
b A re for má to rok szel le mi sé gé -
hez hű, fény űzés men tes, el len -
ben ér té kek ben gaz dag mű sor
ta núi le het tek mind azok, akik
ok tó ber 18-a ko ra es té jét az Urá -
nia Nem ze ti Film szín ház ban
töl töt ték. Mert ha ok tó ber, ak kor
re for má ci ói prog ra mok, és ha
re for má ci ói prog ra mok, ak kor
pro tes táns kul tu rá lis est.

Az al ka lom részt ve vő it D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs -
pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak el nö ke kö szön -
töt te, azt a kér dést he lyez vén a szí -
vük re, hogy mi ként Lu ther és Kál vin
egy meg újult egy ház ról ál mo dott,
úgy mi itt a 21. szá zad ban ál mo -
dunk-e még az egy ház meg úju lá sá -
ról. Mert ha nin cse nek ál ma ink, el -
kép ze lé se ink ar ról, ho gyan le he tünk,
le het nénk ké pe sek az el ár vult, csüg -
ge dő szí vek ben biz ton sá got, bi zal mat
és bi zo nyos sá got éb resz te ni, ak kor
nincs mi ért imád koz nunk sem…

Ugyan csak kér dést, még hoz zá na -
gyon is meg le pőt in té zett a kö zön -
ség hez dr. Bod Pé ter Ákos köz gaz -
dász, egye te mi ta nár. Az An tall-
kor mány ipa ri és ke res ke del mi mi -
nisz te re, a Ma gyar Nem ze ti Bank ko -
ráb bi el nö ke ün ne pi elő adá sá ban
ugyan is azt „fir tat ta”, hogy va ló ban
vál ság van-e… A Con fes sio cí mű re -
for má tus fo lyó irat szer kesz tő bi zott -
sá gá nak tag ja sze rint ugyan is egy krí -
zis egy út tal rá döb be nés is ar ra, hogy
nem foly ta tód hat nak úgy a dol gok,
mint ahogy ad dig foly tak, ám ne ki
két sé gei van nak afe lől, hogy je len
eset ben ez a rá döb be nés meg tör -
tént-e, vagy ha meg tör tént is, vál to -
zás hoz ve zet(ett)-e. Mert nem elég
ál mo doz ni egy jobb – biz ton sá go -
sabb, bi za lom mal te libb – vi lág ról, de
ten ni is kell ér te…

Mint ahogy tet tek „Kál vin, Knox,
Fa rel, Bé za” és a töb bi ek is, akik nek
a re for má ció gen fi em lék mű ve, il let -
ve az előt tük ál ló, ve lük vi tá zó Illyés
Gyu la ál lít em lé ket. A köl tő A re for -
má ció gen fi em lék mű ve előtt cí mű
ver sét Szé les Ta más szín mű vész, a
bu da ke szi me to dis ta kö zös ség tag ja
sza val ta el. Ady End re ha lá lá nak ki -

lenc ve ne dik és Kál vin Já nos szü le té -
sé nek öt szá za dik év for du ló ja al kal -
má ból egy-egy Áp rily La jos-vers is el -
hang zott. A Pat rok losz al szik cí mű

mű vet Pet ri Dá vid, míg a Kál vin
1535 cí műt Tö rök Má tyás sza val ta el.
Mind ket ten a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um di ák jai. (Az idei gá lát
egyéb ként – rend ha gyó mó don –
film ve tí tés előz te meg. Sza kács Sá ra
Pá pai kü lön ki adás cí mű do ku men -
tum film je Gu lyás La jos már tír re for -
má tus lel ki pász tor ral és csa lád já val
is mer tet te meg a né ző ket.)

Ami a ze nei mű sor szá mo kat il le -
ti: akár csak ta valy, idén is a cap pel -
la fel ütés sel kez dő dött az est. Ak kor
a Boly ki Bro thers, most pe dig a pé -
csi il le tő sé gű Uni Cum La ude Ének -
együt tes va rá zsol ta el a kö zön sé get.
A gá la est tel egy idős – ugyan csak

1994-ben meg ala kult – hat ta gú fér -
fi kar zsol tár fel dol go zá sok, gos pe -
lek és spi ri tu á lék meg szó lal ta tá sá val
hir det te: az em be ri hang a leg szebb
hang szer. Míg azon ban az el múlt
esz ten dő ben a prog ram zá ró ak kord -
ja ként ko moly ze ne – Hän del Mes si -
á sá nak egy rész le te – csen dült fel,
ad dig ez út tal nép ze nei dal la mok
kel tek szárny ra a szín pa don. A kár -
pát al jai szü le té sű Pál Ist ván „Sza lon -
na” és ban dá ja, a 2007-ben Pri ma

Pri mis si ma kö zön ség díj jal ki tün te -
tett Ma gyar Ál la mi Né pi Együt tes
mu zsi ku sai rö vid Kár pát-me den cei
ki rán du lás ra in vi tál ták a részt ve vő -
ket, és töb bek kö zött mold vai, ka lo -
ta sze gi és rá ba kö zi talp alá va ló val
zárták a ti zen ha to dik pro tes táns
kul tu rá lis es tet.

g Vi tá lis Ju dit

Gálaest  pro tes táns kör ben
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„Ben nem öt ven ha tos em lék az a né hány hó nap pal ké sőb bi ret te ne tes szé gyen ér -
zet is, ame lyik kis ka masz szí ve met szin te meg bé ní tot ta, ami kor a film hír adó az
öt ven hét má jus 1-jei bu da pes ti fel vo nu lás ké pe it mu tat ta: a vé res ke zű ha ta lom
emel vé nyen pöffesz ke dő fi gu rái és alant az a ret te ne tes tö meg, ame lyik él jen zi és
meg tap sol ja a gyil ko so kat.”

Gloria victis! f 3. oldal

„Meg kap ha tom vég re az aján dé ko -
mat?” – kér de zi iz ga tot tan az Eric Till
ál tal ren de zett Lu ther-film ben Bölcs
Fri gyes szász vá lasz tó fe je de lem a re -
for má tor tól. Már ton nem is te het
mást: szó nél kül át nyújt ja a fe je de -
lem nek a tel jes, anya nyel vű Új szö vet -
sé get, mi re a fő mél tó ság olyan öröm -
mel fe led ke zik be le a kö tet la po zá sá -
ban, aho gyan csak egy gyer mek ké -
pes ki bon ta ni a rég várt ka rá cso nyi
aján dé kot. 

A je le net – a ki lenc ven öt té tel ki -
sze ge zé sén túl – ta lán a re for má ció
ko rá nak egyik leg fon to sabb mo men -
tu mát örö kí ti meg: Lu ther – más fél
év ez red del Jé zus után – kéz be ad ja az
anya nyel vű evan gé li u mot.

Ezek ben a he tek ben, ami kor nem -
csak a re for má ció hó nap ját, ha nem az
evangélikus kül misszió szer ve ze té nek
száz éves ju bi le u mát is ün ne pel jük
egy há zunk ban, ér de mes el időz nünk
a bib lia for dí tás je len tő sé gé nél.

Egy in ter ne ten köz zé tett cikk sze -
rint össze sen hat ezer-ki lenc száz
nyelv is mert föld göm bün kön. Kö zel
két és fél ezer nyelv re for dí tot ták le
a Szent írás nak akár csak egy köny vét
– ez zel a vi lág leg is mer tebb ki ad vá -
nya a Bib lia. A tel jes szö veg kö rül be -
lül fél ezer nyel ven je lent meg, és to -
váb bi ezer két száz nyel ven ad ták ki a
tel jes Új szö vet sé get. A pro tes táns
bib lia tár sa sá gok több mint fél ezer új
for dí tá son dol goz nak nap ja ink ban.

Mi, ma gya rok, akik ezt a ne héz,
egyszersmind cso dá la tos nyel vet be -
szél jük anya nyelv ként, több mint
négy év szá za da ma gunk is át él het tük
azt az eu fó ri át, ame lyet Bölcs Fri gyes:
kéz be ve het tük az anyanyelvünk re le -
for dí tott Szent írást. Ma már alig
akad ko mo lyabb köny ves bolt és
könyv tár, ahol ne ta lál nánk meg –
akár több for dí tás ban is – a Bib li át.
A vi lág há lón ka lan doz va má sod per -
cek alatt kép er nyőnk re va rá zsol hat -
juk az evan gé li u mot. Egy ku ta tás
ered mé nyei sze rint – me lyek ta valy,
a Bib lia évé ben lát tak nap vi lá got –
pe dig a ma gyar csa lá dok leg alább há -
rom ne gye dé ben ta lál ha tó leg alább
egy Bib lia.

Sok szor han goz ta tott gaz da ság -
pszi cho ló gi ai té tel: ami in gyen van,
az a leg drá gább. Min den bi zonnyal
így van ez a Bib li á val is. Hol van már
re for má to ra ink igye ke ze te, hogy mi -
előbb anya nyel vi evan gé li u mot jut -
tas sa nak a csa lád fők ke zé be? (Szo mo -
rú tény, hogy a ha gyo má nyos csa lád -
mo dell fel bom lá sá val már azt a kér -
dést is fel kell ten nünk: hol van nak
már a csa lád fők, akik gon dos kod tak
há zuk né pe tes ti-lel ki fej lő dé sé ről?)
Hol van már az a for ra dal mi vágy,
amely ar ra buz dí tot ta a hí ve ket,
hogy éle tü ket is ál doz zák az evan gé -
li um tisz ta sá gá ért és ter jesz té sé ért?
(Az 56-os for ra da lom ün ne pén szo -
mo rú an kell meg ál la pí ta nunk azt is,
hogy ta lán már sem Is ten, sem a ha -

za nem je lent a mai em ber szá má ra
annyit, hogy az ön kény el len vé rét is
ál doz za…) Ma gá tól ér te tő dő, hogy
ott van mind annyi unk köny ves pol -
cán a Bib lia, küz de lem és ál do zat nél -
kül ve het jük le bár mi kor. Vagy ép pen
hagy hat juk po ro sod ni a töb bi kö tet
kö zött…

Ar ra a fe ke te könyv re ugyan is
so kan csak mint mú ze u mi da rab ra
te kin te nek: úgy, mint ami nem több,
mint egy félt ve őr zött kö tet a vit rin -
ben a dé di től örö költ re pedt ká vés -
csé sze mel lett, egy em lék „azok ból
az idők ből, ami kor az ősök még
min den va sár nap ott ül tek a temp -
lom ban”. Va jon hány Bib lia örök lő -
dik ge ne rá ci óról ge ne rá ci ó ra úgy,
hogy csak a ta va szi nagy ta ka rí tás kor
ve szi kéz be va la ki, hogy toll sep rű vel
vé gig csap kod ja? 

Az tán akad nak olya nok, akik
csak mű vé sze ti ér té ket lát nak ben -
ne. „Kul túr tör té ne ti em lék” – mond -
 ják, ta lán még vé gig is ol vas sák,
hogy kép ben le gye nek az egyik vi -
lág val lás alap mű vét il le tő en, és az -
tán lét rá ra mász va vissza te szik a
töb bi bőr kö té ses klasszi kus kö zé.
Megint má sok nak nem más, mint
vizs ga té tel: ne héz tan anyag a tör té -
ne lem- vagy iro da lom fel vé te li re
vagy ép pen az egyik egy há zi is ko la
kö te le ző en vá lasz tott hit tan órá já ra.
Az tán – ki lép ve az is ko la ka pun –
ugyan úgy el fe lej ti az egy ko ri di ák az
ol va sott evan gé li u mi ré sze ket, aho -
gyan a má sod fo kú egyen let meg ol -
dó kép le té nek le ve ze té se is a múlt
kö dé be vész…

Pe dig van nak en nek a boly gó nak
nem is oly el du gott ré szei, ahol ma -
rék nyi ke resz tény kö zös sé gek küz de -
nek azért, hogy hall has sák és ol vas -
has sák az evan gé li u mot. A ko ráb ban
idé zett sta tisz ti ká ból ugyan is nem -
csak az tű nik ki, hogy best sel ler a
Szent írás, ha nem az is, hogy hoz zá -
ve tő leg négy ezer-négy száz nyel ven
egyet len köny ve sem ol vas ha tó.
Akad nak he lyek, ahol sár ból, fá ból
emel nek szen té lye ket po gány bál vá -
nyok nak, s köz ben már tír ha lált hal -
nak a ke resz tény pré di ká to rok csak
azért, mert van bá tor sá guk nyil vá no -
san hir det ni az öröm hírt. Nem is
olyan ré gen, né hány év ti ze de pe dig
még ke le ti szom szé dunk nál is gya -
kor lat volt, hogy zúz dá ba küld ték a
Bib li á kat, és to a lett pa pír alap anya gá -
vá vált az Ige, fél tett csem pész áru lett
a Szent írás.

Ha Lu ther ma kö zöt tünk jár na, ő
kér dez ne iz ga tot tan: Át ve szed vég re
az aján dé ko dat? Fel is me red, hogy
mek ko ra kincs le het a ti éd? Ér té ke -
led vég re, hogy sa ját anya nyel ve den
kapsz úti köny vet, re cept gyűj te ményt
az éle ted hez? Bib lia va sár nap és a
re for má ció hó nap ja vagy akár az
ün ne pi hosszú hét vé ge jó al ka lom ar -
ra, hogy egy ér tel mű igen nel fe lel jünk
a re for má tor nak, és ma gunk is át él -
jük Fri gyes vá lasz tó fe je de lem örö mét:
el mé lyed jünk a nyel vün kön szó ló
evan gé li um üze ne té ben.

Ma Lu ther kér dez ne
g Lász ló Je n Csa ba

„Én őszin tén el mond tam az üze ne tet a két au tó nyi em -
ber nek, rá juk bíz va a dön tést, ve lem tar ta nak-e, vagy
sem. Nem tud hat ták, hogy ezek után mi vár rá juk, de
egyik sem mond ta vissza a szol gá la tot!”

Fotelből Pál apostol
sem tudott misszionálni f 13. oldal

Istenhez kötődő csoda f 7. oldal
Október: igék megtartó mécsvilága f 10. oldal
Lehetne akár a mi papunk is… f 7. oldal
Lehet-e profitorientált a gyógyítás? f 13. oldal
Mosolygós hétfő reggelt! f 11. oldal
Képeslapok Győrből f 8–9. oldal
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Pál Ist ván „Sza lon na” és ban dá ja
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É NE K VER SE S C IK LU S OK A G YLKBAN

Az is ten tisz te let ál lan dó éne kei

BIB LI A VA SÁR NAP  Á M 8,1112 

Is ten csend je
Mennyei Atyánk! Te rem tői szán dé -
kod, hogy ve led kö zös ség ben él jük éle -
tün ket, meg is mer jük sze re te te det, és
ne ked ad junk há lát min den jó té te mé -
nye dért. Kö szön jük, Urunk, hogy
szent igé det ne künk ad tad, hogy ab -
ból tá jé ko zód junk, és ben ne meg lel -
jük a fe léd ve ze tő biz tos utat. Ké rünk,
nyisd meg szí vün ket, hogy öröm mel
fo gad juk igé det, és an nak tük ré ben fo -
gal maz zuk meg most ké ré se in ket!

Ke re ső em ber ként he lyün ket ku tat -
juk ab ban a vi lág ban, ame lyet te al kot -
tál meg a sem mi ből. Éle tet te rem tő
sza vad tet te lak ha tó vá szá munk ra,
hogy ben ne iga zi ott hon ra lel jünk. Fel -
adat tal is meg bíz tál ben nün ket: óv juk
te rem tett vi lá go dat, de tő led el for dult
szí vünk nem hal lot ta meg sza vad,
meg őr zés he lyett mi csak pusz tít juk,
és egy re in kább él he tet len né tesszük
a te rem tést. Urunk, se gíts meg hal la -
ni al ko tó és meg tar tó sza va dat!

Tő led el sza kadt éle tünk ben ál lan -
dó an ke res sük ma gunk kö rül a biz -
ton sá got. Anya gi ja va ink haj szo lá sán,
a meg fe le lő mun ka hely meg ta lá lá sán
és meg tar tá sán fá ra do zunk, mi köz -
ben egy re tá vo labb ke rü lünk tő led és
em ber tár sa ink tól. A mu lan dó ja va kat
ku tat juk, és köz ben nem le lünk örök
kincs re. Éhez zük és szom jaz zuk a ma -
ra dan dót, de nem az élet ke nye ré ből
fo gyasz tunk. Urunk, se gíts, hogy
igéd éhe zői és szom ja zói le gyünk!

Kö zös ség be, egy más ra bíz va al kot -
tál meg ben nün ket, még is egye dül
aka runk bol do gul ni eb ben a vi lág ban.
Add, hogy meg lás suk se gít ség re szo -
ru ló em ber tár sa in kat, fel se gít sük az
el eset teket, tá mo gas suk a be teg ség -
gel küz dő ket, vi gasz tal juk a gyá szo -
ló kat. Se gíts ne künk ab ban, hogy
meg ér tő és sze re tő gyü le ke ze ti kö zös -
ség ben együtt tud junk igéd kö ré
össze gyü le kez ni, be lő le erőt me rít ve
em ber tár sa in kon se gí te ni. Urunk,
add, hogy igéd ol va sá sa és hall ga tá -
sa meg nyis sa má sok előtt a szí vün ket!

Kö nyör günk ön ma gun kért is. Ön -
meg va ló sí tó ter vek kel és vá gyak kal
cél ja ink el éré sén fá ra do zunk. Ön ma -
gunk ban bí zunk, sa ját erőnk ben re -
mény ke dünk. Ké rünk, légy ve lünk
éle tünk min den nap ján, hogy szent
igéd ben meg lás suk iga zi ar cun kat,
fel is mer jük va lós cél ja in kat, és ben -
ned bíz va együtt jár juk vé gig azt az
utat, amely nek cél ál lo má sa a tő led
ka pott örök élet. Urunk, igéd ál tal ve -
zess ben nün ket az örök élet re!

Ál dunk té ged te rem tő, utat mu ta -
tó, meg tar tó sza va dért. Kö szön jük,
hogy igé den ke resz tül meg is mer he -
tünk, és úgy for dul ha tunk hoz zád,
mint mennyei Atyánk hoz, aki szí ve sen
fo gad ja és meg hall gat ja kö nyör gé -
sünket a mi Urun kért, Jé zus Krisz tu -
sért, aki a Szent lé lek kel egy ség ben él
és ural ko dik örök kön-örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

b Ro va tunk e he ti cik ke nem
egyet len éne ket mu tat be, ha -
nem a li tur gi kus té te le ket he -
lyet te sí tő ének ver sek ről szól,
azok ról a ki vá lo ga tott ko rál -
stró fák ról, ame lyek az is ten tisz -
te let be ve ze tő ol tá ri szol gá la ta -
kor, il let ve az úr va cso rai li tur gi -
á ba ágya zód va hang za nak el.

Bi zo nyos, hogy az úgy ne ve zett ének -
ver ses is ten tisz te le ti rend a leg el ter -
jed tebb egy há zunk ban. Sok szor úgy
kép zel jük, hogy egye dül ez a for ma
mél tó az „iga zi evan gé li kus” li tur gi -
á hoz, s el fe led ke zünk ró la, hogy
Raffay püs pök csak át me ne ti meg ol -
dás nak szán ta, ami kor 1936-ban li tur -
gi kus meg újí tó szán dék kal meg je len -
tet te agen dá ját. Az ének ver ses vál to -
zat se gít sé gé vel pró bál ta meg is mer -
tet ni az ősi is ten tisz te le ti ele me ket.

Az át me ne ti meg ol dás tar tós nak
bi zo nyult; s bár éne kes köny vünk
1982-ben a li tur gi kus ének lést há rom
dal lam vál to zat tal is igye ke zett egyen -
ran gú vá ten ni (EÉ 14–16), az ének -
szám táb lá kon má ig leg több ször az 1–
10, il let ve a 11–13 szá mok va la me lyi -
ke lát ha tó.

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
szer kesz té se kor fi gye lem be vet tük
az ének ver ses ren dek irán ti igényt.
Össze sen ti zen két – hat-hat ének ver -
set tar tal ma zó – cik lust ál lí tot tunk
össze (GyLK 618–629), ame lyek ren -
de ző el ve va la mi lyen sti lá ris ha son ló -
ság (pél dá ul kö zép ko ri ere de tű, ré gi

ma gyar vagy szlo vák ha gyo má nyú
dal la mok).

A hat ének vers azt jel zi, hogy azo -
nos cik lus ban ta lál juk a be ve ze tő
ol tá ri szol gá lat hoz és az úr va cso rá -
hoz kap cso ló dó éne ke ket. Ez a leg -
szem be tű nőbb vál to zás az éne kes -
könyv höz ké pest: jel zi, hogy ma már
az is ten tisz te le tek na gyobb ré szén
nem csak igei szol gá lat van, ha nem
úr va cso rai kö zös ség ben is le he tünk.

A hat ének kö zül az el ső a be ve ze -
tő zsol tár ré sze, az úgy ne ve zett Do xo -
ló gia, di cső ség mon dás. A ke resz tény
gyü le ke zet ez zel he lye zi az Új szö vet -
ség össze füg gé sé be az ószö vet sé gi
zsol tárt, hi tet té ve a Szent há rom ság
is ten sé gé ről. A má so dik ének Ky rie: di -
cső ít jük Krisz tust, aki Ki rá lyunk és Bí -

ránk egy szer re. Ezt szin te meg sza kí -
tás nél kül kö ve ti a Glo ria, a ka rá cso -
nyi an gya li di cső í tés mai foly ta tá sa.

Az úr va cso rai imád ság ré sze a
Sanc tus (szö ve gé nek alap ja Ézs 6,3 és
Jn 12,12), s köz vet le nül az úr va cso ra -
vé tel előtt éne kel jük az Ag nus De it,
amely ben Krisz tust mint Is ten ál do -
za ti bá rá nyát áld juk és hív juk se gít -
sé gül. Egy-egy cik lus ha to dik da -
rab  ja az is ten tisz te le tet le zá ró ének.

E fel so ro lás ból ki tű nik, hogy az
ének ver ses ren dek azo kat a li tur gi kus
szö ve ge ket szó lal tat ják meg, ame lyek
is ten tisz te let ről is ten tisz te let re vál -
to zat la nok, az egy há zi év fo lya ma tá -
tól füg get le nek. Ezek a li tur gia ál lan -
dó té te lei. A GyLK szer kesz té se kor
még is be osz tot tuk a ti zen két cik lust

az egy há zi év hat – kö rül be lül egyen -
lő hosszú – idő sza ká ra, de csak
azért, hogy út mu ta tást ad junk, mi -
lyen rend sze res ség gel ér de mes a dal -
la mo kat vál toz tat ni, hogy ne vál ja nak
túl hasz nált tá.

A 628-as és 629-es ren de ket az
egy há zi év től füg get le nül, ál ta lá nos
hasz ná lat ra is ajánl juk azok nak a
gyü le ke ze tek nek, ame lyek ke ve sebb
dal la mot is mer nek. A 629-es rend
alap ja i ban őr zi Raffay püs pök 1936-
os ének rend jét, a 628-as pe dig olyan
éne ke ket ren dez cik lus ba, ame lye ket
szer ző ik ki fe je zet ten az ál lan dó szö -
ve gű li tur gi kus té te lek he lyet te sí té -
sé re szán tak (pa ra frá zi sok). Ilyen
Ni ko laus De ci us Glo ria- és Ag nus
Dei-éne ke (A menny Urá nak tisz te -
let, EÉ 43; Krisz tus, ár tat lan Bá -
rány, EÉ 188), és ilyen a kö zép ko ri
ere de tű le is-ének is: Di cső í tünk,
Krisz tus, aki szen ved tél (EÉ 199).

Sanc tus-ének ként új dal lam mal
is mer ked he tünk meg, amely szin te
szó sze rint hor doz za a hi va ta los li tur -
gi kus szö ve get: „Szent, szent, szent a
Se re gek Ura, Is te ne…”. Fen sé ges ének
ez, mél tó ah hoz, hogy jel ké pez ze: a
mennyei se re gek, az előt tünk élt
nem ze dé kek és a ma egy há za kö zö -
sen di cső í ti az Urat. A né met ba rokk
dal la mot (Ste inau/Oder 1726) Jo -
hann Se bas ti an Bach is fel hasz nál ta
egy szá munk ra is me ret len mű vé -
ben; a fel dol go zást a fia, Carl Phi lipp
Ema nu el Bach ál tal össze ál lí tott ko -
rál gyűj te mény őriz te meg.

g Ben ce Gá bor
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Pi linsz ky Já nos gon do la ta a meg té rés -
ről rég óta kí sér. Sze rin te az em ber
két szer tér meg. Elő ször gyer mek -
ként, ami kor a ke reszt ség ben az
Atya gyer me ké vé fo gad ja. Má sod szor
fel nőtt ként, ami kor egy tel jes va ló ját
érin tő eg zisz ten ci á lis krí zis ben éli át
Is ten je len lé tét a vi lág ban, éle té ben. 

Mi vált hat ja ki ezt az ál la po tot? Ta -
lán a vál to zás. A vál to zás sok szor ész -
re vét len. Csak a krí zis ben de rül ki,
hogy va la mi tör tént. Pi linsz ky ar ról
be szél, hogy el jut ha tunk egy olyan ki -
éle zett hely zet be, ami kor fo ko zot tan
al kal mas sá vá lunk rá, hogy Is ten
kap cso la tot lé te sít sen ve lünk. Ez a
kap cso lat a tel jes em bert érin ti.

Ámósz, a te kó ai pász tor, aki egy -
sze rű em ber ként még is az Úr pró fé -
tá ja le he tett, meg döb ben tő üze ne tet
tol má csol Iz rá el né pé nek. Pró fé ci á -
i ban elő ször a szom szé dos ide gen né -
pe ket íté li el, majd Jú da bű ne it ve szi
sor ra. Mi előtt azon ban Iz rá el meg -
nyu god hat na, hogy a kör nye ző or szá -
gok kö zött egye dül az ő igaz sá ga áll
meg, ki de rül, hogy mind ez csak be -
ve ze tés volt. Az íté le tes pró fé ci á -
nak Iz rá el a „cél pont ja”.

Ámósz sze rint – bár lát szó lag szé -
pen, jó rend ben ha lad min den –
vég ze te sen meg rom lot tak a vi szo -
nyok. Min dent a pénz uralt. A gaz -
da gok a nincs te len sze gé nyek kel vá -
sá rol tat ták meg ér ték te len áru i kat. A
gond ta la nul élő el bi za ko dot tak má -
sok fáj dal mai, nél kü lö zé sei árán ju -
tot tak gaz dag sá guk hoz. Ők azok,
akik szép ál do za to kat mu tat nak be az
Úr nak, de köz ben a szí vük ke mény
ma rad. Vol tak, akik meg szo kás ból él -
ték lát vá nyos val lá sos éle tü ket, vol -
tak, akik ci ni ku san, má sok hi tét gú -
nyol va tet ték ugyan ezt. Em ber már

nem tu dott igaz sá got ten ni kö zöt tük.
Ki a hí vő, és ki nem az? Ki nek fon tos
az Úr sza va, és ki nek nem?

Min den a kül ső sé gek re irá nyult,
min den a ha ta lom ról szólt. A nincs -
te le nek nyo mo rog tak, el nyo mó ik él -
ték vi lá gu kat, „mert el ad ják pén zért az
iga zat, és egy pár sa ru ért a sze gényt”.

Em ber már nem tud ja ki bo goz ni
az össze ku szá ló dott szá la kat, Is ten
fog köz be lép ni. Ín sé get bo csát a ró -
la meg fe led ke ző nép re: éhez ni és
szom jaz ni fog nak sza va, igé je után,
de nem jut nak hoz zá. 

Sok szor úgy gon do lunk Is ten mű -
kö dé sé re, mint egy faj ta au to ma tiz -
mus ra. Ő az Örök ké va ló, a Vál to zat -
lan, aki már el mond ta, amit el akart
mon da ni, meg tet te, amit meg akart
ten ni. Most az em be ren a sor, mi ként
él ez zel a hely zet tel. Hisz vagy nem
hisz, a pa ran cso la tok sze rint él-e,
vagy nem. Is ten ol da lá ról fo lya ma tos
a meg szó lí tás, az em be ren mú lik, mi
jut el eb ből hoz zá.

Igénk ben más ról van szó. Az Úr
dönt ar ról, hogy az em be rek nem ta -
lál hat nak rá. Ne héz ez zel szá mol -
nunk, ezt vé gig gon dol nunk. So kunk -
nak mély lel ki él mé nye a film ren de -
ző, Ing mar Berg man új ra és új ra
vissza té rő gon do la ta Is ten csend jé ről.
Olyan csend ez, ahol az em ber tö rek -
szik a hit kap cso la tá nak meg élé sé re,
el mé lyí té sé re, de csak az üres ség, az
ér tel met len ség, a kö zöny, a ni hil tesz
rá sú lyos lel ki ter he ket. Is ten élő sza -
vá nak hi á nya ez. Nincs mit ten ni.
Ámósz azon ban az íté let sza vai után
meg fo gal maz za a bol dog jö vő ígé re -
tét is. Van to vább – ál lít ja.

A re mény vesz tett vá ra ko zás mély
se be ket ejt az em be ri lel ken, de ta lán
rész ben el ke rül he tő ez az ál la pot.

Egy-egy nagy, csa lá di ese mény kap -
csán sok szor jut eszünk be, mi is tör -
tént ve lünk éle tünk so rán. Szü le tés,
is ko la, ne vel ke dés, csa lád, mun ka hely.
Mind ezt kro no lo gi ku san vé gig le het
kö vet ni. Az élet út nak a hang sú lya it
azon ban át is le het he lyez ni. Vé gig -
gon dol hat juk, hogy mik vol tak azok
a tör té né sek, ame lyek most is be fo -
lyá sol nak min ket. Gyer mek ko ri em -
lé kek, fi a tal ko ri ál mok, él mé nyek,
krí zi sek és lé lek eme lő pil la na tok. A
pár vá lasz tás, a há zas ság, a csa lá di élet
ese mé nyei, a gyer me kek. Ami kor az
ér tük va ló ag gó dás ho má lyo sí tot ta el
a sze mün ket, vagy öröm mel töl tött el,
ami kor egy ki csit ma gun kat lát hat tuk
meg ben nük, át érez ve, hogy éle tünk
ben nük foly ta tó dik.

Ezek nek a kü lön le ges, meg is mé tel -
he tet len hely ze tek nek az em lé ke ma
is ha tás sal van ránk. Csak imád koz -
va ért het jük meg mély sé gü ket, je len -
tő sé gü ket. Is ten ke re sés ez az éle -
tünk ben. A fon tos em lé kek mé lyén
sok szor fe dez zük fel az is te ni ve ze tést,
gon dos ko dást. Hány szor gon dol juk,
hogy éle tünk tör té né sei eset le ge sek,
vé let le nek egy faj ta ku sza lán co la ta.
Hány szor kí sért ép pen ezért a tö re -
dé kes, „ér tel met len” élet ké pe.

Ámósz ar ról ta nús ko dik, hogy
minden nek kez de te az, hogy az Úr
be le nyúl a vi lág ba, az éle tünk be. In -
nét va ló ban el in dul ha tunk. Ahogy a
Je le né sek köny vé ben inti az efe zu si
gyü le ke zetet Is ten an gya la: „Nincs
meg már ben ned az el ső sze re tet.
Em lé kez zél te hát vissza, hon nan es -
tél ki, térj meg, és tedd az előb bi ek hez
ha son ló cse le ke de te i det.” (Jel 2,4–5)

Meg kell ke res nünk azo kat a vi lá -
gos, hang sú lyos pon to kat az éle -
tünk ben, ame lyek az Úr hoz köt nek,

ame lyek biz ton sá got, nyu gal mat ad -
nak, az ott ho nos ság ér zé sé vel töl te -
nek el. Mert el jön új ra és új ra a kap -
ko dás, a me ne kü lés, a za var idő sza -
ka. Ilyen kor haj la mo sak va gyunk
meg fe led kez ni az evan gé li um hir de -
té sé ről, két ség be esünk. Úgy vi sel ke -
dünk, mint az a szü lő, aki te he tet len -
sé gé ben rá ki ált rosszal ko dó gyer -
me ké re. Ke se rű sé gün ket má sok ra
önt jük, íté let ről har so gunk.

Ne künk azon ban Jé zus óta más a
kül de té sünk. Vá ra ko zunk re mény -
ked ve, ahogy a tíz szűz pél dá za tá ban
ol vas suk (Mt 25,1 kk.), és eköz ben
min den gon do la tun kat az ve ze ti,
hogy Is ten sza va, az a te rem tő szó,
ami élet re kel tet te ezt a vi lá got, test -
té lett Jé zus ban. Ez az öröm hír le het
egye dül az erő for rá sunk, ami kor ne -
héz idő ket élünk, ami kor nem ta lá -
lunk sem Is tent, sem em bert.

Lu ther azt ír ja, hogy ha egy ko csis
meg tér, azt a lo vai ve szik elő ször ész -
re. Az Is ten re fi gye lő em ber nek meg -
vál to zik a kap cso la ta a vi lág gal, a vi -
szony rend sze re át ala kul; már nem az
em be rek fe jét akar ja meg mos ni, ha -
nem – ahogy Jé zus tet te – a lá bu kat.
Oda ha jol va, oda tér del ve a má sik
mel lé. Nincs má sunk, ez a meg bí za -
tá sunk és örö münk.

g Jo hann Gyu la

Imád koz zunk! „Di csér jük Is tent, mind
ki fé li itt lent. Nagy ne vét ví gan,
ének szó val áld ja, és buz gó há lát vi -
gyen ol tá rá ra! Di csér jük Is tent! Kész -
sé get éb ressz kö vet ni igé det. Szent
ügyért él jünk, szol gá lat ban ég jünk, és
erő hí ján erőt tő led kér jünk! Di csér -
jük Is tent!” (EÉ 52, 1.4.) Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Ahol nem tör elő a jó cselekedet és
szeretet, ott a hit nem igazi, hanem
vagy kialudt, vagy a puszta észre tá-
maszkodó önámítás – amilyen ma-
napság sok van közöttünk. Az ilye-
neknél még nem hatolt eléggé a lélek
mélyére az evangélium, s az ilyenek
nem ismerik még igazán Krisztust.”

d Virág Jenő:
Dr. Luther Márton önmagáról
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Öt ven hat ra em lé ke zem. A szub jek -
tív em lé ke zés for má ját vá lasz tot -
tam, és eb ből kö vet ke ző en az ün nep -
hez kap cso ló dó gon do la tok mel lett
né hány töp ren gő, nyug ta la ní tó kér -
dést is fel kell ten nem.

Az zal kell kez de nem, hogy fáj a
szí vem öt ven ha tért… Ha zá mért,
nem ze te mért, a hő sö kért, az ál do za -
to kért s azért is, mert ak kor is ma -
gunk ra ma rad tunk. A jó val ké sőbb
meg is mert, sok szor em le ge tett vi lág -
po li ti kai re a li tá sok sem csök ken tik
ezt a fáj dal ma mat. A ta nul sá go kat,
ame lyek má ig, sőt a jö vő be is nyúl -
nak, min den eset re vég re jó za nul le
kell, le kel le ne von ni. Sa pi en ti sat.

Ok tó ber 23-tól no vem ber 4-ig
mind össze ti zen két nap. Ma már tud -
juk, és so kan el is me rik, hogy e nem
egé szen két hét je len tő sé ge vi lág tör -
té nel mi, s a for ra da lom messzi re su -
gár zó fé nyes csil lag ma rad – va ló ban
meg ma rad? – az utó kor szá má ra.

1.
Ti zen két éves győ ri kis di ák vol tam
ak kor; s mi vel Győr ben nem vol tak
nagy har cok, csak né hány em lé ket
őr zök azok ból az idők ből.

– Az elő ször le ve gő be eresz tett
gép pisz toly so ro za tok hang ját, ami kor
az ávó sok kal ra kott te her au tók csi kor -
gó ke rék kel le ka nya rod tak a Ba ross híd -
ról. A bör tön előtt össze gyűlt tö meg
osz la tá sá ra ve tet ték be őket. Azt hal -
lot tuk, né hány ha lott és se be sült ma -
radt utá nuk. Hogy ro han tunk ha zá ig!

– No vem ber 4-e reg ge lét, ami kor
ra gyo gó va sár na pi nap sü tés és por -

cu kor sze rű, vé kony hó ré teg szé pí tet -
te meg a vi lá got. De ami kor ki néz tem
az ab la kon, az éj sza ka meg ér ke zett,
lég vo nal ban ta lán öt ven mé ter re
sem lé vő szov jet tank ré mü let tel töl -
tött el; ágyú csö vé ről meg elő ször
azt gon dol tam, hogy ép pen a mi
ab la ka in kat vet te cél ba, pe dig csak a
kö ze li híd fő re irá nyoz ták.

– Az tán már no vem ber kö ze pe fe -
lé, ami kor a Ra dó-szi ge ten a Ket tős
híd nál ál lo má so zó szov jet harc ko csi
ka to ná it szin te már saj nál tuk, ami kor
a ke mény hi deg mi att hár tyá sod ni
kez dő Rá bá ból mer ték a mos dó vi zü -
ket. Azon ámul tak, hogy Af ri ká ban
ilyen hi deg van, hi szen őket a Szu e -
zi-csa tor ná hoz ve zé nyel ték… Pár
nap múl va né hány ci vil ru há ért el is
ad ták a tan kot, és ki tud ja, ho va
tűn tek el.

– Ben nem öt ven ha tos em lék az a
né hány hó nap pal ké sőb bi ret te ne tes
szé gyen ér zet is, ame lyik kis ka masz -
szí ve met szin te meg bé ní tot ta, ami -
kor a film hír adó az öt ven hét má jus
1-jei bu da pes ti fel vo nu lás ké pe it mu -
tat ta: a vé res ke zű ha ta lom emel vé -
nyen pöffesz ke dő fi gu rái és alant az
a ret te ne tes tö meg, ame lyik él jen zi és
meg tap sol ja a gyil ko so kat.

Per sze azért van más is me mó ri -
ám mé lyén. Az iz ga tott ta ná rok az is -
ko lá ban, a Kos suth-cí mer az osz tály -
te rem fa lán meg a vég te len sor ba ál -
lá sok – és mind az, ami az tán utá na
jött. A meg tor lás dü hön gő őrü le te,
majd a kon szo li dált vi dám ba rakk
foj tott le ve gő je meg a gu lyás kon dé -
rok min dent be bo rí tó szag fel hői…

Sú lyo san for má ló dik ben nem a
kér dés: sza bad-e ne künk öt ven hat di -
cső sé gé ről, ered mé nye i ről el mél -
ked ni, amíg nem va gyunk haj lan dók
üze ne tét és ta nul sá ga it iga zán meg -
ér te ni?

2.
Sok je le volt a tár sa dal mi fe szült ség -
nek, de for ra dal mi meg moz du lás ra
– va ló szí nű leg – csak igen ke ve sen
gon dol tak… Ugyan ak kor min den ki
várt, s egy re töb ben kö ve tel tek vál -
to zá so kat.

Kos suth La jos így ír egy he lyen: „Én
a for ra dal mat a né pek szent jo gá nak
tar tom és val lom, de egy szer s mind oly
vég esz köz nek te kin tem, mely hez a
né pek nek csak azon eset ben sza bad
nyúl ni ok, mi dőn vagy nem ze ti lé tük -
nek vagy jo ga ik nak s sza bad sá guk nak
akár vissza szer zé sé re, akár meg vé dé -
sé re más mód juk nincs, vagy ami dőn
bol dog sá guk sza bad fej lő dé sé nek va -
la mely fenn ál ló rend szer annyi ra út -
já ban áll, hogy min den áron va ló el -
tá vo lí tá sát a nem zet szent ér de kei kö -
ve te lik… Lá za dá so kat le het csi nál ni,
for ra dal ma kat so ha. Azok nem csi nál -
tat nak, azok csi ná lód nak…”

Igen, így csi ná ló dott spon tán, szer -

ve zet le nül, 1956 ok tó be ré ben so ha ad -
dig nem ta pasz talt össze tar tás sal a
for ra da lom. Spon tán – te hát nem elő -
re el ha tá ro zott ter vek vég re haj tá sa
volt, ha nem „egy vég le te kig fe szí tett
húr el pat ta ná sa, egy meg kín zott,
meg alá zott nem zet fel hör dü lé se. (…)
Tíz mil lió em ber ta lán nem tud ta,
hogy pon to san mit akar, de azt mind -
egyi künk meg tud ta fo gal maz ni, hogy
mit nem akar. (…) nem akar ja to vább
tűr ni a nem ze ti és egyé ni meg aláz ta -
tá so kat, a ha zu do zást, min den ön ál -
ló gon do lat meg hur co lá sát, a nem zet
in fan ti li zá lá sát, kul tu rá lis ha gyo -
má nya i nak meg gya lá zá sát.” (Jot isch -
ky Lász ló: Ok tó be ri gon do la tok, Ang -
li ai Ma gyar Tü kör, 2006. jú ni us – Az
írás teljes terjedelmében a 6. oldalon
olvasható. – A szerk.)

Min den bi zonnyal előbb vagy
utóbb a po zi tí vu mok is meg szi lár dul -
tak vol na – nyil ván vi ták és ha tal mi
har cok kö ze pet te –, olya nok, mint a
szó lás- és saj tó sza bad ság, a sem le ges -
ség, a több párt rend szer stb. De ak kor
az a más fél hét mind er re nem volt ele -
gen dő. A for ra da lom a szov jet tan kok
óri á si túl ere je mi att és a moszk vai aka -
ra tot ki szol gá ló nem zet áru ló po li ti ku -
sok köz re mű kö dé sé vel el bu kott, de
nem két sé ges, hogy – a rá kö vet ke ző
tom bo ló meg tor lás, bi tó és bör tön és
a tisz ta szán dé kot be mocs ko ló szám -
ta lan fél re ma gya rá zás és ha zug ság
el le né re – vi lág tör té nel mi lép ték kel
mér ve is ma ra dan dó je len tő sé gű 56
vé res, gyö nyö rű küz del me. Ezért adó -
zunk há lá val a hő sök nek, és őriz zük
ke gye let tel a már tí rok em lé két.

3.
Ha eszem be jut nak az 1957. má jus
1-jé ről szó ló tu dó sí tá sok (ez mos -
ta ná ban is sok szor meg tör té nik
ve lem) meg a gu lyás kon dé rok gő -
zé től meg szür kült év ti ze dek meg
2004. de cem ber 5-e – hogy mást
most ne is em lít sek –, és el töp ren -
gek nem ze tünk, ha zánk mai hely -
ze tén, mély ről fa ka dó ag go da lom -
mal kér de zem: ér de mes volt? És:
ho gyan to vább?

A Szent írás egyik fon tos igé je is
nyug ta la nít: „Az igaz ság fel ma gasz -
tal ja a nem ze tet; a bűn pe dig gya lá -
za tá ra van a né pek nek.” (Péld 14,34;
Ká ro li-for dí tás) Köl cseynk kel együtt
imád ko zom: „Szánd meg, Is ten, a
ma gyart!”

Azért még is re mé lem, hogy 1956
gyü möl cse be érik, és Ady so rai nem -
ze tünk jö vő jét pró fé tál ják (A perc-
em ber kék után):

„Most perc-em ber kék dá ri dó ja tart,
De épi tés re ké szen a kö vünk,
Na gyot vé gez ni még is mi jö vünk,
Na gyot és szé pet, em be rit s ma gyart.”

Glo ria vic tis! – Di cső ség a le győ zött nek!
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A nóg rá di meny asszo nyi fej dísz, ez a
kü lön le ges gon dos ság gal ké szí tett ru -
ha da rab csak az után ke rül het a he lyé -
re, ha már min den mást – sza la go kat,
prusz li kot, kesz ke nőt és a meg szám -
lál ha tat lan szok nyát – si ke rült szé pen
el igaz gat ni. A ko ro na fel he lye zé se
mint egy le zár ja az öl töz te tés fá rad sá -
gos és hossza dal mas fo lya ma tát.

Rét sá gon, eb ben a nyu gat-nóg rá di
vá ros ban vi szont nem ezt a ha gyo má -
nyos sor ren det kö vet ték azok, akik a
fő út men tén fek vő, idén száz egy éves
ima ház meg újí tá sán fá ra doz tak. Elő -
ször a fej dísz, a te tő szer ke zet ké szült
el, mely nek jel leg ze tes, újon nan épí -
tett, kis tor nyocs ká ja a ke reszt tel fel is
ke rült illusztrációként a szen te lé si
ün nep ség meg hí vó já ra. Ám ez csu pán
egy négy évig tar tó út kez de te volt. A
te tő alatt meg újí tás ra érett épü let szer -
ke zet várt ar ra, hogy a szük sé ges
erő for rá sok ren del ke zés re áll ja nak.

S a vá ra ko zás nem volt hi á ba va ló,
hi szen lát va a ki csiny, de an nál lel ke -

sebb evan gé li kus ság ten ni és él ni
aka rá sát, az ön kor mány zat tá mo ga -
tá sá val meg újul ha tott a bel ső tér, sőt
egy zu hany zó val is el lá tott vi zes -
blok kal, va la mint egy száz fő re fel sze -
relt tea kony há val vált
va ló ban ott ho nos sá.
Köz ben meg tör tént
a nyí lás zá rók cse ré je
is. Vé gül az or szá gos
egy ház se gít sé gé vel
kül se jé ben is meg -
újul ha tott az uta zó
szá má ra is jól lát ha tó
– Lu ther-ró zsá val és
egy há zunk jel mon -
da tá val dí szí tett –
gyü le ke ze ti ház.

Ok tó ber 17-én dr. Fa bi ny Ta más
püs pök is meg ér ke zett Rét ság ra, hogy
fel szen tel je az épü le tet. S ez al ka lom -
mal az ima ház zsú fo lá sig meg telt.
Rét sá gi ak és bán ki ak, evan gé li ku sok
és ka to li ku sok, fi a ta lok és idő sek jöt -
tek el, hogy hi va ta lo san is bir tok ba ve -

gyék. Az ige hir de tés is er re biz tat ta
őket, hi szen Is te nünk két sze re sen is
vár: nem csak erős vár, ha nem min dig
vár is ben nün ket. Vár az is ten tisz te -
let re, ide vár a hét kö zi al kal mak ra, hit -

tan órá ra, bib lia órá ra, a ba ba-ma ma
kör re s ar ra a szlo vák szak kör re is,
me lyet a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat szer vez an nak ér de ké ben,
hogy vissza hoz za a szlo vák szót er re
a tó tok is lak ta vi dék re. 

g Zsu gyel Kor nél 

„Fur csán öl töz te tett meny asszony”

Ho vá tűnt a kulcs? – ez a kér dés fog -
lal koz tat ta ok tó ber 18-án reg gel mint -
egy két órán át a bán ki evan gé li ku so -
kat. Bi zony volt nagy ijed ség, hi szen
a haj nal óta szor gos ko dó asszo nyok
sze met gyö nyör köd te tő ün ne pi fo gá -
sa it és a tö mér dek há zi sü te ményt va -
la hogy a sze re tet ven dég ség he ly -
színére kel lett szál lí ta ni, s a szó ban
for gó kulcs az e cél ra hasz nál ni kí vánt
fel ügye lői kis te her au tó hoz tar to zott. 

Így a már rég óta ki je lölt fő ző cso -
por tok mel lé rög tön zött ke re ső csa pat
ala kult, hogy az ün nep lés szem pont -
já ból kulcs sze re pet be töl tő tárgy mi -
nél előbb meg ke rül jön, s min den ké -
szen áll jon a ven dé gek fo ga dá sá ra, akik
a bán ki temp lom fel szen te lé sé nek
225. év for du ló já ra kap tak meg hí vást. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök szol gált ige hir -

de tés sel, mely ben rá mu ta tott ar ra,
hogy míg a re mény ség a vi lá gi szó -
hasz ná lat ban csal fa, vak, vagy is in -
kább ne ga tív je len té sű ki fe je zés, ad -
dig a ke resz tény gyü le ke zet szá má -
ra meg tar tó erő le het, hi szen a re -
mény sé günk nem a bi zony ta lan, ha -

nem a bi zo nyo san köz tünk élő Jé zus -
ban van.

Az is ten tisz te le ten Gu lá csi né Fa bu -
lya Hil da, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Szlo vák Lel ké szi
Szol gá la tá nak ve ze tő je az ősök nyel vén,
szlo vá kul kap cso ló dott be az úr va cso -
rás al ka lom li tur gi á já ba, s az áhí tat hoz
nagy ban hoz zá já rult a gyü le ke zet
ének ka rá nak szol gá la ta is. A li tur gi kus
részt kö szön tők so ra kö vet te. Fel szó -
lalt Ben czúr Lász ló egyházke rü le ti fel -
ügye lő és Sza bó And rás es pe res is. A
je len lé vő ven dé gek a gyü le ke zet től a
Har mo nia Ban ki en sis cí met vi se lő
CD-t kap ták em lé kül, me lyen a temp -
lom or go ná já nak hang ja csen dül fel.

A kulcs vé gül meg ke rült, s így
sem mi sem állt útjában annak, hogy
a gyü le ke zet együtt le gyen a te rí tett
asz ta lok mel lett. Hogy hol volt? A fel -

ügye lő zse bé ben. Mind vé gig. Ta lán
ki csit úgy, aho gyan Krisz tus or szá ga
is egé szen kö zel, el ér he tő tá vol ság ban
van. Ki tar tó ke re sés sel mind annyi an
rá akad ha tunk. S ez min dannyiunk -
nak okot ad hat a re mény re.

g – zsu gyel –

Temp lom ju bi le um
és kulcs kér dés Bán kon
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SPROG RAM
Pén tek • 18.00: Va cso ra • 18.30:
Nyi tó áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök:
„On nan szé lesz tet te szét őket az
Úr” (1Móz 11,1–9) • 19.00: Elő adás
– Pozs gay Im re volt ál lam mi nisz ter:
A nem ze ti iden ti tás kér dé se a rend -
szer vál tás előtt és után
Szom bat • 8.00: Reg ge li • 8.45:
Áhí tat – Fa bi ny Ta más püs pök:
„Fo gad já tok be egy mást, aho gyan
Krisz tus is be fo ga dott min ket”
(1Róm 15,7–13) • 9.30: Elő adás –

Lack ner Pál tá bo ri püs pök: A né met
nyel vű né pes ség he lye és sze re pe a
ma gyar or szá gi evan gé li kus ság ban •
10.30: Elő adás – Kiss Gy. Csa ba
egye te mi do cens: Ma gya rok, szlo -
vá kok nem zet té vá lá sa • 11.30: Hoz -
zá szó lá si le he tő ség • 12.30: Ebéd •
14.00: Be szél ge tés • 15.30: Elő adás,
esz me cse re – Fáb ri György tu do má -
nyos ku ta tó: Ho gyan se gít he tik a fel -
ügye lők az egy há zi fel mé rés mun ká -
ját? • 18.00: Ve spe rás – ifj. Ha fen -
scher Ká roly: „Mind nyá jan egy test -

té ke resz tel tet tünk” (1Kor 12,12–
14.26–27) • 18.30: Va cso ra
Va sár nap • 8.30: Reg ge li • 10.00: Is -
ten tisz te let – Itt zés Já nos püs pök: „A
Krisz tus tes té vel va ló kö zös sé günk”
(1Kor 10,14–17) • 12.00: Ebéd

Tá mo ga tott rész vé te li díj: 4500 Ft/fő
A je lent ke zé se ket ok tó ber 30-ig az
aláb bi cí mek re vár juk: il di -
ko.stark@lu the ran.hu, zsu zsa.zasz -
ka licz ky@lu the ran.hu

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

H I R D E T É S

Nem ze ti és/vagy ke resz tény iden ti tás
Meg hí vó a fel ügye lők harmadik or szá gos kon fe ren ci á já ra • Révfülöp, november 6–8.
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Meg hí vó mé dia mű hely re – Ba la ton szár szó,
2009. no vem ber 20–22. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga, az Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz)
sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö zös szak mai prog ram já ra.
A Pro tes táns Mé dia mű hely őszi hét vé gé jé re a szer ve zők ez út tal el ső sor -
ban azon di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ren del ke zők je lent ke zé sét vár ják,
akik szak em be rek se gít sé gé vel szí ve sen el mé lyül né nek a di gi tá lis fény -
ké pe zés rej tel me i ben, kü lö nös te kin tet tel a – ke resz tény la pok ban is igé -
nyelt – saj tó fo tó mű fa já ra. 

A pén tek es té től va sár nap dé lig ter ve zett prog ram a he lyes fény ké pe -
ző gép-hasz ná lat tech ni kai tud ni va ló in kí vül fog lal ko zik a kép al ko tás (kom -
po zí ció) és a di gi tá lis utó mun ká la tok kér dé se i vel is, va la mint az egy há -
zi ren dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja i val. 

Az el mé le ti elő adá so kat gya kor la ti fog lal ko zá sok egé szí tik ki, ezért kér -
jük, hogy az e-mail cí münk re kül dött je lent ke zés hez ki-ki mel lé kel je
(1200 × 1600 pi xel aján lott mé ret ben) há rom leg si ke rül tebb nek vélt – tet -
sző le ges té má jú – fel vé te lét.

A rész vé te li díj 9600 Ft, amely a hely szí nen fi ze ten dő, és ma gá ban fog -
lal ja a szál lás és a há rom szo ri ét ke zés dí ját is. (Prúsz-ta gok nak 30 ked -
vez mény!) Kez dés: pén te ken 19.30-kor va cso rá val; zá rás va sár nap 13 óra -
kor ebéd del.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 9., hét fő. Hely szín: Evan gé li kus Kon fe -
ren cia- és Misszió Ott hon (8624 Ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.) Csak a mé -
dia mű hely tel jes idő tar ta mán részt ven ni szán dé ko zók je lent ke zé sét vár -
juk! Je lent kez ni a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men le het, il let ve
– di gi tá lis adat hor do zón be nyúj tott fény ké pek kel – sze mé lye sen az Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé gé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., tel.: 1/317-
1108, 20/824-5519) Bo da Zsu zsa szer kesz tő ség ve ze tő nél.

A je lent ke zés el fo ga dá sát no vem ber 15-ig a rész le tes prog ram meg kül -
dé sé vel iga zol juk vissza!

H I R D E T É S

b El ső ként in dí tot ta el a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet
au gusz tus kö ze pén vil la mos -
ener gia-tá mo ga tá si prog ram ját,
mely az E.ON ener ge ti kai vál la -
lat szol gál ta tá si te rü le tén élő
rá szo ru ló kon se gít. A be ér ke zé -
si sor rend ben tör té nő el bí rá lás
alap ján ok tó ber 12-ig hét szá zan
ré sze sül tek tá mo ga tás ban. Az
áram szám lá kon a jó vá írá sok ed -
di gi össz ér té ke meg ha lad ja az
öt ven mil lió fo rin tot.

Az elő ze tes becs lé sek alap ján kö zel
há rom ezer rá szo ru ló ré sze sül het
majd tá mo ga tás ban a Magyar Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet ren del ke zé -
sé re ál ló két száz ti zen hét mil lió fo rin -
tos ke re té ből.

A be ér ke zett több mint ti zen öt ezer
tá mo ga tá si igény vél he tő oka, hogy
– más szer ve zet tel el len tét ben – a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet egye di ké rel me ket bí rál el, va la -
mint nem kér ön erőt a pá lyá zat hoz.

A  szer ve zet mun ka tár sai fo lya -
ma to san dol goz zák fel a ké rel me -
ket, és le vél ben ér te sí tik a pá lyá zó -
kat az ered mény ről. Az ed dig fel -
dol go zott ada tok alap ján hat van
szá za lé kuk fe lelt meg a fel hí vás
fel té te le i nek, har minc szá za lék tól
kért hi ány pót lást a szer ve zet, és a
be nyúj tott ké rel mek nek csu pán tíz
szá za lé kát kell el uta sí ta ni, mi vel
nem fe lel tek meg a ki írás nak. Az
egy fő re eső jó vá írás át la ga meg ha -
lad ja a het ven öt ezer fo rin tot. To -
váb bi ké rel me ket nem tud be fo gad -
ni a se gély szer ve zet.

g Fe ke te Dá ni el

Áramdíj-támogatás MÖSZ módra

b Van ki út a je len le gi mély gaz da -
sá gi, tár sa dal mi, er köl csi, lel ki
vál ság ból, de csak ak kor és úgy,
ha vissza ta lá lunk Is ten hez és
egy más hoz, és szét hú zás he lyett
össze fo gunk – han goz tat ták az
ötö dik Van ki út… ta nács ko zás
részt ve vői múlt pén te ken a deb -
re ce ni me gye há zán. 

A fe le ke ze te ken át íve lő össze fo gás egy
él he tőbb Ma gyar or szá gért: ez a Ba -
ran ko vics Ist ván Ala pít vány iz ra e li -
ta mű he lye ál tal szer ve zett Van ki út…
fó ru mok cél ja s rész ben ter mő re for -
du ló gyü möl cse, hi szen Érd, Nyí ra -
dony, Nagy vá rad és Bu da pest után
Deb re cen már az ötö dik zsi dó–ke -
resz tény szel le mű s egy ben nem ze ti
el kö te le zett sé gű ki út ke re ső ér tel mi -
sé gi kon fe ren ci á nak adott ott hont.

A ren dez vény részt ve vő it le vél ben
kö szön töt te Or bán Vik tor Fi desz-el -
nök, aki sze rint na gyon fon tos, hogy
a hí vő em be rek is részt ve gye nek a
köz élet ben, s kö zös gon dol ko zás sal
rá ta lál ja nak, és rá ve zes se nek má so -
kat is a vál ság ból ki ve ze tő út ra. 

A ven dég lá tó vá ros pol gár mes te -
re, Kó sa La jos Fi desz-al el nök kö -
szön tő jé ben hang sú lyoz ta, hogy elő -
ször a mély lel ki és er köl csi vál sá got
kell le küz de ni, mert csak erős hi tű és
ép, egye nes ge rin cű em be rek tud nak
össze fog ni, kö zös sé ge ket épí te ni és
mű köd tet ni. Ahogy a tö rök hó dí tást
kö ve tő en Deb re cen re for má tus pol -
gár sá ga min den ere jét és pén zét az is -

ko la épí tés re for dí tot ta, s a kol lé gi um
ka pu ja fö lé azt ír ták: „Oran do et la -
bo ran do”, ma is ez – az imád ko zás és
a mun ka – je len ti a ki utat a még min -
dig to vább  élő, lel ket ölő és ge rin cet
rop pan tó Ká dár-kor ból. 

A deb re ce ni szü le té sű Weisz Pé ter,
az iz ra e li ta mű hely el nö ke ar ról be -
szélt, hogy le het bé ke a zsi dók és a
ke resz té nyek kö zött, mert a sze re tet,
a hit és a bé ke kö zös is te ni ado mány
– eze ket fo gad juk el, és fog junk
össze, hogy gye re ke ink nek és uno ká -
ink nak jö vő je le hes sen eb ben az or -
szág ban.

A leg több fel szó la ló a sze re tet és az
össze fo gás is te ni pa ran csá ra hív ta fel
a fi gyel met. Osz tie Zol tán, a Ke -
resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gé nek
ka to li kus el nö ke úgy fo gal ma zott,
hogy ne to le rál juk, ha nem sze res sük
egy mást. Mi a sze re tet? – kér dez te,
és meg is ad ta a vá laszt: a fe le ba rá -
tunk irán ti „jó, hogy vagy” ér zé se, a
má sik em bert lé té ben meg erő sí tő, ér -
te fe le lős sé get vál la ló oda ál lás. 

Tő kés Lász ló re for má tus eu ró pai
par la men ti kép vi se lő, a ko ráb bi nagy -
vá ra di Ki út-kon fe ren cia há zi gaz dá -
ja a Ró mai le ve let idéz te: „Sen ki nek
sem mi vel ne tar toz za tok, ha nem
csak az zal, hogy egy mást sze res sé -
tek…” Ezért a ha lál ci vi li zá ci ó ja he lyett
az élet kul tú rá ját kell épí te nünk. 

Ne vesszünk el a múlt be li sé rel -
mek ben, az em lé kek ből ta nul ni kell,
de ha kö zös jö vőt, bé két aka runk épí -
te ni, ak kor sze re tet tel egy más fe lé kell
for dul nunk, mert min den egyes em -
ber Is ten kép má sá ra van te remt ve –

ezt hang sú lyoz ta Kö ves Slomó, az
Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta
Hit köz ség ve ze tő rab bi ja. 

Sze ve ré nyi Já nos lel kész, az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont igaz ga tó -
ja azt mond ta, dé mo ni kus kor ban
élünk, új kez det re van szük sé günk,
de eh hez a meg té rést nem úsz hat -
juk meg, vagy is vissza kell tér nünk
Is ten hez, mert a te rem tő, gond vi se -
lő Atya az, aki kö zel hoz min ket egy -
más hoz.

A vál ság ban egyet len vi ga szunk,
meg ol dá sunk, ki utunk a Mes si ás –
szö gez te le Mé szá ros Kál mán, a Ma -
gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ke.
Is ten ma is szól hoz zánk, meg szó lít,
és vá laszt vár tő lünk, s a mi fel ada -
tunk lát ni, szól ni és ten ni. Papp La -
jos szív se bész pro fesszor is azt hang -
sú lyoz ta, hogy vissza kell ta lál nunk
Is ten hez és egy más hoz.

A Van ki út… kon fe ren ci án ad ta át
No votny Zol tán el nök a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé gé nek 2009. évi
Rát Má tyás-élet mű dí ját a nyolc van -
éves Fá bi án Gyu la re for má tus rá di -
ós-új ság író-író-szer kesz tő nek, ki -
emel ve, hogy a nép ből jött és a né pé -
hez hű Fá bi án Gyu la egész éle té ben
ke res te a ki utat, s ez az út a szá má -
ra: em ber, ha za, ma gyar ság, hit, a so -
ha fel nem adás, a min dig a leg töb -
bet nyúj tás. Az Arany Já nos szü lő vá -
ro sá ból szár ma zó ki tün te tett Tol di
Mik lós sza va i val kö szön te meg a dí -
jat: „De nem kö szö nöm azt ma gam
ere jé nek: / Kö szö nöm az Is ten gaz -
dag ke gyel mé nek.”

g Faggyas Sán dor

Van ki út: vissza Is ten hez

Veszt fá li ai lá to ga tók
Lel ké szek ből – kü lön bö ző szol gá la ti ágak ve ze tő tiszt ség vi se lő i ből – ál ló pro -
tes táns (uni ált, az az re for má tus–evan gé li kus) egy há zi de le gá ció lá to ga tott
Ma gyar or szág ra Veszt fá li á ból (Né met or szág). 

A hét fős kül dött ség tag jai ok tó ber 13. és 16. kö zött ta lál koz tak a ha zai pro -
tes táns egy há zak ve ze tő i vel és a kü lön bö ző mun ka ágak re fe ren se i vel, lá to -
ga tást tet tek több evan gé li kus és re for má tus egy há zi in téz mény ben, va la mint
kü lön bö ző egy há zi szer ve ze tek kel is mer ked tek meg, hogy ez zel is erő sít sék
az egy há za ik kö zöt ti part ne ri kap cso la to kat.

Hor váth-Bol la Zsu zsan na fel vé te le ok tó ber 15-én ké szült, ami kor a de le -
gá ció részt vett egyházunk or szá gos pres bi té ri umának so ros ülé sén.

b Az el múlt más fél év ti zed során
har ma dik al ka lom mal ün ne pel -
ték a múlt hé ten püs pö kök, lel -
ké szek és a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um kép vi se lői a ma gyar or -
szá gi hon véd ség ke re te in be lül
mű kö dő tá bo ri lel ké szi szol gá -
la tot. Az el hang zott nyolc be -
széd mind egyi ke utalt va la mi -
lyen mó don a sok szor nem
könnyű kez de tek re, a szol gá lat
so rán meg ta pasz talt ál dá sok ra
és a jö vő ben is re mény ség sze rint
meg va ló su ló együtt mű kö dés re.
A négy tör té nel mi egy ház rep re -
zen tán sai kö zel szá zan gyűl tek
össze ok tó ber 16-án a bu da pes -
ti Ste fá nia-pa lo tá ban a fe le lős
mi nisz té ri um szer ve zé sé ben. 

Az evan gé li kus egy ház kép vi se le té -
ben dr. Fa bi ny Ta más püs pök mon -
dott kö szön tőt – nem egy eset ben
mo solyt csal va a fő leg fér fi ak ból ál -
ló kö zön ség ar cá ra. A bib li ai ala pok -
tól in dul va, a re for má ci ón és a száz
éve szü le tett Ke ken And rás tá bo ri lel -
ké szi nap ló já ból vett idé ze te ken ke -
resz tül a je len kor ki hí vá sa i ra és fel -
ada ta i ra irá nyí tot ta a fi gyel met. „Az
egy ház ott van, ahol az em be rek.
Ezért a ka to na ság ban is ott van” –
mond ta. Zá ró sza va i ban pe dig idéz -
te az ide il lő, köz is mert crom wel li
mon dást: „Bíz zál Is ten ben, és tartsd
szá ra zon a pus ka port!”

A pro tes táns szol gá la ti ág je len le -
gi – evan gé li kus – püs pö ke, dr. Lack -
ner Pál dan dár tá bor nok ki emel te az
el múlt évek ben a ka to na ság ban meg -
fi gyel he tő mi nő sé gi vál to zást és azt,
hogy há la Is ten nek, egy re több tá bo -
ri lel kész re van szük ség. Je len leg
hu szon né gyen vég zik a szol gá la tot.

A két ki emelt fel szó la lón kí vül to váb -
bi két evan gé li kus tá bo ri lel kész kép -
vi sel te egy há zun kat és a tá bo ri lel -
kész sé get: a ti zen öt éve e te rü le ten
dol go zó, már Ko szo vót is meg járt
Pin tér Mi hály ez re des és Ná nai
Lász ló szá za dos, aki im má ron har -
ma dik szol gá la ti évét kezd te meg
idén nyá ron.

A meg vo ná sok és le épí té sek ko rá -
ban min den eset re bi za kod ha tunk
ab ban, hogy ez az igen ne héz és

spe ci á lis fel ké szü lést kí vá nó mun ka
a jö vő ben is foly ta tód hat. Er ről dr.
Sze ke res Im re hon vé del mi mi nisz ter
biz to sí tot ta a mun ka ág ban dol go zó -
kat: „A Hon vé del mi Mi nisz té ri um a
jö vő ben is biz to sít ja az 1994-ben
kö tött meg ál la po dás ban fog lal ta kat
– a Ma gyar Hon véd ség ben szol gá ló
ka to nák sza bad val lás gya kor lá sát a

hit élet ka to nai in téz mény rend sze ré -
nek ha té kony mű kö dé se ér de ké ben.”

Az egy há zak ily mó don meg va ló -
su ló együtt mű kö dé se és vi lág ban
va ló je len lé te – lás suk meg – Is ten
még min dig tar tó ke gyel mi ide jé nek
ta nú sá ga. Ha nem hasz nál juk ki
ezt a le he tő sé get, ha nem küz dünk
elég ki tar tó an a hon vé del mé ért
mun kál ko dók lel ké ért, „sok jót el -
mu lasz tunk”. Akik hét köz na pi és
nyu godt kö rül mé nyek kö zül szem -

lél jük ezt a nem min den na pi misszi -
ót, hor doz zuk imá ink ban az ide
kül döt te ket, a rá juk bí zot ta kat és a
le he tő sé get biz to sí tó vi lá gi ve ze tő -
ket – hogy ne a pus ka por, ha nem az
Is ten be ve tett bi za lom és az imád -
ság ere je tart son meg min ket bé ké -
ben és biz ton ság ban.

g Hor váth-He gyi Áron

Pus ka por és imád ság
Ti zen öt éves a tá bo ri lel ké szi szol gá lat Ma gyar or szá gon
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A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett

EVAN GÉLIUM SZ ÍNH ÁZ
november 6-án 19 órakor bemutatja

Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ja
című drá mai köl te ményét há rom rész ben

a Duna Palotában (Budapest V., Zrínyi u. 5.)

SZE REP LŐK
Az Úr Bán ffy György Kos suth-dí jas

ki vá ló mű vész
Ádám Lé nárt Lász ló

Éva Bu zo gány Már ta
Lu ci fer Kár pá ti Ti bor

To váb bá Mu csi Sán dor, Tóth Já nos Ist ván, Far kas Ta más, Ré kai Nán dor,
Ve ress Előd, Kriszt Lász ló, Gyu rin Zsolt, Med gyessy Pál, Bor báth Ot tí lia,

Geszty Gló ria, Tó dor Ré ka

A kí sé rő, alá fes tő ze ne Haydn ha lá lá nak 200. év for du ló ja tisz te le té re
A te rem tés ora tó ri um ból hang zik fel

Dísz let- és jel mez ter ve ző Hú ros An na Má ria
Dal szö ve gek ze né je Hu zel la Pé ter

Ren de ző asszisz tens, ko re og rá fus Kriszt Lász ló
Ko re og rá fus asszisz tens Fant oly Ni ko lett

Ren de ző Ud va ros Bé la

To váb bi elő adá sok: no vem ber 8., 15., 22., 29. és de cem ber 6.:
16 óra; no vem ber 20. és de cem ber 4., 12., 13.: 19 óra

Jegy elő vé tel a Du na Pa lo ta pénz tá rá ban (tel.: 1/235-5500) hét főn,
szer dán és pén te ken 14 és 18 óra kö zött. Jegy árak: 3000, 2500, 2000 fo rint.

Az Evan gé li um Szín ház több mint öt száz elő adás után, a 20. évad őszi in -
du lá sán har min ca dik be mu ta tó ja ként egy rend kí vü li drá mát, Ma dách hal -
ha tat lan re mek mű vét, Az em ber tra gé di á ját vi szi szín re. Elő adá sunk ta nul -
sá ga az le gyen: örök két ke dés és re mény kö zött az em be ri ség csak Is ten ke -
gyel mé ben bíz va ta lál ja meg az élet ér tel mét, ér té két és szép sé gét!

Ud va ros Bé la ren de ző

b El ső íz ben ren de zett egy ház ze nei
ta lál ko zót a Dé li Egy ház ke rü let.
Az ok tó ber 17-én Kis kő rö sön
meg tar tott fesz ti vá lon – mely nek
mot tó ja az Evan gé li kus éne kes -
könyv 69. szá mú éne ké nek e tu -
dó sítás címé ben sze rep lő el ső
vers so ra volt – a klasszi kus egy -
ház ze nét mű ve lő gyü le ke ze ti és
is ko lai ének ka rok mel lett szá mos
ke resz tény könnyű ze nei együt -
tes is be mu tat ko zott. A ren dez -
vény mű vész ven dé gei Gryl lus
Dá ni el és Gryl lus Vil mos vol tak. 

Az egy ház ke rü let min den szeg le té -
ből ér ke zett részt ve vő ket a há zi gaz -
da kis kő rö si gyü le ke zet fú vós ze ne ka -
rá nak mu zsi ká ja fo gad ta a temp -
lom ban. Lup ták György es pe res Jel
15,1–4 alap ján el mon dott nyi tó áhí ta -
tá ban a győz te sek mennyei éne ké ről

be szélt, utal va a la tin köz mon dás ra:
„Mu si ca est pra el u di um vi tae aeter -
nae” – A ze ne az örök élet elő já té ka.
Dr. Kincz ler Zsu zsan na, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház -

ze nei Tan szé ké nek ad junk tu sa Har -
mó ni á ba fog lalt há la adás cím mel
tar tott elő adást.

A nyi tó al ka lom után a ta lál ko zó
prog ram ja pár hu za mo san két hely -
szí nen foly ta tó dott: a temp lom ban a
gyü le ke ze ti kó ru sok, a mű ve lő dé si
ház ban pe dig a könnyű ze nei együt -
te sek kon cert je i re ke rült sor. A fel lé -
pő ket Ra dos né Len gyel An na egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő, il let ve La czi Ro -
land kis kő rö si má sod lel kész mu tat -
ta be a hall ga tó ság nak.

Az együt te sek igé nye sen össze ál -
lí tott mű so ra it to vább szí ne sí tet te a
ze nei for má ci ók vál to za tos sá ga: a
ve gyes ka ro kon kí vül meg szó lal tak
női és fér fi ka rok épp úgy, mint aho -
gyan a könnyű ze nei szín pa don is
hall ha tó volt „Új ének”-fel dol go zá so -
kat elő adó gyer mek kar, gos pel-ének -
együt tes, mu si cal éne kes és sa ját szer -
ze mé nyek kel ér ke ző hang sze res ka -
ma ra együt tes is.

Az ebéd szü net ben a há zi gaz dák íz -
le tes gu lyás le ves sel vár ták ven dé ge -
i ket a gyü le ke ze ti ház ban, majd to -
váb bi kon cer tek kel foly ta tó dott a
dél utá ni prog ram.

A zá ró is ten tisz te le ten – mely ke -
re tet adott a ta lál ko zó gá lá já nak is –
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke a 148. zsol tár so rai alap ján
hir det te Is ten igé jét. Mint mond ta: az
ének nem de ko rá ció az is ten tisz te let
me ne té ben, ha nem szer ves ré sze
an nak. Az ének nem csu pán imád ság,
hi szen éne ke ink szö ve ge evan gé li um,
ige. Ami kor ki sebb-na gyobb kö zös -
sé ge ink ben együtt éne ke lünk, ak -
kor Is ten-tisz te le tet tar tunk, és evan -
gé li u mot hir de tünk. „E nap cso dá la -
tos él mé nye, hogy ki csik és na gyok
kü lön bö ző hang szín nel meg áld va és
kü lön bö ző hang sze rek kel, esz kö zök -
kel, kü lön bö ző stí lus ban együtt ma -
gasz tal juk az Urat. Így szü le tik új já ez
a zsol tár a 21. szá zad ban” – fo gal ma -
zott az ige hir de tő.

A gá lán a részt ve vő kó ru sok kö -
zös ka ra is meg szó lalt, Gryl lus Dá ni -
el és Gryl lus Vil mos pe dig ko rál- és
zsol tár fel dol go zá so kat adott elő, ezek
egyi két a szar va si Ben ka Gyu la Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló i val
kö zö sen (képünkön). Az al ka lom kü -
lön le ges szín folt já nak szá mí tott, ami -
kor Zol tai Sán dor, a Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze -
ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és
Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény ta nu ló ja a Jé zus Krisz tus szu -
per sztár cí mű rock ope ra egyik leg -
szebb ári á ját, Jé zus Ge cse má né-kert -
be li imá ját éne kel te el.

A zá ró al kal mon fel csen dü lő kó rus -
mű vek or go na kí sé re tét, va la mint Jo -
hann Se bas ti an Bach Jöjj, né pek
meg vál tó ja cí mű ko rál fel dol go zá sát
és G-dúr pre lú di um és fú gá ját Me kis
Pé ter szó lal tat ta meg.

A gá la hang fel vé te lé nek rész le tei a
Dé li Egy ház ke rü let hon lap ján (http://
del.lu the ran.hu) meg hall gat ha tók, a
ta lál ko zó ról ok tó ber 25-én össze ál lí -
tást su gá roz a Ma gyar Te le ví zió.

g S. A.

Szólj, bol dog há la ének!
Ke rü le ti egy ház ze nei ta lál ko zó Kis kő rö sön

A szer ző, Fecs ke Csa ba so ka dik köny -
ve e mos ta ni; fel nőt tek hez szó ló ver -
ses kö te te i nek so rá ban a nyol ca dik.
Több mű faj ban gya kor lott író lí rai
mű vé vel szem be sü lünk ez út tal, iro -
dal mi ér de me it leg utóbb Jó zsef At -
ti la-díj jal is mer ték el. Fecs ke-mű -
ve ket sok szor és sok fe lé lel he tünk a
la pok, iro dal mi fo lyó ira tok ha sáb ja -
in, rá di ók mű so ra i ban, és an to ló gi -
ák nak is gya ko ri sze rep lői mun kái.

Új kö te té ben öt ven két szo net tet ad
köz re, ta go lat la nul egy be gyűjt ve.
Ba kos Ka ta lin egyé ni mű vé sze ti íz -
lés sel ál dott gra fi kái tár sul nak a ver -
sek hez, s az ő ele gáns bo rí tó ja öle li
a kö nyv lap ja it is.

Az el ső em ber pár cí mű vers áll a
kö tet élén, az tán a foly ta tás: Áb ra hám,
Mó zes, Zsu zsan na és a vé nek, Dá vid,
Gáb ri el, Pé ter, Há rom ki rá lyok – e
vers cí mek jel zik leg ki vált a té mák bib -
li ai ere de tét. „mint kéz a se bet úgy
érin ti meg / mind annyi ónk szí vét az
Is ten / fe lénk azért nyúl hogy se gít sen”
– ír ja a Kö ze lí tés ben. Sze líd sze rény -
ség jel lem zi a kis de det vá ró Má ri át a
Vá ra ko zás ban, az is me ret len fo lya mat
ér zel mi el fo ga dá sa, amely ki zá ró lag
hit be li él mény, majd cse le ke det. S kö -
vet ke zik a kö tet egyik leg szeb ben si -
ke rült szo nett je, a Jó hírt ho zott cí mű:

kinn vol tunk ak kor éj jel a me zőn
ül tünk a tűz kö rül a nyáj aludt
bo tom szo ron gat tam zsi vány ha jön
vé reng ző or das hát eb sors ra jut

las san ki hunyt a tűz a pász to rok
már a ló bőrt húz ták jó han go san
ek kor lát tam meg azt a csil la got
fe jem fö lött a fé nye szín arany

bo lon dul ver ni kez dett a szí vem
atyám ütött a vég órá ja tán
re meg ve fél tünk va la mennyi en

s ak kor hir te len an gyal szállt kö zénk
cso dál koz tunk és néz tünk csak bu tán
jó hírt ho zott és on tot ta a fényt

Fecs ke ver sei éle tünk lel ki ese mé nye -
i hez ido mul nak, s hű en kö ve tik a pszi -
ché hul lám zá sa it. Egyik so rá ban így
vall: „ké tel ke dem de lel kem éne kel”. A
má sik ban „a gyö nyör bá nyá sza” ki fe -
je zés sel él. S a Fű alatt cí mű szo nett -
je vé gén ez áll: „a sem mi ét ke lesz a
gon do lat / mint föld re hullt rot ha dó
al ma / rej tő zik rozs dás őszi fű alatt”.
To váb bá so rol ja mind a vesz te sé ge -
ket, mind azt, mit ál ma ink ból s lé tünk -
ből itt ha gyunk, vál lal va az út köz ben
dú do lók éne két: „ez az em lé ke zés-sze -
rű lét / mint tó vi zén kör re kört ro vó
/ hattyú tol lán hold fény szűrt kö dét //
csil lant ja meg egy más tér fé nye it /
ahon nét az üze net ér ke zik”.

Fecs ke nem szab vány szo net te ket
ír, az azo nos szó tag szám szab ta for -
má tól men te sít, el tér a meg sza bott so -
rok tól. Újabb ver se it ugyan nem új
min tá ra ala kít ja, ha gyo má nyos ke re -
te it meg őriz ve mó do sít né hol, pél dá -
ul az El hasz nált idő ben az ok tá va
négy-négy és a terc ina há rom-há rom
so rú vers sza ka it meg tö ri négy-há rom
négy-há rom ra. 

Az imént em lí tett ver se vé gén je -

len ti ki: „el méd ről mint gyer tyá ról a
vi asz / cso rog le fe lé az el hasz nált
idő / az utol só csep pig a fény vi gasz”.
Kö vet ke ző ver sé ben pe dig hűt len
sze re tő ként je le ní ti meg az időt, ami -
kor „a gyer tyák szar ván fönn akad az
éj”, és „kor moz va lob ban el a szen ve -
dély”. Fel eme lő en re á lis gon do lat tal in -
dít ja ezt a ver set: „iró nia az én ko mor -
nyi kom / szol gá la tom ra van rá il lő sze -
rep / ami kor szük sé gem van rá hí vom
/ s te szi amit kell és amit le het”. Az idő
a ki nem játsz ha tó té nye ző az éle tünk -
ben. Az el mú lás el le né ben je le nünk
je le nik meg Fecs ke szo nett je i ben
szin te vé gig e kö tet lap ja in, mint a Mi -
ért van? vagy a Nagy ár cí mű ben.

mondd csak ma gad ba száll ni kész 
vagy-e

dol goz ni csönd ben mint va kond ha túr
az em ber hol kő hol gor don ka húr
mo nok li lesz be lő le vagy ze ne
a szív for ró ke men ce volt ki hűlt
jég csip két hí mez rá a ját szi tél
az én-sö tét ben arany por szi tál
aszalt gyü mölcs ként éde sül a múlt
időnk fut mint va dász elől a nyúl
lát tad már hogy bucs ká zik föl sze gény
még meg se vir radt már is al ko nyul
az éle tünk ó iz gal mas re gény
vé gig la poz ni min den pénzt meg ér
de mind ezért a ha lál tán nagy ár

Hi te les nyo mat cí mű szo nett jé ben
fel mu tat ja a hű ség hi te lét: „míg ké szül

a leg vég ső vál to zat / az összes töb bin
min dig át tű nő / egyet len arc a hi te les
nyo mat”. A köl tő sa ját ki fe je zé sé vel él -
ve ma gá ba gyö mö szö li a vi lá got, és
öröm fi gyel ni, ahogy „va la ki ját szik szí -
ve húr ja in”. A kö tet vé ge fe lé egy-két
paj zán ba haj ló szo nett han gu la tá ban-
mo do rá ban mint ha Vil lon ra utal na, a
töb bi ér vé nyé nek-hi te lé nek gyö ke re in -
kább Shakes peare irá nyá ba haj ló nak
vél he tő. A Ró meó és Ró meó cím eny -
hén fur csá nak ér zik, bár e ver se vé gén
fo gal maz za meg az ele ve gon dos ko dás
ér tel mét: „ér zem Is ten a ke zét rám te -
szi / nem bánt in kább bol do gít a bol -
dog / a má sik örö mét is él ve zi”.

Pet rar ca ta lál má nyá nak-fel fe de -
zé sé nek há la, Ka zin czyt kö ve tő en
szin te min den je len tő sebb ma gyar

köl tő írt szo net tet. Leg in kább ma gá -
tól ér te tő dő köz vet len ség gel Jó zsef At -
ti lát, de raj ta kí vül is klasszi kus és
kor társ köl tők re gi ment jét le het ne
em lí te ni e te kin tet ben. Re mek hét -
köz na pi le le mény a Na pon ta cí mű
val lo más a csa lá di össze tar to zás fe -
le lős sé gé ről. S a kö tet zá ró Egy nyár
szin tén az egy sze rű ség nagy sze rű sé -
gé ben le le dző bol dog pil la nat: „szép -
sé gén kí vül sem mit sem adott / más
nyár ból hoz ta tán a mo so lyát / is oly
so kat mon dó an hall ga tott // az es ti ég
sej lett a lom bon át / szél hoz ta a tó -
ról a víz sza got / el múlt a nyár az élet
megy to vább”.

Nem hi val ko dó ak, de sze ret ni va -
ló ak e kö tet szo nett for má ba zárt rí -
mei, rit mu sai. Szó ki mon dá sa több -
nyi re a halk be le tö rő dé sé, a sze líd rá -
cso dál ko zá sé. A hét köz na pok ban
meg is mert té mák, tör té né sek, ér -
zel mek irá nyí tó ja a böl cses ség sze -
rény fi lo zó fi á ja, amely tá masz le het
és tér kép föl di utunk so rán, hi szen
fon tos kí sé rőnk a han gu lat, tu laj don -
kép pen: bel ső nap sü tés. Amíg az lé -
te zik, él te tőnk bár mi lyen bo rús, esős,
vi ha ros idő ben. 

Van nak bo csá na tos bű nök is, mint
pél dá ul az idő vissza lo pá sa úgy,
ahogy Fecs ke Csa ba te szi nosz tal gi -
á ra éhe zőn, s min den sze mé lyes két -
ke dé se el le né re is ha tá ro zot tan-szi -
lár dan meg ala po zott, egye te mes
irány mu ta tók sze rint.

g Zsi rai Lász ló

Fecs ke Csa ba: Vissza lo pott idő. Szo -
net tek. Nap kút Ki adó, Bu da pest,
2008. Ára 1290 fo rint.

Szo net tek a vissza lo pott idő ről
Fecs ke Csa ba ver ses kö te te

A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

„Együtt az ország népével” –
Evangélikusok -ban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1700 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.
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Egy szer, va la mi kor az öt ve nes évek
vé gén vagy a hat va nas évek ele jén
ma gyar tár sa ság ült együtt egy lon -
do ni ven dég lő ben. A már jól össze -
szo kott lon do ni ak kö zött volt egy
ven dég is, bu da pes ti új ság író. Csu pa
nagy já ból egy ko rú fér fi lé vén je len,
ma gá tól ér te tő dő en min den ki min -
den ki vel te ge ző dött. Ám egy szer
csak a bu da pes ti ven dég az el len for -
ra da lom szót ta lál ta hasz nál ni 1956.
ok tó ber 23-ára. Sen ki sem til ta ko zott,
sen ki sem vi tat ko zott, csak at tól
kezd ve min den össze be szé lés nél kül,
ösz tön sze rű en min den ki ma gáz ta a
ven dé get. At tól kezd ve nem tar to zott
kö zé jük, még ar ra az egyet len es té -
re sem. Ide gen né vált. Sőt, el len sé gé.

Több he lyen is áll a Bib li á ban,
hogy min den bűn meg bo csát ta tik, de
a Szent lé lek ká rom lá sa so sem bo csát -
ta tik meg. A mi szá munk ra, akik va -
la mennyi en az 1956-os for ra da lom
szel le mi gyer me kei, po li ti kai ne velt -
jei va gyunk, a for ra da lom ká rom lá sa
ilyen so ha meg nem bo csát ha tó bűn.

Mi ért ál lít ha tom, hogy az 56-os
for ra da lom mind nyá junk esz mei
szü lő je, for má ló ja? Azért, mert mind -
annyi unk po li ti kai gon dol ko dá sá -
ban 1956. ok tó ber 23-a – el né zést a
fri vol ha son la tért – olyan, mint a
tánc is ko la köz mon dá sos kály há ja: a
kez dő nö ven dék csak on nan el in dul -
va em lék szik a meg ta nult lé pé sek re.
Le het, hogy a for ra da lom ról al ko tott
fo gal ma ink nem egyez nek, le het,
hogy em lé ke in ket más és más sze mé -
lyes él mé nyek ala kí tot ták, szí nez -
ték, de mind annyi an pon to san tud -
juk, hogy ak kor me lyik ol da lon áll -
tunk, az óta me lyik ol dal iga zát erő -
sí tet ték meg szá munk ra kö zel fél
év szá zad ha zai ese mé nyei, és a mai
Ma gyar or szág po li ti kai aré ná já ban
küz dő fe lek me lyi ke kép vi se li sze rin -
tünk leg in kább a for ra da lom an nak
ide jén tel jes tisz ta ság gal meg sem fo -
gal ma zott esz mé it. Me lyik pró bál, ha
bot la doz va és oly kor tak ti kai ke rü lők -
kel is, de nagy já ból a for ra da lom ál -
tal meg je lölt ös vé nyen ha lad ni.

Ezt per sze meg ne he zí ti az, hogy
1956. ok tó ber 23. klasszi kus for ra da -
lom volt, nem ál lam csíny, nem tit kos
bi zott sá gok, össze es kü vők bo szor -
kány kony há i ban ele ve ki fő zött ter vek
vég re haj tá sa, ha nem egy vég le te kig
fe szí tett húr el pat ta ná sa, egy meg kín -
zott, meg alá zott nem zet fel hör dü lé -
se. Az öt ven ha tos for ra da lom hó fe -
hér láng já nak spekt ru mát a po li ti kai
ana lí zis priz má ja tö mér dek szín re,
sok szor egy más sal el len té tes szán -
dék ra, re mény re, esz mény re bont hat -
ja fel, de ezek együt te sen, ha ta lán
csak né hány di cső sé ges nap ra, még -
is ma ku lát la nul fe hér fényt al kot tak.
A kép za var bű nét vál lal va hadd
mond jam: olyan tűz osz lo pot, mint
amely Mó zes nek adott irányt a pusz -
tá ban az ígé ret föld je fe lé.

Mi ből állt, mi ből táp lál ko zott ez a
fény, és fő leg ho gyan vál ha tott tíz mil -
lió em ber kö zös re mé nyé vé, cél já vá?
Úgy, hogy el ső nek nem ter ve ző
agyak ban, ha nem két ség be esett szí -
vek ben fo gal ma zód tak meg az ele mei.
Tíz mil lió em ber ta lán nem tud ta,
hogy pon to san mit akar, de azt mind -
egyi künk meg tud ta fo gal maz ni, hogy
mit nem akar. Ne kem gya nús az
olyan for ra da lom, amely ki ala kult
ve ze tő gár dá val és prog ram mal lép fel.
Az olyan for ra da lom, amely tud ja,
hogy mit akar. Szá mom ra az az iga -
zi for ra da lom, amely csak ab ban biz -
tos, hogy mit nem akar. Az 56-os for -
ra da lom tud ta, hogy nem akar ja to -
vább tűr ni a nem ze ti és egyé ni meg -
aláz ta tá so kat, a ha zu do zást, min den
ön ál ló gon do lat meg hur co lá sát, a

nem zet in fan ti li zá lá sát, kul tu rá lis
ha gyo má nya i nak meg gya lá zá sát.
Hogy ezek he lyé be mit kí ván, an nak
meg fo gal ma zá sá hoz tíz nap nem volt
ele gen dő. A szó lás- és saj tó sza bad ság,
a sem le ges ség, a több párt rend sze ren
ala pu ló par la men ti de mok rá cia óha -
ja alap já ban csak az ad di gi hely zet el -
len té te volt. A ful dok ló
min de nek előtt le ve -
gőt akar, de a lé -
leg zés nem élet -
cél ja, csak
élet ben ma -
ra dá sá nak
el ső és leg -
sür gő sebb
fe l  té  te  l e .
Mi, akik a
B e m - s z o  -
bor, a Par la -
ment, a rá dió
előtt tün tet tünk,
alig ha ér tet tünk
vol na egyet sok ezer
tün te tő tár sunk mind egyi -
ké vel, akik kö zül a leg több dél előtt
még azt sem tud ta, hogy dél után
tün tet ni, es te pe dig ta lán lő ni fog.

Le het, hogy ha for ra dal mun kat él -
ni hagy ják, he tek, hó na pok alatt ki -
raj zo lód nak va la mi fé le nem ze ti
egyet ér tés, kö zös ne ve ző kör vo na lai,
olyan kö zös cé lo ké, ame lyek elég
kép lé ke nyek egy ide ig le nes komp ro -
misszum hoz, mely nek alap ján az tán
par la men tá ris kö rül mé nyek kö zött,
kül ső kény szer és bel ső bru ta li tás nél -
kül meg in dul hat az or szá gos vi ta a jö -
vő kép fö lött. Az is le het, hogy ha ma -
ro san, na pok vagy he tek öröm má mo -
ra után meg kez dő dik az ideo ló gi ai és
ha tal mi harc azok kö zött, akik el ső -
nek fo gal maz zák meg és tár ják az or -
szág elé po zi tív cél ja i kat. Annyi min -
den eset re bi zo nyos, hogy egy győz -
tes for ra da lom után nem jut hat tak
vol na szó hoz sem mi fé le jö vő ről fo -
lyó vi tá ban azok, akik a for ra dal mat
elő idé ző fi zi kai és szel le mi ter ror
ve ze tői, vég re haj tói vagy va zal lu sai
vol tak. So ku kat utol ér te vol na a nép
ha rag ja, a töb bit hall ga tás ra ítél te vol -
na a nép meg ve té se.

Győz tes for ra dal mak ra ál ta lá ban
nem jel lem ző a meg bo csá tás eré nye,
és min den for ra dal mi győ ze lem után
fel me rül egy er köl csi kér dés: hol
van a múlt tal va ló sza kí tás és a meg -
tor lás kö zött a ha tár, mi kor vá lik a jo -
gos és szük sé ges szá mon ké rés és
igaz ság szol gál ta tás új ter ror rá? Med -
dig me het el a nagy lel kű ség, mi előtt
os to ba és fe le lőt len tak ti kai meg al ku -
vás sá vál nék? Ba bits Mi hály sze rint
„bű nö sök közt cin kos, aki né ma” –
csak hogy iga zi ter ror ide jén min den -
ki né ma; az is, akit a bi tó fa tett né má -
vá, és az is, akit a bi tó fa pusz ta ár nyé -
ka. Azt je len te né ez, hogy min den -
ki bű nös volt, aki nem lett már tír,
vagy nem me ne kült el?

Öt ven hat nak nem vol tak ilyen
prob lé mái. Nem egé szen két hét sza -
bad sá gért éve ken át tar tó ret te gés sel,
meg aláz ta tás sal, sok-sok száz élet tel,
meg szám lál ha tat lan bör tön ben töl tött
esz ten dő vel fi zet tet a nem zet. Mond -
hat juk-e ezért, hogy a for ra da lom egy -
ér tel mű en ve re sé get szen ve dett? Ér -
tel met len vér ál do zat volt-e a harc? Er -
re iga zá ból csak úgy le het ne vá la szol -
ni, ha tud nánk, hogy mi ként ala kult
vol na Ma gyar or szág sor sa 1956 őszé -
től mos ta ná ig a for ra da lom nél kül.
Min den tör té nész tud ja, hogy mi lyen
in go vá nyos te rü let re ve zet az ilyen,
na gyob bá ra amúgy is med dő ta lál ga -
tás. A nem le ges vá laszt a kér dés re ta -
lán az ad ja meg, ami vel kezd tem: va -
la mennyi ünk je len le gi po li ti kai gon -
dol ko dá sát be fo lyá sol ta, for mál ta,

ami 56 őszén tör tént. Nem  csak a mi -
én ket, akik kül föl di szór vány ban
élünk, nem  csak a mi én ket, akik már
él tünk a for ra da lom ide jén, és elég
idő sek vol tunk ah hoz, hogy meg -
ért sük, ami kö rü löt tünk tör té nik.
Nem csak a mi én ket, aki ket hi va tá -
sunk vagy ter mé sze tes ér dek lő dé -

sünk po li ti kus gon dol ko -
dás hoz ve ze tett, ha -

nem az egész ma
élő ma gyar ság

min den tag já -
ét, ott hon és
kül föl dön,
po li ti kai ál -
lás fog la lás
vagy akár
csak ilyen

irá nyú ér -
dek lő dés nél -

kül is, még pe -
dig füg get le nül

at tól, hogy an nak
ide jén vagy most a for -

ra da lom ol da lán áll tunk, il let -
ve ál lunk-e. Ez már ön ma gá ban je len -
tős: 1956 lán go ló ok tó be re meg ha tá -
ro zó két vagy há rom ma gyar nem ze -
dék, és ki tud ja, ta lán meg szám lál ha -
tat lan utá nunk jö vő nem ze dék min -
den tag ja szá má ra is.

De a ma gyar for ra da lom nem csak
a mi szá munk ra volt meg ha tá ro zó.
1956 ok tó be re vég ze tes csa pást mért
Hru scsov bé ke kam pá nyá ra, amely
vol ta kép pen – mint az egy ko ri szov -
jet bi ro da lom egész bé ke po li ti ká ja –
ar ra irá nyult, hogy ha le het, fegy ve -
res harc nél kül, ha nem le het, ak kor
kli ens-ál la mok he lyi há bo rúi ré vén
ter jessze ki a szov jet ural mat vagy be -

fo lyást az egész vi lág ra. A nyu ga ti
kom mu nis ta pár to kat ez ré vel, tíz -
ez ré vel hagy ták el tag ja ik, e pár tok egy
ré sze tel je sen sza kí tott a szov jet po -
li ti ká val, a nyu ga ti ér tel mi ség nek az
a ré sze, amely a kom mu niz mus ban a
ka pi ta liz mus min den be teg sé gé re el -

len szert, a kom mu nis ta dik ta tú rák
min den gaz tet té ben és os to ba sá gá ban
egy fel tér ké pe zet len, de alap já ban
vé ve jó irány ba ve ze tő úton va ló bot -
la do zást lá tott, leg alább egy idő re ma -
gá hoz tért ré vült sé gé ből. A har ma dik
vi lág előtt is le hul lott, vagy leg alább
fél re csú szott a kom mu nis ta rend -
szer iga zi vo ná sa it fe dő ál arc. A Bu -
da pest ut cá in har co ló mi ci sap kás
mun kás gye re kek tör té ne lem lec két
ad tak a Sor bonne, az Ox ford és a
Har vard sok ne velt jé nek és ta ná rá nak.
Ma gyar or szág né hány nap ra, né hány
hét re nagy ha ta lom má vált; er köl csi
nagy ha ta lom má, amely nek sor sa
meg ha tá ro zó lett a hu sza dik szá zad
hát ra le vő ré szé re.

Ezek hez a töb bé-ke vés bé kéz zel
fog ha tó ered mé nyek hez hoz zá kell
még so rol nunk, sőt na gyon hosszú tá -
von leg fon to sabb gya nánt kell hoz zá -
so rol nunk azt a ha tást, ame lyet 1956
ok tó be re nem egy-egy ma gyar, ha nem
az egész ma gyar ság gon dol ko dá sá ra,
tar tá sá ra, tör té nel mi ta pasz ta lat- és
mi to ló gia anya gá ra tett. Ugyan úgy
gon dol kod nánk-e ar ról a tör té nel mi
kö zös ség ről, amely hez akar va-nem
akar va tar to zunk (ha má sért nem, hát
azért, mert a kül vi lág eh hez so rol ben -
nün ket), ugyan úgy gon dol nánk-e kol -
lek tív ön ma gunk ra há rom egy mást
kö ve tő év szá zad sza bad ság har cai nél -
kül? Min den or szág, min den nép
tör té ne té nek van nak pil la na tai, ami -
kor fe lül emel ke dik ön ma gán. Ezek a
pil la na tok nem avat ják szent té, nem
te szik má sok nál ne me seb bé, de meg -
bé kél te tik ön ma gá val, és pél da képp
szol gál nak büsz ke ség re ke vés bé jo go -
sí tó idők ben.

Lend vai Pál Ma gya rok – ku dar cok
győz te sei cí mű köny vé ben azt ír ja,
hogy a ma gyar ság egész tör té nel me
alatt új ra meg új ra győz tes ként tu dott
ki ke rül ni meg sem mi sí tő ve re sé gek -
ből. Meg sem mi sí tő ve re ség volt-e no -
vem ber ne gye di ke ok tó ber 23-a szá -

má ra, és győz tes ként ke rül tünk-e ki
be lő le? Sem mi kép pen sem volt meg -
sem mi sí tő a ve re ség, ha meg gon dol -
juk, hogy utá na Ma gyar or szá got
nem le he tett töb bé úgy kor má nyoz -
ni Moszk vá ból, mint ad dig. Ta lán
még az el len for ra da lom leg si vá rabb,
leg sö té tebb nap ja i ban sem. Ha má -
sért nem, azért, mert a nem zet ön -
ma gá ra is mert. Tíz na pig nem kel lett
ha zu doz ni, és a tíz nap alatt min den -
ki meg ér tet te, hogy az or szág la kos -
sá gá nak messze túl nyo mó több sé ge
szá má ra a kom mu nis ta rend szer el -
fo gad ha tat lan. Esze lős ideo ló gi ai szi -
go rát eny hí te ni kel lett, míg vég re
ma gá nak a tar to má nyi hely tar tó nak
a szá já ból han goz ha tott el az az esz -
me i leg meg al ku vó ki je len tés, hogy
„aki nincs el le nünk, az ve lünk van”.

Vi szont, mi előtt azt ta lál nánk
mon da ni, hogy a nem zet győz tes ként
ke rült ki a lát szó lag vesz tett csa tá ból,
gon dol juk meg, hogy meg al ku vás ra
ha ta lán nem is ép pen meg al ku vás -
sal, de el fo ga dó, be le tö rő dő váll vo -
nás sal vá la szolt. Szí ve, in dít ta tá sa
sze rint nem volt ural ko dói mel lett, de
kéz zel fog ha tó meg nyil vá nu lá sa i ban
el le nük sem volt. A nor ma li tás fe lé
tett sze rény és gon do san ki cen ti zett
lé pé se ket az zal ju tal maz ta, hogy úgy
tett, mint ha Ma gyar or szá gon min den
nor má lis sá vált vol na. So kan még
büsz kék is vol tak ar ra a meg alá zó
meg ál la pí tás ra, hogy „Ma gyar or szág
a leg ké nyel me sebb ba rakk a szov jet
kon cent rá ci ós tá bor ban”. Ezt mi,
akik 1956. no vem ber ne gye di ke után
el jöt tünk az or szág ból, so ha sem mi -
fé le er köl csi jo gon az ott hon ma ra -
dot tak sze mé re nem vet het jük, de a
tel jes tör té nel mi igaz ság hoz épp úgy
hoz zá tar to zik, mint a ben zin nel töl -
tött te jes üve gek és a tan kok ra ki tű -
zött, szov jet cí mer től meg tisz tí tott
ma gyar zász lók. En nek a tár sa dal mi
ato mi zá ló dás nak, a rend szer rel
egyen ként kö tött sze mé lyes komp ro -
misszu mok so ka sá gá nak, és per sze
nem utol só sor ban az ezt ki hasz ná ló
rend szer ra vasz sá gá nak lett a kö vet -
kez mé nye a ki lenc ve nes évek kö ze -
pé re a „há rom-hat va nas ke nyér”, a jó
ma ga vi se le tet és mi ni má lis mun kát
la kó te le pi kis la kás sal, Tra bant tal ju -
tal ma zó évek vissza sí rá sa so kak ré -
szé ről, aki ket há rom-négy év ti zed del
ko ráb ban még nagy ra lá tóbb vá gyak,
ne me sebb, és fő leg kö zös re mé nyek
fű töt tek. A kom mu niz mus ha lott,
rot ha dó te te mét vé gül is az húz ta fél -
re a fel emel ke dés út já ból, hogy az el -
nyo mó nagy ha ta lom új utak ra tért,
és tud tá ra ad ta ma gyar hely tar tó i nak,
hogy ha csőd be jut nak, nem szá mít -
hat nak töb bé a meg szál lók tank ja i ra.
Ami kor te hát az 1956-os for ra da lom
em lé két ün ne pel jük, nem kell ve re -
sé get gyá szol nunk, de köz vet len,
gya kor la ti és er köl csi ered mé nyek ben
meg mu tat ko zó győ zel met sem ün ne -
pel he tünk. Ám 1956-ban a ma gyar
nép még is két el évül he tet len ér té kű
győ zel met ara tott: győ zel met a ha -
zug ság és győ zel met a fé le lem fö lött.
Bár mit hoz zon is a jö vő, er re a ket -
tős győ ze lem re örök ké büsz kén te -
kint he tünk vissza. Büsz kén, és ab ban
a re mény ben, hogy Ma gyar or szá -
gon so ha töb bé nem kell vér rel fi zet -
ni a sza bad sá gért.

g Jot isch ky Lász ló

Írásunk eredetileg az Ang li ai Ma gyar
Tü kör című folyóiratban, a Ma gya -
rok Ang li ai Or szá gos Szö vet sé gének
lap jában jelent meg 2006 jú ni usában.
Fenti il luszt rá ciónkon Búza Barna
szob rász művész 1956-os emlék pla -
kett je látható (fotó: Sifter István).

Ok tó be ri gon do la tok

A váci börtön előtt látható 56-os emlékművet 2006-ban állították annak
emlékére, hogy 1956. október 27-én több száz politikai foglyot szabadított ki
a forradalom
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b Sza bó Mi hály bi zo nyá ra az
egyet len lel kész Ma gyar or szá -
gon, aki har minc év alatt vé -
gez te el a teo ló gi át – per sze
nem ha nyag ság ból, nem lus ta -
ság ból, ha nem azért, mert 56
után nem vet ték vissza az aka dé -
mi á ra. Tá mo ga tást kért az Ál la -
mi Egy ház ügyi Hi va tal ak ko ri
ve ze tő jé től, aki szó sze rint ki ne -
vet te: „Azt hi szed, ilyen em be -
rek re van szük sé günk, mint ami -
lyen te vagy?” Nem lett iga za,
Sza bó Mi hály ra vé gül igen is
igényt tar tott a re for má tus egy -
ház. Sőt ott lett lel kész, ahon nan
ere de ti leg a Re for má tus Teo ló -
gi ai Aka dé mi á ra szó ló aján ló le -
ve let kap ta: Nagy té tény ben. Az
ak ko ri lel ki pász tor eze ket a sza -
va kat ír ta fel vé te li aján lás ában:
„Sza bó Mi hály egy szer lel kész
le het akár ná lunk is.” Sza vai be -
iga zo lód tak – de csak több mint
har minc év el tel té vel.

Mi lyen em ber te hát Sza bó Mi hály,
aki nek éle tét a Gond vi se lés min dig
me der be te rel te, s aki szí ve sen mond -
ja: szép éle tem volt? Múlt idő ben be -
szél, pe dig élet erős em ber, nem rég
köl tö zött Rá kos hegy re, gye pe sí ti a
ker tet, fel élesz ti a ker ti ku tat, lo csol,
s me sél éle té ről, amely nyi tott könyv -
ként tá rul fel.

Mi lyen em ber volt 56-ban? Má -
sod éves, ami kor ki tört a for ra da -
lom. A meg tor lás idő sza ka sze mély
sze rint ne ki is tra gi kus volt. „Már a
nya kam ra tet ték a kö te let. El ját szot -
ták a ki vég zést: ki vit tek az akasz tó -
fá hoz, de az tán ne vet gél ve vissza vit -
tek a zár ká ba” – em lék szik vissza az
idős lel kész a sö tét múlt ra. 56-ról akár

kü lön re gényt ír hat na, hi szen éle te
épp a for ra da lom után fu tott zá -
tony ra. Pá lyá ját az tán sok-sok vé let -
len sze gé lyez te. Olyan sok, hogy az
biz tos nem le het vé let len. Gond vi se -
lő vé let le nek so ro za ta…

„A fi am el mond hat ja ma gá ról,
hogy az ap ja se géd mun kás volt, ami -
kor ő meg szü le tett, tech ni kus, ami kor
is ko lá ba járt, dip lo más mér nök, ami -
kor egye te mis ta lett, nagy té té nyi lel -
kész, ami kor meg nő sült” – fű zi hoz -
zá. Hi tet len ked ve kér de zem: ho gyan
vé gez he tett fő is ko lát 56-os múlt já val?
„Ez cso da volt. Együtt dol goz tam
egy vég te le nül bu ta em ber rel, aki nek
jó ká de rek vol tak a szü lei, s fe jük be
vet ték, hogy a fi uk to vább  ta nul. Ő
nem igen tud ta ren de sen ki töl te ni a fő -
is ko lai je lent ke zé si la pot sem – ma -
gya ráz za a fu ra for du la tot Mi hály
bá tyám –, mi se gí tet tünk ne ki, já ték -
ból ma gunk nak is ki töl töt tünk ilyen
íve ket. Ő meg sem néz te a pak sa mé -
tát, vit te ma gá val, be egye ne sen a sze -
mély ze ti osz tály ra, ott ezért már mi
is – té ve dés ből – ki vé te le zet tek let -
tünk. Így let tem fő is ko lás.” Ké sőbb az -
tán min den mun ka he lyé ről ki te szik,
nyil ván 56-os múlt ja mi att.

Már mér nök, ami kor meg un ja,
hogy min dig utol éri az 56-os múlt.
Ma ga vi szi el az egyik be mu tat ko zó
be szél ge tés re a rá ki sza bott bí ró sá gi
íté le tet, de vak me rő en azt mond ja,
hogy ez zel az íté let tel akár nép köz tár -
sa sá gi ér dem ren det is kap hat na. „Még
meg kap hat ja” – mond ja ki az ak kor
igen csak vá rat lan szen ten ci át le en dő

fő nö ke, aki már más ként te kint 56-ra,
mint sok ak ko ri ve ze tő. Sza vai fur csa
mó don a ki lenc ve nes évek ben be iga -
zo lód nak, meg kap ja az 56-os ér dem -
ren det, igaz, az már nem nép köz tár -
sa sá gi, ha nem köz tár sa sá gi.

Éle té nek sok más moz za na ta is
csak égi je lek kel ma gya ráz ha tó. Épít -
ke zés a csa lá di ház nál, be ton ge ren -
dák ér kez nek, he lyük re kell rak ni
őket. Egy rossz moz du lat, le esik
több mé ter ma gas ról, ma ga te he tet -
le nül fek szik. Ami kor édes ap ja meg -
ér ke zik, csak annyit mond ne ki, hívj
men tőt. A kór ház ban már-már le -
mon da nak ró la. Élet ve szé lyes ge -
rinc sé rü lés, eb ből rit kán gyó gyul nak
ki az em be rek. Nem ad ja fel, le fej ti
ma gá ról a gipsz egy ré szét, mo zog,
tor ná zik, ol vas, ír… Ami kor le ve szik
ró la a ma ra dék gip szet, az or vo sok
el hűl nek: ne ki össze kel lett vol na
csuk la nia, de nem ez tör té nik. Fel -
áll, és egye nes de rék kal, a sa ját lá bán
tá vo zik.

Sú lyos be te gen, a kór ház ban hall -
ja a hírt fe le sé gé től, hogy meg je lent
egy hir de tés: le het je lent kez ni a teo -
ló gi á ra. Ak kor jut eszé be, hogy ne ki
van egy el vég zett tan éve.

Be megy az tán a teo ló gi á ra egy is -
me rős pro fesszor hoz, kér dez i, ta -
nul hat-e ő is. Ak kor már bő ven be -
töl töt te az öt ve ne dik évét. Az igen -
lő vá lasz meg le pi őt is. Már ja vá ban
egye te mis ta a teo ló gi án, ami kor
újabb bal eset kö vet ke zik. Na gyon
fon tos ta nács ko zás ra kel l in dul nia, de
au tó ját be szo rí tja két má sik ko csi.

Haj nalban egye dül pró bál ja a szűk
hely ről ki moz dí ta ni az au tót, hogy ki
tud jon haj ta ni. Nem kel lett vol na…
kór ház ba ke rül, sú lyos agyi ka taszt -
ró fá val. Kér de zik tő le: hol dol go zik,
mi lyen mun ká ja van. So rol ja: szá mí -

tás tech ni kai cég nél ve ze tő, gmk, la -
kás szö vet ke ze ti mun ka, teo ló gia…
Az or vo sok meg ró ják: ez öt stroke-
ra is elég len ne!

Fel épül, de fi gyel az újabb égi jel -
re: ek kor fo gad ja meg, hogy nem csak
be fe je zi a teo ló gi át, de lel ké szi szol -
gá la tot is vál lal. A zá ró vizs gák per -
sze nem egé szen úgy si ke rül nek,
mint sze ret te vol na. Még ne he zé re
esik a be széd, ezért be csú szik né hány
kö ze pes jegy. 1985-öt ír unk. A teo ló -
gi át te hát össze sen har minc év alatt
vé gez te el.

Se géd lel kész ként ko ráb bi jö ve -
del mé nek tö re dé két sem kap ja meg,
de mint mond ja, fel cse rél te fog lal -
ko zá sa it a hi va tá sá ra. Szór vány ban
is kel lett szol gál nia Ba ra nyá ban –
nem kell mon da ni, mi vel járt ez. Tu -
cat nyi köz ség tar to zott hoz zá, ál lan -
dó an a kör nyék fal va it jár ta. Vé gül
csak ke rü lő vel tért vissza Nagy té -
tény be, if jú sá gá nak temp lo má ba. A
hat va nas évek ben az ak ko ri lel kész
még meg en ged te ne ki, hogy ve zes -

se a bib lia kört. Ak kor nem gon dol -
ta vol na, hogy ő lesz itt a lel kész éve -
kig, olyan lel kész, aki nek szol gá la ti
ide jét vé gül há rom szor is meg -
hosszab bít ják.

A gond vi se lő vé let le nek út ja ki szá -
mít ha tat lan: most is csak a fel ső
aka rat ban bí zik, sú lyos mű tét vár rá.
De bi za ko dik, ter vei van nak – s ké -
ri, te le fo nál jak. „Le het, hogy még én
ve szem fel a te le font…” – zár ja a be -
szél ge tést. Szur ko lok ne ki, még ten -
ni va lók vár nak rá.

g B. Wal kó György

Le het ne akár a mi pa punk is…
Aki fel cse rél te fog lal ko zá sa it a hi va tás ra

Lom barany ősz a Szé na té ren. Né zem
a kö ze li 56-os em lék mű vet: a ha tal -
mas be vá sár ló köz pont fém- és üveg -
épü le te szin te össze nyom ja. Be szé des
ez a kép: ennyi ma radt a di cső for ra -
da lom ból? És a nagy vá ros el vi sel he -
tet len za ja, a ro ha nó em ber ára dat.

Né hány kö ze li ut ca, és már ott is
va gyok Sza ba dos György ze ne szer ző -
nél. A szo ba sar ká ban a zon go ra
most le ta kar va, az író asz ta lon új sá -
gok, fo lyó ira tok és le me zek. A fa lon
ké pek, ré gi em lék mind egyik. Kis pol -
con a leg ked ve sebb köny vek. Csuk -
va az ab lak, csönd van, még is gre go -
ri án éne kek, ope rák, he ge dű- és zon -
go ra szó lók zen ge nek ben nem. Az el -
múlt na pok ban vib rá ló és sza bad
imp ro vi zá ci ó it hall gat tam. 

Sza ba dos György het ven éves. Elő -
ször er ről kér dez tem: mi lyen em lé -
ke ket őriz édes any já ról, a gyer mek -
ko rá ról?

– Édes anyám – an no – há rom
gye rek kö zül a má so dik volt – kez di
az em lé ke zést –, s a nagy apa, a mér -
nök és mu zsi kus, na gyon ha mar
meg halt. 1948 után a csa lád hi he tet -
len sze gény ség be ke rült, mert öz vegy
nagy anyá mat meg fosz tot ták min -
den jö ve del mé től. Ő több nyel ven be -
szélt, és nagy sze rű ze nei adott sá gai
vol tak, ná lunk ott hon min dig affé le
„pik nik sza lon” mű kö dött, még a Rá -
ko si-kor szak ban is Eze ket anyám
szer vez te, aki ra gyo gó sze mé lyi ség
volt, kö zös sé get fenn tar tó, szí nes
egyé ni ség. Nem volt szi go rú, in kább
volt ben ne va la mi bo hém mű vé szi -
es ség. Mi kor zon go ráz ni ta ní tot tak
gye rek ként, én in kább imp ro vi zál -
tam. Ez na gyon erős adott ság ben -
nem. Anyám e lus ta sá gom mi att egy
ke mény cse resz nye fa bot tal oly kor el
is fe ne kelt. 

A na gyob bik hú gom mal a ze né ben
nőt tünk fel, s ami kor anyám a Szé kes -
fő vá ro si Ének kar tag ja ként nagy mű -
vek elő adá sá ban vett részt, ma gá val
vitt a pró bák ra. Olyan ne vek hoz ták
a cu kor kát ne kem, mint Klem pe rer,

Kle i ber, So mo gyi Lász ló… Szó val ze -
né ben él tem, és ez meg men tett sok
mai hü lye ség től.

– Em lék szik a pil la nat ra, ami -
kor tól tud ta, hogy ze ne szer ző lesz?

– Érett sé gi után dőlt el, hogy el vég -
zem az or vos tu do má nyi egye te met.
Ad dig eszem be sem ju tott, ez apám -
nak volt a szán dé ka. Kö zép is ko lás ko -
rom ban már ze ne ka rom volt a ba rá -
ta im mal. A pé csi egye tem re si ke rült
be jut nom, ott jár tam egy évet, majd
Bu da pes ten fe jez tem be ta nul má nya -
i mat. Ez után min den áron Pes ten
akar tam él ni, a ze ne mi att. Bom báz -
tam az egész ség ügyi mi nisz ter tit kár -
nő jét az ügyem ben. Ő a fő vá ros ban
egyet len ál lást tu dott fel aján la ni:
köz egész ség ügyi or vo si mun ka kört a
XII. ke rü let ben. Ké sőbb üzem or vos
let tem; gyó gyí tot tam har minc ki lenc
éven át, s ez idő alatt is ami be le fért:
a ze ne!

– Mer re volt ok tó ber 23-án?
– A Pe tő fi-szo bor nál, öt mé ter re

áll tam Sin ko vits Im ré től, ami kor a
Nem ze ti dalt or dí tot ta. Mert or dí tot -
ta. A lel ke se dés től, a nagy tér től és a
sok em ber től ex tá zis ba ke rül ve, egy -
sze rű en szét sza kí tot ta nya kán az in -
get. Zen gett a cso dá la tos vers, és ami -
kor vé ge lett, el kezd tük éne kel ni a
Him nuszt, le tér del tünk és sír tunk.
Ilyen volt a for ra da lom el ső órá ja.
Lát tam, jön nek a Rá ba sze mély au tók,
s a te te jü kön ül nek az ope ra tő rök.
Na gyon sok 56-os anyag le het, amit
az után Zsig mond Vil mo sék ki csem -
pész tek Ma gyar or szág ról. 

Ne gye di kes gim na zis ta vol tam,
ott ül tem az am fi te át rum te te jén
Óbu dán a ba rá ta im mal. Et tük a tíz -
óra in kat, egy fi a tal em ber röp la pot
nyo mott a ke zünk be: ek kor és ek kor
a Pe tő fi té ren tün te tés lesz. Óra vé -

gén ug rot tam föl a 17-es vil la mos ra;
nem vol tam haj lan dó meg en ni az
ebé det, ro han tam ki a szo bor hoz. Ott
áll tam vé gig, utá na együtt mentem át
a höm pö lyögő tö meg gel a Mar git hí -
don a Bem tér re. Vé gig hall gat tam a
for ró dél utánt, em lék szem, ahogy

Ve res Pé ter mond ta a be szé dét, de az
em be rek nek ő már nem volt elég. A
Kül ügy mi nisz té ri um mal szem be ni
épü let ak kor lak ta nya volt, a ka to nák
ki mász tak a te tő re, és ki rak ták a
nem ze ti zász lót. Meg je lent Bes se nyei
Fe renc, és el kezd te sza val ni a Szó za -
tot, de a har ma dik vers szak nál meg -
akadt, ke zé be nyom tak egy Vö rös -
mar ty-kö te tet, föl la poz ta, és úgy
foly tat ta.

– Mi tör tént a Kos suth té ren?
– Ady „pro le tár fi ú ja” már nem kel -

lett, Nagy Im rét akar ta a nép. Cso dá -
la tos for ra dal mi han gu lat ural ko -
dott min de nütt. Le he tett érez ni,
hogy órá ról órá ra vál to zik min den.
Egy-egy te her au tó hoz ta a hírt, hogy
a rá di ó nál el kez dő dött va la mi. Több
olyan je le ne tet őr zök, ami film re kí -
ván ko zik. Meg gyúj tot ták a Sza bad

Né pet a ke zük ben az em be rek, a
lám pa vas ról lát tam, aho gyan a száz-
száz öt venez res tö meg től az egész
tér lán golt. Nyolc óra után, már sö -
tét ben jött az újabb hír, hogy a rá di -
ó nál lő nek! Én reg gel óta sem mit nem
et tem, ké sőn es te ju tot tam ha za fá -
rad tan és „lá za san”. Éj sza ka nagy
dör re né sek re éb red tem, a szem ben
lé vő há zak ra már lőt tek a tan kok. Et -
től kezd ve ez egy kü lön tör té net, na -
po kig le het ne ró la be szél ni…

– Fá jó-szép em lé kek…
– A sok él mény ből ki eme lek még

egyet. Ami kor vissza jöt tek a szov je -
tek, a fő vá ros til ta ko zá sul egy sé ge sen
el ha tá roz ta, hogy egy órán ke resz tül
gyer tyák ég nek az ab la kok ban, és sen -
ki nem lép ki az ut cá ra. Mi is ott áll -
tunk né mán a Frank el Leó ut cá ban,
és sen ki, de sen ki nem lé pett ki. 

Én a for ra dal mat szak rá lis él mény -
nek és ese mény nek tar tom. Sza bad -
ság harc nak: tisz tá nak és igaz nak, ha -
zug ság tól, al jas ság tól men tes nek. Ez
nem egy sze rű po li ti kai há bo rú volt.
Amit ott meg él tem, amit ak kor az
em be rek át él tek, az egy szak rá lis
cso da volt.

Ne kem az 56-os for ra da lom Is ten -
hez kö tő dő él mény! És úgy érez tem,
hogy ezt ki kell ír nom, nem ma rad -
ha tok né ma ság ban. De azt is tud tam,
hogy er ről be szél ni, mű vet ír ni nem
le het. De hát még is, ho gyan le het?
Mert kell. A zon go rát csi pe szek kel és
ra dír csí kok kal pre pa rál tam, cso dá la -
tos hang zást ér tem el. Rá jöt tem ar ra,
hogy ez a hang zás az el foj tott igaz ság
hang ja. S az ál ta lam írt szö ve get is
pre pa rál tam, mert szól ni ró la csak így
le he tett. Az ese mé nyek tit kos tör té ne -
te ’56 cí mű mű vem a nyolc va nas
évek ele jén szü le tett.

Kob zos Kiss Ta más föl vál lal ta ezt

a nem könnyű fel ada tot, s be von tam
még két nagy sze rű mű vészt is: Dre -
sch Mi hályt és Gren csó Ist vánt. Fu -
ru lyák, fu vo lák és basszus kla ri né tok
ját szot ták el szí vünk ze né jét, a meg -
il le tő dött sé get, az oda adást, a szo mo -
rú sá got s a ben nünk lé vő szak rá lis ér -
zést for ra dal munk iránt.

– Mi lesz az 56-os for ra da lom
sor sa?

– Minden nek, amit élünk, ket tős
éle te van. Él jük az időt és az időt len -
sé get. Az 1956-os for ra da lom lel ki,
szak rá lis ol da la az, ami időt len.
Ezért nem fog a fe le dés ho má lyá ba
vesz ni. Ami az idő ré sze, az a tör té -
nel mi rész. A po li ti ka. Ez sok zagy -
va sá got fog ten ni ve le. Re mé lem, lesz
vég re olyan ura lom, olyan ál la mi ság,
amely 56-ot büsz kén fog ja vál lal ni.
1956 el kez dő dött a nagy At ti lá val,
foly ta tó dott Szent Ist ván ki rállyal,
Má tyás ki rállyal, és so rol hat nám
to vább, foly ta tó dott Bes se nyei
Györggyel, a re form kor ral, Szé ché nyi
Ist ván nal, Ham vas Bé lá val. Az ő tes -
ta men tu muk ez a for ra da lom. To -
vább kell, hogy él jen. Er re vissza kell
he lyez ked ni. És hi szem, hogy így is
lesz. De van egy sú lyos gond is: a ma -
gyar gon dol ko dás gyön gü lé se. En nek
ugyan úgy vissza kell tér nie ön nön
örök cso dá já ba.

– A szel lem és a kul tú ra új ra fon -
tos lesz?

– Csak má sod ren dű kér dés a
gaz da ság, per sze nél kü le nincs sem -
mi. A szel lem a kul tú ra és a lé lek. A
te rem tés hi te. A kul tú ra men tén
le het és kell min dent el kez de ni,
min dent a he lyé re ten ni. Ha min den
meg ért he tő, át lát ha tó, úgy a gaz em -
ber ség le hám lik, ha előbb meg vál -
tot tuk kö zös sé gün ket, és a nagy sze -
rű és jó meg kap ja meg erő sí té sét.
Meg kap ja azo kat a tar tó ge ren dá kat,
ame lyek kel to vább le het él ni. Ez áll
előt tünk. Az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc nap jai vi lá gos sá got és
erőt ad nak.

g Feny ve si Fé lix La jos

Is ten hez kö tő dő cso da
Be szél ge tés Sza ba dos György ze ne szer ző vel az 1956-os for ra da lom ról
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„Aki nem hisz ab ban, hogy mennyi
jó em ber van, kezd jen el va la mi jót
ten ni, és meg lát ja, mi lyen so kan
oda áll nak mel lé.” Böj te Csa ba 2009.
már ci us 30-án mond ta ezt Öreg -
temp lo munk ban, ami kor csen des na -
pon szólt az is ko lai gyü le ke zet hez. Az
evan gé li kus gim na zis ták or szá gos
ta lál ko zó ján (EG OT) va ló ság gá vált
az üze ne te.

Gyü le ke ze tünk igaz ga tó lel ké sze,
Ócsai Zol tán volt az EG OT öt let gaz -
dá ja. Ami kor elő ször mond ta el el -
kép ze lé sét az egé szen rend ha gyó ta -
lál ko zó ról, egy em ber ként állt mel -
lé a tan tes tü let. Is ten irán ti há lá val
gon do lunk a kö zös mun ka min den
pil la na tá ra.

A több mint négy száz fi a talt meg -
moz ga tó ren dez vényt tá mo gat ta
min den ki, akit csak meg szó lí tot -

tunk. Mű vé szek, szak em be rek, tu dó -
sok, akik sza bad dá té ve ma gu kat a
ren dez vény ide jé re, sze re tet tel és
oda adás sal fog lal koz tak a fi a ta lok kal.
Vál lal ko zók, cég tu laj do no sok, szü lők
anya gi ak kal, mun ká juk kal já rul tak
hoz zá a ta lál ko zó si ke ré hez. Is ten
irán ti há lá val gon do lunk ön zet len sé -
gük re, ten ni aka rá suk ra. Az EG OT
si ke re ne kik is kö szön he tő.

Az aláb bi fel so ro lás sal mon dunk
mind nyá juk nak kö szö ne tet.
• A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház nak a ren dez vény szer ve zé -
sé hez biz to sí tott anya gi tá mo ga tá -
sért;

• Sza kács Im ré nek, a Győr-Mo son-
Sop ron Me gyei Ön kor mány zat
el nö ké nek az aján dék ként fel aján -
lott me gyei ki ad vá nyo kért;

• Bor kai Zsolt nak, Győr me gyei jo -
gú vá ros pol gár mes te ré nek, hogy
sze mé lye sen kö szön töt te a fi a ta lo -
kat, va la mint az aján dék ként fel -
aján lott vá ro si tu risz ti kai ki ad vá -
nyo kért;

• Cser mák Zsu zsan na kép ző mű -
vész nek, is ko lánk egy ko ri di ák já -
nak a ta lál ko zó lo gó já nak meg ter -
ve zé sé ért;

• Ba ra bás At ti lá nak, a Győ ri Li -
kőr gyár Zrt. ügy ve ze tő igaz ga tó -
já nak a fel nőt t aján dé kok hoz va ló
hoz zá já ru lá sért;

• a Pan non hal mi Ma jor Bor ház
ka jár pé ci pin cé sze té nek, Ma jor né
Mel ko vics Er zsé bet nek az ön zet -
len fel aján lá sért;

• Tóth Pé ter nek, a Li pó ti Pék ség
tu laj do no sá nak az aján dék ke -
nyér- és pék áru ért;

• a Nyu gat-ma gyar or szá gi Ven -
dég lá tó Zrt. ve ze tő i nek az el lá tás -
ban nyúj tott se gít sé gért;

• Hef ter Lász ló üveg mű vész nek,
hogy gyö nyö rű mun ká i val mind -
nyá jun kat meg ör ven dez te tett;

• a Haj nal hús bolt tu laj do no sá -
nak, Haj nal Lász ló nak, hogy gon -
dos ko dott el lá tá sunk ról;

• Né meth Zsolt nak az aján dék tás -
ká kért;

• a Szé che nyi Ist ván Egye tem ve -
ze tő i nek, hogy in gye ne sen bo csá -
tot ták ren del ke zé sünk re a hang -
ver seny ter met; 

• Wink ler Csa ba egye te mi saj tó tit -
kár nak, hogy fo gad ta a fi a ta lo kat;

• Gya pay Pér ter né gaz da sá gi ve ze -
tő nek a pró bák és az elő adá sok
alatt nyúj tott se gít sé gé ért; 

• a Liszt Fe renc Ze ne is ko la igaz -

ga tó já nak, Sza kács Eri ká nak a
hang sze res pró ba le he tő sé gé ért; 

• And ré ka György nek, a Győ ri
Xan tus Já nos Ál lat kert igaz ga tó -
já nak az in gye nes be lé pé sért és ka -
la u zo lá sért;

• az Au di ETO női ké zi lab dacsa pa -
tá nak a be mu ta tó edzés le he tő sé -
gé ért;

• Szé kely Zol tán mű vé szet tör té -
nész nek a bel vá ro si sé ta ve ze té sé -
ért;

• a Kis al föld Vo lán igaz ga tó já nak,
Pó c za Mi hály nak a sze mély szál -
lí tás ban nyúj tott se gít sé gért;

• az Oxi gén Rá di ó nak, Me ron ka
Mó ni ka mun ka társ nak a szak -
mai mun ka le he tő sé gé ért;

• a Kis al föld me gyei na pi lap szer -
kesz tő sé gé nek; Gülch Csa ba új -
ság író nak a szak mai mun ka le he -
tő sé gé ért; 

• a Szü lői Mun ka kö zös ség tag ja -
i nak ön zet len mun ká ju kért.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk az al ko -
tó cso por tok ve ze tő i nek azért, hogy
sza bad dá tet ték ma gu kat ezen a na -
pon, és fog lal koz tak a fi a ta lok kal:
• Ak va rell: Ku pai Éva, a győ ri Pé ter -

fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont mű vész ta ná ra

• „Be ug ró”: Mik si At ti la, a Győ ri
Nem ze ti Szín ház mű vé sze ti tit -
ká ra

• Do ku men tum fo tó: Cser mák Zsu -
zsan na kép ző mű vész, is ko lánk
egy ko ri di ák ja

• Ének kar: No vá ky And rea, a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um ének ta ná ra

• Ének-ze ne: Bog nár Szil vi, Hu -
szák Zsolt, Smi dé li usz Gá bor
ze né szek

• Fal fes tés: Né meth At ti la, a győ ri
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont mű vész ta ná ra

• For ma ter ve zés: Il lés Csa ba for ma -
ter ve ző, szob rász

• Hír adó, ri port film: Győ ri And -
rás, Hor váth-He gyi Dé nes ope ra -
tő rök

• Klasszi kus ze ne kar: Med vecz ky
Ádám Liszt-dí jas, Bar tók–Pász to -
ry-dí jas, ér de mes mű vész, Mol nár
Gyu la ze ne ta nár 

• Könyv kö té szet: Pin tér né Ger -
gics Ág nes, a Vá ro si Mű vé sze ti
Mú ze um mú ze um pe da gó gu sa

• Nép tánc: Visz ló Lász ló, Visz ló né
Már kus And rea nép tán co sok, a
Nyal kai Pen de re dő Nép tánc egye -
sü let ve ze tői

• Nép ze ne: Ta nai Pé ter mu zeo ló -
gus, nép rajz ku ta tó, nép ze nész,
Ja gu dics Ba lázs nép ze nész

• Rá dió ri port: Len gyel An na, a
Déli Egy ház ke rü let fel ügye lő je,
új ság író

• Ter mé szet fo tó: dr. Ale xay Zol tán
bio ló gus, fo tó mű vész, egye te mi
ta nár (SZE)

• Tex til mun kák: Ta nai An na, a
győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont mű vész ta ná ra

• Új ság írás: Gülch Csa ba új ság író,
Kis al föld szer kesz tő sé ge

• On-line új ság írás: Hor váth-Bol la
Zsu zsan na, az evan ge li kus.hu
szer kesz tő je, Su lyok Na tá lia (Kis -
al föld) 

• Ütős ze ne kar: Fel smann Ad ri -
enn, a Liszt Fe renc Ze ne is ko la
ze ne ta ná ra

• Üveg mű vé szet: Hef ter Lász ló Fe -
ren czy-dí jas üveg mű vész, res ta u -
rá tor

* * *

Is ko lai kö zös sé günk a szer ve zés sel és
ven dég lá tás sal já ró fel ada to kat sze -
re tet tel, öröm mel és fe gyel me zet ten
haj tot ta vég re. Az EG OT to vább
erő sí tet te ben nünk az együ vé tar to -
zás jó ér zé sét. A ta lál ko zó részt ve vő -
i től ren ge teg jó szót, há lás kö szö ne -
tet ka punk még ma is. Ezek ből idé -
zünk a ta lál ko zó mot tó já nak szel le -
mé ben: „Örö möm sok szo ro zód jék a
te örö möd ben, hi á nyos sá gom vál jék
jó ság gá ben ned.” (Weö res Sán dor) (A
levélrészletek ezen az oldalon keretben
olvashatók. – A szerk.)

* * *

A ta lál ko zó ide je alatt mind vé gig
érez tük, hogy egy há zunk ve ze tő i nek,
gyü le ke ze tünk tag ja i nak is fon tos,
hogy mi tör té nik eb ben a há rom
nap ban. Itt zés Já nos el nök-püs pök
me leg sza vak kal kö szön töt te a ta lál -
ko zó részt ve vő it. Dr. Fa bi ny Ta más,

Evangélikus gimnáziumok országos ta

Képeslapok G

„Ez úton sze ret nénk kö szö ne tün ket ki fe jez ni az aszó di evan gé li kus
gim ná zi um ne vé ben a 2009-es EG OT él mé nye i ért.

Öröm mel vet tük a ren dez vény va ló ban ta lál ko zó jel le gét, hogy gyer -
me ke ink nem egy más el len, ha nem egy más sal ké zen fog va küz döt tek a
cé lért. Ta nu ló ink az összes ál ta lunk meg lá to ga tott prog ra mon jól érez -
ték ma gu kat, és hasz nos, te vé keny na pok ról szá mol tak be. Kü lön üd vö -
zöl tük, hogy ha akar tak, a ta nár kol lé gák is be áll hat tak a mű he lyek be,
hi szen mi ma gunk is szí ve sen al ko tunk. A szer ve zést is kü lön ki sze ret -
nénk emel ni, a tel jes ség igé nye nél kül öröm volt ta pasz tal ni az ét ke zé -
sek bő sé gét és mi nő sé gét, a fel nőtt me nüt, a be me ne ti és ki me ne ti aján -
dé ko kat, a pó ló kat, a prog ra mok gyer mek köz pon tú sá gát és igé nyes sé -
gét és ki hagy ha tat la nul a fel nőtt és di ák kí sé rőnk se gí tő kész sé gét (Fa za -
kas Mik lós ta nár úr és Eger váry György ta nu ló). Vé ge ze tül pe dig azt gon -
dol juk, hogy va la mennyi en él mé nyek ben és lé lek ben gaz da god va jöt tünk
ha za, és ta lán nem is egy lét ra fo kot lép tünk fel jebb ama laj tor ján.”

(Dr. Roncz Bé la, az aszó di evan gé li kus gim ná zi um igaz ga tó ja)

„Drá ga Ju dit!
Ahogy ha za jöt tem, ma ga alá te me tett az itt ho ni élet. Bo csáss meg, hogy
csak most írom: gyö nyö rű EG OT-ot szer vez te tek! Ta lán nem is em lék szem
ilyen szép re. Kol lé gá id na gyon ked ve sek. Sok min den hez ná la tok kap tam
új lel ke se dést. Csak azt saj ná lom, hogy még több kol lé gám nem lát ta az
is ko lá to kat mű köd ni, mert sze rin tem ne kik is lel ke sí tő le he tett vol na. Én
is meg em lé kez tem az EG OT-ról az áhí tat vé gén. A gye re kek is mind azt
mond ják, nagy él mény volt. Ne csüg gedj el túl sá go san a rossz dol go kon;
a jó és szép min dig ke ve sebb, még is azért a ke vé sért ér de mes él ni.

Sok sze re tet tel ölel lek: Edit”
(Kézdy Edit, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó ja)

Lá to ga tás a bős–du na ki li ti víz erő mű nél

Med vecz ky Ádám kar nagy és „ze ne ka ra”

Hef ter Lász ló kép ző mű vész és csa pa ta 
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alálkozója (EGOT)

Győrből
In téz mé nyünk nagy öröm mel és lel ke se dés sel vett részt a pla ká ton ol -
vas ha tó pro jekt meg va ló sí tá sá ban.

A prog ra mok ez év feb ru ár já tól ok tó be ré ig tar tot tak. A ki rán du lá so -
kon, elő adás -so ro za to kon részt vet tek a ta nu lók, a szü lők és az is ko la
összes dol go zó ja. A pá lyá zat tá mo gat ta töb bek kö zött az is ko la zöld- és
egész ség nap ját. A di á kok meg lá to gat ták a győ ri kom mu ná lis hul la dék -
ége tőt, a győ ri víz mű vet, a bős–du na ki li ti ví zi erő mű vet és a Bu da pes -
ti Ter mé szet tu do má nyi Mú ze u mot. Fel ke res ték a győr új ba rá ti, ra vaz di
és gyir mó ti tan ös vé nye ket, ki rán dul tak a Kő sze gi és a Szi get kö zi Táj vé -
del mi Kör ze tek ben.

Nem csu pán a ki rán du lá so kat tá mo gat ta a pro jekt az uta zá sok, ét ke -
zé sek és elő adá sok költ ség té rí té sé vel, ha nem le he tő ség nyílt au dio vi zu -
á lis anya gok, esz kö zök be szer zé sé re is. Így gaz da go dott esz köz ál lo má nyunk
szám ta lan szak könyv vel, ok ta tó DVD-vel, di gi tá lis fény ké pe ző gé pek kel,
lap top pal és nyom ta tó val. A pá lyá zat cél ki tű zé se i nek meg va ló sít ha tó sá -
gát tan tes tü le tünk vál lal ha tó nak és kö ve ten dő nek tar tot ta, ezért újabb Kör -
nye zet és ener gia ope ra tív prog ram (KE OP) pá lyá za ton in dult si ke re sen.
Az új pá lyá zat cí me: „A fenn tart ha tó élet mó dot és az eh hez kap cso ló dó
vi sel ke dés min tá kat ösz tön ző kam pá nyok (szem lé let for má lás, in for má lás,
kép zés)”. Az újabb pá lyá zat 2009 de cem be ré től 2010 no vem be ré ig tart.
Er ről a prog ram ról ezt kö ve tő en szá mo lunk be.

A pla ká ton ol vas ha tó is ko lánk má so dik si ke res Hu mán erő for rás-fej lesz -
té si ope ra tív prog ram (HE FOP) pá lyá za ta. A kom pe ten cia ala pú ok ta tá -
si prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz 9,5 mil lió Ft-ot nyer tünk esz kö zök be -
szer zé sé re. Az el nyert összeg le he tő vé tet te, hogy in ter ak tív ok ta tói anya -
go kat, kom pe ten cia fej lesz tő esz köz tá rat, tan esz kö zö ket, hor doz ha tó szá -
mí tó gé pe ket, mul ti mé di ás nyelv ok ta tó CD-ket, vizs ga tesz te lő szoft ve -
re ket vá sá rol junk. A pá lyá zat nak kö szön he tő en ide gen nyel vű kom pe -
ten ci át fej lesz tő nyel vi la bort is ki ala kít hat tunk.

az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke tar -
tot ta a zá ró is ten tisz te le tet. Az aján -
dék ba ka pott igét és üze ne tét min den
részt ve vő mé lyen a szí vé be zár ta. Eb -
ből adunk köz re né hány gon do la tot. 

„Alat tad a föld, fö löt ted az ég, ben -
ned a lét ra.” (Weö res Sán dor)

„Ahol egy hi bát meg szün te tünk, az
egy lép cső fok.

Ahol egy jajt el né mí tunk, egy lép -
cső fok.

Ahol egy ár tal mas, ha zug han got
le in tünk, egy lép cső fok.

Ahol egy té ve dé sün ket be is mer jük,
két lép cső fok.

Ahol egy ha tal mas ko dót rend re in -
tünk, egy lép cső fok.

Ahol rend re in tést fe gyel me zet ten
el fo ga dunk, öt lép cső fok.

Ahol rend re in tés nél kül tesszük a
jó ren det, tíz lép cső fok.

Ahol egy éhes szá jat meg csi tí -
tunk, az is nagy lép cső fok.

A bor jú, a kis ma lac szá ja meg csi -
tí tá sa is lép cső fok. De még a vi rá gé,
a bú záé, a gé pé is. Egy ré té… Egy cse -
cse mőt kéz be ven ni, any já nak szé pet

mon da ni, le ány nak ud va rol ni, fi ú nak
vissza bic cen te ni; min den, ami a vi -
lág nak va la hol örö met ad, a csók, ami
ad dig nem volt, a gyer mek, aki most
lett, lép cső fok mind-mind föl fe lé…
Ha el mo so lyod tok a ta ná cson, az is
egy lép cső fok. Ha el gon dol kod tok
raj ta, két lép cső fok. Ha ha za men ve
in nen csak egy szó – egy szé pen és
oko san, elő re lá tás sal és sze re tet tel ki -
mon dott em be ri szó – ere jé ig va ló -
ság ra vált já tok: húsz lép cső fok.

De fő, hogy jó ked vű en. Nem csak
tisz ta ésszel és szív vel, ha nem mo -
soly gó tisz ta arc cal is.”

* * *

Ezek után mind nyá jan saj nál juk,
hogy az EG OT em be ri szá mí tás sze -
rint hu szon négy év múl va ke rül is mét
Győr be. Per sze, Is te nünk út jai ki für -
kész he tet le nek…

g Le je gyez te:
Hall ga tó né Haj nal Ju dit

9025 Győr, Pé ter fy S. u. 2., tel: 96/510-
170, fax: 96/510-171, e-mail: is ko -
la@pe ter fy.hu, hon lap: www.pe ter -
fy.hu. Az is ko la OM-azo no sí tó ja:
030546

Evan gé li kus is ko lánk Győr bel vá ro -
sá nak köz vet len kö ze lé ben, a fes tői
Rá ba-par ton ta lál ha tó. A 16. szá zad
óta mű kö dő ok ta tá si in téz mény ben
öku me ni kus szel lem ben, az egy más
irán ti tisz te let pél dá já val, sze re tet tel -
jes, kö vet ke ze tes ne ve lés sel fog lal ko -
zunk a gyer me kek kel. 

Gim ná zi u munk ban szé les kö rű is -
me re tek kel, jól hasz no sít ha tó ide -
gen nyelv-tu dás sal, szak irá nyú tan -
tár gyi és ki emel ke dő mű vé sze ti kép -
zés sel, va la mint ke resz tény er köl csi
ér ték rend del ne vel ve di ák ja ink az
Eu ró pai Uni ó ban is el iga zod ni tu dó,
nyi tott em be rek ké vál hat nak.

Ta go zat kó dok, kép zé si for mák,
je lent ke zés és fel vé tel
1. Négy év fo lya mos, an gol–né met re -
ál tan ter vű gim ná zi um, emelt óra szá -
mú ok ta tás ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia,
bio ló gia, in for ma ti ka tan tár gyak ból.
Fel ve he tő lét szám: har minc fő.

Fel vé te li kö ve tel mé nyek:
• a 7. év vé gi és 8. fél évi ta nul má nyi

ered mény a kész ség tár gyak ki vé -
te lé vel;

• egy sé ges (köz pon ti) írás be li fel vé -
te li vizs ga: 2010. ja nu ár 23., szom -
bat 10.00 óra;

• sze mé lyes ta lál ko zás a csa lá dok kal
elő ze tes be osz tás sze rint: 2010.
már ci us 4–5.

A je lent ke zé si la pok be kül dé sé nek
ha tár ide je: 2010. feb ru ár 19.
Is mer ke dés az is ko lá val:
• 2009. no vem ber 3., 17 óra: tá jé koz -

ta tó az ér dek lő dő csa lá dok nak;
• 2010. ja nu ár 15-én 8-tól 10 órá ig ta -

ní tá si órák a 9. év fo lya mo kon. 

2. Nyolc év fo lya mos, ál ta lá nos tan -
ter vű gim ná zi um emelt óra szá mú
nyel vi és in for ma ti kai kép zés sel. Fel -
ve he tő lét szám: har minc két fő. 
Fel vé te li kö ve tel mé nyek:
• egy sé ges (köz pon ti) írás be li fel vé -

te li vizs ga: 2010. ja nu ár 22., pén -
tek 14 óra;

• sze mé lyes ta lál ko zás a csa lá dok kal
elő ze tes be osz tás sze rint: 2010.
már ci us 4–5.

A je lent ke zé si la pok be kül dé sé nek
ha tár ide je: 2010. feb ru ár 19.

Is mer ke dés az is ko lá val:
• 2009. no vem ber 3., 17 óra: tá jé koz -

ta tó a 4. osz tá lyos gyer me kek szü -
le i nek;

• 2010. ja nu ár 15-én, pén te ken 8-tól
10 órá ig nyílt ta ní tá si órák az 5. év -
fo lya mo kon (az ér dek lő dő 4. osz -
tá lyo sok nak és szü le ik nek);

• 2010. ja nu ár 16-án, szom ba ton 9-
től 11 órá ig csa lá di ren dez vény a
ne gye dik osz tá lyos gyer me kek -
nek és szü le ik nek.

3. Négy év fo lya mos, ál ta lá nos tan ter -
vű gim ná zi um emelt óra szá mú nyel -
vi és in for ma ti kai kép zés sel, 9. csat -
la ko zó év fo lyam. Fel ve he tő lét szám:
tíz fő.

A fel vé tel ről szó ló in for má ci ók
meg egyez nek a négy év fo lya mos
gim ná zi u mi kép zés nél fel so rol tak kal.

To váb bi in for má ci ók:
www.pe ter fy.hu.

Nyílt na pok: 2009. no vem ber 3.,
kedd 17 óra (nyolc és négy év fo lya -
mos gim ná zi u mi kép zés).

Hall ga tó né Haj nal Ju dit
igaz ga tó

FELVÉTELI TÁJÉKOZ TATÓ

Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da

Pre iml Pi ros ka táj vé del mi kör zet ve ze tő a Szi get köz ről me sél

Öröm ze né lés Hu szák Zsolt tal és Smi dé li usz Gá bor ral

Pá lyá za ton nyert note boo kok be ve tés re vár nak
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Itt van az ősz, itt van új ra – hű vös éj -
sza ká i val, szél so dor ta fa le ve le i vel, el -
mú lást idé zőn. Egy ko ron Pál is át -
érez te ezt a ró mai bör tön ben. Ezért
írt így fi a tal ta nít vá nyá nak, Ti mó te -
us nak: „Igye kezz a tél be áll ta előtt
meg jön ni. Kö pe nye met (…) hozd el,
mi kor jössz; hozd el a köny ve ket is, de
fő ként a per ga me ne ket.” (2Tim 4,21.13) 

Az apos tol mö gött élet mű ve, egy
Krisz tus hoz té rő ak ko ri vi lág. Előt -
te éle té nek utol só sza ka sza. A cel la -
csend ben fel ké szül ar ra, ami még
jön. Eh hez elég egy fel ső ru ha és a
Bib lia. Fel ső ru há ra, az ál ta la nyúj tott
me leg re a nö vek vő hi deg ben, vé de -
lem re a mos to ha kö rül mé nyek kö -
zött tes té nek, ószö vet sé gi te ker -
csek re a lel ké nek van szük sé ge, hogy
re mény és erő la koz zék ben ne. A né -
pek apos to lá nak pu ri tán gaz dag sá -
ga, min den kin cse „csak” ennyi: egy
fel ső ru ha és a Bib lia.

Egye dül mennyei Atyánk tud ja,
hány szor és hány he lyen is mét lő dött
meg eh hez ha son ló je le net és ké rés
a Pál óta le per gett mint egy ezer ki -
lenc száz esz ten dő alatt. Ami kor a hir -
te len be ál lott tör té nel mi tél ben a
túl élés, a meg ma ra dás csak nem nul -
lá ra zu hant esé lyét egyet len fel ső ru -
ha és egyet len Bib lia je len tet te sze -
mé lyek, csa lá dok vagy ép pen nép cso -
por tok szá má ra. Hány szor lett eköz -
ben az élet köny ve „ra bon nap fény, /
Té vely gő nek hí vó ha rang, / Ros ka dó -
nak test vé ri hang”?

Így volt ez az zal a hat van egy ma -
gyar pro tes táns lel késszel, aki ket
rab szol ga ként ad tak el 1675-ben a ná -
po lyi gá lyák ra, s akik nek az úszó
bör tön né vált ha jók eve ző la pát jai
mel lett a szív ből-fej ből fél han go san
„zso lozs má zott” igék je len tet ték az
egye dü li re mény sé get. És 1849. ok tó -
ber 6-ra vir ra dó an is, ami kor az ara -
di si ra lom ház ban vér ta nú ink szá -
má ra csak ennyi ma radt: egy (ka to -
nai vagy rab-) kö peny meg a Bib lia.
És nem ez a je le net is mét lő dött meg

56 tör té ne lem for dí tó nap jai után a
meg tor lás ra fi nált cel lamé lyé be ve tett
hon fi tár sa ink kal, a lé lek ro ppan tás
összes ma gyar ho ni in téz mé nyé ben,
ami kor rab ként, de hit tel és szív ből-
fej ből idé zett igék mécs vi lá gá nál él -
ték túl so kan a meg aláz ta tást?

Ok tó ber új ra itt van, szo mo rú an
szép és győ ze del mes ün ne pe i vel, hő -
sök és ál do za tok em lé ke ze tünk ben
fel so ra ko zó, ta lán már messze ség be
tű nő hosszú me ne té vel. Ne vek kel s a
név te len ség ben ma rad tak né mán is
be szé des ta nú ság té te lé vel. Mind ezek

mö gött pe dig ne künk, pro tes tán sok -
nak itt van még ok tó ber 31., a re for -
má ció nap tá ma da tá nak ün ne pe, min -
den na pi meg úju lá sunk őr tü ze ként. És
ma gyar sá gunk meg újí tó erő for rá sa -
ként, ami Mo hács nál be kö vet ke zett
nem ze ti tra gé di ánk után el hoz ta ele -
ink nek a kö zös sé gi és egyé ni vi gasz -
ta ló dást, az is mé telt talp ra ál lás esé -
lyét, az élő hit bel ső tá ma szát. És nö -
vek vő nem ze ti ön is me re tünk je le ként
a szét hú zás és irigy ség ma gunk ban
hur colt csap dá já nak fel is me ré sét.

Hogy mi lyen ha té kony ság gal? Úgy,
hogy ma is új ra ta nul ni kell az ősi lec -
két! De a re for má ció szi lár dí tot ta meg
ben nünk a más né pek nél nem hit vá -
nyabb nem zet tu da tát, eu ró pai
egyen ran gú sá gun kat, mi kor pe reg ri -
nus di ák ja ink Pa tak ról, Pá pá ról, Deb -
re cen ből, Ko lozs vár ról, Lo sonc ról,
Kas sá ról be jár ták a nyu ga ti egye te -
me ket. És nem csak a hosszú út po -
rát hoz ták ha za, ha nem fe jük ben és
lel kük ben az emel ke dő nem ze tek
leg újabb is me re te it is. Ez a fi gye lő te -
kin tet meg ma radt ben nünk ak kor is,
ami kor jöt tek az ide gen zsol do sok,
nyu ga ti és vad ke le ti meg szál lók, s le
akar ták tép ni a sza bad ság vágy fel ső -
ru há ját né pünk ről, s ki akar ták szag -
gat ni a hit tá ma szát lel künk ből.

Ok tó ber szí nei és ün ne pei em lé -
ke ztet nek, és ta nul sá gul szol gál nak:
egyén nek és nem zet nek meg tar tó, él -
te tő erő for rá sa volt s ma is az a Bib -
lia. De ok tó ber ar ra is ta nít: le het az
egyet len fel ső ru hát is mél tó ság gal,
zú go ló dás, elé ge det len ke dés nél kül
vi sel ni. Fon tos ezt el mon da ni ak kor,
ami kor a „sem mi sem elég” kon zum -
gör cse szo rít ja sok hon fi tár sunk
ideg rend sze rét, s tün te ti el aj kuk ról
a kö szö net sza vát. 

Ok tó ber jó zan ta nul sá gai kö zül is
ki tű nik az, hogy anya gi és szel le mi
kul tú ra, hit és tu dás, eu ró pa i ság és
ma gyar ság tu dat együt tes vál la lá sa
tesz min ket mél tók ká ele ink ok tó be -
re i hez, ha gya té ká hoz. Azok hoz, akik

éret tünk is vál lal ták és ki áll ták egy fel -
ső ru há val meg Bib li á val a tör té nel -
mi szo rí tó kat. 

De fi gye lünk-e még rá juk? Van-e
gon dunk így idei ok tó be rünk re?
Vagy egy re na gyobb sza ka dék vá laszt
már el tő lük, egy más tól meg ma -
gunk tól is meg Is ten től? Gon dol kod -
junk el ezen, ami kor ma gunk ban
vagy tény le ge sen meg gyújt juk az
em lé ke zés mé cse se it, vagy szí vünk -
ben csen de sen fel fény lik sok drá ga ige
mécs vi lá ga!

g Dr. Bé ke fy La jos

Ok tó ber: igék meg tar tó
mécs vi lá ga

Már kis gyer mek ko rom ban hal lot tam
a bűn ről, ami kor Bal la Re be ka di a -
ko nissza test vér az ár va ház ban a
Ta más bá tya kuny hó ja cí mű könyv -
ből es tén ként egy-egy fe je ze tet ol va -
sott fel ne künk, há rom éve sek nek.
Nagy fi gye lem mel és ér dek lő dés sel
hall gat tuk a rab szol ga sors ke ser ve it,
és gyak ran sír va is fa kad tunk, mert
annyi ra együtt érez tünk a szen ve dő
rab szol gá val.

Időn ként azon ban az is szó ba ke -
rült a fel ol va sás szü ne té ben, hogy mi
is rab szol gák va gyunk, a bűn rab szol -
gái. Ami kor rosszak va gyunk, ak kor
a bűn ural ko dik raj tunk. Is ten azon -
ban meg tud sza ba dí ta ni eb ből a
rab ság ból – ma gya ráz ta Re be ka test -
vér. Ezért küld te el fi át, Jé zus Krisz -
tust, hogy meg vált son min ket bű ne -
ink rab sá gá ból. Ezt ak kor mi még
nem ér tet tük tel je sen, igen ki csi -
nyek vol tunk.

Ahogy az tán nőt tünk, egy re vi lá -
go sab bá vált előt tünk, hogy mi is bű -
nö sök va gyunk. Meg vál to zott gyer -
me ki imád sá ga ink tar tal ma. Kezd -
tünk bűn bo csá na tért is imád koz ni, de
még több év nek kel lett el tel nie ah hoz,
hogy iga zi bűn bá nat ra és meg té rés -
re jus sunk el.

* * *

A kon fir má ci óm al kal má val ka pott
Bib li á mat rend sze re sen kezd tem ol -
vas ni. A Szent írás egy re több bű nöm -
re mu ta tott rá, me lyek kez det ben
csak bán tot tak, ké sőbb egy re job ban
mar dos ni kezd tek. Nyug ta lan let -
tem. Ke res tem a meg ol dást. Ek kor ke -
rült ke zem be Pi e tilä Ant ti Ja ak kó nak,
a hel sin ki egye tem teo ló gi ai ta ná rá -
nak „A bűn mar do sá sa és az Is ten bé -
kes sé ge” cí mű köny ve (ma gyar ra for -
dí tot ta Vil ja nen Pál kon tio lah ti lel -
kész, ki ad ta a Ha rang szó 1942-ben
Győr ben). Ez a köny vecs ke Finn or -
szág ban je lent meg 1932. jú ni us 17-én.
A szer ző je hosszú ide ig tar tó, ne héz
be teg sé gé ből lá ba do zott. Olyan dol -
gok tör tén tek ak kor val lá sos éle té ben,
ame lyek lel ki fej lő dé sé ben új kor sza -
kot in dí tot tak el. Sze ret te vol na, ha a
meg ta pasz talt igaz ság vissz hang ra
ta lál na sok ma gyar lu the rá nus hit test -
vér szí vé ben is. Én pe dig ar ra gon dol -
tam, az én szí vem ben is vissz hang ra
ta lál hat. Ez meg is tör tént – er ről sze -
ret nék most bi zony sá got ten ni.

* * *

Sor som szin te azo nos volt az író é val.
Sú lyos tü dő be teg ség gel küz döt tem,
s re mény te len nek lát tam hely ze te -
met, de bíz tam Is ten gyó gyí tó ke gyel -
mé ben. Egy évi or vo si és egy hó na pos
sza na tó ri u mi ke ze lés után hely re állt
az egész sé gi ál la po tom. Ezért is ra -
gasz kod tam e könyv ta nul má nyo zá -
sá hoz, hogy lel ki gyó gyu lá som is
be kö vet kez zék.

A könyv for dí tó ja ezt ír ja: „A ma -
gyar evan gé li kus egy ház nak egy da -
rab a finn ke nyér ből ven dég lá tó sze -
re te té ért…” Er re a da rab ke nyér re én
is vá gya koz tam, mert ne kem is szük -
sé gem volt rá. Ezért nagy fi gye lem -
mel kezd tem ol vas ni. Öröm mel le -
pőd tem meg a szer ző elő sza ván: „Ez
a kis köny vecs ke csak azok nak az em -
be rek nek va ló, akik ros ka doz nak bű -
ne ik mi att…” Ezt kö ve ti egy cso dá la -
tos ige: „Vár ván vár tam az Urat, és
hoz zám ha jolt, és meg hall gat ta ki ál -
tá so mat. És ki vont en gem a pusz tu -
lás göd ré ből, a sá ros fer tő ből, és szik -
lá ra ál lí tot ta fel lá ba mat, meg erő sít -
vén lép te i met.” (Zsolt 40,2–4)

Már a könyv ol va sá sa kez de tén rá -
döb ben tem ar ra, hogy a bűn mar do -
sá sa az élet leg ke ser ve sebb té nye.

Érez tem, hogy min den más élet ne -
héz ség je len ték te len eh hez ké pest,
mert ez a lé lek meg rom lá sa mi att
okoz fáj dal mat, nyug ta lan sá got és
bol dog ta lan sá got. Lel ki éle tem ki -
egyen sú lyo zat lan, fe szült volt. Sze ret -
tem vol na meg sza ba dul ni bű ne im től.
Rö vid idő re az imád ság ugyan va la -
mit eny hí tett a fe szült sé ge men, de ez
nem ol dot ta meg a bű ne im től va ló

sza ba du lá so mat. Nem volt lel ki bé -
kes sé gem, sem re mény sé gem Is ten -
ben, mert a ter het egye dül vi sel tem.
Fá jó ér zés sel csat la koz tam a zsol tár -
író hoz: „Bű nöm mi att ros ka doz erőm,
és ki asz nak csont ja im.” (Zsolt 31,11)
Úgy érez tem, szá mom ra ka taszt ró fát
je lent, ha nem tu dom ide jé ben és
meg fe le lő mó don le győz ni a bűn
mar do sá sát. Ha ma ro san rá jöt tem,
hogy a sa ját erőm ből nem tu dok
meg sza ba dul ni bű ne im től.

* * *

Ke res ni kezd tem az Is ten nel va ló
bé kes ség út ját, és ezt vi lá go san meg
is mu tat ta ne kem Jé zus fel hí vá sa:
„Tér je tek meg, és higgye tek az evan gé -
li um ban, mert el kö zel ge tett a
mennyek nek or szá ga.” (Mt 4,17) Ez azt
je len tet te szá mom ra, hogy a bű ne im -
től va ló meg sza ba du lás és az üd vös -
sé gem a leg ki sebb mér ték ben sem
ma gam tól függ, ha nem egé szen Is ten
ke gyel mé ből va ló aján dék. Ám ha az
em be ri ér dem ki van is zár va, a
meg té rés re va ló fel hí vás szá mom ra
is ren dü let le nül fenn áll. Hisz ezt
hir det te Ke resz te lő Já nos (Mt 3,2), Jé -
zus és az apos to lok is. A Bib lia sok
he lyen be szél a meg té rés ről (Mt
13,15; 18,3; Ap Csel 3,26; 14,15). 

A finn szer ző köny ve fel so rol né -
hány kü lön le ges ese tet az evan gé li -
u mok ból, ame lyek ben Jé zus meg vál -
tói ha tal má val bűn bo csá na tot, az
Úr tól va ló üd vös sé get hir de tett. Ilyen
a ka per na u mi gu ta ütött em ber ese -
te. „És lát va Jé zus azok hi tét, mon da
a gu ta ütött nek: Bíz zál fi am! Meg bo -
csát tat tak né ked a te bű ne id.” (Mt 9,2)
A gu ta ütött meg tért, bű nei meg bo -
csát tat tak, és vissza kap ta egész sé gét
is. Ugyan ez a hely zet a Bet hes da ta -
vá nál le vő em ber nél is (Jn 5,1–14). El -
hang zik Jé zus kér dé se: „Akarsz-e
meg gyó gyul ni?” Majd utá na kap ja a
fel ada tot is: „Vedd fel a te nyo szo lyá -
dat, és járj!” Ne ki ma gá nak is akar -
nia, igye kez nie, en ge del mes ked nie és
bíz nia kel lett, mert kü lön ben nem le -
he tett vol na se gí te ni a hely ze tén.
Bű ne i ről csak a temp lo mi ta lál ko zá -
suk kor be szél Jé zus: „Íme meg gyó -
gyul tál, töb bé ne vét kez zél, hogy
rosszab bul ne le gyen dol god.” A tes -
ti gyó gyu lás után lel ki gyó gyu lás ra is
szük sé ge volt. 

A szer ző meg em lí ti Zá ke us pél dá -
ját is, akit ele ven bűn bá na ta és ha tá -
ro zott aka ra ta ar ra in dí tott, hogy
jó vá te gye ha mis sá gát (Lk 19,1–8).
Er re Jé zus vá la sza: „Ma lett üd vös sé -
ge en nek a ház nak (…) Mert azért jött
az em ber nek Fia, hogy meg ke res se és
meg tart sa, ami el ve szett.” (Lk 19,9–10)
Az em ber meg té ré sé nek leg vi lá go -
sabb pél dá ja a Jé zus lá ba i nál ülő bű -

nös nő ről szó ló el be szé lés (Lk 7,36–
50). Jé zus sza va itt is vi lá go san biz -
tat ja őt: „Meg bo csát tat tak né ked a te
bű ne id… a te hi ted meg tar tott té ged.
Eredj el bé kes ség gel!”

* * *

Meg ér tet tem, hogy a meg té rés bűn -
bá na tot, bű nünk tel jes be val lá sát je -
len ti, és azt, hogy az em ber min den
go nosz sá gát bi za lom mal le te szi Is ten
ke zé be. A to váb bi ak ban a ke gye -
lem re va ló ha tár ta lan, fel tét len tá -
masz ko dás szük sé ges az zal a bi za -
lom mal, ame lyet Jé zus is te ni sze re -
te te szül a meg nyí ló szív ben.

Ez zel ez a könyv elém tár ta az Is -
ten bé kes sé gé nek út ját. Rá mu ta tott
ar ra, hogy a szí vem tel jes meg tisz tí -
tá sát csak Is ten Lel ké nek tisz tí tó
ere je vé gez he ti el. Csak Is ten tud utol -
ér ni, meg ál lí ta ni és a bé kes ség út já -
ra ve zet ni. Ész re vet tem, hogy a bűn -
mar do sá som ide jén lá to ga tá sá val ar -
ra in tett, hogy meg akar ál lí ta ni, ta -
ní ta ni akar, tel jes for du lat tal új éle -
tet kí ván szá mom ra te rem te ni. Érez -
tem, hogy az Is ten ke ze meg érin tett,
és az ő Lel ke ha tott rám. A lé lek üd -
vös sé gét min den nél drá gább nak lát -
tam, és szí vem ezt ki ál tot ta: Itt va -
gyok, Uram, vég re ki aka rom nyit ni
szí ve met tel je sen, min dent el mon -
dok, ami szí ve met ne he zí ti. Fo gadd el,
ó, Uram, az én mar can golt szí ve met,
és gyó gyítsd meg azt.

Meg in dult a bűn val lo má som. Elő -
so ra koz tak bű ne im, amelyeket ki
kel lett mon da nom, míg vé gül sa ját di -
cső sé gem ből im már nem ma radt
sem mi. Ez után vár tam, hogy az Úr
szól jon, és szólt is: „…meg bo csát ja
min den bű nö det, meg gyó gyít ja min -
den be teg sé ge det (…) ke gye lem mel és
ir gal mas ság gal ko ro náz meg té ged.”
(Zsolt 103,3–4)

* * *

A bűn meg kín zott rab szol gá já ból
meg  sza ba dí tott em ber let tem. Szí -
vem tel jes há lá já val kö szö nöm
mennyei Atyám nak az ő meg vál tó
sze re te tét. Most ar ra tö rek szem,
hogy az őt szol gá ló éle tem min den -
ki előtt nyil ván va ló le gyen föl di utam
min den nap ján. Eh hez ké rem az én
mennyei Atyám se gít sé gét.

g Szen czi Lász ló

Bű ne im mar do stak,
de elnyertem Is ten bé kes sé gé t
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„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi
a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr!
Csak azt, hogy élj tör vény sze rint, tö -
re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is -
te ned del szem ben.” (Mik 6,8)

Szent há rom ság ün ne pe után a 20.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben hár mas üze net van el rejt ve. Is ten
fen ti há rom „kí ván sá ga” így is össze gez he tő: jár junk el hí vá sunk hoz mél tó -
an – meg szen telt élet ben! A bib lia va sár nap „té má ja”: „Is ten igé je élő és ha -
tó” (lásd Zsid 4,12–13; LK) A re for má ció ün ne pén a „ka la pács üté sek” ezt hir -
de tik: „A Se re gek Ura ve lünk van, Já kób Is te ne erős vá runk.” (GyLK 707) Pál
Jé zus ne vé ben int ma: „Az az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd je tek: hogy tar -
tóz kod ja tok a pa ráz na ság tól. (…) Mert nem tisz tá ta lan ság ra hí vott el min -
ket az Is ten, ha nem meg szen te lő dés re.” (1Thessz 4,3.7) Jé zus Urunk így fe lelt
a há zas sá gi el vá lást fir ta tó „fa ri ze u si” kér dés re: „Amit te hát az Is ten egy be -
kö tött, em ber el ne vá lassza.” (Mk 10,9) „Bol do gok, akik nek a szí vük tisz ta,
mert ők meg lát ják az Is tent.” (Mt 5,8; LK) „A te or szá god, Is ten, örök ké va -
ló or szág.” (GyLK 775) „Aki nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát, mint egy kis -
gyer mek, sem mi kép pen nem megy be ab ba” (Mk 10,15) – ta nít az Úr Jé zus.
Is ten szen te li meg tu laj do ná vá lett gyer me ke it, akik nek élet re szó ló fel ada -
tuk a meg szen te lő dés. Lu ther ír ja: „Az iga zi szent nem ál lít ja ma gát igaz nak.
Az új já szü le tett hí vő egész éle té ben só vá rog ja és es dek li: mind ha lá lig, nap -
ról nap ra le hes sen meg iga zult.” Mert aho gyan Is ten igaz, „igaz zá te szi azt is,
aki Jé zus ban hisz” (Róm 3,26). A mó ze si tör vé nyek ben a he te dik év, nap és
a há rom fő ün nep meg szen te lé se Is ten aka ra ta: „Tart sá tok meg mind azt, amit
mond tam nek tek!” (2Móz 23,13) Apó sa ta ná csá ra „vá lasz tott Mó zes egész Iz -
rá el ből de rék fér fi a kat, és a nép elöl já ró i vá tet te őket (…) Ezek tet tek igaz sá -
got a nép kö zött” (2Móz 18,25.26). Áb ra hám a sa ját ro kon sá gá ból ho za tott
fe le sé get fi á nak, aki „fe le sé gül vet te Re be kát. Izsák meg sze ret te őt” (1Móz 24,67).
Is ten ki vá lasz tó sze re te te nyil vá nult meg, mi kor Mó zes ál tal így szólt né pé -
hez: „…ha en ge del me sen hall gat tok sza vam ra, és meg tart já tok szö vet sé ge met,
ak kor ti lesz tek az én tu laj do nom (…) Pa pok ki rály sá ga és szent nép lesz tek.”
(2Móz 19,5.6) Ez a lát szatszent ség pél dá ja: Jé zus vád lói „ma guk nem men -
tek be a hely tar tó ság ra, hogy ne le gye nek tisz tá ta la nok ká”; ám a po gány (!)
hely tar tó val akar ták íté le tü ket vég re haj tat ni, mert „ne künk sen kit sincs jo -
gunk meg öl ni” (Jn 18,28.31). Négy száz ki lenc ven két év vel ez előtt sze gez te ki
Lu ther Már ton ki lenc ven öt té te lét. „Mert más ala pot sen ki sem vet het a meg -
le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus.” (1Kor 3,11) „Jé zus Krisz tus teg nap, ma
és mind örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8; LK) Ő bol dog nak mond ta min den ko -
ri kö ve tő it (lásd Mt 5,3–10). Pál a re for má ció ta na it elő re hir det te: „Is ten in -
gyen iga zít ja meg őket ke gyel mé ből, mi u tán meg vál tot ta őket a Krisz tus Jé -
zus ál tal. (…) Hi szen azt tart juk, hogy hit ál tal iga zul meg az em ber, a tör -
vény cse lek vé sé től füg get le nül.” (Róm 3,24.28) Min ket is, ha hisszük s vall juk:
so lus Ch ris tus! „Kér de zed: ki az? / Jé zus Krisz tus az, / Is ten szent Fia, / Az
ég és föld Ura, / Ő a mi di a dal munk.” (EÉ 254,2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Ugye so kunk kal elő for dult már, hogy
egy fu tó ta lál ko zás, be szél ge tés után
lel ki is me ret- fur da lá sunk volt: va la -
mit kel lett vol na mon da ni, de sem az
al ka lom, sem az idő nem volt al kal -
mas mé lyeb ben be le men ni a té má -
ba. Vagy csak utó lag is mer tük fel a le -
he tő sé get, hogy mit kel lett vol na
mon da nunk. Eset leg tu da to san dön -
töt tünk úgy, hogy nem kez dünk „lel -
kiz ni”, mert a prob lé mát nem le het
né hány mon dat tal el in téz ni; a lel ki -
gon do zói be szél ge tés hez idő kell,
ami ne künk most nincs.

Timm H. Loh se köny ve, a Vil lám be -
szél ge té sek a lel ki gon do zás ban és a ta -
nács adás ban ar ról sze ret ne meg győz -
ni, hogy az al kal mat lan nak lát szó
hely ze te ket is ki le het hasz nál ni, és rö -
vid idő alatt is le het se gít sé get nyúj ta -
ni, ta ná csot ad ni a kü lön bö ző élet hely -
ze tü ket ve lünk meg osz tó em be rek kel.

A könyv egy út tal sze ret né tu da to -
sí ta ni azt is, hogy a lel ki gon do zás ra
min den ke resz tény nek le he tő sé ge
van. Akik meg oszt ják ve lünk ba ja i kat,
gond ja i kat, azok ta ná csot, se gít sé get
vár nak, még ha nem mond ják is ki.
Ezért kü lö nö sen le het aján la ni ezt a
köny vet olya nok nak, akik hi va tás sze -
rű en fog lal koz nak em be rek kel: pe da -
gó gu sok nak, or vo sok nak, szo ci á lis
te rü le ten dol go zók nak, mun ka he lyi
ve ze tők nek, lel ki gon do zók nak, gyü -
le ke ze ti mun ká sok nak és ter mé sze -
te sen lel ké szek nek.

Mi a vil lám be szél ge tés lé nye ge? El -
ső sor ban az, hogy a vé let len sze rű, „de
jó, hogy ta lál koz tunk”-tí pu sú be -
szél ge té se ket min dig ko mo lyan kell
ven ni. Má sod szor az, hogy a hal lot -
tak ra oda kell fi gyel ni, a „kulcs szó”
fel is me ré sé vel a ta ná csot ké rő va ló -
di kér dé sét fel kell is mer ni, és egy
meg ra gad ha tó és ke zel he tő célt kell
ki tűz ni, amely to vább se gí ti be szél ge -
tő part ne rün ket a meg ol dás fe lé.

Eh hez sok fé le mód szer ta ni ta ná -
csot is ad a szer ző, aki a Bré mai Pro -
tes táns Egy ház lel ké sze, lel ki gon do -
zó és pszi cho ló gi ai ta nács adó.

A Vil lám be szél ge té sek, bár ko -
moly pszi cho ló gi ai is me re te ket kö -

zöl, még sem lel ki gon do zói tan könyv.
Az író köz ért he tő, él ve ze tes stí lu sa
(ame lyet ki vá ló an ad vissza Hu ba i -
né Muzs nai Már ta nagy sze rű for dí -
tá sa) és nem utol só sor ban a le írt sok
pél da be szél ge tés ol vas má nyos sá,
egye ne sen iz gal mas sá, élet sze rű vé te -
szi a köny vet, ezért elő ze tes pszi cho -
ló gi ai is me re tek nél kül is meg le het
ér te ni, és a gya kor lat ban is könnyű
hasz nál ni. Az egyes is mer te tett ese -
te ket ol vas va az le het az ér zé sünk,
hogy ilyen már ve lünk is elő for dult.

A vil lám be szél ge tés lehetőségei
kor lá to zottak, még is ha té kony. Nem
lel ki gon do zás, nem prob lé ma ori en -
tált és nem akar te rá pi át ad ni, ha nem
meg ol dás köz pon tú, és meg elég szik
az zal az egy sze rű ered ménnyel, hogy
a ta ná csot ke re ső sze mélyt ki moz dít -
ja a holt pont ról. A ta ná csot adó pe -
dig nem te ra peu ta, aki kí vül ről és fe -

lül ről né zi a má sik prob lé má ját, ha -
nem ba rát, úti társ, aki vel együtt le -
het ke res ni a kö vet ke ző lé pést. A vil -
lám be szél ge tést fel vál la ló fél így idő -
sebb test vér ként meg hall ga tó, bi -
zal mas, ta ná csot adó és Is ten ta ná -
csát köz ve tí tő társ sá lesz.

Hét köz na pi lel ki gon do zás ra bá -
to rí tó könyv te hát a Vil lám be szél ge -
té sek. Hol al kal maz ha tó? Gyü le ke zet -
ben, kór há zak ban, csa lád- és be teg -
lá to ga tá sok kor, is ten tisz te le tek után,
ami kor a lel készt meg szó lít ják, hogy
van-e egy per ce, hét köz na pi hely ze -
tek ben, ut cai, bol ti ta lál ko zás kor.
Nincs elő re ter ve zett té má ja, bi zony -
ta lan a be szél ge tés le fo lyá sa. De szó -
ba ke rül nek eg zisz ten ci á lis kér dé -
sek, be teg ség, csa lád, gyer me kek,
mun ka hely, és mind ez le he tő sé get ad
a hét köz na pi lel ki gon do zás ra, a Jé zus
Krisz tus ról va ló ta nú ság ra. Ő ma ga
sem tet te más ként: jár ta a vá ro so kat
és a fal va kat, ta lál ko zott az em be rek -
kel, és sok eset ben vil lám be szél ge tés -
ben lel ki gon do zott. Tő le kap tuk a
meg bí zást: „lesz tek ne kem ta nú im”.

Sok ke resz tény szá má ra kér dés:
ho gyan kel le ne ta nús kod nia Jé zus -
ról? Aki utat mu tat a ke re ső nek,
meg vi gasz tal ja a szo mor ko dót, ta ná -
csot ad a ta nács ta lan nak, re ményt a
re mény ség nél kü li nek, az Jé zus ról
tesz ta nú sá got. Eh hez a szol gá lat hoz
ad se gít sé get köny vé ben Timm H.
Loh se. Nem  csak lel ké szek nek, min -
den ke resz tény em ber nek hasz nos
ol vas mány.

g Ba li cza Iván

Timm H. Loh se:Vil lám be szél ge té sek
a lel ki gon do zás ban és a ta nács adás -
ban. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2009.
Ára 1600 Ft. Kap ha tó a Huszár Gál
papír- és könyvesboltban (1054 Bu da -
pest, Deák tér 4.).

Vil lám be szél ge té sek

Mi len ne, ha hét fő reg gel így kö szön -
te nénk ma gun kat és kör nye ze tün ket:
„Mo soly gós szép reg gelt kí vá nok
mind annyi unk nak!”

Tu dom, hogy most ta lán so kan azt
kér de zik ma guk ban, ho gyan is le het
így kö szön ni egy ne tán bo rús, esős,
hi deg reg ge len. De hadd kér dez zek
vissza – pró bál tuk már? Mert a mo -
soly ra bár mi kor, bár me lyik pil la nat -
ban szük sé günk van. Mert a mo soly
vi dá man vi lá gí tó kis ab lak a kö zöny
sö tét éj sza ká já ban. Mert Is ten is jó -
ked vé ben te rem tett min ket.

Is mét el kez dő dött va la mi – egy új
hét, egy új nap, és ha va la mi új, va -
la mi más kez dő dik a mi éle tünk ben,

ak kor annak újult erő vel, vi dá man és
mo so lyog va fussunk neki! En nek el -
le né re sok szor lát szik raj tunk, hogy
hét fő reg gel van.

És ak kor föl te szem a kér dést: mi is
lát szik raj tunk? Ez a rö vid tör té net is
er ről szól:

– Édes apám! Azt mond tad, hogy
Is ten min den ki nél na gyobb – mond -
ja a kis gye rek.

– Így igaz – vá la szol az apa.
– De édes apám! Azt is mond tad,

hogy Is ten itt la kik ben nünk.
– Így igaz.
– De ha Is ten min den ki nél na -

gyobb, és itt la kik ben nünk, nem kel -
le ne, hogy ki látsszon be lő lünk?!

Va jon tu dunk-e olyan éle tet él ni,
hogy Is ten ki látsszon be lő lünk?

Tu dunk még mi is ilyen gyer me -
ki mó don fo gal maz ni? Is ten ki lát szik
be lő lünk? Vagy csak meg hall gat juk:
„Is ten di cső sé ge meg lát szik raj tad…”,
és gon do la ta ink már más hol jár nak,
és ta lán unot tan kez dünk be le az új
reg gel be, az új nap ba, az új hét be…

Mi kor érez tük – vagy érez tük-e va -
la ha –, hogy Is ten egy szer is unot tan
né zett vol na ránk, és unot tan hall gat -
ta vol na meg imád sá ga in kat? Mi kor
volt, hogy Jé zus unot tan gyó gyí tott
meg va la kit, vagy unot tan ha jolt le
va la ki hez, meg szán va őt? So ha! És
bár Jé zus nak is vol tak hét fő reg ge lei,
tud ta, hogy ki ért, mi ért se gít, imád -
ko zik. Nem unot tan – „Már megint
ki érin ti a ru hám sze gé lyét?!” –, ha -
nem sze re tet tel for dult oda min -
den ki hez.

Tu dod, test vé rem, hogy ki ért és
mi ért dol go zol, vagy ott, éppen ott,
ahol vagy? És ha tu dod rá a vá laszt,
ak kor to vább kér de zem: ho gyan kez -
ded a hét fő reg gelt? Unot tan, mert
megint el kez dő dött egy új hét?

Mi lát szik raj tunk hét fő reg gel? Mi
lát szik ki be lő lünk?

Is ten di cső sé ge meg lát szik raj tad.
Is ten di cső sé ge meg lát szik raj tad? Át -
lát szik raj tad Is ten ke gyel me? Ki lát -
szik be lő led Is ten sze re te te annyi ra,
hogy azt má sok is meg érez zék és át -
érez zék?

A vá laszt ne ked kell meg ad nod.
Azt kí vá nom: Is ten től ál dott hét fő
reg gel látsszon raj tunk az új hét kez -
de tén.

g Po nicsán Er zsé bet

Mo soly gós hét fő reg gelt!

Nem vol tak hő sök, csak egy sze rű em be rek.
Nem ér tet ték, fegy ver te le nek re mi ért lő nek
or vul ház te tők ről és ut ca zu gok ból.
El es tek a ki vég zett Ma gyar or szá gért.

Pes ti srá cok, fi a ta lok, su ga ras ne ve té sű
lá nyok; nem moz dult egy se a he lyé ről,
mind ha lá lig a Cor vin köz ben, a Szé na té ren
ősz-arany ok tó be ri na pok ban.

Öt ven éve, szál gyu fát gyúj tok
ér tük. Né zem: to va vi szi őket az idő
sod ra, da lu kat vissz han goz za a szél.

Kép ze lem ide mind, ezüst haj jal, öre gen.
„Jó él ni” – mond ják, az új szá zad for gás ban,
s bú csú zó, szép ar cuk ar cun kon föl ra gyog.

Feny ve si Fé lix La jos

Gyu fa láng
Tö re dé kek az 1956-os for ra da lom ról

Aratási hálaadó oltár a kecskeméti templomban
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b Pár év vel ez előtt Né met or szág -
ban vol tam, ami kor egy őszi va -
sár nap dél előtt be tér tem egy
kis fa lu si evan gé li kus temp lom -
ba, hogy részt ve gyek az is ten -
tisz te le ten. Ami ott tör tént, ar -
ra a mai na pig is vi dá man em lék -
szem vissza.

A lel kész ar ról pré di kált, ami kor Jé zus
meg gyó gyí tot ta a Bet hes da ta vá nál a
már har minc nyolc éve gyó gyu lás ra
vá ró bé nát. Em lék szem, ahogy me sélt
ró la: va ló szí nű leg ter mé szet fe let ti erő
mű ve volt, hogy a tó vi ze né ha-né ha
meg moz dult. Ilyen kor aki elő ször lé -
pett a fel za vart víz be, az meg gyó gyult,
bár mi lyen be teg ség ben szen ve dett
is. Nyo mo rul tak szá zai lá to gat ták ezt
a he lyet. Olyan nagy volt a tö meg,
ami kor a víz fel ka va ro dott, hogy ro -
ha nás köz ben az em be rek le ta pos ták
az előt tük le vő fér fi a kat, nő ket és
gyer me ke ket, a ná luk gyen géb be ket.
So kan a tó kö ze lé be sem jut hat tak.

Majd a hely szín re ér ke zett Jé zus,
aki a nyo mo rult szen ve dők közt
meg lá tott egyet, aki nek az ál la po ta
min den ki é nél nyo mo rú sá go sabb volt.
Egye dül, ba rá tok nél kül ten get te éle -
tét ez a szen ve dő a nyo mo rú ság
hosszú éve in át, és már úgy érez te,
hogy ki vet te tett Is ten ke gyel mé ből.
Ami kor kö ze le dett a víz fel ka va ro dá -
sa, vár ta, hogy va la ki nek meg esik a
szí ve raj ta, és a tor nác hoz vi szi. De a
kel lő pil la nat ban még sem volt, aki se -

gít sen ne ki. Lát ta a víz fod ro zó dá sát,
de so ha sem tu dott a tó szé lé nél to -
vább jut ni. Má sok ve tet ték ma gu kat
a víz be, ná la erő seb bek. Nem tud ta
fel ven ni a ver senyt az ön ző, tü le ke -
dő tö meg gel. Foly to nos erő fe szí té sei
az egyet len cél fe lé, igye ke ze te és ál -
lan dó csa ló dá sa tel je sen fel őröl ték
ma ra dék ere jét. Majd kö vet ke zett a
ta lál ko zás, a pár be széd: „Akarsz-e
meg gyó gyul ni?” – hang zott el Jé zus
szá já ból (Jn 5,6).

Itt tért ki a lel kész ar ra, ki nek mi -
lyen jel le gű, ta lán évek óta hú zó dó,
meg ol dat lan be teg sé ge, prob lé má -
ja van, amelynek – hi á ba eről kö dik –,
úgy tű nik, még sincs meg ol dása,
nincs elő re lé pés, fej le mény… Itt és
ezen a pon ton van szük ség a ta lál -
ko zás ra: em ber és Jé zus ta lál ko zá sá -
ra, hogy az ál ló víz meg moz dul jon.
És az is meg le het, hogy egé szen
más tör té nik ve lünk, mint amit el -
kép ze lünk…

Ar ról is be szélt a lel kész, hogy
őszin tén mond juk el Jé zus nak, mi az,
ami gá tol ben nün ket a prob lé ma
meg ol dá sá ban – mint aho gyan a
bé na is ki fa kadt: „Uram, nincs em be -
rem, hogy ami kor a víz fel za va ro dik,
be vi gyen en gem a tó ba; és mi re én
oda érek, más lép be előt tem.” (Jn 5,7)

Jé zus egy sze rű en így szólt a bé na
em ber ki fo gá sá ra: „Kelj fel, vedd fel a
te nyo szo lyá dat, és járj!” (Jn 5,8)

A fér fi hit tel be le ka pasz ko dott
eb be a mon dat ba. Min den ide gét és
iz mát át jár ta az új élet, bé nult tag jai
egész sé ge sen kezd tek mű köd ni. Kér -

dés nél kül alá ve tet te aka ra tát Krisz -
tus pa ran csá nak. Fel szök kent, és új -
ra tu dott mo zog ni.

A lel kész hossza san fej te get te,
hogy ne künk is be le kell ka pasz -
kod ni a hoz zánk lé pő Jé zus sza vá ba,
mert ha így te szünk, az éle tünk ben
egé szen biz to san vál to zás áll be…

Ez után konk ré tu mok jöt tek: aki
be teg, aki nem tud jól moz dul ni fi -
zi ka i lag vagy épp lel ki leg, mert
mun ka nél kü li, mert ma gán éle ti
prob lé mák tól szen ved, mind ka -
pasz kod jon be le kép le te sen Jé zus fel -
eme lő kar já ba.

Az is ten tisz te let nek vé ge lett. Lát -
tam, ahogy ha za ment a gyü le ke zet,
ahogy a sek res tyés vé gig néz te a
temp lo mot mun ká ja vé gez té vel, nem
ma radt-e a temp lom ban va la mi. Egy -
szer csak ki emelt a pad ból egy bo tot,
majd han gos fel ki ál tás sal így si e tett
a lel kész fe lé: 

– Lel kész úr, na gyon ha tá sos volt
a pré di ká ci ó ja! Íme, va la ki nek már
nincs is szük sé ge a bot já ra!

Jót ne vet tünk… És ezt a bol dog ne -
ve tést azóta sem tu dom el fe lej te ni.

g Ba log Esz ter

„Akarsz-e meg gyó gyul ni?”
– avagy egy rö vid, de igaz tör té net a Bib lia va sár nap já ra

SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b Lá tás sé rült ti zen éve sek je lent ke -
zé sét vár ja a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség
(Me visz). 2010-re ugyan is két
if jú sá gi és egy gyer mek tá bort is
rendez a szer ve zet va kok szá má -
ra. A ter vek ről Hack Já nos be -
szélt az Evan gé li kus Élet nek.

– A kö zel múlt ban tar tot tuk tá bor -
ta lál ko zón kat. Azon ban itt nemcsak
a 2009-es sze ge di tá bor él mé nye it
ele ve ní tet tük fel, ha nem szó esett jö -
vő évi ter ve ink ről is. Sze ret nénk a
Me visszel bő ví te ni a tá bo rok pa let -
tá ját: mi vel az idén több je lent ke zőt
hely hi ány mi att vissza kel lett uta sí -
ta ni, if jú sá gi vak tá bor ból ket tőt szer -
ve zünk majd, és ele gen dő je lent ke ző
ese tén a tíz–ti zen nyolc éves gyer me -
kek nek is szer ve zünk egy tá bort.

– Mi ben kü lön bö zik majd ez az ed -
dig meg szo kott vak tá bo rok tól?

– A gyer mek tá bor ba pe da gó gu sok
– ze ne- és tör té ne lem ta ná rok – is ér -

kez nek. Azon ban itt is ar ra tö rek -
szünk, hogy a ke resz tény ta ní tást vi -
gyük kö zel a részt ve vő vak gyer me -
kek hez.

– Csak evan gé li ku so kat vár nak?
– Aho gyan az if jú sá gi tá bo rok is

nyi tot tak min den ki szá má ra, a gyer -
me kek tá bo rá ba is vá runk min den -
kit fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get -
le nül. Itt is sze ret ném meg ra gad ni az
al kal mat, hogy kér jem az evan gé li kus
lel ké szek, in téz mény ve ze tők se gít sé -
gét, hogy ha kör nye ze tük ben is mer -
nek vak gyer me ket vagy fi a talt, ajánl -
ják ne ki a Me visz tá bo ra it. Sa ját pél -
dám ból tu dom, hogy mennyi erőt je -
lent a sé rült em be rek szá má ra, ha
prog ra mo kat szer vez nek ne kik, ha
egy egész hé ten ke resz tül jó han gu -
lat ban, ke resz tény kö zös ség ben tá bo -
roz nak. A leg fris sebb in for má ci ók el -
ér he tők a www.vak ta bor.hu hon la -
pon, de öröm mel vá rom a je lent ke -
zé se ket a janos bors73@gmail.com
e-mail cí men is.

– Le het-e már va la mit tud ni a tá -
bor hely szí né ről?

– A ter vek sze rint Nagy bör zsöny -
ben tart juk a gyer mek tá bort és a két
if jú sá gi tá bort is.

– Ko ráb ban az Evan gé li kus Élet is
be szá molt ar ról, hogy az idei vak tá -
bor ra ké szült el az Új ének evan gé li -
kus dal gyűj te mény Braille-írá sos vál -
to za ta. Ho gyan vizs gá zott a kö tet a
gya kor lat ban?

– Fan tasz ti kus ér zés volt, hogy mi
is aka dá lyok nél kül kap cso lód hat tunk
be a kö zös ének lés be. Örü lök an nak,
hogy több gyü le ke zet is fon tos nak
tart ja, hogy a ta pint ha tó Új ének ből
tart sa nak a temp lom ban, gyü le ke ze -
ti te rem ben né hány pél dányt. Hadd
ajánl jam fel is mét itt is a le he tő sé get:
raj tam ke resz tül ked vez mé nye sen, a
le he tő leg ala cso nyabb elő ál lí tá si áron
le het hoz zá jut ni a ki ad vány hoz. A lá -
tók ta lán el sem tud ják kép zel ni,
mi lyen öröm az egy vak em ber szá -
má ra, ha azt ta pasz tal ja, hogy egy
temp lom ban, is ko lá ban gon dol tak rá -
juk az zal, hogy be sze rez ték ezt a fü -
ze tet.

g L. J. Cs.

Lá tó kör ben a vak gye re kek is

Min den hi á bava ló ság?
Fe ke tén vi rág zik a ma gyar uga ron a hun garo p esszi miz mus. Egy re a lis -
ta egye te mi hall ga tó ma Ma gyar or szá gon nem sok jó okot ta lál, ami ért
reg ge len te ér de mes föl kel nie. Mi ért jár jak be az órá im ra? Fog ér ni va -
la mit a dip lo mám? Mi ből fo gok meg él ni? Ho gyan ta lál ha tok va la kit, aki
iga zán tö rő dik ve lem? Mi lesz az or szág gal? Mi lesz a boly gó val? Mi lesz
ve lem? Az élet ben tény leg sem mi nem vég ző dik jól, vagy csak az én éle -
tem ben van min den össze ka va rod va? Mi kö vet ke zik?

Mi a ke resz tyén di á kok üze ne te ma az egye te me ken? Ezt a kér dést tet -
tük fel ma gunk nak mi, a Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén Di ák szö vet -
ség (MEKDSZ) ön kén te sei. Sze rin tünk ez az üze net gaz dag és sok szí -
nű. Pél dá ul pink. Meg zöld. És min de nízű. És fe le ke ze tek kö zöt ti. És a
di á kok érik el a di á ko kat. Szó val MEKDSZ-es. Jó hí rünk van. Van jö vő.

A Folytk öv kez de mé nye zés cél ja, hogy egy négy na pos ren dez vény so -
ro zat ban (no vem ber 2–5.) fel hív juk a bu da pes ti egye te mis ták fi gyel mét
a lé te zé sünk re, az üze ne tünk re, a mun kánk ra. Fon tos, hogy az em be rek
fel is mer jék: ér tük va gyunk, sze ret nénk ta lál koz ni ve lük, meg hall gat ni őket,
és Jé zus Krisz tus, akit kö ve tünk, igen is olyan Va la ki, aki az ő éle tük re is
ha tás sal van.

A köz pon ti lag szer ve zett ren dez vé nyek kö zül ki emel ked nek az es ti
evan gé li zá ci ós elő adá sok, me lye ket Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá -
gos misszi ói lel kész tart. Az el gon dol kod ta tó be szé dek fi a tal ke resz tény
ze ne ka rok kon cert je i be lesz nek ágyaz va. Ebéd idő ben az egye te mis tá kat
meg hív juk egy kis fa la to zás ra, mi köz ben őket érin tő és ér dek lő té mák -
ban hall gat hat nak elő adá so kat, ke rek asz tal-be szél ge té se ket (Gon do lat -
mor zsák prog ram). Ke resz tény fi a ta lok egy kis csa pa ta vál lal ta, hogy a
ven dé gek pro vo ka tív kér dé se i re meg pró bál hi te le sen és meg ra ga dó an
vá la szol ni (Ta buk nél kül prog ram). Ezt a kí ná la tot fog ják ke re tez ni a
MEKDSZ szö vet sé gé hez tar to zó bib lia kö rök ál tal ön ál ló an ki ta lált kí -
sé rő ren dez vé nyek. A négy fő hely szí nen (Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz gaz da ság tu do má nyi Kar és Ker té sze ti Kar, Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar és Ter mé szet tu do má nyi Kar) kre a -
tív sát rak és in ter ak tív prog ra mok is vár ha tó ak, me lyek re min den di á -
kot és ta nárt öröm mel vár nak.

To váb bi in for má ció a so ro zat hon lap ján: www.folyt kov.hu

H I R D E T É S

Hosszú múlt ra te kint vissza a sop ro ni kö zép is ko lák röp lab dás lá nya i nak pár -
ba ja, amely az Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la kez de mé nye zé se ként in dult. Az Eöt vös-ku pá ért azon ban ok -
tó ber 17-én rend ha gyó mó don evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek csa pa tai
száll tak harc ba: a há zi gaz dá kon kí vül a Ber zse nyi-lí ce um, to váb bá a kő sze -
gi, a nyír egy há zi és az oros há zi is ko la vá lo ga tott ja küz dött. A díj vé gül há -
zon, il let ve a vá ros fa la in be lül ma radt, ugyan is a Ber zse nyi Dá ni el Evan -
gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um lá nyai vé gez -
tek el ső he lyen.

g Tóth Cse per ke

Lu the rá nus röp lab da ku pa

A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyermeknapot szervezett Péteriben ok tóber
17-én, szombaton. Képes beszámoló a www.evangelikus.hu oldalon.

Péteri gyermeknap

F
O

TÓ
: 

K
U

S
T

R
A

 C
S

A
B

A

Kilencedik alkalommal tartottak pe-
dagóguskonferenciát a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerületben október
9. és 10. között. A Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskolában ren-
dezett találkozó előadói között volt
Pokorni Zoltán volt oktatási minisz-
ter, Ittzés János elnök-püspök és Tölli
Balázs,  a soproni líceum igazgatója.

Az idén száz éve született Sztehlo
Gábor lelkészre emlékezve a helyi
iskolai színjátszó kör előadása fel-
 ele venítette Gaudiopolis történetét
(képünkön).

g Kóczán Krisztián felvétele

Pedagógusok találkoztak Szombathelyen
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– „A 24-es vil la mo son el ül nek
mel lő lem. Mi lyen ci gány misszi ós lé -
pé sek tör tén tek?” – hang zott az sms
egyik fe le.

– Eb ből a mon dat ból elő ször is
nem de rül ki, hogy mi ért ül tek el az
író ja mel lől. Azért, mert ma gyar?
Vagy mert ci gány? Ta lán ré szeg volt?
A ru há ja bűz lött? Ne tán han go san
du haj ko dott? Az el ső lé -
pés ilyen ese tek ben min -
dig az ön vizs gá lat le gyen
– mit te he tek, hogy ne
ül je nek el mel lő lem?
Azon ban azt is tu do má -
sul kell ven ni, hogy e föl -
di vi lág ban az em bert
min dig éri va la mi lyen
meg aláz ta tás. Ha ezt a
Krisz tus tól ka pott bel ső
sza bad ság ból fa ka dó
bölcs alá zat tal, de fel -
emelt fej jel vi se lem, ak -
kor ez zel csak pa ra zsat
gyűj tök a má sik fe jé re.

–Az írás ban ér ke zett
üze net nem fej ti ki rész le -
te seb ben, de az utá na
kö vet ke zők alap ján té te -
lez zük fel, hogy egy ci gány
em ber áll a kér dés mö -
gött. Az evan gé li kus egy -
ház ban mi lyen lé pé sek
tör tén tek a szeg re gá ció
csök ken té se ér de ké ben,
vagy is mit mond ha tunk
el a ci gány misszi ó val
kap cso lat ban?

– Van nak gyü le ke ze tek, ahol min -
den na pos a ci gá nyok kal va ló ta lál ko -
zás a lel kész vagy a hit ok ta tó, eset leg
az ok ta tá si in téz mény mun ká ja so rán.
Öt gyü le ke ze tünk ben fo lyik dek la rál -
tan ci gány misszi ós mun ka, és sok
hely ről csak egy-két hoz zánk el ju tott
hír ből tud juk, hogy elő re lé pés tör tént
e té ren. Pél dá nak em lí te ném a há csi
gyü le ke ze tet, ahol Ko mó csin Fri de ri -
ka sze mé lyé ben há rom éve ci gány
gyö ke rű pres bi ter is van.

A má sik na gyon fon tos mo men -
tum, ami kor a kö zös ség tag jai túl lép -
nek a gyü le ke zet ha tá ra in, és a kör -
nye ző te le pü lé se ken vé gez nek misszi -
ós mun kát. Ilyen Nyír te lek. Mi, sár -
szent lő rin ci ek pe dig az egész or -
szág ban bár ho va szí ve sen me gyünk
szol gál ni, aho va hív nak ben nün ket,
le gyen az is ten tisz te let, sze re tet ven -
dég ség, is ko lai fog lal ko zás vagy Szél -
ró zsa if jú sá gi ta lál ko zó.

– Mit je lent az Önök kö zös sé gé ben
a he lyi ci gány misszi ós mun ka?

– Sár szent lő rin cen, Uz don és
Pusz ta hen csén he ten te tar tunk bib -
lia órát – csa lá dok nál. Emel lett rend -
sze re sek a négy va sár nap ból ál ló,
egész na pos bib lia is ko lák. Eze ket
ci gá nyok nak hir det jük, de min dig
jön nek má sok is. Éven te egy szer be -
mu ta tót tar tunk ci gány éte lek ből,
eze ken az ér dek lő dők job ban meg is -
mer ked het nek a ci gány kul tú rá val, és
hir det jük az evan gé li u mot is. 

He ten te két szer úgy ne ve zett fej lesz -

tő ta no da vár ja – el ső től ha to dik osz -
tá lyig – a gye re ke ket. En nek ke re té ben
se gít sé get kap hat nak a há zi fel ada tuk
el ké szí té sé hez, il let ve szük ség sze rint
van kész ség- és ké pes ség fej lesz tés is.
Na gyon szép ered mé nye ket ér tünk
már el: az egyik kis lány ad dig ju tott el
e té ren, hogy a mi nap ol va sott el
egye dül egy if jú sá gi re gényt, majd

csil lo gó szem mel kér te a kö vet ke zőt.
Ter mé sze te sen szo ci á li san is igyek -
szünk se gí te ni a rá szo ru lók nak ru ha-
és élel mi szer-tá mo ga tás for má já ban.

De hadd em lít sem meg a most in -
du ló gyűj té sün ket. E ci gány kö zös sé -
gek tag jai össze ad ják fel aján lá sa i kat
a Ke nyá ban zaj ló misszi ói mun ka tá -
mo ga tá sá ra. Úgy is fog juk át utal ni az
ot ta ni gye re kek ét kez te té sé re össze -
gyűlt pénzt, hogy ezt az it te ni ci gá -
nyok küld ték.

– Ho gyan lát ja az im már négy éves
ta pasz ta la tai alap ján: lel ki té ren is
meg mu tat koz nak en nek a mun ká nak
az ered mé nyei?

– Igen. A nyír te le ki misszi ó hoz
tar to zó több ci gány em ber pél dá ul
egy EKE- (Evan gé li ku sok Kö zös sé ge
az Evan gé li u mért – A szerk.) tá bor -
ban tért meg. De ide so ro lom a sár -
szent lő rin ci csa pa tunk kal nem rég
meg tör tént ese tet is. Te lek ge ren -
dás ra hív tak egy szol gá lat ra. Az in -
du lás előtt két nap pal a he lyi lel készt
te le fo non meg fe nye get ték, hogy ha el -
me gyünk oda, ak kor szá mol ni kell a
kö vet kez mé nyek kel. Én őszin tén el -
mond tam az üze ne tet a két au tó nyi
em ber nek, rá juk bíz va a dön tést,
ve lem tar ta nak-e, vagy sem. Nem
tud hat ták, hogy ezek után mi vár rá -
juk, de egyik sem mond ta vissza a
szol gá la tot! Há la az Úr nak, sem mi
sem tör tént az ese mé nyen, és az
egé szet hit pró ba ként él tük meg, ami -
ből győz te sen ke rül tünk ki.

– Az sms-ben ér ke zett üze net má -

so dik fe le is egy kér dés volt: mik a ci -
gány misszi ó val kap cso la tos bu da -
pes ti ter vek?

– Őszin te le szek: nem tu dom.
Ugyan is ezt a faj ta szol gá la tot nem le -
het köz pon ti lag, „fe lül ről” meg szer -
vez ni. Csak úgy mű kö dik, ha va la ki
sze re tet ből, el hí vást érez az ügy
iránt. Ha ez nincs meg, el se kezd je.

– Igen, ez jól hang zik. De mit vá -
la szol Ön ar ra a kér dés re, amit az
egyik bor so di gyü le ke ze tünk egyik
tag ja tett fel egy szer: ho gyan tud jam
sze ret ni azt a ci gány szom szé do mat,

aki, mi u tán se gí tet tem
ne ki, el lo pott dol go kat
az ott ho nom ból?

– Az a ci gány misszi ós,
akit még egy szer sem ej -
tet tek át, nem ci gány -
misszi ós, és ha ezt nem
tud ja el vi sel ni, ak kor el se
kezd je ezt a faj ta mun kát!
De hadd kér dez zek én is
vissza. Jé zus hány szor
for dul hat na el tő lünk,
mi u tán se gí tett ba jun -
kon, és mi még sem az el -
kép ze lé se sze rint
tesszük-vesszük dol ga -
in kat? Mi lett vol na, ha
Pál apos tol misszi ói út -
ja so rán az őt ért el ső
vesz te ség után meg fu -
ta mo dik? Pe dig ő nem
csak anya gi lag síny let te
meg az öröm hír ter jesz -
té sét! Hány szor pü föl -
ték el, vagy tör tek az éle -
té re, és ami kor ál test vé -
rek kö zött volt, lel ki leg
lop ták meg. Krisz tus kö -

ve te ként bi zony vál lal ni kell a ne héz -
sé ge ket, az ál do za to kat is – fo tel ből
még Pál apos tol sem tu dott misszi -
o nál ni!

– Szom bat es te be szél ge tünk, az el -
ső or szá gos ci gány nap után, amely -
nek meg hí vó ja – idé zem – „min den
ér dek lő dő nek, fenn tar tá sok kal élő nek,
szim pa ti záns nak, szol gá ló nak és szol -
gá lat ra vá gyó nak” szólt. Mi ként él ték
meg, és ho gyan si ke rült ez a nap?

– Cso da volt, nem akar tak a részt -
ve vők ha za men ni! Har minc öt en vol -
tunk, eb ből öt „új”, aki nek még nincs
kap cso la ta ez zel a mun ka ág gal. Több
cé lunk is volt a ren dez vénnyel: elő -
adá sok, bi zony ság té te lek, szí ni je le -
net és be szél ge té sek se gít sé gé vel be -
mu tat ni, kö ze lebb hoz ni a részt ve -
vők höz egy részt a ci gány kul tú rát,
más részt íze lí tőt ad ni, mennyi ál dás
szár ma zik eb ből a mun ká ból. Sza bó -
né Kár mán Ju dit ro mo ló gus, egye te -
mi ok ta tó elő adá sát kü lön is sze ret -
ném ki emel ni, mert tar tal mi lag és ér -
zel mi leg is so kat adott azok nak, akik
el jöt tek ok tó ber har ma dik szom bat -
ján er re a Bu da pes ten, a Ró zsák te -
rei evan gé li kus kol lé gi um dísz ter mé -
ben meg tar tott nap ra.

g Bo da Zsu zsa

Az el ső or szá gos ci gány nap ról bő vebb
ké pes be szá mo ló, il let ve Ba kay Pé ter -
rel, az al ka lom fő szer ve ző jé vel in ter -
jú ol vas ha tó egy há zunk köz pon ti
hon lap ján: www.evan ge li kus.hu.

Dr. Vel key György, a Magyarországi
Református Egyház Bet hes da Gyer -
mek kór házának fő igaz ga tó ja volt a
Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há zá nak
(LÉT) a ven dé ge ok tó ber 6-án.

„Jel mon da tunk: »…tar to zunk az -
zal, hogy az erőt le nek gyen ge sé ge it
hor doz zuk.« (Róm 15,1)” Egy Si mon
And rás-gra fi ká ra utal va: „Mi va -
gyunk azok az egy vo nal ból raj zolt,
arc ta lan em be rek, akik együtt tart ják
a kö te let, amely nek se gít sé gé vel a be -
teg és a gyó gyí tó Jé zus ta lál ko zik (Mk
2,1–12)” – mond ta a fő igaz ga tó. 

A Bet hes dát 1866-ban ala pí tot ta a
né met aj kú pro tes táns gyü le ke zet,
amely temp lom épí tő szán dé kát mó -
do sít va di a ko nissza-kór há zat ho zott
lét re; ezt 1953-ban ál la mo sí tot ták, és
1992-ben be zá rás ra ítélt köz kór ház -
ként kap ta vissza a re for má tus egy -
ház. Má ra az or szág egyik leg job ban
fel sze relt kór há zá vá vált, s a gaz da -
sá gi ha nyat lás el le né re az utób bi
évek ben tel je sen meg újult.

Éven te nyolc-ki lenc ezer fek vő- és
száz húsz-száz har minc ezer já ró be -
te get lát nak el. Sok a rend kí vül sú lyos
ál la po tú be teg, aki ket más hol nem
tud nak el lát ni, il let ve ke ze lé sük nem
költ ség ha té kony. Az osz tá lyo kat na -
gyon el is me rik, or szá gos köz pont -
ként mű kö dik pél dá ul az ideg gyó gyá -
szat és az égés köz pont. Az új pro fi -
lok kö zé tar to zik a pszi cho szo ma ti -
ka (a be teg kör nye zet, a sé rült csa lád
okoz za a gyer mek be teg sé gét) és a re -
ha bi li tá ció (a sú lyo san ká ro so dott
gyer me kek vissza il lesz té se a tár sa da -
lom ba), vagy pél dá ul ta valy egy
egész ség ügyi szű rés sel egy be kö tött
ci gány misszi ós prog ram és az is ko -
lai égés pre ven ci ós al kal mak.

A há rom száz öt al kal ma zott mun -
ká ját egy re több ön kén tes se gí ti. Fi -
a tal dip lo má sok, egye te mis ták se gí -
te nek pél dá ul a szá mí tó gé pes adat -
rög zí tés ben vagy az zal, hogy az aj tó -
ban fo gad ják a be te get.

A Bet hes da a re for má tus egy ház

in téz mé nye, de sok evan gé li kus, ka -
to li kus, bap tis ta kap cso la tuk van, és
a mun ka tár sak is a kü lön bö ző fe le -
ke ze te khez tartoznak.

A tá mo ga tók egyé nek és kö zös sé -
gek pénz zel vagy más mó don se gí te -
nek. Egy gyü le ke zet pél dá ul éven te
két szer rend be te szi a kór ház kert jét,
egy má sik pe dig éves krump li ter mé -
sét hoz za el.

A kórházban zajló munka fon tos
szem pont jai: hit, kö zös ség, cse lek -
vő sze re tet, szak mai pro fesszi o na liz -
mus. Az el ső min dig a gyó gyí tás, az
evan gé li um hir de té se csak a má so -
dik lé pés. A be te gek nek éven te hét-
nyolc al ka lom mal szer vez nek tá -
bort, a dol go zók szá má ra pe dig
van nak bib lia órák, csen des na pok,
me lyek se gí tik a hit kö zös meg élé -
sét és a sze re tet ben va ló együtt
mun kál ko dást.

Szót kel lett ej te ni az egész ség ügy
mély re pü lé sé ről is. Az alul fi nan szí -
ro zás és az em be ri erő for rás ha nyat -
lá sa ko moly prob lé mát je lent.
Mennyi idő kell, hogy az egész ség -
ügy rend be jöj jön? – kér dez te az
egyik részt ve vő. A fő igaz ga tó sze rint,
ha len ne vi lá gos kor mány za ti szán -
dék, ak kor né hány év ti zed elég len -
ne. Ilyen re volt már pél da, ugyan is
1919–39 kö zött Tri a non, a gaz da sá -
gi vi lág vál ság, az egy mil lió me ne kült
és a fal vak el ma ra dott sá ga el le né re
meg újult a ma gyar egész ség ügy. Re -
mény te hát van.

A be szél ge tés után dr. Ko rá nyi
And rás lel kész, a LÉT há zi gaz dá ja
ado mány gyűj tést hir de tett a kór ház
ja vá ra. Dr. Vel key György pe dig hoz -
zá tet te, hogy nagy szük ség van az
imád ság ra is, ezért ké ri a je len lé vő -
ket, hogy imád koz za nak a Bet hes dá -
ban fo lyó mun ká ért! Ez után a ka to -
li kus fő or vos a gyü le ke ze té be in -
dult, Bé kás me gyer re, hogy oda ér jen
a fel nőtt ka te ké zis al kal má ra, me lyet
né hány test vér rel együtt ő ve zet.

g Hu lej Eni k

Le het-e pro fit ori en tált
a gyó gyí tás?

Újra gyülekezetimunkatárs-képző
tanfolyam

Ha Is ten is úgy akar ja, ez év őszén – no vem ber 13–15. kö zött Pi lis csa -
bán – a har ma dik gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lya mot in dít juk.

Há rom fel adat ra ké pe zünk test vé re ket:
a) Azo kat, akik a gyü le ke ze ti ta go kat lá to gat ják, és sze mé lyes kap cso -

la tot épí te nek ve lük, hogy szük ség ese tén se gít hes sen a gyü le ke zet a
csa lád nak vagy egye dül élő test vé rünk nek. A hí vo ga tás és a biz ta tás
szol gá la ta is hoz zá tar to zik eh hez a fel adat hoz.

b) Azo kat, akik idő se ket ke res nek fel, al ka lom sze rű en gon doz zák őket,
ügye i ket fel ka rol ják, és lel ki tá maszt is nyúj ta nak ne kik.

c) Azo kat, akik lel ki gon do zói szol gá lat ra is vál lal koz nak. Ez a fel adat mé -
lyebb em pá ti át, hit be li és em ber is me re tet, a Bib li á ban va ló jár tas sá -
got té te lez fel.

Ed di gi két tan fo lya mun kon két száz ki len cen vé gez tek mint egy negy ven -
öt gyü le ke zet ből.

A tan fo lya mot há rom al ka lom mal (há rom hét vé gén) tart juk: a no vem -
be ri hét vé ge mel lett jö vő év ben a feb ru ár és már ci us utol só va sár nap -
já hoz kap cso ló dó hét vé gén.

Kor ha tár: 18–70 év.

A tan fo lyam he lye: Pi lis csa ba, Szé che nyi ut ca 8–12. Az el lá tás és szál -
lás költ sé ge it az or szá gos egy ház vál lal ja. Úti költ ség-té rí tést szük ség
ese tén a he lyi gyü le ke zet től ké rünk. A tan fo lya m való rész vé tel díja:
3000 Ft.

Je lent ke zés a kö vet ke ző cí men: Magyarországi Evangélikus Egyház Or -
szá gos Iro dája, D. Sze bik Im re, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. E-mail: im -
re.sze bik@lu the ran.hu.

Je lent ke zé si ha tár idő: ok tó ber 31. Kér jük, a je lent ke zés hez mel lé kel -
jen rö vid élet raj zot és lel ké szi aján lást.

A je lent ke ző ket imád ság gal és öröm mel vár ja a mun ka tár sak ne vé -
ben is:

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő

H I R D E T É S

b He ti la punk szep tem ber 20-ai szá má ban volt ol vas ha tó az a mint egy
száz húsz, mo bil te le fo non kül dött rö vid szö ve ges üze net, az az sms, ame -
lyet az evan gé li kus pres bi te rek szep tem ber 12-ei or szá gos ta lál ko zó -
ján név vel vagy név nél kül jut tat tak el a gyü le ke ze tek kép vi se lői a két
ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vő i nek cí mez ve vagy épp a kér de zés
és vé le mény nyil vá ní tás ad ta le he tő sé get „csak úgy” meg ra gad va. A
pest szent im rei Sport kas tély ban el hang zott az ígé ret: az EvÉ let ha sáb -
ja in sor ra vesszük az ott össze gyűlt írás be li üze ne te ket, és az ar ra il -
le té kes sze mély meg vá la szol ja az adott kér dést, il let ve reflek tál az ész -
re vé tel re. E szá munk ban Ba kay Pé ter nek, egy há zunk ci gány ügyi re -
fe ren sé nek elöl já ró ban az e té má ban ér ke zett kér dést tet tük fel.

SM S VÁ L A SZ

Fo tel ből Pál apos tol sem tu dott
misszi o nál ni

Az Esztrád Színház előadása az október 17-ei budapesti
első országos cigánynapon
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Szentháromság ünnepe után 20. (Biblia-) vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Jn 20,30–31; ApCsel 8,26–38. Alapige: Ám 8,11–12. Énekek: 52., 488.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. Madocsai Miklós; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11.
(úrv.) Pelikán András; VII., Damjanich u. 28/B (gyülekezeti terem) du. 6. (ifjúsági) Pelikán
András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát
utcai katolikus templom de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.
10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.)
dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura
Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Orosz Gábor Viktor; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. dr. Orosz Gábor Viktor; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Grendorf
Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf Péter; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Szirmai Zoltán; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.

Istentiszteleti rend • 2009. október 25.

Összeállította: Boda Zsuzsa

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; V., Deák tér 4. de. 9. Smidéliusz Gábor.

Istentiszteleti rend • 2009. október 23.

Név fel vé tel
a re for má ció nap ján
Ok tó ber 31-én, szom ba ton dél -
előtt, a re for má ció ün ne pé nek
em lék nap ján 10 órai kez det tel
az oros há zi evan gé li kus temp -
lom ban ün ne pi is ten tisz te let ke -
re té ben az Oros há zi Evan gé li -
kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um új ne vet vesz fel:
Szé kács Jó zsef evan gé li kus püs pök
ne vét. Össze vont ok ta tá si in téz -
mé nyünk ne ve ez után: Szé kács
Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um. Is ten -
tisz te le tünk re min den kit sze re tet -
tel hí vunk és vá runk! Igét hir det
Gáncs Pé ter püs pök. Köz re mű kö -
dik in téz mé nyünk ének ka ra.

Ok ta tá si in téz mé nyünk
és az Oros há zi Evan gé li kus

Egy ház köz ség ve ze tő sé ge

H I R D E T É S
A Lu ther Ki adó és a Her me ne u ti kai
Ku ta tó köz pont tisz te let tel meg hív ja

Irány vál tás
cí mű kö te té nek ke rek asz tal-be szél ge tés sel
egy be kö tött be mu ta tó já ra.

Hely szín, idő pont: Pi linsz ky Já nos iro -
dal mi ká vé ház (1052 Bu da pest, Vá ci ut ca
33.), ok tó ber 28-án, szer dán 18 órá tól.

A ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vői: Je le nits
Ist ván pi a ris ta szer ze tes, egye te mi ta nár, Ri -
to ók Zsig mond klasszi ka-fi lo ló gus, aka dé mi kus, Schnel ler Ist ván épí tész,
egye te mi ta nár. Mo de rá tor: Tóth Sá ra, a könyv egyik szer kesz tő je.
A kö tet szer zői: Dér Ka ta lin, Ko czisz ky Éva, Bé ké si Sán dor, Fa bi ny Ti bor
Bíz va meg tisz te lő je len lé té ben, tisz te let tel:

Lu ther Ki adó és a Her me ne u ti kai Kutatóköz pont

Meg hí vó
Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy
Ben czúr Lász ló Ybl-dí jas épí tész
ter vei alap ján ké szült temp lo -
munk fel szen te lé sé nek 10. év -
for du ló já ra a gyü le ke zet pa ró ki -
á ja is fel épült. A há la adó is ten tisz -
te let ok tó ber 25-én, va sár nap
dél előtt 10 óra kor kez dő dik, ame -
lyen Itt zés Já nos el nök-püs pök
hir de ti Is ten igé jét. A há la adó is -
ten tisz te let után ke rül sor az
ugyan csak Ben czúr Lász ló ál tal
ter ve zett pa ró kia fel szen te lé sé re,
mely nek szol gá la tát Pol gár di Sán -
dor es pe res vég zi. Ezen ün ne pi al -
ka lom ra és az azt kö ve tő sze re tet -
ven dég ség re sze re tet tel hív juk és
vár juk Önt és ked ves csa lád ját.
A ba la ton fü re di gyü le ke zet pres -
bi té ri u ma ne vé ben:

Tóth Im ré né fel ügye lő,
Pet hő Je nő gond nok,

Ri czin ger Jó zsef lel kész

H I R D E T É S

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let egyik leg fi a ta labb gyü le ke ze te a
mi énk. 2006 au gusz tu sá tól tart fenn
ön ál ló lel ké szi ál lást. Az ezt meg elő -
ző idő ben Mén fő csa nak elő ször a
győr új ba rá ti gyü le ke zet le ány-, majd
társ egy ház köz sé ge ként mű kö dött.

Az ön ál ló so dás út já ra az 1850-es
évek ben lé pett a kö zös ség. Et től az
év től kezd ve a mén fői evan gé li ku sok

tél ide jé re kü lön ta ní tót fo gad tak ma -
guk nak, aki ház ról ház ra jár va ok tat -
ta a gye re ke ket. 1905–06-ban a gyü -
le ke zet – ima ház ként is mű kö dő –
új is ko lát épí tett, me lyet az 1948-as
ál la mo sí tás sal be ol vasz tot tak az egy -
sé ges ál la mi is ko lá ba. Az 1990-es
rend szer vál tás után a gyü le ke zet
vissza kap ta az is ko la tel két, a raj ta lé -
vő épü let tel együtt. A mai na pig ez
ad ott hont az is ten tisz te le ten kí vü -
li al kal mak nak, sze re tet ven dég sé -
gek nek.

A temp lom épí té sé be 1954-ben
fog tak a mén fő csa na ki ak. Az ak ko -
ri győr új ba rá ti lel kész, La borczi Zol -
tán szer vez te és irá nyí tot ta a mun ká -
kat. A po li ti kai és az az zal meg al ku -
vó egy há zi ve ze tés nem tet szé se mi -
att ti tok ban vá sá rol ták az épí tő anya -

got. A szen te lés re 1960. jú ni us 12-én,
Szent há rom ság ün ne pén ke rült sor.
Mi vel a temp lom épí tés idő sza ká -
ban, 1957-ben hunyt el D. Ka pi Bé la
püs pök, a gyü le ke zet és az egy ko ri
Du nán tú li Egy ház ke rü let a mén fő -
csa na ki temp lom fa la it rá em lé kez -
ve is emel te.

Ka pi püs pök úgy ren del ke zett, hogy
püs pö ki szol gá la ta kez de té nek hu -

sza dik év for du ló já ra a kör men di gyü -
le ke zet től aján dék ba ka pott ol tár ké pet
(mely iro dá ja fa lát dí szí tet te) ha lá la
után va la me lyik temp lom épí tő gyü le -
ke zet kap ja. A fest mény így ke rült a
Ka pi csa lád ado má nya ként a mén fői
evan gé li kus temp lom ol tá rá ra.

A pa ró kia és az zal együtt az ön ál -
ló lel ké szi ál lás mint ré gi álom meg -
va ló sí tás hoz egy nagy lel kű ha gya ték
adott len dü le tet a kö zös ség szá má -
ra. A hí vek ado má nyá val, pá lyá za ti
tá mo ga tás sal, a Győr-Sop ro ni Egy -
ház me gye, a győ ri ön kor mány zat és
a mén fő csa na ki rész ön kor mány zat
hoz zá já ru lá sá val si ke rült fel épí te ni a
lel kész la kást. A ház alap kő le té te lé re
2002. má jus 18-án, a szen te lés re
2004. ok tó ber 23-án ke rült sor Itt zés
Já nos püs pök szol gá la tá val.

IS TEN TISZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉS A RÁ DI Ó BAN

Be mu tat ko zik
a Győr-Mén fő csa na ki

Evan gé li kus
Egy ház köz ség

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban

Ok tó ber 31-én, szom ba ton, a re for má ció ün ne pén
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth
rá dió hul lám hosszán Mén fő cs anak ról.
Igét hir det dr. Percze Sán dor lel kész.

Fizessen elő lapunkra!

„Én va gyok…”
Re for má ci ói evan gé li zá ci ós so ro zat lesz ok tó ber 25-től no vem ber 1-jé -
ig es tén ként 18 órai kez det tel a pest er zsé be ti ima ház ban (Bu da pest XX.,
Ady End re u. 89.). Té mák: Én va gyok az aj tó; Én va gyok az út; Én va gyok
az igaz ság; Én va gyok az élet; Én va gyok a jó pász tor; Én va gyok a vi lág
vi lá gos sá ga; Én va gyok az élet ke nye re; Én va gyok a fel tá ma dás és az élet.
Szol gál nak: Má cso di Fe renc re for má tus lel kész, a Ma gyar Fut ball aka dé -
mia igaz ga tó he lyet te se, Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi -
ói lel kész, Kul csár Ti bor bap tis ta lel kész, a ME RA igaz ga tó ja.

H I R D E T É S

Re for má ci ói is ten tisz te let és meg em lé ke zés
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja cí mű ren dez vény so ro zat ke re té ben or -
szá gos re for má ci ói is ten tisz te let lesz ok tó ber 25-én, va sár nap 17 óra kor
Mis kol con az ava si re for má tus temp lom ban. Igét hir det D. Sze bik Im -
re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke. Bi zony sá got tesz Mé szá ros Kál -
mán bap tis ta egy ház el nök. Az úr va cso ra osz tást Cso mós Jó zsef, a Ti szán -
 in ne ni Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke ve ze ti. Az ün ne pi is ten tisz -
te le ten a ME ÖT tag egy há za i nak fő pász to rai, a mis kol ci pro tes táns lel -
ké szek, va la mint a mis kol ci ének ka rok szol gál nak.

* * *

A re for má ció ün ne pi meg em lé ke zés ok tó ber 31-én, szom ba ton 17 óra -
kor lesz Bu da pes ten, a re for má ci ói em lék park ban (VII. ke rü let, Vá ros -
li ge ti fa sor – Baj za ut ca sa rok). Ün ne pi be szé det Tő kécz ki Lász ló egye -
te mi ta nár, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let fő gond no ka,
imád sá got D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke mond. Kul -
tu rá lis mű sort ad nak a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia di ák jai. Köz re mű -
kö dik az Üdv had se reg fú vós ze ne ka ra. A meg je lent egy há zi ve ze tők ál -
dást mon da nak. Az em lék mű nél zaj ló ün nep sé get 18 óra kor ze nés re -
for má ci ói is ten tisz te let kö ve ti a fa so ri re for má tus temp lom ban.

A re mény ség be tel je sü lé sé nek és az
új já szü le tés nek az ün ne pé vé vált
2004 ok tó be re a ká vai evan gé li ku sok
szá má ra. A ro mos, le bon tás ra vá ró
temp lom gyü le ke ze ti és egy há zi
össze fo gás nak kö szön he tő en újul ha -
tott meg. Mai for má já ban kis ék szer -
do boz ként bú jik meg a fes tői ká vai
dom bok ol da lá ban. 

A he lyi gyü le ke zet múlt va sár nap
em lé ke zett meg a fel újí tás ötö dik
év for du ló já ról. Ün ne pi is ten tisz te le -
ten ad tak há lát Is ten nek a re mény ség
és az új já szü le tés aján dé ká ért.

Krá mer György es pe res ige hir de té -
sé ben a mus tár mag pél dá za ta alap ján
bá to rí tot ta a gyü le ke ze tet és a hí ve ket
ar ra, hogy to vább ra is bíz za nak: Is ten
or szá ga már egy mus tár mag nyi hit ben
is je len van. Nem a nagy szá mok a
dön tő ek, ha nem a re mény ség meg lé -
te. Öt év vel ez előtt vol tak olya nok,
akik meg be csül ték a ki csit, és nem
hagy ták el vesz ni. Aki ezt nem tud ja
meg ten ni, ne is néz zen a na gyobb ra!

Eb ben a meg újult re mény ség ben
és bi za lom ban él a ká vai evan gé li -
kus ság fél év ti ze de, és ezért ad tak
há lát ezen az ok tó be ri dél utá non. A
gyü le ke zet lel kes ve ze tő sé ge és tag -
jai lel ké szük, Bu day Zsolt és csa lád -

ja szol gá la tá val sze ret né nek újabb
„öt évek” elé néz ni. A mus tár mag
hadd nö ve ked jen, és ha már fá vá
nőtt, rak ja nak ben ne fész ket az égi
ma da rak!

g Pán gyánsz ky Ág nes

Ká ván meg be csül ték a ki csit

Szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga na tos be te gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő -
dők szá má ra Bu da pes ten no vem ber ele jé től tizennégy-tizenöt hé ten ke resz tül he ti egy dél utánt igény be ve vő
in gye nes kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét ok tó ber 31-ig vár juk!
El ér he t sé ge ink: Ma gyar Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest, Pf. 7. • lelkise gely@ra kli ga.hu • 06-1/225-1621
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b Jó zsef At ti la 1924-ben olyan cí -
met adott ver sé nek, amit ne héz
el fe lej te ni. Ez az öt szó pon to san
le ír ja azt is, hogy a glo bá lis ég -
haj lat vál to zás mi ként érin ti az
em be ri sé get. Ha And rew C. Rev -
kin, a New York Ti mes cí mű na -
pi lap tu dó sí tó ja is mer te vol na
Jó zsef At ti la so ra it, biz tos, hogy
2007-ben meg írt cik ké ben idéz -
te vol na.

Ez a fáj dal ma san szép össze fog la -
lás nem állt ren del ke zé sé re, ezért –
mi u tán szin te min den föld ré szen
ta nul má nyoz ta a glo bá lis ég haj lat vál -
to zás ha tá sa it – ki csit hosszab ban
fog lal ta össze, amit lá tott. Azt ta pasz -
tal ta, hogy azo kat az em be re ket fe -
nye ge ti leg in kább a glo bá lis ég haj lat -
vál to zás, akik a leg ke ve sebb szén-di -
o xi dot és más üveg ház ha tá sú gázt en -
ged ték a lég kör be, te hát a leg ke vés -
bé fe le lő sek a fo lya ma tért. És ál ta lá -
ban az is igaz, hogy a leg gaz da gabb
or szá go kat sújt ja majd leg ke vés bé a
fel me le ge dés.

Ro bert Men del sohn, az ame ri kai
Yale Egye tem köz gaz dá sza így fo gal -
maz: „Az ere de ti el kép ze lés az volt,
hogy eb ben a baj ban mind együtt va -
gyunk, és ezt a gon do la tot könnyebb
volt el fo gad ni. De a ku ta tá sok ezt
nem tá maszt ják alá.”

A glo bá lis ég haj lat vál to zás rész ben
föld raj zi okok ból sújt ja ke vés bé a gaz -
da go kat, hi szen kö zü lük so kan az
egyen lí tő től és a sark vi dé kek től tá vol,
vi szony lag ter mé keny ta la jú, mér sé -
kelt ég haj la tú te rü le te ken él nek. En -
nél is je len tő sebb té nye ző, hogy „lég -
kon di ci o nált” ipa ri tár sa dal mak ban
a gaz da gok job ban tud nak al kal -
maz kod ni a vál to zá sok hoz.

Ezt a kér dést én úgy lá tom, hogy
mi, gaz da gok, csak időt nyer he tünk.
Vég ső so ron össze kap cso ló dik majd
a sor sunk. Ha fel gyor sul nak a vál to -
zá sok, ak kor az észa ki fél te ke sem
ma rad hat ki a pusz tu lás ból. Ide ig-
órá ig se gít het nek a mes ter sé ges me -
ne dé kek, de a bajt nem há rít ják el.
Az, hogy a kö vet ke ző év ti ze dek ben
a sze gé nyek szen ve dé sei az ég haj lat -
vál to zás mi att is fo ko zód nak, szin -
te biz tos nak lát szik. Ter mé sze te sen
so kat se gít het, ha – pél dá ul ép pen a
kop pen há gai klí ma csú cson – ha tá -
ro zott lé pé se ket tesz nek az ég haj lat -
vál to zás las sí tá sa és per sze az anya -

gi ja vak igaz sá go sabb el osz tá sa ér de -
ké ben.

Hogy mek ko ra kü lönb ség van a
gaz da gok és a sze gé nyek fe le lős sé ge
kö zött, azt jól mu tat ja az a vi ta,
amely ezek ben a hó na pok ban Nagy-
Bri tan ni á ban zaj lik. Te kin té lyes tu -
dó sok, köz tük Sir Da vid At ten bo -
rough ter mé szet tu dós azt ál lí tot ták,
hogy az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sát leg ha té ko nyab ban szü le tés -
sza bá lyo zás sal le het csök ken te ni. 

Ezt cá fol ja egy nem rég meg je lent
ta nul mány. A lon do ni köz pon tú Kör -
nye zet és Fej lő dés Nem zet kö zi In té -
ze te 1980 és 2005 kö zött ele mez te az
egyes or szá gok szén-di o xid-ki bo -
csá tá sát, és ar ra a kö vet kez te tés re ju -
tott, hogy az ég haj lat vál to zás ban a
gaz dag or szá gok túl fo gyasz tá sá nak
sok kal na gyobb sze re pe van, mint a
sze gény or szá gok né pes ség nö ve ke dé -
sé nek. Af ri ka Sza ha rá tól dél re eső ré -
szén az em lí tett idő szak ban a né pes -
ség 18,5 szá za lék kal, a szén-di o xid-ki -
bo csá tás pe dig 2,4 szá za lék kal nőtt.
Ez alatt az Egye sült Ál la mok ban a né -
pes ség nö ve ke dés „csak” 3,4 szá za lé -
kos volt, a szén-di o xid-ki bo csá tás vi -
szont 12,6 szá za lék kal emel ke dett.

Az idé ze tek és ada tok kö zött nem
rej tem el sa ját vé le mé nye met. Azt
gon do lom, na gyon nagy szük ség
len ne ar ra, hogy a fej lett or szá gok át -
gon dolt és a he lyi sa já tos sá gok nak
meg fe le lő en fel épí tett csa lád ter ve zé -
si prog ra mok kal ko moly se gít sé get
ad ja nak a har ma dik vi lág né pes ség -
nö ve ke dé sé nek las sí tá sá hoz, de ez

nem he lyet te sí ti túl fo gyasz tá sunk
csök ken té sét.

Hogy ki mi lyen mér ték ben já rul
hoz zá boly gónk pusz tí tá sá hoz? A
Prince ton Kör nye zet vé del mi In té -
zet ta nul má nya sze rint a Föld leg gaz -
da gabb fél mil li árd em be re fe le lős az
em be ri ere de tű szén-di o xid-ki bo -
csá tás öt ven szá za lé ká ért. A lon do ni
Új Köz gaz da ság tan Ala pít vány szin -
tén el gon dol koz ta tó ada to kat kö zöl.
Meg vizs gál ták, hogy egy át la gos brit
és ame ri kai pol gár mennyi idő alatt
ter mel ugyan annyi szén-di o xi dot,
mint egy tan zá ni ai. Sej tik a vá laszt?
A tan zá ni ai szá má ra ren del ke zés re ál -
ló „ki bo csá tá si ke ret” a brit nek ja nu -
ár 4-én es te 7-kor, az ame ri ka i nak ja -
nu ár 2-án dél után 4-kor fo gyott el.

Vé gül né hány pél da ar ról, hogy a
har ma dik vi lá got ho gyan érin ti a

gaz dag or szá gok „tob zó -
dá sa”. Ar ról so kat hal -
lunk, hogy va la mennyi
kon ti nens kö zül Af ri kát
sújt ja leg job ban az ég -
haj lat vál to zás. A föld -
ré szen az át la gos me le -
ge dés is jó val na gyobb
lesz, mint a boly gó egé -
szén, de itt kü lö nö sen
igaz, hogy sok kal pon to -
sabb ég haj lat vál to zás -
ról, mint fel me le ge dés -
ről be szél ni. Míg a Sza -

ha rát és a kon ti nens dé li ré szét egy -
re na gyobb szá raz ság sújt ja, az óce -
á nok part ján ke le ten és nyu ga ton is
tíz mil li ó kat fe nye get az emel ke dő
víz szint.

Ázsi á ból mos ta ná ban a leg töb -
bet a Mald ív-szi ge tek ről hal lunk. A
kö zel ezer két száz szi get ből ál ló in di -
ai-óce á ni köz tár sa ság leg ma ga sabb
pont ja 2,4 mé ter rel van a ten ger
szint je fö lött. Bár a tu riz mus fon tos
be vé te li for rás, a la kos ság még is
rend kí vül sze gény. Ha a je len le gi
ten den ci ák foly ta tód nak, az or szág
né hány év ti ze den be lül lak ha tat lan -
ná vá lik. Ért he tő, hogy sze ret nék
ma guk ra fel hív ni a fi gyel met, ezért
ha tá roz ták el, hogy ok tó ber 17-én hat
mé ter rel a ten ger alatt, bú vár ru há ban
tart ják meg kor mány ülé sü ket.

A Mald ív-szi ge te ken biz to san
egyetér te nek az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa 2000 jú ni u si do ku men tu má nak
cí mé vel: The ti me to act is now. El jött
a cse lek vés ide je! Kop pen há gá ban és
szer te a vi lá gon.

g Ga dó György Pál

Aki szegény, az a legszegényebb
Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág – 3. rész

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit
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Kö szö net a se gít sé gért… –
jó té kony sá gi hang ver seny Kő sze gen
A kő sze gi evan gé li kus temp lom ról leg utóbb a nyá ri idő szak ban ol vas hat tak
he ti la punkban. Ak kor ar ról ad tunk hírt, hogy jú ni us 24-én a fo lya ma tos eső -
zé sek kö vet kez té ben a he gyek ből le zú du ló ár elön töt te a temp lo mot és a temp -
lom par kot.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni egész gyü le ke ze tünk ne vé ben a temp -
lo mot ért ka taszt ró fa utá ni sok se gít sé gért, ame lyet a leg kü lön bö zőbb he -
lyek ről kap tunk.
Igen nagy öröm
volt szá munk ra
a ne héz sé gek kö -
zött meg ta pasz -
tal ni, hogy mi -
lyen so kan moz -
dul tak meg gyü -
le ke ze tünk ben és
o r  s z á g  s z e r  t e ,
hogy ado má -
nyuk kal se gít sék
a hely re ál lí tá si
mun ká kat. 

Az el múlt va -
sár nap össze fo -
gott a vá ros ban
né hány jó ér zé sű em ber azért, hogy jó té kony sá gi hang ver senyt szer vez ze nek
temp lo mun kért a Ho tel Írott kő au lá já ban. A kon cer tet Itt zés Já nos püs pök
nyi tot ta meg, aki mint egy ko ri kő sze gi lel kész na gyon szí vén vi se li a temp -
lom ügyét.

Az al kal mon nagy ne vű mű vé szek éne kel tek. Itt volt Ko váts Ko los, a Ma -
gyar Ál la mi Ope ra ház örö kös tag ja, il let ve Fe ke te Va lé ria, Her te lendy Ri ta,
Ko vács Ir ma, Szi lá gyi Im re, ugyan csak az Ope ra ház mű vé szei. Raj tuk kí vül
fel lé pett még Kő szeg ju bi lá ló ének ka ra, a száz öt ven éve ala kult Con cor dia-
Ba rát ság Ének egye sü let kó ru sa is. Az együt tes 1859. ok tó ber ben mint
evan gé li kus fér fi kar kezd te meg mű kö dé sét, és csak ké sőbb ala kult át vá ro -
si ének kar rá. A hang ver seny vé gén pe dig a je len le gi evan gé li kus gyü le ke ze -
ti ének kar kö szön te meg zá ró éne ké vel a fel lé pő mű vé szek nek és részt ve vők -
nek, va la mint min den szer ve ző nek ezt az es tét, mely nek tel jes be vé te le a temp -
lom fel újí tá sát szol gál ja.

Ter ve ink sze rint né hány hét múl va új ra bir tok ba vesszük majd a je len leg
ro mos temp lo mot, igaz, csak né hány hó nap ra. Ad vent től hús vé tig ugyan is
az is ten tisz te le te ket a temp lom ban fog juk tar ta ni, ez után azon ban is mét vissza
kell köl töz nünk a gyü le ke ze ti te rem be. Ezek ben a na pok ban fe je ző dik be a
pa dok fel újí tá sa, a temp lom bel ső és kül ső rend be té te le azon ban csak ta vasszal
kez dőd het meg, mi vel a fa lak nak még szá rad ni uk kell ad dig.

Re mény sé günk sze rint a nyár fo lya mán az tán so kak kal együtt ad ha tunk
majd há lát a meg újult temp lo mért és temp lom par kért Urunk nak, aki min -
den rosszat jó ra tud for dí ta ni…

Ba ra nyay Csa ba lel kész (Kő szeg)

A kel le mes, szin te nyá ri ok tó be ri időt
vi ha ros szél lel vál tot ta fel a hi deg. Ez a
gyors idő já rás-vál to zás még azok szer -
ve ze tét is meg vi se li, akik amúgy sem -
mi lyen prob lé má val nem küz de nek. 

A hir te len jött hi deg idő ben egy re
töb ben küsz köd nek nát há val, to rok fá -
jás sal, hi szen ilyen kor im mun rend sze -
rünk fo ko zott tá ma dás nak van ki té ve.
Más részt az idő já rás vá rat lan vál to zá sai
mel lett meg kell küz de nünk a min den -
na pok ki hí vá sa i val is. Ezért ener gi ánk,
len dü le tünk meg tar tá sa ér de ké ben, ha
je len tős fi zi kai és szel le mi igény be vé tel -
nek va gyunk ki té ve mun ka he lyen, egye -
te men vagy ott hon, még fo ko zot tab ban
oda kell fi gyel nünk szer ve ze tünk táp -
anyag- és ener gia el lá tá sá ra. Hi szen ha
tar tó san a szük ség le tünk nél ke ve sebb
vi ta mint, ás vá nyi anya got és nyom ele -

met jut ta tunk a szer ve ze tünk be, fel bo -
rul a bel ső egyen sú lya, és kü lön bö ző pa -
na szok lép het nek fel (pél dá ul fá ra dé -
kony ság, le vert ség, rossz köz ér zet, ki me -
rült ség, in ger lé keny ség, csök kent fi zi kai
és szel le mi te vé keny ség).

A ki egyen sú lyo zott ét rend mel lett
se gít he tünk szer ve ze tünk nek olyan
komp lex vi ta mi no kat, ás vá nyi anya go -
kat és nyom ele me ket tar tal ma zó ké -
szít mé nyek sze dé sé vel, mint a spe ci á -
li san a ha zai igé nyek nek meg fe le lő en
ki fej lesz tett Ac ti val Max. Az Ac ti val
Max komp lex ét rend-ki egé szí tő mul -
ti vi ta min ás vá nyi anya gok kal és nyom -
ele mek kel. Az Ac ti val Max fo gyasz tá -
sa hoz zá já rul hat a szer ve zet vi ta min-,
ás vá nyi a nyag- és nyom elem-szük ség -
le té nek biz to sí tá sá hoz, ez ál tal a jó
köz ér zet és tel je sí tő ké pes ség fenn tar -

tá sá hoz, az el len ál ló ké pes ség meg őr -
zé sé hez.

Az Ac ti val Max töb bek kö zött
olyan össze te vő ket is tar tal maz, mint
ka ro ti no i dok (lu te in, li ko pin, ß-ka ro -
tin), ame lyek an ti oxi dáns tu laj don sá -
guk ré vén elő se gí tik a szem egész sé gé -
nek meg őr zé sét, hoz zá já rul nak a szer -
ve ze tünk ben zaj ló ká ros oxi da tív fo lya -
ma tok gát lá sá hoz, ez ál tal a sej tek, szö -
ve tek vé del mé hez.

Mi kor aján lott ké szít mény sze dé se?
• Je len tős szel le mi és fi zi kai igény be -

vé tel; 
• ki egyen sú lyo zat lan táp lál ko zás (fo -

gyó kú ra, ve ge ta ri a niz mus, szi go rú di -
é ták fenn ál lá sa kor); 

• do hány zás, túl zott ká vé fo gyasz tás; 
• fo gam zás gát ló tab let ta sze dé se; 
• be teg ség utá ni lá ba do zás ese tén.
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Kö zös köz le mény
Fél re ve ze ti a köz vé le ményt a kor mány, ami kor azt ál lít ja, hogy meg -
ál la po dott az egy há zak kal. A kor mány ta gok és kor mány pár ti po li ti ku -
sok kö zel múlt ban tett nyi lat ko za tai csu pán a meg té vesz tő kor mány -
za ti kom mu ni ká ció esz kö zei, mert azt su gall ják, hogy alap ve tő en rend -
ben van az ál lam és az egy há zak vi szo nya. Az egy há zak tu do má sul ve -
szik, hogy az or szág rossz gaz da sá gi ál la po tá ban ne kik is szá mol ni kell
a meg szo rí tá sok kal, azt azon ban nem, hogy – bár a leg utób bi ta lál ko -
zón a mi nisz ter el nök er re ha tá ro zott ígé re tet tett – to vább ra sincs pár -
be széd, amely meg ol dást hoz na pél dá ul a köz ok ta tá si fel ada tok egyen -
leg ren de zé sé re.

A pár be széd meg csú fo lá sá nak és a tár gya ló part ner sem mi be vé te lé -
nek te kint jük, ami kor leg utóbb a 2008. évi köz ok ta tá si fel ada tok zár szám -
adá sá ról szó ló meg be szé lé sen a kor mány kép vi se lői za va ros tá jé koz ta -
tást ad tak az ér de mi tár gya lás le he tő sé ge nél kül. El fo gad ha tat lan, hogy
az el múlt há rom hét le for gá sa alatt há rom új szám sort kö zöl tek az egy -
há zak kal a köz ok ta tást érin tő kér dé sek ben. 

A 2009. szep tem ber 24-i ál la pot sze rint 366 mil lió fo rint tal az egy -
há zak vol tak adó sak az ál lam nak. Né hány nap pal ké sőbb for dult a koc -
ka, ek kor úgy szá mol tak, hogy csak nem 900 mil lió fo rint tal az ál lam tar -
to zik az egy há zak nak. Má ra ez a szám nul la lett. (Mi köz ben az Ál la mi
Szám ve vő szék ada ta i ra tá masz ko dó szá mí tás sze rint az egy há zak nak já -
ró egyen leg 4,6 mil li árd fo rint.) Ho gyan tűn het el 900 mil lió fo rint egy
hét alatt? Kér dé sünk re azt a vá laszt kap tuk, hogy az ál lam nak nincs pén -
ze. Er re hi vat koz va ön ké nyes jog ér tel me zés sel tör vény te len sé get kö vet -
nek el, hi szen a kor mány sze rint az egy há zi is ko lák ba já ró gye re kek szü -
le it ar ra kel le ne kö te lez ni, hogy 2008-ra vissza me nő leg töb bet fi zes se -
nek az is ko lai ét kez te té sért. Ez vé le mé nyünk sze rint nem csak tör vény -
te len, ha nem er kölcs te len is.

El kép zel he tő, hogy a kor mány „el ment a fa lig”, de kop pan ni új ra azok -
nak a fe je fog, akik ki szol gál tat va vár ják, hogy dönt se nek ró luk, nél kü -
lük. Mind ezek tu da tá ban kér dé ses szá munk ra, hogy van-e bár mi ér tel -
me ilyen kö rül mé nyek kö zött ér de mi tár gya lá sok ban re mény ked ni.

Bu da pest, 2009. ok tó ber 15.

Itt zés Já nos el nök-püs pök 
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház

Dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök,
a zsi nat lel ké szi el nö ke
Dr. Hu szár Pál fő gond nok,
a zsi nat vi lá gi el nö ke
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
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Male, a Maldív-szigetek fővárosa



16 e 2009. október 25. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

22.00 / Du na Tv
Tran syl va nia
(fran cia film drá ma, 2006)
A szen ve dé lyes Zin gar ina Ro -
má ni á ba uta zik a ba rát nő jé vel,
Ma rie-val. El tö kélt cél ja, hogy
meg ke res se sze rel mét, Mi lánt,
ki nek gyer me két a szí ve alatt
hord ja, és aki egy szó nél kül
el hagy ta őt. Ám a vár va várt
ta lál ko zás csak fáj dal mat tar -
to gat szá má ra, a fér fi dur ván
el uta sít ja. A sze rel mé ben el -
árult lányt az őrü let ke rül ge ti,
kép te len ha za men ni a ba rát -
nő jé vel, he lyet te a hon ta la nok
ci gány éle tét vá laszt ja. Ha ma -
ro san meg is mer ke dik Csan go -
ló val, a sa ját tör vé nyei sze rint
élő ván dor ke res ke dő vel. A fér -
fi ol tal má ba ve szi a ter hes nőt,
és egy re szo ro sabb szá lak szö -
vőd nek kö zöt tük.

HÉTFŐ

9.20 / Du na Tv
Tüs ke vár (ma gyar té vé film -
soro zat) 8/1. rész
12.05 / Bar tók rá dió
A Svéd Rá dió Ének ka ra, az
Eric Eri cson Ka ma ra kó rus és
a ve ne zu e lai Scho la Ju ve nil
éne kel
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
14.00 / Bar tók Rá dió
A hét ze ne szer ző je: Di et rich
Bux te hu de
17.05 / Du na II. Au to nó mia
Arc élek
Gu lá csy La jos nyug dí jas re -
for má tus püs pök, Mun kács
20.55 / Du na Tv
Égi ek és föl di ek
(ma gyar do ku men tum film,
2006)

KEDD

14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
„Te szülj ne kem ren det” –
gon do la tok a sza bad ság ról
15.05 / Du na Tv
Nyelv újí tás tól nyelv újí tá sig
(ma gyar do ku men tum film)
15.55 / m1
Múlt-kor (tör té nel mi ma ga zin)
19.35 / Bar tók rá dió
Sa int-Sa ens: Sám son és De li la
(há rom fel vo ná sos ope ra)
20.30 / Du na Tv
A gyer tyák cson kig ég nek
(ma gyar já ték film, 2005) (88')
21.40 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: I. bran den bur gi
ver seny
0.45 / TV2
Egy ház em lé kei –
He ted ízig len
(ma gyar film, 2002) (90')

SZERDA

7.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.05 / Bar tók rá dió
A Pur cell Kó rus és az Or feo
Ze ne kar Haydn-hang ver se nye
13.25 / m2
Ma gyar or szág apos to la és
taní tó mes te re. Em lé ke zés
Proh ász ka Ot to kár ra
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze neszre ző je: Di et rich
Bux te hu de
Má ria-temp lom
22.30 / m1
Ar go (ma gyar film víg já ték,
2004) (106')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub. Ma gyar
hang le mez-új don sá gok

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 25-étől november 1-jéig

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.05 / Bar tók rá dió
25. sop ro ni ré gi ze nei na pok
2009
Zá do ri Má ria (ének) és Kom -
lós Ka ta lin (for te pi a no)
Haydn-hang ver se nye
13.20 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar Bach-hang ver se nye
16.35 / HBO
Ot hel lo (ame ri kai–an gol
film drá ma) (118')
14.55 / Du na Tv
A sző lő és a bor a kép ző mű vé -
szet ben (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film)
22.25 / Du na Tv
Sa bah (ka na dai já ték film,
2006) (85')
22.30 / Film mú ze um
Csont váry
(ma gyar film, 1979) (106')

PÉNTEK

13.30 / Bar tók rá dió
XII. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny 2009
A kecs ke mé ti Au rin női kar
és az os lói Vi va ka ma ra kó rus
(Nor vé gia) éne kel
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Di et rich
Bux te hu de
Memb ra Jé su Nost ri
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bu dai Jó zsef nyu gal ma zott
is ko la igaz ga tó
15.20 / Du na Tv
Ku pé (ma gyar is me ret ter jesz -
tő so ro zat)
21.00 / Du na Tv
Az an gol be teg (ame ri kai
játék film, 1996) (155')
22.00 / m2
Nyo mor tú ra
(né met–oszt rák–sváj ci film,
2006) (96')

SZOMBAT

10.05 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Győr-Mén fő cs anak ról
Igét hir det Percze Sán dor
lelkész.
11.05 / Bar tók rá dió
Szi get-kék
Sza bó Mag da me se re gé nyé -
nek rá dió vál to za ta
13.26 / Bar tók rá dió
Öt száz éve szü le tett Kál vin
Já nos. Eus ta che du Ca ur roy-
zsol tá rok
15.30 / Du na Tv
Re for má tus éne kek. II/1.
16.35 / Du na Tv
Re for má ció na pi is ten tisz te let
köz ve tí té se Ba la ton al má di ból
Igét hir det Ste in bach Jó zsef
püs pök.
23.00 / m1
Hét év há zas ság
(fran cia film víg já ték, 2003)
(93')

VASÁRNAP

9.05 / Kos suth rá dió
Fa ke reszt és már vány
10.20 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.30 / Bar tók rá dió
Hom mage –
Tisz te let és em lé ke zés
19.00 / Vi a sat His to ry
Nel son Man de la – A bé ke
em be re (oszt rák do ku men -
tum film, 2008)
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a Bar tók Bé la
nem ze ti hang ver seny ter met
Brahms: Né met rek vi em
21.00 / Du na Tv
21 gramm (ame ri kai já ték film,
2003) (120')
21.36 / Kos suth rá dió
A zsol tár ének lő ma dár. Ta -
más Meny hért kis hang já té ka
23.20 / m1
A fér fi, aki vi rá got hord a szá -
já ban (té vé já ték, 1989) (37')
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HIRDETÉSEK
Va sár nap
Il lés ezt mond ta az egész nép nek: Jöj je tek ide hoz zám! És oda ment hoz zá az egész
nép. Ő pe dig hely re ál lí tot ta az Úr le rom bolt ol tá rát. 1Kir 18,30 (Jel 2,5; Mk 10,2–
9/10–16/; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 110) Mit is je lent hely re ál lí ta ni va la mit? Egy vá -
ros fő te rén gyö nyö rű, neo ba rokk stí lus ban épült mú ze um állt, amely nek azon -
ban le rom lott az ál la ga, erő sen fel újí tás ra szo rult. Hosszas tár gya lá sok után vég -
re ta lált az ön kor mány zat egy ki vi te le zőt, szer ző dést kö töt tek ve le, és meg kez -
dőd he tett a mun ka. Az épü le tet ma gas pa ra ván fal lal vet ték kö rül, ki tet ték rá
a lát vány ter ve ket, és ha tal mas be tűk kel fö lé ír ták: „Fel újít juk!!” A vá ros la kói kel -
le mes bi zser gés sel ol vas ták a fel irat vé gén lé vő két fel ki ál tó je let. Ki hal lot ták be -
lő le a buz gó tett vá gyat, az ér ték men tő ten ni aka rást. Az tán ami kor a bul dó ze -
rek elő ször es tek ne ki a fa lak nak, és min den ki, aki ar ra járt, szin te si kolt va ka -
pott a fe jé hez, ak kor ér tet ték meg, hogy az a két fel ki ál tó jel in kább azt je len ti:
„Nyu gi!!” De a pol gá rok nem nyu god tak meg. Ször nyül köd ve lát ták, hogy az
épü le tet föl dig rom bol ták, az tán a he lyén fel épí tet tek egy új mú ze u mot. Sza -
kasz tott ugyan olyan volt, mint az ere de ti. Még sem örült ne ki sen ki. Az át adó -
ün nep sé gen az épí tés ve ze tő csak do ho gott ma gá ban a köz han gu lat mi att, nem
volt ked ve ün ne pel ni. Le ült egy pad ra, egy idős bá csi mel lé. Az pár perc csend
után meg szó lalt: „Tud ja, az épü let an nak ide jén is ko la volt, az tán a há bo rú alatt
itt buj kál tak a len gye lek. Ké sőbb ügy vé di iro da lett, a kom mu niz mus alatt meg
párt szék ház. A ki lenc ve nes évek ben lett mú ze um, de ak kor már na gyon öreg
volt.” „Ta lán csak nem ma ga is eb ben a ház ban volt is ko lás?” „Eb ben? Hogy let -
tem vol na? Ab ban igen, de eb ben még sen ki sem la kott!” Ek kor ér tet te meg az
épí tész, hogy mi a kü lönb ség az új és a fel újí tott kö zött.

Hét fő
Most, ami kor hall já tok sza vát, ne ke mé nyít sé tek meg szí ve te ket. Zsolt 95,7–8
(Ap Csel 10,44; 2Móz 23,10–16; Ez 7,1–13) Ami kor a zsú folt fő vá ros ut cá it já -
rom, óva tos ság ból szin te be csu kom a sze mem, meg sem hal la nám, ha va la ki
meg akar na szó lí ta ni, mert a vé gén még va la mi baj le het be lő le. Ki ált hat ják et -
től kezd ve én fe lém, hogy tu dom-e, mennyi az idő, mer re van a met ró meg ál -
ló, vagy akár hogy meg tud nám-e fog ni a ba ba ko csit, amíg az il le tő je gyet vált.
Sü ke ten me gyek el az em be rek mel lett, és már utó lag tény leg nem is tu dom,
meg szó lí tott-e ma va la ki. Jaj… És ha nagy V-vel ír tam vol na ezt az utol só szót?

Kedd
Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí ván nak, és aki re so kat bíz tak, at tól töb bet
kér nek szá mon. Lk 12,48 (Ézs 58,7; 2Móz 18,13–27; Ez 7,14–27) Bár me lyik kis -
gyer mek meg ér ti a szá mí tó gé pes ka land já té ko kat. A já ték fő sze rep lő je kap
egy csa var hú zót, egy zseb lám pát és egy ku tya kon zer vet, az tán ami kor a kö -
vet ke ző pá lyán ott van aka dály ként a sö tét ben egy aj tó, ami re rá csa va roz -
tak egy zá rat, és egy mor gó ku tya őr zi, rög tön tud ja, hogy az esz kö zö ket nem
vé let le nül kap ta, és hogy mi re hasz nál ja őket. Az tán a kis gyer me kek fel nő -
nek, és töb bé fo gal muk sem lesz ró la, mi hez kezd je nek a ké pes sé ge ik kel, te -
het sé gük kel, le he tő sé ge ik kel, aján dé ka ik kal. 

Szer da
Amit meg ígér tél, ha tal mad dal be is tel je sí tet ted a mai na pon. 1Kir 8,24b (Ap -
Csel 13,23; 1Móz 24,54b–67; Ez 8,1–13) „Vi gyél el ki rán dul ni, apa!” „Jól van,
kis lá nyom, majd!” „Na aa, léc cí íí!” „Jól van, már mond tam, hogy majd el visz -
lek!” „Ígérd meg!” „Jó, meg ígé rem…” A kis lány azon ban na po kig nem
hagy ta bé kén az ap ját. Az adott szó va la hogy nem volt tel je sen meg győ ző…
Az tán egyik nap ka pott az ap já tól egy ki rán du lós há ti zsá kot. És a gyer me -
ki hit nek ennyi elég volt. Így le he tett a Jé zus ról szó ló pró fé cia múlt ide jű az
Ószö vet ség ide jé ben.

Csü tör tök
Ki töl töm majd lel ke met min den em ber re. Jó el 3,1 (Ap Csel 15,8; 2Móz 19,3–9;
Ez 8,14–18) A vál ság ne héz sé ge i nek eny hí té sé re a büty kös nagy ró zsai ön kor mány -
zat kép vi se lő-tes tü le te tel jes szi gor ral ki ve tet te a köz ség be li la kos ság tel jes egé -
szé re az úgy ne ve zett nap su gár zá si dí jat. A pom pás terv azon ban nem vált be:
saj nos a nap azok ra is ugyan úgy sü tött, akik el ma rad tak a díj be fi ze tés sel.

Pén tek
A meg fe szí tett go nosz te vők kö zül az egyik ká ro mol ta Jé zust. De a má sik meg -
rót ta, ezt mond va ne ki: „Nem fé led az Is tent? Hi szen te is ugyan azon íté let alatt
vagy!” Lk 23,39–40 (2Móz 9,34; Jn 18,28–32; Ez 10,1–22) Be le esett egy mun -
kás a me szes gö dör be, és csú nyán meg ütöt te a lá bát. Fel jaj dult, er re pár pil -
la nat múl va mel lé esett egy tár sa, majd nem a fá jós lá bá ra. Az el ső mun kás tor -
ka sza kad tá ból üvöl te ni kez dett: „Mit csi nálsz, te fél eszű?! Hogy le hetsz olyan
bé na, hogy mi kor lá tod, hogy jár tam, te is be le csú szol ugyan úgy a gö dör be?!”
A má sik ezek után alig mert meg szó lal ni: „Azért jöt tem, hogy ki ment se lek…!”

Szom bat
Aki szom ja zik, jöj jön! Aki akar ja, ve gye az élet vi zét in gyen! Jel 22,17 (Zsolt
42,2; Mt5,2–10/11–12/; Róm 3,21–28; Ez 11,14–25) Ha így szól na az ige: „har -
minc szá za lék kal ol csób ban”, ak kor job ban fel tűn ne? Úgy már sok kal ér de -
ke sebb, iz gal ma sabb len ne? Mert ak kor büsz ke le het nék, hogy mi lyen jó áron
si ke rült meg sze rez nem? De az élet vi ze in gyen van! Mert azt nem sze rez het -
jük meg. Nem vá sá rol hat juk meg az el len ér té ké nek ki fi ze té sé vel. Azt csak
kap hat juk. Aján dék ba. Így is kell? El tu dod fo gad ni?

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN:

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

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

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

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

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

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

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

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

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

HIRDETÉS

Nyílt nap az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 11-én, szer dán
ren de zen dő ha gyo má nyos nyílt nap ra.
Je lent ke zés és in for má ció a rek to ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa völ -
gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051, 20/824-9263. Fax: 1/363-7454. E-mail: te o lo -
gia@lu the ran.hu.

H I R D E T É S


