
Ta lán a har minc éves nél idő sebb ol -
va sók nak van még né hány em lé kük
az egy ko ri Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ról. Ta lán cse re gye re -
kek vol tak egy ot ta ni lel kész csa lád -
nál, eset leg egy wart bur gi vagy wit -
ten ber gi ki rán du lás al kal má val is mer -
ked tek az osz tály harc ki emel ke dő
sze mé lyi sé gé nek, Lu ther  Már ton -
nak a mun kás sá gá val. Vagy leg alább
van né hány köny vük a De ák té ri
NDK Cent rum ból, ne ta lán még a ke -
zük ben ér zik el ső Tra bant juk se bes -
ség vál tó ját, azt a ki csit ter mé szet el -
le nes moz du la tot, amellyel a vé sze -
sen füs töl gő jár gányt mind a hu szon -
hat ló ere jé nek ki hasz ná lá sá val va sár -
na pon ként szór vány ról szór vány ra
űz ték. 

A De ák té ren most di va tos ká vé -
ház mű kö dik az egy ko ri köny ves bolt
he lyén, a kör nye zet szennye ző két üte -
mű au tók már rég a roncs te lep re ke -
rül tek, s ha Lu ther Már ton éle té nek
egy ko ri hely szí ne i re lá to ga tunk el, ak -
kor a mar xis ta ideo ló gi ai meg kö ze -
lí tés he lyett a nem ze ti ön azo nos ság
egyik fon tos ele me ként lát tat ják a re -
for má tor élet mű vét. Az egy ko ri NDK
te hát – kül ső sé ge i ben leg alább is –
egy re in kább el tűn ni lát szik.

A kül ső sé gek vál to zá sá val ugyan ak -
kor mint ha a vég ső kig ki tar tó dik ta tú -
ra szür ke hét köz nap jai is át ér té ke lőd -
né nek. Jól mu tat ja ezt az az or szá gos
vi ta Né met or szág ban, ame lyik ar ról
szól, hogy az egy ko ri NDK va jon jog -
ál lam volt-e, vagy sem. Mi köz ben a
ber li ni fal egy ko ri he lyén még ott lát -
ha tók a ha tár sáv ban le lőtt me ne kü lők -
re em lé kez te tő ke resz tek, a mód sze -
re sen fel dol go zott tit kos szol gá la ti ira -
tok ból pe dig las san ként ki de rül, hogy
a Sta si gya kor la ti lag az egész nyu gat -
né met ál la mi in téz mény rend szert is
meg fi gyel te, a né met kom mu nis ta
utód párt to vább ra is egy re jobb ered -
mé nye ket pro du kál a ke le ti or szág rész -
ben, sőt né hány fruszt rált, nyu ga ti
bal ol da li szo ci ál de mok ra tá val meg erő -
söd ve im má ron nyu ga ton is szá mot -
te vő erő vé nö vi ki ma gát.

Mi, né met, oszt rák és ma gyar em -
lé ke zők az el múlt hét vé gén meg -
pró bál tuk fel idéz ni a húsz év vel ez -
előtt tör tén te ket. Azt a pil la na tot,
ami kor vissza for dít ha tat la nul meg -
in dult a ke le ti blokk bom lá sa, ami kor
– a né me tek sze re tik ezt a ké pet – mi,
ma gya rok ki ütöt tük a ber li ni fal ból
az el ső kö vet. Ott ül tünk fosz la do zó
em lé ke ink kel, az egy ko ri dik ta tú -
rák kal kap cso la tos el té rő ta pasz ta la -
ta ink kal és per sze a múlt fel dol go zá -
sá nak, vagy ahogy a né met mond ja,
le győ zé sé nek el té rő gya kor la tá val.
Ta nul sá gos volt hall gat ni az oly kor
már-már kény sze re sen ak tu a li zá ló
oszt rák és né met elő adó kat, akik nek
a húsz év vel ez előt ti ha tár nyi tás kap -
csán a még ma is, sőt ta lán egy re in -
kább lé te ző szo ci á lis vagy fa ji el len -

té tek, ha tá rok ki eme lé se volt fon tos.
És per sze az, hogy – lát ván az előbb
em lí tett fo lya ma to kat – ön ma gu kat
is em lé kez tes sék a ha tár nyi tás nagy -
sze rű sé gé re, tör té nel mi lép té ké re.

Né met or szág ban az egy ház fon tos
sze re pet ját szott a rend szer vál to zás -
ban. Ez ön ma gunk ról bi zony nem
mond ha tó el. Kü lö nö sen né met tü -
kör be pil lant va sa já tos ér zés szem be -
sül ni az zal, hogy míg Len gyel or szág
ese té ben a Szo li da ri tás szak szer ve zet,
Cseh or szág ese té ben a Char ta ’77
moz ga lom, ad dig ha zánkra tekintve
a le épü lő ál lam párt ko ri fe u sai van nak
úgy szá mon tart va, mint a rend szer -
vál tás le té te mé nye sei. A sop ro ni pán -

eu ró pai pik nik re va ló em lé kez te tés
ezért is olyan fon tos: itt leg alább fel -
fe dez he tők a „sza bad ság sze re tő ma -
gyar nép” ci vil ku rázsij á nak nyo mai. 

S ahogy hall gat tuk a vissza em lé ke -
zé se ket, néz tük a húsz év vel ez előt ti
fény ké pe ket, az az ér zé sem tá madt,
hogy ne künk is ér de mes új ra és új -
ra a könnye kig meg ha tott ke let né met
me ne kü lők sze mé be néz ni, hogy a
rend szer vál to zás eu fó ri á ját leg alább
utó lag át érez zük. Mert bár volt ná -
lunk is szá mos el len zé ki kez de mé -
nye zés, s az 1989. jú ni us 16-i Nagy
Im re-te me tés ka tar ti kus pil la na ta
volt a vál to zás nak, hi ány zik az a
min den kit ma gá val ra ga dó pil la nat,
amely az el múlt rend szer vé gét jel zi. 

Az a tény, hogy a ma gyar kom mu -
nis ták fel vi lá go sul tab bak vagy – ha
tet szik – in kább elő re lá tó an ra va -
szab bak vol tak né met, len gyel vagy
cseh elv tár sa ik nál, a het ve nes-nyolc -
va nas éve ket sok kal él he tőb bé tet te
Ma gyar or szá gon, mint a ne ve zett
or szá gok ban. En nek kö vet kez té ben
azon ban a vál to zás sem volt oly drá -
mai. A tet te sek és ál do za tok vi szo nya
bi zony ta lan ná vált, a de mok rá cia
szá mos gond ja-ba ja ma nap ság sok -
kal fáj dal ma sabb nak tű nik a ké sői Ká -
dár-kor meg annyi ál sá gos sá gá nál.
Egy ko ri vi szony la gos sza bad sá gunk
böjt je ta lán épp mos ta ni vi szo nya ink
za va ros sá gá ban jött el. 

A sop ro ni őr to rony lá bá nál tar tott
há la adás ar ra is em lé kez te tett, hogy a
va lós sza bad sá got és az eb ből adó dó fe -
le lős sé get is az is te ni ke gye lem ál tal él -
het jük át, ahogy hi tünk sze rint a rend -
szer vál to zás egé sze sem csak az em be ri
szán dé kok nyo mán va ló sult meg.

A ren dez vény so ro zat szer ve zé sé ben
a Ma gyar or szá gi, a Ba jor or szá gi és az
Auszt ri ai Evan gé li kus Egy ház mel lett
a Ma gyar or szá gi Re for má tus, az
Auszt ri ai Re for má tus, az Auszt ri ai
Me to dis ta és a Ma gyar or szá gi Me to -
dis ta Egy ház mű kö dött köz re.

Köszöntések két nyelven
A há rom na pos ren dez vény Sop ron -
ban, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem
Köz gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak au -
lá já ban vet te kez de tét a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház, az Eu ró pai
Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé ge és
Sop ron vá ros kép vi se lő i nek kö szön tő -
jé vel. A szer ve zők és há zi gaz dák kép -
vi se le té ben Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá -
ra, az MEE Ökumenikus Kül ügyi
Osz tá lyá nak ve ze tő je és Hol ger Man -
keba jor test vér kap cso la ti fe le lős mo -
de rál ták a meg nyi tó ün nep sé get.

A Ba jor or szág ból, Auszt ri á ból és
ha zánk ból ér ke zett részt ve vő ket Itt zés
Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke kö szön töt te. 

Az Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak
Kö zös sé ge ne vé ben dr.  Han ne lo re
Rei ner, az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy -
ház fő ta ná cso sa üd vö zöl te az egy be -
gyűlteket. Ki emel te, hogy 1989 az ő
kor osz tá lya szá má ra a mai na pig
rend kí vü li je len tő sé gű év. Akár csak
előt te Itt zés Já nos, ő is az ese mény tel -
je sen vá rat lan vol tát hang sú lyoz ta:
sen ki sem gon dol ta ak kor, hogy a ki -
ala kult sú lyos me ne kült ügyi hely zet -
ben a ma gyar kor mány mind össze né -
hány na pon be lül meg nyit ja a ha tárt.
Dr. Fo dor Ta más, Sop ron pol gár -

mes te re a ha tár nyi tás idő sza ká ban
tör tént ese mé nyek tör té nel mi fo -
lya ma tá nak rö vid össze fog la lá sá ra
is vál lal ko zott. Büsz ke rá – mond ta

–, hogy mi köz ben egy új vi lág rend
volt szü le tő ben, mind ez épp Sop ron
kö ze lé ben tör tént. A pol gár mes ter az
ese mé nyek il luszt rá lá sá ra Me loc co
Mik lós szob rász mű vészt idéz te: egy
rab nem zet egy má sik rab nem zet nek
adott sza bad sá got, a leg na gyobb
aján dé kot, amit egy nem zet a má sik -
nak ad hat – lel ki és szel le mi sza bad -
sá got, amely ben Eu ró pá nak ez a fe -
le sú lyos hi ányt szen ve dett.

páneurópai piknik ’89
A pén tek es ti meg nyi tó fő prog ram -
ja dr. Kár pá ti György ope ra tőr Pán eu -
ró pai pik nik ’89 – Ha tár ta lan tör té -
net cí mű do ku men tum film jé nek le ve -
tí té se volt. Az 1989 nya rán zajlott
tör té ne lem for má ló ese mé nyek ről ké -
szült meg rá zó  fel vé te lek mel lett a
film ké szí tői meg szó lal tat ták a tör té -
né sek ala kí tó it és részt ve vő it: ve ze tő
ma gyar po li ti ku so kat, hely ha tó sá gi ve -
ze tő ket, a ha tár őr ség ak ko ri pa rancs -
no kát, szem ta nú kat és me ne kül te ket
is. A  ve tí tést kö ve tő en dr. Kár pá ti
Györggyel dr. Fa bi ny Ta más, az MEE
kül- és mé dia ügye kért fe le lős püs pö -
ke be szél ge tett a film ké szí té sé nek kö -
rül mé nye i ről és hát te ré ről. A meg nyi -
tó prog ram ja Itt zés Já nos el nök-püs -
pök zá ró imád sá gá val ért vé get.

Áhítat és számvetés
A sop ro ni evan gé li kus temp lom ban
tar tott szom bat reg ge li áhí ta ton He -
ge dűs At ti la, a Sop ro ni Evan gé li kus
Egy ház köz ség igaz ga tó lel ké sze és
Vol ker Men ke, a gyü le ke zet né met lel -
ké sze szol gált.

Ha tár talan hálaadás 
Eu ró pai pro tes táns egy há zak meg em lé ke zé se Eu ró pa új ra egye sí té sé ről
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„A konflik tus ke ze lés le het az,
ami meg kü lön böz te ti az egy há zi
is ko lá kat a vi lá gi ak tól…”

Pedagóguskonferencia a
Fasorban f 5. oldal

„A szál lá sul szol gá ló kol lé gi um hát só ud va rán egy
vas pán tok kal és szö ges drót tal sze gé lye zett ha tal mas
ka pu ra buk kan tam: el ci pel tem az ins tal lá ció hely szí -
né re, és ezt a ma gya rá zó szö ve get ír tam rá: iron(ic)
cur ta in.”

Határtalan és felfelé nyitott egyház f 8. oldal

„In nen től kezd ve az iga zi kér dés nem az,
hogy sze re ti-e Is ten Ma ri lyn Man sont, ha -
nem hogy sze re ti-e Is ten az el le ne (akár 
tu da to san) lá za dó, bű nös em bert.”

VOLT is volt Sopronban f 12. oldal

„Ér de mes új ra és új ra a ke -
let né met me ne kü lők sze -
mé be néz ni, hogy a rend -
szer vál to zás eu fó ri á ját
leg alább utó lag át érez zük.
mert bár volt ná lunk is
szá mos el len zé ki kez de -
mé nye zés, s az 1989. jú ni -
us 16-i nagy Im re-te me tés
ka tar ti kus pil la na ta volt 
a vál to zás nak, hi ány zik az
a min den kit ma gá val ra ga -
dó pil la nat, amely az el -
múlt rend szer vé gét jel zi. 

Fel nem oldható feszültség f 2. oldal
Bőröndbe a Luther Kiadó köteteivel! f 6. oldal
Exkluzív interjú Németh Miklóssal, Hannelore
Reinerrel és Balog Zoltánnal f 8–10. oldal
A lélek szögesdrótjai f 11. oldal
Hurrá, nyaralunk! f 15. oldal

A vál to zás ke gyel me
g PrőhlE GErgEly

Evangélikus hEtilap

Se mper refor m anda

„Azért, hogy ne elvakultan éljünk, ha -
nem keresztyén módon járjunk, elő -
ször is szilárdan ahhoz ragaszkodj,
hogy a férfi és a nő Isten munkája.
Tartsd oda szívedet és szádat, és ne
szi dalmazd munkáját, és ne mondd
rossznak, amit ő maga jónak nevez.
Jobban tudja ő, mint te magad, mi a
jó és mi használ neked, amikor 1Móz
2,18-ban ezt mondja: »Nem jó az em -
be rnek egyedül lenni, alkotok hoz -
záillő segítőtársat.« Itt láthatod, hogy
a nőt jónak és segítőtársnak ne vezi.
Ha másként látod, bizonyára a te
bűnöd, hogy Isten igéjét és munkáját
sem nem érted, sem nem hiszed. Íme,
ezzel a mondással Isten betömi mind -
azoknak a száját, akik panaszkodnak
a házasságra és szi dalmazzák azt.” 
d� Luther Márton: A házas életről 

(fordította Reuss András)

f Folytatás az 7. oldalon
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tásánkeresztülegészena„szocialistatömb”teljesfelszabadulásáhozve-
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Sze re tő Is te nünk! Há lát adunk azért,
hogy ma is meg ta pasz tal hat tuk a
kö zös ige hall ga tás, kö zös ének lés
örö mét és ere jét. Add, hogy kö zös
imád sá gunk se le gyen élet te len,
ha nem tük röz ze azt, hogy va ló di be -
szél ge tés igé nyé vel for du lunk hoz -
zád vi lá gunk sok fé le gond já val.

Ké rünk, lát tasd meg ve lünk azo -
kat a le he tő sé ge ket, ame lye ken ke -
resz tül ak tí van kap cso lód ha tunk
be gyü le ke ze tünk min den na pi éle -
té be. Hadd le gyünk igéd nek cse lek -
vői, hogy ez ál tal is nö ve ked jen di -
cső sé ged. Tedd olyan kö zös ség gé
gyü le ke ze te in ket, ahol sze re tik egy -
mást az em be rek, és a baj ba ju tot -
tak se gí tők re ta lál hat nak. Bá to rítsd
azo kat, akik ed dig nem ta lál ták
meg a kö zös ség hez ve ze tő utat, és
te je lölj ki olya no kat, akik nem uta -
sít ják el azo kat, akik ily mó don
hoz zád igye kez nek. Őrizd meg azo -
kat, akik szol gá la tod ban áll nak,
hogy tet szé sed sze rint öröm mel és
lel ke se dés sel, a Szent lé lek ere jé vel
vé gez zék mind azt, amit rá juk bíz tál.

Rád bíz zuk csa lád ja in kat. Bár te
jó nak te rem tet ted ezt az ap ró kö -
zös sé get, ma még is azt ta pasz tal juk,
hogy egy re ne he zebb meg vé de ni
azok tól a ha tá sok tól, ame lyek szét -
zi lál ják ezt a biz ton sá got nyúj tó
fész ket. Ne en gedd, hogy konf lik tu -
sok ide jén a lát szó lag könnyebb
utat vá lasszuk, s csak ké sőn döb -
ben jünk rá ar ra, mennyi szen ve dést
oko zott vi sel ke dé sünk csa lád tag -
ja ink nak. Adj meg ér tést a há zas tár -
sak kö zött, hogy a gye rek ne ve lés te -
en dői kö zött se fe led kez ze nek el
egy más ról és ar ról a sze re tet ről,
ame lyet há zas ság kö té sük kor egy -
más nak ígér tek.

Így áldd meg azok pi he né sét,
akik az előt tünk ál ló hé ten töl tik
sza bad sá gu kat akár itt hon, akár tá -
vol az or szág tól. Adj fel üdü lést
azok nak, akik az év so rán el fá rad -
tak a mun ká ban. Nyisd fel a sze mü -
ket, hogy olyan be nyo má so kat sze -
rez ze nek, ame lyek ből a kö vet ke ző
év so rán len dü le tet me rít het nek.

Kí sérd azo kat is, akik a föld mű -
ve lés fá rad sá gos mun ká ját vég zik,
vár va ar ra, hogy te is köz be avat kozz
nap sü tés sel, fris sí tő eső vel. Ké -
rünk, adj annyi ter mést, hogy asz -
ta lunk ra ke rül hes sen a min den na -
pi ke nyér.

For dítsd fi gyel me det azok ra is,
akik be teg ség ben szen ved nek, akik -
nek éle tük pró bás sza kasz ba ér ke -
zett, akik las san el vesz tik a gyó gyu -
lás re mé nyét. Te sen kit sem hagysz
szen ved ni ere jén fölül, ezért bí -
zunk ab ban, hogy vé gül min den
úgy tör té nik, aho gyan te aka rod.

Szo mo rú an bár, de el fo gad juk
azt a dön té se det is, hogy egy szer el
kell en ged nünk sze ret te ink ke zét,
sőt egy szer mi is el hagy juk ezt a vi -
lá got. Kö szön jük, hogy te ek kor
sem hagysz ma gunk ra, hi szen ab -
ban re mény ke dünk va la mennyi en,
hogy egy szer el ér jük or szá go dat.
Add, hogy ez a re mény bi zo nyos ság -
gá ér jen azok szí vé ben is, akik a ha -
lál ré vén áll nak, és azok szí vé ben is,
akik a gyász ter he it vi se lik.

Vég te len sze re te ted ben bíz va kö -
nyör günk hoz zád, tud va azt, hogy
min dent meg tet tél, ami üd vös sé -
günk re van. Ámen.

Oratio
œcumenica

w w w . m y l u t h e r . h u

b A reformáció egyik nagy vív-
mányakéntkeletkeztekaSzent-
írástanításaitszéleskörbenter-
jesztő népnyelvű gyülekezeti
énekek. A GyLK 802. éneke
Ézsaiás próféta jövendölését
formálja verssé. Énekünk an-
nakalutheriteológiaigondolat-
nakajegyébenkeletkezett,mely
szerintaprófétaikönyvekKrisz-
tuskirályságáróltanúskodnak.

Az ere de ti leg 36 vers sza kos ka rá cso -
nyi ének ből Schu lek Ti bor és Su lyok
Im re sze ren csés mó don azt a – nagy -
részt össze füg gő – 13 vers sza kot
emel te ki, amely Ézs 11,1–10 és 9,5–6
alap ján ké szült (RMIÉ 26). A GyLK
ezt a vál to za tot vet te át, míg a re for -
má tu sok et től kis sé el té rő szö veg gel
ének lik 1948 óta.

Az ének kez de te a kép ző mű vé szet -
ben is so kat áb rá zolt jö ven dö lés:
„Szent Ézsa i ás így ír Krisz tus nak
szent szü le té sé ről, / Hogy egy vessző -
szál fel nö ve ke dik Jessze gyö ke ré ről.”
Dá vid tör zsé ből szár ma zik a Meg vál -
tó (Mt 1,16; Jessze Dá vid ap já nak, Isa -
i nak a név vál to za ta).

Éne künk ki tű nő en pél dáz za a re for -
má ció ko rá nak össze tett vers szer ző
gya kor la tát: a szó sze rin ti vagy össze -
fog la ló bib li ai idé ze tek vál ta koz nak a
re for má to ri ma gya rá zat tal. Ézs 11,1–5
és 9,5–6 nyo mán ké szült pél dá ul a 2–3.

és 6–7. vers szak, mely ben az úgy -
mond és mond ja sza vak hang sú lyoz -
zák, hogy itt idé zés ről van szó: „En nek
gyö ke rén egy vi rá gocs ka, úgy mond,
ne vel ke dik, / Kin az Is ten nek, ő szent
Aty já nak lel ke meg nyu go szik. // Győ -
ze del mes nek, nagy ha tal mas nak, ir gal -
mas nak vall ja, / A ke gye lem mel és
igaz ság gal őt tel jes nek mond ja.”

A bib li ai idé zet be be éke lő dik a 4–5.
vers szak ke resz tény ma gya rá za ta:
„Ez ál tal le het az Úr is ten nel né künk
bé kes sé günk, / Mert köz be já rónk
szent Aty ja előtt ő lesz majd mi né -
künk. // Drá ga jó szá got és örök sé get
sze rez ő mi né künk, / Adós sá gun kat
nagy gaz dag ság gal meg fi ze ti ér tünk.”

A 8. stró fa bib li ai idé ze te (Ézs
11,6) utá ni vers sza kok is mét a Krisz -
tus ba ve tett hit ről, bi za lom ról szól -
nak: „Ál ta la lé szen, hogy a bá rá -
nyok a far kas sal lak nak, / Sem mi
bán tá sok orosz lá nok tól nem lé szen
ju hok nak. // Sem mi fé lel mük ke resz -
tyé nek nek ör dög től már nem lesz, /
Ki nek Krisz tus ban van bi zo dal ma, re -
mé nye el nem vesz.”

Kü lön ér de mes ki emel ni a 12.
vers sza kot, amely ben múlt-je len-jö -

vő együtt je le nik meg. Ézs 11,10:
„Azon a na pon Isai gyö ke ré hez fog nak
já rul ni a né pek, mert zász ló ként ma -
gas lik ki a né pek kö zül, és szék he lye
di cső sé ges  lesz.” – 12. vsz.: „Az ő
zász ló ját fel emel te ti ő szent egy há zá -
ban, / És szent igé jét pré di kál tat ja e
szé les vi lág ban.”

Az utol só vers szak pe dig nem csak
ke ret be fog lal ja a ver set, és vissza -
kap csol az 1. stró fa jö ven dö lé sé -
hez, ha nem egy ben a vers csúcs -
pont ja ként ki mond ja az öröm hírt is:
„Nagy vi gas sá gunk, ör ven de zé sünk
lé gyen e gyer mek ben, / Mert üd vös -
sé günk va gyon mi né künk szent szü -
le té sé ben.”

Az ének 1566 előtt ke let ke zett.
Szer ző je az előbb eper je si, kas sai,
majd deb re ce ni és eg ri re for má tus
lel kész, Sze ge di Ger gely (1537–1566).
Éne kes köny vet is szer kesz tett,
amely ben a hel vét el vek nek meg fe -
le lő en el ső he lyen áll nak a zsol tár -
for dí tá sok. Köl té sze te, zsol tár pa -
raf rá zi sai Ba las si  Bá lint ra is ha -
tot tak. Nép sze rű ka rá cso nyi éne ke
szin te va la mennyi pro tes táns éne -
kes könyv ben meg je lent 1566–1806

kö zött. 36 vers sza kos ter je del me, két
hosszú, 16 szó ta gos sor ból ál ló vers -
sza kai alap ján egyes ku ta tók fel té te -
le zik, hogy a ka rá cso nyi is ten tisz te -
let nek olyan ön ál ló ré sze le he tett,
mint a pas sió ének lé se a nagy pén te -
ki is ten tisz te let nek.

16. szá za di hasz ná la tá nak ér de kes
pél dá ját nyújt ja Bor nem isza  Pé ter
1582-es éne kes köny ve. Itt ugyan is a
vers cí mé ben a kö vet ke ző ol vas ha tó:
Értsd meg: ez éne ket há rom ün nep -
re ne me sen ren del he ted, ha csak egy
ke vés igék kel meg vál toz ta tod: a Krisz -
tus  szü le té sé re,  fel tá ma dá sá ra  és
menny be me né sé re.A mar gón pe dig
Bor nem isza meg ad ja a szö veg vál to -
za to kat, így pél dá ul hús vét kor az
ének így kez dőd het: „Szent Ézsa i ás
így ír Krisz tus nak nagy di cső sé gé ről”;
a GyLK sze rin ti utol só vers sza ká nak
vál to za ta pe dig: „Nagy vi gas sá gunk,
ör ven de zé sünk lé gyen a Krisz tus ban,
/ Mert üd vös sé günk va gyon mi né -
künk fel tá ma dá sá ban.”

Az 1744-es ko lozs vá ri éne kes -
könyv alap ján meg adott mi xo líd dal -
la mot rit mu sa alap ján szláv ere de tű -
nek tart ják. Az el ső nagy sor az
alap hang ról in dul va, fo ko za tos emel -
ke dés sel a har ma dik mo tí vum nál
éri el a csúcs han got, majd vissza for -
dul; a má so dik sor lép cső ze tes eresz -
ke dés sel ér ke zik a zá ró hang ra. Ez az
ará nyos ság te szi ki egyen sú lyo zot tá és
jól éne kel he tő vé az éne ket.

g H. Hu bErt Gab ri El la

pró fÉ C I ÁK

Szent Ézsa i ás így ír Krisz tus nak 
szent szü le té sé ről

C anTaTe

Bi zony, ne héz tom pí ta ni tex tu sunk
élét. Ne héz a tör té nel mi ko rok kö zöt ti
kü lönb ség re, az el té rő gaz da sá gi, szo -
cio ló gi ai kö rül mé nyek re hi vat koz va
fel ál lí ta ni azt a té tel mon da tot, hogy
ami egy kor mű kö dött az ős gyü le ke -
zet ben, az ma nem mű köd het – mert
más idő ket élünk, és per sze más a gyü -
le ke ze tek kö zös sé ge is.

Az egy sze rű lu ká csi le írás ban igen -
is meg üt kö zést kel le ne kel te nie an -
nak, ahogy tel jes kö zös ség ben él tek
egy kor Krisz tus kö ve tői. Igen is bot -
rán ko zást kel le ne kel te nie, hogy
Krisz tus mai kö ve tő i nek kö zös sé -
gé ben csak nagy-nagy jó in du lat tal ta -
lál hat juk nyo mát az ilyen jel le gű, az
egyes em be rek va gyo nát is érin tő kö -
zös ség vál la lás nak. 

Mert bár büsz kén vall juk mind -
annyi an evan gé li kus ke resz tény vol -
tun kat, és büsz kén vál la lunk kö zös -
sé get lel ki ér te lem ben és né mi leg
anya gi fe le lős ség te kin te té ben is gyü -
le ke ze tünk kel, egy há zunk kal, ma
még is tel je sen anak ro nisz ti kus gon -
do lat, hogy a hó nap ele jén meg ka pott
nyug dí jun kat, fi ze té sün ket, se gé -
lyün ket – úgy, ahogy van – el vi gyük
a lel ké szi hi va tal ba, hogy majd a
pres bi te rek dön té se ér tel mé ben meg -
kap ja min den ki azt, ami re va ló ban
szük sé ge van. 

Tel je sen el kép zel he tet len egy részt
az ilyen mér té kű le mon dás a sa ját
anya gi füg get len sé günk ről, más részt
az ilyen mér té kű bi za lom a kö zös ség
ve ze tői irá nyá ban. Még a leg ra di ká li -
sabb ke resz tény kö zös sé gek is csak a
ti zed gya kor la tá ig me rész ked nek el;
ezt mi, „tör té nel mi egy há zak hoz”
tar to zók irigy ked ve néz zük – per sze
ak kor, ami kor a test vér ti ze dé ről van

szó, de eköz ben csen de sen örü lünk
an nak, hogy a ma gunk pén zé ből, va -
gyo ná ból nem kell tíz szá za lé kot a
gyü le ke zet, az egy ház cél ja i ra szán -
nunk. Ha tal mas ön tu dat tal tu dunk fel -
lép ni, ami kor úgy érez zük, hogy az ál -
la mi tá mo ga tá sok, nor ma tí vák ki fi ze -
té sé ben hát rány ér ben nün ket, in téz -
mé nye in ket, de hall ga tunk, ami kor az -
zal kell szem be sül nünk, hogy gyü le -
ke ze te ink, in téz mé nye ink, egy há zunk
fenn tar tá si költségeinek csak mi lyen
cse kély tö re dé ke az, amit mi adunk a
kö zös be.

Per sze mond hat juk, alap ve tő en
vál to zott meg a vi lág be ren dez ke dé -
se, a pénz, a va gyon sze re pe, és ter mé -
sze tes, hogy a meg vál to zott kö rül mé -
nyek hez ké pest vál to zott az egyé nek
ma ga tar tá sa is eb ben a kér dés ben. A
ti ze det meg sem kö ze lí tő egy ház -
fenn tar tói hoz zá já ru lás gya kor la tát pe -
dig olyan szé pen hang zó frá zi sok kal
tud juk meg in do kol ni, ame lyek még
bib li kus nak is tűn nek. „Mi nem va -
gyunk pénz só vá rak, a pénz, a va -
gyon szá munk ra csak esz köz és nem
cél, nem a pén zünk től vár juk a meg -
men té sün ket, nem raj ta csün günk, így
nem a mam mon az is te nünk, és kü -
lön ben is, nem ál doz hat juk fel va gyo -
nun kat gyer me ke ink, uno ká ink ká rá -
ra még oly ma gasz tos ol tá ron sem,
mint gyü le ke ze tünk, egy há zunk kö -
zös sé ge.”
„A hí vők  egész  gyü le ke ze te pe dig

szív ben  és  lé lek ben  egy  volt.” (32.
vers) En nek a mon dat nak min den át -
ve ze tés nél kü li foly ta tá sa a tel jes va -
gyo ni kö zös ség le írá sa. Jó lát nunk,
hogy ők sem olyan kor ban él tek,
ami kor a va gyon kö zös ség ál ta lá nos
lett vol na. A két ezer év vel ez előt ti Ró -

mai Bi ro da lom vi lá ga ugyan úgy gaz -
da gok ra és sze gé nyek re, va gyo no sok -
ra és nincs te le nek re ta go ló dott, mint
a mai vi lág. Ugyan úgy alap ve tő en ha -
tá roz ta meg az ér vé nye sü lés, a be fo -
lyás le he tő sé gét a va gyon, mint a mi
vi lá gunk ban. Ugyan úgy ter mé szet el -
le nes és ide gen volt ab ban a vi lág ban
a gyü le ke zet gya kor la ta, mint aho -
gyan ma az len ne. A jö vő re, az utó -
dok ra gon dol va az em be rek ak kor is
ugyan úgy fél re akar tak ten ni, mint
ahogy ma sze ret nénk. (Aná ni ás és
Sza fi ra meg is tet te – Pé ter az Is ten
előt ti ha zug ság nak, az Úr Lel ke meg -
kí sér té sé nek ne ve zi ezt, és a há zas -
pár ha lál lal la kolt bű né ért, mint az
Ap Csel 5,1–11-ben ol vas hat juk.)

Ho gyan old hat juk fel hát a fe -
szült sé get? Se hogy. Ezt a fe szült sé get
nem sza bad fel ol da ni egé szen ad dig,
amed dig a tel jes kö zös ség nem va ló -
sul meg. Akár az ős gyü le ke zet gya -
kor la tá nak a le írá sa, akár Jé zus gaz -
dag if jú nak mon dott sza vai ott áll nak
örö kös jel ként mind annyi unk éle té -
ben: nem úgy és nem olyan kö zös ség -
ben élünk, ahogy és amilyen re Jé zus
el hív ja ta nít vá nya it. És bár a vi lág sze -
mé ben a va gyo ni kö zös ség meg szű -
né se el fo gad ha tób bá, élet ké pe seb bé
tet te az egy ház kö zös sé gét, de ez zel
nem ah hoz kö ze led tünk, ami re el hí -
vat tunk. Azt pe dig kár is meg em lí te -
ni, hogy a va gyo ni kö zös ség meg szű -
né sé vel a szív ben és lé lek ben va ló
egy ség sem erő sö dött…

To vább ra is igaz: az, ami re Jé zus hív,
ter mé szet el le nes, nem sza lon ké pes
eb ben a vi lág ban. El le ne mond az ér -
de kek, a gaz da sá gi, szo cio ló gi ai kö rül -
mé nyek jó zan meg gon do lá sá nak. Az
„oszd szét a va gyo no dat” vagy a tel jes

va gyon kö zös ség pa ran csát nem le het
sza lon ké pe seb bé, ke vés bé ki hí vó vá
ten ni. Meg ma rad ugyan olyan ra di ká -
lis, a vi lág gal szem beme nő hí vás nak és
pa rancs nak, mint ahogy egy kor meg -
szó lalt és meg va ló sult. A hí vás nak, a
pa rancs nak va ló en ge del mes ség pe dig
ugyan olyan éssze rűt len és le he tet len,
mint ahogy egy kor az volt a gaz dag if -
jú vagy Aná ni ás és Sza fi ra szá má ra.

Ha mást nem is te he tünk, annyit leg -
alább meg kell ten nünk, hogy be lás suk:
az, ahogy ma él jük meg ke resz tény sé -
gün ket, Krisz tus hoz tar to zá sun kat,
messze van at tól, ami nek a hí vás ra, a
pa rancs ra adott vá lasz ból kö vet kez nie
kel le ne. Ha ma ép pen ilyen mér cénk
ada tott, ak kor meg is fo gal maz hat juk
el ma ra dá sunk mér té két: a száz szá za -
lék hoz ké pest egy-két-há rom szá za lék -
kal „büsz kél ked he tünk”, és az elő re lé -
pés a tíz vagy akár a száz szá za lék fe -
lé ugyan úgy el kép zel he tet len, éssze rűt -
len és le he tet len, mint bár mi kor.

És ugyan úgy el kép zel he tet len,
éssze rűt len és le he tet len, hogy a hí vó
szót ki mon dó Krisz tus ké pes tes té nek
te kin te ni az egy há zat, a mi kö zös sé -
gün ket. Ugyan úgy el kép zel he tet len,
éssze rűt len és le he tet len, hogy Krisz -
tus eh hez az egy ház hoz kö ti ma gát –
itt szó lal meg igé je, itt ad ja az új já szü -
le tés aján dé kát, itt ven dé gel meg tes -
té vel és vé ré vel.

Ha mást nem is te he tünk, leg -
alább döb ben jünk meg, üt köz zünk
meg, „bot rán koz zunk meg” a krisz tu -
si sze re tet el kép zel he tet len sé gén,
éssze rűt len sé gén és le he tet len sé gén.
Leg alább Krisz tus sze re te te ne hagy -
jon nyu god ni. Ez az el ső, a min den -
ko ri el ső lé pés.

g KEn dEh K. Pé tEr
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Di á kok, ta ná rok, szü lök nagy örö mé -
re és meg könnyeb bü lé sé re hál’ Is ten -
nek be fe je ző dött az ese mé nyek ben,
re mé nyek ben és ígér ge té sek ben gaz -
dag 2008/2009-es tan év is.

Mi u tán Ro má ni á ban, mint köz tu do -
má sú, nagy já ból ká na á ni vi szo nyok
ural kod nak, még egy-két ki sebb üd vös
és üd vö zí tő kor mány in téz ke dés kö vet -
ke zik, és meg lesz a tö ké le tes föl di pa -
ra di csom, hadd önt se el a sár ga irigy -
ség bot la do zó szom szé da in kat, lát va
nagy sze rű si ke re in ket min den té ren.
Szó val vi lág krí zis ide vagy oda, ná lunk
– leg alább is a hi va ta los ver zió sze rint –
egye nes vo na lú, egyen le tes moz gás sal
ível fel fe lé a gaz da sá gi mu ta tó, a pén -
zünk sta bil, mint az áp ri li si idő já rás, tár -
sa dal mi, nem ze ti, et ni kai te kin tet ben
mennyei bé ke min de nütt. A kor rup -
ció las san is me ret len fo ga lom má vá lik,
az egész ség ügy, szo ci á lis biz ton ság és
nyil ván az ok ta tás min den ágas-bo gas
kér dé se meg old va, in nen min den már
csak jobb és még jobb le het.

Az egy há zak is esz mé nyi vi szo -
nyok mel lett fej tik ki hi va tá su kat, az
öku me né pe dig pél da ér té kű le het
az egész vi lág szá má ra. 

Mi u tán lát ha tó mó don min den
ilyen szép rend ben van és mű kö dik,
úgy tű nik, hogy a po li ti kum, a mé dia
és a köz be széd szá má ra mint utol só,
egyet len, leg fon to sabb, a nem zet biz -

ton sá got is fog lal koz ta tó kér dés ma -
radt: a pe da gó gu sok kö zött vé sze sen
el bur ján zó kor rup ció és vissza élés. Va -
ló ban, mi u tán min den egyéb meg old -
va, más ügy és té ma nem lé vén, úgy
tű nik, po li ti ku sa ink nak más na gyobb
fel ada ta nin csen, mint hely re ál lí ta ni a
ren det és a tisz tes sé get a költ ség ve tés -
ből tob zó dó ta ná rok so ra i ban.

A min den ol dal ról zú du ló össz tü -
zet az a „ret te ne tes gya kor lat” vál tot -
ta ki, hogy az amúgy ki es ha zánk ban
túl fi ze tett és agy ba-fő be be csült pe -
da gó gu sok és ok ta tók ar ra ve te med -
tek, hogy is ko la év vé gén tö me ge sen
vi rág csok ro kat, ilyen-olyan ki sebb
aján dé ko kat, ban kett meg hí vást, üdí -
tőt, sü tit és más ef fé le ínyenc sé ge ket
mer tek el fo gad ni az örök re há lás
szü lők től és ne ve zet tek sze me fé nyé -
től. Szó val nagy lett a mél tó fel há bo -
ro dás, fel tá madt fű ben-fá ban az igaz -
ság sze re tet, a ha rag vás tü ze. 

Ma gát szo kás sze rint meg ne vez ni
nem aka ró, ag gó dó anyu ka me sél te a
hoz zá ér tő ri por ter nek, ke ser ve sen
ecse tel ve a meg döb ben tő új don sá got,
hogy az érett sé gi ban kett re még a ta -
ná ro kat is meg hív ták, s mind ez nem
elég, még ven dé gül is lát ták őket. Ér -
de kes, én még úgy em lék szem, hogy
az án ti vi lág ban ez így volt rend jén, így
volt em be ri és ter mé sze tes. De az óta
so kat fej lőd tünk…

Egy má sik név te len, ez eset ben egy
jo ga i ban sér tett di ák – aki min den
va ló szí nű ség sze rint a tár gyi is me re -
tek he lyett in kább jo ga it is mer te be -
ha tó an – súg ta meg bi zal ma san az
egyik na pi lap mun ka tár sá nak, idé -
zem: „Aján dék gya nánt cso kit vagy
bort vesz nek, és ap róbb em lék tár -
gyak kal le pik meg a ta ná ro kat”, sőt
egy Kö te les ál ne vű, szin tén is me ret -
len érett sé gi ző di ák rá te szi a bok ré -
tát a ka lap ra, le lep lez ve a bűnt: „A ta -
ná rok nak több tu cat vi rág csok rot
vet tünk, meg hí vó kat is ké szí tet tünk
ne kik a ban ket tünk re…” Hát nem
bor zasz tó? Hát nem ég be ki ál tó?
Hát nem fel há bo rí tó?

Vi rá got, cso kit, ká vét, üdí tőt, ne -
tán egy tál szend vi cset, egy jel ké pes
„fi gyel mes sé get” ven ni, fi zet ni, elő ké -
szí te ni a ta nár nak, an nak, aki ne tán
évek hosszú so rán át sok szor kín ke -
ser ves mun ká val, tü re lem mel, sze re -
tet tel, hoz zá ér tés sel pró bált va la mi
jót, ér tel me set, ér té ke set ki hoz ni

drá ga pa lán tá ink ból?! Még mit ne? –
le gyen elég az „óri á si” fi ze tés, amely
éhen hal ni sok, tisz tes sé ge sen meg -
él ni ke vés, és le gyen elég a mi össz -
tár sa dal mi meg be csü lé sünk, a nem -
zet há lá ja.

Drá ga ol va só im, két ség te len, hogy
nin csen er dő szá raz gallyak nél kül,
két ség te len, hogy „szak sze rű en”
tönk re tett is ko la rend sze rünk ben is
van bő ven vissza élés, kor rup ció és
min den fé le hi ba. Akad nak jócs kán
kor rupt, szak ma i lag, er köl csi leg oda
nem va ló pe da gó gu sok, mint min de -
nütt va jú dó tár sa dal munk ban. En nek
el le né re az os to ba, po li ti kai ízű saj -
tó kam pány alap ján még is ki me rem
mon da ni: va la mi pa to ló gi ás mé re te -
ket öl tő arány- és ér ték vesz tés tör tént
az agyak ban. An nak el le né re, hogy
„fe hér gal lé ros” urak a fél or szá got –
vagy tán töb bet is – ví gan el lop ták a
fe jünk fölül, s egy re szak ava tot tab ban
foly tat ják ál dá sos mun ká ju kat tel jes
gát lás ta lan ság gal, ne künk a ta ná rok
vi rág csok ra i val, cso ki já val, szend vi -
csé vel és ká vé já val gyűlt meg a ba -
junk.

Egy szó val úgy be vet tük a masz la -
got, hogy nem lát juk a fá tól az er dőt,
és kap ko dunk, mint tacs kó a far ka
után.

Né hány okos jól ki gon dol ta oda -
fönt: ar ra va ló te kin tet tel, hogy bölcs

kor má nyunk a pe da gó gu sok éh bé ré -
nek öt ven szá za lé kos eme lé sét ígér -
te meg – a kam pány ban –, és en nek
még a tö re dé két sem volt ké pes be -
tar ta ni, a leg ké zen fek vőbb meg ol dás
az, hogy a szü lő ket, di á ko kat, a min -
den ha tó köz vé le ményt egy sze rű és
ké zen fek vő mód szer rel a ta ná rok
el len han gol ja, uszít ja. Így lett kecs -
ke is, ká posz ta is, a pénz meg lett spó -
rol va, az em be rek dü he le ve zet ve, a
tan ügyi re form egy ide ig meg old va,
a ta ná rok és pe da gó gu sok te kin té lye,
em be ri mél tó sá ga sár ba ti por va, a saj -
tó nak, így ne kem is, té ma föl ad va.
Nagy-Hin tós Dia na ír ta He gyek és

ege rek cí mű, Sza bad ság na pi lap be li
cik ké ben a ta lá ló meg jegy zést: „Azt
hi szem, a ro má ni ai köz ok ta tás hely -
ze té re most ta lá ló az a mon dás, mi -
sze rint a he gyek va jú dá sá ból ege rek
szü let tek.” 

He gyek és ege rek
É GTÁjoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Evangélikusegyháziberkekben
kinehallottvolnaafótiEvangé-
likus Kántorképző Intézetben
(Mandák Otthon) folyó okta-
tásról?Kevesenhallottákazon-
banazitttanultkórusművekné-
melyikétgyülekezetiistentiszte-
leteken elhangzani. Ez utóbbi
történtjúliuselsővasárnapján
Ősagárdon.

Az in té zet ben 1947 óta fo lyik kán tor -
kép zés. Kiss Já nos gond nok, tan fo -
lyam szer ve ző és ve ze tő (1912–1990)
ne ve év ti ze de kig egyet je len tett a fó ti
kán tor kép zés sel. Trajt ler Gá bor or -
go na mű vész, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem ko ráb bi ta ná ra

ze ne igaz ga tó ként irá nyí tot ta hosszú
éve ken át az itt fo lyó mun kát. Je len -
leg Ben ce Gá bor egy ház ze nész, De -
ák té ri ének ta nár áll az in té zet élén.

Nyá ron há rom, egyen ként ti zen hét
na pos bent la ká sos tan fo lya mon ké -
szül nek a di á kok a szol gá lat ra, de van

egy he tes to vább kép ző tan fo lyam is.
Ok tó ber től áp ri li sig pe dig húsz té li tan -
fo lya mot szer vez nek Fó ton. A hall ga -
tók elő me ne te lét se géd kán to ri, kán to ri
bi zo nyít vánnyal, il let ve kán to ri ok le -
vél lel mi nő sí ti a vizs ga bi zott ság. Az
idei tanévtől pedig tervezik, hogy a
hittudományi egyetem kántor szakával
közösen levelező képzést is indítanak.

A nyá ri tan fo lya mok so rán a hall -
ga tó ság „ki re pül” a Man dák-vil lá -
ból a fó ti és egy-egy Pest kör nyé ki
gyü le ke zet be szol gál ni. Ős agárd ra
Ben ce Gá bor ve ze té sé vel egy busz nyi
di ák ér ke zett ok ta tó ival együtt. Az
agár di hely szín ki vá lasz tá sá ban sze -
re pet ját szott, hogy So han Lász ló, a
kán tor kép ző je len le gi gond no ka a te -
le pü lés ről szár ma zik. 

Kö szön tő jé ben Ka lács ka Bé lanyu -

gal ma zott es pe res-lel kész – töb bek
kö zött – el mond ta, hogy je len leg a
temp lom ban hét-nyolc olyan ős agár -
di gyü le ke ze ti tag van je len, kán to ro -
kat is be le ért ve, akik Fó ton sze rez tek
va la mi lyen kán to ri ké pe sí tést. A na -
pok ban ün ne pel te So han Já nos kán -

tor a het ve ne dik szü le tés nap ját és egy -
ben azt is, hogy öt ven öt éve vég zi
kán to ri szol gá la tát. Az év for du ló al -
kal má ból in ter jú je lent meg vele a
gyü le ke ze ti új ság ban.

Ben ce Gá bor is mer tet te a li tur gia
ke re té ben elő adan dó öt kó rus mű vet,
és át ad ta a gyü le ke zet nek a Kiss Já -
nos szol gá la ti út ját meg örö kí tő
DVD-t. Az igaz ga tó hang sú lyoz ta,
hogy ke vés ős agár di nagy sá gú gyü -
le ke zet nek van nak ilyen szé pen és di -
na mi ku san ének lő tag jai, és öröm mel
ál la pí tot ta meg, hogy a he lyi ek ma -
gas szín vo na lon ké pe sek el lát ni a ze -
nei szol gá la to kat.

Az egy be gyűl tek meg ha tód va hall -
gat ták a szép kó rus mű ve ket, együtt
úr va cso ráz tak a di á kok kal és ta ná ra -
ik kal. Az ebéd előt ti sze re tet ven -

dég ség is mer ke dés re és nosz tal gi á -
zás ra is le he tő sé get adott. A kró ni -
kás nak a kó rus mű vek hall ga tá sa köz -
ben Ba bits mon da ta ju tott eszé be:
„…aki nek szép a lel ké ben az ének, /
az hall ja a má sok éne két is szép nek.”

g Ka lács ka Bé la

„Aki nek szép a lel ké ben az ének…”
Fó ti kán tor kép ző sök Ős agár don
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b Erdélyországazénhazám cím-
melmárharmadikalkalommal
rendeztekvilágtalálkozótjúlius
3–5.közöttVerőcén,aCsattogó-
völgyben. A fesztivál célja az
Erdélyből elszármazottak, va-
lamintarégióirántérdeklődők
találkozásavolt.Asokszáztá-
borlakó és több ezer látogató
megérezhettevagyújraátélhet-
teazerdélyihagyományéskul-
túraösszetartóerejét.

A há rom na pos együtt lé ten be mu tat -
koz hat tak az anya or szá gi és er dé lyi
egye sü le tek, ba rá ti kö rök, ha gyo mány -
őr ző tár sa sá gok és a fe le ke ze tek is.

Egy há zunk sát rá ban Thu ránsz ky
Ist ván bé ri lel kész egy rö vid igé vel
és ige ma gya rá zat tal fo gad ta az ér -
dek lő dőket, majd át ad ta a szót Er -
dé lyi Csa ba irs ai lel ki pász tor nak, aki
er dé lyi szár ma zá sú lé vén rö vi den

be mu tat ta a ro má ni ai evan gé li kus
egy há zat.

A sá tor be li ren dez vé nyek cse kély
lá to ga tott sá ga tö ké le te sen je lez te,
hogy Ro má ni á ban az evan gé li kus
egy ház szór vány egy ház. Nem csak
ab ban a te kin tet ben, hogy ala csony
lé lek szá mú ak a gyü le ke ze tek, ha -
nem ab ban is, hogy a kö zös sé gek
tény le ge sen a ma gyar ság szór vány te -
rü le te in ta lál ha tó ak. 

Nem vol tak so kan az uni tá ri us, il -
let ve a re for má tus egy ház elő adá sán
sem. Ez egy ér tel mű en jel zi azt is, hogy
a szó ra koz ni vá gyó if jú ság többnyire
beéri a nyi tó est egy há zi ál dá sá val, il -
let ve a va sár nap dél előt ti öku me ni kus
is ten tisz te let tel. Mind két al ka lom -
mal Ba lá zsi Lász ló, a Ma gyar or szá -
gi Uni tá ri us Egy ház fő jegy ző je, Nagy
Ár pád re for má tus, Thu ránsz ky Ist ván
evan gé li kus lel kész, va la mint Ber ze Jó -
zsef ka to li kus vi lá gi lel ki pász to ri
mun ka társ, kán tor szol gált.

g VEGy

Erdély-találkozó

„Ter ve tu loa”, az az „Is ten hoz ta” kö -
szön tés sel fo gad ta Ri it ta Swan kö vet-
ta ná csos a bu da pes ti finn nagy kö vet -
sé gen a lo vi i sai és csö mö ri evan gé li -
ku sok kép vi se le té ben ér ke ző ket jú -
li us 6-án, hét főn dél előtt. A hu szon -
nyolc éves, ak tív test vér gyü le ke ze ti
kap cso lat ke re té ben idén a fin ne ken
volt a sor, hogy meg lá to gas sák ma -

gyar or szá gi ba rá ta i kat. A nyolc na pos
prog ram so rán ke res ték fel  a finn
nagy kö vet sé get, ahol Ri it ta Swan
ve tí tett ké pes elő adás se gít sé gé vel be -
szélt a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis és
gaz da sá gi kap cso la tok ról, va la mint
me sélt a nagy kö vet ség épü le té nek
tör té ne té ről is.

g Boda Zsuzsa felvétele

Követségben jártak



El tűn nek a bib li ai idé ze tek a Fe hér
Ház szá má ra ké szí tett na pi nem -
zet biz ton sá gi tá jé koz ta tók cím lap já -
ról – je len tet te be még má jusban a
Pen ta gon. Az idé ze te ket még a Bush-
ad mi niszt rá ció ho no sí tot ta meg, de
sze re pük el len ér zé se ket kel tett.
Bryan Whit man Pen ta gon-szó vi -

vő nem tud ta meg mon da ni, va jon mi -
ó ta sze re pel tek a bib li ai idé ze tek a je -
len té se ken. Egy idő ben Glen Shaf fer,
a lé gi erő ve zér őr na gya volt fe le lős ér -
tük, ám ő hat éve nyu ga lom ba vo nult.

Az ira ki há bo rú ide jén, 2003 egyik
pe ri ó du sá ban a Ge or ge W. Bush el nök
szá má ra össze ál lí tott je len té sek a
Zsol tá rok köny vé ből és Pé ter le ve le -
i ből vett idé ze tek kel kez dőd tek. Ak -
kor tájt a na pi tá jé koz ta tók fő leg az
Irak ban zaj ló há bo rú ra kon cent rál tak.

A bib li ai idé ze tek nyil ván tá -
maszt nyúj tot tak Bush nak egy olyan
idő szak ban, ami kor egy re nőtt a há -
bo rú ban el esett ame ri kai ka to nák
szá ma – ke res te a mo ti vá ci ót a GQ
ma ga zin jú ni u si ki ad vá nyá nak cik -
ke. A Pen ta gon ban azon ban akadt
olyan mu zul mán elem ző, aki tá -

mad va érez te ma gát, és más al kal -
ma zot ta kat is ag gasz tott, hogy a
passzu sok eset leg nem vol tak az al -
ka lom hoz il lő ek.

Az egyik ilyen idé zet 2003. áp ri lis
10-én a Zsol tá rok köny vé ből szár ma -
zott: „Ám de az Úr szem mel tart ja az
őt fé lő ket, az ő ke gyel mé ben bí zó kat,
hogy ki ment se lel kö ket a ha lál ból…”
(Zsolt 33,18; Ká ro li-for dí tás). A je len -
tés ben sze rep lő ké pek Szad dám Hu -
sze in szob rá nak le dön té sé ről és a
Bag dad ut cá in höm pöly gő ün nep lő
tö meg ről ké szül tek.
Bar ry W. Lynn tisz te le tes, az egy -

ház és ál lam szét vá lasz tá sát hir de tő
ame ri kai szer ve zet igaz ga tó ja le szö -
gez te, hogy az ame ri kai ka to nák
„nem ke resz tes lo va gok, és nem len -
ne sza bad így áb rá zol ni őket”. „Tel jes -
ség gel vér lá zí tó az ira ki konflik tust
va la mi fé le szent há bo rú ként le fes te -
ni” – fo gal ma zott köz le mé nyé ben
Lynn. „Szem ben áll a val lás és a kor -
mány al kot má nyos el kü lö ní té sé vel, és
a vi lág sze mé ben sú lyo san csor bít ja
Ame ri ka jó hí rét.”

d MTI
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Nem lesz töb bé bib li ai idé zet 
a Pen ta gon-je len té se ken

„Bör tön raj zok” a Bib li á ról

A fe ren ce sek hat éven te tart ják tiszt -
újí tó csúcs ta lál ko zó ju kat, vagy is
nagy káp ta lan ju kat, mely az összeg -
zés ide je. A vi lág har ma dik leg né pe -
sebb szer ze te si kö zös sé gé nek, a fe -
ren ce sek nek – vagy hi va ta los ne vü -
kön a Ki sebb Test vé rek Rend jé nek –
je len leg ti zen öt ezer tag ja van, ezer -
há rom száz zal ke ve sebb, mint hat
év vel ko ráb ban. 

Míg azon ban a ba rá tok 2003-ban
száz tíz or szág ban mű köd tek, most
113-ban. Az el telt hat év ben meg szűnt
a rend je len lé te Uru guay ban, de
négy, „front vo nal ban” lé vő új te rü le -
ten te le ped tek le: Burk ina Fa só ban,
Na mí bi á ban, Szu dán ban és Mi an -
m ar ban. Az utób bi évek ben egyes
ren di egy sé gek meg szűn tek, de újak
is ala kul tak. Így a 2003-as 125 ren di
egy ség má ra 146-ra nőtt a kö vet ke -
ző meg osz lás ban: 103 pro vin cia, 8
ön ál ló kusz tó dia, 14 füg gő kusz tó dia,
20 fun dá ció és egy fö de rá ció.

A lét szám be li csök ke nés több pro -
vin ci á ban már az öt ve nes évek ben
meg kez dő dött, a zsi nat utá ni évek -
ben né mi leg erő sö dött, és má ig fo lya -
ma tos. Az apa dás vár ha tó an foly ta -
tó dik a kö vet ke ző évek ben is. Mi ért?
Mert a kö zös ség leg na gyobb lét -
szám ban azok ban az or szá gok ban
van je len, ahol ke vés az után pót lás.
A fe ren ce sek több mint fe le eu ró pai,
itt pe dig nem vár ha tó a kö zel jö vő ben
a hi va tá sok szá má nak nö ve ke dé se. Je -
len tős a lét szám Észak-Ame ri ká ban
is, ahol szin tén fogy a je lent ke zők szá -
ma. Így egy re emel ke dik az át lag élet -
kor: most 57 év, ám hu szon két ren -
di egy ség ben meg ha lad ja a 65 évet,
sőt nyolc ban a 70-et is. A csök ke nés
okai kö zött a hi va tá sok in ga tag sá ga
is sze re pel, amely ma kor tü net. Lét -
szám be li nö ve ke dés csak Ázsi á ban,
Af ri ká ban és La tin-Ame ri ka bi zo nyos
ré sze in ta pasz tal ha tó.

Fe ren ces szem pont ból a vi lág te rü -
le te 14 úgy ne ve zett kon fe ren ci á ra
osz lik. Ezek be tö mö rül nek a ki sebb
egy sé gek, vagy is a pro vin ci ák. A leg -

né pe sebb az olasz, en nek ré sze az al -
bá ni ai pro vin cia is. A húsz olasz tar -
to mány össz lét szá ma kö zel két és fél
ezer. A má so dik leg né pe sebb az ang -
lo fón kon fe ren cia (1856), amely nek
Nagy-Bri tan nia, Ír or szág, Észak-
Ame ri ka mel lett meg le pő mó don a
lit ván pro vin cia is tag ja. Igen né pes
tes tü let az északszláv (1520), il let ve a

dél szláv (1232): a rang sor ban a har ma -
dik, il let ve a ha to dik he lyen van nak
– az észa ki a len gye lek, a dé li pe dig
a bos nyá kok és a hor vá tok mi att. 

Ha zánk az Al po kon tú li vagy kö -
zép-eu ró pai cso port hoz tar to zik,
amely Fran cia or szág tól Er dé lyig fog -
ja át föld ré szünk kö ze pét. Ez a ne gye -
dik leg né pe sebb kon fe ren cia (1313).
A ma gyar (113) és az er dé lyi (52)
rend tar to mány együt te sen ezen egy -
ség több mint egy ti ze dét al kot ja. 

Ötö dik leg né pe sebb a Me xi kót is
ma gá ba fog la ló kö zép-ame ri kai kon -
fe ren cia (1266). Az egyet len olyan
cso port, amely egy or szág te rü le té nek
fe ren ce se it fog ja össze, a bra zil. Lét -
szám te kin te té ben ők a nyol ca di kok
(1035). Kö zös kon fe ren ci át al kot nak

az Ibé ri ai-fél szi get or szá gai (997 fő).
Két kon fe ren ci á ra van nak fel oszt va a
spa nyol aj kú dél-ame ri kai or szá gok.
Ázsia, Óce á nia és Af ri ka is egy-egy
tes tü le tet al kot, va la mint kon fe ren cia
ran gú a szent föl di fe ren ces kusz tó dia.

A vi lág leg né pe sebb fe ren ces pro -
vin ci ái a me xi kói Fe renc ről és Ja kab
apos tol ról ne ve zett (426), a bra zil
Szep lő te len Fo gan ta tás (424), a ha -
son ló ne vű len gyel (357) és a bos nyák
Szent Ke reszt rend tar to mány (352).

A bí bo ro si kol lé gi um nak hat fe ren -
ces tag ja van, köz tük Pas kai Lász ló
nyu gal ma zott esz ter gom–bu da pes ti
ér sek. A fe ren ce sek kö zül 15-en ér se -
ki, 86-an püs pö ki rang ban szol gál nak
ma a vi lág ban, kö zöt tük Maj nek An -
tal Kár pát al ján és Zser din  An tal
Gel lért Pe ru ban.
Jo sé  Rod ri gez  Car bal lo, a rend

most új ra vá lasz tott spa nyol nem ze -
ti sé gű ge ne rá li sa nem ked ve li a sta -
tisz ti ká kat, mert – mint rend tár sa i -
nak mond ta – „ha a szá mok jót mu -
tat nak, ak kor könnyen hát ra dő lünk
és meg nyug szunk, mint ha min den
rend ben len ne; mit sem tö rő dünk az
együtt mű kö dés sel, hi szen ele gek va -
gyunk ma gunk nak; és ami a leg -
rosszabb, nem kér dő je lez zük meg
élet vi te lün ket, gon dol ván, hogy a
szá mok ki elé gí tő en bi zo nyít ják éle -
tünk evan gé li u mi mi nő sé gét. Ha pe -
dig a szá mok rosszat mu tat nak, bűn -
tu da tunk tá mad, oly kor alap ta la nul,
vagy be le nyug szunk, hogy úgy se le -
het csi nál ni sem mit a fo gyás el len.”
Mind ezek a ma ga tar tá sok sem az
evan gé li um nak, sem a fe ren ces esz -
mény nek nem fe lel nek meg – fi -
gyel mez te tett. 

„A szá m nem min den – foly tat ta.
– A mi erőnk nem az erős had se reg
és a lo vak so ka sá ga, ha nem az Úr ma -
ga. Szö gez zük le, hogy jö vőnk el ső -
sor ban az evan gé li u mi élet mi nő sé -
gén mú lik. Ugyan ak kor a szá mok ra
is oda kell fi gyel ni.”

g SzEr da hE lyi Cson gor 
(Ma gyar Ku rír)

Fe ren ces föld rajzVi zsoly,  a  Bib lia  böl cső je cím mel
kul tu rá lis ren dez vény so ro zat kez -
dő dik jú li us 23-án, csü tör tö kön a
Her nád-völ gyi te le pü lé sen. 

A négy na pos program – Szen czi
Mol nár Al bert nyo má ban – fu tó ver -
sennyel veszi kezdetét. Gönc és Vi -
zsoly kö zött sza lad hat nak a részt ve -
vők, ez zel is em lé kez ve ar ra, hogy
ezen az úton vit ték a nyom dá ba a Ká -
ro li-fé le Bib lia kéz irat lap ja it. 

A vi zso lyi Bib lia volt az el ső tel je s
Szentírás-fordítás magyar nyelven.
A for dí tást Ká ro li  Gás pár és lel -
kész tár sai vé gez ték, a nyom ta tá si
mun ká la to kat pe dig Mant sko vit Bá -
lint nyom dász ve zet te. Több mint egy
év alatt hét-nyolc száz pél dány je lent
meg a könyv ből. A nyom ta tást 1590.
jú li us 20-án fe jez ték be. 

En nek em lé ké re ren de zik meg
már má so dik al ka lom mal a vi zso -
lyi Bib lia he te ren dez vényt. „Re mél -
jük, hogy kü lön bö ző ér dek lő dé si
kö rű és gon dol ko dá sú em be re ket
tu dunk meg érin te ni majd Jé zus
evan gé li u má val” – mond ta Si pos-
Vi z ak nai Ger gely. A te le pü lés re for -
má tus lel ki pász to ra hoz zá tet te:
„Sem mi kép pen nem egy újabb kul -
tu rá lis prog ram so ro za tot sze ret -
nénk ren dez ni, ha nem egy olyan
ün ne pet, ahol fel ra gyog a bet le he -
mi csil lag vi lá gos sá ga az em be rek
szá má ra.”

A kul tu rá lis ren dez vény so ro zat
rész le tes prog ram ja a www.vi zsoly -
fesz ti val.hu in ter ne tes ol da lon ol -
vas ható.

d www.re for matus.hu

A vi zsolyi Bib lia nyomában

Meg je lent az Or dass La jos Ba rá ti
Kör füg get len evan gé li kus teo ló gi ai
és kri ti kai lap já nak, a Ke resz tyén
Igaz ság nak a nyá ri szá ma.

Az Ige hir de tés ro vat ban id. Ken deh
György nek a ke len föl di gyü le ke zet
1959. ok tó ber 3-ai sze re tet ven dég sé -
gén el hang zott áhí ta ta ol vas ha tó. 

Tel jes ter je del mé ben köz li a lap az
ez év ja nu ár 30–31. kö zött Rév fü lö -
pön tar tott Lu ther-kon fe ren ci án el -
hang zott két elő adást (Vég he lyi An -
tal: Két bi ro da lom – ket tős kor mány -
zás és Fe hér Ká roly: Lu ther és Má ria
– Lu ther Mag ni fi cat-ma gya rá za ta).
A Ta nul má nyok ro vat ban ezen kí vül
dr.  Szent pé tery  Pé ter  Két száz  éve
szü le tett  Charles  Dar win, Jan csó
Kál mán né A ke resz tyén pe da gó gus
re mény sé ge és fe le lős sé ge, va la mint D.
Ter ray Lász ló Pre lú di um „Bu da pest
1984”-hez cí mű írá sa ta lál ha tó. Ez
utób bi a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) hu szon öt év vel ez előtt fő vá -
ro sunk ban meg ren de zett vi lág gyű lé -
sé nek a szín fa lai mö gé en ged be pil -
lan tást. Ar ról ír töb bek kö zött, hogy
Kál dy Zol tán püs pök LVSZ-el nök ké
va ló je lö lé se ho gyan zaj lott a gen fi
szék he lyű Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség ben, és mit szólt eh hez az itt ho -
ni Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal (ÁEH).

A ne gyed éven te meg je le nő fo lyó -
irat friss szá má nak utol só cik ke ként
Zol tán Lász ló lel késznek dr. Mu rá -
nyi György né hai kis kő rö si igaz ga tó
lel kész ről írt vissza em lé ke zé se ol vas -
ha tó, amely 2004. no vem ber 7-én
hang zott el a kis kő rö si evan gé li kus
temp lom ban. Az egykori igazgató
lelkészt posztumusz díszpolgári
címmel illette Kiskőrős városa.

Ára: 400 fo rint. Kap ha tó a Huszár
Gál papír- és könyvesboltban (1054
Budapest, Deák tér 4.), vagy meg ren -
del hető id. Zászkaliczky Pál szer kesz -
tő től (2151 Fót, Ibolyás utca 3/a.).

Fo lyó irat-aján ló
„Min dig is fog lal koz ta tott a lé te zés,
az ener gia, a koz mosz és a föld ke let -
ke zé se-lé te zé se, az élet ki ala ku lá sa és
te rem tő Urunk éret tünk ta nú sí tott
sze re te te” – ír ta Te rem tés cí mű ak ril -
fest mé nye „szü le té sé ről” L. Eni kő.

Az al ko tást a He ves Me gyei Bün te -
tés-vég re haj tá si In té zet „la kó ja” ar ra a
kép ző mű vé sze ti pá lyá zat ra ké szí tet te,
ame lyet a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár -
sa ság – a Bör tön lel ké szek Ma gyar or -
szá gi Szer ve ze té vel kar ölt ve – hir de tett
meg 2008-ban a Bib lia éve al kal má ból.
A ki írás sze rint az or szág mind a har -
minc négy bün te tés-vég re haj tá si in -
té ze té ben fog va tar tot tak részt ve het -
tek raj ta; a pá lyá zat fő véd nö ke dr. Fa -
bi ny Ta más evan gé li kus püs pök volt.
(A köny vek köny vé re a kép ző mű vé sze ti
pá lyá zat mel lett bib lia ve tél ke dő ke re -
té ben is fel hív ták a fi gyel met; a ver senyt
2008 no vem be ré nek utol só nap ján
több mint fél ezer fog va tar tott rész vé -
te lé vel ren dez ték meg.)

A pá lyá zat ra a bör tön tár sa ság há -
rom ka te gó ri á ban (gra fi ka-rajz, fest -
mény és egyéb, kő ből, fá ból, tex til ből
stb. ké szí tett al ko tás) vár ta a ne ve zők
ál tal tet sző le ge sen ki vá lasz tott bib li -
ai tör té ne tet fel dol go zó al ko tá so kat.
A ta valy év vé gé ig be ér ke zett öt ven -
négy pá lya mű ből a Sze ke res Er zsé bet
gö döl lői tex til mű vész ve zet te zsű ri L.
Eni kő képünkön látható mű vét ítél -
te a leg jobb nak.

g EvÉ let-in fó

k
é

p
ü

n
k

 i
ll

u
is

z
t

r
á

c
ió



Evangélikus Élet 2009. július 12. f kultúrkörök

A kon fe ren cia fő kér dé se a kö vet ke -
ző volt: Quo va dis, egy há zi is ko la?A
ta lál ko zó té má ja már csak azért is ak -
tu á lis, mert a fa so ri gim ná zi um idén
ün nep li új ra in du lá sá nak hu sza dik
év for du ló ját, és a kon fe ren cia ki vá -
ló al ka lom volt ar ra, hogy a test vér -
in téz mé nyek mun ka tár sai együtt
gon dol ják vé gig azo kat az ége tő gaz -
da sá gi, szo ci á lis kér dé se ket, me -
lyek kel min den evan gé li kus ok ta tá -
si in téz mé nyünk nek szem be kell
néz nie.

fa sor után sor ban…
A Gáncs Pé ter püs pök ál tal tar tott
is ten tisz te let után Győ ri Ta más is -
ko la lel kész, a fa so ri gim ná zi um
igaz ga tó he lyet te se mu tat ta be a
ju bi lá ló in téz ményt. A kö zép is ko -
la múlt já nak, hí res No bel-dí ja sa i -
nak fel idé zé se után az igaz ga tó he -
lyet tes íze lí tőt adott ab ból is, mi re
büsz ke ma a Fa sor. Pél dá ul idén ve -
zet ték be a di gi tá lis nap lót, mely ből
a szü lők nap ra ké szen in for má lód -
hat nak cse me té jük je gye i ről. De
büsz kék ar ra is, hogy in téz mé -
nyük ben szám ta lan ön kép ző kör
mű kö dik: van ének ka ruk, szín ját szó
kö rük, rajz- és ke rá miaszak kö rük;
a ta ná rok, di á kok lel ki fej lő dé sét pe -
dig is ko la lel kész és is ko la pszi cho -
ló gus se gí ti. 

Az egy be gyűlt majd négy száz pe -
da gó gust Ká kay Ist ván, egy há zunk
or szá gos iro dá já nak igaz ga tó ja kö -
szön töt te, és egyúttal megra gad ta az
al kal mat ar ra, hogy meg kö szön je
mun ká ju kat, hi szen nél kü lük nem
lé tez ne egy há zi is ko la. Kö szö ne tét
fe jez te ki azért is, hogy evan gé li kus
in téz mé nye ink sta bil vi lág szem lé le -
tet köz ve tí te nek, amely olyan von -
zó a csa lá dok szá má ra, hogy – mi -
köz ben a vi lá gi ok ta tá si in téz mé nyek
az egy re csök ke nő gye rek lét szám ra
pa nasz kod nak – is ko lá ink, óvo dá ink
túl je lent ke zés nek örül het nek. 

A Fa sor után a töb bi in téz mény
kép vi se lő je mond hat ta el a jö vő re
vo nat ko zó el kép ze lé se it. Ar ra ter -
mé sze te sen nem lett vol na ele gen -
dő idő, hogy min den egyes iskola
ve ze tő je rész le te sen ki fejt se, mi -
lyen cé lo kat tűz tek ma guk elé a
kö vet ke ző évek re, ezért in téz mény -
tí pu son ként ka pott szót há rom-
há rom ve ze tő, ide ért ve az is ko la lel -
ké sze ket is.

Az ál ta lá nos is ko lák ve ze tői kö -
zül Mol nár  Ist ván né, a szar va si
evan gé li kus óvo da és is ko la igaz ga -
tó ja ar ról be szélt, hogy in téz mé -
nyük ben ki emelt sze rep jut egy te -
het ség gon do zó prog ram nak, mely -
nek ke re té ben az ön mű ve lé si tech -
ni ká kat gya ko rol tat ják a di á kok -
kal. Szücs Gá bor, a pár éve in dult
pá pai Gyurátz Fe renc Evangélikus
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja is ko lá -
juk bő ví té sét, fel épí té sét tart ja el -
éren dő cél nak, és el ső sor ban a
nyelv ta ní tás fon tos sá gá ra he lyez te
a hang súlyt. Kézdy Edit, a budapesti
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um igaz ga tó nő je el mond ta, hogy in -
téz mé nyük leg főbb cél ja az ál ta lá nos
mű velt ség szé le sí té se, és nem hí vei
a ko rai spe ci a li zá ci ó nak. Az igaz ga -
tó nő sze rint rend kí vül fon to sak az
is ko la dél utá ni, hét vé gi kö zös sé gi
prog ram jai, ezek nek is ko moly sze -
mé lyi ség for má ló ere jük van. 

Tár sa dal mi szo ron gat ta tás
A kon fe ren cia má so dik nap ja Prőh -
le Ger gely re fe rá tu má val kez dő dött.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
or szá gos fel ügye lő je óva in tet te a
részt ve vő ket at tól, hogy az evan gé li -
kus ok ta tás ügy – szá mos No bel-dí -
jas sal is fém jel zett – múlt já ba ré ve -

dez ze nek. A mai va ló ság az, hogy kis
egy ház va gyunk ke vés hí vő vel. Az
ősök höz mél tat lan je len hely zet
ugyan ak kor le he tő sé get és fe le lős sé -
get is je lent. In téz mé nye ink ben tíz -
ezer gye re ket ta ní tunk, s ez óri á si le -
he tő ség ar ra, hogy raj tuk ke resz tül el -
ér jük a csa lád ja i kat is – hang sú lyoz -
ta az or szá gos fel ügye lő, majd mon -
da ni va ló ját a to váb bi ak ban szé le sebb
tár sa dal mi kon tex tus ba he lyez te. 

Egy re nyil ván va lóbb, hogy mi lyen
ne héz anya gi kö rül mé nyek kö zött él -
nek kö zös sé gek, és rossz lát ni, hogy
or szá gunk kül ső meg íté lé se is egy re
rom lik. Ez kö zös ta pasz ta la tunk, s e
kö rül mé nyek alól egy há zunk sem
von hat ja ki ma gát. Nem kü lö nül he -
tünk el a vi lá gi kö zös sé gek től, ránk is
ne ga tí van hat nak az ál ta lá nos tár sa -
dal mi je len sé gek. A kér dés csak az,
hogy mit kez dünk ez zel a prob lé má -
val, ho gyan ke zel jük ön ma gunk és di -
ák ja ink esen dő sé gét. 

A konflik tus ke ze lés le het az, ami
meg kü lön böz te ti az egy há zi is ko lá kat a
vi lá gi ak tól – mu ta tott rá Prőh le Ger gely.
Utalt ar ra, hogy ne künk is van nak hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tű di ák ja ink,
s hogy – mi ként a szar va si is ko la kap -
csán ta pasz tal hat tuk – a ro ma kér déssel
is szembe kell nézniük az egy há zi in téz -
mé nye knek. Az or szá gos fel ügye lő be -
fe je zé sül meg kö szön te a pe da gó gu sok
egész évi ál do za tos mun ká ját.

Ki hí vá sok kö ze pet te
A dél előtt má so dik fe lé ben Kopp
Má ria, a Sem mel weis Egye tem Ma -
ga tar tás tu do má nyi In té ze té nek tu do -
má nyos igaz ga tó he lyet te se a ma -
gyar lel ki ál la pot ról és a ne ve lés jö vő -
jé ről tar tott elő adást. A pro fesszor
asszony sze rint ma a ma gyar tár sa -
da lom ban óri á si el len tét van az el várt
és meg va ló sult ér té kek kö zött. 

A fel mé ré sek sze rint a ma gyar fi a -
ta lok het ven szá za lé ka azt gon dol ja,
hogy gye rek nél kül nem le het iga zán
bol dog az em ber, még is or szá gunk ban
a leg ala cso nyabb a szü le tés szám Eu -
ró pá ban, és a ma gyar tár sa da lom
egy re ke vés bé tá mo gat ja a gye rek vál -
la lást. Az el várt és meg va ló sult ér té -
kek kö zöt ti kü lönb ség ko moly szo ron -
gást okoz Ma gyar or szá gon, ma Eu ró -
pá ban a mi énk a leg szo ron góbb tár -
sa da lom. A ki út ab ban rej lik, hogy a
po zi tív be ál lí tott sá got kell erő sí te ni a
gye re kek ben. Pél dá ul azt, hogy a bol -

dog ság nem ál la pot, ame lyet bir to kol -
hat az em ber, ha nem fon tos cé lok ér -
de ké ben vég zett ak ti vi tás. 

Fon tos meg ér tet ni a di á kok kal az
adott te vé keny ség be va ló be vo nó dás
szük sé ges sé gét, mert csak ez ered mé -
nyez he ti azt az „áram lat él ményt”,
amely bol dog gá te szi az em bert. A
ne ve lé si fo lya mat ban meg kell ér tet -
nünk a gye re kek kel, hogy a bol dog -
ság szem pont já ból nem az anya gi jó -
lét a leg fon to sabb, hi szen min dig
le het még több re, szebb re, jobb ra
vágy ni. A pro fesszor asszony rend kí -
vül fon tos nak tart ja a meg fe le lő
prog ra mo kat kí ná ló kor társ cso por -

tok sze re pét és azt, hogy az is ko la ta -
nít sa a gye re ke ket ar ra, ho gyan küzd -
je nek meg a ki hí vá sok kal, va la mint
hogy tud ja nak na pi és hosszú tá vú cé -
lo kat ma guk elé ki tűz ni. 

Krisz tus hir de té se nél kül nincs
egy há zi is ko la
A kon fe ren cia dél előt ti ülé se pó di -
um be szél ge tés sel fe je ző dött be. A
részt ve vők ar ra a kér dés re ke res ték
a vá laszt, mi lyen jö vő épül a mai ma -
gyar is ko lá ban. Dr.  Si mo nyi  Er nő
vil la mos mér nök, kan di dá tus ar ra fi -
gyel mez te tett, hogy a ta ná rok fe le lős -
sé ge az, hogy a gye re kek nek tény le -
ges fel ada to kat ad ja nak, ne üres dol -
gok kal fog lal koz za nak. Bod  Pé ter
Ákos köz gaz dász pro fesszor azt emel -
te ki, hogy az Eu ró pai Uni ó ba va ló
be il lesz ke dés sel pár hu za mo san tu da -
tá ban kell len nünk an nak, hogy az
ok ta tás ügye nem ze ti kér dés. Kopp
Má ria a be fo ga dó nem zet tu dat épí -
té sé re he lyez te a hang súlyt, Itt zés Já -
nos evan gé li kus püs pök pe dig ar ra,
hogy Krisz tus hir de té se nél kül nincs
egy há zi is ko la, en nek kell ok ta tá sunk
kö zép pont já ban áll nia. 

A szer da dél előtt Mi há lyi Zol tán -
né bú csúz ta tá sá val kez dő dött. Egy há -
zunk ok ta tá si osz tá lyá nak nyu ga lom -
ba vo nu ló ve ze tő je ti zen két évig mun -
kál ko dott töb bek kö zött azon, hogy is -
ko lá ink meg tud ja nak fe lel ni az egy re
sza po ro dó tör vé nyi elő írá sok nak. A
kö zel múlt ban Eöt vös Jó zsef-díj jal ki -
tün te tett osz tály ve ze tő mun ká já ért a
kon fe ren ci án Prőh le Ger gely mon dott
is mét kö szö ne tet, majd üd vö zöl te az
ok ta tá si osz tály új ve ze tő jét, Ka li na
Ka ta lint, aki ed dig az aszó di evan -
gélikus gim ná zi um ma gyar ta ná ra -
ként dol go zott. 

A dél előtt a tan tár gyi szek ci ók ülé -
se i vel foly ta tó dott, majd Ká kay Ist ván
ti zen egy olyan ta nár nak adott át dí jat
mun ká juk el is me ré se ként, akik nek a
di ák jai or szá gos ta nul má nyi ver se nye -
ken az el ső tíz hely valamelyikén
végeztek. Az or szá gos iro da ve ze tő -
je ki tün te tést adott át az év óvo da pe -
da gó gu sá nak, Tóth né Sze be ni Gyön -
gyi nek és az év ta ní tó já nak, Dér né
Csep re gi Klá rá nak is. 

A kon fe ren ci át is ten tisz te let zár -
ta Itt zés Já nos püs pök szol gá la tá val.

g Já no si Va lé ria
(A kitüntett pedagógusok névsora 

a 13. oldalon)

Mer re tart az evan gé li kus ok ta tás?
Kon fe ren ci á val zár ták a tan évet pe da gó gu sa ink
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A hónap könyve – júliusban
a Luther Kiadótól 30% kedvezménnyel

dietrich Bonhoeffer: Követés
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1900 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.

b Igenérdekeskiállításnyíltmég
tavalyabudapestiNéprajziMú-
zeumban.2008areneszánszéve
voltMagyarországon – ennek
keretébenhívtaéletreaLegen-
dáslények,varázslatosvirágok
–aközkedveltreneszánsz című
tárlatotLacknerMónika főren-
dező.Alátogatókelétártanyag
ugyanelsősorban18–20.száza-
ditárgyakbóláll,a16–17.száza-
di folyamatok bemutatására
nemvállalkozik,acéltehátnem
areneszánsznépikultúrájának
megismertetése,mégis ízelítőt
kapunkbelőle.

A köz nép tár gya i nak szá mos ele me
köt he tő a nagy eu ró pai stí lus kor sza -
kok hoz, akár dí szí té sé ben az al kal ma -
zott kom po zí ci ós for mák és az or na -
men ti ka te rü le tén, akár az al kal ma -
zott tech ni kai meg ol dá sok, il let ve
in no vá ci ók meg je le né sé ben. Mi vel a
re ne szánsz ele mek al kal ma zá sá nak
gaz dag sá ga szem be tű nő és sok ol da -
lú, a ko ráb bi ku ta tás elő sze re tet tel
hang sú lyoz ta – amint a ki ál lí tás hon -
lap ján ol vas ha tó – a ma gyar or szá gi és
olasz ere de tű re ne szánsz fo lya ma tos
to vább élé sét a ma gyar, kü lö nö sen
az er dé lyi ré gi stí lu sú nép mű vé szet -
ben. Ezek az ele mek sok he lyütt
vissza kö szön nek még a mai la kás bel -
sők ben is, de ha on nan már tel jes
mér ték ben ki kop tak vol na, biz to san
lát tunk ha son ló tár gya kat szü le ink nél,
nagy szü le ink nél és min de nek fö lött
gyü le ke ze te ink ben.

A Nép raj zi Mú ze um gaz dag gyűj -
te mé nye i ből vá lo gat a ki ál lí tás. El ső -

sor ban a re ne szánsz ere de tű min ta -
kincs meg is mer te té sé re vál lal ko zik,
a ma gyar anyag mel lé tu da to san fel -
so ra koz tat va nem ze ti sé gek tár gya it,
va la mint a ku ta tás ból ed dig ki ma radt
köz né pi re ce hím zé se ket, ón edé nye -
ket, ira to kat. Emel lett más gyűj te mé -
nyek ből szár ma zó, köl csön zött mű -
tár gyak és do ku men tu mok is se gí tik
az ér tel me zést, így az Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um anya gá ból te kint he -
tünk meg egy úr va cso rai kan nát, il -

let ve egy ha lot tas le pe dő vé get. De je -
len tős kéz ira tos anyag ér ke zett Ko -
lozs vár ról, az Er dé lyi Uni tá ri us Egy -
ház Gyűj tő le vél tá rá ból, el ső sor ban
kéz ira tos éne kes köny vek, ame lye -
ket leg na gyobb szám ban ép pen az
uni tá ri us egy ház őr zött meg.

A ki ál lí tás a cí mé ben sze rep lő ér -
de kes lé nye ket – pél dá ul sár ká nyo -
kat, egy szar vú kat, ug ró szar va so -
kat, orosz lá no kat –, grá nát al má kat és
olasz kor sók ba ren de zett vi rág csok -
ro kat a 18–19. szá zad gyö nyö rű tár -
gya in ke resz tül tár ja a kö zön ség elé.
A hím zé se ken, temp lom bel sők ben,
ón- és cse rép edé nye ken, kéz ira to kon,
mé zes ka lács-ütő fá kon fel buk ka nó
ál lat ala kok – szar va sok, fi a ikat vé rük -
kel táp lá ló pe li ká nok, egy szar vúk, pá -
vák – más-más idő sza kok ban, el té -
rő szel le mi, gon do la ti hát tér- és elő -
ké pek alap ján ke rül tek köz né pi tár -
gyak ra. Fes tett bú to rok és mennye -
zet ka zet ták, má zas ke rá mi ák, ón -
edé nyek, szőt te sek és hím zé sek, a
Nép raj zi Mú ze um nak a nagy kö zön -
ség és a szak mai ér dek lő dők előtt is
is me ret len tár gyai és raj zai ke rül tek
egy más mel lé s ez ál tal új meg vi lá gí -
tás ba, új ér tel me ző kon tex tus ba.

Bár ki mon dot tan evan gé li kus tár -
gyat ke ve set lát ha tunk – az evan gé -
li kus szá szok kü lön bö ző nép mű vé -
sze ti vagy hasz ná la ti tár gyai buk kan -
nak föl, il let ve csán gó min ták a bar -
ca új fa lu si kály ha csem pé ken –, a ki -
ál lí tott anyag még is ma gya rá za tot ad
az eset leg ko ráb ban fel ve tő dött kér -
dé se ink re. Egy ér tel műb bé vá lik, hogy
mi ként ke rül nek kü lön le ges ala kok,
mi to ló gi ai lé nyek temp lo ma ink fes -
tett ka zet tá i ra, vi lá gi mo tí vu mok
úr va cso rai edé nye ink re, de gyö nyör -

köd he tünk en nek for dí tott já ban is: a
bib li ai ele mek kel dí szí tett hasz ná la ti
tár gyak ban. 

Sok len ne fel so rol ni mind azt, ami -
ből íze lí tőt kap hat a lá to ga tó, ha el -
lá to gat a Nép raj zi Mú ze um ba. Tár -
gyak és mo tí vu mok töm ke le ge tá rul
elénk, egy út tal eset leg csa lá di em lé -
ke ket is idéz ve.

A kiállítás szeptember 27-ig lá to-
gat ható.

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

Házisárkányok 
innen-onnan

Ki ál lí tás a Nép raj zi Mú ze um ban
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b Azevangélikusoktatásiintézményekbendolgozópedagógusokatan-
évvégénévekótaországoskonferenciátrendeznek,ésmegosztjákegy-
mássaltapasztalataikat.Azideiösszejövetelnekjúnius29-eésjúli-
us1-jeközöttahúszéveújraindítottBudapest-FasoriEvangélikusGim-
náziumadottotthont.

Hétfalusi csángó törülközővég a zászlós báránnyal



Aki lel ki töl te ke zés re vá gyik, sem mi -
képp se hagy ja ott hon a Sza bó La jos
ál tal szer kesz tett me di tá ci ós kö te te -
ket! A so ro zat nak im már négy része
je lent meg: Lé leg zet vé tel  –  Ki lenc
nap a lé lek nek; Fény for rás – Tíz ka -
rá cso nyi szó a lé lek nek; Jel ző tűz – Ti -
zen egy bá to rí tó szó és a Ha tár men -
ti me di tá ci ók.

Az Evan gé li kus  Élet he ti lap Élő
víz ro va tá ban hosszú éve ken át rend -
sze re sen olvashatók voltak Gáncs
Ala dár  írásai. Azo nos cí mű kö te te
ezekből ad bő vá lo ga tást. A hosszabb-
rö vi debb cik kek ben az élet szin te
min den hely ze té re ta lál ha tunk irány -
mu ta tást. 

Az el csen de se dést nem csak a bib -
lia ol va só Út mu ta tó, ha nem a két kö -
te tes Nyi tott aj tó is se gít he ti az esz -
ten dő min den nap ján. A ki ad ványt öt
év vel ez előtt hit tu do má nyi egye te -
münk ak ko ri teo ló gus hall ga tói ír -
ták, és Jo hann Gyu la szer kesz tet te. A
bel ső szo bánk ba lé pést se gít he ti az az
imád sá gos könyv is, amely a Döb -
ren tey Il di kó ál tal írt imád sá go kat tar -
tal maz za (Be szél ge tek az Úr ral – 21.
szá za di imák). De ugyan ez a cél ja Sze -
me rei Gá bor Bel ső szo ba cí mű ver ses -
kö te té nek vagy Fa bi ny Ta más Aj tó -
rés nyi zsol tá rá nak is.

Aki szí ve sen ol vas ver se ket, te gye
bő rönd jé be az evan gé li kus Re mé -
nyik Sán dor összes ver sét tar tal ma -
zó két kö te tet vagy a ta risz nyá ban is
el fé rő Ta risz nya köny vet.Ez utób bi ban
Pol gár Ró zsaKos suth-dí jas kár pit mű -
vé szünk szőtt gobe lin je i nek fo tói
mel lé Zász ka licz ky Zsu zsan na vá lo -
ga tott ma gyar köl tő nők ver sei kö zül. 
Id. Har ma ti Bé la Val lá sos köl te mé -

nyek cí mű kö te te és a Bod rog Mik lós
ál tal for dí tott zsol tá rok (Vá lo ga tott
zsol tá rok) még a Lu ther Ki adó jog -
előd jé nek, az Evan gé li kus Saj tó osz -
tály nak a gon do zá sá ban je len tek meg.

Nya ra lás köz ben, ki sebb-na gyobb
tá vol ság ra ott ho nunk tól még tá vo lab -
bi tá jak ra utaz ha tunk Bá lint né Kis
Be á ta A ga ra mut hang ja – Négy év
Pá pua Új-Gui ne á ban cí mű köny vé -
vel. A szer ző le bi lin cse lő en fes ti le
mind azo kat az él mé nye ket, ame -
lyek ben csa lád já val együtt e tá vo li
föld ré szen ré sze volt. A két gyer me -
kes Be á ta víz mér nök fér jé vel, Bá lint
Zol tán nal nem csak dol go zott pá -
pua föl dön, ha nem misszi o ná ri u si fel -
ada to kat is be töl tött. De leg alább

ilyen ka lan dos út vár ránk, ha Ger not
Fried rich né met evan gé li kus lel -
késszel együtt bi cik li re pat ta nunk, és
egy kis idő uta zás ke re té ben be jár juk
a volt szo ci a lis ta nagy ha ta lom vi dé -
ke it (Fény ké pe ző gép pel és Bib li á val a
Szov jet uni ó ban).

Víz par ton vagy akár ár nyas er dő -
ben, nap sü tés ben vagy épp esős dél -
utá non iga zi fel üdü lést kí nál Bo zó ky
Éva Szár nya sol tár cí mű, há rom kis -
re gényt tar tal ma zó kö te te. 
Re mé nyik Sán dor nem csak ver se -

ket írt, de je len tős pró zai örök sé get
is ha gyott ránk. A Kéz szo rí tás cí mű
kö tet ben no vel lái és egyéb pró zai
mű vei ol vas ha tók. A bú val tel jes esz -
ten dők ben bő vel ke dő 17–18. szá za di

evan gé li kus köl tő nő, Pet rő czy Ka ta
Szi dó nia élet re gé nye ta valy év vé gén
je lent meg Sz. Bérczi Mar git tol lá ból.
Ur su la Koch Ró zsák a hó ban cí mű él -
ve ze tes re gé nye pe dig nagy re for má -
to runk fe le sé gé ről, Bó ra Ka ta lin ról
szól Fa bi ny Ka ta lin for dí tá sá ban.

Ter mé sze te sen nem csak Ka ta
asszony sá got idéz ték meg az év szá -
za dok so rán könyv for má já ban, ha nem
fér jét, Lu ther Már tont is. H. Be int  ker
élet raj za a Krisz tus ta nú ja – Lu ther

éle te cí met vi se li, a ne ves né met
teo ló gus, Eric W. Gritsch pe dig Is ten
ud va ri bo lond ja cí mű köny vé ben ír
re for má to runk ról. Só lyom Je nő kö te -
té nek cí me ma gá ért be szél: Ta nul -
junk új ra Lu ther től! Lu ther mun ka -
tár sá ról, Phi lipp  Me lanch thon ról
szü le té sé nek öt szá za dik év for du ló ja
al kal má ból 1997-ben nem zet kö zi
ván dor ki ál lí tást ren dez tek, amely nek

Bu da pest volt az egyik ál lo má sa.
En nek ke re té ben a nagy kö zön ség
töb bek kö zött lát hat ta-ol vas hat ta
né hány le ve lét is. Ezek ak kor az élet -
raj zot be mu ta tó, két nyel vű, szín vo -
na las kö tet ben is meg je len tek Le ve -
lek Eu ró pá nak cím mel. 

Ter mé sze te sen jócs kán vi he tünk
ma gunk kal faj sú lyo sabb teo ló gi ai
köny ve ket is a Lu ther Ki adó köny ves -
bolt já ból. Pél dá ul Di et rich Bon hoef -
fer Kö ve tés, Pa ul Til lich Lét bá tor ság
vagy Ch ri stoph Kle in Bosszú he lyett
meg bo csá tás cí mű kö te tét. 

Jobb nál jobb bib li ai kom men tá rok
kö zül is vá lo gat ha tunk, ame lyek se -
gí te nek a Szent írás köny ve i nek üze -
ne té ben ki iga zod ni vagy ép pen job -
ban el mé lyed ni ben ne. Né hány
könyv cím és szer ző: Mun tag  An -
dor: Jób köny ve; Prőh le Ká roly: Lu -
kács evan gé li u ma; Cser há ti Sán dor:
A Fi lip pi be li ek hez írt le vél; ugyanő a
szer ző je a Pál apos tol nak a ko rinthu -
si ak hoz írt el ső le ve le és a Pál apos tol -

nak a ko rinthu si ak hoz írt má so dik le -
ve le cí mű kö tet nek is. Ha son ló célt
szol gál nak a kö vet ke zők is: Scholz
Lász ló:  Az  evan gé li um  Pál  sze rint;
Veö res Im re: Az Új szö vet ség szín gaz -
dag sá ga; Grün valszky Ká roly: Éne kek
éne ke, avagy a sze re lem is ko lá ja; De -
dinsz ky Gyu la: A Bib lia nép raj za.
Gottfried Vo igt aBe ve ze tés az egy -

ház  ta ní tá sá ba cí mű köny vé ben az
ala pok nál kez di, Nagy Gyu la Az egy -
ház mai ta ní tá sa – Evan gé li kus dog -
ma ti ka I. és II/1. cí met vi se lő kö te te -
i ben pe dig egy spe ci á lis szem pont ból

foly tat ja az „ok ta tást”. S hogy mi től „jó”
egy pré di ká ció, va la mint hogy mi ként
ké szül jünk egy ige hir de tés re, azt az
egye te mes pap ság el vé nek je gyé ben
min den hí vő nek el kel le ne sa já tí ta nia.
Eh hez nyújt se gít sé get Mar tin Nic ol
Dra ma ti zált ho mi le ti ka cí mű kö te te.

So kan sze ret nek el mé lyed ni az
egy ház tör té ne ti múlt ban. Ne kik szól
pél dá ul Fa bi ny Ti bor nak A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház rö vid tör -
té ne te cí mű mun ká ja, il let ve az aláb -
bi ak: Csep reg 1621–1996 (szer kesz tet -
te Tóth-Szöl lős  Mi hály); Csep re gi
Zol tán: Ma gyar pi e tiz mus 1700–1756.
Ker tész Bo tond szer kesz té sé ben lá tott
nap vi lá got a Kos suth és az egy há zak.
A hu sza dik szá zad tör té nel mé nek
ke vés sé is mert moz za na ta i ra vi lá gít
rá az „Együtt  az  or szág  né pé vel”  –
Evan gé li ku sok 1956-ban cí mű ki ad -
vány (szer kesz tet te Zász ka licz ky Zsu -
zsan na). Ke ve há zi Lász ló „A ke reszt

igé jét  hir det ni  kezd tem”  –  Sztá rai
Mi hály éle te és szol gá la ta cí mű köny -
ve az 1500-as évek kö ze pé re, a ma gyar
re for má ció küz del mes, ám gyü möl -
csö ző ide jé re ka la u zol ja az ol va sót.

Ke resz tény ség nem lé te zik a zsi dó -
ság nél kül, nem vé let len hát, hogy a
Lu ther Ki adó pol ca in is meg ta lál ha -
tók az e két val lás kap cso la tá val fog -
lal ko zó köny vek. Csep re gi Zol tán
Zsi dó misszió,  vér vád,  heb ra isz ti ka
vagy Sza bó And rás Ausch witz – Ka -
tar zis a teo ló gi á ban cí mű kö te tét em -
lít jük e te kin tet ben.

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány ál tal szer ve zett be szél -
ge tés so ro zat ke re té ben ko runk tár sa -
dal mi, köz éle ti, kul tu rá lis, tu do má nyos
kér dé se i ről foly tat tak pár be szé det
evan gé li kus lel ké szek, teo ló gu sok az
adott te rü let kép vi se lő i vel. A dis pu ták
anya ga ed dig két kö tet ben je lent meg
(Öt pár be széd; A csen des ség fe lé).

Gon dol a ki adó ter mé sze te sen a
csa lá dok ki sebb je i re is. A nyá ri szü net -
ben a gye re kek szá má ra ki vá ló idő töl -
tést kí nál nak az Evan gé li kus  Élet
Gyer mek vár ro va tá ban meg je lent so -
ro za to kat és a hoz zá juk kap cso ló dó
bib li ai té má jú rejt vé nye ket tar tal ma -
zó ki ad vá nyok (Bo da Zsu zsa: Gyer -
mek vár 1., 2.). Fül ler Tí mea Tök Tó bi -
ás ka land jai cí mű me se köny ve té má -
já ban bár az ad vent hez kö tő dik, de
mon da ni va ló ja – ki ho gyan szol gál hat
az Úr nak? – min dig ak tu á lis. S ha
együtt a csa lád, ak kor ki vá ló idő töl tés
és re mek le he tő sé get nyújt a bib li ai
tör té ne tek, sze rep lők, tár gyak és szín -
he lyek fel ele ve ní té sé re a Bo da Zsu zsa
ál tal ké szí tett Bo hó cos tár sas já ték.

Re mél jük, si ke rült min den ked ves
ol va sónk igé nye i nek és ér dek lő dé si
kö ré nek meg fe le lő ki ad ványt aján la -
ni a Lu ther Ki adó könyvesboltjának
pol ca i ról, nem ma rad nak hát üre sen
a bő rön dök köny vek nek fenn tar tott
ré szei! A tel jes kí ná lat meg te kin té sé -
hez lá to gas sa nak el a www.lu ther ki -
ado.hu hon lap ra.

És per sze ne fe led jék: a ki adó ál tal
he ti rend sze res ség gel meg je len te -
tett or gá num, az Evan gé li kus  Élet
nem csak nyá ron ol vas ha tó!

Bő rönd be a Lu ther Ki adó köny ve i vel!

 e 2009. július 12. Evangélikus Életkultúrkörök

b Anyáriszabadságokidejénafogkefeésatisztaruhamellésokanjó
adagolvasnivalótiscsomagolnak,hogyamindennapirohanásbanel-
maradtszellemitöltekezéstkicsitbepótolják.Segíteniszeretnénkol-
vasóinknak,mitispakoljanakbe–azalábbiakbanegyházunkLuther
Kiadójánakköteteiközülajánlunkegybőröndrevalót.



Evangélikus Élet 2009. július 12. f fókusz

A szom bat dél előt ti prog ram a
sop ro ni Liszt Fe renc Kon fe ren -
cia- és Kul tu rá lis Köz pont ban
foly ta tó dott az El jut ni a ha tá -
rig cí mű, az ORF Bur gen land
– az osztrák közszolgálati rádió
és televízió tartományi stúdiója
– együtt mű kö dé sé vel meg -
szer ve zett mul ti mé dia-ese -
ménnyel, mely nek kö zép pont -
já ban pó di um be szél ge té sek
álltak. Egy ko ri po li ti ku sok, a
pro tes táns egy há zak kép vi se -
lői, új ság írók, az ese mé nyek át -
élői idéz ték fel em lé ke i ket, és
ér té kel ték az ese mé nye ket
húsz év táv la tá ból, az zal a cél -
lal, hogy a je len és a jö vő szá -
má ra is ér té kes kon zek ven ci -
á kat, hasz nos ta nul sá go kat
igye kez ze nek meg fo gal maz -
ni. A pó di um be szél ge tést Ke -
le men Do rottya és Wal ter Re -
iss, az ORF Bur gen land szer -
kesz tői mo de rál ták.

Kormányzati tényezők
A be szél ge tés el ső kö ré ben Né -
meth  Mik lós, Ma gyar or szág
1988 és 1990 kö zöt ti mi nisz ter -
el nö ke, Horst  We ber ko ráb bi
rend őr, Locs mánd (Lutz manns -
burg) volt pol gár mes te re, Wal -
ter Last, a ba jor or szá gi Sch ro -
ben ha us en lel ké sze, va la mint
Ch ris tina  Hart mann és fia,
Ronny  Hart mann egy ko ri
NDK-s me ne kül tek vet tek részt. 

Né meth Mik lós ki je len tet te,
hogy ami kor a ha tá rok meg nyi -
tá sá nak ne héz kor mány za ti
dön té sét meg hoz ták, mind vé -
gig érez ték ma guk mö gött a
ma gyar pol gá rok, a ci vil szer -
ve ze tek és az egy há zak tá mo ga -
tá sát. Vissza em lé ke zé sé ben
azo kat a po li ti kai hát tér ese -
mé nye ket is fel idéz te, ame lyek
nem vol tak is mer tek a szé le -
sebb nyil vá nos ság előtt. 

So kan mind má ig nem tud -
ták, hogy ami kor ha zánk mi -
nisz ter el nö ke az ese mé nyek
alatt Moszk vá ba uta zott, nem
en ge délyt kért a ha tá rok meg -
nyi tá sá ra, ha nem tá jé koz tat ta a
szov jet fő tit kárt a ma gyar kor -
mány dön té sé nek kész té nyé ről.
Mi ha il  Gor ba csov nem csak
hogy el fo gad ta ezt a dön tést, de

azt is hoz zá tet te: „Amíg én eb -
ben a szék ben ülök, 1956 nem is -
mét lőd het meg!” Né meth Mik -
lós el árul ta, hogy au gusz tus 19-
én, a pán eu ró pai pik nik nap ján
ugyanakkor volt mi ért ag gód nia,
hi szen a pat ta ná sig fe szült hely -
zet ben bár mi kor tör tén he tett
vol na akár vé res ese mé nyek be
tor kol ló pro vo ká ció is.

Ch ris tina Hart mann és fia az
NDK-ból me ne kül tek át az
NSZK-ba. Az ő vissza em lé ke zé -
sük alap ján ar ról le he tett ké pet
al kot ni, mit él het tek át
azok, akik ke resz tül -
men tek az ak ko ri fe -
szült ség gel ter hes meg -
pró bál ta tá so kon. Wal ter
Last ba jor lel kész a már
sza bad föld re ér ke ző
me ne kül tek lel ki gon -
do zá sát vé gez te.

Tárgyilagos szemlélet
A be szél ge tés má so dik
kö ré ben az ob jek ti vi -
tás ra tö rek vő tör té ne -
lem szem lé let és a tár sa -
dal mi-po li ti kai ha tás tör té net
volt a meg ha tá ro zó. Dr. Op lat -
ka And rás tör té nész, a Ne ue
Zür cher  Zei tung című svájci
napilap ko ráb bi kül po li ti kai
szer kesz tő je a szak ér tő tár gyi -
la gos elem zé sé vel vi lá gí tot ta
meg az ak ko ri ese mé nyek kül -
po li ti kai össze füg gé se it és tör -
té nel mi je len tő sé gét. Eb ben a
kör ben fog lalt he lyet Su sanne
Hackl, az Oszt rák Te le ví zió
ko ráb bi mun ka tár sa, a pe tő fal -
vi (Pöt tels dorf ) evan gé li kus
gyü le ke zet fel ügye lő je, va la -
mint Prőh le Ger gely, az MEE
or szá gos fel ügye lő je, Ma gyar -
or szág ko ráb bi né met és sváj -
ci nagy kö ve te. 

Egy há zunk vi lá gi ve ze tő je rá -
mu ta tott: ki kell mon da ni, hogy
a „leg vi dá mabb ba rakk” egy -
há zai nem ját szot tak olyan je len -
tős sze re pet a rend szer vál tás
re form fo lya ma tá ban, mint a
ke letné met vagy a len gyel egy -
há zak, ame lyek a po li ti kai el len -
ál lás fő köz pont jai vol tak. Saj nos
most ta pasz tal juk, ho gyan
bosszul ja meg ma gát az a sza -
bad ság, amely nek ki ala kí tá sát
ná lunk a re form kom mu nis ta
erők ve zé nyel ték le, ugyan is az

ő két ség be von ha tat lan tör té -
nel mi ér de me ik azok bű ne it is
el fed ték, aki ké it nem lett vol na
sza bad. 

protestáns körben
A har ma dik be szél ge tő kör ben
hív ták a pó di um ra dr. Mi c ha el
Bün kert, az Eu ró pai Pro tes -
táns Egy há zak Kö zös sé gé nek
fő tit ká rát, az Auszt ri ai Pro tes -
táns Egy ház püs pö két, Tho -
mas Wip fet, az Eu ró pai Pro tes -
táns Egy há zak Kö zös sé gé nek

el nö két és – református lelkészi
minőségében – Ba log Zol tánt,
az Or szág gyű lés em be ri jo gi, ki -
sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi
bi zott sá gá nak el nö két. 

Bün ker püs pök úgy fo gal ma -
zott, hogy a ma gyar ha tár nyi tás
a szét sza kí tott Eu ró pa rég óta
saj gó se be it kezd te be gyó gyí ta ni. 

Ba log Zol tán arra hív ta fel 
a fi gyel met: az el múlt húsz év
táv la tá ból nem csak volt szo ci -
a lis ta or szá gok ról be szél he -
tünk, ha nem „volt nyu ga ti or -
szá gok ról” is. A kom mu nis ta
dik ta tú rák meg szű né sé nek, a
két pó lu sú vi lág rend szer fel -
szá mo lá sá nak tör té nel mi for -
du la ta eze ket az or szá go kat is
vég ér vé nye sen meg vál toz tat ta,
ezért a nyu gat-eu ró pai or szá -
gok nak is van mit fel dol goz ni -
uk az el múlt idő szak ból.

A pó di um be szél ge té sek után
ke rült sor a mé dia anya gok,
ko ra be li do ku men tu mok, do -
ku men tum film-rész le tek ki ál -
lí tá sá nak meg nyi tó já ra a kon -
fe ren cia-köz pont au lá já ban. A
mul ti mé di ás ki ál lí tást dr. Op -
lat ka And rás tör té nész és Tho -
mas Wipf GEKE-el nök nyi -
tot ta meg.

A dél utá ni választható prog -
ram után az evan gé li kus temp -
lom adott ott hont a Lu the rá nia
ének- és ze nekar est jé nek, me -
lyen Bach-kan tá tá kat hall ha tott
a kö zön ség.

Határ menti hálaadás
Va sár nap reg gel autó bu szok kal
szállították a ren dez vény részt -
 ve vő it a pik nik em lék helyé re,
Sop ron pusz tá ra, aho vá a há -
rom na pos meg em lé ke zés zá ró
al kal mát, a sza bad té ri ün ne pi is -
ten tisz te le tet szer vez ték. A
mint egy ezer em ber rész vé te lé -
vel zaj ló is ten tisz te le tet az Oszt -
rák és a Ba jor Te le ví zió élő ben,
a Ma gyar Te le ví zió pe dig fel vé -
tel ről köz ve tí tet te. 

A li tur gi á  ban Itt zés Já nos el -
nök-püs pök, Ste in bach Jó zsef,
a Du nán tú li Re for má tus Egy -
ház ke rü let püs pö ke, Ba ra nyay -
né Rohn Er zsé bet evan gé li kus
lel kész és Mag. Tho mas Hen -
ne feld, az Auszt ri ai Re for má -
tus Egy ház or szá gos szu per in -
ten den se vett részt. Az ün ne -
pi is ten tisz te let ze nei szol gá la -
tát a sop ro ni Ju ven tus Kon cert
Fú vós ze ne kar és a Lu the rá -
nia ének- és ze ne kar vé gez te.

Isten igéjét a Ba jor or szá gi
Evan gé li kus Egy ház tar to má nyi
püs pö ke hirdette Ef 2,14.17–18
alap ján. Pré di ká ci ó já ban dr. Jo -
han nes Fried rich ki emel te, hogy
a ha tá rok le bon tá sá val új ha tá -
rok ala kul tak ki, pél dá ul a sze -
gé nyek és gaz da gok kö zöt ti ha -
tár, amely or szá ga in kon és tár -
sa dal mun kon be lül lé te zik. A
gaz da sá gi vál ság még job ban ki -
éle zi ezt a ce zú rát, és nö ve li eg -
zisz ten ci á lis fé lel me in ket. 

„Van-e már okunk az ün nep -
lés re?” – tet te fel a kér dést a ba -
jor egy ház püs pö ke. Saj nos ko -
ránt sem om lott még le min den
ha tár és vá lasz tó fal. Aho gyan a
for du lat nak Sop ron pusz tán
meg tör tént az el ső lé pé se, ame -
lyet sok to váb bi lé pés kö ve tett,
úgy a tár sa dal munk ban és az
egy há za ink ban je len lé vő el ha -
tá ro lá sok és konflik tu sok le épí -
té sé nek is foly ta tód nia kell to -
váb bi sok ki sebb lé pés ben, hogy
nö ve ked jék a bé ke Eu ró pá ban
és or szá ga ink ban.

g PEt ri Gá bor

f Folytatás az 1. oldalról

Eu ró pai pro tes táns egy há zak meg em lé ke zé se Eu ró pa új ra egye sí té sé ről
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If jú sá gi kül dött ként le het tem je len 1983 nya rán az Egy há zak
Vi lág ta ná csa van cou ve ri nagy gyű lé sén. A fi a ta lok egyik ren -
dez vé nyén olyan jel ké pes tár gya kat tet tünk köz szem lé re,
ame lyek től – a hoz zá juk kö tő dő rossz em lé kek mi att – meg
kí ván tunk sza ba dul ni. 

Szí ve sen vet tem részt eb ben a ko moly já ték ban. A szál lá -
sul szol gá ló kol lé gi um hát só ud va rán egy vas pán tok kal és szö -
ges drót tal sze gé lye zett ha tal mas ka pu ra buk kan tam: el ci pel -
tem az ins tal lá ció hely szí né re, és ezt a ma gya rá zó szö ve get ír -
tam rá: iron(ic) cur ta in.

Is ten őrizz, hogy hős el len ál ló nak ál lít sam be ma gam: egy -
sze rű en csak csú fot akar tam űz ni a vas füg göny ből. Ócs ka pi -
ac ra va ló ka cat nak mi nő sí tet tem, rá adá sul úgy, hogy – gyen -
ge szó já ték kal – iro ni kus nak is ne vez tem. 

Hat év nek kel lett el tel nie, míg az Eu ró pát ket té sze lő, ko ránt -
sem vic ces vas füg göny tény le ge sen a tör té ne lem sze mét domb -
já ra ke rült. Egye bek mel lett er re em lé kez tünk a Ha tár nyi tás
1989 – 2009 cí mű sop ro ni ren dez vé nyen. 

Ke zem ben tart hat tam azt a la ka tot, ame lyet a pán eu ró pai
pik nik más nap ján sze relt le az át me ne ti leg is mét be zárt át -
já ró ról dr. Kár pá ti György, az ese mény fil mes ta nú ja. Ez a
rozs dá so dó la kat szá mom ra a ci vil ku rá zsi jel ké pe. Mert a
húsz év vel ez előt ti sop ro ni pik nik er ről szólt: né hány bá tor
pol gár el ment a ha tá rig, a szó szo ros és jel ké pes ér tel mé ben
egy aránt. Ezek a ci vi lek nem akar ták el fo gad ni a nagy ha tal -
mak ál tal rá juk osz tott sze re pet, így az tán szét is fe szí tet ték
az adott ke re te ket.

Le het per sze mon da ni, hogy az ak ko ri ma gyar kor mány
amo lyan teszt nek szán ta ezt az al kal mat: mi ként re a gál nak a spon -
tán ha tár nyi tás ra a szov je tek vagy ép pen a nyu ga ti ha tal mak. Nem
ta gad ta ezt a szem pon tot Né meth Mik lós ko ráb bi mi nisz ter el nök
sem, ám a nagy ér dek lő dés sel kí sért szom ba ti pó di um be szél ge -
té sen szá mos sze mé lyes mo tí vum mal egé szí tet te ki ezt a ké pet. 

El mond ta pél dá ul, hogy egy bu dai ut cán mi ként kel lett át -
lép ked nie há ló zsák ban fek vő ke let né met fi a ta lo kat. Egy ilyen
sze mé lyes im pul zus is ha tás sal le het po li ti ku sok dön té se i re. 

Né meth Mik lós meg osz tot ta a hall ga tó ság gal haj da ni ag go -
dal ma it is: tar ta ni kel lett at tól, hogy a hír hedt Sta si tu ris ták -
nak ál cá zott tit kos ügy nö kö ket jut tat át tö me ge sen a ha tá ron. 

Fel idé ződ tek szo mo rú és vi dám tör té ne tek is. Ke gye let tel
em lé kez tünk meg Kurt Wer ner Schulz ról, akit két nap pal az
ide ig le nes sop ro ni ha tár nyi tás után ért, du la ko dás köz ben,
egy ha tár őr fegyverének ha lá los lö vé se. Hal lot tunk az tán ar -
ról is, hogy az im már va ló sá gos ha tár nyi tás után is még mi -
lyen bi zal mat la nok vol tak a ke let né me tek. Be teg gye re kük
szá má ra csak úgy fo gad ták el a ha tá ron fel aján lott an ti bio -
ti ku mot, hogy előbb a ma gyar or vos és az oszt rák csend őr
is le nyelt egy-egy tab let tát…

A kon fe ren cia részt ve vői egyetértettek Me loc co  Mik lós
megállapításával: „Egy rab nem zet se gí tett egy má sik rab nem -
ze tet a sza bad ság ra…”

Is ten cso dá ja, hogy a ha tár nyi tás bé ké sen zaj lott, és nem volt
több ér tel met len ál do zat. Ezért le het a pán eu ró pai pik nik hely -
szí ne ma em lék hely, és nem kegy hely – mond ta ta lá ló an az
egyik részt ve vő.

Meg ren dí tő volt az egy ko ri me ne kül tek be szá mo ló ja is. Lát -
tuk a ko ra be li fel vé te le ken, amint ag gód va vi szik ma guk kal gyer -
me ke i ket, akik nek há ti zsák já ból ki kan di kál a plüssmac kó fe je…

Ér zel mek ben gaz dag be szá mo lók han goz hat tak el húsz év
táv la tá ból. A né me tek egy ér tel mű öröm ként él ték meg az 1989-
es ese mé nye ket. Sok hon fi tár sunk vé le ke dé sét  fe je zi ki ugyan -
ak kor az a szán dé ko san két ér tel mű pla kát, ame lyen Horn Gyu -
la és Alo is Mock kül ügy mi nisz te rek te át rá lis vas füg göny bon -
tá sá nak fo tó ja mel lett ez a fel irat sze re pel: Át vág va…
Jo han nes Fried rich ba jor tar to má nyi püs pök ige hir de té se jog -

gal fi gyel mez te tett ar ra mind nyá jun kat, hogy még min dig sok
ha tárt le kell bon ta ni. Jó volt tő le hal la ni, hogy a sok fé le gond
már nem  csak nem ze ti szin ten old ha tó meg, így hát tö re ked -
ni kell a lé gi e sült ha tá rok fö löt ti együtt mű kö dés re. Az egy há -
zak nak szót kell emel ni ük a ki sebb sé gek diszk ri mi ná ci ó ja és
az erő szak el len – hang sú lyoz ta az ige hir de tő.

Be szé des volt a pré di ká ci ós alap igé re, az Ef 2,14-re is uta -
ló szín pad kép: Krisz tus ke reszt je mint egy szét fe szí ti, le bont -
ja az em be re ket egy más tól el vá lasz tó fa lat.

A sza bad ság tel jes, im már transz cen dens táv la ta it pe dig az
is ten tisz te le ten sze mé lye sen is je len lé vő Szo ko lay Sán dor nak
a Lu the rá nia ál tal meg szó lal ta tott kó rus mű ve jut tat ta ki fe je -
zés re: „A po kol tól lel künk meg sza ba dí tot ta, menny or szág aj -
tó ját né künk ki nyi tot ta.”

Ama rozs dás la kat egy e vi lá gi ka pu nyi tás ra em lé kez te tett.
Ócs ka vas lett a vas füg göny ből. A tel jes sza bad ság azon ban
– ahogy zár sza vá ban Gáncs Pé ter püs pök Jörg Zink né met
teo ló gus gon do la ta nyo mán meg fo gal maz ta – egy ha tár ta -
lan, fel fe lé nyi tott egy ház ban él he tő meg.

Ha tár ta lan 
és fel fe lé nyi tott

egy ház
g Fa bi ny Ta más

b A korabeli szóvicc vala-
hogyúgyszól,hogyané-
metekazértmenekülhettek
hazánkon keresztül nyu-
gatra,mert1989-benMa-
gyarországon is „német
volt a miniszterelnök”…
Jóllehetapártállamutolsó
kormányfőjének történe-
tesenvalóbanvannaksváb
felmenői, a szombat dél-
előtti pódiumbeszélgetés
utánmégiscsakfelkellett
tennünkNémethMiklós-
nak a kérdést: honnan-
miből merítette a kurá-
zsitazokhozalépésekhez,
amelyekmeglépéséhez–s
eztlegádázabbkritikusaiis
elismerik–nemkevéssze-
mélyesbátorságiskellett?

– Én elég ma gas be osz tás ba ju -
tot tam mi nisz ter el nök sé gem
előtt is, hi szen tag ja vol tam az
MSZMP Köz pon ti Bi zott sá -
gá nak, de azt, hogy a szov je tek
a Ba la ton-fel vi dé ken atom töl -
te tű ra ké tá kat tá rol nak, nem
tud tam. Mert hogy ta gad ták.
A leg fel sőbb szov jet ve ze tők
előt tünk is rend re cá fol ták az
ame ri ka i ak ál lí tá sát. Mármost
ha egy tár gya lá son a part ne rem
ha zug sá got ál lít, ak kor én er köl -
csi leg na gyon erős po zí ci ó ba
ke rü lök. Ak kor Gó li át már
nem egy gyen ge Dá vid dal tár -
gyal. És egy er köl csi leg meg erő -
sö dött Dá vid már bát ran el lent
is mond hat Gó li át nak… 

Más részt az 1987-es reyk ja -
ví ki orosz–ame ri kai csúcs után
már tud tuk, hogy a Szov jet unió
el ve szí tet te a „csil lag há bo rút”.
Már pe dig ha el ve szí tet te, ak kor
– nem volt ne héz be lát ni – en -
nek sú lyos kö vet kez mé nyei lesz -

nek a bel ső vi szo nyok ra. El ső -
sor ban a Szov jet uni ón be lül,
de a Var sói Szer ző dés tag or szá -
ga in be lül is. Érez ni le he tett,
hogy előbb-utóbb kény te le nek
lesz nek fel ad ni a ke let-kö zép-
eu ró pai te rü le tet, és ezál tal
meg nő a moz gás te rünk. Per sze
eh hez az is kel lett, hogy a bi ro -
da lom élén ne egy dokt ri ner ag -
gas tyán áll -
jon, ha nem
egy olyan re -
for mis ta, eu -
ro pé er gon -
dol ko dá sú
po l i  t i  kus ,
mint Mi ha il
Gor ba csov.

Vé gül el
kell mon da -
nom, hogy
a m i  k o r
meg tud tam,
hogy én le -
szek a mi -
nisz ter el nök, ha za ug rot tam Mo -
nok ra, ne hogy már az új sá gok -
ból tud ják meg szü le im a hírt.
Édes apám for gat ta ma gá ban a
dol got, az tán pos tá ra adott egy
le ve let, amit egy nap pal es kü té -
te lem előtt kap tam kéz hez. „So -
se fe ledd – ír ta –, hogy a je ge -
nye fák nem nő nek az égig! Én
eb ben a fa lu ban szü let tem, és itt
én fel emelt fej jel já rok. Úgy vé -
gezd a mun ká dat, hogy ami kor
majd le kell lép ned, én ak kor is
fel emelt fej jel jár has sak!” 
– Dip lo má ci ai  té ren min -

den bi zonnyal a Gor ba csov val
tör tént  ta lál ko zó ján  ta nú sí -
tott ma ga tar tá sá hoz kel lett a
leg na gyobb ku rá zsi, mi kor is
en ge dély ké rés he lyett a  fő tit -
kárt kvá zi tá jé koz tat ta – egye -
bek mel lett – a „vas füg göny” le -
bon tá sá nak szán dé ká ról. Er ről
azon ban mi, új ság írók an nak

ide jén nem tud hat tunk. Ar ról
viszont még az auszt rá li ai mé -
dia is be szá molt, hogy egy íz -
ben  a  te le ví zió  hír adó já nak
élő adá sá ban mon dott el lent
ha zai „fő nö ké nek”, Grósz Ká -
roly ak ko ri párt fő tit kár nak…

– Ez nem me rész ség, ha -
nem fe le lős ség kér dé se volt.
Ha én nem cá fol tam vol na

azon nal a gaz da sá gi szük ség -
ál la pot el ren de lé sé nek szük sé -
ges sé gét, az or szág más nap
pénz ügyi leg va ló ban össze -
om lik. Ezt meg kel lett aka dá -
lyoz ni, és si ke rült is. 
–  Gon do lom,  nem  le pem

meg az zal  az  in for má ci ó val,
hogy a szo ci a lis ta pár ton be lül
so kan  is mét  egye dül  az  Ön
sze mé lyé ben  lát nak  esélyt  a
kor má nyon  ma ra dás ra.  El -
vál lal na egy újabb mi nisz ter -
el nö ki je lö lést?

– Nem, nem, nem… Min -
den nek meg van az ide je. 2000-
ben le he tett er ről szó, de a párt
egyik ve ze tő je nem ud va ri as -
ko dás nak szán ta, ami kor azt
mond ta: „Tu dod, Mik lós, mi a
baj? Te tíz év vel ha ma rabb
jöt tél ha za Lon don ból, és olyan
dol gok ról be szélsz, amik re mi
még nem va gyunk ké szek…”

– De az óta már el telt to váb -
bi tíz év…

– De ez már nem ugyan az
a fo lyó…
– A rend szer vál tás után –

1991-től – Ön a lon do ni szék -
he lyű  Eu ró pai  Új já épí té si  és
Fej lesz té si Bank egyik al el nö ke -
ként töl tött csak nem egy év ti -
ze det a Tem ze part ján. Bel po -
li ti kai kér dé sek ben sem ab ban
az idő ben, sem az óta nem na -
gyon nyil vá nult meg a mé di á -
ban, és úgy hír lik, ál ta lá ban is
rit kán vál lal ko zik köz sze rep lés -
re. Szá munk ra ter mé sze te sen
igen meg tisz te lő, hogy el fo gad -
ta a meg hí vást er re a sop ro ni
em lék kon fe ren ci á ra.  El árul -
ná,  mi re  gon dolt,  ami kor  a
Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház ré szé ről meg ke res ték?

– El is mond tam, hogy ha itt
ak tu ál po li ti kai kér dé sek kel ho -
za kod nak elő, ak kor nem ve -
szek ben ne részt. Egy mél tó
meg em lé ke zé sen – és ez ilyen
volt – an nál szí ve seb ben. Ahol
el is me rik mind azon ci vil és
egy há zi kö zös sé gek nek a sze -
re pét, ame lyek azok ban a kri -
ti kus na pok ban, he tek ben, hó -
na pok ban helyt áll tak, ott az en -
gem húsz év után is ar ra kö te -
lez, hogy kö szö ne tet mond jak.
Ezt meg is tet tem. Rá adá sul
öröm mel hal lot tam be szél ge -
tő tár sa im meg nyil vá nu lá sa it –
úgy a ma gyar, mint az oszt rák
vagy épp a ba jor egy há zak je -
len lé vő kép vi se lői ré szé ről.
Ez az a jó zan hang, jó zan hoz -
zá ál lás, ami re va ló já ban az
egész ma gyar tár sa da lom vá -
gyik. De ez az, ami ma még
csak csor do gá ló kis erecs ke, pa -
ta kocs ka. Én azt gon do lom,
re mé lem, hogy né hány év múl -
va ez a pa tak már fo lyó lesz. 

g T. Pin tér Ká roly

„Minden nek meg van az ide je”
Be szél ge tés a rend szer vál tás előt ti utol só ma gyar kor mány mi nisz ter el nö ké vel

b 1989.június27.:avasfüggönyhivatalosátvágásánaknap-
ja.Augusztus19.:apáneurópaipiknikdátuma.Szeptem-
ber11.:ekkorváltszabaddáazútazNDKhazánkbantar-
tózkodóállampolgáraiszámáranyugatfelé.Tagadhatat-
lanulfontosdátumok,ámönmagukban,hanincsenekmel-
lettük az érintettek személyes történetei, csak száraz
adatok. De a soproni határnyitás érintettjeit említve
nemcsakahatárnálbujkáló,szökésükettervezgető,asi-
keresmenekülésértfohászkodókeletnémetekrekellgon-
dolnunk!EgyarántérintettvoltazNDK-sismerősiértag-
gódómagyar,amenekülőketahatártúloldalánsegítőoszt-
rák,azeseményeketazNSZK-bólfigyelemmelkísérőnyu-
gatnémet…Ésvégsősoronérintettvoltmindenki,akia
múlthétvégénbármilyenindíttatásból,deeljöttaHatár-
nyitás 1989–2009 rendezvényre. Néhányukat – hogy
ennyivelisteljesebblegyenakép–miismegszólaltattuk.

Sze mé lyes tör té ne lem

Ch ris tina  Hart mann fi á val,
Ronny val húsz év után elő -
ször jött Sch ro ben ha us en ből
Sop ron ba, ar ra a hely re, ahol
an nak ide jén negy ven öt éve sen
egész ad di gi éle tét ma ga mö -
gött hagy va né hány nap pal a
pán eu ró pai pik nik előtt szö kött
át a ha tá ron. Ne he zen szán ta rá
ma gát er re a mos ta ni uta zás ra,
mert a tör tén tek a si ke res szö -
kés és a ké sőb bi csa lád egye sí -
tés el le né re fáj dal mas em lék -
ként ma rad tak meg ben ne. Vé -
gül fia mond ta ki azt, hogy
szem be kell néz ni ük a múlt tal.

An nak ide jén Ch ris tina
négy gyer me ke kö zül ket tő
ele ve az NDK-ban ma radt.
Egyik lá nya pe dig már itt, Ma -
gyar or szá gon gon dol ta meg
ma gát: annyi ra félt, hogy ba -
rát nő jé vel in kább ha za ment.
Így fér jé vel és tíz éves kis fi á val
hár man vág tak ne ki az út nak.

– Au gusz tus 13-án éj jel akar -
tunk szök ni, de na gyon sza kadt
az eső, ezért vár tunk még. Fér -
jem előt te már na po kon ke resz -
tül fi gyel te-für kész te, hogy hol
posz tol nak a ha tár őrök, mi kor
jön nek a ku tyák, vil lan nak fel a

reflek to rok.  Így pró bál ta ki szá -
mol ni, me lyik len ne a leg al kal -
ma sabb óra a szö kés re. Ronny
mind er ről sem mit nem tu dott
– „Fé lő volt, hogy eset leg ki ko -
tyo gom, mi re ké szü lünk”, te szi
hoz zá fia –, ne ki azt mond tuk,
ki rán dul ni és szar va so kat néz -
ni me gyünk. Ami kor vé gül át -
szök tünk, és meg lát tam az el ső
oszt rák rend szá mú trak tort,
sír va bo rul tam a föld re.

* * *

Schu lek Edit ko ráb ban egy há -
zunk or szá gos iro dá já nak kül -

ügyi osz tá lyán dol go zott; most
a részt ve vők el szál lá so lá sá val
kap cso la tos ügye ket in téz te.

– 1989 au gusz tu sá nak ele jén
ná lunk nya ral tak NDK-s ba rá -
ta ink. Ti zen nyolc éves nagy lá -
nyuk az ugyan csak itt va ká ci -
ó zó, ha son ló ko rú ba rát nő jé -
vel együtt egyik nap az zal állt
a szü lei elé, hogy nem megy ha -
za ve lük, mert azt hal lot ta a
töb bi itt tar tóz ko dó ke let né -
met től, hogy ha ma ro san meg -
nyit ják a ha tárt. Hosszas be -
szél ge té sek után a szü lők azt
mond ták: elég idős már ah hoz,
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– Egy ház fő ta ná csos asszony,
ér de kes volt hall gat ni a nyi tó -
es tén mon dott kö szön tő sza va -
it.  Az  itt  töl tött  na pok  alatt
töb bek kel be szél get ve úgy tű -
nik: min den ki nek van sze mé -
lyes  él mé nye,  be nyo má sa,
amely  an nál  is  ér de ke sebb,
mert ki a vas füg göny egyik, ki
a má sik ol da lán él te át. Ezek -
ből  a  ré szek ből  áll  össze  az
egész.  Auszt ria  –  föld raj zi
hely ze té nél fog va – a ha tár nyi -
tás  pil la na tá ban  igen  fon tos
sze re pet ka pott: fo gad nia kel -
lett a me ne kü lő ket, a nyu gat -
ra  tá vo zó kat. Mi ként  gon dol
vissza  a  ’89-es  ese mé nyek re?

– 1989 az én kor osz tá lyom
szá má ra ma ra dan dó em lé kek -
kel te li év. Má ig em lék szem a
Kirchen tag té má já ra, ame lyet
az el múlt húsz év iga zolt: „Az
én időm Is ten ke zé ben van.” 

Eb ben az idő ben nem Bécs -
ben, sőt nem is Bur gen land tar -
to mány ban éltem, de ter mé -
sze te sen a te le ví zi ó ból, rá di ó -
ból ér te sül tem az ese mé nyek -
ről, élén ken kö vet tem őket. 

Ren ge teg Tra bant hagy ta el
a ha tárt, és vo nult Auszt ri án
ke resz tül Nyu gat-Né met or -
szág fe lé. Azt is meg tud tuk,
hogy Salz kam mer gut ban áll tak
meg a kon vo jok egy kis pi he -
nő re, hogy fel dol goz zák a meg -
ráz kód ta tást, az át élt ne héz
na po kat. Fel tű nő volt az is,
hogy nem csak NDK-s, ha nem
ro mán rend szá mok is fel tűn -
tek az au tó kon, még pe dig igen
nagy szám ban. 

A jú ni u si há rom órás ha tár -
nyi tás és az au gusz tu si ese mé -
nyek mel lett meg kell még
em lí te ni a no vem be ri tör té nel -
mi na po kat: a ber li ni fal le om -
lá sát. Ép pen ak kor ma gam is
Ber lin ben vol tam, és jól em lék -

szem: a fér jem mel ar ról be szél -
get tünk, hogy ez ko ráb ban el -
kép zel he tet len lett vol na! Meg -
ren dí tett a tör té né sek vá rat lan -
sá ga is. Sen ki nem szá mí tott rá
ak kor, hogy ez meg fog tör tén -
ni. Az, hogy nem ze tek így ta -
lál koz tak, ilyen for má ban –
nos, szin te ki rá zott a hi deg a
szó jó ér tel mé ben vé ve – mo -
so lyog Han ne lo re Rei ner. 

– Összes sé gé ben el mond -
ha tom: cso dá la tos él mény volt
oszt rák ként is meg él ni, és íze -
lí tőt kap tunk már ak kor ab ból,
mi lyen lesz, mi lyen le het az
egye sült, ha tá rok nél kü li Eu -
ró pa. Tör té nel met él tünk át –
rit kán ada tik, hogy az em ber
fel is mer je ezt a hét köz na pok
sod rá ban…
– Mi ért fon tos, hogy ne csak

po li ti kát, tör té nel met lás sunk
az ese mé nyek ben, ha nem Is ten
ke zé nek mun ká ját? Mi ért ér zi
fon tos nak,  hogy  itt mi most,
mind annyi an  evan gé li ku sok,
há lát ad ni, em lé kez ni gyűl tünk
össze?

– Va ló ban, no ha a po li ti kai
ele mek a meg ha tá ro zó ak, és
az ide jö ve te lünk előt ti hé ten
po li ti ku sok, ál lam fér fi ak is
meg ün ne pel ték ezt az ese -
ményt, örü lünk an nak, hogy
az egy há zak is le he tő sé get
kap tak eb ben a cso dá la to san
szép vá ros ban a há la adás ra,
ün nep lés re, em lé ke zés re. A
ba jor–ma gyar evan gé li kus
test vér kap cso lat ban éven te
amúgy is szo kás az össze gyü -
le ke zés, ta lál ko zás, de idén a
ha tár nyi tás hu sza dik év for du -
ló já nak apropóján az oszt rák
evan gé li kus egy ház is sze re pet
ka pott. Azért is, mert an nak
ide jén nagy ven dég sze re tet ről
tet tünk ta nú bi zony sá got, ami -
kor – el ső sor ban a bur gen lan -

di  evangélikusok – be fo gad ták
az NDK-ból ér ke ző me ne kül -
tek tö me ge it. Nyi tot tan és szí -
vé lye sen. 

Nem tu dom ha tá ro zot tan
ál lí ta ni – saj nos –, hogy most,
2009-ben is ugyan ez a ven dég -
sze re tet fo gad ná őket… Ki
tud ja, le het hogy igen, le het,

hogy nem… De az ak ko ri hely -
zet nagy ban hoz zá já rult ah hoz,
hogy meg moz dult az em be rek
lel ke, hogy se gí tő kész nek bi zo -
nyul tak, test vé ri sze re tet tel
fo gad ták a me ne kü lő ket.
– Ho gyan él he tünk iga zán

jól  a  sza bad ság gal,  az zal,
amelyet húsz éve meg ta pasz -
tal hat tunk a ha tá rok le bon tá -
sá val,  s má ra  szin te  tel je sen
meg va ló sult? Bár köz ben sok
cé lun kat,  vá gyun kat  el ér tük,
de mint ha be lül köz ben új ha -
tá rok és kor do nok épül tek vol -
na, ahogy er re töb ben is utal -
tak a be szél ge té sek so rán… Az
Is ten től  ka pott  aján dé kot,  a
sza bad sá got ho gyan tud nánk
nap mint nap iga zán meg be -
csül ni, és há lá val él ni ve le?

– Ez az em be ri ség egyik
leg ré geb bi kér dé se: mi a sza -
bad ság, ki től ered, ho gyan le -
het ve le he lye sen és jól él ni. Két

dol got kell meg em lí te ni a sza -
bad ság gal kap cso lat ban. Elő -
ször is: „sza bad ság” én és a fe -
le ba rá tom kö zött van. Ahol
az én szabadságom véget ért,
ott kez dő dik a fe le ba rá té. Nem
csak az én – mint sze mély
vagy akár egy nép, egy nem zet
– sza bad sá gom, az én aka ra -
tom, az én gon do la tom lé te zik,
mert a má si ké is ott van, s er -
re te kin tet tel kell len nem. A
sza bad ság so sem je lent he ti azt,
hogy a má sik em ber ro vá sá ra,
ká rá ra élem meg a ma ga mét. 

A má sik fon tos gon do lat
pe dig az, hogy a sza bad ság a
he lyem meg ta lá lá sát is je len ti
a vi lág ban. Ez is a sza bad ság
egyik jel lem ző je. Ez mo bi li tást
je lent, amellyel él ni an nak a
cél nak az el éré se ér de ké ben
szük sé ges, hogy meg ta lál jam
a he lyem a vi lág ban, ki tud jak
tel je sed ni, meg ta lál jam a fel -
ada to mat, él jek az adott sá ga -
im mal, de a ha tá ra it is pon to -
san ér zé kel jem. Sa ját ma ga mat
és a má si kat is szol gál nom
kell azok kal az adott sá gok -
kal, ame lye ket Is ten től kap -
tam. A sza bad ság: ott hon ra ta -
lál ni, de adott eset ben ott -
hont, vé dett sé get, ol tal mat
nyúj ta ni a má sik em ber nek.
En nek cso dá la tos pél dá ja volt
a húsz év vel ez előt ti ese mény. 
– Ugyan van még egy ha tár,

amely  nem  tűnt  el  em ber  és
em ber kö zött, még is so kat te -
he tünk, hogy nyi to gas suk, bon -
to gas suk:  ez  a  nyel vi  ha tár.
Ezért en ged je meg, egy ház fő ta -
ná csos asszony, hogy ol va só ink
ne vé ben is vi szo noz zam gesz -
tu sát, a szép ma gyar ki ej tés sel
mon dott evan gé li kus kö szön -
té sét, ek képp: Ein Fes te Burg ist
Un ser Gott! 

g K. D.

„Cso dá la tos él mény volt a tör té nel met él ni”
Interjú dr. Han ne lo re Rei ner rel, az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy ház fő ta ná cso sá val

hogy meg hoz zon egy ilyen
dön tést, il let ve hogy ön ál ló an,
egye dül új éle tet tud jon kez de -
ni. Ők két ki sebb gyer me kük -
kel vissza men tek Er furt ba, a
két nagy lány pe dig egy hó na -
pig ná lunk la kott Bu da pes ten.

A szü lők hagy tak ne kik va -
la mennyi pénzt, ők pe dig min -
de nen spó rol tak, hi szen nem
tud hat ták, med dig is ma rad -
nak. Az utol só he tek ben fel jár -
tak a csil le bér ci tá bor ba ebé -
del ni; ott gyűj töt tek in for má -
ci ó kat ar ról, hogy mi ben re -
mény ked het nek. Meg vár ták,

amíg hi va ta lo san is meg nyi tot -
ták a ha tárt, és at tól kezd ve ab -
ban bíz tak, egyik nap fel jut nak
egy busz ra… És az tán az egyik
es te, ami kor ha za ér tem a mun -
ká ból, az asz ta lon egy kis cso -
kor vi rág várt, mel let te egy
üveg pezs gő és egy kö szö nő le -
vél… Rög tön te le fo nál tam a
szü lők nek, pár nap múl va pe -
dig már ők hív tak en gem, hogy
van hí rük a gye re kek ről, és
min den rend ben van ve lük. Fél
év múl va a szü lők is nyu gat ra
men tek, s egye sült a csa lád.

* * *

Horst  Po tem pa ha tod ma gá -
val, köz tük fe le sé gé vel, Evá val
Er ding ből, a bony há di gyü le -
ke zet test vér gyü le ke ze té ből
ér ke zett Sop ron ba; sa ját kö -
zös sé gé ben ő a test vér gyü le ke -
ze ti kap cso la tok fe le lő se.

– Va la mi kor én is az NDK
te rü le tén lak tam; 1948-ban
szök tem át az NSZK-ba. A fe -
le sé gem két év vel ké sőbb Ber -
lin ből jött át. Ro ko na im, is me -
rő se im ma is az egy ko ri ke let -
né met or szág rész ben él nek. A
ha tár nyi tást meg elő ző en – ha
ve lük nem is, de – sok ke let -

né met tel ta lál koz tunk a Ba la -
ton nál. A pán eu ró pai pik nik és
a ha tár nyi tás hí re tel je sen el -
va rá zsolt ben nün ket. Ha tár ta -
lan öröm mel és bol dog ság -
gal a szí vünk ben él tük meg,
hogy min den kü lö nö sebb ese -
mény – lö völ dö zés, vér für dő
– nél kül tör té nt meg ez, majd
né hány hó nap pal ké sőbb Né -
met or szág egye sí té se is.

* * *

Wal ter  Lang Mör bisch ből
(Fer tő meggyes ről) ér ke zett.

– Há rom száz mé ter re la -
kom a ha tár tól. Min dig is sze -
ret tem vol na, hogy a vas füg -
göny el ke rül jön in nen. Itt vol -
tam, ami kor 1989 jú ni u sá ban a
kül ügy mi nisz te rek ün ne pé lye -
sen át vág ták a ke rí tést, és itt vol -
tam au gusz tus ban a pik ni ken is.
Mind ket tő nagy él mény volt.

Ami kor a pik ni ken az
NDK-s me ne kül tek egy szer
csak el kezd tek elő re nyo ma -
kod ni, és át jöt tek a ha tá ron,
ma gam is se gí tet tem ne kik.
Kis bu szom mal el vit tem őket a
leg kö ze leb bi fo ga dó ig, ahol
rög tön ki szol gál ták őket, se gít -
sé get kaptak. 

Ami kor pe dig már tö me ge -
sen jöt tek át a me ne kül tek, sát -
ra kat ál lí tot tunk, és aki ket
nem várt sen ki az oszt rák ol -
da lon, ezek ben szál lá sol tuk el.
Pil la na tok alatt, min den elő ze -

tes szer ve zés nél kül lett min -
den, ami csak kel lett: ki mit tu -
dott, azt ho zott ott hon ról.

* * *

Sze be ré nyi  Lász ló né,  Má ria
Mag lód ról jött.

– Kö zép is ko lás ko rom ban
kezd tem el le ve lez ni egy drez -
dai fi ú val; ba rát sá gunk fel nőtt -
ként is meg ma radt, csa lád ja ink
is jól is mer ték egy mást. Mi u tán
el vált, nem csak ve le tar tot tam
a kap cso la tot, ha nem volt fe le -
sé gé vel is jó vi szony ban ma rad -
tam. 1989-ben a nő kö zös, ti zen -
hat éves nagy lá nyuk kal, va la -
mint új fér jé vel és eb ből a má -
so dik há zas sá gá ból szü le tett
hat éves kis gye re ké vel ve lünk
nya ralt a Ba la ton nál. Egy szer
csak az zal a kér dés sel for dult
hoz zám, nem tud nék-e köl -
csön ad ni ne kik tíz ezer fo rin tot,
mert azt hal lot ták, ha ma ro san
meg nyit ják a ha tá ro kat, de el fo -
gyott a pén zük, és ah hoz, hogy
ma rad ni tud ja nak, és meg tud -
ják vár ni ezt a pil la na tot, szük -
sé gük len ne er re az összeg re.

Cso dál koz va hall gat tam
őket. Szá mom ra tel jes ség gel
le he tet len nek tűnt, hogy ez
va ló ban meg tör tén het. De
annyi ra biz tos ra mond ták ezt
az in for má ci ó it, és raj tuk kí vül
olyan so kan vol tak, akik ugyan -
csak er re vár tak…

Né hány hét tel ké sőbb je -
lent kez tek, hogy ép ség ben
Nyu gat-Né met or szág ba ér tek
– ők már nem szök tek, ha nem
sza ba don át men tek –, és még
a pénzt is vissza küld ték. Az óta
már jár tak ná lunk, de saj nos
er re a mos ta ni al ka lom ra nem
tud tak el jön ni.

* * *

Töl li Ba lázs, a sop ro ni evan gé -
li kus lí ce um igaz ga tó ja ak kor
érett sé gi zett fi a tal em ber ként
„test kö zel ből” szem lél te a húsz
év vel ez előt ti ese mé nye ket.

– Az or szág nak eb ben a
szo ci a liz mus el le né re a ci vil
ku rá zsi ból va la mit meg őr ző
csücs ké ben a het ve nes-nyolc -
va nas években némileg más
volt  a helyzet, mint az or szág
töb bi ré szén, mert volt va la mi -
fé le kap cso la tunk a nyu gat tal.
A ha tár zár el le né re jó pár em -
ber csem pé szet ből élt Sop -
ron ban és kör nyé kén. Ami kor
pedig hét főn ként a Ma gyar
Te le ví zi ó nak adás szü ne te volt,
mi az oszt rák té vét néz tük, és
on nan ér te sül tünk a vi lág ese -
mé nye i ről.

A ke let né me tek je len lé te is
ter mé sze tes volt szá mom ra –
volt tíz-ti zen öt olyan, fő leg
Drez da kör nyé ké ről szár ma zó
is me rő sünk, ba rá tunk a vá -
ros ban, aki itt ta lált ma gá nak
fér jet-fe le sé get –, még is meg -
rá zott, ami kor, hó na pok kal a
ha tár zár meg nyi tá sa előtt, hir -
te len el kezd tek tö me ge sen jön -
ni az NDK-s me ne kül tek. Lát -
tam olyan, a ku ko ri cás ban hát -
ra ha gyott Wart bur got, ame -
lyik ben negy ven négy lö vés -
nyo mot szám lál tam meg… De
mi re el jött a pán eu ró pai pik nik
nap ja, már né hány he te eny -
hébb volt az el len őr zés, és nem
lőt tek au to ma ti ku san a ha tá ron
át szök ni pró bá ló em be rek re.

Évek óta sza ba don át me he -
tünk a ha tá ron, de mind a
mai na pig, ha – akár gya lo go -
san, akár bi cik li vel vagy au tó -
val – a ha tár fe lé kö ze lí tek,
össze szo rul a gyom rom, és
ar ra gon do lok, mind járt meg -

ál lí ta nak és át ku tat nak. És ez
az ér zés, azt hi szem, so ha
nem fog el múl ni.

Ez az al ka lom a so ro za tos
ün nep lé sek kö ze pet te azért is
na gyon jó, mert a há la adás ról
szól, ar ról, hogy a sza bad ság
ke gyel mi ál la pot. 1989-ben az -
zal a re mény ség gel volt te le a
le ve gő, hogy va ló ban sza bad -
ság lesz. Az óta el telt húsz év,
és nem lett. Mert az zal, hogy
nem be szé lünk ró la az utó da -
ink nak, si ke rült el fe lej te ni és jó
mély re el ás ni azt, hogy sza bad -
ság nél kül mi lyen az élet.

* * *

A sop ro ni Ha tár nyi tás  ’89
prog ram öt let gaz dá ja Ul rich
Zen ker egy ház ta ná csos, a Ba -
jor or szá gi Evan gé li kus Egy ház
test vér kap cso la to kért és öku -
me né ért fe le lős re fe ren se volt.

– Ami kor 1992-ben meg kö -
töt tük a ba jor–ma gyar part -
ner sé gi szer ző dést, ak kor az
egyik zsi na ti ta gunk fel állt, és
azt mond ta, hogy a ma gya rok -
nak so ha nem fog juk el fe lej te -
ni, mit tet tek a ha tár nyi tás
ér de ké ben. Ek kor vált vi lá -
gos sá, hogy no ha már 1989
előtt is volt kap cso lat a két
egy ház kö zött, a mai for má já -
ban és mi nő sé gé ben a ha tár -
nyi tás ré vén mű köd het.
– Ho gyan em lék szik vissza

a ha tár nyi tás ra?
– Egye te mis ta vol tam Tü bin -

gen ben. Meg ba bo náz va ül tünk
a te le ví zió előtt. Nem gon dol -
tuk vol na, hogy Moszk va hagy -
ja meg nyi tni a határt; ar ra szá -
mí tot tunk, hogy va la mi olyas -
mi fog tör tén ni, mint Kí ná -
ban, a Ti en an men té ren. Ami -
kor az tán no vem ber 9-én a
ber li ni fal is le om lott, ak kor szá -
mos év fo lyam tár sam és egye -
te mi kol lé gám min dent ott ha -
gyott, és Ber lin be ment, mert
élő ben akar ta át él ni azo kat a
na po kat. Tud tuk, ezek olyan
pil la na tok, ame lyek a tör té ne -
lem köny vek ben fon tos fe je ze -
tet al kot nak majd.
– Min den nyu gat né met így

ér zett?
– Az eu fó ria az egész or -

szág ban ta pasz tal ha tó volt.
Ugyan ak kor ez nem tar tott
so ká ig, há rom-négy hét alatt
le is csen gett, és egy re in kább
vi lá gos sá vált, hogy ez bi zony
ne künk, nyu gat né me tek nek
na gyon sok ba fog ke rül ni. A
volt ke le ti or szág rész ből ren -
ge te gen jöt tek át pél dá ul Ba -
jor or szág ba is, és an nak, hogy
ők ilyen jól in teg rá lód tak ná -
lunk, és új ott hont te rem tet -
tek ma guk nak, van egy olyan
ve tü le te is, hogy ez ál tal a ke -
le ti tar to má nyok ban, ahol pe -
dig a fej lő dés hez szük ség len -
ne rá juk, nincs elég em ber.
Pél dá ul a Ber lin től észak ra
fek vő kis fal vak bi zony igen-
igen nép te len né vál tak, és eze -
ken a te le pü lé se ken a gyü le ke -
ze tek is tönk re men tek.
– Mit vár et től a ta lál ko zás -

tól,  et től a meg em lé ke zés től?
– Hogy új ra tu da to sít juk

ma gunk ban azt, mi lyen fon tos
do log is tör tént itt, és hogy
ezáltal tovább erősödnek a
két or szág kap cso la ta i . Egy -
ház ként a mi sze re pünk ta lán
túl gyen ge volt eb ben a fo lya -
mat ban, de ép pen azért fon -
tos, hogy meg ért sük, mi tör -
tént, mert így a jö vő ben sa ját
sze re pün ket is ko mo lyab ban
tud juk ven ni.

g Vitális Judit
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b BalogZoltán református
lelkész, azOrszággyűlés
emberi jogi, kisebbségi,
civil-ésvallásügyibizott-
ságánakelnöke1989-ben
sajátos szolgálatot vég-
zett. Az év nyarán – a
szeptemberi határnyitás
előtt–azNDKpolgárai-
naktízezreivártákBuda-
pesten,hogydöntésszü-
lessensorsukról.Abban,
hogyafiatallelkipásztor
kapta amegbízást lelki-
gondozásukra, nemcsak
kiválónémetnyelv-tudá-
sának volt szerepe, ha-
nemannakis,hogyavas-
függöny túloldalán is
megfordult,mindkétNé-
metországról voltak ta-
pasztalatai.Ígynemcsu-
pánszemtanújává,hanem
tevékenyrészesévéisvált
azeseményeknek.

– Mély ség és ma gas ság cí -
mű  in ter jú kö te té ből  tu dom,
hogy el nök urat csa lá di kö te -
lék is fűz te a volt Né met De -
mok ra ti kus  Köz tár sa ság hoz.
Ho gyan ta lál ta meg a lel ké szi
fel adat, mi ként lett a Ma gyar -
or szá gon gyü le ke ző, vá ra ko zó
me ne kül tek lel ki gon do zó ja?

– Va ló ban: az NDK-ból há -
za sod tam, és két évig a kin ti
teo ló gi ai aka dé mi án ta nul tam,
1981-től 83-ig. Az után pe dig
poszt gra du á lis ösz tön díj jal Tü -
bin gen be ke rül tem – hat év
ma gyar or szá gi, egy kis gyü le ke -
zet ben el töl tött lel ké szi szol gá -
la tot kö ve tő en. Mind a két vi -
lág ról volt te hát be nyo má som.
Ami kor ha za tér tem, az öku me -
ni kus ta nács ve ze tő sé ge cél -
sze rű nek lát ta, hogy az vé gez -
zen lel ki gon do zói mun kát a
né met me ne kül tek kö zött, aki -
nek „nyu ga ti” és „ke le ti” ta -
pasz ta la tai egy aránt van nak. 

A tá bor ban sok fé lék vol tak
a me ne kül tek, a ti zen hat éves
ka land vá gyó fi a ta lok tól kezd -
ve, akik bi zony – s most nem
aka rok ün nep ron tó len ni – a
lel ké szi fi ze tés több szö rö sé re
rú gó nyu gat né met se gély ből
es tén ként elég ka pa to san, mu -
la toz va él ték át azo kat a na po -
kat, egé szen azon csa lá do kig,
ame lyek ko moly ag go da lom -
mal, szo ron gás sal ve gyes fé le -
lem mel igé nyel ték a tel jes lel -
ki pász to ri se gít sé get. Két-, há -
rom gye re kes csa lá dok ról van
szó, ame lyek úgy érez ték, hogy
nem bír ják to vább az NDK-
ban, és min den kép pen el kell
men ni ük. Mel let tük áll tunk,
hogy se gít sünk re ményt ad ni
ne kik. Érez tet ni, hogy ha az
Úr is tent be von ják a dön té -
sük be, ak kor ott van ve lük. 
– Mit ér zé kelt, mi jel le mez -

te leg inkább a han gu la tot? A
fe szült ség, a vá ra ko zás, a bi -
zony ta lan ság  do mi nált?  A
most  meg je lent  Op lat ka-
könyv ben ol va som az em lé ke -
zé sét,  mely  sze rint  a  ko mi -
kum, a fo nák ság, sőt a hu mor
sem hi ány zott, amit a kü lön -
le ges, ab szurd hely zet szült a
csil le bér ci  volt  út tö rő tá bor -
ban…

– So kan pél dá ul úgy hit ték,
hogy ha Nyu gat-Né met or szág -
ba men nek, ahol ugye ke resz -
tény de mok ra ta kor mány zás
van, ak kor ne kik is gyor san
ke resz ténnyé kell vál ni uk, mert
ha er ről nincs pa pír juk, ak kor
nem fo gad ják majd szí ve sen

őket. Oda jöt tek hoz zám, hogy
ke resz tel ked ni, kon fir mál ni
sze ret né nek. Le kel lett te hát
ül ni ve lük, és be szél get ni ar ról,
hogy mit is je lent egy ilyen
dön tés, lel ki leg, sze mé lye sen,
a hi tük szem pont já ból. Ar -
ról, hogy po li ti ka i lag mit je lent
egy ke resz tény de mok ra ta kor -
mány, ter mé sze te sen nem az
én fel ada tom volt be szél ni,
an nál fon to sabb nak tar tot -
tam vi szont, hogy nyíl tan
meg fo gal maz zuk: mit je lent
egy ál ta lán tar toz ni va la ho va.
Nem csu pán egy új iga zol -
vány, az NDK-s pa pí rok he -
lyett NSZK-s; vagy egy iga zo -
lás, hogy meg ke resz tel tek a
me ne kült tá bor ban… Sú lyuk
van ezek nek a vá lasz tá sok -
nak, dön té sek nek, ame lyek
mé lyen, a lé lek ben zaj la nak. 

Meg rá zó em be ri sor so kat,
tör té ne te ket is mer tem meg.
Na gyon ta nul sá gos és egy ben
meg döb ben tő is volt azt hal la -
nom, hogy a me ne kü lők kö zül
so kan  nem is a bor zal mas nak
mond ha tó po li ti kai hely zet –
a honec ke ri kom mu niz mus
el vi sel he tet len sé ge – elől, ha -
nem em be ri szük ség hely zet ből
vá lasz tot ták a me ne kü lés út ját:
rossz pár kap cso lat, szü lő-gyer -
mek vi szony, rossz mun ka he -
lyi kap cso la tok, a sze mé lyes
éle tük meg ol dat lan sá ga kész -
tet te őket a me ne kü lés re. 
– Te hát a bi zal muk ba  fo -

gad ták Önt, meg nyíl tak… Lel -
ki gon do zó ként tud ta-e to vább
is kí sér ni őket, is me ri-e későbbi
sor su kat? Tart-e  kap cso la tot
va la ki vel?

– Igen, van nak, akik kel az óta
is tar tom a kap cso la tot. S most
meg fog nak ta lán le pőd ni az ol -
va sók: van nak olya nok, akik
az óta vissza jöt tek. Is me rek egy
há zas párt a gyü le ke ze tem ből –
mi előtt a par la men ti kép vi se lő -
ség mi att fel füg gesz tet tem ak -
tív szol gá la to mat, egy két nyel -
vű, né met–ma gyar pro tes táns
gyü le ke zet lel ké sze ként dol -
goz tam –, akik te hát vissza jöt -
tek, mond ván, még is jobb itt.
Nem is a volt NDK-ba, ha -
nem Ma gyar or szág ra jöt tek
vissza, én kon fir mál tam a kis -
lá nyu kat. Tör tént mind ez úgy
ti zen nyolc év vel az ese mé nyek
után – iz gal mas volt át él ni ezt
a faj ta fo lya ma tos sá got ab ban a
sok-sok tö rés ben, amit a tör té -
ne lem je len tett a csa lá dok, az
em be rek éle té ben.
– Érez te-e, sej tet te-e azok -

ban  a  na pok ban-he tek ben,
hogy tör té nel met ír nak? S rá
le he tett-e érez ni ar ra, ami re az

itt lé tünk alatt több elő adó is
utalt: ne ve ze te sen az  1956 és
1989  kö zött  von ha tó  pár hu -
zam ra?

– Ta lán jól han goz na, ha azt
mon da nám: én már ak kor
tud tam, hogy ez tör té ne lem, s
majd egy szer én le szek az em -
be ri jo gi bi zott ság el nö ke a
ma gyar Or szág gyű lés ben, de
nem így van. 

A Nagy Im re-te me tés re
„ha za szök tem” Né met or szág -
ból… Ta lán azt is el kell ma -
gya ráz ni ma már, mi ért kel lett
szök ni: ugyan is kül föld re ki -
men ni ta nul ni, majd ha za jön -
ni és új ra ki men ni szin te ki vi -
te lez he tet len volt, mert az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal tól
nem kap tam pe csé tet, mond -
ván, ma rad jak ott, ahol va -
gyok… Te hát ami kor sza bá -

lyo san ha za -
szök tem, és a
te me té sen hall -
gat tam Or bán
Vik tor be szé -
dét, nem he lye -
sel tem, mi kor
azt kö ve tel te,
hogy az orosz
csa pa tok hagy -
ják el az or szá -
got. Ar ra gon -
dol tam, nem
len ne jó koc -
káz tat ni az or -
szág nyu gal -
mát, bé ké jét
egy ilyen me -
rész kö ve te lés -

sel, s nem bíz tam az ilyen ra -
di ká lis vál to zás ban, nem bíz -
tam ben ne, hogy meg tör tén -
het, még ha ez sze mé lye sen
ne kem is vár va várt vál to zás
lett vol na a né met csa lá di kap -
cso la ta im mi att. 

Most vi szont – húsz év
után – azt mon dom: nem volt
elég ra di ká lis a vál to zás… Az
em ber nek a tör té nel mi pil la -
nat fel is me ré se nem min dig
ada tik meg. Em be ri leg na -
gyon mé lyen át él tem, de nem
lát tam a pers pek tí vát, azt,
hogy eb ből a tör té nés so ro -
zat ból mi le het.
– Mi ért ér zi fon tos nak, hogy

há rom or szág egy há zá nak tag -
jai ün ne pel nek most  itt Sop -
ron ban? Hogy nem csak tör té -
nel met idé zünk, nem csak po -
li ti kát  elem zünk  –  bár  két -
ség te le nül fon tos mind ket tő –,
de túl is lá tunk ezen, hi szen a
ke resz tény  em ber nek  túl kell
lát nia…  Is ten  je len lé tét  ün -
ne pel jük, teg nap, a ha tá rok le -
bon tá sa kor  és  ma  is  ben ne
bíz tunk-bí zunk, ő az alap ja a
jö vő be ve tett re mény sé günk nek
is… Mit üze nünk a vi lág nak
ez zel a ki mon dot tan egy há zi
há la adás sal, em lé ke zés sel, ün -
nep lés sel?

– Kö szö nöm ezt a kér dést,
mert a pó di um be szél ge tés so -
rán er re nem volt mód ki tér -
ni. Na gyon fon tos nak tar tom,
hi szen azt jöt tünk meg ün ne -
pel ni, hogy a min den ha tó Is -
ten, Jé zus Krisz tus Aty ja, Áb -
ra hám, Izsák és Já kób Is te ne –
a tör té ne lem Ura. Nem azért
jöt tünk, hogy lás sa a vi lág,
hogy mi is a vi lá gon va gyunk,
vagy hogy lám, van nak egy há -
zak, ne tán hogy az Is tent
„min den be be le rán gat juk”…

Ne künk ez bel ső igé nyünk.
Há lát ér zünk, és há lát adunk
azért, hogy Is ten ke zé ben va -
gyunk! 

Más részt pe dig hogy rá mu -
tas sunk: ma is van nak re mény -
te len hely ze tek, kü lö nö sen itt
Ma gyar or szá gon, de Is ten
most is a tör té ne lem Ura! Nem
úgy, ahogy ezt a ha tal ma sok
vagy az ál do za tok el kép ze lik:
hogy Is ten vagy a ha ta lom,
vagy az ál do za tok ol da lán áll.
Nem úgy, hogy min den dön -
tés ve le iga zol ha tó vagy ép pen
cá fol ha tó. De va la hol, rej tet ten
Is ten gond vi se lé sé nek ré sze,
ami ve lünk tör té nik. Ez per sze
nem ment fel min ket a fe le lős -
ség alól. Nem ment föl a bű ne -
ink alól – meg bo csát, de nem
azért, hogy er re szá mít va új ra
bű nö ket kö ves sünk el –, vi -
szont ad hat egy vég ső biz ton -
ság ér ze tet. Ad hat egy bel ső
sza bad ság ér ze tet.

Hi szen e nél kül a kül ső sza -
bad ság, amely ről itt oly so kat
be szél tünk, nem ér sem mit. A
ben ső sza bad ság úgy kap ha tó
meg a mai dön té sek ben, tör -
té né sek ben, hogy biz to sít ar -
ról: bár mi tör té nik is, min dig
Is ten ke zé ben va gyunk. 

Is ten ke zé ben volt Ke let-,
Kö zép- és Nyu gat-Eu ró pa is, és
né ha fel vil lan ez, mint egy fény -
csó va, s ak kor min den ki rá lát:
hi szen ez nem le he tett csak
Gor ba csov szov jet párt fő tit kár,
csak Re a gan ame ri kai el nök,
csak a re form kom mu nis ták
vagy az el len zék mun ká ja…
Va la mi több van emö gött. Va -
la ki nek a ke ze nyo mát is mer -
het jük fel. Ez a há la és bi zo nyos -
ság, ami en nek fel is me ré se nyo -
mán fa kad, a ke resz tény hi -
tünk lé nye gét fog ja ki fe jez ni.
– Mennyi ben for mál ta Önt

az  az  idő,  amit Csil le bér cen
töl tött – adott-e új szem pon -
to kat, in dí tot ta-e új út ra, be -
fo lyá sol ta-e a pá lyá ja ké sőb bi
ala ku lá sát?

– Ha sza bad a leg sze mé lye -
sebb em lé ke ket idéz ni: én ak -
kor em be ri leg, csa lá di lag na -
gyon mély, na gyon rossz hely -
zet ben vol tam. Ott ta nul tam
meg azt, amit itt a ke rek asz tal-
be szél ge té sen is mond tam:
ami kor az em ber el kezd a má -
sik ba já val, nyo mo rú sá gá val
fog lal koz ni, ak kor ő ma ga is
gyó gyul. Ha nem is azon nal és
nem is tel je sen, de el kezd gyó -
gyul ni. Úgy gon do lom, hogy
ez az ak tu a li tá sa szá mom ra
en nek a tör té net nek.

Az óta, az el múlt húsz év -
ben is azt lá tom, hogy azok az
em be rek, azok a kö zös sé gek,
akik és ame lyek haj lan dók a
má sok ba já val is tö rőd ni, nem
csak a sa ját ba juk kal fog lal koz -
nak, azok újul nak meg lel ki -
leg, azok jut nak elő re, azok
gyó gyul nak, épül nek. Úgy ér -
zem, er re van ma is nagy
szük ség: hogy rá jöj jünk, nem
fog ják má sok meg ol da ni a
prob lé mán kat – le het, hogy
mi sem fog juk tud ni po li ti ka -
i lag, szo ci á li san, er köl csi leg,
köz éle ti leg –, de ha se gí tünk
má sok nak, akik még na gyobb
baj ban van nak, mint mi, ak -
kor va la mi lyen mó don mi is
gyó gyul ni fo gunk. Sze rin tem
ez a ke resz tény alap igaz ság az,
ami re szük sé gük van nem -
csak az egy há zak nak, és nem
el ső sor ban az egy há zak nak
– ha nem a po li ti ká nak és a
po li ti ku sok nak is.

g Kő há ti Dó ra
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Le vél Ke let-Ber lin ből
Ked ves Ka ti!
Szí ve sen em lék szem vissza a Bu da pes ten töl tött na pok ra. Tu -
dom, még min dig cso dál ko zol azon, hogy vissza jöt tem az NDK-
ba, hi szen olyan ké zen fek vő lett vol na nyu gat nak ven ni az irányt.
Ba rá ta im kö zül so kan már nin cse nek itt, a töb bi ek pe dig csak
azért ma rad tak, mert ők már nem kap tak ví zu mot. Saj ná lom,
hogy le vél ben nem ír ha tom meg, mennyi min den tör té nik itt ná -
lunk ezek ben a na pok ban. Las san a dön tő pil la na tok nak kell el -
jön ni ük. Ha az em ber vé gig sé tál Ber li nen, va cog hat a fé le lem -
től. A bel vá rost tel je sen el ke rí tet ték és kö rül vet ték a rend őrök,
mert „bi zo nyos” em be rek nem me het nek be. Én is ezek kö zé tar -
to zom, de mi vel most ép pen le vél hor dó ként dol go zom, még is be -
ju tok oda. (Em lék szel, mond tam, hogy ti zen hét mun ka hely ről
is el uta sí tot tak, mi vel az is ko lá ban rossz ká der nek mi nő sí tet -
tek, hi szen nem lép tem be az FDJ-be, a kom mu nis ta if jú sá gi szer -
ve zet be, no meg a szü le im lel ké szek.) A most zaj ló tün te té sek né -
mi leg fé le lem ben tar ta nak, de re mény ke dem, hogy a rend őr ség
nem lesz túl sá go san bru tá lis.
A na pok ban or szá gunk meg ala ku lá sá nak negy ve ne dik év for -

du ló ja al kal má ból nagy ka to nai pa rá dét tar tot tak. En nek je gyé -
ben va ló ság gal át ren dez ték a vá rost: ka to nai egy sé gek vo nul tak
az ut cá kon, ágyúk dü bö rög tek vé gig a vá ro son, min den öt mé -
te ren egy fegy ve res ka to na állt. Fő vá ro sunk va ló sá gos pus ka po -
ros hor dó – ki tud ja, nem rob ban-e egy szer. Le ve lem hez mel lé -
ke lem azt az érett sé gi dol go za to mat, amit „Ber lin mint a bé ke
vá ro sa” cím mel kel lett ír nom, a Ne ues Deutsch land ból vett kö -
vet ke ző mot tó alap ján: „Min den fá ra do zá sunk az an ti mi li ta -
riz mus és a köl csö nös meg ér tés je gyé ben zaj lik.” Eb ben ezt ír tam:
„A 11. osz tály vé gén nem kez dő dik el rög tön a nyá ri szü net. Nem,
ha nem egyen ru há kat és sur ra nó kat osz ta nak ki, pol gá ri vé de -
lem cí mén két hét ka to nai ki kép zést ka punk. Ne künk ez a kö -
vet ke ző ket je len ti: be kell fog ni a szán kat, tel je sí te nünk kell a pa -
ran cso kat anél kül, hogy gon dol kod nánk. Bá buk ra lö vünk, grá -
ná to kat do bunk, az is ko la ud va ron me ne tel ni ta nu lunk, di ák -
tár sa ink uta sí tá sa it kell kö vet nünk. Így ta nul juk az el len ség meg -
sem mi sí té sé nek mód ját. Az új ság ban azon ban azt ol va som: an -
ti mi li ta riz mus  és  meg ér tés.  Szá mom ra  ért he tet len,  ilyes mi
hogy tör tén het ép pen a mi or szá gunk ban, hi szen ha son ló je len -
sé gek itt már öt ven éve is vol tak.” Ta ná rom ak kor meg ta gad ta
dol go za tom ér té ke lé sét, sza va i mat ná ci pro pa gan dá nak mi nő -
sí tet te, s ki lá tás ba he lyez te, hogy minden nek még lesz nek kö vet -
kez mé nyei. Nem is cso da, hogy nem vet tek fel az egye tem re, a
vé gül is ki tű nő re si ke rült érett sé gim el le né re sem, de még nor -
má lis ál lást sem kap tam az is ko lai jel lem zés mi att.
Az utób bi egy hé ten négy szer vit tek be a rend őr ség re, ok tó ber

7. és 8. ször nyű éj sza ká it so ha nem fo gom el fe lej te ni. Nem gon -
dol tam vol na, hogy ilyen mér té kű bru ta li tás lé te zik, hogy a mi
tör té ne lem mel ter helt ut cá in kon ilyes mi elő for dul hat. Szom ba -
ton húsz órán ke resz tül tar tot tak fog va. Ami kor vég re ki sza ba -
dul tam, és ha za akar tam men ni, gya nút la nul egy má sik raz zia
ál do za ta let tem, amely még kí mé let le nebb volt. Ezek a temp lo -
mi össze jö ve telt is meg akar ták za var ni – a tün te té sek ál ta lá ban
in nen in dul tak –, de sze ren csé re ez nem va ló sult meg. Ed dig si -
ke rült szü le im elől el tit kol nom a rend őr sé gen töl tött időt. Mi köz -
ben húsz tár sam mal együtt arc cal a fal fe lé áll tam, és min den
egyes moz du la tom ra egy gu mi bot ütést kap tam, ér te sül tem ar -
ról, hogy az utol só sza bad ha tárt, a cseh szlo vá ki a it is le zár ták.
Ezek sze rint már oda sem sza bad utaz nunk… Nem tu dom, mit
mond jak, mit gon dol jak er ről, min den eset re na gyon meg döb ben -
tő. Vá ro sunk ban min den em ber na gyon re zig nált, úgy ér zem ma -
gam, mint egy te me té sen. A leg na gyobb ber li ni temp lom ban min -
den es te áhí ta tot tar tunk a Lip csé ben le tar tóz ta tot tak ra gon dol -
va, aki ket még min dig nem en ged tek sza ba don. Is me rő se im teg -
nap szü le tés na pot ün ne pel tek, amit a rend őrök olyan erő sza ko -
san meg za var tak, hogy la ká suk most alig lak ha tó.
Né ha már fel te szem ma gam nak a kér dést: tény leg jól tet tem-

e, hogy tő le tek, Ma gyar or szág ról vissza jöt tem az NDK-ba. Ne
cso dál kozz azon, hogy a bo rí ték ra ide gen ne vet és cí met ír tam
fel adó ként, de így biz to sabb. Le ve le det er re a cím re küldd, mert
mi már nem kap juk meg a pos tát, még cen zú ráz va sem. Min -
den jót kí vá nok nek tek. Na gyon kér lek, gon dol ja tok ránk.
Sze re tet tel üd vö zöl lek: M.

g for dí tot ta a címzEtt: Bén dEk Ka ta lin
(Evan gé li kus Élet, 1989. no vem ber 5., 
„Írok nek tek, if jak…” – if jú sá gi ro vat)
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HE TI ÚT RA VA LÓ
Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit
ál tal,  és  ez  nem  tő le tek  van:  Is ten
aján dé ka ez. (Ef 2,8)

Szent há rom ság ün ne pe után az 5. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i vel Is ten ta nú ság té tel re hív ja Krisz -
tus min den ko ri kö ve tő it. Az ő utol só ki je len té se ez volt: „…erőt kap tok, ami -
kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz tek, (…) egé szen a föld vég ső
ha tá rá ig.” (Ap Csel 1,8) A mi bi zony ság té te le ink ál tal is „Is ten azt akar ja, hogy
min den em ber üd vö zül jön, és az igaz ság is me re té re el jus son” (1Tim 2,4; LK).
Az ő sza va meg vál toz tat ja az em ber éle tének irá nyát. „Nem elég hin ned, hogy
Is ten ne ked ke gye lem ből örök éle tetének akar aján dé koz ni; ha nem bír nod
kell a Szent lé lek bi zony ság té te lét, hogy az örök élet Is ten ke gyel mé ből va -
ló ság gal is a ti ed lesz” – ta nít Lu ther. „Te kints, mi ol tal ma zó Is te nünk, és nézd
a te szol gá i dat!” (GyLK 726) „Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi lel künk -
kel együtt ar ról, hogy va ló ban Is ten gyer me kei va gyunk” (Róm 8,16) mi is, egy -
ben Krisz tus örö kös tár sai, öröm hí ré nek ta núi, „mert nem te het jük, hogy ne
mond juk el azt, amit lát tunk és hal lot tunk” (Ap Csel 4,20). Cso dá la tos hal -
fo gá sa ál tal er re a kül de tés re adott meg bí za tást Jé zus a ma gát bű nös em ber -
nek val ló Pé ter nek: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel!” (Lk 5,10) E misszi -
ói mun ka az em be rek él ve ki fo gá sát, élet ben ha gyá sát je len ti, szem ben a ha -
lá szás sal, Pé ter ere de ti fog lal ko zá sá val. De ho gyan tör té nik a ki men tés a ha -
lál ból? „Tet szett Is ten nek, hogy az ige hir de tés bo lond sá ga ál tal üd vö zít se a hí -
vő ket” (1Kor 1,21), mert a ke reszt igé je Is ten ha tal ma és ere je! Ta nú ság te vői
el hí vá sát Jé zus Aty já val elő re meg be szél te, „oda hív ta ta nít vá nya it, és ki vá -
lasz tott kö zü lük ti zen ket tőt, aki ket apos to lok nak is ne ve zett” (Lk 6,13). Is ten
Bé tel ben má sod szor is meg je le nik a ve le vi as ko dó Iz rá el nek; új ne vé re em -
lé kez te ti, s meg erő sí ti az ős atyák nak tett ígé re tét: „Én va gyok a min den ha -
tó Is ten! (…) Ne ked adom azt a föl det, me lyet Áb ra hám nak és Izsák nak ad -
tam…” (1Móz 35,11.12) Az Is ten Lel ke ál tal tud ja be töl te ni pró fé tai kül de té -
sét Ezé ki el, s el hí vó ja ne vé ben ta nús ko dik: „Így szól az én Uram, az Úr!… Hir -
desd ne kik az én igé i met, akár hall gat nak rá, akár nem tö rőd nek ve le…” (Ez
2,4.7) Ez az ősi misszi ói pa rancs má ig ér vény ben van! Nem kell Mó zes tör -
vé nyét és a kö rül me té lés igá ját po gá nyok ból lett ke resz té nyek nya ká ba ten -
ni; így dön tött az apos to li gyű lés Je ru zsá lem ben, ahol ez volt Pé ter ve zér igénk -
kel össze csen gő utol só mon da ta: „El len ben ab ban hi szünk, hogy mi is az Úr
Jé zus ke gyel me ál tal üd vö zü lünk. Ép pen úgy, mint ők.” (Ap Csel 15,11) E ta nú -
ság té tel nek is volt előz mé nye: „…én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz -
zék a hi ted: azért, ha majd meg térsz (ta ga dá sa id ból), erő sítsd atyád fi a it.” (Lk
22,32) Ő sem sa ját ere jé ből tért meg; de Ura cse le ke dett ben ne, mi ként a má -
sik „osz lopapos tol ban”. Pál azért le he tett Ura ta nú ság te vő je a po gá nyok kö -
zött, mert meg ra gad ta őt az, akit ül dö zött! Kö ves sük őt: „…fu tok egye nest a
cél fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus ban adott ju tal má ért.” (Fil
3,14) Ser kenj fel! „Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!…” (EÉ 467) 

g Ga rai And rás

Evangélikus Élet 2009. július 12. f élő víz

ValEntin Popovici

Mikor a bűn az ajtóm
előtt hever...

Ha a bűn az ajtóm előtt hever, és rám van vágyódása,
S én kinyitnám, hogy békétlenség lelke kerítse házam hatalmába,
Uram, Te tartsd erős kézzel a zárat, nehogy kinyissam,
Hogy házamat bűn, gyűlölet ne bitorolhassa!

S ha az élvezetek álarcával gyűlöletet rejteget
Az ádáz gonosz hitszegő, amikor fenyeget,
És ha ablakomból hallom: „Itt a káprázatos Babilon!”
Uram, Te légy akkor erős váram, s ablakon túl, oltalom.

Hogyha gyenge tekintetemet a világ felé fordítom,
Hogy megpihenjen, az egy tál lencséken, és hamis fényű szemétdombokon,
Te add a Világ Világosságát, légy igazságom, életutam,
Hogy ne feledjem: a sár bemocskol, s a bűnnek vétekszaga van.

Hogyha aljas árnyak körül hangok törnek, félelmetesek, 
Midőn erőm fogyni látszik, félelmemet te vedd el.
És ha Dótánnál az ellenség gúnyol, csúfol, s én rettegek,
Láttasd velem mentő sereged: vitézeket és tűzszekereket!

Mikor a világ dalára a szívem húrja válaszol,
S az ellenség zűrzavaros dobszavára lelkem is már-már dalol,
A megváltottak énekét add szívembe, s számba zsoltárokat,
Hogy csak Téged dicsérjelek, csak Tégedet, s mást soha!

Amikor éjnek leple alatt a sátán jönni készül,
Vékámat konkoly-méreggel megtölteni készül,
Te állíts őrt ajkaimhoz, hogyha szólok, ne zagyvaságokat,
S barázdámba mást ne vessek, csak szent igemagvakat.

Fordította: Horváth Csaba

A lé lek szö ges drót jai

Egy hosszú, fá rad sá gos nap után ar -
ra éb re dek, hogy a nap el ső su ga ra
me len ge ti ar co mat. Mint ha si mo gat -
ni sze ret ne, lel ket ön te ni be lém: „In -
dulj, kelj fel, ma új és új le he tő sé gek
vár nak rád!”

Ta lán töb bet is ígér, lát ha tat lan ke -
zé vel fel lel ke sít, fel vi dít tom pult sá -
gom ból.

El in du lok. A jól meg szo kott úton
vagy ta lán egy va do nat újon, s köz ben
azon ve szem ész re ma gam, hogy
mo soly gok, és az em be rek vissza mo -
so lyog nak rám. Jó nap juk van ta lán
– gon do lom –, vagy ve lem tör tént va -
la mi meg ma gya ráz ha tat lan?

El kép ze lem, mennyi min dent kell
ma ten ni ük, s gon do lat ban elém
sza lad nak az én fel ada ta im is. Gyor -
san fut nak fe lém, ám ma úgy ér zem,
ami más kor má zsás te her ként ló gott
raj tam, hogy ci pe lé sé ben majd’ össze -

ros kad tam, ma könnyű, mint a pil le.
Szin te aján dék, hogy vég hez vi he -
tem mind azt, amit ten nem kell.

Mi vagy ki se gí tett raj tam? Hon -
nan nyer tem de rűt és erőt? Az új le -
he tő sé ge ket ki től kap tam?

Egy lát ha tat lan kéz nyúlt utá nam.
Az az örök től fog va lé te ző és kö zöt -
tünk je len va ló szólt köz be az éle tem -
ben, akit ugyan nem lát ha tunk, de

aki – mint a nap su ga ra – meg me -
len get te reg ge li fé nyé vel ar co mat.

Ha za ér kez tem. Meg ta lál tam, ami -
re egész nap vágy tam. Ott hon va -
gyok. Sze ret te im csa csog nak kö rü löt -
tem, én pe dig fe lül ről jö vő tü re lem -

mel né zem őket. Le száll az éj. Hol -
nap egy új nap ve szi kez de tét, ame -
lyen új ra el in du lok, hogy a na pom vé -
gén ott hon ra lel jek.

g Szar ka Éva

(Jel ző tűz  –  Ti zen egy  bá to rí tó  szó.
Szerk.: Sza bó La jos, Lu ther Ki adó, Bu -
da pest, 2007)
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
há rom na pos ün nep ség so ro za tot
szer ve zett az eu ró pai tör té nel met
alap ja i ban be fo lyá so ló 1989-es ha tár -
nyi tás és a pán eu ró pai pik nik hu sza -
dik év for du ló ja al kal má ból. Ma gyar -
or szá gon egy ilyen ese mény el ső
hal lás ra nem igen ér tel mez he tő, és
reflex sze rű en vált ki olyan kér dé se -
ket, mint pél dá ul: mi kö zük volt az
egy há zak nak az ak ko ri ha tár nyi tás -
hoz? Hol vol tak az egy há zak a ‘89-es
vál to zá sok mér föld kő nek szá mí tó
tör té né se i nél? És egy ál ta lán: mi ért
ün ne pel nek az egy há zak egy ki mon -
dot tan po li ti kai hát te rű és po li ti kai
vál to zá so kat el in dí tó ese mény sort?

Va ló ban, egy ilyen ren dez vény hí -
ré nek hal la tán mind egy há zi, mind
egy há zon kí vü li né ző pont ból fur -
csa hely zet ala kul ki, amely nek ér tel -
me zé si ke re te nem tű nik kör vo na laz -
ha tó nak. Alap ja i ban ve ti fel ugyan -
is a sa já to san ma gyar kon tex tus ban
lé te ző egy há zak köz éle ti sze rep vál la -
lá sá nak és je len lé té nek kér dé sét,
amely a rend szer vál tás után két év -
ti zed del is – ki kell mon da ni – meg -
ol dat lan.

An nak, hogy a ma gyar or szá gi egy -
há zak sem 1989-ben, sem az óta nin -
cse nek kel lő súllyal je len a je len tős
tár sa da lom po li ti kai ha tá sok kal bí ró
köz éle ti ese mé nyek nél, ter mé sze te -
sen po li ti ka tör té ne ti okai van nak.
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, ha -
zánk volt né met or szá gi és sváj ci
nagy kö ve te a ha tár nyi tás ra em lé ke -
ző ren dez vény so ro zat saj tó tá jé koz -
ta tó ján igye ke zett meg vi lá gí ta ni eze -
ket a sa já to san ma gyar kon tex tust ki -
ala kí tó oko kat. 

Amíg Len gyel or szág ban a Szo li -
da ri tás mö gött ott áll tak az egy há -
zak, vagy amíg az NDK-ban ki -
mon dot tan az egy há zi ber kek ben
össz pon to sult a po li ti kai el len ál lás,
ad dig Ma gyar or szá gon, „a leg vi dá -
mabb ba rakk ban” nem csak a fe le ke -
ze tek temp lom fa lak kö zé szo rí tá sa
volt hal lat la nul si ke res, de a po li ti -

kai-pol gá ri el len ál lás po ten ci ál ját
is nagy ha té kony ság gal si ke rült le -
gyen gí te ni. Így az tán nem le het
cso dál koz ni, hogy a po li ti kai vál to -
zá sok és a rend szer vál tás „zász lós -
ha jó ja” az egy ko ri ál lam párt re -
form kom mu nis ta szár nya lett.

Ön ma gá ban per sze nem az az
iga zán sú lyos prob lé ma, hogy a múlt
rend szer ben az egy há zak el mu lasz -
tot ták meg őriz ni „el len ál ló po ten ci -
ál ju kat”, ha nem az, hogy a tár sa dal -
mi sze rep vál la lá suk kal kap cso la tos
szo ci ál pszi cho ló gi ai be ideg ző dé sek
még ma is a ré gi ek – és nem csak egy -
há zon kí vül, de azon be lül is. Ma -
gyar or szá gon egy ál ta lán nem ter -
mé sze tes, hogy a ke resz tény fe le ke -
ze tek je len le gye nek a fon tos köz éle ti
tör té né sek nél, és tra di ci o ná lis ér té -
kek re épí tett vé le mé nyük kel ak tí -
van hoz zá já rul ja nak a köz élet ala kí -
tá sá hoz – és ezt so kan ma guk az egy -
ház ta gok sem ér zik szük sé ges nek. Ha
ilyes mi re tör tén nek kí sér le tek, az
még min dig meg üt kö zést kelt so kak -
ban, akik azt kér de zik: mi ke res ni va -
ló juk van itt az egy há zak nak, mi ért
nem men nek vissza a temp lom ba igét
hir det ni-hall gat ni? 

Az iga zán ne he zen, szin te csak fel -
sőbb erők se gít sé gé vel le bont ha tó
vas füg göny nem az or szág ha tá ron,
ha nem az em be ri lel kek ben hú zó dik.
Az ilyen pél dá kat szem lél ve le het
meg ér te ni Es ter há zy Pé ter író meg -
hök ken tő gon do la tát, aki sze rint a
pu ha dik ta tú ra sok kal sú lyo sabb ron -
cso lást tud vég hez vin ni az em be ri lé -
lek ben és el mé ben, mint a ke mé nyen
és drasz ti ku san el nyo mó zsar no ki
rend sze rek.

Az eb ből a lágy dik ta tú rá ból ki -
emel ke dő, egy ház és köz élet kap cso -
la tát el tor zí tó, „el pu hult” mai kon tex -
tus ban kü lö nö sen je len tős, po zi tív
üze ne tet hor doz egy olyan em lé ke -
ző, ün nep lő egy há zi ren dez vény so -
ro zat meg szer ve zé se és a vi lág nak va -
ló meg mu ta tá sa, amely egy hang sú -
lyo san vi lá gi ese mény sort he lyez a fó -

kusz pont ba – még ak kor is, ha az öt -
let gaz dák ba jor evan gé li kus test vé re -
ink vol tak. Ezt egy ma ga sabb, spi ri -
tu á lis né ző pont ból akár jel nek is te -
kint het jük: az ün nep lés ba jo rok tól
szár ma zó kez de mé nye zé sét – akik
szá má ra tel je sen ter mé sze tes a köz -
élet ben va ló rész vé tel – olyan „égi no -
szo ga tás nak” is fel fog hat juk, amely
azt üze ni ne künk: ha son ló köz éle ti
ren dez vé nyek re van szük ség ha zánk
egy há zi és vi lá gi szín te re in.
Itt zés Já nos el nök-püs pök a saj tó -

tá jé koz ta tón vi lá gos sá tet te: a tör té -
ne lem nek van egy teo ló gi ai di men -
zi ó ja, amely lát ha tat la nul is sok kal
na gyobb ha tás sal van az ese mé nyek
ala ku lá sá ra és a fej lő dés irá nyá ra,
mint azt az em ber a ma ga tör té ne -
lem for má ló ere jé ről és gon do la ta i -
ról hi szi. Ami kor te hát az egy ház egy
szá má ra is ked ve ző vál to zást ho zó
tör té nel mi for du ló pon tot ün ne pel a
tör té ne lem Urá nak fel aján lott há la -
adás sal, ak kor nem csu pán a múlt -
ra em lé ke zik, ha nem egy út tal Is ten -
nek a vi lág sor sát irá nyí tó böl cses sé -
gé be ve tett bi za lom mal a jö vő be is
te kint.

Ez a bi za lom mal tel jes jö vő be te -
kin tés le het az alap ja an nak, hogy a
ha son ló köz éle ti ren dez vé nyek szer -
ve zé sé vel és hi te les vé le mény for má -
lás sal ta lán si ke rül a kö zel jö vő ben
szem lé let vál to zást el in dí ta ni az egy -
ház ban és a tár sa da lom ban egy -
aránt. Mai köz ál la po ta in kat szem lél -
ve va ló szí nű, hogy eh hez a fo lya mat -
hoz tel jes nem ze dék vál tás ra lesz
szük ség, de már ma el kezd het jük
meg te rem te ni azt az egész sé ges
egy ház szo cio ló gi ai kö ze get, amely -
ben fel ne vel ked ve az utá nunk jö vők
már könnye dén és ter mé sze te sen
nyit ják meg azo kat az egy ház és tár -
sa da lom kö zött hú zó dó ha tá ro kat,
és bont ják le azo kat a ki fe szí tett szö -
ges dró to kat, ame lyek me ta fo ri kus
ér te lem ben még min dig a lel künk -
ben rozs dá sod nak.

g P. G.
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Meg mon dom őszin tén, hogy ami kor
jú ni us ele jén a „kö zös pon tos fő szer -
ve ző”, Ments Or so lya evan gé li kus lel -
kész nő fel kért az omi nó zus elő adás -
ra, ki buggyant be lő lem a ne ve tés.
Ar ra gon dol tam, hogy in nen től kezd -
ve so ha töb bé nem fo gom tud ni le ta -
gad ni, hogy va ló di „őrü let mág nes -
ként” mű kö döm: ilyen „gyógy” cím -
mel elő adást tar ta ni két ség kí vül örö -
kös tag sá got je lent majd szá mom ra az
evan gé li kus „ce leb lel ké szek” egy -
elő re igen szű kös pan te on já ban. 

A hát tér tör té ne tet meg is mer ve
per sze be in dul tak a vé de ke ző me cha -
niz mu sa im is, de a fel adat az fel adat,
én pe dig lát tam fan tá zi át a do log ban,
így el vál lal tam. Bár az ügy ké nyes mi -
vol tát és a ben ne rej lő ri zi kó fak tort
föl is mer tem, ak kor még nem sej tet -
tem, hogy mi lyen „mé diahy pe” öve -
zi majd az ese ményt. Ami kor azon -
ban pá pai re for má tus kol lé gám múlt
ked den az zal a hír rel ke re sett meg te -
le fo non, hogy a ne vem ott sze re pel az
or szág egyik el ső szá mú bot rány blog -
ján, ahol a szer zők ál tal ult ra ci ki nek
tar tott hí rek hi va tot tak meg je len ni,
ak kor már a kel lő iz gal mi ál la pot ban
néz tem szem be a fel tar tóz tat ha tat lan
jö vő vel.

a ke ret tör té net és a ca sus bel li
rö vi den
Köz tu dott, hogy az idei VOLT fesz -
ti vál egyik hú zó ne ve pont a pol gár -
puk kasz tá sa i ról el hí re sült Ma ri lyn
Man son ne vé vel fém jel zett sokk ze -
ne kar fel lé pé se volt. A dek la rál tan
ult ra pro vo ka tív és meg osz tó ban da
meg je le né sé vel szin te a vi lág min den
pont ján fel kor bá csol ja az ér zel me ket,
így most sem volt kü lö nö seb ben
meg le pő, hogy a győ ri ró mai ka to li -
kus me gyés püs pök kör irat ban hív -
ta föl a hí vek fi gyel mét a kon cert tel
já ró ve szé lyek re. Ezt a jú ni us 9-én kelt
ira tot – ame lyet ké sőbb egy nyi lat ko -
zat is kö ve tett – há rom hé ten ke resz -
tül min den szent mi sén fel ol vas ták.

Ennyi ben az ese mény ma rad ha tott
vol na egy há zi bel ügy is, ha a meg fo -
gal ma zás bi zo nyos könnyen fél re ért -
he tő pont jai (pél dá ul: „az ilyen ke -
resz tény el le nes ren dez vé nyek”) mi -
att a fesz ti vál szer ve zői nem érez ték
vol na ma gu kat meg szó lít va és igaz -
ság ta lan mó don fel tün tet ve. Ők pe -
dig tel je sen lo gi ku san úgy gon dol ták,
hogy ha a fesz ti vá lon hi va ta lo san is
je len van egy ke resz tény tár sa ság, ak -
kor ve gyük fel ve lük a kap cso la tot, és
kö zö sen pró bál junk re a gál ni a fel me -
rült prob lé má ra. 

Meg ke res ték a me gyés püs pö köt
(en nek a ta lál ko zás nak a to váb bi fo -
lyo má nyá ról nin cse nek in for má ci ó -
im), sa ját nyi lat ko zat ban vá la szol tak,

sőt Ma ri lyn Man son ügy nök sé gé től
is be sze rez tek egy nyi lat ko za tot
(amely ben töb bek kö zött ta gad ják,
hogy „Man son ze né je kó dolt sá tá ni
üze ne te ket tar tal maz na”); a Kö zös
Pont sá tor pe dig a le he tő sé ge ket fi -
gye lem be vé ve a Sze re ti-e Is ten Ma -
ri lyn Man sont? cí mű elő adás sal pró -
bált me di ál ni az ügy ben. Ezt az elő -
adást tar tot tam meg jú li us 4-én, 16
óra kor, köz vet le nül a Man son-kon -
cert előtt öt órá val. 

Tud tam, hogy va ló szí nű leg a ka to -
li kus egy há zi ve ze tés Szkül lá ja és a li -
be rá lis mé dia Kha rüb di sze kö zött
(hogy a vér szag ra gyü le ke ző Man son-
ra jon gó kat ne is em lít sem) kell majd
mo dern Odüssze usz ként cél ba jut tat -
nom az üze ne tet, de azt is tud tam,
hogy a meg al ku vás szó ba sem jö het:
egy pil la nat ra sem fo gom kor rum pál -
ni az evan gé li u mot, ar ról nem is
be szél ve, hogy egy ilyen több pó lu sú
kö zeg ben a szol gál ta tó ipa ri szer vi liz -
mus ból ere dez tet he tő op por tu nis ta
refle xek amúgy is meg va ló sít ha tat la -
nok let tek vol na. Ma radt a rock ’n
roll, an nak ke resz tény ér tel me zé sé -
ben, sti lisz ti ka i lag amúgy is ez állt a
leg kö ze lebb a fesz ti vál lá za dó mi li ő -
jé hez. Saj nos az egy sze ri és élő szó ban
elő adás ra szánt, la za váz lat ra és a
spon ta ne i tás ra épí tett, kol lok vi á lis
szó for du la tok tól hem zse gő jel leg
nem te szi le he tő vé, hogy írás ban az
ere de ti han gu lat meg cson kí tá sa nél -
kül re konst ru ál jam az elő adást –
ép pen ezért a kö vet ke zők ben ki zá ró -
lag a lé nye get és a leg fon to sabb ér ve -
ket sze ret ném is mer tet ni.

mi a prob lé mám a nyi lat ko zat
jel leg gel?
Mi u tán tisz táz tam az elő adás öt le té -
nek az on to ge ne zi sét, el ső te en dő -
ként fon tos nak lát tam meg vi lá gí ta -

ni, hogy mi ért nem tar tom túl sze ren -
csés öt let nek a kon cert nyi lat ko zat
for má ban tör té nő el íté lé sét. Ki fej tet -
tem, hogy az egy ház nak ter mé sze te -
sen jo gá ban áll meg vé de nie ma gát
min den olyan eset ben, ami kor úgy
ér zi, hogy a ke resz tény ta ní tást va la -
mi lyen for má ban tá ma dás éri, a kér -
dés pusz tán az, hogy mód szer ta ni lag
he lye sen jár-e el, ami kor azt eb ben a
konk rét eset ben nyi lat ko zat for má -
já ban te szi meg. Há rom érv vel il luszt -
rál tam, hogy sze rin tem mi ért nem
bölcs lé pés (Mt 10,16) ezt a for mát vá -
lasz ta ni.

1. Bár a szán dék ért he tő, a tett tö -
ké le te sen kont ra pro duk tív. Man sont
pon to san a pro tes tá lók tet ték naggyá,
ő vég te le nül tu da tá ban van an nak,

hogy mi lyen gom bo kat kell nyo mo -
gat ni ah hoz, hogy a gép ki ad ja ne ki
a tö ké le tes in gyen rek lá mot.

2. A nyi lat ko zat kö vet ke zet len. A
VOLT-on és ha son ló fesz ti vá lo kon
évek óta za var ta la nul föl lép het nek
olyan ki sebb és ke vés bé is mert, de
Man son hoz ké pest össze ha son lít ha -
tat la nul na gyobb „misszi ós he vü let tel”
ren del ke ző ze ne ka rok, ame lyek nek
dek la rál tan kő ke mény sá tá nis ta „mun -
ka prog ram juk” van. Ilyen kor mi ért
nem nyi lat ko zik az egy ház? Vagy a kis
te ve ví gan át trap pol hat a tű fo kán?

3. Ami kor Jé zust rossz in du la tú an
pro vo ka tív vagy blőd kér dé sek kel ke -
res ték meg, ak kor ő ál ta lá ban hall ga -
tott, cé loz va ar ra, hogy a prob lé mát egy
má sik szin ten kell és le het ke zel ni. 

ma ri lyn man son szel le mi 
ter mé szet raj za
Az elő adás nak eb ben a ré szé ben ab -
ból in dul tam ki, hogy kor társ je len sé -
gek kri ti ká já nak a meg fo gal ma zá sa kor
sok szor ki de rül az egy ház ról, hogy va -
ló já ban hal vány li la gő ze sincs ar ról,
mi az, amit kri ti zál. Ilyen tá ma dá si fe -
lü le tet nem en ged he tünk meg ma -
gunk nak. Ép pen ezért mély le ve gőt
vet tem, és alá me rül tem a man so ni
gon do lat fosz lá nyok, nyi lat ko za tok és
vi deo kli pek hol éme lyí tő, hol szó ra -
koz ta tó, hol ko mo lyan el gon dol kod -
ta tó és meg le pő éles lá tás sal bí ró, hol
pe dig egé szen egy sze rű en csak rö he -
jes és de ma góg vi lá gá ba.

Konk rét Man son-idé ze te ket ele -
mez tem, de mi to lo gi zál tam, és szel -
lem tör té ne ti gyö ke re ket ás tam ki, va -
la mint igye kez tem evan gé li u mi pár -
hu za mok kal il luszt rál ni azt, hogy ki
is va ló já ban az em ber, mi lyen ideo -
ló gi ai hát tér áll a je len ség mö gött, és
mennyi ben tár más ké pet elénk a
krisz tu si hoz zá ál lás.

A ku ta tá sok ból szá mom ra a tra di -
ci o ná lis te is ta is ten kép ta ga dá sá ból
épít ke ző, a vég ső igaz ság ban hin ni
nem tu dó, a kör nye ze tét szö ve vé nyes
ha zug sá gok ból szőtt élet tér nek föl -
fo gó és a vi lág ban egye dül a sa ját ha -
tal mi ösz tön ire ha gyat ko zó sa já to san
poszt mo dern em ber ké pe raj zo ló dott
ki. Eb ből a ni hi lis ta ta laj ból nő ki az
a két ség kí vül zse ni á lis elő adó mű -
vész, mar ke ting szak em ber és über-
ma ni pu lá tor, aki hír ne vé nek és becs -
vá gyá nak a ki elé gí té sé re tö ké le tes
lel ki nyu ga lom mal hasz nál föl bár mi -
fé le esz me rend szert vagy ideo ló gi át:
le gyen az ke resz tény ség vagy akár sá -
tá niz mus. 

Sze re ti-e Is ten ma ri lyn 
man sont?
Fu ra mó don ugyan ezt a kér dést már
fel tet ték egy szer a ze nész nek. Ő a kö -
vet ke ző ket mond ta: „Ha Is ten olyan
mó don lé te zik, aho gyan azt a ke resz -
té nyek akar ják, ak kor azt hi szem,
nem. Ugyan is én pon to san azt je le ní -
tem meg, ami re ő azt mon da ná,
hogy ilyen ne le gyél.” Én pe dig úgy ér -
vel tem, hogy egé szen pon tos ez az ok -
fej tés, le szá mít va a vég kö vet kez te tést. 

A prob lé ma az is ten kép prob lé má -
ja: Man son egy olyan is tent lát, egy
olyan is ten el len lá zad, aki sza dis ta és
per verz mó don „fent ről” né zi az em -
ber ver gő dé se it. A Bib lia Jé zus Krisz -
tus ban meg je le nő Is te ne azon ban
egé szen más. Az is te ni együtt ér zés,
szo li da ri tás és szim pá tia (szüm-
pat he ia: együtt szen ve dés) ép pen
hogy alá száll, en ge di ki csúsz ni a sa -
ját ke zé ből a min den ha tó sá got és ha -
tal mat, és a vég ső kig vál lal ja a tö re -
dé kes em ber lét tel együtt já ró szen -
ve dést (Róm 5,3). Egé szen a ke resz -
tig, amely hez ké pest Man son lát vá -
nyos és szen zá ció haj hász ön vag do -
sá sai és ön cson kí tá sai az óvo dá sok
film mű so ra ka te gó ri á já ba tar toz nak.
Az em ber in nen től kezd ve vagy vál -
lal ja az én fel adás sal já ró ri zi kót, ami
egy ilyen Is ten nel va ló ta lál ko zás ból
szár ma zik: ke res, mély re evez, és
szem be néz a lét mély sé gé vel; vagy lá -
zad és há rít és el uta sít.

In nen től kezd ve az iga zi kér dés
nem az, hogy sze re ti-e Is ten Ma ri lyn
Man sont, ha nem hogy sze re ti-e Is -
ten az el le ne (akár tu da to san) lá za -
dó, bű nös em bert. Az evan gé li u mi
tör té ne tek iga zi bot rá nya és pa ra do -
xo na pe dig sze rin tem (Til lich után
sza ba don) ép pen az, hogy Jé zus – egy
ió tát sem ta gad va a tör vény ér vé nyes -
sé gé ből – szin te min den al ka lom mal
a bű nö sök (tör vény sze gők) párt ját
fog ja. A bű nöst bű nös nek ne ve zi, az
igaz igaz sá gát sem relativizálja, de
min dig a bű nös mellett áll. Ez pe dig
pon to san azért van, mert az evan gé -
li um lé nye ge a meg bo csá tás, amely
Is ten ré szé ről min dig fel tét len, ke -
gyel mi ala pon mű kö dik, amit nem le -
het ki ér de mel ni. 

A prob lé ma te hát ab ban van, hogy
mi, em be rek, plá ne ha igaz nak –
értsd: er köl csös nek, hí vők nek, a tör -
vény őre i nek (és ne fe led jük: az evan -
gé li u mok szi no ni má ja er re a szó ra az,
hogy fa ri ze us) – tart juk ma gun kat, a
meg bo csá tást min dig fel té te lek hez
köt nénk. 

Ve gyél vissza az ar cod ból, ölts
ma gad ra egy ki csit alá za to sabb po fát,
térj meg, ve ze kelj, látsszon raj tad a
meg bá nás. Te gyük a szí vünk re a ke -
zün ket: ki áll hat na meg így előt tünk?
A ti tok pe dig az, hogy a gyó gyu lás, a
krisz tu si sze re tet és az Is ten nel va ló

egy ség ki zá ró lag eb ből a meg ta pasz -
talt is te ni meg bo csá tás ból szü le tik. Az
em ber ott nem ké pes meg bo csá ta ni,
ahol el uta sít va ér zi ma gát – er go
sze ret ni sem tud. Hogy is áll ak kor
Man son el uta sí tá sá nak az ügye?

Lé te zé sünk nagy misz té ri u ma,
hogy a vá lasz ele ve adott (meg bo csá -
tás) – az em be ri eg zisz ten ci ánk ba
ágya zott kér dést azon ban ne künk
kell meg ta lál nunk hoz zá. A vá lasz
csak ak kor ér és je lent va la mit, ha tu -
da tá ban va gyunk a kér dés nek. Er ről
szól az éle tünk. A Jó is ten pe dig sze -
ren csénk re vég te le nül na gyobb tü re -
lem mel áll hoz zá a mi kér dés ke re -
sé sünk höz – ezért is ele mez tem
Mt 13,24–30 alap ján a bú za és a kon -
koly pél dá za tát –, mint mi ma gunk
egy má sé hoz.

Vég szó
Vissza te kint ve: az elő adás mű fa ját va -
la hogy úgy de fi ni ál nám, hogy „stand-
up co medy be ol tott evan gé li zá ció”.
A hu mor, a la za ság, a nyi tott hoz zá -
ál lás és az egyéb he lyen jo go san
meg kér dő je lez he tő, csep pet sem iro -
dal mi pár hu za mok – köz tük pél dá -
ul a „ko runk utol só je len tős köl tő jé -
től”, Ganxsta Zol tán tól szár ma zó, a
poszt mo dern hely ze tet meg vi lá gí tó
idé zet („én va gyok az erő sebb, te hát
én ba…ok”) – eb ben a kö zeg ben
ob li gá tu mok nak szá mí tot tak. Az
ered mény pe dig ma gá ért be szél: kö -
rül be lül száz – az egy ház zal túl nyo -
mó több sé gük ben sem mi lyen vi -
szonyt sem ápo ló – fi a tal hall gat ta vé -
gig, ren ge te gen áll va, a nap szú rás sal
is da col va (a sá tor ba mint egy har min -
can fér het tek be), csil lo gó sze mek kel
fi gyel ve a kö zel öt ven per ces elő -
adást. És vet ték az adást, akár a po -
é nok ról, akár a mé lyebb ré szek ről
volt szó. Elő adó ként so ha ilyen egy -
ség él mény ben még nem volt ré -
szem. És két ség kí vül jól esett az egyik
kol lé ga meg jegy zé se, hogy „na gyon
jó volt az nap evan gé li kus nak len ni”.
So li Deo glo ria.

ex kur zus
Üröm az öröm ben, hogy meg íté lé -
sem sze rint – amit szin te min den je -
len lé vő osz tott – ezek után ma ga a

Man son-kon cert vér lá zí tó an unal -
mas és bot rány men tes volt. Egy szá -
nal mas, már csak a pén zért ze né lő,
az al ko hol tól és a dro gok tól tönk re -
ment, löttyedt tes tű és lel kű öreg em -
ber be nyo má sát kel tő árny ala kot lát -
hat tunk, aki már szin te meg sem pró -
bál ja föl ven ni a kö zön sé gé vel a kon -
tak tust, és csak nyo mott ásí tá so kat
ké pes ge ne rál ni. Ott is hagy tam a fe -
lé nél. Mint ké sőbb meg tud tam, nem
is tap sol ták vissza.

g Ná nai Lász ló End rE
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Sze re ti-e Is ten Ma ri lyn Man sont?
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Isten – egyoldalúan – szeretett
gyermeke: Marilyn Manson
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Kis sé ta nács ta la nul állt meg Né -
meth  Zol tán igaz ga tó lel kész a
nyüzs gő gye rek so ka ság kö ze pén,
mert nem sok li tur gi ai hi vat ko zást
talált ar ra, ho gyan is kell egy ját szó -
te ret fel szen tel ni.

Ré gi álom va ló sult meg ez zel a pé -
csi evan gé li kus temp lom kert ben. Az
öt le tet Né meth né Tóth Szil via hoz ta,
mi vel előb bi szol gá la ti he lyü kön,
Tót kom ló son már meg ta pasz tal hat -
ták egy ilyen új kö zös sé gi tér nek az
ál dá sos ha tá sa it. A cél az volt, hogy

le gyen egy olyan, a temp lom hoz
köt he tő hely, ahol a leg ki sebb gye rek
is jól ér zi ma gát.

Hosszas rá be szé lés után hoz ta
meg dön té sét a pres bi té ri um, és bíz -
ta meg Bán ki Lász ló pres bi tert a ját -
szó tér ki ala kí tá sá nak szer ve zé si
mun ká i val. Ősszel meg tör tént a
kony ha kert ke rí té sé nek bon tá sa és
a fa ki vá gás, majd a já ték gyár tók kal
le zaj lott tár gya lá sok alap ján ki ala -
kult a terv. Kom bi nált má szó ka,

hin ta, ba ba ház, ho mo ko zó, tram bu -
lin be szer zé sé re ke rült sor több
mint fél mil lió fo rint ér ték ben, amely
a gyü le ke ze ti ta gok ado má nya i ból,
il let ve a gyü le ke zet Lu ther-ró zsa
Ala pít vá nyá nak tá mo ga tá sá ból jött
össze. A gye re kek ál tal „ho zott”
szü lők, nagy szü lők ké nyel mé nek
biz to sí tá sá ra a Me cse ki Er dé sze ti
Zrt. fel aján lott há rom rönk pa dot, il -
let ve to váb bi pa dok és asz ta lok
ked vez mé nyes vá sár lá sá ra nyúj tott
le he tő sé get.

A konk rét ki vi te le zés már ci us ban
a föld mun kák kal kez dő dött meg a
gyü le ke ze ti ta gok be vo ná sá val. Több
mint hú szan vet tek részt a te rep ren -
de zés ben, vi rág ül te tés ben, a já té kok
el he lye zé sé ben.

A be ve ze tő ben em lí tett ját szó tér -
szen te lés má jus 9-én zaj lott le, ezt
pe dig gyü le ke ze ti ma já lis kö ve tte. Az
az óta el telt két hó nap fé nye sen bi zo -
nyí tot ta a ját szó tér lét jo go sult sá gát.
Töb ben úgy fo gal maz tak: mint ha a

temp lom fa lai tá gul tak vol na ki, hi szen
a ját szó té ren volt már két ke resz te lő,
és csa lá di ta lál ko zók ra „kér ték köl csön”
a temp lom ker tet. A kö zel ben la kó
kis gye re kes csa lá dok is fel fe dez ték az
új le he tő sé get, így a ját szó tér nek már
törzs ven dé gei van nak. Egé szen más
for má ban zaj lott le jú ni us vé gén a ha -
gyo má nyos gye rek tá bor is az új já té -
kok kal. 

So kan ér tet ték meg, él ték át Né -
meth Zol tán ál dó sza va it, ame lye ket
a ját szó tér ava tá son mon dott: „Is ten

ál dá sa le gyen ezen a ját szó té ren! Le -
gyen az éden kert je itt a bel vá ros szí -
vé ben! Le gyen a gyer me kek örö mé -
re, fel nőt tek fel üdü lé sé re, a gyü le ke -
zet kö zös sé gé nek épü lé sé re. Is ten
vi gyá zó sze me nyu god jék a gyer -
me ke ken itt já ték köz ben, és ál dá sa
kí sér je őket a ke rí té sen kí vül is. Ad -
ja Is ten, hogy meg ta lál ják itt ki csik és
na gyok, öre gek és fi a ta lok tes tük nek,
lel kük nek a bé kes sé get! Ámen.”

g Dr. Sra mó And rás

Egy ját szó tér ava tás em lé ké re
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Akik sze ret nek jó le ve gőn, ren de zett
park ban sé tál ni, gyö nyör köd ni a szí -
nek ben, for mák ban, érez ni a vi rá gok
il la tát, azok bi zo nyá ra jár tak már Vác -
rá tó ton, az ar bo ré tum ban. Ha még is
ki ma radt vol na ed dig, al ka lom ad tán
ok vet le nül aján lott pó tol ni a mu lasz -
tást. Bu da pest ről negy ven per ces ké -
nyel mes au tó zás sal le het el ér ni a 2A
au tó út fe lől, de vas úton vagy au tó -
busszal is könnyen meg kö ze lít he tő. 

A je len leg a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ku ta tá si he lye ként is mű -
kö dő park ala pí tá sá nak idő pont ja
ho mály ba vész. Az azon ban biz tos,
hogy el ső em lí té se a 19. szá zad el ső
har ma dá ból szár ma zik, s a kor szo -
ká sa sze rint az an gol kert épí té si ha -
gyo má nyok nak meg fe le lő en, a ro -
man ti ka je gyé ben szü le tett.

Esős idő ben kel tünk út ra, bíz va az
idő jobb ra for du lá sá ban. Azon ban
csa lat koz nunk kel lett, így sze mer ké -
lő eső ben vág tunk ne ki a sé tá nak.
S iga zán sze ren cse, hogy nem min -
dig úgy ala kul nak a dol gok, ahogy
sze ret nénk. A fris sen ön tö zött nö vé -
nyek har ma tos sá ga, a por tól meg tisz -
tí tott szir mo kon rin ga tó zó eső csep -
pek olyan szín pom pás lát ványt va rá -
zsol tak elénk, ame lyért ér de mes volt
vál lal ni a ka bá tos sé tá lást. Hi szen
nem csak a szo ká sos ta va szi szir mok
tar kál lot tak, de üdé vé vált a nö vé nyek
szá ra, tör zse, le ve le is.

A kert szám ta lan lát ni va lót rejt.
Sé tán kat a nagy rét és a ku ta tó in té -
zet köz pon ti épü le te mel lett el ha lad -
va kezd jük. Mi vel az ar bo ré tum ban
több tó, pa tak ta lál ha tó, így csak nem
min dig va la mi lyen víz mel lett vagy
ép pen raj ta ke resz tül ve zet az út. El -
ső ál lo má sunk az üveg ház, ahol az

egyik leg na gyobb ha zai dísz nö vény -
gyűj te mény ta lál ha tó. Tró pu si rit ka -
sá gok kal, em ber mé re tű le ve lek kel

ta lál koz ha tunk. A kö vet ke ző cél az
egész park ra jel lem ző szen ti men tá -
lis han gu la tot leg ta lá lób ban ki fe je -
ző, a lo vag kort idé ző épí tett ro -
mok. Egé szen biz tos, hogy nem
akad gyer mek, aki ké tel ked ne ben -
ne: még ma is itt szok tak ta lál koz -
ni éj sza kán ként a lo va gok szí vük
höl gyé vel. In nen egy íves hí don ki -

csiny szi get re ér he tünk, amely ked -
velt fo tóz ko dó hely szí ne es kü vői
pá rok nak. 

Vissza tér ve fel ke res het jük az er dé -
lyi ácsok mun ká ját di csé rő, va ló ság hű -
en meg épí tett, ám nem mű kö dő ví zi -
mal mot. Nem messze tő le bar lan got
idé ző alag út ve zet az úgy ne ve zett szik -
lás tó hoz, amely me se be li táj ként tá rul
elénk. Egy rö vid, jól ki épí tett emel ke -
dőn fel ka pasz kod va fe lül ről is meg -
szem lél het jük. Ez után fás, li ge tes te rü -

le ten ha la dunk ke resz tül, míg el nem
ér jük a vi rá gos ker tet. Szak em ber le gyen
a tal pán, aki va la mennyi nö vényt fel -

is me ri. Nem so ká ra a szik la ker ti gyűj -
te mény hez érünk, amely be be lép ni
ugyan nem sza bad, ám kör be sé tál va jól
szem ügy re ve he tő. Le eresz ked ve
vissza té rünk a nagy tó túl part já ra, sőt
akár be is sé tál ha tunk a csak nem a kö -
ze pé ig be nyú ló fél szi get re. 

Más fél órás sé tánk vé ge előtt min -
den kép pen ér de mes fel ke res ni a

rend szer ta ni nö vény gyűj te ményt,
ahol sza bá lyos el ren de zés ben, tu -
do má nyos igé nyes ség gel és cél ból ül -
te tett nö vé nyek ré gi bio ló gia órá kat
idéz nek a la i kus lá to ga tó ban. Ugyan -
itt te kint he tő meg a gyógy- és fű szer -
nö vény-be mu ta tó is. 

Ki fe lé me net a fő út mel let ti kis
park ban ró zsák kap tak he lyet. A fel -
hők mö gül köz ben elő bújt nap él te -
tő su ga rai szin te ki szív ták a szín pom -
pás szir mok ból a bó dí tó il la tot.

A vác rá tó ti bo ta ni kus kert kü lön
ér de kes ség gel is szol gál, el ső sor ban
is ko lá sok ré szé re. A be já rat mel let ti
úgy ne ve zett Ber ke nye ház ban lát ha -
tó ki ál lí tás a gyer me kek kör nye zet -
tu da tos ma ga tar tás ra ne ve lé sé nek
szol gá la tá ban áll, itt is mer ked het nek
az élő vi lág sok szí nű sé gé vel, vagy
pél dá ul meg tud hat ják, mit je lent a
kör nye ze ti krí zis.

A park ban min de nütt rend és
tisz ta ság van, ami már ön ma gá ban is
meg nyug tat ja a sze met, vi dá mít ja a
lel ket. Jól kar ban tar tott uta kon köz -
le ked he tünk, de azért a ma gas sar kú
ci pő nem ide á lis vi se let. A sű rűn el -
he lye zett pa do kon meg pi hen het nek
a lá to ga tók, hogy út ju kat foly tat va az -
tán min den ki fel fe dez hes se a sa ját
ma ga ar bo ré tu mát, te rem tett vi lá -
gunk e ki csiny hét köz na pi cso dá ját.

Az ar bo ré tum mun ka tár sai cso -
por tok nak szí ve sen biz to sí ta nak ide -
gen ve ze tést, eh hez azon ban elő ze te -
sen be kell je lent kez ni. Lá to ga tás
előtt te hát ér de mes fel ke res ni hon -
lap ju kat (www.bot kert.hu) vagy a
28/360-122-es te le fon szá mon ér -
dek lőd ni a nyit va tar tás ról, a be lé pő -
dí jak ról.

g Gyar ma ti Gá bor

K I r Án dU ló G y Ü le K e Z e TeK fI G yel mÉ Be!

Sé ta a vác rá tó ti bo ta ni kus kert ben

• Hor váth né Ku pai Éva (győ ri ok ta -
tá si köz pont; Ko vács Ág nes,
OKTV1, rajz és vi zu á lis kul tú ra, 10.)

• Tóth Lász ló né Weisz Zsu zsan na
(Ber zse nyi-lí ce um, Sop ron; Hor -
váth Zsu zsan na és Elek Gab ri el la,
OSZTV2, egész ség ügyi szak ma -
cso port, 1. és 3.)

• Tót fa lu si Pé ter (nyír egy há zi gim -
ná zi um; Csen ge ri Bé la, OKTV, fi zi -
ka, 4.)

• Wild né Vin c ze pap Má ria (Ber zse -
nyi-lí ce um, Sop ron; Hor váth Li li,
OÁTV3, né met nem ze ti sé gi nép is -
me ret, 5.)

• Ko zák Vi o la (Ber zse nyi-lí ce um,
Sop ron; Hal ler Esz ter, OKTV, né met
nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, 6.)

• Dro b i na And rea (Ber zse nyi-lí ce um,
Sop ron; En gel mann No el, OÁTV,
né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da -
lom, 5.)

• Lang Krisz ti án (Ber zse nyi-lí ce um,
Sop ron; Sza kács Ivett, OKTV, né -
met nyelv, II. ka te gó ria, 5.)

• Dr. Ka tz Sán dor (bony há di gim ná -
zi um; Csé ke Ba lázs és Lamm Éva,
OKTV, ma te ma ti ka, 2. és 4.)

• Si mon né Krum Esz ter (bony há di
gim ná zi um; Lamm Éva, OKTV,
ma te ma ti ka, 4.)

• Vá ro si An na (bony há di gim ná zi um;
Lamm Éva, OKTV, ma te ma ti ka, 4.)

• Ju hász né Ku rucz Edit (szar va si
Ben ka Gyu la ál ta lá nos is ko la; Ju hász
Ba lázs; Var ga Ta más or szá gos ma -
te ma ti ka ver seny, ma te ma ti ka, 8.)

1OKTV: or szá gos kö zép is ko lai ta nul -
má nyi ver seny

2OSZTV: or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver seny

3OÁTV: or szá gos ál ta lá nos is ko lai ta -
nul má nyi ver seny

Díjazott pedagógusok
b Azevangélikuspedagógusokjúnius29.ésjúlius1.közöttmegrendezett
országoskonferenciájánmunkájukelismerésekéntdíjatvehettekátKá-
kayIstván országosirodaigazgatótólazokatanárok,akiknekadiákjai
eredményesenszerepeltek–azelsőtízhelyvalamelyikénvégeztek–a
különféleországostantárgyiversenyeken.Azalábbiakbanazelismerés-
benrészesültpedagógusokésazáltalukfelkészítettdiákoknevétkö-
zöljük.Aversenymegnevezésemellettazelérthelyezésolvasható.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Lk 5,1–11; 1Móz 12,1–4a. Alapige: ApCsel 4,32–35. Énekek: 467., 284.

I.,Bécsikaputérde. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.)
D. Szebik Imre; du. 6. Balicza Iván; II.,Hűvösvölgyiút193.,Fébéde. 10. Veperdi Zoltán; II.,
Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10.
(úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de. 10. Fülöp Attila;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.
36–38.de. 10.  Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4.de. 9.  Solymár
Péter Tamás; V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6.
Balog Eszter; VII.,Városligetifasor17.de. háromnegyed 10. (angol) Aradi György;  11. (úrv.)
Aradi György; VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó
Bertalan;  IX.,Gátutcaikatolikustemplomde. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolna
u.14. de. fél 11. Benkóczy Péter;  Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté;
de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté du. 6. Missura Tibor; XI.,Németvölgyiút138.de. 9. Missura Tibor;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre;  Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; XIII.,KassákLajosu.22.de. 10.  Kendeh
György; Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14.de. fél
10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10. Bátovszky Gábor;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Batthyány
Blatniczky János; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy,XVII.,
Tessediktérde. 9. Nagyné  Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de. fél 11.  Nagyné
Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de. 9.  Eszlényi Ákos; Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de. 11. Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10.  Hulej Enikő;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)de. 8.  Hulej Enikő; Kispest,
XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8.  Széll Bulcsú;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.  Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél
11.  Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.de. 10. Solymár Gábor; Budaörs,Szabadság
út75.de. 10.  Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom)du. 2.;Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. dr. Lackner Pál.

Istentiszteleti rend • 2009. július 12.

Alsódörgicse de. 11.; Balatonakali du. 2.; Balatonaliga (aClubAliga területén levő
reformátustemplom)du. 6.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglárde. 11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonföldvár (városháza) du. 2.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus templom) du. 3.; Balatonszárszó
(evangélikusüdülő)de. 9. ; Balatonszemes de. fél 10.; Balatonszepezd de. 9.; Hévíz du.
fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Szentantalfa de. háromnegyed 10.;
Tapolca de. fél 9.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.

némEt nyElvű istEntisztElEtEk
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2009. július 5. – Balaton

A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra jú li us 11-én
12 órakor kez dő dő adá sá nak cí me: Ha tár nyi tás ’89. Ha -

zánk új ko ri tör té ne té hez és a rend szer vál tás hoz, va la mint Né met or szág
új ra egye sí té sé hez hoz zá tar to zik az 1989 nya rán tör tént oszt rák–ma gyar
ha tár nyi tás, amely sok em ber sza bad ság irán ti vá gyá nak, ál má nak
meg va ló su lá sá hoz ve ze tett. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a Ba jor Evan gé li kus Egy ház
er re a tör té nel mi ese mé ny re, va la mint a pán eu ró pai pik nik re em lé ke -
zett jú li us 3–5. kö zött Sop ron ban. Szer kesz tő-ri por ter: Er hardt Ágos ton.
Ren de ző: Hor váth Ta más.

h i r d e t é s

Meghívó
Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 18-án 10 óra 30 perc kor a szé kes -
fe hér vá ri evan gé li kus temp lom ban (Szek fű Gy. u. 1.) Itt zés Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel. Sze -
re tet tel hí vom Önt és csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az ezt kö ve -
tő sze re tet ven dég ség re a Cisz ter ci Szent Ist ván Gim ná zi um ba (Jó kai u. 20.)

Pet hő Ju dit

h i r d e t é s

„Nyi tott aj tót ad tam eléd…”
A pusz ta föld vá ri evan gé li kus gyü le ke zet sze re tet tel vár min den kit a nyi -
tott temp lom éj sza ká já ra jú li us 24-én, pén te ken es te temp lo má ba.

A prog ram: 18 óra: Nyí lik a temp lom – já té kok gye re kek nek és fel nőt -
tek nek • 19 óra: Az Im má nu el ze ne kar kon cert je • 20 óra: Könnyű ze nés
in ter ak tív is ten tisz te let, igét hir det Nagy Zol tán bé kés csa bai lel kész • 21:10:
„Kis éji ze ne” – Al föl di Csa bami ni-or go na kon cert je • 21:45: Meg le pe tés-
film ve títés • 23:30: Gyer tya fé nyes es ti áhí tat, éj sza kai ál dás • 21 órá tól fo -
lya ma to san: „Adós ság spi rál” – gon do lat ös vény a temp lom to rony ban.

Egész es te: Bo da Zsu zsa ki ál lí tá sa Észak-Ír or szág ban ké szült fo tó i ból;
„Ká vé ház a nyi tott temp lom hoz” (ha rap ni va ló és fris sí tő).

A be lé pés in gye nes, jó szí vű ado má nyo kat kö szö net tel el fo ga dunk.
A prog ram blog ja: http://nyi tot taj to.blo gol.hu

h i r d e t é s

Meg je lent a Stu dia Theo log i ca Deb re ci nen sis nek, a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem teo ló gi ai szak fo lyó ira tá nak leg újabb, 2009/1. szá -
ma, mely a Bib lia éve kap csán ren de zett tu do má nyos szim pó zi um elő adá -
sa it ad ja köz re szer kesz tett vál to zat ban. A fo lyó irat fél éven ként je le nik meg;
meg ren de lé se iránt a rek to ri hi va tal ban le het ér dek lőd ni: rek to ri@dr he.hu,
tel.:52/516-820. A ko ráb bi szá mok tar tal má ról és nem zet kö zi vissz hang já -
ról a www.dr he.hu hon la pon, a Tu do má nyos életme nü alatt le het ol vas ni.

h i r d e t é s

Meg hí vó
A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság és az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet au gusz tus 23–25. kö zött or go na kur -
zust ren dez Fó ton (Ber da J. u. 3.), me lyen be mu tat ják a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze ne Tan -
szé ké nek Or ga num Offi ci ans (Ré gi né met mes te rek) cí mű ki ad vá nyát. A prog ram ra min den fe le ke zet egy ház -
ze né sze it hív juk és vár juk.

Je lent ke zés: kan tor ke p zo@cit ro mail.hu, a kot ta meg ren de lé sé vel (után vét tel 1800 Ft).
Tün tes sék fel a rész vé tel mód ját, ide jét; az igé nyelt szál lást, el lá tást; a pos tá zá si cí met! Ha tár idő: jú li us 27.

Ez után a ki ad ványt pos táz zuk. Az ak tív részt ve vők 3–5 mű vet vá lassza nak ki és ta nul ja nak meg. A da ra bok cí -
mét kér jük au gusz tus 10-ig a fen ti cím re vissza kül de ni.Rész vé te li díj nincs, a kur zus in gye nes. Szál lás és el lá -
tás kor lá to zott szám ban: 3600 Ft. Rész le tes in for má ci ók: http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu.

h i r d e t é s

Van egy fa lu – fe hér fa lú / Temp lom
van a kö ze pé ben. / Né kem az a ki -
csiny ha za / Leg ked ve sebb me ne dé -
kem. / Csend sze re tő, szán tó-ve tő, /
Egy sze rű nép la kik ben ne – / Ba ja
bár száz, so sem lár máz –  / Rá bíz -
za a jó Is ten re…

(Gyó ni Gé za)

Ha tér ké pen ke res sük ezt a fa lut, már
nem ta lál ha tó. Át ala kult e táj. De itt
la kott Áchim Mi hály, az evan gé li kus
gyü le ke zet lel ké sze, és itt ne vel te fel
gyer me ke it, kö zöt tük Gé zát. Gyón
irán ti sze re te te ne me sí tet te oly szép -
pé ezt a he lyet, hogy Áchim Gé za ké -
sőbb fel vet te szü lő fa lu ja ne vét, és az
el ső vi lág há bo rú bor zal ma it már
Gyó ni Gé za né ven éne kel te meg. A
lel kész apa ál tal erő sza ko san ma gya -
ro sí tott tót gyü le ke zet a mai na pig
hű sé ge sen őr zi agyon hall ga tott köl -
tő je em lé két.

Szü le té sé nek száz hu szon ötö dik
év for du ló ján együtt em lé kez tünk az
ál ta lá nos is ko la, a nyug dí jas klub, a
vá ros ve ze tés és a gyü le ke zet kép vi -
se lő i vel, tag ja i val. A va sár nap dél előt ti
is ten tisz te let után Gyóni Géza szü -
lő há zán – amely a mai na pig a gyü -
le ke zet pa ró ki á ja – el he lye zett em lék -
táb lá nál tar tot tunk ko szo rú zást. A
vá ros kép vi se lő tes tü le te el ha tá roz ta,
hogy eb ben az év ben szob rot is ál lít
a köl tő nek. Az egész ala kos szo bor a
Ke gye le ti park ban fog he lyet kap ni,
az el ső vi lág há bo rús ál do za tok em -
lék he lye kö ze lé ben, és az őszi gyó ni
na pok ra ké szül el.

Ven dé günk is ér ke zett Mu rá nyi
Lász ló szer kesz tő-ri por ter és fe le sé -
ge sze mé lyé ben. Nagy sze re tet tel
fo gad ta őket a gyü le ke zet, hi szen
még so kan van nak, akik a har min cas
évek ben együtt jár tak óvo dá ba, is ko -
lá ba a Mu rá nyi gye re kek kel.

A jó ízű ebéd el fo gyasz tá sa utá n

kel le mes be szél ge tés sel telt az idő a
dél utá ni iro dal mi mű sor kez de té ig.
Ek kor is mét szé pen meg telt a temp -
lom. A ver scsokrot Mu rá nyi Lász ló
az éle tét oly mé lyen érin tő két köl tő,
Pe tő fi és Gyó ni mű ve i ből ál lí tot ta
össze. Hi szen Gyón ról Kis kő rös re he -
lyez ték át Mu rá nyi György lel készt
csa lád já val együtt an nak ide jén. Ezért
a kö tő dés a két köl tő höz. 

Pe tő fi szü lő föld- és ha za sze re te tét

nem szük sé ges kü lön ki emel ni, Gyó -
ni Gé za szü lő föld sze re te té ről a Van egy
fa lu cí mű ver se vi szont gyö nyö rű en
vall. Ahogy rá éb redt a há bo rú igaz ság -
ta lan sá gá ra, em ber te len sé gé re, sor ban
szü let tek ha za fi as, bé két áhí tó ver sei,
me lyek a mai na pig ak tu á lis üze ne tet
hor doz nak. Ezért lett Gyó ni Gé za az
el ső vi lág há bo rú köl tő je. 

Nem könnyű eze ket a ver se ket el -
mon da ni, Mu rá nyi Lász ló még is
olyan hi te le sen sza val ta őket, mint -
ha csak el me sél né ne künk, mi tör tént
a há bo rú ban, a fog ság ban. A hon vágy
gyöt rel mét ma gunk is át érez het tük
ezen a bo ron gós dél utá non. 

Az elő adás után kö tet len be szél -
ge tés ala kult ki a gyü le ke ze ti te -
rem ben, egy kis ven dég lá tás ke re té -
ben. Köz ben szó ba ke rült Mu rá nyi
Lász ló édes ap já nak le ve le zé se, mun -
ká ja. Lász ló Mi lán, gyü le ke ze tünk
lel ké sze meg mu tat ta a ré gi ira to kat
ven dé günk nek. Si ke rült meg le pe -
tést okoz ni! Mu rá nyi Lász ló sok
min dent nem tu dott édes ap ja éle té -
nek er ről a sze le té ről. Meg ha tód va
és bol do gan kö szön te meg, hogy a
gyü le ke zet őr zi eze ket az ira to kat. Jó
ér zés töl töt te el, lát va, hogy nem fe -
lejt jük el a múl tat. 

Gyó ni Gé za szü le té sé nek és ha lá -
lá nak nap ja ugyan az: jú ni us 25. Gyü -
le ke ze tünk min den év ben meg em -
lé ke zik er ről a nap ról a hoz zá kö ze -
lebb eső va sár na pon. Vá runk jö vő -
re is min den vers sze re tő evan gé li kus
test vért!
g Rap csák né Har mincz Ka ro lin

Gyó ni Gé zára emlékeztek
szülőfalujában

Gyó ni Gé za portréja

A veszp ré mi evan gé li kus gyü le ke zet
csa lá di nap ja ha gyo mány. Im már
ne gye dik al ka lom mal vár ták a kö zel -
múlt ban a csa lá do kat a Ba la ton part -
já ra. A gyü le ke ze ti na pot ez út tal
nem az al má di temp lom kert jé ben,
ha nem „bib li kus hely szí nen”, köz -
vet le nül a tó part ján ren dez ték, Be -
recz ky Gyu la fel ügye lő meg hí vá sá ra
a sport hor gász-egye sü let ví zi te le -
pén. 
Isó Zol tán áhí ta ta után Sze ve ré nyi

Já nos or szá gos misszi ói lel kész A
21.  szá zad  egy há za cím mel tar tott
elő adást. Az el múlt évek ben, év ti ze -
dek ben min den meg vál to zott. Ér te -
nünk kell a kor nyel vét, nem csak a
szak rá lis he lye ket lá to gat ni. Az örök
ér té ke ket tar ta nunk kell, él ni be lő lük,
de a mai kor ban ér tel mez ni és ak tu -
a li zál ni kell őket – szö gez te le. Nin -
cse nek sab lo nok, Is ten sok fé le mó -
don, sok fé le he lyen mű kö dik, a ke -
resz tény ség nem egyen lő csu pán a
temp lom ba já rás sal. A gyü le ke ze tek -
nek át kell ala kul ni uk, nem kö zön ség -
gé, de kö zös ség gé kell vál nia, egy más -
ra oda fi gye lő, csa lá di kö zös ség gé.
Va la mennyi ünk nek Is ten élő igé jé re

van szük sé günk – ál la pí tot ta meg a
misszi ói lel kész –, az egy há zat csak
Is ten tud ja meg tar ta ni, meg se gí te ni. 

A részt ve vők ez után több cso -
port ban imád sá got, a gyü le ke zet be
hí vo ga tó jel szót ír tak, a nap té má já -
hoz il lő szim bó lu mo kat (tó, víz, ha -

jó, ke reszt) szer kesz tet tek, raj zol -
tak. Dél után a kö tet len együtt lé té volt
a fő sze rep: a ki csik ját szot tak, lab dáz -
tak, a fel nőt tek be szél get tek, aki nek
ked ve volt, a Ba la to non is csó na káz -
ha tott. 

g B. E.

Ér te ni kell a kor nyel vét
Gyü le ke ze ti nap Ba la ton al má di ban
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Műsorajánló

Rát Má tyás cím mel jú li us 12-én,
va sár nap 10 órai kez det tel a Ma -
gyar Te le ví zi ó ban, az m1-en a
Ma gyar Hír mon dó in dí tó já ról, a
ma gyar nyel vű új ság írás aty já ról,
győ ri evan gé li kus lel kész ről lát ha -
tunk meg em lé ke zést szü le té sé nek
év for du ló ján. 

Rát Má tyás ról a mű sor ban
Ke ve há zi  Lász ló egy ház tör té -
nész be szél. 

Az adást az nap dél után az
m2-n 13.40-kor meg is mét lik. 

h i r d e t é s
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Elég a ko moly ság ból, elég a Ha csak
ko mo lyan át nem gon dol juk so ro zat -
ból! Itt az ide je, hogy könnyed nyá -
ri té má val fog lal koz zunk. La zít sunk,
utaz zunk, él vez zük a nyár örö me it!
Mi le het most fon to sabb an nál, mint
hogy fel sza ba dul junk az év köz ben
ránk ne he ze dő ter hek alól, és iga zán
ki pi hen jük ma gun kat?

A ki kap cso ló dás nál ta lán csak az
fon to sabb, hogy nya ra lás köz ben se
ve szít sük el hi tün ket, ön azo nos sá -
gun kat, er köl csi ér zé kün ket. Igen, eb -
be sze rin tem az is be le tar to zik, hogy
mi köz ben él vez zük a ter mé szet szép -
sé ge it, ne te gyük tönk re. 

Nem csak ar ról van szó, hogy ne
do bál juk el a sze me tet a ten ger par -
ton. A Tu da tos Vá sár ló cí mű ma ga -
zin leg utób bi szá ma az uta zá sok kal
fog lal ko zik. Mind járt az el ső ol da la -
kon né hány adat tal bi zo nyít ják, hogy
a tu riz mus a vi lá gon az egyik leg gyor -
sab ban fej lő dő szol gál ta tás. Csak
Eu ró pá ban ti zen két mil lió em ber dol -
go zik a tu riz mus ban, ami a la kos ság
3,4 szá za lé kát je len ti. Tu dunk olyan
or szá gok ról, ame lyek nek a la kos sá -
ga szin te tel jes egé szé ben a tu riz mus -
ból él. A nem zet kö zi tu ris ták szá ma
a vi lá gon 1950 óta hu szon nyolc szo -
ro sá ra nőtt, má ra el ér te a hét száz mil -
li ót. Az elő re jel zé sek sze rint 2020-
ban 1,6 mil li árd em ber in dul majd
kül föld re nya ral ni. De hogy fog ja
ezt ki bír ni a Föld?

Az Üze net az Ara rát ról ro vat ol -
va só i nak nem kell ma gya ráz nom az
öko ló gi a i láb nyom-szá mí tás lé nye -
gét. Aki el mu lasz tot ta vol na a ko ráb -
bi cik ke ket, an nak ked vé ért most
csak annyit: egy olyan mé rő szám ról
van szó, amely meg mu tat ja, hogy
élet mó dunk fenn tar tá sá hoz – be le -
ért ve a ki bo csá tott szén-di o xid meg -
kö té sét – mek ko ra föld te rü let re van
szük ség. Egy an gol fel mé rés sze rint,
ha egy lon do ni pol gár Cip ru son nya -
ral két he tet, ak kor ez alatt el hasz nál -
ja az egész év re ne ki ju tó öko ló gi ai
láb nyom fe lét. Kép zel jék el, hogy
em be rünk nek mi lyen asz ké ta élet -
mó dot kel le ne él nie a ma ra dék öt ven
hé ten, hogy összes sé gé ben ne ter hel -
je túl a Föl det! Pe dig ha son ló nya ra -
lás ra ma már Ma gyar or szág ról is
so kan in dul nak. 

De mi ért ilyen nagy a tu ris ták
öko ló gi ai láb nyo ma? A több ség nya -
ra lás ide jén töb bet fo gyaszt, és több
hul la dé kot ter mel, va ló szí nű leg na -
gyobb a lég kon di ci o ná lás ból adó dó
szennye zés, mint ott hon, de mind -
ezek el tör pül nek az uta zás kör nye ze ti
ter hei mel lett.

Ha az em ber en ged az ol csó re pü -
lő já ra tok csá bí tá sá nak, és re pül mond -
juk ezer öt száz ki lo mé tert Spa nyol or -
szág föld kö zi-ten ge ri part já ra, ak kor
eh hez nagy já ból a sa ját test sú lyá nak
meg fe le lő ke ro zint kell el éget ni. Ez ak -
kor igaz, ha a re pü lő gép tel jes ki hasz -

nált ság gal mű kö dik. Ha vi szont nem
ad tak el min den je gyet, ak kor egy
utas ra na gyobb fo gyasz tás jut. Egy
ilyen re pü lő út so rán uta son ként 518
ki lo gramm szén-di o xid nak meg fe le -
lő ká ros anyag ke rül a le ve gő be. 

A glo bá lis ég haj lat vál to zás kö vet -
kez mé nye it ugye már nem kell ma -
gya ráz nom? Nap ról nap ra job ban
ért jük, hogy nem csak tá vo li gleccse -

rek ről és je ges med vék ről van szó, de
vi lág szer te egy re sú lyo sabb gon dok -
ról, itt Ma gyar or szá gon pél dá ul
hosszú aszá lyos idő szak után le zú du -
ló, ko moly ká ro kat oko zó fel hő sza ka -
dá sok ról. A re pü lés kör nye zet ká ro sí -
tá sa pe dig nem kor lá to zó dik az üveg -
ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá ra. Tu -
dó sok elő re jel zé sei sze rint 2015-re az
éves ózon ré teg-ká ro so dás fe lét a lé -
gi köz le ke dés okoz za majd. Ez pe dig
egy re erő tel je sebb ult ra ibo lya su gár -
zás sal, kö vet ke zés kép pen a bőr rá kos
be te gek szá má nak nö ve ke dé sé vel jár.

Akik nem sze ret né nek le mon da -
ni a re pü lés ről, időn ként elő húz zák
azt az ér vet, hogy ez vé gül is a tö meg -
köz le ke dés egy faj tá ja, a re pü lő fel -
száll ve lem vagy nél kü lem, a szennye -
zés nem raj tam mú lik. Az el múlt hó -
na pok já rat meg szün te té sei vá laszt
ad tak er re a fel ve tés re. Ha je len tő sen
csök ken az uta sok szá ma, ke ve sebb
gép fog re pül ni.

Ma gyar or szá gon az el múlt év gaz -

da sá gi vissza esé sé től el te kint ve nem
ez a ten den cia ér vé nye sül. Míg a vas -
füg göny idő sza ká ban Ma gyar or szág -
ról a re pü lő gé pek uta sa i nak több sé ge
üz le ti (vál la la ti) út ra in dult, ma az uta -
sok több mint nyolc van szá za lé ka
tu ris ta. A re pü lő je gyek arány ta la nul
ol csók, az ár egy ál ta lán nem tar tal -
maz za a kör nye zet ter he lés költ sé ge -
it. A ke ro zint nem ter he lik ugyan azok
az adó ter hek, mint a ben zint, pe dig az
au tó sok sem fi ze tik meg azo kat a ká -
ro kat, ame lye ket az em be ri egész ség -
ben és az élő vi lág ban okoz nak. 

Min dig azt hang sú lyo zom, hogy ne
búj junk ki az egyé ni fe le lős ség alól, de
most nem hall gat ha tom el: a Föld
egyik leg na gyobb pusz tí tó ja, a lé gi
köz le ke dés igény be vé te le sze rin tem is

csak ak kor fog vissza es ni, ha a re pü -
lés ára több szö rö sé re nő. 

Az au tó zás kör nye zet pusz tí tá sa
alig ki sebb, mint a re pü lé sé. Min den -
ki tud ja, hogy kör nye ze ti szem pont -
ból sok kal elő nyö sebb, ha a vo na tot
vá laszt juk. De a leg fon to sabb, hogy
ne utaz zunk fö lös le ge sen!

Ma gyar or szá gon a tár sa da lom -
nak kö rül be lül egy ha to da en ged he ti
meg ma gá nak, hogy úti célt vá -
lasszon. A több ség egy sze rű en nem
nya ral, és ez nem jó így. Sze ret nék
olyan or szág ban él ni, ahol nyá ron
min den ki meg en ged he ti ma gá nak,
hogy fel fe dez ze az or szá got, ki rán dul -
jon, meg is mer je az ér té ke ket. Az
er dei if jú sá gi tá bo rok, a ke rék pár tú -
rák, idő seb bek nek a szár szói vagy
rév fü lö pi nya ra lá sok vagy az er dé lyi
au tó bu szos gyü le ke ze ti ki rán du lá sok
az öko tu riz mus szi go rú fel té te le i nek
is meg fe lel nek. Vá lasszuk eze ket,
büsz kén, (kör nye zet)tu da to san!

g Ga dó György Pál

Hur rá, nya ra lunk!
ÜZ eneT aZ ar ar ÁTról

Rovatgazda: Kézdy Edit
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a sze re tet ve lünk ma rad
Po nicsán Er zsé bet lel kész nő jú ni us 28-án bú csú-is ten tisz te le tét tar tot ta Tót -
kom ló son és Me ző he gye sen. Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni azt a más fél
évet, me lyet köz tünk töl tött. Kö szön jük, hogy Jé zus sze líd sze mét meg mu -
tat ta ne künk, s va la mennyi ünk ben tu da to sí tot ta, hogy az Úr va ló ban cso -
dá san mű kö dik.

Fi a ta lok és idő sek egy aránt a szí vünk be zár tuk, hisz ige hir de té sei örök -
re ve lünk ma rad nak. Lel ké sze és lel ki tár sa volt a gyü le ke ze tek nek, s re mél -
jük, ugyan ezt ér zik majd Rá kos pa lo tán is a test vé rek.

Is ten ál dá sát kér jük to váb bi szol gá la tá hoz, hogy le gyen ere je min dig a sze -
re tet fon tos sá gát hir det ni. „Sen ki nek se tar toz za tok sem mi vel, csak az zal, hogy
egy mást sze res sé tek; mert aki a má si kat sze re ti, be töl töt te a tör vényt.” (Róm 13,8)

A tót kom ló si és me ző he gye si gyü le ke zet ne vé ben
Wág nEr Sán dor (Tót kom lós)

a rozs nyói evan gé li kus Ke res ke del mi Is ko la nö ven dé -
ke i nek hat van öt éves érett sé gi ta lál ko zó ja
A nap is ki sü tött jú ni us 27-én dél előtt, ami kor egy ko ri is ko lánk ban az 1943/44.
tan év ben érett sé gi zett le ány- és fiú osz tály hat van öt éves ta lál ko zó já ra
össze jö het tünk. A ju bi lá ló öreg di á kok mel lett – a be vett szo ká sok nak
meg fe le lő en – most is ott vol tak az is ko la el ső érett sé gi ző in kí vül azok is, akik
ta nul má nya i kat már nem fe jez het ték be a ré gi is ko lá ban.

Tan ter münk ben a ju bi lá lók érett sé gi tab ló já val, üd vöz lés ként Wass Al bert
ver sé nek elő adá sá val, a táb lán pe dig Ady Üze net egy ko ri is ko lám ba cí mű köl -
te mé nyé nek utol só vers sza ká val vár tak ben nün ket. Meg em lé ke zé sünk kez -
de te ként ju bi lá ló le ány di ák tár sunk Re mé nyik Sán dor Temp lom és is ko la cí -
mű ver sét sza val ta el.

A ju bi lá lók há lás szív vel, tisz te let tel szól tak zö mük ben fi a tal, lel kes ok ta -
tó ik ról, akik nem csak lel ki is me re te sen ta ní tot tak, ha nem sze re tet tel ne vel -
ték is a vá ros ból, a kör nyé ké ről, az or szág messzi tá ja i ról szár ma zó, kü lön -
bö ző (ma gyar, szlo vák, né met) anya nyel vű fi a ta lo kat. Tol má csol tuk az is ko -
la ki lenc ven öt éves ma gyar ta ná rá nak hosszabb írá sát, amely nek köz pon ti gon -
do la ta a ma gyar–szlo vák meg bé ké lés. Ta ná ra ink gyak ran ve zet ték, el kí sér -
ték a ki rán du ló di á ko kat a ter mé sze ti szép ség ben gaz dag kör nyék re – Po -
zsá ló, Szád elői-völgy, Szi li cei-fenn sík – meg a mű em lé ki he lyek re: krasz na -
hor kai vár a mau zó le um mal, a bet lé ri kas tély stb. 

A ta lál ko zó ke re té ben be tér tünk a to rony nél kü li evan gé li kus temp lom -
ba, ahol saj nos nincs ma gyar nyel vű lel kész. Meg ko szo rúz tuk is ko lánk bel -
ső ud va rá nak fa lán lé vő em lék táb lán kat, majd a vá ro si mú ze um előt ti té ren
fel ál lí tott Kos suth-szob rot is. Itt öröm volt lát ni a nagy szá mú ma gyar or szá -
gi fel ira tú ko szo rút is.

A meg em lé ke zést kö ve tő kö zös ebé den a vá ros ré szé ről új ból szí ves sza -
vak kal kö szön töt tek ben nün ket. A jó han gu lat ban elköltött ebéd előtt a Re -
mé nyik-ver set sza va ló di ák tár sunk Ady em lí tett köl te mé nyét is el mond ta.
A ba rá ti be szél ge té se ken fel élesz tet tük ked ves em lé ke in ket. Ar ra biz tat tuk
az oda át ia kat: ha nem is a mos ta ni ke re tek kö zött, ki sebb kö zös sé gek ben
őriz zék mind azt, amit is ko lánk tól, a vá ros tól – ahol sze ret ték a di á ko kat –
kap tunk. 

Bú csú zá sul töb ben meg te kin tet tük a vá ros ré gi ké pét őr ző Fő tér egyik mű -
em lék épü le te fa lán lé vő em lék táb lát, ame lyen ma gya rul és szlo vá kul ol vas -
ha tók Pe tő fi so rai: „Rozs nyó ma gas, me re dek he gyek kö zött, völgy ben fek -
szik, mint az ala mizs na kraj cár a kol dus ka lap já ban.”

Dr. Kál do si Ru dolf (Bu da pest)

Zsol tá rok – fo tó pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge fo tó pá lyá za tot hir det Zsol tá rok cím -
mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag a Bib lia bár mely zsol tár ver sé hez kap -
cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb öt fo tót küld het be. Mi ni mum 1600
× 1200 pi xel mé re tű di gi tá lis fo tó kat vá runk.

A be kül dé si ha tár idő: 2009. au gusz tus 3., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem
jel igés. Az elküldéskor minden esetben kérjük azt a zsoltárverset odaírni,
amelyhez a fotó készült.

A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá -

si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá -
sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 23–30-ai
lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

h i r d e t é s

h i r d e t é s

Meg hí vó kán tor to vább kép ző tan fo lyam ra és 
egy ház ze nész-ta lál ko zó ra

Hely szín: Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet, Fót, Ber da J. u. 3. Idő pont:
au gusz tus 23–28., va sár nap es té től pén tek dé lig. Rész vé te li díj: 1800 Ft/nap.
Je lent ke zés és ér dek lő dés a kan tor ke p zo@cit ro mail.hu cí men vagy a
20/824-2803-as te le fon szá mon.

Az au gusz tus 23–25-re meg hir de tett or go na kur zus a tan fo lyam ré sze.
Le he tő ség gya kor ló kán to rok nak: sze mély re sza bott ok ta tás, kon zul tá -
ció min den dél előtt.

Íze lí tő a kon fe ren cia prog ra mok ból: „Kla vi e rü bung-za rán dok lat” a
nyolc van éves Trajt ler Gá bor tisz te le té re; Fassang Lász ló imp ro vi zá ci -
ós kur zu sa; az idei nyá ri tan fo lya mok elő adó i nak ta lál ko zó ja.

Rész le tes in for má ci ók: http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu. Sze re tet tel vá -
runk min den evan gé li kus kán tort és egy ház ze nészt a tel jes tan fo lyam -
ra vagy egy-egy al ka lom ra!

h i r d e t é s

Nyaralunk!
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Meghívó
Dr. Szé chey Bé lá né Ká ro lyi Er zsé bet lel ké szi mun ka társ szol gá la tá ra em -
lé kez ve há la adó is ten tisz te let lesz jú li us 12-én 16 óra kor a bu da hegy vi -
dé ki evan gé li kus temp lom ban (1123 Bu da pest, Kék Go lyó ut ca 17.). Igét
hir det fér je, meg em lé ke zik a gyü le ke zet fel ügye lő je. Te le fon: 20/775-3772.

h i r d e t é s
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VASÁRNAP

21.10/m1
Én és a pá ni kom (fran cia–
sváj ci víg já ték, 2006) (90')
El jött az idő, hogy Lu dovic
Cham bercy, a har min cas éve -
i ben já ró élet te li fi a tal em ber
át ve gye ap já tól a csa lá di vál -
lal ko zás, a Ga le ri es Cham -
bercy ve ze té sét. De új fel -
adat kö ré től Lu dovic rosszul
lesz: ki ve ri a ve rí ték, szo rong,
sőt még el is ájul. A di ag nó zis
sze rint Lu dovic olyan lel ki
be teg ség ben szen ved, mely -
nek lé nye ge, hogy ret teg a fe -
le lős ség vál la lás tól. A fi nom
hu mor ral ké szült film a fel tö -
rő ben lé vő sváj ci fil mes nem -
ze dék ígé re tes te het sé gé nek,
De nis Ra bag li á nak az al ko tá -
sa, a meg ej tő en ro kon szen ves
Fréd éric Di e fent hal lal (A ta xi)
a fő sze rep ben. 

HÉTFŐ

9.34/M.KatolikusRádió
Ak va rell. Ven dég ség ben Kop -
csik La jos Guin n ess-re kor der
cuk rász mes ter eg ri ki ál lí tá sán.
11.40/PAX
Lé lek és épí té szet. 4. rész:
Nagy Ta más, a du na új vá ro si
evan gé li kus temp lom és az
aszó di evan gé li kus gim ná zi -
um ter ve ző je (20')
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: Fréd éric
Cho pin. Len gyel gyö ke rek (60')
18.34/M.KatolikusRádió
Va rázs do boz – Iro da lom gye -
re kek nek. Fé sűs Éva: A pa la -
csin tás ki rály
21.00/DunaTv
Ma rie An to inet te
(fran cia já ték film, 2006) (85')

KEDD

13.05/m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Kner Im re, Kner Izi dor (55')
13.30/Kossuthrádió
Ta nú im lesz tek! A ró mai ka -
to li kus egy ház fél órá ja
13.50/PAX
Gyer mek szem mel
(ri port film) (30')
14.00/M.KatolikusRádió
San zon kör út
Fran cis Le mar que (ism.) (30')
15.10/PAX
Ví zen já rás – Ke gye lem – A tű
fo ka. 1. rész (rö vid fil mek) (26')
18.30/Bartókrádió
Mo zart: C-dúr zon go ra ver seny
K. 467.Zon go rá zik és ve zé nyel:
Vla di mir Ash ke nazy (30')
20.00/DunaII.Autonómia
Es ti szür kü let ben – dr. Fer di -
nánd Ist ván (ma gyar do ku -
men tum film, 2005) (61')

SZERDA

12.30/PAX
Könnyek és sza ba du lás
(já ték film) (105')
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog -
va…” A re for má tus egy ház
fél órá ja
14.30/PAX
Mit ér az em ber, ha… édes -
anya? Er dős Eri ka, egy au tis -
ta kis fiú édes any ja (29')
15.20/DunaTv
Klá ra és Fe renc – A sze re tet
kö te lé ke. 2/1.
(olasz té vé film, 2007) (97')
16.34/M.KatolikusRádió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág -
ból (26')
18.00/Bartókrádió
A ze né ről. Bach, Men dels -
sohn és Re ger – lip csei Bach-
fesz ti vál 2009 (60')

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 12-étől július 19-éig

CSÜTÖRTÖK

12.15/m2
Zár óra
Pres ser Gá bor (ism.) (45')
14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
A Bé res test vé rek (30')
15.15/DunaTv
Klá ra és Fe renc – A sze re tet
kö te lé ke. 2/2.
(olasz té vé film, 2007) (105')
19.35/Bartókrádió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2009
Az Amad in da Ütő együt tes
hang ver se nye (95')
21.00/DunaII.Autonómia
Cso ko nai Vi téz Mi hály: Az
öz vegy Kar nyó né s két sze le -
bur di ak
(víg já ték két rész ben) (134')'
22.35/m2
Ja gu ár
(fe ke te-fe hér ma gyar víg já ték,
1967) (80')

PÉNTEK

11.34/M.KatolikusRádió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ egy ház ze -
né ből (26')
13.15/Bartókrádió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó – Kop -
pen há ga 2008
XI II/6. rész: A Dán Nem ze ti
Ének együt tes éne kel (45')
14.40/DunaTv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
30/22.: Val dar nó tól Cas en ti -
nó ig (olasz is me ret ter jesz tő
so ro zat, 2003) (29')
18.10/PAX
Sis ter El isa beth
(port ré film) (65')
20.00/DunaII.Autonómia
Ri go let to (ame ri kai–ka na dai
já ték film, 1993) (98')
21.55/m2
Sors for dí tók
(spa nyol drá ma, 2002) (130')

SZOMBAT

8.35/DunaTv
Cim bo ra Szín ház
Za lán Ti bor – Hu zel la Pé ter:
Eger kis csil la gai
(ze nés tör té nel mi já ték, 2004)
(54')
12.00/DunaTv
Is ten ke zé ben (26')
12.40/m1
A le ány vá ri bo szor kány
(fe ke te-fe hér ma gyar víg já ték,
1938) (89')
13.36/Bartókrádió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
XXV/3. rész (24')
14:50/Dunatv
Mo dern Ró meó (ma gyar do -
ku men tum film, 2005) (61')
23.15/m1
Zo rán-kon cert
A Mű vé sze tek Pa lo tá já ban
má jus 11-én meg ren de zett
kon cert te le ví zi ós fel vé te le
(105')

VASÁRNAP

8.00/CivilRádióFM98
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
8.55/DunaTv
Pe li kán lé lek
(finn csa lá di film, 2004) (85')
10.04/Kossuthrádió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Du na szer da hely ről
Igét hir det Rácz Jó zsef es pe -
res (56')
12.00/PAX
Ví zen já rás – Ke gye lem – A tű
fo ka. 2. rész (rö vid fil mek) (26')
16.00/M.KatolikusRádió
„Va la ki ír a ke zed del”
A meg szó lí tás alak za tai – Is -
te nes ver sek a ma gyar köl té -
szet ben (va sár na pi vers mű -
sor) (30')
21.00/DunaTv
Du na Mo zi. Kü lön ki adás a
Kar lovy Vary-i nem zet kö zi
film fesz ti vál ról (50')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Jé zus így szólt: „Az Úr Lel ke van én raj tam, mi vel fel kent en gem, hogy evan -
gé li u mot hir des sek a sze gé nyek nek. Ma tel je se dett be ez az írás fü le tek hal la -
tá ra.” Lk 4,18.21 (Zsolt 146,7; Lk 5,1–11; 1Kor 1,18–25; Zsolt 1) Jé zus szol gá lat -
ba ál lá sá nak igé je ke rül ma elénk. Ő nem ön ma gát pro pa gál ja, ha nem ar ról
be szél, ami re el hí va tott, ami ért er re a föld re ér ke zett. Eb ben az ön meg va ló -
sí tó vi lág ban fon tos ne künk meg lát ni, hogy ak kor lesz raj tunk, éle tün kön, mun -
kán kon ál dás, ha Is ten sze rint lé pünk az em be rek elé, ha Is ten sze rint in téz -
zük hi va ta los dol ga in kat, ha Is ten sze rint vé gez zük na pi fel ada ta in kat. Jé zus
Is ten sze rint élt, Is ten nel egy ség ben, így va ló ban szol gál ha tott éle té vel. És mi?

Hét fő
Pál ezt mond ta a hely tar tó nak: „Meg val lom előt ted, hogy én úgy szol gá lok atyá -
im Is te né nek, hogy hi szek mind ab ban, ami meg fe lel a tör vény nek, és ami meg
van ír va a pró fé ták köny vé ben.” Ap Csel 24,14 (Jer 6,16; Lk 6,12–19; Fil 1,18b–
26) E je le net nem csak a val lás te vő Pál bá tor sá gát hoz za elénk, ha nem azt a cso -
dát is, hogy a sza vak mö gött tar ta lom és va ló ság van. De Pál Is ten nek szol gá -
ló éle tet élt Jé zus sal va ló ta lál ko zá sa előtt is mint hit hű fa ri ze us. Jé zus sal va -
ló ta lál ko zá sa után azon ban meg ér tet te, hogy a tör vény be töl té sét Is ten a sze -
re tet ál tal vár ja az őt kö ve tők től, nem pe dig a tör vény be tűi sze rint. Mi ért? Mert
„a be tű meg öl, a Lé lek pe dig meg ele ve nít” (2Kor 3,6). Ked ves Test vé re im! Va -
jon mi sze re tet tel vagy be tű sze rint aka runk ele get ten ni a tör vény nek?

Kedd
Az asszony tól szü le tett em ber rö vid éle tű, te le nyug ta lan ság gal. Jób 14,1 (1Kor
15,42b; 1Móz 35,1–4.9-15; Fil 1,27–2,4) Ez az ige ele ve nünk be vág. Va ló ban te -
le van éle tünk nyug ta lan ság gal. És ezt nem a mos ta ni vál sá gos idők hoz ták ma -
guk kal. Jel lem ző volt és az is lesz ránk. Nyug ta lan ság a jö vő mi att, a meg él -
he té si gon dok mi att, a csa lá di élet zök ke női mi att, va la mi fé le be teg ség mi att…
De még jó dol gok mi att, pél dá ul egy új szü lött fej lő dé sét nyo mon kö vet ve is
nyug ta lan ko dunk. Nem jó ez így! Ne künk, az Új szö vet ség né pé nek túl kel le -
ne lát nunk a jó bi meg ál la pí tá son, és Jé zus ta ní tá sá nak fé nyé ben ta nul nunk kell,
hogy ne nyug ta lan kod jék a szí vünk, ha nem higgyünk Is ten ben. Mert nyug -
ta lan sá gunk kal, ag gó dá sunk kal nem old juk meg gond ja in kat – csak Jé zus sal!

Szer da
Mily drá gák ne kem szán dé ka id, Is te nem, mily ha tal mas azok nak szá ma!Zsolt
139,17 (1Kor 1,30; Ez 2,3–8a; Fil 2,5–11) Ta lán nem va gyok egye dül az zal, hogy
a zsol tá rok kö zül a 139. a ked ven cem. Nem bosszant és ide ge sít, sőt öröm -
mel tölt el, hogy tu dom, Is ten min de nütt je len van, tud ró lam, is mer te for -
má ló dá so mat. Meg kell val la nom, az is bá to rít, hogy tud ha tom: min den, ami
ve lem tör té nik, elő ször az Úr elé ke rül. Én eb ben lá tom nagy nak és drá gá -
nak az ő szán dé ka it, mert ér zem, hogy so ha sem pró bál ta tom erő mön fe lül.
Is ten min dig ad annyi jót, hogy el ne csüg ged jek, és annyi ne héz sé get, hogy
el ne bíz zam ma gam.

Csü tör tök
Se re gek Ura, bol dog az az em ber, aki ben ned bí zik! Zsolt 84,13 (Lk 18,29–30;
Ap Csel 15,4–12; Fil 2,12–18) Nap kö zis hit tan tá bo runk má so dik nap ján ar -
ról be szél get tünk a gye re kek kel, hogy a ke resz tény élet bol dog élet. A té má -
hoz kap cso ló dó igénk a vi har le csen de sí té sé nek tör té ne te volt. Ho gyan ju -
tot tunk el mi a tá bor ban, és ho gyan jut hat el az ol va só a bol dog ke resz tény
élet meg élé sé re? Úgy, ha a min den na pi ké pen túl – ha lá szok a csó nak ban –
meg lát ja, hogy Jé zus is ve lük van, ha meg lát ja, hogy Jé zus erő sebb a ter mé -
szet ha tal mas nak tű nő erő i nél, ha meg lát ja, hogy Jé zus nak van ha tal ma ezek
fe lett. El jut ha tunk a bol dog ke resz tény élet re, de csak Jé zus sal, csak ben ne
bi za kod va, csak hoz zá me ne kül ve. Ki kell pró bál ni – ezt ja vas lom sze re tet -
tel min den ki nek!

pén tek
Ha Is ten ve lünk, ki le het el le nünk? Róm 8,31b (Zsolt 18,31b; Lk 22,31–34; Fil
2,19–30) Teg na pi igén ket ol vas va ab ban erő söd tünk meg, hogy ha Is ten ben
van bi zo dal munk, ak kor bol dog em be rek le he tünk pró bák, vi ha rok el le né -
re is. Ma ab ban erő sít meg igénk, hogy ha Is ten ve lünk, ak kor nincs, aki (ami)
le tud na győz ni min ket: se sá tán, se pró ba té tel, se kí sér tés. Is ten ve lünk van,
és ve lünk sze ret ne len ni, ma rad ni. Az együtt lét ál dá sa nem Is ten től függ, ő
ad ja ma gát és kö zel sé gét. Tő lünk függ, hogy mi akar juk-e ezt a kö zös sé get.
Akar juk! Ő vár ja! Dönt sünk a ve le va ló ál dott kö zös ség mel lett.

Szom bat
Nézd, én ma ál dást és át kot adok elé tek. Ál dást, ha hall gat tok az Úr nak, Is -
te ne tek nek a pa ran cso la ta i ra, de át kot, ha nem hall gat tok az Úr nak, Is te ne -
tek nek a pa ran cso la ta i ra. 5Móz 11,26–28 (Mt 13,45–46; Fil 3,12–16; Fil 3,1–11)
El gon dol kod tat-e ben nün ket az, ho gyan fér het meg egy la pon, sőt egy igé -
ben Is ten ne ve mel lett ez a két szó: ál dás és átok?! Szár maz hat Is ten től, az
egye dü li jó tól va la mi rossz? Bát ran ki je lent het jük, hogy Is ten nem fog sen -
kit sem meg át koz ni, ha nem az re kesz ti ki ön ma gát az is te ni ál dás alól, aki
el ve ti Is ten sza vát, pa ran csát, je len lé tét. De az is le het, hogy bű nei kö vet kez -
mé nyei mi att át kos hely ze te ket fog okoz ni ön ma gá nak és kör nye ze té nek. Ked -
ves Test vé rem! Kérd Is te ne det Krisz tus Jé zus ál tal, hogy tudd az élet út ját
vá lasz ta ni, és így az ál dá sát is meg kap hasd!

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem

Fizessen elő lapunkra!
WWW.EVANGELIKUSELET.HU

APRÓHIRDETÉS

Bu da pest V. ke rü le té ben, a Do rottya
ut cá ban 86 m2-es la kás el adó. Érd.:
Bot ta, 20/824-8282.

VI II. ker. De lej ut cá ban galériás, gáz -
fűtéses lakás hívő házaspárnak hosz -
szabb távra kiadó. Ár: 42 E Ft + re zsi,
két ha vi ka u ció szük sé ges. Ér dek lőd -
ni a 70/209-5365-ös mo bil szá mon.

Pest er zsé be ten szo ba-kony hás szu -
te rén la kás ke resz tyén há zas pár nak
szept. 1-jé től ki adó. Érd.: 20/824-5855.

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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.
Referencia:www.harangontes.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.

GyÁSZHÍR

„Erő ről erő re jut nak, míg meg je -
len nek Is ten előtt a Sio non.” (Zsolt
84,8) Az örök ké va ló Úr ra né zünk
re mény ség gel. Özv. Zász ka licz -
ky Pál né Blas ko vits Má ria jú li -
us 2-án reg gel ha za tért a föl di
éle tét kö zel ki lenc ven ki lenc év -
vel ez előtt aján dé ko zó Is ten hez.
Te me té se jú li us 4-én, szom ba ton
dél után volt a fó ti te me tő ben. Is -
ten nek ad nak há lát éle té ért: öt
gyer me ke, ti zen négy uno ká ja,
har minc két déd uno ká ja, sze ret -
tei, az egy re bő vü lő csa lád tag jai,
a fó ti és a mo gyo ró di gyü le ke zet -
ből mind azok, akik egy ko ri pap -
né juk ként is mer het ték és sze ret -
het ték.

A gyá szo ló csa lád

h i r d e t é s

Jú li us 11-én 20 órá tól a PAX Tv
a Zá ke us Mé dia cent rum Élet
 év sza kok cí mű film jét tű zi mű so -
rá ra. A port ré film Scholz Lász ló
evan gé li kus lel készt, köl tőt,
ének szö veg írót mu tat ja be.

h i r d e t é s


