz ná lunk, de azért biz ton ság ked -
vé ért az is meg van, és ki fi zet jük a csa -
tor na dí jat is, bár nem va gyunk rá köt -
ve a csa tor ná ra, ha nem ma gunk ke -
zel jük a szenny vi zün ket. Van egy
alul mé re te zett nap kol lek to runk, ami
ar ra elég, hogy nyá ron fel me le gít se a
für dő vi zet. Az át me ne ti idő sza kok -
ban jól jön, té len meg amúgy is fűt -
jük a ke men cét. A nap kol lek tor kö -
rül be lül száz li ter me leg vi zet tud elő -
ál lí ta ni. Té len is rá van köt ve a rend -
szer re, né hány órá ra be kap csol, és
mond juk egy fok kal meg eme li a víz
hő mér sék le tét, ami el ha nya gol ha tó.

Köz ben azért az in ter ne tet is fej -
lesz tet tük, ez le he tő sé get ad ar ra,
hogy na pon ta összeállítsam egy kö -
zös sé gi in ter ne tes té vé mű so rát, és
en nek kö szön he tő, hogy most Ön nel
is sky pe-on tu dok be szél ni. Van egy
ti zen há rom wat tos nap ele münk, ami
ar ra ele gen dő, hogy Pi tyu szo bá já ban
egy szá mí tó gép meg egy lám pa ar ról

mű köd jön. Ez in kább kí sér let nek
vagy de monst rá ci ó nak ne vez he tő.
Ar ra is jó, hogy ha nagy áram szü net
van, ak kor vé gig ve ze tünk a la ká son
egy hosszab bí tót, és egy ki csit tu dunk
vi lá gí ta ni. Volt egy más fél na pos
áram szü net, de in ter net kap cso la -

tunk azért volt, a lap top nak egy ki -
csit le vet tük a fény ere jét, hogy ne fo -
gyasszon so kat. Meg néz tünk két fil -
met a kö zös sé gi in ter ne tes té vén, el -
be szél get tünk ró la, köz ben két-há -
rom ta ka ré kos lám pa is mű kö dött, és
ezt bír ta az ak ku mu lá tor. De hát
ennyit, nem töb bet. Ha emel lett a
mik ro hul lá mú sü tőt vagy a mo só gé -
pet meg pró bál tuk vol na be in dí ta ni,
ak kor kész, az egész föl bo rul.

– Az Önök csa lád ja fenn tart ha tó -
an él?

– Ezt nem mer ném ki mon da ni, de
már elég kö zel va gyunk hoz zá. Hat
év vel ez előtt ki ír tam egy há zi pá lyá -
za tot. Vá rom, hogy je lent kez zen va -
la ki, aki Ma gyar or szá gon tud ja ma -
gá ról, hogy fenn tart ha tó mó don él.
Ed dig még sen ki sem je lent ke zett.
Per sze van kö rül be lül két-há rom
mil li árd em ber, aki ezen a boly gón
fenn tart ha tó mó don él, de ők ál ta lá -
ban nem is is me rik ezt a fo gal mat, és
nem Ma gyar or szá gon lak nak.

– Önök nek mi ben kel le ne még ja -
vul ni uk?

– A ter mé nye ink re pél dá ul nem
le he tünk büsz kék, pe dig jó len ne, ha
sok min dent a kert ben ter mesz te -
nénk, nem kel le ne messzi ről szál lí -
ta ni. Azért egy ki csit pró bá lunk
gaz dál kod ni a kert ben. Né ha van
egy-két ál la tunk is, de nem ez a jel -
lem ző. Az a lé nye ges, hogy a leg fon -
to sabb dol gok ra oda fi gyel jünk, utá -
na más prob lé mák szin te ma guk tól
meg ol dód nak. Pél dá ul ha az em ber
ke vés pénz ből és au tó nél kül vá sá rol,
ak kor oly ke vés hul la dé ka ke let ke zik,
hogy azon alig van mit vá lo gat ni.
Per sze mi is szé pen szét vá lo gat juk,
amink van, de ez zel ke ve set kell

baj lód ni.
– Nem ér zi úgy, hogy a sok le -

mon dás sal él mé nyek től, az élet
sa va-bor sá tól foszt ja meg ön -
ma gát és a csa lád ját? Mennyi
le mon dás sal jár az éle tvitelük?

– Akik a fa lu si élet hát rá nya -
it hang sú lyoz zák, azok a szín -
há zat, a kul tu rá lis le he tő sé ge -
ket szok ták em le get ni. De az az
igaz ság, hogy akik ezek nek a le -
he tő sé gek nek a hi á nyát szok ták
hang sú lyoz ni, hi á ba lak nak a
vá ros ban, ma guk sem na gyon
él nek ve le, nem be csü lik meg.
Va ló já ban Sop ron ba vo nat tal el
tu dunk men ni szín ház ba, és
ha za is tu dunk jön ni az utol só -
val. Per sze tény leg ke ve set já -
runk elő adá sok ra.

Vi szont úgy ér zem, hogy cse ré be
egy cso mó él ménnyel gaz da go dunk.
Múlt kor tíz ki lo mé tert bi cik liz tünk
az oszt rák ha tá rig, és össze sen négy
jár mű vel ta lál koz tunk, az is mind
busz volt. Itt kö rül be lül ek ko ra for -
ga lom van. Nem fúj ják az or runk elé
a ki pu fo gó füs töt, nem ve szé lyez tet -
nek, nem kell min den ki más hoz al -
kal maz kod nunk. Ez tény leg ke rék pá -
ros-pa ra di csom.

Azt gon dol nám, hogy aki el fo -
gad ja azt az ál lí tást, hogy Is ten te rem -
tet te a vi lá got, és az em be rek re bíz -
ta, an nak meg vál to zik az éle te. Az
nem gon dol hat ja ko mo lyan, hogy
az éle té ben a dön tő a gaz da ság, a
pénz, az utak, a mun ka, a be ru há zá -
sok, az Is ten nel pe dig csak annyi dol -
ga van, hogy va sár nap el jár a temp -
lom ba. Boly gónk meg men té se min -
den ki nek kö zös fel ada ta, de a hí vő -
nek mit kell ezen ma gya ráz ni? A te -
rem tett vi lág meg őr zé sé ért ten ni
kell. Nem va la mi ke ve set, ha nem
min dent.

g Ga dó György Pál

„El köl tö zöm, az biz tos” 
Be szél ge tés dr. Dőry Ist ván nal – 2. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

Hogy bír juk ki ezt?
A március 29-i Evan gé li kus Élet ben ol vas tam: „Hogy bí rod ezt?” Több ször is
szerepelt ez a kérdés. Tény leg, hogy bír juk ezt? Mil li ók! Gye re kek, fel nőt tek. 

Egy pél da a na gyon sok kö zül. Meg szün te tik a vas úti szárny vo na la kat, hi -
te get ve, hogy majd jár nak, jön nek a bu szok. Jön nek, de mi kor? Azt sen ki nem
tud ja. Ma rad a bi cik li vagy a gya log lás. Per sze ott, ahol a ma dár se jár. Ne -
ki jó, mert van szár nya, nem kell a hó ban, sár ban ta pic kál nia. Ko ra reg gel,
ké ső es te. Sze gény gye re kek, már is ko la sincs a fa lu ban. Hogy bír ják ezt? Új -
ság ban, rá di ó ban, té vé ben pe dig azt ol vas sák, hall ják, hogy öröm itt, Ma gyar -
or szá gon él ni! Büsz kék le he tünk rá, hogy ma gya rok va gyunk. Jó len ne ezt
a va ló ság ban is meg ta pasz tal ni, mind a tíz mil li ó nak. De saj nos ez csak ke -
ve sek nek ada tik meg.

Ed dig ez vi lá gi, föl di do log ról szó ló nak tet szik. De a ma reg ge li csen des
per ce ink ben fér jem mel ol vas tunk hi vat ko zást Ézsa i ás 58-ra, el ol vas tam az
egész részt. A 7. vers től: „Oszd meg ke nye re det az éhe ző vel, vidd be há zad -
ba a sze gény buj do só kat, ha me zí te lent látsz, ru házd fel, és ne zár kózz el test -
vé red elől! Ak kor el jön vi lá gos sá god, mint a haj nal ha sa dás, és ha mar be he -
ged a se bed. Igaz sá god jár előt ted, és az Úr di cső sé ge lesz mö göt ted. Ha se -
gít sé gül hí vod az Urat, ő vá la szol, ha ki ál tasz, ezt mond ja: Itt va gyok!”

Ha Ézsa i ás po li ti zált, én is po li ti zá lok. Sőt az Úr Jé zus Krisz tus is ha son -
lót mond az íté let ről szó ló pél dá za tá ban, a jobb és bal ke ze fe lől ál lók nak.
A meg ol dás: Ve gyük ha lá los ko mo lyan eze ket a sza va kat.

A mil li o mo sok, mil li ár do sok sem vi szik a sír ba a va gyo nu kat, min dent itt
kell hagy ni. (…) Te hát ne a sze gé nye ket sar col ják, ha nem szán ják oda fe les -
le gü ket az „il le té ke sek”!

Eset leg ja va sol junk er re is nép sza va zá si kez de mé nye zést!?
Bánsz ky Mi hály né (Bé kés csa ba)

A szülőfalu üzenete
Az Iha ros be ré nyi Evan gé li kus Egy ház köz ség ve ze tő sé gé nek tag jaiként sze ret -
né nk né hány mon dat tal hoz zá szól ni az Evan gé li kus Élet ben meg je lent,
Káldy Zol tán püs pök urat el ma rasz ta ló cik kek hez.

Köz tu dott, hogy a püs pök úr Iha ros be rény ben szü le tett. Édes ap ja egy há -
zunk meg be csült és má ig em le ge tett lel ké sze ko rán, fi a ta lon meg halt.
Édes any já nak el kel lett hagy nia a pap la kot kis ko rú gye re ke i vel együtt.

Iha ros be rény ben kö vet tük a püs pök úr éle tét, és örül tünk si ke re i nek. Mi
büsz kék vol tunk ar ra is, ami kor őt vá lasz tot ták püs pök ké; en nek kö rül mé -
nye it mi nem is mer jük, de öröm töl tött el ben nün ket.

Püs pök sé ge ide jén a temp lo mok nyit va vol tak. A temp lo mok ban nem volt
po li ti ka, ha nem is ten tisz te let, úr va cso ra, ke resz te lés, es kü vő, kon fir má ció.
Azt nem Kál dy püs pök úr ro vá sá ra kell ír ni, hogy vol tak olyan szü lők, akik
nem mer tek el men ni sa ját gye re kük ke resz te lé sé re vagy kon fir má ci ó já ra. A
hi ba a szü lők ben volt.

Az iha ros be ré nyi evan gé li ku sok örül tek kü lön bö ző ma gas ran gú tiszt sé -
ge i nek is. Nem biz tos, hogy egy ha mar ma gyar püs pö köt vá laszt a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség el nö ké nek, mi ezért is örül ni tud tunk.

Ami kor meg lá to gat ta a gyü le ke ze te ket, va ló sá gos nép ün ne pély volt. Te -
le temp lo mok, a kör nyék evan gé li kus sá ga kí ván csi volt pré di ká ci ó já ra, mert
igét hirdetni na gyon tu dott.

Mi úgy gon dol juk, hogy szol gá la ta nem volt könnyű, biz tos ő is kö ve tett
el hi bá kat, és ez zel ő már el is szá molt az Is ten előtt, leg alább is mi így hisszük.

Ezért ké rés sel for du lunk a ró la ír ni aka rók hoz: őriz zék meg em lé két sze re -
tet ben és meg bo csá tás ban, an nál is in kább, mert ő már nem tud vá la szol ni az
el le ne fel ho zot tak ra, ez a mi ni mum – en ged ni kell, hogy nyu god jék bé ké ben.

Erős vár a mi Is te nünk!
Dob ri Sán dor és Var ga De zs (Iharosberény)Az utób bi évek ben min den fé le szem -

pont ból fel gyor sult az éle tünk. Egy re
több el vég zen dő fel adat há rul a leg -
több em ber re. Nem rit ka, hogy na pi
nyolc órá nál rend sze re sen töb bet dol -
go zunk, a nők re a mun ka he lyi fel ada -
tok után az ott ho ni ház tar tás gond ja-
ba ja is vár, de még az egye te mis ták nak
is több a dol guk, mint ré geb ben, hi szen
a ta nu lás mel lett so kan már mun kát
vál lal nak. Egy re több és több he lyen kell
tel je sí te ni, meg fe lel ni.

Ami kor je len tős fi zi kai és szel le mi
igény be vé tel nek va gyunk ki té ve mun -
ka he lyen, egye te men vagy ott hon, még
fo ko zot tab ban oda kell fi gyel nünk szer -
ve ze tünk táp anyag- és ener gia el lá tá sá -
ra. Ha tar tó san a szük sé ges nél ke ve sebb
vi ta mint, ás vá nyi anya got és nyom ele -

met jut ta tunk a szer ve ze tünk be, fel bo -
rul hat bel ső egyen sú lya, és kü lön bö ző
pa na szok lép het nek fel, pél dá ul fá ra dé -
kony ság, in ger lé keny ség, le vert ség, csök -
kent fi zi kai és szel le mi tel je sít mény.

Az Ac ti val Ener gia gon do san ki vá -
lasz tott ha tó anya gai hoz zá já rul nak a
fel nőtt szer ve zet vi ta min-, ás vá nyi a -
nyag- és nyom elem szük ség le té nek biz -
to sí tá sá hoz, ez ál tal a tel je sí tő ké pes ség
fenn tar tá sá hoz, az ideg rend szer ki -
egyen sú lyo zott mű kö dé sé hez, az el len -
ál ló ké pes ség meg őr zé sé hez. Az Ac ti -
val Ener gia tar tal maz gin szen get,
amely hoz zá já rul a szer ve zet szel le mi
és fi zi kai tel je sí tő ké pes sé gé nek fenn tar -
tá sá hoz, L-kar nit i nint, amely hoz zá já -
rul a szer ve zet ener gia ter me lé sé hez, il -
let ve emelt mennyi sé gű B-vi ta mi no kat,

ame lyek elő se gí tik az ideg rend szer ki -
egyen sú lyo zott mű kö dé sét.

Az Ac ti val Ener gia azok ban az idő -
sza kok ban nyújt hat se gít sé get, mi kor
je len tős fi zi kai és szel le mi igény be vé -
tel nek va gyunk ki té ve (pél dá ul meg fe -
szí tett mun ka tem pó, túl órá zá sok, vizs -
ga idő szak, rend sze res spor to lás, fo -
ko zott fi zi kai meg ter he lés), ál lan dó an
fá rad tak, ki me rül tek, „ener gia sze gé -
nyek” va gyunk, így még fo ko zot tab ban
kell oda fi gyel nünk szer ve ze tünk táp -
anyag- és ener gia el lá tá sá ra. 

Az Ac ti val Ener gia film tab let ta
komp lex ét rend-ki egé szí tő mul ti vi ta -
min. El ső sor ban me ne dzse rek nek, di -
á kok nak és spor to lók nak aján lott fo -
ko zott fi zi kai, szel le mi meg ter he lés
ese tén.

Ha plusz ener gi á ra van szük ség

„Van ki út…” – Össze fo gás egy él he tőbb Ma gyar or szá gért cím mel ren dez -
nek fó ru mot áp ri lis 23-án 10 órá tól 13.30-ig az Arany tíz Mű ve lő dé si Köz -
pont ban (Bu da pest V., Arany Já nos u. 10.). Kö szön tőt mond Ro gán An -
tal pol gár mes ter és Weisz Pé ter, a Ba ran ko vics Ist ván Iz ra e li ta Mű hely
el nö ke. Elő adók: Ba log Zol tán or szág gyű lé si kép vi se lő, bi zott sá gi el nök;
Kö ves Slomó ve ze tő rab bi; Dar vas Ist ván rab bi; Mé szá ros Kál mán, a Ma -
gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ke; Bölcs kei Gusz táv püs pök, a re for -
má tus zsi nat lel ké szi el nö ke; dr. Szö őr An na, az Ok tó ber 23. Bi zott ság
Ala pít vány el nö ke; Tempfli Jó zsef nyu gal ma zott ró mai ka to li kus me gyés
püs pök; dr. Sem jén Zsolt or szág gyű lé si kép vi se lő, a KDNP el nö ke; Sze -
ve ré nyi Já nos lel kész, az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont igaz ga tó ja;
Sza bó György, a Ba ran ko vics Ist ván Iz ra e li ta Mű hely al el nö ke. Mo de -
rá tor: Nagy Im re, a Ma gyar Te le ví zió szer kesz tő je.

H I R D E T É S
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A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal ma áp ri lis 20-án 18.30-kor
lesz a Bu da pest XI. ker., Né met völ gyi
út 138. szám alat ti re for má tus–evan -
gé li kus temp lom ban. Dr. Szűcs Fe renc
re for má tus teo ló gi ai ta nár „Krisz tus
tes te vagy tok” (1Kor 12,27) – A gyü le -
ke zet és az egy ház Pál apos tol le ve le -
i ben cím mel tart elő adást. Sze re tet -
tel vá runk min den ér dek lő dőt!

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ke -
re té ben áp ri lis 26-án, va sár nap 18
óra kor Zász ka licz ky Ta más or go -
nál. Mű so rán Fran ço is Co u per in
nagy mi sé je. Igét hir det Lack ner Pál
pro tes táns tá bo ri püs pök.

Va sár nap
Én, az Úr, a csa lók je le it sem mi vé te szem és a va rázs ló kat bo lon dok ká. Ézs
44,25 (Ap Csel 8,18–20; Jn 20,19–29; 1Pt 1,3–9; Zsolt 116) Lá tók hoz és jó sok -
hoz for dul nak so kan nap ja ink ban is, hogy sor suk fe lől tu da ko zód ja nak. És
csak úgy, mint a tör té ne lem ben oly sok szor, most is fel-fel buk kan nak ha mis
mes si á sok, akik egy szebb és jobb éle tet hir det nek kö ve tő ik nek. Ré sen kell
len nünk, hogy em be ri vá gya ink, re mé nye ink, kí ván csi sá gunk mi att el ne buk -
junk, ha nem ész re ve gyük a csap dá kat. Az utol só idők kö ze led té vel a va rázs -
lók és a csa lók so ka kat té vesz te nek meg még a vá lasz tot tak kö zül is, de az
élő Is ten a ma ga ide jé ben le lep lez min den ha mis sá got és ál nok sá got.

Hét fő
Te kint se tek föl a ma gas ba, és néz zé tek: ki te rem tet te az ott le vő ket? Elő hív -
ja se re gü ket szám sze rint, né ven szó lít ja mind nyá ju kat. Ézs 40,26 (Kol 1,15–
16; Ézs 42,10–16; Kol 1,21–23) Hisszük, hogy Is ten al ko tott min dent. Em be -
rek ként az ő te remt mé nyei, Krisz tu sért gyer me kei va gyunk, és bi za lom mal
szó lít hat juk Atyánk nak azt, aki Ézsa i ás köny vé ben így biz tat: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy.” (43,1) A mind nyá ju nkat
név sze rint is me rő Is ten gon dot vi sel ránk.

Kedd
Az Úr ígé re tei tisz ták, olya nok, mint a hét szer tisz tí tott ezüst, me lyet föld -
be vájt for má ba ön töt tek. Zsolt 12,7 (Jn 8,26; Jób 42,7–13/14–17/; Kol 1,24–
29) „Az ígé ret szép szó, ha meg tart ják, úgy jó” – mond juk, még sem tu dunk
vagy aka runk min dig asze rint cse le ked ni, amit ígér tünk. Ám ha ne künk ígér
va la ki va la mit, és azt nem tart ja meg, könnyen meg sér tő dünk… Olyan jó,
hogy Is ten más! Ő min dig min den ígé re tét meg tar tot ta, kezd ve a szö vet -
ség ígé re té től a meg vál tás ígé re té ig. És ha mi nem tart juk meg mind azt,
amit em be rek nek vagy épp ne ki ígér tünk – pél dá ul hogy őszin tébb, iga -
zabb, bűn te le nebb élet re tö rek szünk –, ő ak kor sem „sér tő dik meg”, ha nem
Jé zu sért min dig ad le he tő sé get az új ra kez dés re. És új ra meg új ra ta nít ar -
ra – egé szen ad dig, amíg va ló ban meg nem ért jük –, hogy új élet és va ló -
di meg úju lás em be ri erő ből amúgy sem le het sé ges, csak is ál ta la újul hat meg
az el ménk és a szí vünk. 

Szer da
Jé zus mond ta: „Aki nincs ve lem, el le nem van, és aki nem gyűjt ve lem, té ko -
zol.” Lk 11,23 (Jer 23,3; 1Pt 1,22–25; Kol 2,1–7) Ke mé nyek és el lent mon dást
nem tű rő ek ezek a sza vak. Ho gyan le het min dig, min den kö rül mé nyek kö -
zött Is ten mel lett áll ni, ha kell, vál lal va akár azt is, hogy nem ér te nek meg,
eset leg egye sek hi tünk és meg győ ző dé sünk mi att na iv nak és os to bá nak tar -
ta nak, vagy egye ne sen nem is kí ván csi ak az el kép ze lé se ink re, mert azok sze -
rin tük úgy is ki vi te lez he tet le nek…? Egy pré di ká ci ó ban meg ra gad tak az ige -
hir de tő gon do la tai: ar ról be szélt, hogy ne akar juk min den áron Is ten aka -
ra tát ke res ni és azt kö vet ni, ha nem tel je sen és egé szen ad juk át szí vün ket
és éle tün ket a Te rem tő nek, és ak kor már is vi lá go san lát ni fog juk, mi az ő
aka ra ta. Ak kor „ma gá tól” ki de rül, ho gyan kép vi sel het jük őt, ho gyan le he -
tünk min dig ve le és mel let te, mi ként le he tünk a mai vi lág ban is az Úr hi -
te les kö ve tői.

Csü tör tök
Csak Is ten nél csen de sül el lel kem, tő le ka pok re mény sé get. Zsolt 62,6 (Ap Csel
16,14; Jn 17,9–19; Kol 2,8–15) A je len gaz da sá gi és tár sa dal mi ese mé nyek mi -
att ért he tő en erő sö dik az em be rek bel ső há bor gá sa. A vál ság, a lét bi zony -
ta lan ság so ka kat ag go da lom mal és fé le lem mel tölt el. De Is ten nél el csen de -
sül het a lé lek, tő le meg kap hat juk a bé kes ség aján dé kát, azt a faj ta meg nyug -
vást, amely füg get len a kül ső kö rül mé nyek től, mert az Úr igé je és Szent lel -
ke táp lál ja. Nem ve he ti el és nem in gat hat ja meg sen ki és sem mi azok ban,
akik nek meg ada tott.

Pén tek
Krisz tus ban van a böl cses ség és is me ret min den kin cse el rejt ve. Kol 2,3; (Ézs
5,21; Lk 23,50–56; Kol 2,16–19) Nap ja ink ban gyak ran hasz nált ki fe je zés az
„egész éle ten át tar tó ta nu lás”. Az em be ri is me re tek meg szer zé se fo lya ma -
tos fel adat, szor gal mat, ki tar tást igé nyel. Az is te ni böl cses ség és tu dás meg -
is me ré sé hez „csu pán” nyi tott nak kell len nünk az Úr iránt. Az is te ni böl cses -
ség és is me ret min den kin cse Krisz tus ban van el rejt ve. Ál ta la nap ról nap -
ra egy re job ban meg is mer he tő ez a se gí tő, erőt adó és az élet ben el iga zí tó
tu dás sze re tet ről, meg vál tás ról és örök élet ről.

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Én va gyok az iga zi sző lő tő, és az én Atyám a sző lős gaz da.
Azt a sző lő vesszőt, amely gyü möl csöt te rem, meg tisz tít ja, hogy még több gyü -
möl csöt te rem jen.” Jn 15,1–2 (Ézs 65,8; Jn 12,44–50; Kol 2,20–23) Egy szer, ami -
kor egy is ten tisz te le ten a lel kész fel ol vas ta a szó szé ki igét, úgy érez tem, mint -
ha a sza vak egye ne sen hoz zám szól ná nak, en gem vá dol ná nak: „Te vagy a ter -
mé ket len fü ge fa, és ha nem te remsz, ki vág nak majd…” Já nos evan gé li u má -
nak idé zett ver se it ol vas va pe dig most sző lő vessző nek ér zem ma gam. Re -
mé lem, nem vág ki a sző lős gaz da. Re mé lem, hogy mél tó nak tart ar ra, hogy
meg metsszen és meg tisz to gas son. Hogy ben ne gyö ke re ző és ál ta la gyü möl -
csö ző éle tem le gyen. Olyan, ame lyet lát va má sok Krisz tus ról kér dez nek, és
hoz zá tér nek.

g Gaz dag Zsu zsan na

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.00 / m2
Ámen (fran cia–né met–ro -
mán film drá ma, 2002) (126')
Az egyik ol da lon Kurt Gers -
te in SS-tiszt. Ő lát ta el a kon -
cent rá ci ós tá bo ro kat Cyk lon
B-vel, mi köz ben sa ját és csa -
lád ja éle té nek koc káz ta tá sá -
val fá rad ha tat la nul pró bál ta
le lep lez ni a tu do má sá ra ju -
tott bű nö ket. A má sik ol da -
lon az if jú je zsu i ta, Ri car do, a
ke gyet len ség gel akár éle te
árán is szem be szál ló pap sá -
got kép vi se lő fi gu ra.

HÉTFŐ

13.10 / Bar tók rá dió
Ali na Ib ra gi mo va (he ge dű)
Bach-hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.55 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2004) (15')
A Szent Ka ta lin-ko los tor –
a hit szi ge te a Sí nai-he gyen
22.10 / PAX
Lé lek és épí té szet (port ré film)
Csá goly Fe renc,
Ben czúr Lász ló
23.10 / m1
Vissza ját szás. So ro zat a
rend szer vál tás ról (35')
23.20 / m2
Su per Si ze Me (ame ri kai do -
ku men tum film, 2004) (100')

KEDD

9.00 / PAX
Csa lá di Bib lia. A Zá ke us
Mé dia cent rum mű so ra
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Wi dor: IX.
(Gó ti kus) or go na szim fó nia
13.20 / RTL Klub
Vissza érés a tit kok kert jé be
(ame ri kai–né met–an gol csa -
lá di ka land film, 2000) (100')
15.10 / Du na Tv
Zsi dó iden ti tás
Ma gyar or szá gon
(ma gyar do ku men tum film,
2004) (19')
21.00 / Du na Tv
Nyi na uta zá sa
(svéd–len gyel film drá ma,
2005) (121')
23.25 / m2
A té ve dés jo ga
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (28')

SZERDA

7.50 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A sop ro ni ben cés temp lom
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
18.30 / Bar tók rá dió
Most je lent meg! Göncz
Zoltán: Bach tes ta men tu ma
19.40 / Kos suth rá dió
Meg ze né sí tett Kosz to lá nyi-
ver sek a Ka lá ka együt testől
20.10 / m1
Máz li (ma gyar–né met–
fran cia víg já ték, 2008) (88')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
23.15 / m1
El ső fe le sé gem (auszt rál
filmdrá ma, 1984) (94')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 19-étől április 26-áig

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ma chaut: No tre Dame-i mi se
Bach: c-moll pas sa cag lia
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Aján Ta más sport dip lo ma ta
14.15 / m2
Ma gán be szél ge té sek
Kopp Má ria (50')
19.35 / Bar tók rá dió
Szo ko lay Ba lázs zon go ra est je
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (30')
Ha mar Dá ni el ze nész
20.00 / Zo ne Eu ro pa
A vi lág leg szebb tör té ne te –
a Bib lia
(ame ri kai film drá ma, 1965)
(193')
21.00 / Du na Tv
A ha zu dós pász tor
(irá ni film drá ma, 2006) (80')

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Igor Sztra vinsz kij
17.10 / PAX
Le hul ló le pel. In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
19.35 / Bar tók rá dió
Mit su ko Uc hi da (zon go ra) és
a Phil har mo nia Ze ne kar
hang ver se nye
Berg: Szo ná ta Op. 1.
Mah ler: IX. szim fó nia
20.00 / Film mú ze um
Ki ha jol ni ve szé lyes
(ma gyar já ték film, 1978) (75')
21.00 / Du na Tv
Ve ro ni ka ket tős éle te
(fran cia–len gyel film drá ma,
1991) (95')
22.45 / m2
De-Lo vely – Ra gyo gó évek
(szí nes, fe ke te-fe hér ame ri -
kai–an gol film drá ma, 2004)
(125')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Szállj, ze ne szó…
12.44 / Bar tók rá dió
A Wei ner–Szász Ka ma ra -
szim fo ni ku sok hang ver se nye
17.00 / m1
Rad nó ti 100 éve
Hit, nem zet tu dat
18.30 / Kos suth rá dió
Men tés más ként
Mű vé sze ti fi gye lő
21.05 / m2
Ha…
(an gol film drá ma, 1968)
(110')
22.00 / m1
Volt-e vagy sem?
(ro mán víg já ték, 2006)
(89')
22.55 / m2
Ha lott em ber
(né met film drá ma, 2001)
(88')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Mis kolc-He jő csa bá ról
Igét hir det Job bágy Ber ta lan
lel kész.
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
19.45 / PAX
Csa lá di gyász. A Zá ke us
Média cent rum mű so ra
21.00 / Du na Tv
Meny asszo nyok (gö rög film -
drá ma, 2004) (128')
21.20 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ales sand ro Scarlat ti:
Bűn, bűn bá nat és ke gye lem
(orató ri um)
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Ko moly ze nész, né met–ma gyar csa -
lád va gyunk. Gyer mek sze re tő, né me -
tül tu dó, jó ked vű, há zi as, húsz-hu -
szon öt éves au-pair lányt ke re sünk
Nürn berg be ti zen egy éves fi unk mel -
lé, 2009 ok tó be ré től 2010. jú li us vé -
gé ig. Ér dek lőd ni, be mu tat koz ni az
amanncj @aol.com cí men le het.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

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.

Köz le mény
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let Püs pö ki Hi va ta lá ban áp ri lis
15-től az iro da ve ze tői te en dő ket
Jó né Ju ta si An ge li ka lát ja el.

EL ÉR HE TŐ SÉ GEI:
e-mail: an ge li ka.jo@lu the ran.hu;
mo bil te le fon: 20/776-4988.

H I R D E T É S


