
„Hanem Isten igen megbünteti
ellenségeinket és az árulókat, és
bosszút áll zsarnokságukért, hogy
víg szívvel és bátor tekintettel néz-
hetünk szem be az Antikrisztussal,
a zsarnokokkal és a meghasonlást
szítókkal, és megállhatunk kevély-
ségük előtt, mert biztosak lehetünk
abban, hogy már nem sokáig szán-

togatnak, aratni pedig bizonyosan nem fognak, hanem (az Antikrisztushoz
és minden árulóhoz hasonlóan) érdemük szerint kapják fizetségüket; és a
rájuk mért büntetések jó része már be is teljesedett, és napra nap szaporo-
dik, még ha ők megátalkodott vakságukban erre ügyet sem vetnek. De ez
már nem a mi gondunk: kóstolgassák csak, amit főztek. Adja a mindenható
Isten, mivel ők nem akarnak változni, hogy gyorsan és hamar történjék
mindez, szent nevéért és országának épülésére, minden megszomorodott
és az ördög és az Antikrisztus birodalmában fogságban sínylődő szív meg-
vigasztalására. Ámen.”

d Luther Márton: Előszó a Makkabeusok első könyvéhez
(Szita Szilvia fordítása)
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„Az ad vent el ső va sár nap já ra meg hir de tett or szá gos offer tó -
ri um le he tő sé get ad mind nyá junk nak ar ra, hogy a Szteh lo
Gá bor ál tal ala pí tott és fáj dal ma san mél tat lan kö rül mé nyek
kö zött mű kö dő Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon ra,
ezen be lül a fo gya ték kal élők ott ho na ja vá ra ada koz zunk.”

Égtájoló f 3. oldal

„…eb ben az idő szak ban az or -
szág né pes sé gé nek 6,4 szá za -
lé kát ki te vő evan gé li kus ság
tar tot ta fenn az or szág gim ná -
zi u ma i nak 23 szá za lé kát.”

Luther Otthon f 4. oldal

Az egy há zi esz ten dő utol só he té ben
az el jö ven dő örök élet ről hall ha -
tunk ige hir de té se ket, össz hang ban a
Ni ce ai hit val lás utol só mon da tá -
val. De egész év ben szin te min den
pré di ká ció az örök üd vös ség re -
mény sé gé vel zá rul. El gon dol kod -
tam ezen: mi len ne, ha leg alább né -
ha az zal kez dőd ne?… 

Az örök ké va ló Is ten ugyan is a te -
rem tés kor hoz zá ha son ló vá, örök ké -
va ló élet re al kot ta az em bert; a pok -
lot pe dig az el le ne fel tá madt s ezért
el bu kott an gya lok nak és ve zé rük -
nek szán ta. A ke resz té nyek – ha
nem  csak név leg Krisz tus kö ve tői –
hisz nek az ő cse lek vést, tör té nést és
örök lé te zést mun ká ló igé jé ben. Ezért
an nak tu da tá ban él het nek e föl dön,
hogy ők már az örök ké va ló ság pol -
gá rai; még ha tes tük fi zi ka i lag meg -
hal is, Is ten szá má ra nem hal nak meg
so ha, mi vel ő az élők Is te ne, és az ő
szá má ra min den ki él! Te hát már
most az örök ké va ló ság ré sze sei a
fel tá ma dott és élő Krisz tus ban hí vők
az örök Va gyok ki je len té se sze rint.

Örök ké va ló ság – most! Ha ezt
tel jes hit tel vall juk, ak kor e leg fon to -
sabb tény fé nyé ben minden nek át
kell(le ne) ér té ke lőd nie éle tünk ben.
Ak kor kez dőd het ez zel a ki je len tés -
sel min den ige hir de tés, mert min den
to váb bi gon do la tun kat, sza vun kat,
tet tün ket en nek a bi zo nyos ság nak
kell meg ha tá roz nia. 

Is mer jük Lu ther e ki je len té sét: ha
tud ná, hogy hol nap meg fog hal ni,
ak kor még ma el ül tet ne egy al ma fát.
Te hát az örök ké va ló ság tu da ta az élet
mun ká lá sá ra kell, hogy in dít son
mind nyá jun kat, hi szen nem a ha lá -
lé az utol só szó. Mi vel az Úr Is ten
ma ga is örök ké va ló, kí vül és fe let te
van az em be ri tér és idő kor lá ta in. S
mi em be ri di men zi ó ink ke re tei kö -
zött nem is tud juk ér zé kel ni és el kép -
zel ni sem az örök ké va ló ság lé nye gét,
még is hi het jük a min den ha tó Úr Is -
ten Szent írás ban ki je len tett igéi alap -
ján, hogy an nak va gyunk ré sze sei. 

Örök ké va ló éle tünk ab ban a pil la -
nat ban el kez dő dött, ami kor az „arany
evan gé li um” (Jn 3,16) ígé re te alap ján
hit tünk Jé zus ban; más meg fo gal ma -
zás ban: meg tér tünk őhoz zá, mert en -
ged tünk hí vá sá nak, és ugyan ek kor a
Szent há rom ság mind há rom sze mé -
lyé vel élő kap cso lat ba ke rül tünk. Is -
ten új já szült min ket szent igé je és
Szent lel ke ál tal, s így nem csak te rem -
tő, de meg vál tó és meg szen te lő Is te -
nünk ké lett. S az óta ben nünk la ko -
zik az Atya-Fiú Lel ke ál tal, így vál tunk
az ural ma alatt ál ló örök ké va ló ság ré -
sze se i vé. 

Hi szen a „kez det ben” ki fe je zés
mind az Ó-, mind az Új szö vet ség
elején csak em be ri ér tel münk nek
szól, mi vel csak a menny és föld te -
rem té sé nek és az idő nek van kez de -
te és vé ge; ám odaát idő sem lesz töb -
bé, csak Is ten lesz min den min den -
ben, mint a kez det előtt, mi vel ő min -
dent új já te remt. 

Mind ezek tu da tá ban ér tel met len -
né vá lik az a fi lo zo fi kus kér dés is, hogy
föl di ha lá lunk a kez det vé ge vagy a vég
kez de te-e szá munk ra. Menny or szág
vagy po kol lesz-e örök sor sunk – en -
nek a kér dés nek itt, e föl dön kell el -
dől nie, és min den ki sa ját ma ga dön -
ti el, hol töl ti az örök ké va ló sá got!
Mert „folyt. köv.”! Az örök élet vagy
örök ha lál egye dül a Krisz tus ba ve tett
élő hit meg lé té től függ.

Ám aki nem csak hír ből hal lott az
Úr Is ten ről, ha nem sa ját lel ki sze me -
i vel is lát ta, mert Fi á ban meg is mer -
het te őt mint mennyei Aty ját, az a
ben ne élő Lé lek mun ká ja nyo mán hi -
szi és vall ja: az örök ké va ló ság ban Is -
ten azt ké szí tet te el az őt sze re tők -
nek, amit em ber sze me meg sem lát -
ha tott, fü le meg sem hall ha tott, szí -
ve meg sem sejt he tett, és ér tel me fel
sem fog ha tott.

Az örök ké va ló Is ten az örök ké va -
ló ság ban örök ké va ló sze re tet tel sze -
re ti gyer me ke it! S mi már most ré sze -
sei va gyunk en nek a ma gá hoz von zó
és kö rül öle lő, örök re meg tar tó atyai
sze re tet nek – mert Is ten: sze re tet! 

Az örök ké va ló ság el kez dő dött!
Hi szed-é ezt?

Örök ké va ló ság – most!
g Ga rai And rás 

SE MPE R RE FOR M ANDA

b Bent la ká sos in téz ményt hoz lét -
re az idős, de mens be te gek szá -
má ra a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház. A száz mil li ós be -
ru há zás vár ha tó an a jö vő év vé -
gé re ké szül el Al ber tirs án. 

A pro jekt a Pest me gyei te le pü lés
evan gé li kus sze re tet há zá ban va ló sul -
na meg, mely je len leg az idő sek
bent la ká sos ott ho na ként mű kö dik –
mond ta el Bu da An na má ria, az egy -
ház or szá gos iro dá ja dia kó ni ai osz -
tá lyá nak ve ze tő je múlt szer dán nyír -
egy há zi saj tó tá jé koz ta tó ján. Köz lé se
sze rint az ott hon ban elő ször a nap -
pa li el lá tás fel té te le it ala kí ta nák ki a
szel le mi ké pes sé gek ma ra dan dó ha -
nyat lá sá ban szen ve dő em be rek nek,
majd meg épül ne a bent la ká sos szol -
gál ta tást nyúj tó köz pont. 

Az osz tály ve ze tő el mond ta: a ki -
ala kí tan dó in téz mény ben egy szer re
pró bál nak se gí te ni a de mens em be -
re ken és hoz zá tar to zó i kon. Cél ként
olyan la kó kör nye zet meg te rem té sét
je löl te meg, mely ben a gon do zot tak
ott ho no san tud nak mo zog ni, köz vet -
len kör nye ze tük pe dig meg ta nul ja a
„se gí tő bá nás mó dot”, il let ve azt, hogy
mi ként él het nek ve lük együtt.

A terv ki dol go zá sá nak fi nan szí ro -
zá sá ban részt vett a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a tény le -
ges be ru há zást azon ban az evan gé -
li kus egy ház ki zá ró lag sa ját for rá sa -
i ból fi nan szí roz za. Bu da An na má ria
tá jé koz ta tá sa sze rint a pro jekt tel jes
össze ge el éri a száz mil lió fo rin tot. Ezt
az egy ház pén zé ből, a he lyi gyü le ke -
zet ado má nya i ból, va la mint pá lyá za -
tok ból fi nan szí roz zák.

Az evan gé li kus egy ház a gon do -
zás ban meg szer zett ta pasz ta la ta it is
bő ví te né. En nek ér de ké ben együtt -
mű kö dé si meg ál la po dást kö tött a
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön -
kor mány zat tal, mely nek fenn tar tá sá -
ban mű kö dik a töb bi kö zött a ho dá -
szi gon do zó-ápo ló ott hon. Sesz ták
Osz kár, a me gyei köz gyű lés el nö ke a
szer dai alá írás előtt azt mond ta: az
évek alatt fel hal mo zott tu dást kí ván -
ják át ad ni az egy ház nak.

d For rás: MTI

De mens
em be rek nek

nyit nak ott hont
Albertirsán

b El ső tan éve el in du lá sá nak szá za -
dik év for du ló ját ün ne pel te a Lu -
ther Már ton Szak kol lé gi um, köz -
is mer tebb ne vén Lu ther Ott -
hon. A no vem ber 13-i emlékkon -
fe ren cia a kol lé gi um ere de ti he -
lyén, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház bu da pes ti, Ül lői út
24. szám alat ti épü le té ben volt,
amely nek fa lán  táb la hir de ti,
hogy egy kor – igaz, mind össze
né hány hó na pig – Ma lé ter Pál,
az 56-os szabadságharc mártír
minisztere is la kó ja volt az in téz -
mény nek. A hall ga tó ság so ra i ban
két kü lön bö ző, de az ott hon
iránt ér zett bel ső el kö te le zett ség -
ben azo nos kor osz tály tag jai fog -
lal tak he lyet: az egy ko ri Lu ther
ott ho nos „öreg di á kok” és a mai
egye te mi, fő is ko lai hall ga tók. 

A meg je len te ket Bart hel-Rú zsa Zsolt,
a szak kol lé gi um lel kész-igaz ga tó ja
kö szön töt te. Az igei ala pot dr. Sza bó
La jos teo ló gi ai pro fesszor, a kol lé gi um
igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke ad ta Ap -
Csel 5,38 alap ján, hang sú lyoz va, hogy
az iga zán jó ügyet so sem kell fél te ni,
s ez a mi leg na gyobb re mény sé günk.
Akik va la ha is la kói vol tak a Lu ther
Ott hon nak, ez zel a szó val jel le mez ték
em lé ke i ket: „be fo gad tak”. Kö zös ség -
ben él tek, és a be fo ga dás él mé nyé ből
tud tak ké sőb b is erőt me rí te ni.

Prőh le Ger gely több pont ba fog lal -
va fo gal maz ta meg gon do la ta it az ér -
tel mi ség he lyé ről és sze re pé ről. Az
egy ház és a köz élet tá gabb össze füg -
gé se i be he lyez ve a té mát vizs gál ta az
evan gé li kus ér tel mi ség mi ben lé tét,
ha gyo má nya it, nem ze ti kö tő dé sét, ki -
tér ve a né met és a szlo vák gyö ke rek -
re is. Egy há zunk or szá gos fel ügye lő -
je rész le te sen szólt az Élő kö vek egy -
há za – Az evan gé li kus meg úju lás
stra té gi á ja cí mű do ku men tum vo nat -
ko zó fe je ze te i ről, a Ví zió cí műt rész -
le te seb ben is is mer tet ve. Összeg -
zés kép pen Prőhle Gergely hang sú -
lyoz ta: a 21. szá zad sze ku la ri zált tár -
sa dal má ban az egy ház nak a spi ri tu -
a li tás és az in tel lek tu a li tás erő sebb
kap cso la tá ra kell tö re ked nie.

Elő adá sok idéz ték fel a kol lé gi um
mű kö dé sé nek több kor sza kát, az
ala pí tás tól a be zá rá sig, il let ve az
1995. évi új ra in du lás óta el telt idő sza -
kot. A Lu ther Ott hon tör té ne tét
Ada mis Gé za egy ko ri se ni or és dr.
Ker tész Bo tond tör té nész ele ve ní -
tette fel, il let ve – Bart hel-Rú zsa Zsolt
igaz ga tó mo de rá lá sa mel lett – a kol -
lé gi um jö vő jé ről is be szél ge tett De -
me Kor nél di ák pres bi té ri u mi és Cso -
bán Csa ba szak kol lé gi u mi el nök. A
cen te ná ri u mi ün ne pi kon fe ren cia
fo ga dás sal zá rult.

g K há ti Dó ra

f Összeállításunk a 4. oldalon

Kö zös ség ből erőt me rít ve
Száz éve kezd te meg mű kö dé sét

a Lu ther Ott hon

Hétfőn vet te kez de tét Rév fü lö pön a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség (LVSZ) 1984-es bu da pes ti nagy gyű lé -
sé re em lé ke ző ju bi le u mi kon fe ren cia, ame lyet a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, az LVSZ és a
Mar tin-Lu ther-Bund kö zö sen szer ve zett. A ti zen hat
or szág ból ér ke zett több mint hat van részt ve vő szá -
má ra az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont -
ban ren de zett kon fe ren cia cél ja a kö zös em lé ke zés,
va la mint az elő re te kin tés a 2010. évi stutt gar ti
nagy gyű lés re. Az ese mény ről bő veb ben az Evan gé -
li kus Élet kö vet ke ző szá má ban ol vas hat nak.

g Lász ló Vir gil fel vé te le

„Azt pe dig sze ret ném a leg ha tá ro zot tab ban le szö gez -
ni, hogy teo ló gi ai és gya kor la ti szem pont ból egy aránt
el kép zel he tet len nek tar tom azo nos ne mű pá rok há -
zas sá gá nak vagy élet tár si kap cso la tá nak egy há zi
meg ál dá sát, il let ve ho mo sze xu á li sok or di ná lá sát.”

Közgyűlések hétvégéje f 13. oldal

Angyalok – kosárral f 2. oldal
Hatvanadik évfordulók f 3. oldal
Interjú Benyhe Jánossal f 7. oldal
Értéket adni f 6. oldal
Az ember tragédiája f 10. oldal
„Örökkévaló házunk” f 11. oldal
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An gya lok – ko sár ral
Meg vál tó Uram! A le ve le ik től bú csú -
zó fák kal együtt en gem is kö rül vesz
a per cek, órák, na pok és hó na pok
avar ta ka ró ja. Ma, az év vé gén már
egé szen csu pa szon ál lok előt ted. 

Az el hul la tott szí nes le ve lek, édes
gyü möl csök és drá ga em lé kek vi rá -
gai mel lett hány és hány gyü mölcs
nél kül ma radt vi rág, fé reg rág ta re -
mény ség is hullt a mély be: el sza lasz -
tott le he tő sé gek, meg nem szen telt al -
kal mak, je len lé ted nél kül el té ko zolt
ta lál ko zá sok. S mint a szél az ága kat,
úgy jár ja át igéd és Lel ked gon do la -
ta i mat és csont ja i mat. Ér zem, sem -
mit sem ta kar gat ha tok előt ted. S tu -
dom, a szám adás nap ján elém is
min dent fel fe dő tük röt tar tasz.

Még sem az íté let pil la na ta tölt el
fé le lem mel, sok kal in kább a há lát lan -
sá gom fe let ti szé gyen. Hi szen hét ről
hét re hal lot tam bűn bo csá tó sze re te -
te det, fo gad tam ál dá so dat. S még sem
te rem tem a meg té rés ál dott gyü -
möl cse it.

Uram, bo csá na to dat ké rem mind ezért!
Ó, Uram Jé zus, ha nem vol nál né kem,
Ha drá ga vé red nem hullt vol na ér tem,
Én sze gény bű nös, ho vá is me het nék?
Ki hez for dul nék?
Nem tud nék én már ho vá me ne kül ni,
Ha szer elmed be nem tud nék me rül ni.
Csak Te vagy, Uram, az én bi zo dal mam,
Édes nyu gal mam.

Vissza jö ve te led re és szá mon ké ré -
sed re em lé kez te tő igéd ko moly ag go -
da lom mal tölt el, ha a kö rü löt tem lé -
vő, csu passzá lett er dő re te kin tek.
Gyü le ke ze tünk fá já ról a le ve lek mel -
lett el szá radt ágak is le tör tek, de
ma ka csul ka pasz kod nak még a le -
égett rü gyek s a meg töp pedt sze mek.
Uram, ha le het, fej sze he lyett még is
in kább drá ga met sző ké sed del lépj
hoz zánk!

Gyó gyí tó ker tész ként ápold a leg -
idő seb bek élet fá ját, ál líts tá maszt
mel lé jük, s ha le het, gyó gyítsd meg
őket!

A gyen ge, if jú haj tá so kat óvd a va -
dak tól, erős ka ró ként állj mel lé jük
Lel ked del!

Egy há zunk er de jét járd át Szent -
lel ked del! Hozz tisz ta le ve gőt, fújd ki
kö zü lünk az ápo ro dott, át lát ha tat lan
kö döt!

Or szá gunk meg lo pott er de jén kö -
nyö rülj! Ha bár több a vad és az orv -
va dász, mint a te hű sé ges mun ká sod,
azért le gyen gon dod az el té vedt bá -
rá nya id ra! Sö tét fel hők ár nyé kol ják be
ha zánk jö vő jét, s mi nem is em be rek -
től re mél jük a meg ol dást. Ke zed be
ajánl juk, Urunk, ve ze tő in ket, hon fi -
tár sa in kat, hit test vé re in ket, sze ret te -
in ket, a zsák ut cá ba ju tott és mun ka
nél kül ma rad tak ez re it és egész vi lá -
gun kat: ir gal mazz ne künk!

Te az éle ted ad tad ér tünk. Hát adj
le he tő sé get, hogy az előt tünk ál ló év -
ben mi is bi zo nyít has suk: hű sé ges ta -
nít vá nya id le szünk. Eh hez kér jük
Szent lel ked ál dá sát, Jé zu sunk! Ámen.

Oratio
œcumenica

b Ro va tunk mai cik ke le zár ja a
zsol tá ros imád sá gok ról szó ló
négy ré szes bel ső so ro za tot. A
tech ni kai kér dé sek után most a
GyLK zsol tár gyűj te mé nyét te -
kint jük át.

A GyLK 668–780 szá mai kö zött
nyolc van ki lenc re ci tált, an ti fó ná val
ke re te zett bib li ai zsol tárt ta lá lunk; ha
nem is sze re pel itt mind a száz öt ven
zsol tár, a li tur gi kus ha gyo má nyuk
vagy té ma fel ve té sük mi att je len tő se -
ket mind tar tal maz za a fe je zet.

A Zsol tá rok köny vé ben min den
élet hely ze tet, lel ki ál la po tot meg ta lál -
ha tunk, így sza va it ma gun ké vá for -
mál hat juk. Se gít sé gül most meg -
pró bá lom cím sza vak, ki fe je zé sek
alap ján cso por to sí ta ni a zsol tá ro -
kat, hogy min den ki ki vá laszt has sa a
ma ga hely ze té nek meg fe le lőt. Ter mé -
sze te sen min den zsol tárt több szó val
is össze le het ne kap csol ni; itt egyet
– szán dé kom sze rint a leg jel lem -
zőb bet – vá lasz tot tam ki.

Re mény ség, bi zo da lom: 16, 18, 31,
37, 40, 42, 71, 73, 91, 131. Ol ta lom, sza -
ba dí tás, kö nyö rü lés: 14, 24, 25, 27, 38,
51, 57, 85, 121, 124. Kö nyör gés, imád -
ság meg hall ga tá sa: 13, 69, 102, 123,
143. Bűn val lás: 32, 130. A szen ve dő és
meg halt Mes si ás: 22/1–2. Sza ba du -
lás: 22/3, 114. Pász tor: 23. Tör vény,
iga zak út ja: 1, 19, 119. Böl cses ség, tu -
dás: 90, 139. Se re gek Ura, di cső ség
Ki rá lya: 24, 46. Ki rály, Is ten Fia, az Úr
fen sé ge: 2, 45, 47, 72, 93, 97, 110. Az

Úr há za: 84, 122, 134. Só vár gás Is ten
után: 63. Az élet for rá sa: 36. Mu lan -
dó ság: 39, 90. Bő ség: 65. Em lé ke zés:
137. Sí rás-uj jon gás: 126. Is ten ve ze -
té se: 43. Is ten íté le te: 50, 75. Is ten ir -
gal mas sá ga: 6, 136. Is ten di cső sé ge:
8. Ál dás, bol dog ság: 34, 115, 116, 127.
Há la adás, ör ven de zés, uj jon gás; ma -
gasz ta lás, di cső í tés: 30, 33, 66, 67, 92,
96, 98, 100, 103, 104, 111, 113, 118, 138,
145, 146, 148, 150. Ének lés: 96, 98, 100,
137, 138, 146.

Ezen kí vül a GyLK 573–577. ol da lán
– hosszan tar tó, meg fon tolt szer kesz -
tő mun ka ered mé nye -
ként – ün ne pek hez
ren del ve sze re pel nek a
zsol tá rok. E se géd anya -
gok alap ján min den ér -
dek lő dő meg ta lál ja a
szá má ra ép pen hasz -
nál ha tó zsol tárt, akár
egyé ni imád ság ról, akár
kö zös is ten tisz te let ről
van szó.

Mi lyen több le tet ad
az, ha nem csu pán ol -
vas suk, ha nem re ci -
tál juk a zsol tá ro kat?
Eb ben a meg szó lal ta -
tá si mód ban a szö veg
gon do la ta it meg erő -
sí tik a ze nei esz kö zök:
a mot tó sze rű an ti fó na
szö ve ge ép pen dal la -
mos sá ga mi att ra gad
meg erő sen agyunk -
ban, és ké sőbb is
könnyen fel idéz he tő,
mint egy arany mon -

dás. A re ci tált zsol tár szö veg pe dig
meg kö ve te li a fi gyel met: nem ha dar -
ha tunk, nem ugor ha tunk át gon do -
la to kat, mert a ze nei váz ren det te -
remt zsol tár ol va sá sunk ban.

Nagy él mény az an ti fó nák nyel vi
vál to za tos sá ga is, aho gyan ugyan azt
a gon do la tot más-más ke ret be fog -
lal ják. Lás sunk most né hány pél dát
a ör ven de zés, di cső í tés té ma kör ben.
„Le ol doz tad, Uram, az én gyász ru há -
mat, öröm be öl töz tet tél en gem.”
„Ör ven dez ze tek Is ten nek, min den
föl dek!” „Az Úr nak éne kel je tek, és

min den nap áld já tok az ő szent ne -
vét!” „Szol gál ja tok az Úr nak ör ven -
de zés sel!” „Áld jad, én lel kem, az
Urat!” „Ál dott le gyen min de nek nek
te rem tő je!” „An gya lok nak szí ne előtt
ének lek né ked, Úr is ten.” „Di csé rem
az Úr is tent egész éle tem ben.” „Mind -
örök kön-örök ké di csér jük az Is tent!”

Vé gül es sék szó a lé nyeg ről. Her -
ford ban, az egy ház ze nei fő is ko lán a
gre go ri án tan tár gyat egy ben cés
szer ze tes ta ní tot ta. Ő, aki rend sze re -
sen részt vesz zso lozs ma-is ten tisz te -
le te ken, azt val lot ta: sok szor elő for -
dul, hogy elő ször üre sen szól nak
szá já ból a zsol tár sza vai, úgy ér zi,

csak a tes te van je len,
a lel ke tel je sen ki szá -
radt. A szer tar tás fo -
lya mán szin te ész re -
vét le nül jön a vál to -
zás: a gon do la tok
össze áll nak, a lel ke
meg ele ve ne dik, egész
va ló ja élet re kel. Ez a
ke gye lem, eb ből
élünk. Amb ro si us mi -
lá nói püs pök az em -
be ri üd vös ség gyógy -
sze ré nek ne ve zi a
Zsol tá rok köny vét.

Kí vá nom, hogy
mi nél töb ben érez -
zék meg, mit je lent ez
a le he tő ség: aján dék
és fe gyel me ző esz köz
egy szer re, amely re
ége tő szük sé ge van a
mai vi lág ro ha nó, bi -
zony ta lan és szét szórt
em be ré nek.

g Ecse di Zsu zsa

C ANTATE

Van va la mi meg nyug ta tó ab ban,
ahogy em be rek a vi lág, a Föld, az élet
ere de té ről vi tat koz nak. Hogy eb ben
mi a meg nyug ta tó? Az, hogy ér vel -
je nek akár tu do má nyos ku ta tá sok
ered mé nye i vel, akár hit be li tan té te -
lek kel, min den kép pen egyet ér te nek
ab ban, hogy a vi lá gunk ke let ke zett.
Az az, hogy nem volt min dig. Van lét -
re jöt te, bár mi lyen mó don is tör tént
az. Van kez de te. S ami nek kez de te
van, an nak van vé ge is. Mi kor ja, ho -
gyan ja le het vi ta tár gya, de az, hogy
lesz, az nem. Ma már egy re több ször
buk kan fel ez a gon do lat a leg kü lön -
bö zőbb for má ban.

A vég ső idők te hát té má vá let tek.
De lám: nem új ke le tű té má vá. Jé zus
ma ga is be szél ró la ta nít vá nya i val. És
té ved, aki azt hi szi, Jé zus e sza vak kal
ijeszt get ni akar. Hogy így akar ke rí -
tő há ló já ba te rel ni, mint a va dá sza ton
a haj tók a meg ré mí tett és me ne kü -
lés re kész te tett va dat. Ahogy Jé zus
be szél er ről, az nem fe nye ge tő. De
nem is szen ti men tá lis, nem bi zony -
ta lan, nem fan tá zia szü le mény. Pró -
fé tai sza vak csen dül nek vissza ben -
ne. Tény sze rű, szin te szá raz jö vő rajz.
So sem lá tott je len sé gek ről és tör té -
né sek ről.

Még is: va la hon nan is me rős a kép.
Csak ép pen for dít va. Vissza fe lé. A
Bib lia el ső lap ja i ról is me rős: ahogy a
ká osz ból – Is ten sza vá ra – él he tő,
ma te ri á lis vi lág for má ló dik. Elő ször
a vi lá gos ság, majd az egek erői, a bol -
to zat a vi zek kel, a lát ha tó vá vá ló
szá raz föld, no meg az égi tes tek, hogy
az tán egy bé kés és min den szük sé ges
jó val el lá tott vi lág ban lel jen ott hon -

ra az el ső em ber pár. Jé zus sza va i ból
ki raj zo ló dik: a jel zett na pok ban
mind ez a visszá já ra for dul. Mint ha a
te rem tő ha ta lom vissza fe lé is meg -
ten né e lé pé se ket. Az él he tő jó lét he -
lyét nagy nyo mo rú ság ve szi át, ezt kö -
ve tő en el sö té tül nek az égi tes tek, ez
egek erői meg ren dül nek. A sta bil vi -
lág rend fel bo rul. Vé gül a vi lá gos ság
is sa já tos sá lesz: az már a tel jes di cső -
sé gé ben, ha ta lom mal meg je le nő Em -
ber fia fé nyes sé ge.

Mi lyen sze rep jut eb ben az egye -
te mes vál to zás ban az em ber nek?
„Meg lát ják az Em ber fi át.” Nagy vál -
to zást idéz elő mind ez az em ber ek -
ben is. Nem a nyo mo rú ság kö ti le a
fi gyel mü ket, nem is a vál to zá sok ha -
tá sa i val fog lal koz nak. S a meg je le nő
Em ber fi á ra sem csu pán fel kap ják a
fe jü ket, vagy né ze ge tik, mint egy
mű tár gyat. Meg lát ják. Lát ják azt,
amit nem lát tak meg a Gol go ta ke -
reszt fá já nak üze ne té ben, a hús vé ti
öröm hír ben, a Jé zus ál tal adott je lek -
ben és sza vak ban. Amit a pró fé tai
szó ban sem lát tak meg, és sa ját éle -
tük szám ta lan ta pasz ta lá sa sem lát -
ta tott meg ve lük.

Sőt ez az egyet len, amit tesz nek:
csak meg lát ják. Nem kez dik el ru ti -
no san ér tel mez ni, meg ma gya ráz ni,
tu do má nyos ala pok ra he lyez ni. És
nem is há rít ják, nem is ba ga tel li zál -
ják. Csak lát ják. Ám eb ben a lá tás -
ban ott van már an nak a fel is me ré -
se is, hogy ez alól sen ki nem von hat -
ja ki ma gát. Sőt: min den ki meg ér ti,
hogy az a né ze te, mi sze rint ő ezen kí -
vül áll, min dig is té ves volt. So ha
nem volt tel je sen füg get len et től a

ha ta lom tól, bár mennyi re így akar ta
is hin ni. S ez a meg lá tás egy ben an -
nak fel is me ré se is, hogy ha mind ezt
a ren del ke zés re ál ló le he tő sé gek ide -
jén fo gad ta vol na el, ak kor most
nem így áll na itt. Ak kor nem ke rí te -
nék ha tal muk ba a ré mü let erői, nem
bá mul na bé nul tan. Ki szol gál ta tott te -
he tet len sé get sem érez ne. Mert
mind eköz ben jól tud ja: ez nem csu -
pán egy új epi zód az éle té ben. In nen
nincs vissza zök ke nés a jól meg szo -
kott hét köz na pok ba… Már nem kí -
vül ál ló ként szem lé lő dik, ha nem ré -
sze a tör té nés nek.

Az egy há zi esz ten dő utol só va sár -
nap ja az örök élet ről szól. És nem
csu pán Jé zus örök éle té ről!

Ez a di cső ség ben és ha ta lom mal
fel lé pő Jé zus nem azért tér vissza,
hogy fü röd jön eb ben a di cső ség -
ben, és egy ér tel mű vé te gye a ha tal -
mát! Ő egy szer s mind az övé i ért tér
vissza. El kül di an gya la it, hogy össze -
gyűjt sék a vá lasz tot ta kat. Az Is ten -
nel mind ad dig ele ven kap cso lat ban
le vő ket. Akik az Úr ha tal mát és je len -
va ló sá gát ad dig is nyil ván va ló nak
te kin tet ték, ami kor az még csak a fü -
le ik, nem pe dig a sze me ik szá má ra
tá rul ko zott fel.

Ak kor el kül di an gya la it az össze -
gyűj tés re. Ak kor – és nem előbb.
Hi á ba is sze ret nénk jó elő re tud ni,
hogy van-e még pó tol ni va lónk az
Igaz ság meg je le né sé ig. Hi á ba is
sze ret nénk biz to sí ta ni ma gunk nak
az „Atyám ál dot tai” jel zőt. Mert ha -
tal mas vál to zás vár azok ra is, aki ket
az an gya lok ko sa ruk ba össze gyűj -
töt tek; szá muk ra ak kor lesz va ló ság -

gá, amit ad dig hit tek: meg vál tott sá -
guk, el hí vott sá guk, vá lasz tott vol -
tuk. Vissza for dít ha tat lan, ren dít -
he tet len va ló ság gá. A bűn bo csá -
nat, az új élet el ve he tet len va ló sá -
gá vá. Szá muk ra mind eb ben be tel -
je se dik Is ten meg annyi hit tel és re -
mény ség gel meg élt ígé re te, amely
kí sér te, ve zet te őket éle tük ad di gi
út ján. Csal ha tat la nul, té ved he tet le -
nül és ala po san vég zik el kül de té sü -
ket az an gya lok!

Nagy vál to zást ho zó idő lesz az
min den és min den ki szá má ra. De
már ma hir de ti Urunk: aho gyan volt
e vi lág nak kez de te, lét re jöt te, ugyan -
úgy el kö vet ke zik a vé ge is. Bur ko lóz -
hat mind ket tő ho mály ba, övez he tik
tu do má nyos és hit be li ta ní tá sok,
még is mind egyik csak azt erő sí ti: volt
kez det, és lesz vég. Akik Is te néi,
azok vi szont azt is jól tud ják: Jé zus
Krisz tus a kez det és a vég.

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! Urunk, mennyei
Atyánk! Ál dunk té ged, hogy te rem -
tett vi lá go dat és ben ne az em bert
min den esz kö zöd del az el jö ven dő
tel jes ség re ké szí ted fel. Bo csásd meg,
ha ké tel ke dünk esz kö ze id ha té kony -
sá gá ban, ha tü rel met le nül bi zo -
nyos sá got kö ve te lünk tő led, vagy ha
ön ma gunk hi tén kí vül má so két is
vizs gá lat tár gyá vá tesszük! Ké rünk,
te ma gad ölelj be le már itt és most
ab ba az öröm be, amely ben is me rős -
ként kö szönt het jük ér ke ző an gya lo -
dat! Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Z S OL TÁ ROS IM ÁD SÁ G OK

A zsol tá rok hasz ná la ta –
is ten tisz te le ten és sa ját imád ság ban

Az evan gé li kus nők klub jának ez
évi utol só al kal mán Tóth-Szöl lős
Mi hály nyu gal ma zott lel kész
szol gál Re mény tel jes múlt – 25
éve Bu da pes ten tar tot ta nagy -
gyű lé sét a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség cím mel. Az al ka lom hely -
szí ne: Bu da pest VI II., Ül lői út 24.
Idő pont ja: no vem ber 28., 10.00–
12.30. Min den kit sze re tet tel hív
és vár:

a Női Misszi ói Szol gá lat

H I R D E T É S
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Az év szám ra pon to san nem em lék -
szem, csak ar ra, hogy va la mi kor az
1980-as évek el ső fe lé ben tör tént. Ak -
kor kel lett tör tén nie, mert 81 ta va szá -
tól szol gál tam Kő sze gen, a fo gya té -
kos gyer me ke ket pe dig a nyolc va nas
évek kö ze pén köl töz tet ték Pi lis csa bá -
ról Bu da pest re, az 1951 óta mű kö dő
Sa rep tá ba. Amit most elöl já ró ban el
aka rok mon da ni, még Pi lis csa bán
tör tént, aho va egyik gyü le ke ze ti ki -
rán du lá sun kon ér kez tünk meg. 

Az in téz mény ak ko ri lelkész ve ze -
tő je, Muncz Fri gyes mu tat ta be ne -
künk az ott hont. Amit lát tunk, hal -
lot tunk, meg rá zó volt, hi szen ve ze -
tőnk „nem kí mélt” ben nün ket; a leg -
sú lyo sabb ál la pot ban lé vők ágyá hoz
is oda ve ze tett. Nagy él mény és ko -
moly is ko la volt ez mind annyi unk
szá má ra.

És ak kor egy szer csak meg lát tuk
Pa li kát… Szin te em be ri for má ja sem
volt ki csiny, torz em ber tár sunk nak;
a ha tal mas víz fej, a de for mált arc és
a hoz zá nem il lő mé re tű, el for mát la -
no dott kis gyer mek test ret ten tet te
te kin te tün ket. Ha jól em lék szem,
azt mond ták, ti zen nyolc éves. Ami -
kor alak ját most év ti ze dek tá vo lá ból
ma gam elé idé zem, megint össze szo -
rul a szí vem.

És ak kor Muncz lel kész úr éne kel -
ni kez dett. Ami kor fel csen dült elő -
ször az ő aj kán, majd a mi én ken is az
Áld jad, én lel kem, a di cső ség örök ki -

rá lyát, ez a szá na lom ra mél tó, lát -
vány nak is ri asz tó Pa li ka el mo so lyo -
dott. Ha tal mas, torz ar ca, igen, ki me -
rem mon da ni, bár mennyi re hi he -
tet len nek tű nik is, szin te át szel le mült
lett, és fél re ért he tet le nül mo so lyog -
ni kez dett. Is te nem, az a mo soly!

És ak kor nem csak az Is tent ma -
gasz ta ló ének lés Lu the rünk ál tal oly
sok szor em le ge tett ha tal ma lett is -
mét nyil ván va ló vá előt tünk, ha nem
meg ér tet tünk va la mit az egy ház
sze re tet szol gá la tá nak lé nye gé ből is.
Ta lán nem csak né há nyan va gyunk,
aki ket Is ten már meg aján dé ko zott
ha son ló ta lál ko zás ka tar ti kus él mé -
nyé vel, amely ből meg ért het tük, hogy
még az ilyen for mát lan-ri asz tó test -
ben is szunnyad hat em ber vol tunk
tő le ka pott szik rá já ból va la mi. Ha az
„őket mi ért, s en gem mi ért nem” Ká -
nyá di Sán dor-i gyöt rő kér dé se i re
oly sok szor nem is ka punk vá laszt,
ab ban egé szen bi zo nyo sak le he tünk,
hogy nincs egyet len olyan nyo mo -
rult, szá na lom ra mél tó, akár ri asz tó
test be öl töz te tett em ber tár sunk sem,
aki ben ne kel le ne meg lát nunk azt a
bi zo nyos leg ki seb bet (Mt 25,45).

No vem ber kö ze pe tá ján gyak ran
em le get jük Már tont. Mi, evan gé li ku -
sok, el ső sor ban a re for má tort. De
időn ként a má si kat is, aki nek nap ján,
no vem ber 11-én a mi egy na pos Már -
to nun kat 1483-ban meg ke resz tel ték,
és aki ép pen ezért kap ta a Már ton ne -

vet. Most ezt a má si kat, To urs vá ro -
sá nak szent ként tisz telt püs pö két
idé zem em lé ke ze tünk be. Le gen dá ját
so kan is me rik és idé zik. Ő volt az, aki
ak kor – még a Ró mai Bi ro da lom ka -
to ná ja ként – meg lát ta a majd nem ha -
lál ra fa gyott kol dust, kard já val ket té -
vág ta le gi o ná ri us kö pe nyét, és egyik
da rab já val be ta kar ta azt a leg ki seb -
bet. Meg men tet te az éle tét. 

De a le gen dá nak van foly ta tá sa is!
Ami kor Jé zus Krisz tus – föl di kül de -
té sé nek si ke res el vég zé se után –
vissza tért a menny be, az an gya lok
nagy iz ga lom mal vár ták. És ami kor
meg lát ták, egé szen el hűl tek, mert a
vál lát nem ki rá lyi pa lást dí szí tet te,
ha nem egy fur csa ru ha da rab füg gött
raj ta. Meg is kér dez ték tő le: „Urunk,
hon nan va ló ez a rongy a vál la -
don?” Jé zus Krisz tus ak kor (úgy
kép ze lem, szé le sen mo so lyog va!)
ezt mond ta ne kik: „Tud já tok, an gyal -
ká im, ba rá tom, Már ton ad ta ezt ne -
kem.” – Hogy is mond ta egy kor a
pél dá zat ban? „Bi zony, mon dom nék -
tek, ami kor meg tet té tek eze ket akár -

csak eggyel is a leg ki sebb atyám fi ai
kö zül, ve lem tet té tek meg.” (Mt 25,40)

Ad vent el ső va sár nap ján egy há -
zunk „leg ki sebb je i re” gon do lunk fe le -
lős, ál do zat kész sze re tet tel. Azok ra a
fo gya ték kal élő em ber tár sa ink ra, akik
kö zött van nak ke vés bé sú lyos ál la pot -
ban lé vők, de Pa li ká hoz ha son lók is.

Aki már járt a Sa rep tá ban, és is -
me ri a kö rül mé nye ket, min den bi -
zonnyal egyet ér tés sel, meg nyí ló
szív vel és meg nyí ló pénz tár cá val
hall ja meg a ké rést, és se gí ti ado má -
nyá val az ott fo lyó sze re tet szol gá la -
tot, a szol gá lat hoz mél tóbb kö rül mé -
nyek meg te rem té sét.

Azok nak pe dig, akik még nem
jár tak eb ben a sze re tet ott ho nunk ban,
le he tet len vál lal ko zás len ne sza vak -
kal be mu tat ni. Re mél jük, hogy az a
rö vid film, ame lyet DVD-n az el múlt
he tek ben min den gyü le ke ze tünk be
el jut tat tunk, se gít ne kik is, hogy
meg is mer ked je nek ez zel a dia kó ni -
ai in téz mé nyünk kel, ame lyet most
min den hit test vé rünk, egy há zunk
né pe sze re te té be és ál do zat kész sé gé -
be aján lunk.

Az a re mény sé gem, hogy hit test -
vé re ink kö zül so kan meg hall ják a ké -
rő szót. Az ad vent el ső va sár nap já ra
meg hir de tett or szá gos offer tó ri um le -
he tő sé get ad mind nyá junk nak ar ra,
hogy a Szteh lo Gá bor ál tal ala pí tott
és fáj dal ma san mél tat lan kö rül mé -
nyek kö zött mű kö dő Sa rep ta Bu dai

Evan gé li kus Sze re tet ott hon ra, ezen
be lül a fo gya ték kal élők ott ho na ja -
vá ra ada koz zunk.

Kér jük, hogy gyü le ke ze te ink az
offer tó ri um össze gét a szo kott mó don
az egy ház me gyei pénz tá rak ba küld -
jék, ahon nan köz vet le nül a Sa rep ta
Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon
OTP-nél ve ze tett 11702036-22380599
bank szám lá já ra utal ják át. Az itt kö -
zölt szám la szám ra ma gá tól ér tő dő en
az offer tó ri u mon kí vü li sze mé lyes
ado má nya in kat is át utal hat juk.

Hisszük, hogy így nem csak „Pa li -
ká ink nak”, ha nem az in téz mény ben
dol go zók nak és az an gya lok nak, de
még a Mes ter nek is, a leg ki seb bek
sor sá ban osz to zó Leg na gyobb nak is
mo solyt csal ha tunk az ar cá ra.

A Sa rep ta gon do zot tai, ve ze tői és
dol go zói ne vé ben elő re is há lá san kö -
szön jük min den test vé rünk ado má -
nyát. Nyu god jék meg Is ten ál dá sa az
ada ko zó kon és ado má nyu kon!

Pa li ka mo so lya – meg a Mes te ré
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A temp lo mok cso dá ja után a
„cso dák temp lo má ról” szólt
Fa bi ny Ta más. Előd je, Sza bó
Jó zsef püs pök ne vez te így az

ipoly szö gi evan gé li kus temp -
lo mot, mi vel ne héz anya gi és
po li ti kai kö rül mé nyek kö zött
– a há bo rú és a „for du lat éve”
után –, 1949-ben, ta vasz tól
őszig ju tot tak el az alap kő le -
té te lé től a szen te lé sig.

A va la ha tisz tán szlo vák aj -
kú fa lu evan gé li kus egy ház -

köz sé ge min dig is fi li a ként
tar to zott va la me lyik kö ze li
anya gyü le ke zet hez, a hí vek
ak ti vi tá sát azon ban sok mai,

el fo gyó anya gyü le ke zet meg -
iri gyel het né. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen Ju hász Ár pád
gond nok kö szön töt te a meg -
je len te ket, és szá molt be rö vi -
den az el múlt há rom év so rán
vég zett mun kák ról. 

A zsú fo lá sig telt temp lom -

ban kö szön tést mon dott –
töb bek kö zött – Sza bó And rás
es pe res, Ben czúr Lász ló egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő, Po zso nyi
An na egy ház me gyei fel ügye -
lő, Ré ti La jos né, az ér sek vad -
ker ti fi ók gyü le ke zet gond no -
ka, Ka lács ka Bé la nyu gal ma -
zott es pe res és Fa bi ny Ta más
püs pök. Az al kal mon – fe le sé -
ge és fia tár sa sá gá ban – je len
volt dr. Sel me czi Já nos Ipoly -
szö gön szü le tett nyu gal ma -
zott teo ló gi ai ta nár, va la mint
Ga ra mi La jos né, a gyü le ke zet
egy ko ri lel ké szé nek öz ve gye is. 

Az ün nep emel ke dett sé gé -
hez mél tó kép pen já rult hoz zá
a ba las sa gyar ma ti gyü le ke ze -
ti ének kar szol gá la ta An tal
Gusz táv né ve zény le té vel és

Kop lá nyi Már ton or -
go na kí sé re té vel. Az
is ten tisz te le ten a
kán to ri szol gá la tot
De me ter Zsu zsan na
vé gez te.

Az év for du lós al -
ka lom ra em lék ki ad -
ványt je len tet tek
meg, amely a gyü le -
ke zet lel ké szé nek be -
ve ze tő je mel lett in -
ter jú kat tar tal maz
Sely mes Já nos és
Kru pa Mi hály egy -
ko ri és Ju hász Ár -
pád je len le gi gond -
nok kal, to váb bá a
már el hunyt egy ko ri
gond nok le á nyá val,

Beke Jó zsef né vel. Mind emel lett
a gyü le ke zet szü löt te ként szol -
gá lat ba in dult két nyug dí jas lel -
kész – Sel me czi Já nos és Völ -
gyes Pál – vissza em lé ke zé sei és
a gyü le ke zet tag jai ál tal ren del -
ke zés re bo csá tott ré gi fo tók is
he lyet kap tak a kis fü zet ben.

d EvÉ let-in fó

„Cso dák temp lo ma”
b „Mert rá épül te tek az apos to lok és a pró fé ták alap já ra, a

sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus, aki ben az egész épü -
let egy be il lesz ke dik, és szent temp lom má nö vek szik az Úr -
ban, és aki ben ti is együtt épül tök az Is ten haj lé ká vá a Lé -
lek ál tal.” (Ef 2,20–22) Ezt az igét ol vas ta fel múlt va sár -
nap az ipoly szö gi le ány gyü le ke zet hat van éves temp lo má -
nak szen te lé si év for du ló ján dr. Fa bi ny Ta más püs pök,
majd – az em ber nek a szent hez va ló von zó dá sá ról szól -
va – utalt a temp lo mok cso dá já ra, az Is ten nel va ló ta lál -
ko zás le he tő sé gé re. Ezt azon ban nem csak ka ted rá li sok
csönd jé ben él het jük át, ha nem a tisz ta egy sze rű ség gel
meg épí tett kis fa lu si temp lo mocs kák ban is, sőt ott ta lán
még mé lyeb ben – hang sú lyoz ta az Észa ki Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je. 

Az úr va cso rai há la adó is ten -
tisz te let kez de te előtt Zügn
Ta más he lyet tes lel kész is -
mer tet te a temp lom épí tés tör -
té ne tét. El mond ta, hogy a sze -
re cse nyi evan gé li kus ság 1903-
ig a té ti gyü le ke zet hez tar to -
zott, majd Ge cse f í li á ja lett.
1940-ig a he lyi re for má tu sok -
kal szin te egy kö zös ség ben
él tek. Az egy re erő sö dő gyü -
le ke zet tag ja i ban azonban élt
a vágy, hogy sa ját temp lo muk
le gyen. Az el ső idők ben ma -

gán há zak nál tar tot tak is ten -
tisz te le tet ha von ta egy szer,
majd bér be vett he lyi ség ben
gyűl tek össze.

1945-ben a föld osz tás kor a

gyü le ke zet négy száz négy -
szög öl te rü let hez ju tott. Há -
rom év vel ké sőbb dön töt tek a
temp lom épí tés ről, amit 1949-
ben el is kezd tek. A ter ve ket
Kal már Zol tán ge csei szár ma -
zá sú nagy ka ni zsai épí tő mes ter
in gyen ké szí tet te el. Mind -
össze hat van hét fo rint kész -
pénz zel vá gott be le a gyü le ke -
zet a negy ven ki lenc ezer fo rin -
tos be ru há zás ba. Ter vü ket a
he lyi ek ál do za tos ada ko zá sán
túl a szom széd egy ház me gyék

ado má nyaival, va la mint nyolc -
ezer fo rint ál lam se géllyel, az
egy ház ke rü let há rom ezer fo -
rin tos tá mo ga tá sá val és a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat -

tól ka pott összeg se gít sé gé vel
si ke rült meg va ló sí ta ni.

Az alap kö vet 1949. no vem -
ber 27-én, ad vent el ső va sár -
nap ján tet ték le; az épü le tet
1950. ok tó ber 29-én szen tel te
fel Tú róczy Zol tán, a du nán tú -
li egy ház ke rü let püs pö ke. A
tor nyot csak egy év vel ké sőbb
si ke rült meg épí te ni, a pa dok
el ké szül té re is várni kellett
egy újabb esztendőt.

A múlt va sár na pi ün nepen
Itt zés Já nos püs pök re mény ség
va sár nap já nak igé je, Jn 5,26–
30 alap ján mondott pré di ká -
ció já ban hangsúlyozta: a mi
re mény  sé günk az a Jé zus, aki -
vel éle tünk vi ha ros ten ge rén is
jár ha tunk.

Az is ten tisz te let li tur gi á já -
ban részt vett Pol gár di Sán dor
es pe res, va la mint De chert  né
Fe ren czy Er zsé bet lo vász pa to -

nai lel kész, aki Gö rög Zol tán
ho mok bö dö gei lel kész ha lá la
után né hány hó na pig he lyet tes -
ként szol gált a gyü le ke zet ben.

g Me nyes Gyu la

Hat van hét fo rint tal in dul tak
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b A sze re cse nyi gyü le ke zet tag jai az el múlt va sár nap
dél után temp lo muk hat van év vel ez előt ti alap kő le té te -
lé re em lé kez tek. A Veszp rém me gyei te le pü lé sen élő
evan gé li ku sok meg hitt, csa lá di as ün nep ség re gyűl tek
össze, me lyet meg tisz tel tek je len lé tük kel az egy ko ri
temp lom épí tő lel kész – Ja kab Sán dor – fi ai és csa lád -
tag ja ik is.
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b „Sze ren csés kö zép út a lár más
ka szár nya és a ri deg ko los tor kö -
zött” – így jel le mez ték a meg nyi -
tan dó Lu ther Ott hon szel le mét
az in téz mény meg ál mo dói 1908-
ban kelt kör le ve lük ben. A Lu -
ther Ott hon va ló di ott ho na kí -
vánt len ni azok nak az evan gé li -
kus egye te mis ták nak és fő is ko -
lá sok nak, akik fenn ál lá sá nak
öt ven éve alatt me ne dé ket ta lál -
tak fa lai kö zött.

A 19–20. szá zad for du ló ján szám ta -
lan új kez de mé nye zés, in téz mény
ala kult azért, hogy egy há zunk al kal -
mas sá vál jon a fel bom ló nép egy há -
zi ke re tek kö zött is az evan gé li um
hir de té sé re. Sor ra ala kul tak or szá gos
szin ten a re for má tu sok kal kö zös
„bel misszi ói” vagy – ko ra be li szó val
– „egy ház tár sa dal mi” egye sü le tek.
Min den va la mi re va ló gyü le ke zet -
ben asszony kör, le gény egy let, le -
ány kör, da lár da ala kult a lel kész ve -
ze té sé vel. Ezek az egye sü le tek jó té -
kony kod tak, gyü le ke ze ti
ta go kat lá to gat tak, es té -
lye ket és bib lia órá kat is
szer vez tek. 

A „hi va ta los” egy ház is
fel is mer te a meg úju lás
fon tos sá gát. A bá nyai egy -
ház ke rü let ben már 1904-
ben ala kult bel misszi ói
bi zott ság. Az evan gé li kus
egy ház nak szük sé ge volt
után pót lás ra szel le mi hát -
or szá ga szá má ra, hi szen
eb ben az idő szak ban az
or szág né pes sé gé nek 6,4
szá za lé kát ki te vő evan gé li kus ság tar -
tot ta fenn az or szág gim ná zi u ma i nak
23 szá za lé kát. Az ala pí tók szán dé ka
sze rint a Lu ther Ott hon esélyt je len -
tett ar ra, hogy a fel nö vek vő evan gé -
li kus ér tel mi ség egy há zá hoz hű ma -
rad, a ké sőb bi ek ben pe dig ak tí van
részt vesz majd a ve ze té sé ben.

Bu da pes ten ek kor ala kul tak az
egye te mek től füg get len kol lé gi u -
mok. Az Eöt vös Jó zsef Col le gi u mot
1895-ben ala pí tot ták fran cia min tá -
ra az or szág szel le mi elit jé nek kép zé -
sé re. En nek kon cep ci ó já ból a Lu ther
Ott hon ala pí tói a szak ma i sá got vet -
ték át – az ott hon fa lai kö zött a kez -
de tek től az in téz mény meg szün te té -
sé ig tar tot tak tu do má nyos és köz éle -
ti elő adá so kat a kor szak ne ves szak -
em be rei.

Az egy há zi ne ve lés re a Szent Im -
re Kol lé gi um – ame lyet a Köz pon ti
Sze mi ná ri um egyik ta ná ra, Gla tt fel -
der Gyu la ala pí tott 1901-ben – adott
köz vet len pél dát. A kol lé gi um kez -
det ben a ké sőb bi Lu ther Ott hon he -
lyén is mű kö dött mint „al bér lő”. A
Lu ther Ott hon min ta ké pé nek te -
kin tet te az evan gé li kus teo ló gu sok
po zso nyi ott ho nát is.

A Lu ther Ott hon név vá lasz tá sa
tu da tos ér ték vá lasz tást je len tett. Bár
a Ma gyar or szá gi Lu ther Tár sa ság
már 1886-ban meg ala kult, még is ke -
vés szó esett eb ben a kor ban a lu the -
ri örök ség ről, an nál több ször hi vat -
koz tak a pro tes tan tiz mus szel le mé -
re. Lu ther ne vé nek fel vé te le a lu the -
rá nus örök ség vál la lá sát je len tet te:
„Meg is mer tet jük ve le [ti. az ott hon
if jú sá gá val] val lá sunk igaz sá ga it a
kor esz mék meg vi lá gí tá sá ban, a pro -
tes táns egy há zak tör té nel mét, evan -
gé li kus egy há zunk al kot má nyát és
köz in téz mé nye it…” – fo gal maz ták
meg 1908-ban.

„Ott hon nak” is tu da to san ne vez -

ték a lét re jö vő kol lé gi u mot, ami kor
cél já ról így ír tak: „Köz egy há zunk
meg akar ja vé de ni a gond vi se lő, me -
leg szü lői szár nyak ol tal ma alól ki ke -
rült if ja kat a fő vá ro si élet kü lön fé le
csá bí tá sa i tól, hogy lel kü ket épen és
tisz tán őriz zék meg az élet nagy fel -
ada tai szá má ra.”

A Lu ther Ott hon fon tos sá gát és
egy há zi el fo ga dott sá gát mu tat ja, hogy
nem egye sü le ti for má ban jött lét re,
ha nem az egye te mes egy ház ala pí tot -
ta. „Ala pí tó aty ja” Szteh lo Kor nél bu -
da pes ti ügy véd és jog tu dós, egye te -
mes egy há zi ügyész és a bu dai gyü -
le ke zet fel ügye lő je volt. 1907-ben
ter jesz tet te az egye te mes köz gyű lés
elé, hogy „az egy ház egye tem Ül lői út
24. alat ti há zá ban in ter ná tust szer vez -
ze nek a fő vá ro si fő is ko lák ban ta nu -
ló evan gé li kus if jak szá má ra”. A köz -
gyű lés meg is bíz ta Szteh lót az elő ké -
szí tő bi zott ság fel ál lí tá sá val.

A „ma gyar ho ni ág. h. ev. ke resz tyén
egye te mes egy ház Lu ther Ott ho na”
vé gül 1909. ok tó ber 1-jén nyi tot ta meg
ka pu it. El ső igaz ga tó ja a fa so ri gim -
ná zi um nyu gal ma zott igaz ga tó ja, a le -
vél tár ve ze tő je, Gó bi Im re lett.

A fel vé tel nél előny ben ré sze sí tet -
ték a lel ké szek és a ta ní tók gyer me -

ke it. 1921-ben pél dá ul a la kók több
mint fe le tar to zott kö zé jük. A rá szo -
ru lók szá má ra le he tő ség volt fél árat
fi zet ni az el lá tá sért. Az in téz mény
anya gi lag ön el lá tó volt, fenn tar tá sá -
hoz hoz zá já rul tak sze mé lyek és egy -
há zi tes tü le tek ado má nyai is. A püs -
pö ki bir to kok ter mé nye i nek egy ré -
sze pél dá ul köz vet le nül az ott hon
kony há já ra ke rült. A Lu ther Ott -
hon rang ját és fon tos sá gát mu tat ja,
hogy in té ző bi zott sá gá nak olyan je -
les tag jai vol tak, mint Sándy Gyu la
épí tész, Rátz Lász ló, a fa so ri gim ná -
zi um le gen dás ta ná ra vagy Do ma -
novsz ky Sán dor tör té nész. A di á kok
„ön kor mány za tát” a vá lasz tott se ni -
or ve zet te.

A tör té ne lem nem kí mél te meg
a Lu ther Ott hont. Az el ső vi lág há bo -
rú ban a hall ga tók zö mét el vit ték ka -
to ná nak, rö vid ide ig a Vö rös ke reszt
ki se gí tő ha di kór há za mű kö dött az
épü let ben, majd er dé lyi szász, ké sőbb
fel vi dé ki evan gé li kus me ne kül te ket
fo ga dott be.

A Ta nács köz tár sa ság ide jén úgy
ke rül te el az ál la mo sí tást, hogy la kói
a ma guk szá má ra „ki sa já tí tot ták”. 

A má so dik vi lág há bo rú ide jén le -
he tő ség sze rint fel ké szült az ott hon
a meg pró bál ta tá sok ra. 1944 őszén la -
kói nagy ré szét Né met or szág ba in ter -
nál ták. Jól fel sze relt óvó he lye az ost -
rom ide jén het ven em ber nek nyúj tott
me ne dé ket. Az élel me zés ről és az
épü let, va la mint la kó i nak vé del mé -
ről a Svéd Vö rös ke reszt igye ke zett
gon dos kod ni. Az ost rom vég ső sza -
ka szá ban azon ban az épü let ko moly
ká ro kat szen ve dett.

Az in téz mény fenn ál lá sá nak öt
év ti ze de alatt vál toz tak a kö rül mé -
nyek, egy re ja vult a ház kom fort ja. A
hú szas évek kö ze pén hu szon hét szo -
bá ja volt, ben nük mint egy öt ven di -
ák fért el. A két vi lág há bo rú kö zött

meg nö ve ke dett az ér dek lő dés az ott -
hon iránt, éven ként har minc-negy -
ven je lent ke zőt kel lett el uta sí ta ni.
Két eme let rá épí té sé vel sze ret ték
vol na meg ol da ni a fé rő hely gon do kat,
de a gaz da sá gi vi lág vál ság mi att a bő -
ví tés el ma radt. 

A szo bák mel lett volt tár sal gó és
ol va só szo ba is; a la kók nem csak a
leg fon to sabb na pi la po kat ve het ték
kéz be, ha nem az ezer két száz kö te tes
könyv tá rat is hasz nál hat ták. A kor -
ban leg nép sze rűbb szó ra ko zá si for -
mák kö zül vá laszt hat tak, bi li árd,
sakk, rá dió és gra mo fon állt ren del -
ke zé sük re. Itt tar tot ták az igei al kal -
ma kat és az is me ret ter jesz tő, to -
vább kép ző elő adá so kat is. A ze ne -
szo bá ban zon go ra, har mó ni um és
más ze ne ka ri hang sze rek vol tak az
al kal mi ka ma ra ze né lés hez. Az in té -
zet or vo sa he ten ként há rom al ka -
lom mal in gye ne sen lát ta el a rá szo -
ru ló kat.

A zök ke nő men tes be il lesz ke dés
ér de ké ben az in té zet la kó it egy-egy
te kin té lyes bu da pes ti evan gé li kus
csa lád vet te párt fo gá sá ba. A Lu ther
Ott hon es té lyei és bál jai a pes ti evan -
gé li kus tár sa sá gi élet ked velt al kal mai

let tek, kü lö nö sen azok -
ban a csa lá dok ban, ahol
el adó lány is volt. Az
1930-as évek től kezd ve
éven te egy-két al ka lom -
mal ta lál ko zón jöt tek
össze az in té zet öreg di -
ák jai.

Az ott hon há zi rend -
je az „in tel li gens if jú -
hoz” mél tó vi sel ke dést
az in téz mény te rü le tén
kí vül is meg kö ve tel te.
Til tot ták a „dor bé zo -
lást” és a pár bajt; az

ott hon igaz ga tó a ta nul má nyok vég -
zé sét rend sze re sen el len őriz te. Az
in téz mény nek volt sa ját szol ga sze -
mély ze te, akik kel szem ben meg -
kö ve tel ték az ud va ri as bá nás mó dot.
Gon dot for dí tot tak a lel ki élet re is.
Az ét ke zé sek imád ság gal kez dőd tek
és vég ződ tek, a hú szas évek kö ze pé -
től pe dig be ve zet ték a na pi áhí ta tot.
El vár ták a va sár na pi rend sze res is -
ten tisz te let-lá to ga tást, ké sőbb pe dig
a ha vi egye te mi is ten tisz te le ten va -
ló rész vé telt. Az 1942-es há zi rend
négy ki emelt fel szó lí tás ban fog lal -
ta össze az ott hon rend jét: „Az ün -
nep – Is te né! Ma gyar is vagy! Ma -
gad nak ta nulsz! Rend és fe gye lem!”

A há bo rús ká rok hely re ho za ta la
után már az 1945–46-os tan év től
kezd ve is mét el kezd het te ren des
mű kö dé sét a kol lé gi um Var gha Sán -
dor, majd Ku thy De zső ve ze té se
alatt. A Lu ther Ott hon mű kö dé sét
anya gi lag le he tet le ní tet ték el 1949-re.
Az egye te mes egy ház 1949. áp ri lis 7-
én tar tott köz gyű lé sén pe csé tel te
meg az in té zet sor sát: „A Lu ther Ott -
hon be je len ti, hogy el ma radt a VKM
ha vi 800 Ft se gé lye, va la mint az
egy ház egye tem ha vi 300 Ft-os té rí -
té se… Az el nök ség azt ja va sol ja,
hogy az egye te mes köz gyű lés a Lu -
ther Ott hont mint egye te mi és fő is -
ko lai in ter ná tust a fo lyó tan év vé gé -
vel szün tes se meg és az in té ze tet a jö -
vő ben mint la i kus- és misszi o ná ri -
us-kép zőt, il let ve bel misszi ói ott hont
tart sa fenn…”

A Lu ther Ott hon nak az egy há zunk
éle té ben be töl tött sze re pe még nin -
csen meg fe le lő en fel tár va. Re mél jük,
hogy a kö zel jö vő ku ta tá sai vá laszt ad -
nak ar ra a kér dés re, hogy a Lu ther
Ott hon mennyi re ha té ko nyan tud ta
meg va ló sí ta ni ere de ti cél ki tű zé sét, az
egy há zá hoz hű, jól felkészült evan gé -
li kus ér tel mi ség kép zé sét.

Százéves a Lu ther Ott hon – Evan gé li kus egye te mis ták me ne dé ke
b Bart hel-Rú zsa Zsolt tal, a kol lé -

gi um lel kész igaz ga tó já val a
november 13-i emlékkon fe ren -
cia szü ne té ben be szél get tünk.

– Száz év vel ez előtt fiú kol lé gi um -
ként nyi tot ta meg ka pu it a Lu ther
Ott hon. A je len leg het ven nyolc fő vel
mű kö dő in téz mény ma már ko e du -
kált. Mi lye nek az ará nyok?

– Kö zel azo nos arány ban van nak
fi úk és lá nyok, a fe le ke ze ti meg osz lás
pe dig az evan gé li ku sok szem pont já -
ból ki ma gas ló an jó nak mond ha tó. Ez
ta lán az egyet len olyan ok ta tá si in téz -
mé nye egy há zunk nak, ahol a hall ga -
tók nyolc van szá za lé ka evan gé li kus!

A „ma ra dék” húsz szá za lé kon a re for -
má tus, a ró mai ka to li kus és a gö rög
ka to li kus fe le ke zet osz to zik.

– Ho gyan őr zi a lu the ri ha gyo -
mányt-örök sé get a szak kol lé gi um?
Mit ad a di á kok nak, ami ál tal több,
mint egy „ko lesz”? Mi lyen plusz tu -
dást, él ményt, akár élet re szó ló út ra -
va lót ké pes nyúj ta ni?

– Mi ma gunk az evan gé li kus ér tel -
mi ség ne ve lé sé nek szín te re ként ér tel -
mez zük a Lu ther Ott hont. Olyan
in téz ményt mű köd tet itt a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház, amely

nem csak szál lást, de lel ki-szel le mi
mu ní ci ót is pró bál adni a fi a ta lok nak.
Ez rend sze res es ti áhí ta to kat, lel ki -
gya kor la to kat, bib li o drá más al kal ma -
kat, csen des hét vé gé ket je lent. Szak -
kol lé gi um ként lá tó kör-szé le sí tő kur -
zu so kat kí ná lunk a hall ga tó ink nak,
akik a leg kü lön fé lébb fel ső ok ta tá si in -
téz mé nyek ben ta nul nak. De az elő -
adá sok so rá ban ugyan ak kor ott a
val lás is me ret is, hogy a hall ga tók
tud ják, mit is je lent „evan gé li kus nak
len ni”, hogy mi ként is néz ki egy há -

zunk fel épí té se, mi jel lem zi ha zai
gyü le ke ze te in ket, és így to vább.

– A tör té ne lem vi ha ra, amely „át -
me ne ti leg el so dor ta” az ott hont, év -
ti ze dek kel ké sőbb a vá ros egy má sik
pont já ra „tet te le” vé gül: a Lu ther Ott -
hon épü le te ma a XI II. ke rü le ti Vi za -
fo gó ut ca 2–4. szám alatt ta lál ha tó…

– A múlt rendszerben nem volt
kol lé gi u ma egy há zunk nak. Az egy -
ház ál tal ala pí tott Evan gé li kus Di ák -
ott ho ni Ala pít vány 1993-ban egy in -
gat lant ka pott az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um tól a volt Láng
Gép gyár egyik sar kán. A sors fin to -
ra, hogy ez ko ráb ban mun kás őr lak -
ta nya volt… Nos, itt kezd te meg
mű kö dé sét a kö zép is ko lás fiú kol lé gi -
um, majd az egye te mi-fő is ko lai szak -

kol lé gi um, amely 1996 óta már fel ső -
ok ta tá si in téz mény ként mű kö dik.

– Fi a tal lel kész ként ho gyan lát ja és
kí ván ja ala kí ta ni a kol lé gi um jö vő jét?
Me lyek a pri o ri tá sok?

– Há rom alap ve tő en fon tos dol got
sze ret nék meg va ló sí ta ni. A kulcs sza -
vak: kö zös ség, lel ki élet, szak mai
mun ka. Ma, a kö zös sé gek fel bom lá -
sá nak idő sza ká ban – hi szen a fel ső -
ok ta tás a bo lo gnai fo lya mat tal eb be
az irány ba ha lad – olyan in téz mény
sze ret nénk len ni, ahol a di á kok meg -
él he tik a kö zös sé gi él ményt, ahol jó
kö zös sé gi em be rek ké tud nak vál ni.
Olya nok ká, akik szo ci á li san is fe le lő -
sek, il let ve a tár sa dal mi kér dé sek
iránt is ér zé ke nyek.

Sze ret nénk min den kép pen to -
vább fej lesz te ni a szak mai mun kát is,
a már em lí tett lá tó kör-szé le sí tés sel,
mű hely mun kák kal, ne ves elő adók
meg hí vá sá val. A lel ki élet meg élé sé -
hez, el mé lyí té sé hez adan dó se gít -

ség nyúj tást pe dig lel kész ként el ső ren -
dű fel ada tom nak te kin tem.

A cél az, hogy az egy ház „mö gé”
olyan jól kép zett ér tel mi sé gi e ket ál -
lít sunk, akik ra gasz kod nak egy há zuk -
hoz, akik tisz tá ban van nak az zal,
hogy mit je lent ma evan gé li kus nak és
ke resz tény nek len ni a ma gyar tár sa -
da lom ban – és akik ké sőbb, ki ke rül -
ve az egye tem ről, a kol lé gi um ból, sze -
ret né nek hasz nos tag ja i vá is vál ni
egy há zuk nak.

g K há ti Dó ra

g Ker tész Bo tond

Az Üllői úti Luther Otthon épülete a 30-as években…

…és napjainkban a Vizafogó utcában

Kollégiumi farsang 1935-ben
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Fel vi dék és Er dély után november 12-
én a Mu ra vi dék re „lá to gat tak” az
Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye -
sü let (EB BE) és a Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia (Maek) Evan gé li kus
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok a
Kár pát-me den cé ben cí mű elő adás- és
be szél ge tés so ro za tá nak részt ve vői.

A múlt csütörtöki al ka lom té má -
ja a Bo dó hegy és Surd kö zöt ti evan -
gé li kus kö te lék, il let ve ezen túl me nő -
en a Szlo vé ni ai Evan gé li kus Egy ház
be mu ta tá sa volt. Utób bi ról a szlo vén
Mit ja And re jek be szélt – ma gya rul,
meg cá fol va Rusz nyák De zső gö mö ri
evan gé li kus lel kész nek az el ső al kal -
mon tett szo mo rú meg ál la pí tá sát,
mely sze rint saj ná la tos, hogy két
egy más mel lett élő nép nem haj lan -
dó meg ta nul ni a má sik anya nyel vét
(lásd az Evan gé li kus Élet 2009. szep -
tem ber 20-ai szá má nak 4. ol da lát –

a szerk.). Az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem har mad éves hall ga tó ja
„ön kri ti ku san”, az élő hi tet hi á nyol va,
de az éb re dés ben re mény ked ve szólt

a ti zen hat lel ké szes, mint egy ti zen öt-
húsz ezer ta got szám lá ló egy ház fel -
épí té sé ről. Elő adá sá ban rö vi den ki tért
a ma gyar nyel vű gyü le ke ze tek (Hó -
dos, Lend va, Bo dó hegy) hely ze té re,
és be szá molt a teo ló gus hall ga tók ez
év áp ri lis 25-ei szlo vé ni ai szol gá la tá -
ról is. (Er ről bő veb ben az Evan gé li kus
Élet 2009. má jus 10-ei szá má nak 15.
ol da lán ol vas hat tak. – A szerk.)

Az est má sik el adó ja ként Smi dé li -
usz Zol tán – a Mu ra vi dék tör té nel -
mé nek át te kin té sen túl – el ső sor ban
a „ven dek apos to lá nak”, Kuz mics Ist -
ván nak a mun kás sá gá ra em lé ke zett.
A sur di gyü le ke zet lel ki pász to ra
öröm mel nyug táz ta, hogy Mit ja And -
re jek hoz zá ha son ló an fon tos össze -
kö tő ka pocs le het a két or szág evan -
gé li ku sai kö zött, bár mely nyelv le gyen
is az anya nyel vük.

g – vi tá lis –

A szlo vén–ma gyar „test vé ri ség”
új le he tő sé gei

A Bé csi ka pu té ri temp lom ba lá to ga -
tó ér dek lő dők szá má ra erő tel jes vi -
zu á lis él ményt je lent he tett a kü lön -
fé le uni for mi sok szín ka val kád ja, hi -
szen a hon véd ség ma gas ran gú tá bor -
no ka in és fő tiszt je in kí vül az eu ró pai

társ szol gá la tok meg hí vott ve ze tő lel -
ké szei is nem ze ti egyen ru há juk ban
je len tek meg az ün ne pi is ten tisz te le -
ten, ame lyet dr. Ko vács Ár pád, az Ál -
la mi Szám ve vő szék el nö ke is meg -
tisz telt je len lé té vel.

A püs pö ki ige hir de tés át fo gó ké pet
raj zolt az el múlt ti zen öt esz ten dő
vál to za tos, iz gal mas hely ze te ket sem

nél kü lö ző, ki hí vá sok ban gaz dag tör -
té ne té ről, utal va a kö zö sen meg ta pasz -
talt örö mök re és bá na tok ra. Ar ra az
erő for rás ra irá nyí tot ta a fi gyel met, aki
az ér ték vál ság kö ze pet te sta bil fo gó -
dzó kat ke re ső vi lág ban „teg nap, ma és
mind örök ké ugyan az”: a min den ko -
ri tá bo ri lel kész is tő le nyer he ti a
kül de té se be tel je sí té sé hez szük sé ges
meg úju ló, kre a tív ener gi át. 

Az ese mény ün ne pi jel le gét fo -
koz ta, hogy az öku me ni kus li tur gi á -
ban – a kül föl di misszi ó ban szol gá -
la tot tel je sí tők, va la mint be teg ál lo -
mány ban le vők ki vé te lé vel – köz re -

mű kö dött a ve gyes (re for má tus és
evan gé li kus) össze té te lű szol gá lat
va la mennyi lel ké sze.

Az is ten tisz te let dr. Már kus Mi hály
nyugalmazott re for má tus és D. dr.
Har ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé -

li kus püs pök nek a tá bo ri lel ké szi
szol gá lat te vé keny sé gét mél ta tó kö -
szön té sé vel ért vé get.

Az ün ne pi meg em lé ke zés ez után
a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze -
um fo ga dó ter mé ben foly ta tó dott,
ahol dr. Va dai Ág nes, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra kö szön -
töt te a je len lé vő ket. Be szé dé ben rö -

vi den is mer tet te a ti zen öt éves szol -
gá lat hon véd ség ben be töl tött sze re -
pét, kü lön ki emel ve és mél tat va a lel -
ké szek kül föl di ka to nai misszi ók -
ban vég zett te vé keny sé gét. Ezt kö ve -
tő en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
kül föl di ka to nák nak ado má nyoz ha -
tó leg ma ga sabb ki tün te tést, a Szö vet -
sé gért szol gá la ti je let nyúj tot ta át
Ry szard Bors ki dan dár tá bor nok nak,
a len gyel hon véd ség evan gé li kus tá -
bo ri püs pö ké nek a ma gyar–len gyel
kap cso la tok te rén vég zett mun ká ja
el is me ré se ként.

g –i –ó

Ti zen öt éves
a HM Pro tes táns Tá bo ri

Lel ké szi Szol gá la ta
b Ün ne pi is ten tisz te le ten em lé kez tek meg no vem ber 14-én, szom ba ton

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um (HM) Pro tes táns Tá bo ri Lel ké szi Szol -
gá la ta új ra in dí tá sá nak ti zen ötö dik év for du ló já ról a bu da vá ri evan gé -
li kus temp lom ban. Az ese mé nyen dr. Lack ner Pál Sá mu el dan dár tá -
bor nok, pro tes táns tá bo ri püs pök Zsid 13,8 – „Jé zus Krisz tus teg nap,
ma és mind örök ké ugyan az” – alap ján hir det te Is ten igé jét.

b Teo ló gu sok, geo ló gu sok, tár sa -
da lom- és ter mé szet tu dó sok
gyü le kez tek no vem ber 12-én
dél előtt a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem dísz ter -
mé ben, hogy a lát ha tó és lát ha -
tat lan vi lág iz gal mas kér dé se i ről
cse rél je nek vé le ményt. „Az em -
ber nek mind két vi lág ban ott -
hon kell ta lál nia ma gát. Ezért
őriz nie kell Is ten vi lá gát és mű -
vel nie a föl di vi lá got, ol tal ma zó,
vé dő szak ér te lem mel” – hang sú -
lyoz ta kö szön tő be szé dé ben
Bölcs kei Gusz táv ti szán tú li püs -
pök, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi
el nö ke. 

A ma gyar tu do mány ün ne pe al kal -
má ból a ven dég lá tó in téz mény és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak Szo ci ál eti kai Bi -
zott sá ga ál tal kö zö sen ren de zett kon -
fe ren cia té má ja Zsolt 8,7 alap ján így
hang zott: „Min dent lá ba alá ve tet tél
– Fe le lős sé günk a jö vő ért”.

A kér dés kör ak tu a li tá sát el ső ol va -
sat ban is azon nal fel fe dez het jük. Be -
ve ze tő áhí ta tá ban e so rok író ja Mik
6,8 alap ján szólt ar ról, hogy ko runk
em be re csak fe le lős ség ben, sze re -
tet ben és kö zös ség épí tő mó don él he -
ti min den nap ja it. Hogy le gyen hol -

nap ja a vi lág nak, bol dog jö vő je uno -
ká ink nak. Az ősi írá son ke resz tül er -
re biz tat a pró fé ta is. 

Ma gyar or szág nak nagy kin cse a
ter mő föld – mu tat tak rá a je len le vő
geo ló gu sok –, meg mű ve lé sét ezért
fe le lő sen kell ter vez ni. A tör vé nyi ke -
re te it is meg kell te rem te ni an nak,
hogy a ma gyar tár sa da lom min den -
na pi ke nye re és szük sé ges ener gia igé -
nye biz to sít va le gyen. Az el múlt két
év ti zed ben a me ző gaz da ság hát tér -
be szo rí tá sa a va lós hely zet fél re is me -
ré sé ből adó dott. A me ző gaz da sá gi
kul tú ra jól át gon dolt fej lesz té sé vel az
egyik „ki tö ré si pon tot” ta lál hat juk
meg a vál ság ból – hang sú lyoz ták a
szak ér tő elő adók. Ki vá ló mi nő sé gű a
ma gyar föld, mű ve lé sé nek el ha nya -
go lá sa Is ten és ön ma gunk el len va ló
vé tek.

Eb be a kon cep ció ke re sés be il lesz -
ke dik a ha zai gyógy vi zek kel va ló
gaz dál ko dás kér dés kö re is. Ha zánk
bő vel ke dik a vi zek ben: a gyógy for rá -
sok szá mát te kint ve a har ma dik he -
lyen áll a vi lág or szá gai kö zött. En nek
a ha tal mas kincs nek je len tős gaz da -
sá gi ho za dé ka le het, ez az a kincs,
amely nem fogy el, és ame lyet a kör -
nye zet szennye zé se nél kül min den -
ki nek ren del ke zé sé re le het bo csá ta -
ni – ál la pí tot ta meg dr. Ró na Pé ter.

Két teo ló gi ai elő adás ról kell min -
den képp em lí tést ten nünk. Dr. Pe res
Im re deb re ce ni teo ló gi ai pro fesszor

a te rem tett vi lág esz ka to ló gi ai táv la -
ta it vil lan tot ta fel tu do má nyos igé nyű
mun ká já ban, míg dr. Bé res Ta más, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
do cen se a te rem tés hit, a meg iga zu -
lás és fenn tart ha tó ság össze füg gé se -
i ről szólt ér de ke sen, a hall ga tó ság fi -
gyel mét mél tán ki ér de mel ve.

A deb re ce ni ren dez vény ket tős
célt tű zött ma ga elé. Egy részt a te -
rem tett ség irán ti fe le lős sé get kí ván -
ta tu da to sí ta ni, más részt ki fe je zés re
jut tat ni azt, hogy a ke resz tény hit és
a tu do mány jól meg fér egy más mel -
lett. Mint a vo nat sí nek, pár hu za -
mo san ha lad hat nak egy más mel lett,
nél kü löz he tet le nül ki egé szít ve egy -
mást min den na pi gon dol ko dá sunk -
ban és jö vő ért vég zett fá ra do zá sunk -
ban.

„Úgy gon dol kozz, hogy tud jad,
min den az Is te né, és úgy dol gozz,
mint ha min den raj tad múl na!” – fo -
gal ma zó dott meg az ün ne pé lyes dok -
tor ava tás sal zá rult tu do mány na pi
kon fe ren ci án. Var ga Zsolt re for má -
tus lel kész a dok to ri, dr. Ko rá nyi
And rás evan gé li kus lel kész pe dig a
ha bi li tált dok to ri cí met ta nú sí tó ok -
le ve let ve het te át. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem do cen se egy
hét tel ko ráb ban ugyan csak itt, a
deb re ce ni kol lé gi um pa ti nás dísz ter -
mé ben véd te meg si ker rel ha bi li tá ci -
ós dol go za tát.

g D. Sze bik Im re

A ma gyar tu do mány debreceni ünnepe
– evangélikus doktorok részvételével

Luther-kabátban dr. Korányi András az ünnepélyes doktoravatásra bevonuló református teológiai tanárok sorában
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Katonás úrvacsoravétel a Bécsi kapu téri templomban

A külföldi katonáknak adományozható legmagasabb kitüntetést dr. Vadai
Ágnes államtitkár nyújtotta át Ry szard Bors ki lengyel evangélikus tábori
püspöknek (mögöttük jobbra dr. Lackner Pál magyar protestáns tábori püspök)

„Nagy az ere je az igaz em ber buz gó kö nyör gé sé nek.” (Jak 5,16) Ad ven ti sze -
re tet ven dég ség lesz no vem ber 29-én, va sár nap dél után 3 óra kor a Rá -
kos szent mi há lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben (1161 Bu da pest, Hő sök
te re 10–11.) Elő adó: dr. Hid vé gi Má té pro fesszor, bio ké mi kus, rák ku ta -
tó, az Ave mar fel ta lá ló ja. Az elő adás után aga pé, kö zös be szél ge tés. Sze -
re tet tel hí vunk és vá runk min den kit er re az al ka lom ra. Az együtt lé ten
össze gyűlt ado mányt a lep rában szen ve dő gye re kek nek és a Pi ros Orr
Bo hóc dok to rok Ala pít vány nak küld jük to vább.

H I R D E T É S

Mit ja And re jek



6 e 2009. november 22. Evangélikus Életkultúrkörök

Meg hí vó
Az Ini ci a tí va Pro tes táns Vál lal ko zói Egye -
sü let és a Kis kő rö si Evan gé li kus Egy ház -
köz ség eb ben az év ben is meg ren de zi ha -
gyo má nyos vin cel lér sze mi ná ri u mát.

A sze mi ná ri um ra no vem ber 27-én, pén te ken ke rül sor Kis kő rö sön,
az evan gé li kus ima ház ban (Lu ther tér 3.).

Ter ve zett na pi rend:
• Áhí tat (Lup ták György)
• Font Sán dor: A me ző gaz da ság tár sa dal mi sze re pe Ma gyar or szá gon.

(Az elő adó or szág gyű lé si kép vi se lő, a Ma gyar Or szág gyű lés me ző gaz -
da sá gi bi zott sá gá nak el nö ke.)

• Mó dos Pé ter: A 2009-es év já rat, le he tő sé gek és ten ni va lók – Bor must -
ra, a ho zott min ták kö zös ér té ke lé se. (Az elő adó a Ma gyar Bor aka -
dé mia tag ja.)

A rész vé tel in gye nes, ebé det té rí tés men te sen biz to sí tunk. A sze mi ná -
ri u mot a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat tá mo gat ja.

Kér jük a je lent ke ző ket, a leg jobb nak ítélt bo ra ik ból annyi min tát hoz -
za nak, hogy azt min den részt ve vő meg kós tol has sa.

Kez dé si idő pont: 9.30. Vár ha tó be fe je zés: 17 óra kö rül.
Je lent kez ni le het te le fo non, a 78/311-724-es szá mon. Aki ezt el mu laszt -

ja, an nak ebé det nem tu dunk biz to sí ta ni. Je lent ke zé si ha tár idő: no vem -
ber 26., 16 óra.

Lup ták György igaz ga tó lel kész, es pe res

H I R D E T É S

„Bi zony, mon dom nék tek, ami kor meg tet té tek eze ket akár csak eggyel is
a leg ki sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.” (Mt 25,40)

Fel hí vás
Ked ves lel kész és fel ügye lő test vé re ink!
Egy há zunk or szá gos el nök sé ge és püs pö ki ta ná csa úgy ha tá ro zott, hogy
az egy ház né pe min den év ben ki emel ten tá mo gas son egy-egy ki vá lasz -
tott ok ta tá si, il let ve sze re tet in téz ményt. Idén a dia kó ni ai bi zott ság dön -
té se alap ján a Szteh lo Gá bor ál tal ala pí tott és fáj dal ma san mél tat lan kö -
rül mé nyek kö zött mű kö dő Sa rep ta Bu dai Sze re tet ott hon ra, ezen be lül
a fo gya ték kal élők ott ho ná ra esett a vá lasz tás.

Ar ra kér jük a gyü le ke ze tek el nök sé gét, hogy tá mo gas sák ezt a rend -
kí vül fon tos kül de tést, és biz to sít sák a le he tő sé get a hé ten ki pos tá zott
film mi nél na gyobb kör ben va ló meg te kin té sé re. A fil met akár kö zös, gyü -
le ke ze ti, akár cso por tos al kal ma kon ve tít sék le. Az ado mány gyűj tés re
a szo ká sos mó don rend kí vü li kö te le ző offer tó ri u mot hir de tünk meg ad -
vent el ső va sár nap já ra, no vem ber 29-re.

Sze re tet tel kér jük test vé re in ket, imád ság ban és anya gi fe le lős ség vál -
la lás sal hor doz zák a Sa rep ta ügyét.

Erős vár a mi Is te nünk!
Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

H I R D E T É S

Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta la lel kész ké pe sí tő vizs gát és pa -
ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tot hir det azon lel ké szek szá má ra, akik a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005. évi III. tör vé nyé nek 12., 13., 14. pa -
rag ra fu sa i ban elő írt fel té te lek nek meg fe lel nek. A szó be li vizs gák idő pont -
ja: 2010. már ci us. (A konk rét idő pont ról a je lent ke ző ket idejé ben ér te -
sít jük.) Je lent kez ni írás ban le het 2009. no vem ber 25-ig az észa ki püs pö -
ki hi va tal ban (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.). A je lent ke zők
pos tai úton rész le tes tá jé koz ta tást kap nak a vizs ga me ne té ről, az írás -
be li fel ada tok ról és a szó be li té te lek ről.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé gének (KÉSZ) er zsé bet vá ro si cso -
port ja sze re tet tel hív min den kit a Hon nan ho vá, Ma gyar or szág? cí mű
elő adás-so ro za tá nak no vem ber 30-án, hét főn 19 óra kor a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben (Bu da pest VII., Vá ros li ge -
ti fa sor 17–21.) kez dő dő alkalmá ra, mely nek té má ja Er köl csi vál ság Ma -
gyar or szá gon – Krí zis és te rá pia az egy há zak sze mé vel. Elő adók: dr. Bá -
bel Ba lázs ka lo csa–kecs ke mé ti ér sek és Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke. Mo de rá tor: Ra dos né Len gyel An na,
a Ma gyar Rá dió szer kesz tő -ri por te re. A prog ra mot tá mo gat ja a VII. Ke -
rü let (Er zsé bet vá ros) Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak kul tu rá lis bi zott sá ga.

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány idén is sze re tet tel vár min den
ked ves ér dek lő dőt a ke resz tyén ka rá cso nyi könyv vá sá ron. Hely szín: Ló -
nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.) Idő -
pont: de cem ber 4., pén tek 14-től 20 órá ig és de cem ber 5., szom bat 9-
től 16 órá ig. 

A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked -
vez mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.

H I R D E T É S

b Szol nok tól Bal maz új vá ro sig,
Oros há zá tól Száz ha lom bat tá ig
min den hon nan ér kez tek ven -
dé gek no vem ber 5-én a XIV. or -
szá gos ÉKP-kon fe ren ci á ra. A
két na pos ren dez vény há zi gaz dá -
ja, a bu da pes ti Ró zsa ker ti Ál ta -
lá nos Is ko la tan tes tü le te a nagy -
szá mú je lent ke ző mi att a Klau -
zál Gá bor Bu da fok-Té té nyi Mű -
ve lő dé si Köz pont ban fo gad ta a
mo rál pe da gó gia és val lás pe da -
gó gia iránt el kö te le zett pe da gó -
gu so kat. Az ér ték köz ve tí tő és
ké pes ség fej lesz tő prog ram ban
(ÉKP) részt ve vő is ko lák ta ní tó -
it és ta ná ra it, a kö zel száz negy -
ven ér dek lő dőt Nagy né Bit ter
Ilo na igaz ga tó és a kon fe ren cia
fő véd nö ke, Sza bolcs At ti la, a
XXII. ke rü let pol gár mes te re kö -
szön töt te.

A pol gár mes ter meg nyi tó  szavait
elő adások so ra kö vet te – a té ma
leg ki vá lóbb szak em be rei be szél tek a
mo rál pe da gó gi á ról, egy há zi is ko lák -
ról, ér tel mi sé gi lét ről, az er kölcs ről és
ér té kek ről, a pe da gó gu sok e te rü le -
ten vég zett és vég zen dő fel ada ta i ról
és fe le lős sé gé ről.

Evangélikus nyitány
Nagy sze rű él mény volt a fa so ri evan -
gé li kus gim ná zi um meg nyi tá sa, hi -
szen ez még a nagy po li ti kai vál to zás
előtt tör tént. Mind annyi an cso da ként
él tük meg a gim ná zi um új já szü le té -
sét – mond ta D. Sze bik Im re, a kon -
fe ren cia egyik elő adó ja. A nyu gal ma -
zott evangélikus el nök-püs pök hang -
sú lyoz ta, hogy nagy se gít sé get nyúj -
tott a gim ná zi um meg nyi tá sá hoz
Gla tz Fe renc, aki ok ta tá si mi nisz ter -
ként so kat tett azért, hogy az is ko la
le küzd hes se a kez de ti ne héz sé ge ket.

D. Sze bik Im re elő adá sá ban ki fej -
tet te, hogy az egy há zi is ko lák nak ki -
tün te tett sze re pük van az ok ta tás ügy -
ben: ta ná ra ik nak nem csak ma gas
szin ten kell ok tat ni uk, ha nem er -
köl csi ne ve lést is kell ad ni uk, s egy -
út tal fel kell ké szí te ni ük a di á ko kat a
ve szély hely ze tek ben va ló helyt ál lás -
ra. A püs pök rá mu ta tott: ko runk ban
nagy a kí sér tés ar ra, hogy a fi a ta lok el -
me rül je nek a szen ve dé lyek ben, a ká -
bí tó szer már az is ko lák ban is meg je -
lent, ezért az ilyen ve szé lyek kel fo ko -
zot tan kell fog lal koz ni.

Szin tén fon tos a má sutt sok szor
hát tér be szo rí tott ha za fi as ne ve lés, va -
la mint a ne héz hely ze tű fi a ta lok fel -
zár kóz ta tá sa. D. Sze bik Im re el mond -
ta, hogy a ci gány fi a ta lok is ko láz ta tá -
sá ban fon tos sze re pe van a bony há -
di evan gé li kus gim ná zi um nak. Az is -
ko la egyi ke Ma gyar or szág ti zen ki lenc
ki emelt ok ta tá si in téz mé nyé nek,
amely vál lal ta a hát rá nyos hely ze tű fi -
a ta lok ne ve lé sét. 

Más nap ke rült sor a mo rál pe da gó -
gi á hoz és a val lás pe da gó gi á hoz szo ro -
san kö tő dő be mu ta tó órák ra, va la -
mint szek ció ülé sek re. A Ró zsa ker ti Ál -
ta lá nos Is ko la ti zen egy pe da gó gu sa
tar tott olyan tan órai fog lal ko zá so kat,
ame lyek kö zép pont já ban a Bib lia, il -
let ve a né pi ha gyo má nyok áll tak. Az
órák utá ni szek ció ülé se ket az adott té -
ma ki emel ke dő szak ér tői ve zet ték.

El ma gá nyo so dott tár sa da lom
Po kor ni Zol tán, aki 1998 és 2001
kö zött ok ta tá si mi nisz ter ként dol go -
zott, elő adá sát a Nem ze ti alap tan terv
(NAT) és ezen be lül az eti ka tan tárgy
be ve ze té sé nek kö rül mé nye i nek is -
mer te té sé vel kezd te.

– Bár az eti ka mint tan tárgy sok vi -
tát vál tott ki, mert el len zői úgy vél ték,

ok ta tá sa so rán csor bát szen ved a
sok fé le vi lág kép nek és a szü lők po li -
ti kai el kö te le zett sé gé nek tisz te let -
ben tar tá sa – mond ta –, az ak ko ri
kor mány zat úgy dön tött, hogy egy ér -
ték vesz tett tár sa da lom ban nagy szük -
ség van az em be ri kap cso la to kat be -
mu ta tó, az ér ték di lem má kat meg is -
mer te tő tan tárgy be ve ze té sé re. Az
órai szi tu á ci ók ban ki ala kult vi ták se -
gít het nek ab ban, hogy a gye re kek el -
sa já tít sák a he lyes ma ga tar tást és a jó
dön té sek ve zér el ve it. Saj nos ar ra már
nem ke rült sor, hogy le mér jék a két
éven át ön ál ló tan tárgy ként ok ta tott
er kölcs tan ered mé nyes sé gét, mert
2002-től az eti ka már más tan tár gyi
tar tal ma kat ki egé szít ve ke rült be az
ok ta tás fo lya ma tá ba.

Po kor ni sze rint a ki tar tás, kö te les -
ség, szo li da ri tás, bol dog ság vagy
rész vét fo gal mát nem elég el mé let ben
meg ta nul ni, ezek át élé se is szük sé ges
ah hoz, hogy az em ber „be lül ről”
tud ja sza bá lyoz ni ma ga tar tá sát, ezért
a sza bad idős te vé keny sé ge ken ke resz -
tül na gyob bak len né nek a le he tő sé -
gek. A sza bad is ko la vá lasz tás kö vet -
kez té ben azon ban ket té vált a la kó he -
lyi és az is ko lai kö zös ség, az egy
kör nyé ken élő gye re kek sok szor kü -
lön bö ző is ko lák ba jár nak, így nem
kö tőd nek egy más hoz, és nin cse nek
kö zös ér té ke ik. 

Ma nap ság a tár sa da lom ban is gyen -
ge a kö zös ség te rem tő ké pes ség, csak
irá nyí tás sal te rem tőd nek kö zös sé gek,
ön szer ve ző dés sel nem. Jel lem ző vé vált
a sze mély te len ség és az el ma gá nyo so -
dás. Az együtt vég zett te vé keny sé -
gek, já ték és kö zös prog ra mok he lyett
a gye re kek, de a fel nőt tek is, in kább te -
le ví zi ót néz nek, ez zel pó tol va a tár sas
össze jö ve te le ket, együtt lé te ket. Az
Országos Rádió- és Televíziótes tü let ál -
tal vég zett 2007-es fel mé rés sze rint az
eu ró pai or szá gok la kói kö zül a ma gya -
rok töl te nek a leg több időt te le ví zi ó zás -
sal – na pi 203 per cet. Az utá nunk leg -
töb bet té vé ző or szág ban is en nek az
idő nek csak a fe lét. Po kor ni Zol tán sze -
rint ez pót cse lek vés, a ma gány el len ke -
re sünk va la mi lyen pót szert.

Úgy vé li, az is baj, hogy az is ko lák -
ból hi á nyoz nak a hi te les, ér té ket köz -
ve tí te ni ké pes, har mo ni kus sze mé lyi -
sé gű pe da gó gu sok, ami a nem meg -
fe le lő pe da gó gus kép zés nek és a pá lya
mér he tet le nül ala csony presz tí zsé nek
kö szön he tő. Amíg nem dol goz zák át
ra di ká li san a pe da gó gus kép zést, amíg
ezt a hi va tást nem te szik a fi a ta lok
szá má ra von zó vá, és nincs szá muk -
ra kar ri er épí té si le he tő ség, ad dig e té -
ren nem vár ha tó sem mi lyen ja vu lás.
A volt ok ta tá si mi nisz ter sür gős be -
avat ko zást ja va sol, hi szen a pe da gó -
gu sok együtt mű kö dé se és kö zös sé gek
nél kül nem le het er köl csös, nor ma -
kö ve tő em be re ket ne vel ni.

A Bib lia alap mű
A nyel vi, iro dal mi és kom mu ni ká ci -
ós ne ve lés (NYIK) szek ció egyik ta -
ní tá si órá ját Bib lia az iro da lom ban
cím mel Hor váth Eri ka tar tot ta a
nyol ca di ko sok nak.

– A mo rál lal gond van – mond ta
a ta nár nő –, a Bib lia ok ta tá sa ki ma -
rad az ok ta tá si fo lya mat ból, hol ott
alap mű. Is me re te nél kül sem iro dal -
mat, sem ze nét, sem kép ző mű vé sze -
tet nem le het ok tat ni, ezért is vá lasz -
tot tam órám té má já ul. A gye re kek
szá má ra ez plusz tan anya got je lent,
és bi zo nyos érett sé get is kö ve tel tő -
lük, mert meg kell fej te ni ük a pró fé -
tai be szé de ket, a bölcs be szé de ket és
a ké pes be szé de ket, ami egy ka masz
gye rek szá má ra nem könnyű fel -
adat. Mi azon ban el ső sor ban gon dol -
ko dás mó dot ta ní tunk, ezért mind egy,
hogy Pe tő fi, Jó zsef At ti la vagy Ady
köl té sze té ben ke res sük a ké pes ki fe -
je ző esz kö zö ket, a ha son la to kat, me -
ta fo rá kat és szi nesz té zi át, vagy a
Bib li á ban. 

A kon fe ren cia té má ját dr. Zsol nai
Jó zsef pe da gó gus, pro fes sor eme ri tus,
az MTA dok to ra vá lasz tot ta, mert
úgy vé li, ezen a te rü le ten is sok a fej -
lesz te ni va ló.

– Is ko lánk ban az ér ték köz ve tí tés
és a ké pes ség fej lesz tés a leg fon to sabb,
ezért a ki vá lasz tott té mák ban fel vet -
jük a prob lé mát, meg pró bá lunk hoz -
zá fel ada to kat, mód sze re ket ta lál ni,
eze ket ki pró bál juk, le von juk a kö vet -
kez te té se ket, és utá na vissza csa to -
lunk, majd új ra kezd jük az egé szet.
Cé lunk, hogy al ko tó em be rek ké ne -
vel jük a gyer me ke ket – tá jé koz ta tott
Hor váth Eri ka a Ró zsa ker ti Ál ta lá nos
Is ko lá ban fo lyó mun ká ról.

A két na pos kon fe ren cia kap csán
a szü lők és pe da gó gu sok fel ada ta it
a ter mé szet is me re ti szek ció ve ze tő -
je, dr. Cza kó Kál mán, a Pan non
Egye tem Ne ve lés tu do má nyi In té ze -
té nek tu do má nyos fő mun ka tár sa
így össze gez te:

– A ser dü lő ak kor gon dos ko dik
majd csa lád já ról, ha he lye sen ké szül
fel er re a fel adat ra, egész sé ges gon -
dol ko dás sal kezd be le a csa lád ala pí -
tás ba. A fel nőt tek nek eh hez kell
se gít sé get nyúj ta ni uk. Fon tos, hogy
ön ál ló an és éssze rű en tud ja nak gon -
dol kod ni, és annyi sza bad sá got kap -
ja nak, amennyi érett sé gük nek meg -

fe lel, amennyit fe le lő sen vál lal ni
tud nak.

A szü lők fe le lős sé ge, hogy gyer me -
kük a leg el ső pil la nat tól kezd ve az iga -
zat mond ja – nem szín lel ve, nem kör -
mön fon tan, nem mel lé be szél ve –,
csak az iga zat.

A pe da gó gu sok fel ada ta a tu do má -
nyok meg is mer te té se, a gyer me kek
élet ko rá nak meg fe le lő tu dás el sa já tít -
ta tá sa, az éssze rű gon dol ko dás ki ala -
kí tá sa, de mi vel az er kölcs a tár sa dal -
mi együtt élés gya kor la tá ban re a li zá -
ló dik, ezért az ő fe le lős sé gük is, hogy
tisz ta lel ki is me re tű, ön fej lesz tő, ma -
guk ra gon dot vi sel ni ké pes és má sok -
kal fe le lős ség gel együtt mű köd ni kész
em be rek ké ne vel jék az is ko lá ból majd
ki ke rü lő gye re ke ket.

A gye re kek már at tól is gaz da god -
nak, ha csak meg sej te nek va la mit
ab ból az ér ték ből, ami kör nye ze tük -
ben kö rül ve szi őket.

g Ta más An gé la

Ér té ket ad ni
Mo rál pe da gó gia és val lás pe da gó gia az is ko lák ban
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A hónap könyve – novemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Ursula Koch: Rózsák a hóban

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 800 forint.
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Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Ve le min den ta lál ko zás meg le pe tés.
Egy re fi a ta labb, ahogy mo zog, néz,
be szél. Ámu lat ba ej ti hall ga tó it, mert
min dent tud. És át lép év szá za do kat,
föl idéz el fe le dett dol go kat, ko moly és
tré fál ko zó, ag gó dó és re mény ke dő.

Beny he Já nos, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Spa nyol Nyel vi és
Iro dal mi Tan szé ké nek nyu gal ma -
zott ta ná ra, az Eu ró pa és a Cor vi na
Ki adó szer kesz tő je, a fran cia, spa nyol
és por tu gál iro da lom je les for dí tó ja
az utób bi idő ben ma gyar anya nyel -
vünk szó szó ló ja ként for dul ol va só i -
hoz. Do ho gó és Új do ho gó cí mű, a
Kor társ Ki adó nál meg je lent kö te te -
i ben ki mun kált szö ve ge i vel a nyelv -
ápo lás kö zös ség- és nem zet meg tar -
tó je len tő sé gét hang sú lyoz za. 

Cer van tes Don Qui jo té ja után az
ar gen tin Ju lio Cor tá zar vi lág hí rű
re gé nyét, a Sán ta is ko lát is le for dí -
tot ta. Gyöt rel mes, ne héz mun ka
volt, aho gyan több ször is hang sú -
lyoz ta, de most már él mind ket tő
ma gyar nyel ven is.

A Li tea köny ves bolt be mu ta tó ján
új köny ve i ről és ter ve i ről kér dez tem.

– Öt-hat sze mély hez kap cso ló -
dik pá lyám egy-egy for du ló pont ja –
kez di a vissza te kin tést. – Oszt ovits
Ág nes, a He ti Vá lasz fe le lős szer kesz -
tő je pél dát lan ki tar tás sal „erő sza -
kos ko dott”, hogy vál lal jak egy ro va -
tot. Igen ám, de én so ha éle tem ben
nem fog lal koz tam új ság írás sal. Mű -
for dí tás sal, szer kesz tés sel telt el az
éle tem, s nem tud tam, hogy fo gom
érez ni ma gam, és fő leg hogy fog ják
érez ni ma gu kat az ol va só im. Vé gül
még is kö tél nek áll tam. Gon dol kod -
tam, mi lyen le gyek eb ben a nyelv ápo -
ló ro va tom ban. Ki ta lál tam egy olyan
kö zép ará nyost, amely most már
nyol ca dik éve be vált nak te kint he tő.

– Sze re tik az ol va sói?
– So kan ol vas sák. Egy teg na pi

sze rep lé sem al kal má val mond ták
ko ro sabb hall ga tó im kö zül né há -
nyan, hogy szí ve sen ol vas sák a la pot,
és az én ro va tom nál kez dik. Ér de kes
mó don a be kül dött vil lám pos ta-le -
ve lek ből az de rül ki, hogy fi a ta lab bak
is ér dek lő dés sel ta nul má nyoz zák a
teg nap üze ne tét. Mert akár hogy is
né zem – élet ko rom mi att is –, én a
teg nap üze ne tét köz ve tí tem. Nem
mon dom, hogy nyelv szem lé le tem -
ben kor sze rűt len ség re tö re ked nék,
egyéb ként is az a ro va tom cél ja,
hogy ápol jam, mű vel jem az anya -
nyel vün ket, és le nye se ges sem a vad -
haj tá so kat…

– Mit lát a leg ége tőbb prob lé má nak?
– Az is ko la sze re pét. Kis sé még az

aka dé mi át is mel lé ál lít ha tom. Újab -
ban szin te rös tell ni va ló, ha nyel vünk
vé del mé ben emel szót va la ki. Ez el -
avult do log. Bun da sza gú an ma gyar,

nem kor sze rű. Az a di vat, hogy mi -
nél több an gol szó val él jünk. Az an -
gol va ló ban nagy sze rű nyelv, na -
gyon tö mör és min den evő, gát lás ta -
la nul ol vaszt, öm leszt ma gá ba min -
den nyel vi ha tást. Ez zel ne héz ver se -
nyez ni, de hát még se an gol aj kú az

egész vi lág. Va jon szük sé ges-e, el ke -
rül he tet len-e, hogy fel ad juk azt, amik
va gyunk? A lé nyün ket, amely, mint
Kosz to lá nyi ír ta, gyö nyö rű anya nyel -
vünk ben je le nik meg. A lel kün ket
azért ne ad juk oda sem mi lyen gya -
kor la ti as cé lért. Nincs olyan pro fit a
vi lá gon, amely meg éri!

– Ké szül-e új for dí tás?
– Egy ne héz és sür gős mun ka

rab szol gá ja voltam. Ez a könyv nagy -
re gény, an nak az ar gen tin író nak, Ju -
lio Cor tá zar nak a mű ve, aki a hat va -
nas évek óta vi lág si kert ara tó spa -
nyol-ame ri kai írók né gyes fo ga tá nak
a leg idő sebb tag ja volt. 1984-ben
halt meg. Ez a négy író – Cor tá zar,
Gar cía Már quez, Car los Fu en tes és
Var gas Llo sa – va la hogy a vi lág iro -
dal mi köz tu da tá ba len dí tet te a spa -
nyol-ame ri kai pró zát. Szin te el ho má -
lyo sí tot ta elő de it, ta lán az egyet len
Bor ges ki vé te lé vel, aki tő lük füg get -
le nül má ig őr zi csor bí tat lan te kin té -
lyét. Cor tá zar re gé nyé nek cí me, a
Sán ta is ko la azt a já té kot je len ti,
ame lyet fő leg kis lá nyok ját szot tak
gye rek ko runk ban. Azért je len tős ez
a re gény, mert a 20. szá zad má so dik
fe lé nek Joyce-át ün nep li ben ne a vi -
lág. Éj jel-nap pal ezen dol goz tam, ez
éle tem má sik fő mű vé nek ígér ke zik.

– Volt már be mu ta tó ja?
– A Cer van tes In té zet ben lesz

egy ko mo lyabb be mu ta tó. Nagy ese -
mé nye ez a spa nyol nyel vű vi lág iro -
dal má nak, rég óta vá ra tott ma gá ra.
1963-ban je lent meg a re gény, és
csak most ad ták ki ma gya rul. Már an -
nak ide jén szó volt a ki adás ról, de ép -
pen pa pír ta ka ré kos sá gi kam pány
folyt ak ko ri ban, és az ilyen ter je del -
mes mű ve ket ké sőbb re ha lasz tot -
ták. Tel tek az év ti ze dek, és va la hogy

így ma radt el fe led ve. A ma gyar or szá -
gi hi spa nis ták ré gen kö ve tel ték en nek
a na gyon je len tős, vi lág hí rű könyv -
nek a ki adá sát.

– Aki még nem ol vas ta, an nak ho -
gyan mu tat ná be a re gényt?

– Joyce Ulysse sé nek egész meg kö -
ze lí té se, fel fo gá sa, al ka ta, for má ja
va ló ban egy nap tör té ne te. A Sán ta -
is ko la szin tén a szer ke ze té vel al ko tott
va la mi fé le szo kat lant. Ahogy a szer -
ző ír ja az ele jén: ez leg alább két
könyv, de ta lán több is. Annyi ban le -
het több könyv, hogy a mű el ső két
ré sze egy vég té ben van meg ír va, a
har ma dik har ma da pe dig tet szés
sze rint be he lyez he tő fe je ze tek ből
áll. A szer ző ma ga su gall egy bi zo nyos
ren det, de ez nem kö ti meg az ol va -
só ke zét, úgy ol vas sa, ami lyen sor -
rend ben akar ja. Ezért is hív ják a
nyi tott könyv ős tí pu sá nak.

– Má sik nagy for dí tói bra vúr ja, a
Don Qui jo te még ha tal ma sabb…

– Va ló ban még ter je del me sebb.
Ami a ne héz sé get il le ti, a Sán ta is ko -
la a ne he zebb, igé nye sebb szö veg.
Cer van tes csak annyi ban, hogy 17.
szá zad ele ji al ko tás, ré gi es a nyel ve,
emel lett a re gény nagy meg úju lá sát
köt het jük hoz zá. A Don Qui jo té ben
köl tö zött be a re gény a kül vi lág ból,
az ese mé nyek kül ső sé ges le írá sá ból
az em be ri lé lek be. És lett be lő le a mo -
dern re gény őse. Cor tá zar mun ká ja
más szem pont ból újí tás.

– A Cer van tes-kö tet ben van egy ér -
de kes meg jegy zés: „Győry Vil mos for -
dí tá sá nak rész le ges fel hasz ná lá sá -
val”. Ki volt ez a nagy sze rű em ber?

– A Don Qui jo tét nem én for dí tot -
tam ma gyar ra elő ször. 1873-ban az el -
ső, 1876-ban a má so dik ré szét for dí -
tot ta le Győry Vil mos evan gé li kus lel -
kész, aki hosszú ide ig szol gált Oros -
há zán, ké sőbb pe dig Bu da pes ten, a
De ák té ri temp lom ban. 1886-ban
ad ták ki a ver se it, majd az el be szé lé -
se it, há rom kö tet ben egy há zi be -
szé de it. Nyelv tu dá sa bá mu la tos volt:
la tin, gö rög, hé ber, né met, an gol,
svéd, dán, fran cia, olasz, por tu gál,
spa nyol… 

Os to ba ság lett vol na, ha sok re mek
le le mé nye csak azért ma rad el, mert
nem én ta lál tam ki. Győry olyan ki -
tű nő for dí tó volt, hogy né ha nem le -
het job bat ta lál ni egy-egy meg ol dá -
sá nál. Nagy alá zat tal és tisz te let tel át -
vet tem eze ket. 

Több mint száz év alatt ren ge teg
vál to zá son ment át a nyel vünk, a
szó kész le tünk, sőt nyelv szem lé le -
tünk. Győry Vil mos gaz dag éle te és
mun kál ko dá sa jó pél da ar ra, hogy
hány nagy sze rű em ber élt az el -
múlt szá za dok ban, de az idő fe le dés -
be von ta őket.

g Feny ve si Fé lix La jos

E VAN G É LI  KUS LEL K É SZ MUN K Á JÁ R A I S TÁ M A SZ KO D OT T

Cer van tes től az anya nyel vi őr já ra tig
Be szél ge tés Beny he Já nos mű for dí tó val, esszé is tá val

E ha sá bo kon már ta lál koz hat tak ol -
va só ink Pár kány Lász ló ku ta tó szor -
gal má nak ered mé nye i vel. Tér dep lő
Thá lia cí mű köny vé ből ez évi 5. szá -
munk ban rész le te ket idéz tünk, hogy
az ol va sók kö ze lebb ről is meg is mer -
ked hes se nek Ud va ros Bé la szín há zi
ren de ző vel és nagy mű vé vel, az Evan -
gé li um Szín ház zal.

A szer ző négy szí nész könyv után
(Tol nay Klá ri ról és Tu ray Idá ról ket -
tő-ket tő) új ar cát mu tat ja fel: az
esszé is tá ét. A szí vé hez kö zel ál ló két
szí nész nő ezúttal nem egyes szám
első személyben el hang zó val lo má -
sa it mondja el, ha nem sze mé lyes
vé le mé nyét, im már az esszé mű fa ji
tör vé nyei sze rint. 

Az elem ző-ku ta tó mű nem ez út tal
ma gá hoz öle li Spé ter Er zsé be tet is, a
kü lön le ges sor sú díj osz tó pénz mág -
nást, aki bár sze re tett vol na be jut ni
a mú zsák kert jé be, de csak a ka pu ig
ju tott el, jó na po kat sze rez ve a bent -
ről ki in te ge tő szín mű vé szek nek. Czi -
gány György zon go ra mű vész, ze ne -
esz té ta, rá di ós és te le ví zi ós sze mé lyi -
ség vi szont szün te le nül a mú zsák kö -
ze lé ben töl töt te nap ja it; az írás,
amely ró la szól, an nak bi zo nyí té ka,
hogy nem is ered mény te le nül. Egy
hosszabb írás raj zol ja meg Ch ru di nák
Ala jos arc ké pét is, azt fir tat va, hogy
a go nosz mé dia há bo rú mi ként zi lált
szét mű he lye ket, és mi ként tor zí tott
el ar co kat, ame lyek az irigy ség ho má -
lyá ból tűn tek elő. 

Ho gyan aján dé koz ta meg ih le tő
„mú zsa csók já val” Ba jor Gi zi Mé szöly
De zsőt, a ki vá ló köl tőt és mű for dí tót
– er ről is szá mot ad a könyv. A Tör -
té ne lem bo hóc kön tös ben cí mű esszé
a száz éves ma gyar ka ba ré fej lő dés tör -
té ne tét kí sé ri nyo mon. A ka ba la vi lá -
gát is „kör be jár ja” az egyik írás, ki -
emel ve az Is ten nek nem tet sző vo nu -
la tát. Mit csi nált Sis si, a bol dog ta lan
ki rály né Her ku les für dőn? Erre a kér -
dés re is vá la szol az egyik esszé.

Még szá mos írás (pél dá ul a Fe -
rencz Éva Ima, dal ban el be szél ve cí -
mű al bu má ról ké szült mél ta tás) te -

szi ér de kes sé a köny vet, de ta lán a
kö tet ben rit ka ság nak szá mí tó dra -
ma ti zá lás jelent het iga zi meg le pe tést
az ol va só nak.

Tor may Céc i le, a hu sza dik szá zad el -
ső har ma dá nak ki emel ke dő te het sé -

gű, ám mél tat la nul el fe le dett író ja, a
Nap ke let cí mű fo lyó irat szer kesz tő je
re gé nyek, no vel lák so ka sá gá val gaz da -
gí tot ta a ma gyar iro dal mat. Ki emel ke -
dik kö zü lük A ré gi ház cí mű csa lád re -
gény, amely a gya ra po dás, meg tar tás,
té koz lás há rom ge ne rá ci ós küz del mé -
vel is mer tet meg. Jel lem raj za és csil -
lo gó an szel le mes dia ló gus rend je csá -
bí tot ta a szer zőt ar ra, hogy a re gényt
szín pad ra ír ja. Ily mó don a kö tet be ke -
rült egy elő já ték, amely Tor may Cé cile
Buj do só könyvéből va ló, e já ték hoz kap -
cso ló dik A ré gi ház cse lek mé nye. A két
dra ma ti zált írás azt mu tat ja be, hogy
a pol gár ál tal te rem tett ér ték re ho gyan
te szi rá a ke zét a tör té ne lem min den -
ko ri in gyen élő ré te ge.

g – lp –

Pár kány Lász ló: Ba jor Gi zi csók ja.
Codex Print Kft., Budapest, 2009.
Ármegjelölés nélkül. Megvásárolható
a Klebelsberg Kunó Művelődési,
Kulturális és Művészeti Központban
(1028 Budapest, Templom u. 2–10.).

Ba jor Gi zi csók ja
Pár kány Lász ló esszé kö te te

Az 1920-as évek meg ha tá ro zó kul -
túr po li ti ku sa, több kor mány mi -
nisz te re, Kle bels berg Kunó em lé ké -
nek je gyé ben szer vez tek prog ra mo -
kat no vem ber má so dik he té ben
Pest hi deg kú ton, a ró la el ne ve zett
kul túr kú ri á ban. Csü tör tök dél után
en nek ke re té ben mu tat ták be Pár -
kány Lász ló leg újabb kö te tét is. A

szerző vá lo ga tott esszé in kí vül ebben
egy új don ság gal is ta lál koz hat az
ol va só: Tor may Céc i le A ré gi ház cí -
mű csa lád re gé nyé nek dra ma ti zált
vál to za tá val. Az Evan gé li kus Élet ben

is rend sze re sen pub li ká ló több kö te -
tes szer ző, új ság író, szí ni kri ti kus,
nyu gal ma zott dra ma turg, il let ve te -
le ví zi ós szer kesz tő négy nagy si ke rű
szí nész könyv után je lent ke zett a
Ba jor Gi zi csók ja cí mű kö tet tel. Az
1876 és 1937 kö zött élt író nő, Tor may
Céc i le csa lád re gé nyé ből írt szín pa -
di vál to zat kü lö nö sen ked ve ző fo gad -

ta tás ra ta lált Pest hi deg kú ton, hi -
szen a da ra bot 2010-ben szín pa dá -
ra is sze ret né ál lí ta ni a Kle bels berg
Kul túr kú ria.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Munkatársunk művét is méltatták

Hen ry Pur cell, Ge org Fried rich
Hän  del, Jo seph Haydn és Fe lix
Men  dels  sohn-Bart holdy em lé ké re
ren dezett hang ver senyt az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy-
 ház ze nei Tan szé ke. A zug lói evan-
 gé li kus temp lom ban no vem ber 16-
án tartott kon  cer ten  a tan szék ze-
 nei együt te sei, ta ná rai és ven dé ge -
ik  mű köd tek közre. A mű sort az
egy ház ze nei tan szék kán tor sza kos
hall ga tói állították össze.

Lukács Gabi felvételén Georg
Friedrich Händel Messiásából  ad elő
részletet Heim Mercedes (ének) és
Elek Szilvia (zongora).

Komolyzenei koncert a zuglói evangélikus templomban

A könyvbemutatón szót kapott a szerző, Párkány László is
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Ka va rog tak a gon do la tok a fe jem ben,
ami kor is mét a nap fény re ér tünk. Ki -
csit össze mo só dott a II. vi lág há bo rú
és az 56-os for ra da lom, az atom bun -
ker és a lég ol ta lom. Ké sőbb per sze
sze ren csé re le üle pe dett és ki tisz tult
min den.

Azt gon dol hat nánk, di va tos ret ró
han gu la tot kí ván tak te rem te ni a ki -
ál lí tás ter ve zői, de csa lód nunk kell. Ez
itt ma ga a va ló ság. Kö zel múl tunk is -
me rős esz kö zei, a teg na pok em lé kei
fo gad ják a lá to ga tót.

A tú ra egy rö vid film le ve tí té sé vel
kez dő dik, át te kin tést ad va a bu da vá -
ri Szik la kór ház ról. Meg tud hat juk,
hogy mi ért is egye dül ál ló ez a mú ze -
um Eu ró pá ban, de fel vá zol ják a múlt -
ját, tör té ne tét, sőt ki csit még a Ka dic
Ot to kár ál tal fel tárt, fel mért Vár -
bar lang ra is ki tér nek.

A tú ra ve ze tő ja va sol ja, hogy aki -
nél nincs pu ló ver vagy ka bát, az
pok ró cot ve het ma gá hoz, s meg -
kezd jük sé tán kat a ké nyel mes fo lyo -
són (14 fok a hő mér sék let). Elő ször
az egy ko ri Szik la kór há zat jár juk vé -
gig: ab lak ta lan be teg fel vé te li szo -
bát, kö tö zőt, kór ter met, mű tőt s
még meg annyi he lyi sé get, sze ren csés
gyó gyu lá sok és szo mo rú tra gé di ák
hely szí ne it. Va la mennyi kor hű en
hely re ál lít va, ki fo gás ta lan ál la pot ban
és ere de ti tár gyak kal be ren dez ve. S
hogy élet hű is le gyen, a hely zet nek
meg fe le lő en „vi sel ke dő”, szin te meg -
szó la ló vi asz bá buk kal be né pe sít ve.
Az ide gen ve ze tő len dü le tes, szak sze -

rű, ér de kes elő adá sá ból szin te min -
dent meg tud ha tunk egy-egy hely -
szín ről. Kik, mi kor, mi ként, mi re
hasz nál ták. Se sze ri, se szá ma a ko -
ro kon át íve lő ér de kes in for má ci ók -
nak, anek do ták nak, tör té ne tek nek.

Döb be net és cso dá lat tal ve gyes tisz -
te let vál to gat ja egy mást a lá to ga tó -
ban, ami kor az egy szer re két ope rá -
ció vég re haj tá sá ra al kal mas mű tő ben
meg ele ve ne dik előt te az or vo sok,
ápo lók küz del mes, ál do za tos mun -
ká ja, vagy ami kor el kép ze li, mi lyen
le he tett az élet ott, ahol hat száz fé -
rő hely en mint egy két ezer be te get, se -
be sül tet he lyez tek el.

Egé szen kü lön le ges él mény ott
sé tál ni, né ze lőd ni, ahol csak kar -
nyúj tás nyi múlt a hi deg há bo rús ké -
szü lő dés min den na pos va ló sá ga.

Ahol em ber éle tek szá za it men tet ték
meg, s a tár gyak, az esz kö zök nem
olya nok, mint ak kor vol tak, ha nem
azok. Ugyan azok. Ahol élet-ha lál

kér dé se volt a se gí tő kész ség, a tisz -
tes ség és a min den na pok gya kor la -
tá ba át ül te tett fe le ba rá ti sze re tet.
Föld  alat ti ka lan do zá sunk so rán rá -
érez he tünk egy ha di kór ház sa já tos
lég kö ré re is, hi szen fel-fel buk kan
egy gép pisz to lyos őr, majd át ha la -
dunk egy ka to nai hír köz lé si köz -
pon ton, sőt meg áll ha tunk az egy ko -
ri né met harc ál lás pont tér kép asz ta -
la mel lett, ahol ta lán épp azt a pil la -
na tot lát hat juk, ami kor ez rek sor sát
pe csételték meg – az ost rom gyű rű -
be zárt né met csa pa tok ki tö ré sé ről

Kór ház, gép te rem és at

b A szü le tés től a ha lá lig és to vább
– Kál vin 500. cím mel nyílt tár -
lat Bu da pes ten Kál vin Já nos
szü le té sé nek öt szá za dik év for -
du ló ja al kal má ból a haj da ni csá -
szá ri és ki rá lyi ud va ri fény ké -
pész, Mai Ma nó egy ko ri há zá -
ban mű kö dő ki ál lí tó he lyen.

Fe ke te And rás nak és Sze be ni And -
rás nak a Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um ban len cse vég re ka pott
élet ké pei mellett Túry Ger gely nek a
Bet hes da-kór ház ban ké szí tett meg -
rá zó fo tói is lát ha tók ab ban a kol lek -
ci ó ban, amely a re for má tus egy ház
tör té nel mi múlt ra vissza te kin tő, de
ma is meg ha tá ro zó in téz mé nye it
mutatja be – mű vé szi meg fo gal -
ma zás ban.

Amint a ki ál lí tás cí me is sej te ti, az
év szá za dos tár gyi em lé kek, temp lo -

mok be mu ta tá sán túl a tár lat ra fel -
kért fo tó mű vé szek a hit éle tet, a
gyü le ke ze tek ün nep- és hét köz nap -
ja it is do ku men tál ják. Sze be ni And -
rás pél dá ul meg örö kí tett ke resz te -

lőt, úr va cso rát, te -
me tést, lel kész -
szen te lést, nagy -
pén te ki és pün kös -
di is ten tisz te le tet,
de még a deb re ce -
ni bör tön ben is ké -
szül tek fel vé te lek
ige hir de tés köz ben.
Her nád Gé za a bu -
da hegy vi dé ki gyü -
le ke zet fi a tal tag ja -
i ról ké szí tett port -
ré kat, míg Bó csi
Krisz ti án egy ké szü lő könyv szá má -
ra örö kí tet te meg töb bek kö zött a
csó nak ala kú szat már cse kei fej fák
ké szí té sét, fel ál lí tá sát, va la mint ma -
gát a te me tőt.

László János fotói felülnézetből
mu tatnak be református épületeket.

A fo tók ha tá ron túl ra is el ka la u zol -
nak: Ben kő Im re Szé kely föl dön, Dál -
no kon (Dal nic), Dó zsa György szü lő -

fa lu já ban, Du dás Sza bolcs pedig a
Vaj da ság ma rok nyi re for má tu sa kö -
zött ké szí tett fel vé te le ket.

A ki ál lí tás egyik leg szebb ré sze a
kü lön te rem ben lát ha tó mű vé szi fo -

tó so ro zat, ame lyet Ha ris Lász ló a vi -
zso lyi Bib li á ról ké szí tett.

g Bo da Zsu zsa

A ki ál lí tás meg te kint he tő de cem ber 6-
ig min den hét köz nap 14–19 óra kö zött,
hét vé gén 11–19 óra kö zött a Bu da pest
VI., Nagy me ző u. 20. szám alatt. A tár -
lat ki egé szí té se ként út já ra in dult az

„…és Is ten le te kin tett” cí mű ván dor -
ki ál lí tás, amely Lász ló Já nos fo tog rá -
fus fel vé te le in ke resz tül je len tős, egy há -
zi és kul tu rá lis szem pont ból egy aránt
fon tos épü le tek lé gi fo tó it mu tat ja be.

Kál vin ma gyar kö ve tői –
fény ké pe ken

Fo tó ki ál lí tás a Mai Ma nó Ház ban
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H I R D E T É S

Az evan gé li kus köny ves bolt
ad ven ti nyit va tar tá sa

Az ad ven ti idő szak ban meg hosszab bí tott nyit va tar tás sal, ka -
rá cso nyi új don sá gok kal és ked vez mé nyek kel vár juk ked ves vá -
sár ló in kat Ül lői út 24. szám alat ti köny ves bol tunk ban.

No vem ber 30-tól de cem ber 23-ig nyitva: hét fő től pén te kig 9-től 18 órá -
ig. • No vem ber 28-án, szom baton 9-től 13 órá ig. • De cem ber 5-én, szom -
baton 9-től 16 órá ig a Ló nyay ut cai ke resz tény könyv vá sá ron kap ha tó ak
ki ad vá nya ink. • De cem ber 12-én, szom baton 9-től 13 órá ig. • De cem ber
19-én, szom baton 9-től 17 órá ig.

De cem ber 24-től zár va tar tunk. Nyi tás ja nu ár 18-án, hét főn.

Ad ven ti ze nés is ten tisz te le tet tar tunk az Al ber ti Evangélikus Egy ház -
köz ség ben no vem ber 29-én, me lyen fel szen tel jük fel újí tott or go nán -
kat. Az al kal mon Ma ros vá ri Pé ter or go na mű vész és a gyü le ke zet ének -
ka ra szol gál.

H I R D E T É S

Lá to ga tás a Sz

Bár a Je le né sek köny ve szem lé le te sen
le ír ja Jé zus új ra jö ve te lét, az em ber
most még „tü kör ál tal ho má lyo san

lát”, s ezért az ak tu á lis fel hí vás ra ér -
ke zett két száz hu szon egy al ko tás ból
a zsű ri ál tal ki ál lí tás ra ja va solt száz -
hu szon hét mű vön nem vé let le nül a
leg kü lön fé lébb mó don áb rá zol ták a
mű vé szek az utol só na po kat.

A műveken nem csak az al ko tók
saját stí lus je gyei mu tat koz nak meg, de
nyil ván a sza ba don vá lasz tott tech ni -
ka és mű faj is be fo lyá sol ta a té ma
meg je le ní té sét. A ter mek ben jól meg -
fér egy más mel lett pél dá ul a fa li kár -
pit és a tűz zo mánc, az olaj fest mény
és a pa pír mon tázs vagy épp a bronz -
szo bor és a fából készült alkotás.

S ho gy miként si ke rült ké pi leg is
meg for mál ni a té mát? Aki el lá to gat a
Kecs ke mé ti Kép tár ba, ta pasz tal ni
fog ja, hogy na gyon sok fé le kép pen. Ki
abszt rakt mó don, non fi gu rá li san,
más a re a lis ta áb rá zo lás mó dot al kal -

maz va gon dol kod tat ja el a né zőt. A
be ve ze tő ben em lí tett Szer di Gá bor-
al ko tás vagy a mel let te ta lál ha tó, El -

té vedt vá sár ló cí met vi se lő De á ki
Ta más-fest mény iga zi tük röt tart a
kö zön ség elé a hu mor ele me it is fel -
hasz nál va. Az utób bi ké pen egy be -
vá sár ló ko csit to ló nő né ze lő dik egy
ka ted rá lis ban, mint aki épp egy plá -
zá ból csöp pent a szá má ra is me ret len
hely re, mond juk va sár nap dél után.

Az ötö dik al ka lom mal meg ren de -
zett bi en ná le Kecs ke mét leg is mer -
tebb, leg ran go sabb kép ző- és ipar mű -
vé sze ti ki ál lí tásso ro za ta. El ső al ka -
lom mal, 2002-ben a szer ve zők a ke -
reszt re fe szí tést és a ke reszt szim bó -
lu mát vá lasz tot ták té má ul, 2005 ta -
va szán a Ge ne zis ős tör té ne ti ré szét,
a Te rem tés köny vé nek el ső ti zen egy
fe je ze tét, 2006-ban az ol tár volt a té -
ma, míg ta valy Krisz tus pél dá za ta it
je le nít het ték meg a pá lyá zók.

g B. Zs.

„Rög tön jö vök”
V. kor társ ke resz tény iko nog rá fi ai bi en ná le

a Cif ra pa lo tá ban
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Haris László: A vizsolyi Biblia (2009)

b Ha tal mas fes tett ke resz ten egy szög re akasz tott tö vis ko szo rú, a ke -
reszt egyik víz szin tes szá rán egy má sik szö gön egy fe hér, ki csit vé -
res ken dő, míg a má sik szá rán egy kis táb la lóg: „Rög tön jö vök”. Ok -
tó ber 30-án nyílt és jö vő év már ci us 7-ig lá to gat ha tó Kecs ke mé ten,
a Cif ra pa lo tá ban az V. kor társ ke resz tény iko nog rá fi ai bi en ná le, amely -
nek ez al ka lom mal az apo ka lip szis a té má ja.

Benkő Imre: Imaház. Dálnok, Erdély (1994)
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dön töt tek. Vé gül meg ér ke zünk ab ba
a – nem rég fel ava tott – he lyi ség be,
amely A há bo rús or vos lás esz kö zei
1944–1980 cí mű or vo si mű szer tör té -
ne ti be mu ta tó nak ad ott hont.

Utunk má so dik ré szé ben elő ször az
in téz mény vil la mos ener gia-el lá tá sát
szol gá ló gé pek kö zött ha la dunk el.
Mint az egész in téz mény ben min den,
itt is gon dos ke zek mun ká ját di csé ri,
hogy az áram fej lesz tők mind a mai na -
pig üzem ké pe sek. A gép te rem után a
víz el lá tó bá zis be ren de zé se i hez ér ke -
zünk. Utunk so rán szám ta lan szor
lát hat juk, hall hat juk, hogy mennyi le -
le ménnyel, ügyes ség gel ol dot ták meg
en nek a kis föld  alat ti bi ro da lom nak
az üze mel te té sét a mun ká ju kat szív -
vel-lé lek kel vég ző szak em be rek.

Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban,
mint kö vet ke ző ál lo má sunk, a le ve -
gő el lá tást, tisz tí tást vég ző gép te rem.
Ahol a be ren de zé sek a leg cse ké -
lyebb gyá ri al kat rész-után pót lás nél -
kül is olyan ép ség ben ma rad tak meg,
hogy mind a mai na pig – zá rás után
– na pon ta be in dít ják őket. Köz ben
már át ér tünk az egy ko ri atom bun ker
lé te sít mé nye i be. Meg tud hat juk, hogy
a hi deg há bo rú éve i ben ho gyan ter -
vez ték el a po li ti ka ak ko ri urai a la -
kos ság – ide be ju tó cse kély ré szé nek
– túl élé sét. Meg néz het jük, ho gyan
kel lett vol na men te sí te ni a be me ne -
kü lő em be re ket, mi lyen esz kö zök
áll tak ren del ke zés re az úgy ne ve zett
lég ol tal mi osz ta go sok ré szé re a su gár -
szennye zés és a kör nye zet ál la po tá -
nak mé ré sé re. Még be le gon dol ni is
bor zal mas, amit az óta – olyan szo -

mo rú ese mé nyek, mint pél dá ul Cser -
no bil kap csán – már tu dunk: nem
lett vol na ele gen dő há rom hétig vé -
dett he lyen tar tóz ko dni – aho gyan
ak ko ri ban kép zel ték, ter vez ték – a
túl élés hez. Más kor meg mo soly ra
kész te tő a dik ta tú ra szi go rú an tit ko -
san ke zelt lé te sít mé nyé nek fenn tar -
tá sá val meg bí zot tak le le mé nyes sé ge
és na iv sá ga.

Meg osz la nak a vé le mé nyek, hogy
ki nek ér de mes és hány éves kor tól
sza bad meg lá to gat ni a Szik la kór há -
zat. A mi cso por tunk ban volt idős is,
gyer mek is, de sen kit nem vi sel tek
meg a lá tot tak, vi szont va la mennyi -
en ér dek lőd ve cso dál koz tak rá a kü -
lön le ges él mény re.

A mint egy egy órás tú rát csak ve -
ze tő vel le het meg ten ni. Az út vo nal
min den hol jól ki van építve, ké -
nyel me sen jár ha tó, a szint kü lönb ség
sem je len tős, csu pán né hány lép cső -
fo kot kell le küz de ni. A tú rák min den
egész órá ban in dul nak. Nyit va:
kedd től va sár na pig dél előtt tíz től es -
te hét órá ig. Cso por tok nak ér de mes
elő re be je lent kez ni, mi vel így a mú -
ze um mun ka tár sai fel ké szül het nek
a fo ga dá suk ra, és ezt a be lé pő árá -
ban vi szo noz zák. In for má ci ó hoz a
www.szik la kor haz.hu hon la pon vagy
a 30/689-8775 te le fon szá mon le het
jut ni. A be lé pő saj nos nem ol csó, de
a csa lá dok nak, nyug dí ja sok nak,
gyer me kek nek biz to sí ta nak ked -
vez ményt.

g Gyar ma ti Gá bor

panoráma

tom bun ker a föld alatt

Nem messze a nagy enye di vár temp -
lom tól, a To roc kó fe lé ve ze tő úton
fek szik a re for má tus te me tő. Ti pi ku -
san er dé lyi sír kert: né hány sír fel ke -
re sé se fel ér egy ki adós hegy má szás -
sal. Fő leg, ha több év szá za da el halt
ele in k síremlékét látogatjuk meg,
aki ket va la mi ért – ta lán
az ak kor több ször meg -
ára dó fo lyó tól is véd ve – a
domb te te jén he lyez tek
örök nyu ga lom ra.

Ott ala kí tot ták ki a
nagy enye di Beth len Gá -
bor Re for má tus Kol lé gi -
um ta ná ra i nak par cel lá ját
is, amely, úgy tű nik, a ma -
gyar nyelv te rü le ten az
egyet len érin tet len ta ná ri
sír kert ként ma radt fent,
hi szen nem te met kez tek
rá, mint pél dá ul Ko lozs vá -
ron a Há zson gár di te me tő -
ben. Az el múlt két év szá -
zad azon ban erő tel je sen
raj ta hagy ta a nyo mát a
sír kö ve ken, rá adá sul a gaz
is min dent be nőtt. 

A nagy enye di Dr. Szász
Pál Egye sü let ve ze tő sé ge
el ha tá roz ta, hogy res ta u rál -
ja a sí ro kat, és vissza ad ja
őket az em lé ke zet nek, mert
aki nem tisz te li az őse it, az mél tó a
pusz tu lás ra. Így Kiss Zol tán se gít sé -
gé vel – aki a ko lozs vá ri Há zson gár -
di te me tő sír ja i nak res ta u rá lá sát is
vég zi – most négy sírt si ke rült hely -
re ál lí ta ni. A há rom egy ko ri ta nárt,
aki nek sír em lé két meg tisz tí tot ták,
Rácz Le ven te, a Dr. Szász Pál Egye sü -
let el nö ke mél tat ta a re for má ció em -
lék nap ján ren de zett ün nep sé gen.

Kö te les Sá mu el (1770–1831) 1818-
ban fog lal ta el a kol lé gi um böl csé sze -
ti tan szé két. Őt te kint het jük a ma gyar
fi lo zó fi ai szak szó kincs meg te rem -
tő jé nek. 1830-ban meg vá lasz tot ták a

Ma gyar Tu dós Tár sa ság ren des tag -
já vá. Di ák jai ra jong tak ér te, ha lá la
után köz ada ko zás ból emel ték sír -
em lé két, ame lyen a kö vet ke ző fel irat
áll: „Em lé ke ze té re, hogy szív ből tisz -
tel ték / Há lás ta nít vá nyi könnyek
közt emel ték”.

Vaj na An tal (1804–1876) 1844-től
az újon nan fel ál lí tott pe da gó gi ai tan -
szék ve ze tő je volt. Az 1849-es pusz -
tu lás után In c ze Dá ni el lel vál lal ták a
kol lé gi um új já épí té sét, az ok ta tás
tel jes ver ti ku má nak vissza ál lí tá sát.

Ka sza Dá ni el (1822–1873) 1855-től
ter mé szet tu do má nyo kat ok ta tott,
majd fel ügye lői te en dő ket lá tott el.
Rek tor pro fesszor ként a kol lé gi um
gaz da sá gi ügye i nek meg szer ve ző je és
fel len dí tő je volt.

A ne gye dik sír a ta ná ri par cel la szé -
lén ta lál ha tó, és mond hat ni ki lóg a
sor ból. Nem cso da, hi szen Im reh

Mik lós né Bo do la Klá ra gazd asszony
volt. An nál töb bet, mint amit a sír fel -
irat el árul, a hely tör té né szek sem
tud tak ró la ki de rí te ni. Így hát a res ta -
u rá lást leg in kább a sír em lék kul túr tör -
té ne ti ér té ke, valamint egye di for má -
ja és pre cíz dom bor mű ve mi at ti mű -

vé sze ti ér té ke tet te in do -
kolt tá, rá adá sul az ál la po ta
sür get te a ja ví tá so kat. 

A res ta u rá lá si mun ká kat
a ma gyar ál lam is tá mo gat -
ta – amint Szi lá gyi Má tyás
ko lozs vá ri fő kon zul el -
mond ta –, mert az er dé lyi
örök ség em lék he lye i nek
meg őr zé sét az anya or szág -
nak is se gí te nie kell. A kü -
lön bö ző tá mo ga tá so kon
túl me nő en sok kal fon to -
sabb az a tény, hogy a szór -
vány vi dék össze fo gott, és
együt tes erő vel igyek szik
em lé ke it ápol ni, il let ve az
if jabb nem ze dé ket is be -
von ni az ér ték men tés be. 

A te me tő ren de zé se
nem áll meg a négy sír
res ta u rá lá sá nál. A mun ka
to vább fo lyik. Las san ta lán
azok nak az evan gé li kus
elő dök nek a sír jai is ki ke -
rül nek a vad bo ros tyán alól,

akik ott ta ní tot tak vagy ta nul tak az
el múlt év szá za dok ban. Hi szen a hét -
fa lu si csán gó evan gé li kus ság – ha
nem akart a bras sói szász Hon te rus-
gim ná zi um ban ta nul ni – leg in kább
a nagy enye di re for má tus kol lé gi u mot
vá lasz tot ta. De itt ké pez ték az evan -
gé li kus lel ké szeket is, ami kor a má -
so dik vi lág há bo rú ban a dél-er dé lyi
evan gé li ku so kat ha tár zár ta el a ko -
lozs vá ri teo ló gi á tól. A nagy enye di re -
for má tus te me tő te hát ré sze az egye -
te mes ma gyar em lé ke zet nek, kul túr -
tör té ne tünk egyik je len tős ál lo má sa.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Sír res ta u rá lás Nagy enye den

zik la kór ház ban

Ezt az ér zést már is me rem. Me gyek a kór há zi fo lyo són, és azt kér de zem ma -
gam tól, mit ke re sek most itt, eb ben az al kal mat lan idő ben. Be lül meg egy
hang fo lya ma to san azt ál lít ja, hogy ide kell jön nöm.

A kór te rem előtt a fo lyo són em be rek áll nak. Jöt töm re föl néz min den ki,
a cso port ból va la ki a nya kam ba bo rul: „De jó, hogy itt vagy!” Nem gon dol -
tuk vol na, hogy ilyen hir te len ide ju tunk…

Oda benn And rás a leg utol só küz del mét vív ja. Hosszú hó na pok re mény -
ke dő, el ke se re dő, min den erőt da co san csa ta sor ba ál lí tó játsz mái si mul nak
el ben ne nem so ká ra. Ami kor ágya mel lett ül ve hall gat tam, sok szor ju tot tak
eszem be Ne mes Nagy Ág nes so rai: „Nem aka rok meg hal ni, nem, / éve im bár -
hogy so ka sod nak, / s ke se rű jén is a na pok nak / újabb na pok ra éhe zem.”

Le gyen meg Is ten aka ra ta – mond ta rend sze rint, de nem le he tett ve le be -
szél ni ar ról a le he tő ség ről, hogy mi lesz, ha még sem gyó gyul meg. Ilyen kor
min dig más ra te rel te a szót. Ha tá ro zot tan, el lent mon dást nem tűr ve. Né hány
nap ja annyit mon dott: meg be szél te Is ten nel, hogy meg éri még a ta vaszt. Az
or vo sa már he tek óta mon do gat ta a fe le sé gé nek, pusz tán az a tény is hi he -
tet len, hogy még min dig él… And rás nak kel lett va la mi ért ez az idő, s kel -
lett va la mi ért ez a játsz ma, hogy nem mond tuk ki, ami ről tu do má sunk volt.

Most már meg kell küz de ni min den lé leg zet vé te lért. Jól mond ja a gö rög szó:
agó nia, harc ez a leg ja vá ból. Az ön tu dat lan ság ból új ra meg új ra a fáj da lom ránt -
ja ki: „Fáj” – mond ja új ra meg új ra össze rán du ló arc cal. Úgy tű nik, már nem
so kat ér a na pok kal ez előtt be ál lí tott fáj da lom csil la pí tó. Igen, le het, mond ja
a nő vér, de a fő or vos uta sí tá sa nél kül nem vál toz tat hat az ada go lá son.

Olyan büsz ke han gú cik ke ket ol vas tam a kor sze rű fáj da lom csil la pí tás ról.
Az új gyógy sze rek ről, ame lyek ha té ko nyan csil la pít ják a fáj dal mat, s ame -
lyek mel lett vi szony lag tisz ta ma rad a tu dat.

– El le het ne ér ni va la hogy a fő or vos urat? – kér de zem.
– Nem, saj nos. Kül föl dön van, a jö vő hé ten jön ha za.
– A jö vő hé ten? – Össze ha ra pom a szám.
And rás han go san nyög. Na gyon fe gyel me zett em ber egyéb ként. Ha tal mas

fi zi kai ere jé nek min den mor zsá ját össze szed ve igye kez ne mi nél csen de sebb
len ni. Edit, a fe le sé ge ott ül a fe jé nél, hal kan be szél hoz zá: bíz za ma gát az is -
te ni sze re tet re, ne fél jen el in dul ni, ha úgy lát ja.

Kör ben meg fog juk egy más ke zét, ahogy már jó né hány szor, és együtt imád -
ko zunk. A Mi atyánk is me rős sza vai ki csit vissza hoz zák And rást kö zénk, a
szá ja moz gá sán lát juk, hogy ve lünk mond ja ő is.

Edi tet nem ér te vá rat la nul ez a hely zet. Az or vo si vé le mény is me re té ben
már he tek óta szá mí tott ar ra, hogy bú csúz kod ni kell ha ma ro san, s most na -
gyon erő sen és nyu god tan igyek szik helyt áll ni ezek ben az órák ban.

Min den lel ki fáj da lom mel lett még a szo ron gás sal is meg kell küz de nie,
hi szen öt óra múlt, az osz tályt pe dig min den lá to ga tó nak el kell hagy nia es -
te nyolc kor. Ta lán ak kor őt is el kül dik majd. Az aj tót be zár ják. Kulccsal. Ez
köz tu dott min den lá to ga tó szá má ra, ki is ír ták a be já ra ti aj tó ra jó nagy be -
tűk kel. Ért he tő. Fon tos a be te gek éj sza kai nyu gal ma, no meg az il le ték te len
be to la ko dók el len is vé de nek a be zárt aj tók.

– De biz to san nem vo nat ko zik ez min den ki re min den hely zet ben – mon -
dom a nő vér szo bá ban. – Pél dá ul most, ami kor már le het, hogy nem éri meg
a be teg a reg gelt. Nyil ván itt ma rad hat va la ki mel let te.

– Ter mé sze te sen nem – mond ja a nő vér. – Nem szeg he tem meg a sza bályt
– mond ja las san, ta gol tan, hogy meg ért sem vég re. De nem aka rom meg ér -
te ni. Olyan ke ve set te he tünk egy má sért az utol só úton. Még is, ez a ke vés na -
gyon sok. A leg több. El kí sér het jük a má si kat a ka pu ig, fog hat juk a ke zét, a
je len lé tünk kel is érez tet het jük a sze re te tün ket.

– Biz to san ön sem sze ret ne egye dül meg hal ni. 
Ezt le het, hogy nem kel lett vol na mon da nom? Ta lán túl drá ma i nak vagy

ha tás va dász nak tű nik a mon dat, ahogy pró bá lom al kal maz ni az esz köz tá -
ra mat. Hát ha meg tu dom ér tet ni ve le va la hogy… Nem hi szem el, hogy nem
si ke rül. A nő vér fel ve ti a fe jét, éle sen a sze mem be néz. Rend kí vü li en ge délyt
a fő or vos ad hat. Aki most – mint tud juk – el ér he tet len.

– Saj ná lom – mond ja szé pen ar ti ku lál va a nő vér.
Ennyit tud ten ni egy éj sza kás nő vér egy hal dok ló ért?! Hogy saj nál ja?! Ezt

már nem kér de zem meg han go san. Ki for du lok a nő vér szo bá ból.
Ta ka ré kos kod ni kell a fáj da lom csil la pí tó val, min den adag gal szi go rú an el

kell szá mol ni, sem mi lyen mér té kű pa zar lás nem meg en ged he tő. Ezt meg -
ér tem. Bár ezt is ne he zen. De ta ka ré kos kod ni az em ber ség gel?! A kö nyö rü -
let tel?! A ru gal mas ság gal?!

A fo lyo són azt mon dom Edit nek, hogy úgy ér zem, And rás biz to san meg -
éri a reg gelt, men jen majd ha za nyu god tan. A kő koc ká kat né zem, míg ke -
gye sen ha zu dok. S be lül egy imád ság fo gal ma zó dik meg: „Add, Uram, hogy
nyol cig meg hal jon! Add, hogy együtt tud ja nak len ni az utol só pil la na tig!”

Ott hon es te fél nyolc kor meg szó lal a te le fon. A ki jel ző And rás  szá mát mu -
tat ja. Edit az. And rás fél nyolc előtt két perc cel el ment. Meg gyúj tok egy mé csest.

Az imád ság meg hall gat ta tott. And rás vé gig érez het te hoz zá tar to zói sze -
re te tét. Edit a pár ja mel lett le he tett az utol só lé leg zet vé te lig, és ez a tu dat majd
se gít sé get je lent ne ki a gyász fel dol go zá sá ban. A nő vér nek nem kel lett koc -
káz tat nia az ál lá sát ext ra adag fáj da lom csil la pí tó val vagy az elő írá sok meg sze -
gé sé vel, a fő or vos büsz ke le het mun ka tár sai sza bály kö ve tő ma ga tar tá sá ra. 

Be le te lik va la mennyi idő be, amíg fel dol go zom ezt a ha lált, ezt az agó ni át. S
nem a ha lál szük ség sze rű té nye mi att. Több ha lál ta nú ja vol tam már; tu dom,
mi lyen az, ami kor a meg bé ké lést kö ve tő en érez he tő kö zel ség be jön egy má sik
vi lág. Nem meg in gat ták, ha nem meg erő sí tet ték a hi te met ezek a tör té né sek.

Az em be ri di men zi ó ban meg élt ér zé ket len ség szo mo rít el és éb reszt ben -
nem te he tet len dü höt.

Ol vas tam va la hol: ha töb bet sze ret nénk tud ni a tár sa da lom ról, amely ben
élünk, fi gyel jük meg, ho gyan bá nik a ki szol gál ta tot tak kal. Azok kal, akik nek
va la mi mi att nem áll mód juk ban ki áll ni az ér de ke i kért. A tár sa da lom pe re mén
élők kel. Haj lék ta la nok kal, fo gya té ko sok kal. Az élet be ér ke zők kel és az élet ből
tá vo zók kal: a szü le tők kel és a meg ha lók kal. Még min dig tö ret le nül hi szem, hogy
az em ber ség, az egy más ra fi gye lés, a ta pin tat nem pénz függ vé nye. A leg ne -
he zebb anya gi hely zet ben, a leg mé lyebb gaz da sá gi vál ság ban is bán ha tunk egy -
más sal em ber hez mél tó an. „Amit te hát sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek
cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve lük…” – mond ta egy szer Va la ki.

Én pél dá ul nem aka rok egye dül meg hal ni.
g Ba logh Éva kór ház lel kész

Rek vi em
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Ud va ros Bé la ta ná ra és ké sőb bi ba -
rát ja, Sík Sán dor egy tá vo li meg kö -
ze lí té sű Tra gé dia-elem zé sé ben ír ta:
„A tu do má nyos el mé le tek szá za do -
kon ke resz tül pró bál tak az esz té ti kai
je len ség, a mű al ko tás mi vol tá hoz
fér kőz ni. Úgy tet szik ne kem, hogy a
nagy esz té ti kai rend sze rek töb bé-
ke vés bé mind meg ta lál tak va la mit az
esz té ti kum, a mű al ko tás mi vol tá -
ból. Kor lát ja va la mennyi nek csak
az, ami Lu ci fer tör té net lá tá sáé Az
em ber tra gé di á já ban: nem ad hat -
nak mást, mint mi lé nye gük; egy
szem pont ból né zik a vizs gált je len -
sé get, egyet len is mert – más hon nan
is mert – szem pont ból. Mint hogy
pe dig az esz té ti kum, a mű al ko tás
más, mint más je len sé gek, egy ilyen
más hon nan me rí tett szem pont csak
a fe lé je for dult ol da lát, a ve le ro kon
ré szét vi lá gít hat ja meg, nem az egé -
szet. Így az után, bár mind iga zat
mon da nak, va la mennyi en együtt
sem ad hat ják a mű re vo nat ko zó
egész igaz sá got.”

A tö ké le tes ki in du lá si pon tot
ugyan Ud va ros sem lel te meg, de a
mű ál tal fel kí nált le he tő sé gek op ti -
má lis vál to za tát ra gad ta meg. A csá -
bí tá sok ren ge te gé ben a fel mu ta tók
kö zött ott ta lál ta Pa u lay Edét, a
drá mai köl te mény szín pa di fel fe de -
ző jét, ké sőbb He ve si Sán dort, Né -
meth An talt és Hor váth Ár pá dot,
majd azo kat – kül föl di e ket is –,
akik sa ját íz lé sük, fi lo zó fi ai né ző -
pont juk alap ján ren dez ték meg a
nagy for má tu mú mű vet. 

A Tra gé dia azon ke vés mű vek
egyi ke, ame lyek szá mos ér tel me zé -
si esélyt kí nál nak a ren de ző szá má -
ra. Aki a kö zép ko ri mo ra li tá sok kal
ro kon mű faj nak vé li, az a mű misz -
té ri u mát ra gad ja meg, aki a szín pa -
don még so ha meg nem je le ní tett
cso da ele mek kö zött tal lóz, az a kö -
zön ség káp ráz ta tó ele me ket mu tat ja
föl, s aki a tör té net fi lo zó fi ai és er köl -
csi pél dá za to kat ré sze sí ti előny ben,
az a drá mai köl te mény böl cse le ti
kom po nen se it fa vo ri zál ja.

A ma dá chi mű „haj lít ha tó” a be -
mu ta tás ko rá hoz és szín te ré hez. Pa -
u la yék még a 48-as for ra da lom és
sza bad ság harc utá ni ön kény lég kö ré -
hez nyúl hat tak vissza, a 20. szá za di
mű vé szek leg jobb jai „sza vak ba kom -
po nált nagy mi se ként” ce leb rál ták a
mű vet, an nak el le né re, hogy Lu kács
György egyik ta nul má nyá ban a 19.
szá za di ma gyar sors kö zép sze rű áb -
rá zo ló ja ként aposzt ro fál ta Ma dách
Tra gé di á ját, fel erő sít ve a mű lé nye -
gét nem ér tő, pesszi mis tá zó kó rus
hang ját. Ami pe dig a szín te ret il le ti,
nem csak a kon cep ció, oly kor a ren -
del ke zés re ál ló lét szám is ka ma ra -
szín há zi meg ol dás ra ösz tö nöz te a be -
mu ta tás ra vál lal ko zó tár su la to kat.

* * *

Az em ber tra gé di á ja – elem zői kö zül
töb ben is ál lít ják – hí ján van a ka tar -
zis nak. E tév hit ar ra ösz tön zött szá -
mos ön meg va ló sí tó ren de zőt, hogy
sza bad pré dá nak te kint se a bo nyo lult
ma dá chi szö ve get, a gon do san meg -
épí tett böl cse le ti pi ra mist, Is ten és
em ber hit re, bi za lom ra épült kap cso -
la tát. Ezek az „újí tók” fe szé lye ző nek
tart ják a ka tar ti kus hely ze te ket és
moz za na to kat, lom tár ba kül dik a
hu má nus ér té ke ket.

A Tra gé dia vi rá gos kert jé ben –
ahol száz vi rág is te rem – Ud va ros
Bé la meg lel te az egyik leg szeb bet. Vá -
lasz tá sát ek kép pen in do kol ta: „A mi
szá munk ra mi ről szól Az em ber tra -
gé di á ja? Az em ber éde ni bol dog sá -
gá ban el sza kad az Úr tól. Az élet ér -
tel mét ke re si, az el ve szett bol dog sá -
got; az »is te ni« ígé ret tel szé dí tő Kí -
sér tő ke zét fog va tán to rog vé gig az
éle ten, s a bu kás hoz ér. Össze tört sé -

gé ben az Úr ke gyel mé be ve szi vissza.
Elő adá sunk ta nul sá ga: örök két ke dés
és re mény kö zött az em be ri ség csak
az Is ten ke gyel mé ben bíz va ta lál ja
meg az Élet ér tel mét, ér té két és
szép sé gét!”

E gon do lat je gyé ben Ud va ros a
Tra gé dia zá ró je le ne tét Mi che lan ge -
lo Ádám te rem té se cí mű fres kó já nak

ih le té sé ben kom po nál ja meg. A Bán -
ffy György ala kí tot ta Úr egy emel vény
ma ga sá ból mu ta tóuj ját, majd ke zét
nyújt ja Ádám fe lé, aki há lá san szo rít -
ja meg Te rem tő je ke zét, ami ért
vissza fo gad ta őt ke gyel mé be. Az élő
Is ten le szál lott az em ber hez ez út tal
is, mint az el ső szín ben. E ren de zői
le le mény – aka rat? – vissza ál lí tot ta
örö ké be a ma dá chi is ten fel fo gást;
nem a fest mé nyek áb rá zol ta Úr hang -
ja menny dö rög a mennyek ből, ha -
nem a va ló sá gos Is ten szól a te rem -
tett em ber hez.

E re mek el gon do lá son kí vül még
mi az új Ud va ros ren de zé sé ben? Egy -
sze rű en szól va: a ré gi-új. A klasszi kus
ér té kek tisz te le te, a ma dá chi gon do -
la tok gon dos daj ká lá sa, a lát vány és fi -
lo zó fia egyen súly ban tar tá sa, az ar -
cha iz mu sok ta pin ta tos ke ze lé se, a
szük sé ges rö vi dí té sek dra ma tur gi a i -
lag meg fon tolt or vos lá sa s min de nek -
előtt a sa já tos hap py end.

Ki mond ha tó te hát, hogy Ud va ros
Bé la, aki kö zel húsz esz ten de je nyit
te ret több sé gé ben ma gyar drá mák -
nak az Evan gé li um Szín ház pó di u -
mán, nem cir ku szi mu tat vá nyok ra
haj la mos skan da lum ren de ző, ha -
nem a rend ren de ző je. S ahogy Má -
rai ta nít ja: min den mö gött a Gond -
vi se lés van; Ud va ros nak ez szín pa di
ars po e ti cá ja és em be ri hi te. A rend
tisz te le te vé gig vo nul szí nész ve ze té -
sén, dísz let- és jel mez vá lasz tá sán. 

Ha a Tra gé dia ti zen öt szí né nek
szce ní ro zá sa a jel leg te len szín pa di
füg gö nyök höz ha son lít, az a far mer -
nad rá go sok szín pa da. Ha tör té nel mi
ké pes köny vek mí ves lap jai ele ve -
ned nek meg, az ope rett-Tra gé dia. 

Hú ros An na Má ria dísz le tei kor ér -
zé ke nyek, szce ni ka i lag öt le te sek; egy
lép csős emel vény egy szer az Úr tró -
nu sa, más kor a fá ra óé, de ezen az
emel vé nyen ágál Dan ton, in nen kém -
le li az eget Kep ler, e pul pi to son ha jol
lom bik jai fö lé a fa lansz ter tu dó sa is,
ezen a ma gas sá gon ta lál ja meg az űrt
Ádám. (Még a ha lál tánc is itt esik meg,
a sír gö dör be – Évát ki vé ve – fent ről
lép ked nek le fe lé a ha lál ra szán tak.)

A jel mez vál tá sok is öt le te sek; van
egy alap kön tös, kan tus, kö peny stb.,
s a szí nész, mond juk a pá ri zsi je le net -
ben, de re ká ra si mu ló fran cia tri ko lór -
ral „iga zít ja” alap jel me zét a hely hez és
a szín cse lek mé nyé hez.

* * *

Az Úr „em be ri gesz tu sa i ról” már
szól tunk. Ami kor a füg göny fel megy,

Bán ffy György ar cán elé ge dett ség
tük rö ző dik. Hang ja hu má nus, még
tó nu sá ban sem ha son lít a ha gyo -
má nyos, a szín fa lak mö gül ér ke ző,
szi go rú hang ra, ami kor elé ge det ten,
mint a mun ká já ra büsz ke mes ter em -
ber tu dat ja a je len lé vők kel: „Be van
fe jez ve a nagy mű, igen. / A gép fo -
rog, az al ko tó pi hen.” S a ma gas ban

lé vő trón szé ken, mint egy fá radt,
ám mun ká já ra büsz ke öreg em ber a
ka ros szé ké ben, kar ját le ejt ve va ló ban
pi hen Bán ffy György. A fő an gya lok
dics him nu sza it is szin te egy ked vű en
fo gad ja, a szer tar tás ré sze ként. 

Hang ja ak kor ke mé nye dik meg,
ami kor Lu ci fer szenv te len le zser -
ség gel (amo lyan „is mer jük a szö ve -
get” arc ki fe je zés sel) hall gat ja a ho -
zsan ná zást. E pil la nat ban a te rem tés
ja va i nak „osz toz ko dói” ki lép nek a
mennyei ke ret ből; két hiú em ber
im már „ci vil” hang nem ben ra gasz ko -
dik „osz tály ré szé hez.” Ami kor a zse -
ni á lis és utá noz ha tat lan Bán ffy
György ala kí tot ta Úr ki mé ri Lu ci fer
va gyo nát, az ör dög el jö ven dő bu ká -
sát iro ni kus szem vil la nás sal pró fé tál -
ja. A drá ma zá ró té te lé ben, ami dőn
Lu ci fer be vall ja ku dar cát („Mi ért is
kezd tem em ber rel na gyot”), az Úr
nem di a dal mas ko dik; lá za dó tár sá nak
ki oszt ja va gyo nát, meg je lö li he lyét és
„hi deg tu dá sá nak, dő re ta ga dá sá -
nak” sze re pét az em be ri ség te rep asz -
ta lán. A ke gyel mé be vissza fo ga dott
Ádám nak pe dig fen ség gel és atyai

moz du lat tal (er re hi te le sen csak Bán -
ffy György ké pes) nyújt ja a ke zét; e
gesz tus sal meg pe csé te lő dik az égi és
em be ri szö vet ség. Ez az epi zód az
elő adás leg fel eme lőbb pil la na ta.

* * *

Az ér tel me zés tág me ze jén kon ven -
ci ók és hang sú lyok is ki ala kul tak;
Ádá mé vagy Lu ci fe ré a fő sze rep?
(Lát ha tó volt egy olyan bi zony ta lan
pró bál ko zás is, amely Évát, az örök
nőt so rol ta az él re.) Az el sőbb sé get
ál ta lá ban a kon cep ció, a karaktert
meg for má ló szí nész al ka ta dön ti el.

Ud va ros Bé la a ma dá chi fi lo zó fia
ter hét Lé nárt Lász ló vál lá ra he lyez -
te, mert úgy vél te, a Lé nárt-Ádám az
em be ri ség sor sát, jö vő jét sal lang -
men tes szí né szi esz kö zök kel ké pes
meg je le ní te ni. 

Nem té ve dett. A bib li ai szí nek és
a tör té nel mi he lyek, cse lek mé nyek
Ádám já nak alak vál to zá sa it Lé nárt
Lász ló hu má nus esz kö zök kel kí nál -
ta fel kö zön sé gé nek. Egy sze rűb ben
fo gal maz va, tar tóz ko dott a „sú lyos”
Ádám-ka rak te rek meg szo kott dek la -
má lá sá tól, küz dé se it, ku dar ca it gyer -
me ki na iv ság gal je le ní tet te meg.

A he ves és ma kacs igaz ság ke re sés,
az em be ri ség bol do gu lá sá ért ki fej tett
fá ra do zás, a bal si ke rek „le nyo ma -
tai” rend kí vül meg nye rő szí né szi
effek tu sok kal tör nek fel szín re Lé -
nártnál. El is me rés sel ju tal maz ha tó a
csa lád és tu laj don, mint „a vi lág ket -
tős moz ga tó ja” egyi ké nek, a tu laj don
szer zé sé nek mód jai fe lett ér zett csa -
ló dott sá gá nak szí né szi meg élé se.
Ide ade fi cit je i nek szám ba vé te le és az
eb ből le ve ze tett ke se rű sé ge és cse lek -
vé si ter ve meg győ ző. Ám az Úr jó sá -
ga és Éva – ki nek szí ve alatt már ott
a jö vő – asszo nyi hí vá sa rá éb resz ti a
ha za és a csa lád fo gal má nak tor zí tat -
lan tisz te le té re s az Is ten ál tal irá nyí -
tott vi lág tör vé nye i nek el fo ga dá sá ra.

* * *

Lu ci fer sze mé lye iga zi ta lány. Ha
pol cá ról le eme li a ren de ző a Tra gé -
di át, dön te nie kell, mi kap ja a hang -
súlyt: Lu ci fer a bosszú ál ló an gyal, aki
az em ber rel szö vet ke zik a Te rem tő
el len, vagy az Is ten te rem tet te tö ké -
let len em ber? Az utób bi nál a „bi zo -
nyí tá si el já rás” gyá szos ered ménnyel
zá rul hat, ha fi gyel met le nül ol vas sa (és
ját szat ja el) a mű vet. 

A drá mai köl te mény pesszi miz mu -
sát az elem zők ál ta lá ban Lu ci fer ci ni -
kus ta ga dá sá ból ve ze tik le. Pe dig már
Arany Já nos is em lé kez te tett rá: „kí -
ván hat juk-e Lu ci fer től, hogy ne
pesszi mis ta szín ben mu tas sa ne me
jö vő jét Ádám nak”, mi dőn cél ja an nak
meg buk ta tá sa. Majd gon do lat me ne -
te az zal zá rul, hogy a „sö tét álom ké -
pek tár gyi lag” nem egyez nek a vi lág -
tör té net tel, Lu ci fer „cél ja sze rint a sö -
té tebb ol dalt” mu tat ta fel. Vagy is
dur ván és szán dé ko san el tor zí tot ta. 

Ud va ros kon cep ci ó já ban Kár pá ti
Ti bor Lu ci fer je a tör té ne lemtor zí tást
„tör té ne lem ta ná ri” ke dé lyes ség gel
ol dot ta meg. Őriz ke dett az ör dö gi
gesz tu sok tól, Ádá mot kí sér ve csal fa,
ha mis ész ér ve it már-már ba rá ti – né -
ha szol gai – alá zat tal osz tot ta meg a
ki át ko zot tal. A torz ban is mint esz -
té ti kai lény gyö nyör kö dött.

Bi zo nyos ren de zé sek, ame lyek
misz ti kum ba gön gyö lik a mű cse lek -
mé nyét, nem hogy a hu mor tól, még
a gyön ge mo soly tól is óv ták a drá mát.
Kár pá ti Ti bor az Úr nak, a bot la do zó
Ádám nak és a „szel lem tár sak nak”
szánt frics ká it „em be ri” élc cel küld -
te el a cím zet tek nek. A szép or gá nu -
mú szí nész és az ugyan csak tisz tán
be szé lő Lé nárt Lász ló meg en ged -
het ték ma guk nak a dísz let in tim
sar ka i ban foly ta tott vi ták ben ső sé ges
tó nu sát is. Ezt a pub li kum há lás
taps sal nyug táz ta, ugyan is ha a szö -
veg ért he tő, a kö zön ség mint be ava -
tott egy pil la na tig sem unat ko zik.

* * *

Éva alak vál to zá sai gaz da gabb szí ne -
ze tű ek, mint Ádá méi. A sze rel mes
asszony tól a há zas ság tö rő fe le sé gen
át a csa lá di tűz he lyet te rem tő „örök
nő”-ig igen szé les ská lát kell be jár nia,

az ár nya la tok tu cat já val gaz da gít va az
elő adást. 

Bu zo gány Már ta két em lé ke ze tes
pil la na tá ra szí ve sen em lé ke zik a szín -
ház lá to ga tó. A lon do ni szín sír ba
szál lá si je le ne té ben a te het sé ges szí -
nész nő meg győ ző erő vel, a nő i ség
leg szebb moz du la ta i val biz to sí tot ta
kö zön sé gét: a sze re lem, a köl té szet,
az if jú ság nem hull hat a sír gö dör be;
csak fáty lát ej ti a mély be, ma ga pe -
dig „di cső ül ten fel emel ke dik”. Az
anya ság meg val lá sát pol gá ri csen des -
ség gel, sze mér mes büsz ke ség gel, hi -
te le sen ol dot ta meg. Sze rep vál tá sai
meg győ ző ek vol tak. Ak ti vi tás dol gá -
ban Bu zo gány Már ta nem lép he tett
a há rom fér fi küz dő nyo má ba, mert
a „vi rág, a drá ga csecs becs” sze rep -
kör be ha tá rol ta Éva moz gás te rét.

* * *

A ka ma ra jel le gű, ám lát vá ny ele mek -
ben sem szű köl kö dő elő adást ti zen -
öt ki tű nő adott sá gú szí nész va rá zsol -
ta szín pad ra. A tö meg je le ne te ket a
tel jes tár su lat ab szol vál ta. 

Kö zü lük több sze re pet gon do zott
Mu csi Sán dor, aki nek mód já ban állt
te het sé gét és több ar cát be- és fel mu -
tat ni, egye bek közt de ma góg ként,
Pé ter apos tol ként és tu dós ként a fa -
lansz ter szín ben. Ez utób bi je le net -
ben úgy szól ván fő sze rep lő volt, mert
a Lu ci fer ál tal ki gon dolt torz vi lág el -
jö ve te lét Mu csi szin te lát tat ta. Ele mé -
ben volt, ami kor az ér ze lem nél kü li
vi lág elő nye it, a lom bik ban for tyo gó
„nagy mű vet”, „mi ként bé renc köl tő -
je a ki rály nak”, va ló já ban a sem mit
kom men tál ta.

Mu csi szí né szi tel je sít mé nye két -
sze re sen is di csé ren dő, mert kör nye -
ze té ből hi á nyoz tak azok a fur csa, fé -
lel me tes gé pek, me cha ni kai esz kö -
zök, ame lyek kel Ma dách a fa lansz tert
meg je le nít tet ni szán dé ko zott. A szí -
nész nek gesz tu sok kal, jó hang sú -
lyok kal kel lett el ri asz ta nia Ádá mot a
sö tét egyen vi lág tól.

A többsze re pes szí né szek kö zött
Geszty Gló ria ci gány asszo nya és Hip -
pi á ja ki emel ke dő ala kí tás volt. Kü lö -
nö sen a te nyér jós és „há zas ság szer ző”
ra vasz ko dá sa, hun cut ko dá sa, ke re set -
len hu mo ra volt meg szó lí tó. Bor báth
Ot tí lia kü lö nös ala kí tá sa – a föld
szel le mét hoz ta nap vi lág ra – nem csak
szé pen hang zó jam bu sai ré vén kel tett
fel tű nést, ha nem min de nek előtt ne -
mé nek ho mály ban ha gyá sá val. 

De vé tek len ne fu kar kod ni azok
ne vének a fel so ro lá sá val, akik Ud va -
ros Bé la irá nyí tá sá val, Sík Sán dor
szel le mé ben, hi te le sen szín re hoz ták
„a mű re vo nat ko zó egész igaz sá -
got”. Je le sül Far kas Ta más, Tóth Já -
nos Ist ván, Ré kai Nán dor, Ve ress
Előd, Kriszt Lász ló (ő ko re og rá fus -
ként is je les ke dett, szép mun kát vé -
gez ve a ró mai szín da lo ló-tán co ló ka -
val kád já ban), Gyu rin Zsolt, Med -
gyessy Pál, Tó dor Ré ka.

Haydn A te rem tés cí mű ora tó ri u -
má nak il lő rész le tei a szín vál tá sok
köz ti űrt töl töt ték ki, Hu zel la Pé ter
pe dig han gu la tos ze né jé vel a dal szö -
ve ge ket „ru ház ta fel”.

Az em ber tra gé di á ja
Ma dách Im re drá mai köl te mé nye az Evan gé li um Szín ház ban
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MINDEN JÓÉRT

A határtalan jóság
a hozzád simuló irgalom
a veled együttérző jelenlét

a neked szentelt figyelem
a téged kereső védelem
a benned lakozó csöndes öröm

tegyen áldottá
késszé a szeretetre
erőssé a fájdalom és ínség idején

ő
aki megajándékozott békéjével
aki melléd szegődött hűségével
és soha nem hagy egyedül

tegyen áldottá
érlelje meg benned 
az öröm 

a hála 
s a bátorság 
gyümölcseit

Részlet Varga Gyöngyi Áldáskönyvéből. A kötet a napokban jelent meg a Luther
Kiadó gondozásában.

Evangélikus Élet 2009. november 22. f 11él víz

„Le gyen de re ka tok fel övez ve, és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk 12,35)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he -
ti igéi az örök élet té nyét hir de tik. De
ne csak az örök ké va ló ság ün ne pén,
ha nem éle tünk min den nap ján vár juk az örök élet Fe je del mét, aki min dent
új já te remt! A ve zér ige alap ján Lu ther így bá to rít: „Dol gozz úgy, mint ha örök -
ké él ni akar nál, és még is vedd úgy, mint ha eb ben az órá ban meg kel le ne hal -
nod! De re kunk le gyen fel övez ve, mi kor a Vő le gényt vár juk. Ám de aki nincs
ké szen, kö nyö rög jön se gít sé gért, s az Is ten bűn bo csá tó ke gyel mé ből ma ga
öve zi fel!” „A bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet
a Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm 6,21; LK) Az Úr jó ra for dít ja az
övéi sor sát, hogy „akik könny hul laj tás sal ve tet tek, uj jong va aras sa nak!” (GyLK
760) Jé zus pél dá za ta sze rint a mennyek or szá gá ba a bal ga (Ká ro li nál: bo lond)
szü zek nem nyer nek be bo csát ta tást, de – Krisz tus gyü le ke ze té nek új já szü -
le tett tag jai, kik ben az Atya-Fiú Lel ke la ko zást vett – „…akik ké szen vol tak,
be men tek ve le a me nyeg ző re. (…) Vi gyáz za tok te hát, mert sem a na pot, sem
az órát nem tud já tok!” (Mt 25,10.13) A tró nu son ülő Úr Is ten, az örök Va -
gyok, aki Min den ha tó (lásd Jel 1,8), ki je len tet te: „Íme, új já te rem tek min dent.”–
„Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek an nak.” (Jel 21,5.7) A hi tet -
le nek örök sor sa a má so dik ha lál; de aki két szer szü le tik, csak egy szer hal meg!
Mó zest ma ga Is ten te met te el; Ká na án ba ugyan nem me he tett be, de a
mennyei ha zá ban is szem től szem ben be szél ve le az Úr. „Száz húsz éves volt
Mó zes, ami kor meg halt.” (5Móz 34,7) „Ezért te hát (…) tel jes bi zo nyos ság gal
re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus meg je le né se -
kor kap tok.” Akik Is te néi, azok egész ma ga tar tá suk ban szen tek, és a Bá rány
vé rén vál tat tak meg; „…akik ál ta la hisz tek Is ten ben, aki fel tá masz tot ta őt a
ha lot tak kö zül” (1Pt 1,13.21). Éle tü ket meg vál tó Uruk ra ala poz zák, és az íté -
let kor nyil ván va ló lesz, „ki mit épít er re az alap ra; (…) és hogy ki nek mit ér
a mun ká ja”. Akié „meg ma rad, ju tal mat fog kap ni” (lásd 1Kor 3,12–15). De ho -
gyan él jünk ad dig? Pál ket tős ta ná csa így szól: „Az imád ko zás ban le gye tek
ki tar tó ak, és le gye tek ébe rek”; és „böl csen vi sel ked je tek a kí vül ál lók iránt, a
ked ve ző al kal ma kat jól hasz nál já tok fel.” (Kol 4,2.5) A misszi ói pa rancs hű -
sé ges tel je sí té sé re, Krisz tus tit ká nak hir de té sé re hív, hogy azt hall va ma is
so kan így vall ja nak: „Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt 27,54) Az egy há zi év utol -
só nap ján a mennyei Je ru zsá lem ről ol vas ha tunk. Já nos lé lek ben lát ta a vá -
ros ti zen két gyöngy ka pu ját s drá ga kő alap kö vét. De nem lá tott ben ne temp -
lo mot és vi lá gí tó tes te ket sem, „…mert az Is ten di cső sé ge vi lá go sí tot ta meg,
és lám pá sa a Bá rány.”– „…tisz tá ta la nok pe dig nem jut nak be oda, (…) csak
azok, akik be van nak ír va a Bá rány élet köny vé be.” (Jel 21,23.27) Öröm mel tel -
jes, élő hit tel vár juk, amíg: „Ki tár ják a gyöngy ka put. / Jé zus nyá ja ha za jut.
/ Jé zus nyo mán örök égi fény be visz az út.” (EÉ 542,3) Az Úr Jé zus a mi utunk,
igaz sá gunk és örök éle tünk is (lásd Jn 14,6; 1Jn 5,20)!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Tud juk pe dig, hogy ha föl di sá to -
runk össze om lik, van Is ten től ké szí tett
haj lé kunk, nem kéz zel csi nált, ha -
nem örök ké va ló mennyei há zunk.”
(2Kor 5,1)

Aki meg ta lál ta Jé zust, vagy is ha za tért
az el ha gyott atyai ház ba, ar ról el -
mond hat juk, hogy rá lé pett ar ra a ha -
za fe lé ve ze tő út ra, amely ha za visz
örök ké va ló mennyei há zunk ba. Saj -
nos ke vés szó esik er ről a ké szü lő dés -
ről. Sőt ke resz tény sé günk ép pen az -
zal vesz tet te el vonz ere jét, hogy nem
be szé lünk a leg na gyobb több le tünk -
ről: hogy Jé zus ígé re te sze rint he lyet
ké szí tett szá munk ra a menny ben,
és ha za vár.

Ez zel kap cso lat ban alá kell húz -
nunk, hogy a Bib li át so kan fél re ér tik:
mint ha a mu lan dó sá got hir det né.
Hol ott a Szent írás fő üze ne te nem az,
amit a Pré di ká tor köny vé ben ol va -
sunk, hogy min den hi á ba va ló ság,
és nem is az, hogy min den test fű,
meg szá rad és el her vad – ha nem
hogy Urunk fel tá madt, és min ket is
fel tá maszt.

Já nos evan gé li u ma 8,51-ben Jé -
zus azt mond ja: „Bi zony, bi zony mon -
dom nék tek, ha va la ki meg tart ja az
én igé met, nem lát ha lált so ha.” Lu -
ther er ről azt mond ja: „Most lát juk
csak, mi lyen nagy do log ke resz tyén -
nek len ni… Bár meg ha lás a kül ső leg
ugyan olyan, mint az is ten te le ne ké, de
bel ső leg ég és föld a kü lönb ség. Mert
a ke resz tyén em ber el al szik a ha lál -
ban, és ál ta la be megy az örök élet be.”

A ke resz tény em ber nek iga zi kin -
cse és hi té nek leg jel lem zőbb vo ná sa,
hogy itt a mu lan dó élet ben tu da to -
san ké szül ha za. Ha za fe lé tar tó em -
ber. Zsid 11,13-ban azt ol vas suk:
„…val lást tet tek ar ról, hogy ide ge nek
és jö ve vé nyek a föl dön.” Hadd idéz zük
itt megint Lu thert: „Úgy néz zünk hát
je len va ló éle tünk re, ahogy az ide gen
ván dor te kint ar ra a föld re, ame lyen
ő kül föl di és ven dég csu pán. A ván -

dor nem mond hat ja: ez az én ha zám.
Hi szen nem oda va ló. A ván dor nem
te lep szik meg azon a föl dön, me lyen
za rán do kol, sem szál lá sán, ahol éj sza -
ká ra le pi hen. Szí ve és gon do la ta má -
sutt jár. A ven dég fo ga dó ban csu pán
ét ke zik és meg száll, az tán to vább
ván do rol – ha za fe lé… biz ton ság ra,
bé kes ség re, örök ké va ló öröm re.”

Is ten igé je szün te len em lé kez tet
ben nün ket az örök élet re. Ha az
egy ház tör té ne tét fi gyel jük, az el ső
ke resz té nyek nél, sőt ké sőbb év szá za -

do kon át a kö zép kor vé gé ig kö zép -
pont ban állt az örök élet vá rá sa. Ezt
tük röz ték az egy ház mű vé szet al ko -
tá sa is. A leg több ke resz tény áb rá zo -
lás nak így vagy úgy szin te ál lan dó té -
má ja volt az örök élet re mény sé ge.

A ka ta kom ba mű vé szet ben fel tű nik
a bib li ai té mák so ka sá ga, ame lyek itt
a ha lál kö ze lé ben a ha lál le győ zé sé -
nek üze ne tét tar tal maz zák. Sok szor
szim bó lum sze rű en em lé kez tet nek
ar ra, hogy Is ten min den nyo mo rú -
ság ból és pon to san a ha lál ból is ki
tud ja men te ni az övé it. Ahogy Nó ét
ki men tet te az özön víz ből, ahogy
Izsá kot ap já nak ké sé től sza ba dí tot ta
meg, Iz ra el né pét a pusz tá ban men -
tet te meg Mó zes víz fa kasz tá sa ál tal;
vagy Jó nást a dü hön gő ten ger ből és
a cet gyom rá ból; vagy a há rom fér -
fit a tü zes ke men cé ből; vagy Lá zárt
a sír ból – úgy fog ti te ket is az Úr ki -
men te ni a ha lál ból, most és az utol -
só na pon.

Az em lí tett tör té ne te ket a ka ta -
kom bák fa la in vagy a szar ko fá gok ol -
da lán jel zés sze rű en áb rá zol ják, de az -
tán év szá za do kon át a temp lo mi ol -
tár ké pek vagy a fal fres kók vissza té -
rő üze ne te is az örök élet vi gasz ta ló
re mény sé ge. Ké sőbb ez a té ma fo ko -
za to san el tű nik az egy ház mű vé szet -
ből, je lez ve a gyü le ke ze tek hi té nek
sor va dá sát.

Ma is fel te het jük a kér dést: hol
van nak a fel tá ma dás szim bó lu mai
pél dá ul sír ja ink ról? Nem a hi tet len -
sé get jel zi-e egy ke resz tény em ber sír -
ján a szo mo rú fűz vagy a ket té tört
kor só ké pe, ame lyek a po gány re -
mény te len ség si vár jel ké pei?

De men jünk to vább. Mit írunk
gyász je len té se ink re, vagy mi lyen
rész vét le ve le ket írunk? Van-e a sír
mel lett is élő re mény sé günk? Vagy a
hi te tő be vit te a vi lág nó tá ját a gyü le -
ke ze tek be is: „Egy szer élünk!”, és
„Együnk, igyunk, úgy is meg ha lunk!”

A vi lá gi as egy ház „e vi lá gi” lett.
Csak itt van re mény sé ge, csak a böl -
cső től a ko por só ig van va la mi… Így
ala kult ki a föld höz ra gadt gon dol ko -
zás. Emi att le ver tek va gyunk, mint
akik má zsás sú lyo kat ci pel nek. Nem

ra gyog ró lunk az örök élet vá rá sa és
bi zo nyos sá ga.

Volt gyü le ke ze tem ben egy test vé -
rünk any ját te met tem. Oda lép tem
hoz zá a sír nál: „Ne sír jon, van re -
mény sé günk!” „Ne kem nincs sem mi
re mény sé gem…”

El kell sza kad nunk a föld höz ra ga -
dó gon dol ko dás tól. Ez jut eszem be
min dig, ami kor in dul a re pü lő gép.
Akik már utaz tak re pü lőn, tud ják,
hogy egy rö vid fut ta tás után meg áll,
majd új ra in dul, és ak kor csak ha mar

el ké pesz tő se bes ség re gyor sul (300
km/h), ez már az a se bes ség, amellyel
fel tud emel ked ni.

Philipp Nic o lai un nai lel kész
(1556–1608) át él te a bor zal mas pes -
tis jár ványt. Na pon ta har minc-negy -
ven ko por sót kí sért ki gyü le ke ze té -
ben. Csa lád ja több tag ját is így vesz -
tet te el. De vi ga szul be le mé lyedt a
Bib lia üze ne té be az örök élet bi zo -
nyos sá gá ról. Fő leg a Je le né sek köny -
vé be. Itt szü le tett meg, a ha lál, ko por -
sók, a gyász ár nyé ká ban két ha tal mas
éne ke, me lyet evan gé li kus gyü le ke -
ze te ink év szá za dok óta éne kel nek.

A Szép, fé nyes Haj nal csil la gom
kez de tű ének 4. vers sza kát idéz zük
(EÉ 361): „Hadd zeng je szí vem éne -
két: / Te vagy a kez det és a vég. / Te
üd ve a vi lág nak! / Ha rám tör majd
a zord ha lál, / Tu dom, ke gyel med
rám ta lál, / És örök ké imád lak. / Áld -
lak, vár lak / Nagy öröm mel. / Csil lag -
fénnyel jöjj si et ve! / Té ged vár lak re -
mény ked ve.”

A má sik ének ből is idéz zünk
(„Har sány szó ki ált…”, EÉ 493/3.):
„Lant, kürt, hár fa zeng a menny ben,
/ Az égi kar ban, an gyal nyel ven /
Zeng már fe léd a gló ria. / Min den
gyöngy ka pu ki tár va, / A trón nál an -
gya lok közt áll va, / Áld éne künk, Is -
ten Fia! / Nem fény lett még a szem,
/ Nem lán golt a szív sem / Ily öröm -
től! / Uj jong junk hát, / Mond junk há -
lát, / Vég nél kül víg hal le lu ját!”

Aki e két ének uj jon gó szö ve gét ol -
vas sa, nem gon dol ja, hogy mi lyen ne -
héz idő ben szü le tett. Va ló ban ere je
van az örök élet be szé dé nek, ha az
hang zik. De hi á ba vár juk az ige ere -
jét, ha nem ol vas suk, nem hall gat juk,
és nem be szé lünk ró la sen ki nek.

Az örök élet igé je új táv la tot ad. Így
is mond hat nánk: más sze met, más
lá tást ad. Mi lyen is a más lá tás? Já -
nos evan gé lis ta jel ké pe a sas. Mi ért?
Mert a sas ma ga san jár, és on nan
min den ki csi vé tör pül, mint mi kor re -
pü lő gép ről né zünk le a táj ra. Is ten is
ilyen lá tást akar ad ni. Öröm, bá nat,
egész ség, be teg ség, si ker, ku darc – az
örök élet fe lől néz ve pa rá nyi vá tud
vál ni.

Lu ther azt fej ti ki a kö vet ke ző
idé zet ben, hogy a ke resz tény em ber
más képp lát ja még a ha lált is. „A vi -
lág… nem tud a ha lál ban mást lát ni,
csak ret ten tő el len sé get, amely vé get
vet az élet nek és min den öröm nek.
A ke resz tyén em ber új te rem tés. Is -
ten új já al ko tott mű ve, aki min den ről
más képp be szél, gon dol ko dik, ítél,
mint a vi lág. Meg újul a szí ve, és
meg újul kö rü löt te min den. Te hát
már e föl dön el kez di jö ven dő éle tét,
ame lyet most még csak hi té ben hor -
doz… Mi kor pe dig meg hal, csak új,
iga zi em ber lesz be lő le.”

Vé gül hadd kér dez ze lek meg, ked -
ves Ol va só, kell-e iga zán az a hely,
ame lyet Jé zus né ked ké szít? Köz is -
mert, hogy so kan ké szü lőd nek a sa -
ját ha lá luk ra. Vég ren del kez nek, van,
aki ku por gat ja a pénzt a te me té sé re.
Mind ez szép. De ugye ér zed, hogy
va la mi hi ány zik? Ugye ér zed, hogy
pont a leg fon to sabb?… Mert a leg -
fon to sabb len ne úgy él ni és úgy ké -
szül ni, hogy a Jé zus ál tal el ké szí tett
he lyem ne ma rad jon üre sen.

Hadd kér je lek: ne a ha lá lod ra és te -
me té sed re ké szülj, ha nem az örök ké -
va ló ság ra!

„A nap nak most oly gyö nyö rű a fé -
nye, hogy a leg éle sebb sze mű em ber
se bír ja ki ra gyo gá sát hu nyor gás nél -
kül. Mi lesz ak kor a má sik élet ben, ha
ott a nap fé nye hét szer na gyobb
lesz, mit most, ahogy Ézsa i ás 30. fe -
je ze té nek 26. ver sé ben ol vas suk?!
Ak kor sze met is tisz tát ka punk,
amely ek ko ra fényt is el bír majd…”
(Lu ther)

„Örök ké va ló mennyei há zunk”
g Gáncs Ala dár
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IX. or szá gos evan gé li kus báb ver seny
Té ma: Nö vé nyek a Bib li á ban
• Idő pont: 2010. már ci us 6., 10-től 16 órá ig
• Hely szín: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

és a fasori templom
A ver se nyen sa ját kéz zel ké szí tett bá bok kal le het
sze re pel ni. A je le ne tek idő tar ta ma ma xi mum hét perc.
• Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. ja nu ár 18. (hét fő).
• Je lent kez ni le het: 

On-line a Cam per rend sze rén ke resz tül:
http://if jus ag.lu the ran.hu/cam per
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya,
1045 Bu da pest, Pf. 21.;
ma ri et ta.pal@lu the ran.hu; 1/486-3542 vagy 20/824-4454.

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

H I R D E T É S

Meg hí vó
Má so dik al ka lom mal lesz Ka ta -
lin-na pi evan gé li kus bál no vem ber
21-én es te 7 órá tól a bu da vá ri ön -
kor mány zat au lá já ban (Bu da pest
I., Ka piszt rán tér 1.).

A bál fő véd nö ke Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő; kö szön tő jé vel ő nyit -
ja majd meg az es tét. Az idei év fő elő adó ja a Hot Jazz Band együt tes,
amely nek két tag ja is evan gé li kus. A han gu la tos kon cer tet va cso ra kö -
ve ti. Ezt kö ve tő en pro fi és ama tőr tán co sok lép nek fel, majd egy sza lon -
ze ne kar kí sé re té vel a tánc ve szi át a fő sze re pet, ame lyet már csu pán a
tom bo la sor so lás sza kít meg. A fő nye re mény idén is egy hét vé ge a ba -
la ton szár szói Evangélikus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.

A bá li meg hí vó kat a Hu szár Gál köny ves bolt áru sít ja 5000 Ft-os áron.
A meg hí vó ára fe de zi a va cso ra és egy ital költ sé ge it.

Tölt sünk el együtt egy jó han gu la tú es tét evan gé li kus ha gyo má nya -
ink és a tánc je gyé ben!

A szer ve zők

H I R D E T É S

b El ér kez tünk az egy há zi év vé gé -
hez. Vall juk meg őszin tén, ez zel
ke ve set fog lal ko zunk, mert ben -
nün ket sok kal in kább az új ér de -
kel. Gon do la ta ink már az ad ven -
ti ko szo rú ké szí té se kö rül fo rog -
nak, ez zel pár hu za mo san meg -
kezd jük a ka rá csony ra va ló ké -
szü lő dést is. Ren det ra kunk ma -
gunk kö rül, majd el kezd jük de -
ko rál ni a la kást, vé gül indul
„sze re tet had já ra tun k”: har co -
lunk az aján dé ko kért, meg küzd -
ve a tö meg gel és a hi deg gel.
Néz zünk kö rül, ki ho gyan éli
meg ezt az idő sza kot, ki ho gyan
ké szü lő dik!

„Már ok tó ber ben vé gig gon do lom,
ki nek mit fo gok aján dé koz ni. No vem -
ber re min dent meg ve szek, így a de -
cem ber a lel ki fel töl tő dés sza ka sza le -
het”– me sé li egy lány.

„Van egy fi ó kom, oda gyűj töm
egész év ben, amit ka pok, vagy ami
már nem kell. Min dig eb ből aján dé -
ko zok ka rá csony kor. Így meg ma rad
a zseb pén zem, mert nem szó rom
sza na szét hir te len és meg gon do lat -
la nul a drá ga ka rá cso nyi vá sá rok ban”
– hal lom egy fi ú tól.

„De cem ber ben kez dek el vá sá rol -
gat ni, sok szor még ka rá csony előtt is
eszem be jut va la ki, aki nek még nem
vet tem sem mit. Ilyen kor le ro ha nok
egy köny ves bolt ba, ott min dig ta lá -
lok va la mi meg fe le lőt. Em lék szem,
egy szer két órát áll tam sor ba a
kasszá nál. De nem bán tam meg! Ez
is hoz zá tar to zik az ün nep hez”– em -
lék szik vissza egy má sik fi a tal.

„Nem adok aján dé ko kat sen ki -
nek, csak a szü le im nek és a test vé -
rem nek. Sze rin tem az ün nep nem az
ér tel met len, pénz fe csér lő aján dé ko -
zás ról szól. Már évek óta nem ve szek
részt az ér tel met len ka ca tok aján dé -
ko zá sá ban (mé cses, bög re, zok ni,
sál, hű tő mág ne sek…) Így iga zán van
időm lel ki ek ben fel ké szül ni”– így
egy egye te mis ta.

„Alap anya go kat vá sá ro lok, majd
fő zők, sü tök – a mun kám mel lett –,

vé gül úgy ki fá ra dok, hogy szin te már
csak oda esek az ün ne pi asz tal hoz.
Az tán me gyek mo so gat ni, és ké szü -
lök a to váb bi ven dég sé gek re. Ha
vé ge van az ün ne pek nek, csak ak kor
tu dok le ül ni, és ak kor bon tom ki az
aján dé ko kat, ak kor né zem meg a ké -
pes la po kat is…”– vall ja egy csa lád -
anya.

„Saj nos az ün nep egy be esik a vizs -
ga idő szak kal, úgy hogy a ta ka rí tás
után min dig ta nul nom kell. Csak
épp meg ál lok a fel dí szí tett fá nál, va -
cso rá zunk, az tán me gyek vissza ta -
nul ni. Kü lön ben lel ki is me ret-fur da -
lá som van, hogy más sal töl töm az
időm” – hal lot tam egy szer egy igen
szor gal mas di ák tól.

Ta lán még nem ké ső el gon dol kod -
ni azon, hogy idén mi lyen ka rá -
csonyt sze ret nénk, és mit kell ten -
nünk an nak ér de ké ben, hogy ami re
vá gyunk, meg is va ló sul jon. Ta lán

még nem ké ső ter vet ké szí te ni, így
ké szül ni. Ki ne sze ret ne át él ni hit él -
ményt: a mi en két meg elő ző sze re te -
tet, el fo ga dást? Ki ne sze ret né lát ni
a meg le pe tés örö mét sze ret te i nek ar -

cán, majd részt ven ni meg hitt, ün ne -
pi, csa lá di és ba rá ti kö zös sé gek ben?
De jó épül ni és má so kat épí te ni!

Kezd jünk el ké szü lőd ni, hogy el -
kép ze lé se ink va ló ra vál ja nak. Ezen az
úton le gyen ve lünk Is ten ál dá sa, aki
hoz zánk ké szü lő dik, mert mint min -
dig, most is ő lép elő ször, ő jön
elénk, tárt ka rok kal, hogy át ölel jen.
Mert tud ja: iga zá ból sem mi más ra
nincs is szük sé günk, csak ar ra, hogy
át me le gít sen ben nün ket kar ja i ban,
szót la nul, mint az ál má ból föl éb -

redt gyer me két az any ja, hogy az tán
szé pen te gyük to vább a dol gun kat,
ott, ahol va gyunk, azok kal, akik kel
va gyunk…

g Ba log Esz ter

Ké szü lő dünk…
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Évi ren des köz gyű lé sét tar tot ta no -
vem ber 12-én a Bé kés csa bai Evan gé -
li kus Gim ná zi um Ba rá ti Kö re. Szo -
mo rú, de fel eme lő ak tu a li tást adott
az együtt lét nek Sché ner Mi hály Kos -
suth-dí jas fes tő mű vész, öreg di ák idei
ha lá la. A gyer mek sze re tő, egy ki csit
ön ma gát is gye rek nek meg őr ző al ko -
tó em lé két az is ko la mű vé sze ti kép -
zé sén részt ve vő di ák ja i nak fan tá zia -
dús, Sché ner ins pi rál ta mű vei idéz -
ték meg. 

Pát kai Ró bert öreg di ák, az Ang -
li ai Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma -
zott püs pö ke könyv tá rá nak hat száz
vá lo ga tott da rab ját aján dé koz ta az
is ko lá nak. A kol lek ci ó ban kü lön ér -
té ket kép vi sel a ma gyar emig ráns ki -
ad vá nyok gyűj te mé nye. A Pát kai

ol  va só sa rok fel szen te lé sé nél az ado -
má nyo zó is je len le he tett, és ha
már je len volt, elő adást is tar tott. Fi -
nom hu mor ral át szőtt – ta nárt,
öreg- és fi a tal di á kot egy aránt meg -
érin tő – elő adá sá ban meg em lé ke zett
(szin tén bé kés csa bai öreg di ák) szob -
rász mű vész test vé ré ről, Pát kai Er -
vin ről is. 

A köz gyű lé sen meg fo gal ma zó dott:
az is ko la újabb ko ri tör té ne té nek fi -
a tal öreg di ák ja i ban szük sé ges len ne

fel éb resz te ni az igényt, hogy ké pes -
sé ge ik hez és le he tő sé ge ik hez mér ten
ma guk is tö re ked je nek vissza ad ni
va la mit egy ko ri is ko lá juk je len le gi di -
ák ja i nak, mi ként er re ez a no vem ber
12-i al ka lom is pél dát mu ta tott. 

g Ba kay Pé ter fel vé te le

Di á kok di á kok nak
„Tisz tá ban va gyok ve le, hogy egy dél -
előtt alatt nem le het tel je sen ren det
rak ni a fe jek ben, és nem le het évek
alatt fel épí tett elő íté le te ket le dön te -
ni, il let ve kü lön bö ző cso por tok irán -
ti szim pá ti át fel kel te ni. Bár ez utób -
bi azért le het cé lunk, annyi ban leg -
alább is, hogy ar co kat és ne ve ket te -
szünk oda, ahol ed dig csak tá vol ról
szem lélt cso por tok vol tak (mint »a
zsi dók« vagy »a ci gá nyok«).

Sze ret nénk be mu tat ni olyan hi te -
les, ki sebb ség ből szár ma zó em be re ket
vagy kö rü löt tük élő ket, ve lük ke resz -
tény lel kü let tel fog lal ko zókat, akik se -
gít het nek ve lünk is meg ér tet ni, hogy
a vi lág nem at tól lesz ke re kebb, ha én
na gyon utá lom em ber tár sa mat bőr -
szí ne vagy szár ma zá sa alap ján, ha -
nem at tól, ha meg pró bá lom meg ér -
te ni, hogy kü lön bö ző sé ge ink el le né re
ugyan an nak az Is ten nek a te remt mé -
nyei va gyunk, és so se az em bert mi -
nő sít sem, ha nem a cse le ke de tét. Hogy
az együtt élés so rán üt kö zünk? Ez ta -
lán ter mé sze tes – lásd dél után az Üt -
kö zé sek (Crash) cí mű fil met, ame lyet
min den ki nek sze re tet tel aján lok! De
ta lán ez a nap le het egy kis szem fel -
nyi tás – és ha már ennyit el ér tünk,
ak kor nem volt hi á ba!”

Töb bek kö zött a fen ti mon da to kat
kap ták se gít ség kép pen a cso port be -

szél ge té se ket ve ze tők e so rok író já -
tól a sop ro ni lí ce um ban, ahol Ki sebb -
sé gek nagy sá ga cím mel tar tot tak
csen des na pot no vem ber 12-én. Nem
könnyű egy azon té má ban meg fe le -
lő elő adó kat ta lál ni ötö di kes és ti zen -
ket te di kes di á kok szá má ra, de ezen
a na pon si ke rült olyan kér dé se ket fel -
vet ni, ame lyek so ka kat fog lal koz -
tat nak… 

Az elő adók kö zött volt ci gány
szár ma zá sú li cis ta öreg di ák (aki sok
var ga be tű után most ka to li kus hit -
tu do má nyi fő is ko lán ta nul), és a
részt ve vők hi te les elő adást hall hat -
tak nyír sző lő si ek től, akik nem csak
be szél nek a ci gá nyok ról, ha nem kö -
zöt tük él nek, fel zár kóz ta tó prog ra -
mo kat szer vez nek ne kik, és tisz tán
hir de tik szá muk ra az evan gé li u mot.
(Azok szá má ra is, akik azt hi het ték
ma guk ról, hogy mé lyebb re nem
süllyed het nek.) 

Míg a ki seb bek az elő íté le tek mi -
ben lé tét jár ták kö rül kü lön bö ző
kre a tív fog lal ko zá so kon, a na gyob -
bak szo cio ló gi ai elő adást hall gat hat -
tak a ki sebb sé gek hely ze té ről, il let -
ve a haj lék ta la nok ról. Esett szó bör -
tön ben fog va tar tot tak ról és a ve lük
fog lal ko zók ról is, így még a leg fi a -
ta lab bak szá má ra is ért he tő vé vált
pél dá ul az An gyal fa Ala pít vány

mun ká já nak je len tő sé ge. (Mint is -
me re tes, ez az ala pít vány sza bad ság -
vesz té sü ket töl tő szü lők gyer me -
ke it pártfogolja.) 

A kö zép is ko lás kor osz tály nak mér -
he tet le nül fon to sak a pél da ké pek. Így
bár egy ügy ről be szél tünk, 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 csen des nap ján elő tér be
ke rült a száz éve szü le tett Szteh lo Gá -
bor sze mé lye is. Azé a Szteh ló Gá bo -
ré, aki min dig a ki ta szí tot tak mel lé
állt, azok mel lé, akik nek sen ki jük
sem volt. A szom bat he lyi Re mé nyik
Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la hi he tet le nül ter mé sze tes szí ni elő -
adá sa – amely a Ga u dio po lis cí mű
film alap ján ké szült – egy aránt meg -
szó lí tot ta a ha to di kos és ti zen egye -
di kes di á ko kat, il let ve a ta ná ro kat is.
Jó volt lát ni, hogy a leg töb ben pró bál -
ták meg ér te ni – Krisz tus pél dá za ta
alap ján is, szem ben a mé dia ál tal ránk
tuk mált ál to le ran ci á val –, hogy az
egyes em ber (a leg ki sebb is!) a leg fon -
to sabb.

Fél éven te egy csen des nap? Nem
sok, de nem is ke vés. Ta lán szem -
fel nyi tás nak elég. Is ten áld ja di ák -
ja in kat!

g Mes ter há zy Ba lázs,
a sop ro ni lí ce um is ko la lel ké sze

Ki sebb sé gek nagy sá ga

Képünk jobb szélén a felszentelt Pátkai olvasósarok névadója
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b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let győ ri szék há za adott
ott hont az el múlt hét szom bat -
ján az egy ház ke rü let köz gyű lé -
sé nek. Az ér de mi mun ka meg -
kez dé se előtt Pol gár di Sán dor, a
Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re -
se, pá pai lel kész tar tott áhí ta tot. 

A ta nács ko zás ele jén a köz gyű lés tag -
jai meg hall gat ták Itt zés Já nos püs -
pök nek és Sza bó György
egy ház ke rü le ti fel ügye lő -
nek az el múlt fél év ről szó ló
be szá mo ló ját.

A püs pök rész le te sen
szólt az el múlt idő szak nak
az egy ház ke rü let ben és az
egyes egy ház me gyék ben
tör tént je len tő sebb prog -
ram ja i ról, to váb bá az or -
szá gos egy há zi ese mé nyek -
ről. Be szá molt az egy ház ke -
rü let ben tör tént szol gá la ti
vál to zá sok ról, az ál la mi és
kor mány za ti szin tű meg be -
szé lé sek ről, ta lál ko zá sok ról, és szólt
ak tu á lis kér dé sek ről is. Ki tért az
egy ház stra té gi ánk vi ta anya ga ként
szol gá ló, kü szö bön ál ló kér dő íves
köz vé le mény-ku ta tás hely ze té re és
az az zal kap cso la tos fel ada tok ra.
Sza bó György fel ügye lői je len té sé ben
mint egy ki egé szí tet te a püs pök ál tal
el mon dot ta kat. A be szá mo lók vé gén
a kül döt tek egy han gú an fo gad ták el
a je len té se ket.

Ez után vá lasz tá sok ra ke rült sor.
Mi vel Ve tő Ist ván al só sá gi lel kész a
bu da pest-cin ko tai gyü le ke zet be tá -

vo zott, szük sé ges sé vált be töl te ni
azo kat a tisztségeket, ame lye ket ed -
dig ő lá tott el. Így el ső ként püs pök -
he lyet test kel lett vá lasz ta ni, majd pe -
dig új ta go kat az egy ház ke rü let lel -
kész ké pe sí tő bi zott sá gá ba, il let ve
az or szá gos gaz da sá gi bi zott ság ba.

Püs pök he lyet te si tiszt ség re az egy -
ház me gyék el nök sé gei há rom lel -
készt – Ben c ze And rást, Gre ger sen-
La bos sa Györ gyöt és Smi dé li usz Zol -
tánt – aján lot tak. A sza va zás na gyon
szo ro san ala kult. Az el ső for du ló

nem dön tött, így má so dik ra ke rült
sor a két leg több sza va za tot ka pott
lel kész kö zött. Má sod já ra Ben c ze
And rás ti zen négy, míg Smi dé li usz
Zol tán ti zen há rom sza va za tot szer -
zett. Így egyet len sza va zat kü lönb ség -
gel Ben c ze And rást vá lasz tot ták püs -
pök he lyet tes nek. Az egy ház ke rü le -
ti lel kész ké pe sí tő bi zott ság ba Percze
Sán dor győr-mén fő csa na ki lel készt,
il let ve Sze me rei Já nos es pe rest, ka -
pos vá ri lel készt vá lasz tot ták. (Pót tag
Tu bán Jó zsef csor nai lel kész lett.) Az
or szá gos gaz da sá gi bi zott ság ba az

egy ház ke rü let Hor váth Zsol tot de le -
gál ta.

Mind ezek után a ke rü le ti köz -
gyű lés kér vé nyek ről dön tött. A csik -
ván di gyü le ke zet temp lo má nak szi -
ge te lé sé hez kért egy mil lió fo rin tot.
A tá mogatást a köz gyű lé si ta gok
meg sza vaz ták. A szé kes fe hér vá ri
gyü le ke zet szo ci á lis alap el lá tó szol -
gá la tot kí ván lét re hoz ni, amely nek
ke re té ben szo ci á lis há zi gon do zást,
idő sek nap kö zi el lá tá sát, il let ve csa -
lá di nap kö zi szol gá la tot ter vez nek

fel vál lal ni. A köz gyű lés úgy
dön tött, hogy tá mo gat ja
en nek a szol gá lat nak a lét -
re ho zá sát, de fel kér te a
gyü le ke ze tet, hogy az in téz -
mény ala pí tás tör vé nyes fel -
té te le i nek meg te rem té se
ér de ké ben ter jessze ezt a
kér vényt jó vá ha gyás ra az il -
le té kes egy há zi bi zott sá -
gok, il let ve az egy ház me -
gyei köz gyű lés elé. 

A sop ro ni lí ce um ah hoz
kér te az egy ház ke rü le ti köz -
gyű lés er köl csi és anya gi

tá mo ga tá sát, hogy 2010. már ci us
20–21-én Sop ron ban ke rü le ti kon fir -
man dus ta lál ko zót szer vez hes se nek az
egy ház if jú sá gi osz tá lyá val kö zö sen.
A köz gyű lés tá mo gat ta ezt a ter vet,
és a kon fir man dus ta lál ko zót fel vet -
te a jö vő évi egy ház ke rü le ti prog ra -
mok kö zé.

A köz gyű lés utol só na pi ren di
pont ja ként a kül döt tek – Itt zés Já nos
ja vas la ta alap ján – össze ál lí tot ták a
kö vet ke ző év egy ház ke rü le ti ese mé -
nye i nek idő pont ja it és hely szí ne it.

g Kiss Mik lós

Püs pök he lyet test vá lasz tot tak

b A Cin ko tai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ez év ta va szán át -
adott gyü le ke ze ti há zá ban, mo -
dern, ugyan ak kor ott ho nos kör -
nye zet ben tar tot ta meg idei őszi
köz gyű lé sét a Dé li Egy ház ke -
rü let. A no vem ber 13-ra össze hí -
vott ülé sen szá mos be szá mo lót
meg hall ga tott, és több fon tos
kér dés ben is dön tést ho zott a
gré mi um.

Ve tő Ist ván cin ko tai lel kész Ap Csel
5,34–42 alap ján el mon dott nyi tó áhí -
ta tá ban Ga má li él ta ná csát ak tu a li zál -
va az íté let és re mény ség kö zöt ti lét
fe szült sé gé ről be szélt. „Is -
mer jük bű ne in ket, tud -
juk, hogy jo gos raj tunk az
íté let, még is van re mény -
sé günk! Ha em be ri mó -
don cse lek szünk vagy be -
szé lünk, ko mo lyan kell
ven nünk Is ten íté le tét; ha
azon ban Is ten sze rint va -
ló, amit te szünk vagy szó -
lunk, ak kor sen ki sem
árt hat ne künk” – fo gal -
ma zott az ige hir de tő.

Dr. Só lyom Je nő aka dé -
mi kus, a De ák té ri egy -
ház köz ség fel ügye lő je
Egy há zunk és egy ház ke -
rü le tünk a szá mok tük ré ben 2000–
2008 kö zött cím mel tar tott elő adást.
Mon dan dó ja el ső ré szé ben a pro -
fesszor szólt a ke rü let nép moz gal mi
ada ta i nak ala ku lá sá ról, majd ki tért a

gyü le ke ze tek egy ház ta gok tól szár ma -
zó anya gi be vé te le i nek elem zé sé re,
vé gül pe dig – reflek tál va a szep tem -
be ri or szá gos pres bi te ri ta lál ko zón
ha son ló té ma kör ben el hang zot tak ra
– ele mez te az or szá gos sta tisz ti kai
ada tok el múlt év ti ze dek ben meg fi -
gyel he tő ala ku lá sát. A ke resz te lé sek
ab szo lút szá má nak 1981-től mért
vál to zá sa i val kap cso lat ban a rend -
szer vál to zás éve i ben ta pasz tal ha tó
po zi tív ki ug rás ra hív ta fel a fi gyel met.

A 2004–2008 közötti évek nép -
moz gal mi, il let ve gaz da sá gi és sta tisz -
ti kai ada tait – gyü le ke ze ten ként és
egy ház me gyén ként – An dor ka Ár -
pád egy ház ke rü le ti má sod fel ügye lő
is mer tet te.

„Meg győ ző dés sel val lom, hogy az
igaz ság nak min dig két ol da la van.
Csak re mél ni tu dom, hogy az el múlt
hó na pok ban meg ho zott dön té se ink
az egy ház egy sé gét szol gál ják” –

kezd te be szá mo ló ját az egy ház ke rü -
let ügyé sze. Dr. Font Éva tá jé koz tat -
ta a je len lé vő ket ar ról, hogy eb ben az
év ben négy fe gyel mi el já rást kel lett
in dí ta ni és vé gig vin ni a ke rü let ben,
ezek kö zül egy eset ben az íté let már
jog erő re is emel ke dett.

Az el hang zot tak hoz kap cso lód va
és a nyi tó áhí tat ra utal va Gáncs Pé ter
püs pök így fo gal ma zott: „Az íté let és
a re mény ség va sár nap ja kö zött va -
gyunk, de a ket tő nem zár ja ki egy -
mást: le het úgy íté le tet hoz ni, hogy
e mö gött ott van a re mény a gyó gyu -
lás ra és az új ra kez dés re. Mi ne héz
szív vel, de ez zel a re mény ség gel hoz -
tuk meg dön té se in ket.”

A to váb bi ak ban a köz gyű lés meg -
vi tat ta a pres bi ter kép zés
el in dí tá sá val kap cso lat -
ban a kö zel múlt ban köz -
zé tett ter ve ze tet és fel hí -
vást, ki nyil vá ní tot ta szán -
dé kát egy ház ke rü le ti teo -
ló gus-ösz tön díj ala pí tá -
sá ra, dön tött a jö vő évi
ke rü le ti pá lyá zat ki írá sá -
nak ügyé ben, va la mint
el fo gad ta az egy ház ke rü -
let 2010. évi mun ka ter vét.

Végül – Ká posz ta La -
jos nak, a Gusz táv Adolf
Se gély szol gá lat egy ház -
ke rü le ti elő adó já nak be -
szá mo ló ját kö ve tő en –

Mun tag And rás nak, a zsi nat nem lel -
ké szi el nö ké nek a szo li da ri tá si alap-
tör vény ről szó ló tá jé koz ta tó ját hall -
gat hat ták meg a je len lé vők.

g S. A.

Íté let és re mény ség kö zött

KERÜLETI KÖZGYŰLÉSEK HÉTVÉGÉJE
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Az Észa ki Egy ház ke rü let – ha son ló -
an a nyu ga ti hoz és a dé li hez – min -
den ki szá má ra nyi tott ke rü le ti köz -
gyű lé sre hívta össze az észa ki or szág -
rész evan gé li ku sa it no vem ber 13-
ára, pén te kre a bu da hegy vi dé ki
temp lom ba. Sok sza va za ti jog gal
ren del ke ző köz gyű lé si tag je lez te tá -
vol ma ra dá sát az
eg y ütt  lé t  rő l ,
me lyen a meg -
je len tek – a szé -
les kö rű tá jé -
koz ta tás mel lett
– hoz zá szó lá si
le he tő sé get is
kap tak.

Ben ce Im re
es pe res kez -
dőáhí ta tát kö ve -
tő en dr. Fa bi ny
Ta más püs pök
mond ta el je len -
té sét, mely ben
az el múlt fél év
főbb tör té né se it,
örö me it és bá na ta it vet te szám ba.
Leg rész le te seb ben a kül ügyi kap cso -
la tok és ese mé nyek té ma kö rét fej tet -
te ki, fel hív va min den je len lé vő fi gyel -
mét a meg lé vő ba rát sá gok, test vér kap -
cso la tok meg be csü lé sé re és a nyi tás -
ra va ló kész ség meg tar tá sá ra.

A jó egy há zi rend, a fe gye lem, az
al kal mak és ren dez vé nyek össze -
han go lá sa, a konst ruk tív együtt mű -
kö dés, a tisz ta, bib li kus ta ní tás kö ve -
té se ha tá ro zott kö ve tel mény ként fo -
gal ma zó dott meg a püs pök sza va i -
ban, és konk rét pél dá kon ke resz tül is
meg je lent a be szá mo ló ban. Je len té -
sét Fabiny Tamás – a nem zet kö zi
hely zet re re a gál va – a kö vet ke ző ál -
lás fog la lás sal zár ta: „Azt pe dig sze -
ret ném a leg ha tá ro zot tab ban le szö -
gez ni, hogy teo ló gi ai és gya kor la ti
szem pont ból egy aránt el kép zel he tet -
len nek tar tom azo nos ne mű pá rok
há zas sá gá nak vagy élet tár si kap cso -
la tá nak egy há zi meg ál dá sát, il let ve
ho mo sze xu á li sok or di ná lá sát. Mind -
ez nem je len ti azt, hogy ne kel le ne lel -
ki gon do zói ta pin tat tal se gí te nünk a
bár mi lyen »más ság ban« élő ket, ám
a bib li kus ta ní tás ban ezen a té ren
sem te he tünk en ged mé nye ket.” Ör -
ven de tes mó don a püs pök ezen ki je -
len té sét több hoz zá szó ló is tá mo gat -
ta, és to váb bi ál lás fog la lá sok meg fo -
gal ma zá sá ra buz dí tot ták az egy há zi
ve ze tő ket. 

Ben czúr Lász ló fel ügye lő be szá -
mo ló já ban ki tért az észa ki ke rü le tet –
és köz vet ve min den gyü le ke ze ti ta got

– érin tő gaz da sá gi kér dé sek re. A
2009/2010-es év ben het ven ki lenc
gyü le ke zet kap lel ké szi il let mény pót -
lé kot, kis te le pü lé si és mű kö dé si tá mo -
ga tást mint egy negy ven mil lió fo rint
összeg ben. Az összeg az or szá gos
iro dá ba be folyt ál la mi tá mo ga tá sok -
ból szár ma zik. Az el hang zó szá mok

rész le te i be Krá mer György püs pök -
helyettes, es pe res adott be te kin tést: a
ke rü let ben a leg töb bet a Nóg rá di, a
leg ke ve seb bet a Haj dú-Sza bol csi Egy -
ház me gye kap ja. Ez a sor rend a me -
gyék ben lé vő gyü le ke ze tek – il let ve lel -
ké szek – szá má val ma gya ráz ha tó.

A meg szo kott na pi ren di pon tok kö -
zött a leg je len tő sebb ter vek és vál to -
zá sok is te rí ték re ke rül tek: a di gi tá lis
mun ka nap ló, a to ka ji in gat lan – las -
san le zá ró dó – kár pót lá si fo lya ma ta,
il let ve a hat va ni egy ház köz ség át ke rü -
lé se a Bor sod-He ve si Egy ház me gyé -
ből az Észak-Pest me gye i be. Az érin -
tett gyü le ke ze tek szá má ra ezek eg zisz -
ten ci á lis vál to zá sok, és re mél het jük,
hogy a hit élet és kö zös ség for má ló dás
te kin te té ben elő re lé pést hoz nak.

A köz gyű lés rend ben zaj lott le;
egye dü li bá na tunk az le het, hogy a
gyü le ke ze ti ta gok és a tiszt ség vi se lők,
pres bi te rek ré szé ről is na gyon ala -
csony volt a rész vé tel. Ma gya ráz hat -
juk ezt a je len sé get ér dek te len ség gel
vagy az al ka lom nem meg fe le lő meg -
hir de té sé vel, min den eset re va la mely
mó don több ener gi át kell fek tet -
nünk ab ba, hogy az egy ház tag jai na -
gyobb lét szám ban je len je nek meg
köz gyű lé se in ken. A fel ada tok, ter hek
és örö mök úgy szol gál hat ják leg job -
ban egy há zunk nö ve ke dé sét, ha min -
den ki részt vál lal belőlük. En nek vi -
szont fel té te le az együtt  gon dol ko dás,
mely a kö zös ala pon nyug szik: Jé zus
Krisz tu son.

g Hor váth-He gyi Áron
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Előfizetési akció – presbitereknek
Ked ves pres bi ter test vé rem!
A Lu ther Ki adó öröm mel tá jé koz tat ja, hogy 2010-ben vál to zat lan áron
– sőt a cso por tos Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés le he tő sé gét ki hasz nál va ked -
ve zőbb áron – vá sá rol hat ják meg he ti la pun kat.

Ha pres bi ter tár sa i val, gyü le ke ze ti tag ja i val úgy dönt, hogy 2010-től
együtt, egy cím re ren de lik meg az Evan gé li kus Éle tet, ak kor az aláb bi ked -
vez mény re szá mít hat nak. Ez irá nyú szán dé ku kat, kér jük, no vem ber 30-
ig je lez zék ki adónknak (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., 1/317-5478, ki ado@lu -
the ran.hu).

Pél dány szám Ked vez mény Ár/pél dány Éves elő fi ze té si díj
egy pél dány ra ve tít ve

1 0% 250,00 Ft 13 000 Ft
2–4 5% 237,50 Ft 12 350 Ft
5–9 10% 225,00 Ft 11 700 Ft
10–19 20% 200,00 Ft 10 400 Ft
20–29 25% 187,50 Ft 9 750 Ft
30–49 30% 175,00 Ft 9 100 Ft
50– 35% 162,50 Ft 8 450 Ft



A bu dai evan gé li kus ság egy idős a re -
for má ci ó val. Ezt a meg ál la pí tást a re -
for má ció  ko ri ada tok tá maszt ják
alá, s igaz még ak kor is, ha a Bu da -
vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség az
1844. évet tart ja szá mon meg ala ku -
lá sa esz ten de je ként. A tö rök hó -
dolt ság és az el len re for má ció mi att
a foly ta tás csak há rom száz év el múl -
tá val vált le he tő vé, a tü rel mi ren de -
let (1781) után. A bu dai evan gé li kus -
ság Má ria Do rottyá nak – Jó zsef ná -
dor élő hi tű, evan gé li kus fe le sé gé nek
– kö szön he tő en for má ló dott gyü le -
ke zet té. 

A gyü le ke zet 1844-ben meg hí vott
el ső lel ké sze Bau ho fer Já nos volt.
1847-ben fel épült a Dísz té ren az el -
ső temp lom, amely negy ven nyolc
évig nyúj tott ott hont a bu da vá ri
evan gé li ku sok nak. A temp lom tel ké -
re azon ban igényt for mált az ál lam,
hogy ott épít se fel a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri u mot. Ne héz tár gya lá sok so -
rán si ke rült meg egyez ni, és a ki sa já -
tí tott és le bon tás ra ítélt temp lo mért
cse ré be újat épí tett a hon véd ség a Bé -
csi ka pu té ren. Ez a temp lom 1895-
ben Kal l i na Mór ter vei alap ján épült
fel neo klasszi cis ta stí lus ban, is ko lá -
val és lel kész la kás sal, és az óta lel ki
ott ho na a bu da vá ri evan gé li kus gyü -
le ke zet nek.

A II. vi lág há bo rú sú lyos vesz te sé -
get oko zott a közösségnek. 1944.
de cem ber 31-én a bu dai vá rat súj tó
bom bá zás so rán a temp lom és az is -
ko la, va la mint a lel kész la kás je len tős
ká ro kat szen ve dett, éle tét ve szí tet te
a gyü le ke zet lel ké sze, Var sá nyi Má -
tyás, se géd lel ké sze, Bagár Iván, va -
la mint az egy ház fi, Kiss Már ton és
csa lád ja. A ro mok kö zött 1945-ben
tar tott el ső hús vé ti is ten tisz te let
még is azt je lez te, hogy a gyü le ke zet
él ni akar. Az is ko la már nem épül he -
tett új já, mert rom ja i ban is ál la mo -
sí tot ták, s a temp lom is ve szí tett

ere de ti pom pá já ból. De ma is –
több szö ri fel újí tás és át ala kí tás után
– ked ves és sze re tett lel ki ott ho na a
gyü le ke zet nek.

A bu da vá ri egy ház köz ség föld raj -
zi lag az I. és a II. ke rü let te rü le tén
mű kö dik, de töb ben más ke rü let -
ben lak nak. A nyil ván tar tás ban
több mint ezer nyolc száz csa lád ne -
ve sze re pel, így az egyházközség lé -
lek szá ma meg kö ze lí tő leg há rom -
ezer fő. 

Gyü le ke ze tünk éle tét a jól mű kö -
dő kis kö zös sé gek jel lem zik. Va sár -
na pon ként há rom is ten tisz te let van
temp lo munk ban, hét köz ben pe dig
ti zen hét kü lön bö ző cso port jön
össze bib lia órák ra, ima órá ra, hit tan-
és if jú sá gi órák ra. Négy lel kész vég -
zi a szol gá la to kat: Ba li cza Iván
igaz ga tó lel kész, Ben ce Im re es pe -
res, dr. Fa bi ny Ta más püs pök és
Ben cé né Sza bó Már ta ki se gí tő lel -
kész. A fel ada tok vég zé sé ben, dia -
kó ni ai mun ká ban, gaz da sá gi kér dé -
sek ben, prog ram szer ve zés ben, tá jé -
koz ta tás ban, ze nei élet ben a pres -
bi te rek és kü lön bö ző mun ka cso por -
tok se gí te nek.

Vall juk az előt tünk jár tak kal,
hogy „nem rejt he tő el a he gyen
épült vá ros”.

I STENTI SZ TELETKÖZ VETÍTÉ S
A M AG YAR R ÁDIÓBAN
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Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Cséfalvay Pál római katolikus; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4.
de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva ; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Grendorf-
Balogh Melinda; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; 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.) Nagy Gábor; de. 11. (úrv.) Nagy Gábor;
du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14.
de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) 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. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Győri Gábor; 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. Solymár Gábor; 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.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

„A vas út men tén Ba rát hely, Ec zel,
Dá nos min ta sze rű köz sé gek (…). La -
kói (…) túl nyo mó an szá szok. Mi ként
az észa ki szá szok, ezek is ágos tai
evan gé li ku sok, s egy más tól na gyon el -
té rő nyelv já rá sa ik is ré gi es ízű ek” —
ír ta 1905-ben a Frank lin Tár su lat A
Föld né pei cí mű so ro za tá nak Ma -
gyar or szág ról szó ló kö te te. 

Er dély ben, a Szász föl dön já runk,
az egy ko ri Med gyes szé ken, a Tri a -
non előt ti tör té nel mi Ma gyar or szág
Nagy-Kü kül lő vár me gyé jé ben. Cél -
ál lo má sunk ma gya rul a Ba rát hely
ne vet vi se li, ro má nul Bra te iu, né me -
tül Pre tai né ven is mert. A te le pü lés
őse, Mons Ma riae a kö ze li Má ria-
domb lá bá nál fe küdt, írá sos for rá sok
1283-ban em lí tet ték elő ször. 

Az ek kor már ál ló, há rom ha jós, ké -
ső ro mán stí lu sú temp lo mot Má ria
Mag dol ná nak szen tel ték. Nyo mok ban
még lát ha tó fal fest mé nyei 1481-re
da tál ha tó ak. Gó ti kus át épí té sé re, vé -
del mi cé lo kat szol gá ló erő dí té sére az
1500-as évek ben ke rült sor. Vas tag vár -
fal lal, bás tya tor nyok kal, ka pu ráccsal,
gyi lok já ró val, lő ré sek kel, szu rok ön tők -
kel erő sí tet ték meg a templomot. 

Né met nem ze ti sé gű gyü le ke ze te
a re for má ció idő sza ká tól a lu the ri
ta no kat kö vet te. A szász erőd temp -
lo m jelenleg hasz ná la ton kí vül áll,

pár tu cat nyi, ha zá já ban és val lá sá -
ban meg ma radt evan gé li kus hí vé -
nek lel kigon do zá sa a kö ze li Med -
gyes hez kö tő dik. Szó szé ke, ke resz -

te lő kút ja és Jé zus Krisz tust áb rá zo -
ló ol tár ké pe en nek el le né re is vi -
szony lag jó ál la po tú. Tor nyá ban
há rom ha rang la kik. Az erőd temp -

lom hoz hoz zá épí tett ba rokk kas tély -
szárny szo ci á lis in téz mény ként
funk ci o nál.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

Ba rát hely evan gé li kus erőd temp lo ma

A Kár pát-me den ce leg szebb, Eu ró pa
pe dig egyik leg na gyobb pá lya ud va -
ra – akár így is jel le mez het nénk az
idén száz huszonöt éves Ke le ti pá lya -
ud vart, ame lyet 1884-ben ad tak át a
for ga lom nak. Igaz, ak kor még a Ma -
gyar Ki rá lyi Ál lam vas utak (MÁV) in -
dó há za ként vagy egy sze rűb ben csak
a köz pon ti in dó ház ként em le get ték,
mai ne vét ugyan is 1892-ben nyer te el.

Több kér dés is tisz tá zás ra vár, ha
a Ke le ti múlt ját fe sze get jük. Elő ször
is: mi től ke le ti a Ke le ti, hi szen on nan
ma nap ság több nyi re nyu gat fe lé
men nek a vo na tok? Per sze ez az
ano má lia a Nyu ga ti ra is igaz, mert
on nan meg több nyi re ép pen hogy ke -
let fe lé fut nak ki a sín pá rok.

Nos, az öt bu da pes ti pá lya ud var kö -
zül a há rom leg na gyobb – vagy is a
Nyu ga ti, a Dé li és a Ke le ti – nem a
föld raj zi fek vé sé ről vagy a je len le gi
me net rend ről, ha nem azok ról a vas -
út tár sa sá gok ról kap ta a ne vét, ame lyek
száz év vel ez előtt szál lí tot ták oda az
uta so kat. Már pe dig a Ke le ti szo ros
össze köt te tés ben állt a Nagy vá ra dot
az er dé lyi vá ro sok kal össze kö tő Ma -
gyar Ke le ti Vas út tár sa ság gal. Hát in -
nen a köz pon ti in dó ház ne ve.

Mind ez a ma gyar vas út tör té net
arany ko ra ként is em lít he tő idő ben
tör tént. Az or szág gyű lés már 1868-
ban el ha tá roz ta, hogy össze kö ti a Pes -

ten lé vő Nyu ga ti és a Bu dán lé vő Dé -
li pá lya ud va rt, a Du na bal part ján pe -
dig egy új, köz pon ti pá lya ud vart
épít. Az el ső el kép ze lés sze rint ez a
köz pon ti sze mély szál lí tó in dó ház a
Rá kó czi út és a Nagy kör út ke resz te -
zé sé nél, a volt Nem ze ti Szín ház zal
szem ben le vő te rü le ten lé te sült vol -
na. A Ke le ti te hát ugyan úgy a Nagy -
kör út ra ke rült vol na, mint a Nyu ga -
ti. Az ak kor már lé te ző Jó zsef vá ro si
pá lya ud var és az újon nan terv be
vett köz pon ti in dó ház kö zé pe dig
ma gas vas utat ter vez tek, de az tán
ké sőbb pénz hi ány mi att ezt nem va -
ló sí tot ták meg. Ha son ló in do kok
mi att csú szott a Ke le ti épí té se is, csak
1881-ben kezd ték el. 

Az ak ko ri mun ká kat Bu da pest
pol gá rai nem ze ti kér dés ként ke zel ték,
ezért az tán a ter ve ket a MÁV nem
Bécs ben ren del te meg, ha nem sa ját
mér nö ke i vel ké szít tet te el. Rá adá sul
nem is akár ki vel, ha nem az 1848–49-
es sza bad ság harc hon véd szá za do sá -
val, Roch litz Gyu la fő mér nök kel. A
ter vei alap ján el ké szült ek lek ti kus
épü let a ma ga ide jé ben Kö zép-Eu ró -
pa leg kor sze rűbb pá lya ud va ra volt. 

Roch litz Gyu lá ról azt ér de mes
tud ni, hogy mi u tán a ki egye zést kö -
ve tő en ha za tért az emig rá ci ó ból, a
Vas út épí té si Igaz ga tó sá gon vál lalt
ál lást, és így a ko ra be li összes, je len -

tő sebb nek mond ha tó MÁV-épít -
mény nek vagy a ter ve ző je, vagy az
épí té sük irá nyí tó ja volt. Az el ső du -
nai össze kö tő híd és a MÁV ve zér -
igaz ga tó sá gá nak pa lo tá ja is az ő ke -
ze mun ká ját di csé ri. 

A köz pon ti in dó ház csar no ká nak
vas szer ke ze tét Fe ke te há zy Já nos ter -
vez te. Ró la tud ni il lik, hogy töb bek kö -
zött a bu da pes ti Sza bad ság híd, az Esz -
ter go mot Pár kánnyal össze kö tő Má -
ria Va lé ria híd és a ko má ro mi Er zsé -
bet híd vas szer ke ze tét, va la mint a
mai Cor vi nus Egye temnek helyet adó
épület és az Ope ra ház te tő szer ke ze -
tét ter vez te. De ne hagy juk ki eb ből a
fel so ro lás ból Lotz Ká rolyt és Than
Mórt sem, hi szen a csar nok fa lát az ő

fres kó ik dí szí tik.
A fő vá ros ah hoz is

ra gasz ko dott, hogy a
köz pon ti in dó ház fő -
hom lok za ta a Ke re pe -
si út ten ge lyé be ke -
rül jön. Ez azon ban
ala po san meg ne he zí -
tet te a pá lya ud var ter -
ve zé sét, hi szen a mo -
csa ras, vi ze nyős ta laj
mi att a pá lya ud var
köz pon ti épü le te alá
egy va ló sá gos er dő -
nyi, li ba no ni céd rus -
ból fa ra gott cö lö pöt
kel lett le ver ni. Ez a fa -
faj ta ugyan is víz ha tá -
sá ra meg kö ve se dik, és
idő ál ló vá vá lik. Csu -
pán ér de kes ség ként
írom, hogy a met ró
Ba ross té ri ál lo má sá -

nak épí té se kor eze ket a cö lö pö ket
tel je sen ép nek ta lál ták.

A csar nok méretei impozánsak:
te rü le te 16 800 négy zet mé ter, a fe dett
csar nok hossza 180 mé ter, szé les sé ge
42 mé ter, ma gas sá ga pe dig meg ha lad -
ja egy tíz eme le tes há zét, hi szen 31,4
mé ter nyi. Az épü let – nem is be szél -
ve az ak kor még új don ság nak szá mí -
tó vil lany vi lá gí tás ról – le nyű göz te a
száz hu szon öt év vel ez előt ti lá to ga tó -
kat. Egész Eu ró pa a cso dá já ra járt. Ez
volt a ma gyar vas út tör té ne lem arany -
ko ra. Mert ak ko ri ele ink épí tet ték, és
nem le épí tet ték a vas úti vo na la kat.

g Je zsó Ákos

Száz hu szon öt éves a Ke le ti

A Keleti pályaudvar egy 1912-ben készült képeslapon

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rá di ó ban
No vem ber 29-
én, ad vent el ső
v a  sár  nap  ján
10.04-től is ten -

tisz te le tet hall ha tunk az MR1 –
Kos suth Rá dió hul lám hosszán
Bu da vár ból. Igét hir det Ba li cza
Iván igaz ga tó lel kész.



A la punk nyom dá ba kül dé se előt ti
per cek ben, kedden este zaj lott Né -
met or szág bu da pes ti nagy kö ve té -
nek re zi den ci á ján az a ben ső sé ges

ün nep ség, ame lyen Do ro thee Ja netz -
ke-Wen zel nagy kö vet asszony – Horst
Köh ler szö vet sé gi el nök meg bí zá sá -
ból – a kül föl di ek nek adható leg ma -
ga sabb né met ál la mi el is me rést nyúj -
tot ta át a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház or szá gos fel ügye lő jé nek.
Prőh le Ger gely ko ráb bi ber li ni nagy -
kö ve tet 2009. no vem ber 17-én a Né -
met Szövetségi Köztársaságért vég -

zett kü lön le ges tevékenysége el is me -
ré sé ül az el ső osz tá lyú Szö vet sé gi Ér -
dem ke reszt tel (Bun des ver di enst kre uz)
tün tet ték ki.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

fel vé te le

Szö vet sé gi Ér dem ke reszt tel
tün tet ték ki Prőh le Ger gelyt
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A té li-ta va szi hó na pok ban min dig ak -
tu á lis té ma a ki sebb-na gyobb jár vá nyok
for má já ban je lent ke ző meg be te ge dés,
a nát ha és az influ en za. Ez idén sin csen
más képp. Szám ta lan in for má ció hang -
zik el ma nap ság is.

De mi kor be szé lünk nát há ról,
és mi kor influ en zá ról? 
Mi vel na gyon ha son ló ak a tü ne te ik,
ezért so kan haj la mo sak a két be teg sé -
get egy nek te kin te ni. Annyi ha son ló -
ság van, hogy a nát ha és az influ en za
is ví rus be teg ség, a tü ne te ik azon ban
kü lön böz nek. A nát ha tü ne tei a pár na -
pig tar tó bő orr fo lyás, orr du gu lás, hő -
emel ke dés, fej fá jás, kö hö gés, tüsszö gés,
to rok fá jás, mely ál ta lá ban né hány nap
alatt ke ze lés nél kül el mú lik. Az influ -

en za tü ne tei azon ban sok kal ko mo -
lyab bak. Jel lem ző rá egy részt az egyik
pil la nat ról a má sik ra ki ala ku ló ma gas
láz, izom- és ízü le ti fáj da lom, vég tag -
gyen ge ség, le vert ség, más részt szél ső -
sé ges ese tek ben olyan sú lyos szö vőd -
mé nyek is ki ala kul hat nak, mint pél dá -
ul a tü dő gyul la dás.

A leg több, amit a két be teg ség el len
te he tünk, a meg elő zés. Egy részt fon tos,
hogy jár vá nyos idő szak ban le he tő leg
ke rül jük a zárt, zsú folt he lye ket, ha pe -
dig ezt nem te het jük meg, pél dá ul
azért, mert rend sze re sen kell hasz nál -
nunk a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket,
ak kor se gít het a gya ko ri kéz mo sás.
Más részt az ősz től ta va szig ter je dő
idő szak ban ki emel ke dő sze re pe van im -
mun rend sze rünk meg erő sí té sé nek.

Ezért fon tos töb bek kö zött a vi ta min -
pót lás, vagy is táp lál koz zunk ki egyen sú -
lyo zot tan, és le he tő ség sze rint fo -
gyasszunk mi nél több zöld sé get, gyü -
möl csöt, va la mint tar tóz kod junk mi nél
töb bet a sza bad le ve gőn, mo zog junk.

Im mun rend sze rünk tá mo ga tá sá -
ban se gít sé günk re le het a Bé res Csepp
is, amely már több év ti ze de be vált ma -
gyar ké szít mény. A Bé res Csepp olyan
arány ban tar tal maz ás vá nyi anya go kat
és nyom ele me ket, ahogyan azt a szer -
ve zet igény li, így hoz zá já rul szer ve ze -
tünk erő sí té sé hez, az im mun rend sze -
rünk tá mo ga tá sá val. Na pi 2 × 20 Béres
Csepp és a fel szí vó dá sá hoz nél kü löz -
he tet len C-vi ta min sze dé sé vel le he tő -
sé günk van ar ra, hogy tá mo gas suk
im mun rend sze rün ket. 

Téli betegségek

A Bé res Csepp ® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét.
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A csúcs ter mé sze te sen a kop pen há -
gai klí ma csú csot je len ti. Még min dig
fo ko zód nak az el vá rá sok, de már
egy re több ször el hang zik a kér dés: mi
lesz, ha nem szü le tik át tö rést je len -
tő meg ál la po dás? Jo sé Ma nu el Bar -
ro so, az Eu ró pai Bi zott ság el nö ke
nem rég így vá la szolt: „Nincs B ter -
vünk Kop pen há gá ra, mert nem ren -
del ke zünk B boly gó val.”

A hát tér ben zaj la nak a két- és
több ol da lú szak ér tői tár gya lá sok,
ame lyek mind azt a célt szol gál ják,
hogy a kop pen há gai egyez mény
2012-től ha té ko nyan kor lá toz za az
üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sát.
Az eu ró pa i ak kez de mé nye zé sei mel -
lett fon tos té nye ző le het az is, hogy
az Egye sült Ál la mok új el nö ke haj lan -
dó lesz-e a klí ma vál to zás el le ni küz -
de lem élé re áll ni. Egy ál ta lán ott lesz-
e Oba ma Kop pen há gá ban? Az esé -
lyek nőt tek, hi szen de cem ber 10-én
Os ló ban fog ja át ven ni a No bel-bé ke -
dí jat. Már pe dig Os lo és Kop pen há -
ga iga zán nincs messze egy más tól.
Töb ben úgy ér té ke lik, ha Oba ma rá
akar szol gál ni az „elő leg ként” ka pott
No bel-bé ke díj ra, el kell jut nia Os ló -
ból Kop pen há gá ba.

Te gyük fel, hogy a vé gén min den
jó szán dé kú erő fe szí tés be érik, és né -
hány nap pal ka rá csony előtt meg tud -
juk, hogy az Eu ró pai Unió 2020-ra
har minc szá za lék kal, 2050-re nyolc -
van szá za lék kal csök ken ti a szén-di -
o xid ki bo csá tá sát, és az eu ró pa i ak hoz
ha son ló an a föld go lyó szin te min den
ál la má nak ve ze tői alá írá suk kal hi te -
le sí tik vál la lá sa i kat. De mi lesz az ün -
ne pek után? Víz ke reszt re át ala kul a
vi lág gaz da ság?

Nem az iro ni zá lás ked vé ért, ha -
nem a prob lé ma ér zé kel te té se cél já -
ból mon dom, hogy Baj nai Gor don -
ról – Oba má val szem ben – biz to san
tud juk, hogy ott lesz Kop pen há gá -
ban. Ám ő egy elő re nem ér ti, hogy
mi lyen át ala kí tá sok ra van szük ség.
Alig két he te egy klí ma vál to zá si kon -
fe ren ci án Bu da pes ten járt Den nis
Me a dows, A nö ve ke dés ha tá rai cí mű,
1972-ben ki adott kör nye zet vé del mi
alap mű egyik szer ző je. Me a dows
Bu da pes ten a ma gyar kor mány vas -
úti szárny vo na lak be zá rá sá ról szó ló
ter vét hold kó ros öt let nek ne vez te.
„Egy né met ta nul mány sze rint har -
minc év múl va a vi lág olaj ki ter me lé -

se fe lé re csök ken. Ez azt je len ti,
hogy az üzem anyag to vább fog drá -
gul ni. Eköz ben Ma gyar or szá gon au -
tó pá lyá kat épí te nek, és vissza fej lesz -
tik az ener gia ta ka ré kos vas utat”–
nyi lat koz ta Me a dows.

Fél re ér tés ne es sék, nem párt po -
li ti kai kér dés ről be szé lek. Le het,
hogy ta vasz tól az új kor mány más -
hogy vi szo nyul majd a vas út hoz, de
egy elő re egyik nagy párt sem ér ti,
hogy az eset le ges kop pen há gai egyez -
mény mit kö ve tel az or szág tól. Kop -
pen há ga nem old ja meg a gon do kat,
csak egy lé pés le het a túl élés fe lé ve -
ze tő úton.

De van jó hí rem is. A Nem ze ti
Fenn tart ha tó Fej lő dési Ta ná cs no -
vem ber 13-án el fo gad ta az or szág ál -
la po tá ról szó ló, Jö vő ke re ső cí mű je -
len té sét, ame lyet már be is ter jesz -
tett az Or szág gyű lés elé. A száz ol da -
las do ku men tum utol só mon da ta így
hang zik: „Amit ma kö zö sen új ra
kell te rem te nünk – itt, a nem zet ben,
az or szág ban és az egész vi lág ban –,
az a hit, a sze re tet, a bi za lom és a
meg be csü lés.” De azért nem Pál sze -
re tet him nu szá nak mo dern vál to za -
tát ad ták ki.

Mi kor 2008. ok tó ber 10-én az
Or szág gyű lés lét re hoz ta a Nem ze ti
Fenn tart ha tó Fej lő dési Ta ná csot, azt
a célt tűz te ma ga elé, hogy az egyez -
te tő, vé le mé nye ző és ja vas lat te vő
tes tü let se gít sé gé vel azon dol go zik,
hogy Ma gyar or szág kör nye ze ti, gaz -
da sá gi és tár sa dal mi szem pont ból
egy aránt fenn tart ha tó vá vál jék. A

fenn tart ha tó szót sok szor rosszul
hasz nál ják, ve ze tő po li ti ku sok a té -
vé ben fenn tart ha tó gaz da sá gi nö ve -
ke dés ről be szél nek, ami tel jes kép te -
len ség. A ta nács sze ret né meg ma gya -
ráz ni és Ma gyar or szág fő cél já vá
ten ni a fenn tart ha tó ság gon do la tát,
ab ban az ér te lem ben, ahogy Her man
Daily köz gaz dász hasz nál ta: „A fenn -
tart ha tó fej lő dés a foly to nos szo ci á -
lis jól-lét meg va ló sí tá sa, anél kül hogy
a kör nye zet el tar tó ké pes sé gét ve -
szé lyez tet nénk.”

A fenn tart ha tó fej lő dési ta ná cs hoz
ha son ló össze té te lű tes tü let más hol
nincs Eu ró pá ban. A har minc egy tag
sok fé le tár sa dal mi cso por tot kép vi -
sel. A po li ti kai pár to kon kí vül ta go -
kat de le gált töb bek kö zött a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia, a Ma gyar
Rek to ri Kon fe ren cia, a szak szer ve ze -
tek, a gaz da sá gi ka ma rák, az ön -
kor mány za ti szö vet sé gek, a nem ze -
ti és et ni kai ki sebb sé gek, a kü lön fé -
le ci vil szer ve ze tek és ter mé sze te sen
az egy há zak is. Az egy há za kat Kar -
sai Esz ter re for má tus lel kész és dr. Be -
ran Fe renc plé bá nos kép vi se li, mind -
ket ten egye te mi ok ta tók.

A ta nács el ső iga zán fon tos do ku -
men tu ma hely zet fel mé rés, in kább
csak irányt mu tat a ké sőb bi stra té gi -
ák ké szí té sé hez. Gon do lat éb resz tő,
ada tok ban gaz dag, fe le lős ség tel jes
mun ka, ta lán ez ma gya ráz za, hogy
ol va sá sa köz ben erőt vett raj tam a bi -
za ko dás. Ér de mes ta nul má nyoz ni! A
ne ga tív jö vő ké pek he lyett a je len tés
a glo ka li zá ció fo gal mát ajánl ja a ma -
gyar tár sa da lom fi gyel mé be. Ez azt
je len ti, hogy az em be ri ség kö zös
ügye i ben glo bá lis kor mány zás va ló -
sul meg, de lo ká lis szin ten meg ma -
rad a dön té si sza bad ság. Ér ték ala pon
mű kö dik mind a glo bá lis, mind a he -
lyi tár sa da lom.

A ter ve zett me net rend sze rint
idén de cem ber 15-ig az Or szág gyű -
lés el fo gad ja a Jö vő ke re ső alap ján ké -
szült ha tá ro za ti ja vas la tot. Az tán
meg kez dőd het a tár sa dal mi vi ta,
mely nek so rán 2010 de cem be ré ig
ki ala kul hat az or szág 2035-ig szó ló
fenn tart ha tó fej lő dé si stra té gi á já nak
rész le tes kon cep ci ó ja. Az tán már
„csak” annyit kell el ér ni, hogy 2010-
től a min den ko ri kor má nyok mun -
ká ját ez a stra té gia ha tá roz za meg.

g Ga dó György Pál

Túl a csú cson
Kop pen há gá ra fi gyel a vi lág – 4. rész

ÜZ E NET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

b „Rend sze re sen el jár tam a temp -
lom ba, és fi gyel tem a lel kész
sza va it. De ha gon dom volt, ak -
kor is min dig hoz zá men tem, és
meg fo gad tam a ta ná csa it…” A
Tót kom ló son 1931 és 1953 kö zött
szol gá ló evan gé li kus lel ki pász -
tor ra, Ze man Mi hály ra a te le pü -
lé sen szü le tett és ma is ott la kó
Cse te Im ré né szü le tett Hav ran
Má ria em lé ke zett, aki száz négy
év vel ez előtt, 1905. jú li us 22-én
lát ta meg a nap vi lá got… 

– Ő ta ní tott meg ar ra – foly tatja a
vissza te kin tést Má ria né ni –, hogy
he lye sen cse le ked jem, és min dig
ügyel jek ar ra, hogy a kes keny úton
jár jak… Az óta is ol va som Is ten igé -
jét min den nap a mo sa ko dás és a
reg ge li után. Nem rég kap tam egy új
Bib li át is, de én már csak ezt a ré git
(1936-os ki adás – G. Zs.) sze re tem…
Imád ko zom is min den nap, hol ma -
gya rul, hol szlo vá kul. 

Az tán meg – ha bár a sze mem és
a hal lá som azért már nem a ré gi – so -
kat ol va sok, meg rejt vényt is fej tek.
Ez sok örö met sze rez. Ha va la mi nem
jut az eszem be, ki ke res sük a meg ol -
dást a rejt vény fej tő le xi kon ban. Rend -
sze re sen for ga tom az Evan gé li kus
Éle tet és per sze a vi lá gi saj tót is,
mert ér de kel, hogy mi tör té nik kö rü -

löt tem. Egy szó val hasz no san töl töm
az idő met, so ha nem unat ko zom. 

Úgy egy év vel ez előt tig még sü töt -
tem-főz tem is. Fő leg sü töt tem, mert
azt na gyon sze ret tem, de ez most
már saj nos nem megy, ezért ezt a
mun kát át kel lett ad nom. Nincs már
annyi erőm, hogy ki men jek a ház ból,
de sé tál ga tok a szo bá ban, és a ré gi
dol go kon el mél ke dem. 

Da dus ka vol tam, tud ja, még ma is
akad nak né há nyan, akik meg lá to gat -
nak az ak ko ri gye re kek kö zül. Mi né -
gyen vol tunk test vé rek, de már csak
én va gyok élet ben. A ka to li kus is ko -
lá val szem ben lak tunk, én is oda
jár tam. Na gyon sze gé nyek vol tunk,
ezért az édes anyám saj nos nem tu -
dott to vább ta nít tat ni. Férj hez men -
tem, de 1933-ban meg öz ve gyül tem,
az óta egye dül va gyok… Mi u tán
nyug díj ba men tem, so kat utaz tam,
el men tem Er dély be, né hai fér jem
ro ko na i hoz, és több ször vol tam lá to -
ga tó ban Szlo vá ki á ban is. 

Szü le tett egy fi am, ő most nyolc -
van há rom éves, meg van egy most

nyolc van egy éves lá nyom is, ve le
élek. Négy uno kám és nyolc déd uno -
kám van. Na gyon sze re tem őket.
Ami kor el jön nek meg lá to gat ni, meg -
si mo ga tom a fe jü ket, és meg csó ko -
lom a hom lo ku kat. Mert a sze re tet a
lé nyeg, ked ves kém…

g Le je gyez te:
Gaz dag Zsu zsan na

„A sze re tet a lé nyeg,
ked ves kém…”



A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, no vem ber
23-án, hét főn 18.30-kor a bu da hegy -
vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XII., Kék  Go lyó u. 17.) dr. Osz -
tie Zol tán, a Ke resz tény Ér tel mi sé gi -
ek Szö vet sé gé nek el nö ke és Csiz -
ma dia Lász ló, a Ci vil Össze fo gás
Fó rum szó vi vő je A ci vil szer ve ze tek

sze re pe és le he tő sé gei Ma gyar or szá -
gon cím mel tart elő adást és fó rum -
be szél ge tést. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk!

No vem ber 28-án, szom ba ton 14 óra -
kor ke gye le ti meg em lé ke zés lesz
Jány Gusz táv ve zér ez re des ki vég zé -
sé nek hat van ket te dik év for du ló ja al -
kal má ból a Far kas ré ti te me tő ben.
Rö vid meg em lé ke zést, il let ve áhí ta -
tot tart dr. Gal li Ist ván ügy véd, dr.
Haut zin ger Gyu la nyug ál lo má nyú
ez re des és dr. Blázy Ár pád ke len föl -
di lel kész. A meg em lé ke zés re ér ke -
ző ket 13.30-tól a be já rat tól jobb ra lé -
vő par ko ló ban vár juk, és kí sér jük a
sír em lék hez (1/6–2–16).

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

23.40 / Du na Tv
A múlt ha tal ma
(olasz film drá ma, 2002) (98')
Gi an ni Or zan gyer mek könyv -
író el ve szí ti édes ap ját. Az egy -
ko ri ma gas ran gú ka to na tiszt
te me té se után Gi an ni ta lál ko -
zik egy kü lö nös fér fi val. Bog li -
as co több ször is ke resz te zi az
út ját, és az író éle té vel kap cso -
la tos dol gok ról me sél: Gi an ni
ap ja va ló já ban nem olasz tá -
bor nok volt, ha nem a KGB
ügy nö ke. Meg gyil kolt egy
olasz tisz tet, és fel vet te an nak
sze mély azo nos sá gát, így si ke -
rült kar ri ert be fut nia. A döb -
bent Gi an ni hely ze tét ne he zí -
ti, ami kor ki de rül, hogy a fe le -
sé ge is meg csal ja. A fér fi szin -
te össze rop pan a ha zug sá gok
alatt, ar ra kény sze rül, hogy új -
ra gon dol ja egész éle tét.

HÉTFŐ

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
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 / Eu ró pa Rá dió
(Mis kolc)
Ha tár ta lan
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
18.45 / Du na II. Au to nó mia
He ted hét or szág. Be ne dek
Elek me se mon dó  ver seny
19.10 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat –
Bonyhád (ze nés film)
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) Du si cza Fe renc
re for má tus lel kész
0.30 / Du na Tv
„…a gyil ko so kat né ven ne vezni!”
A mo son ma gyar óvá ri per
(ma gyar do ku men tum film) (42')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Há rom kút: két vi lág ha tá rán
10.30 / Hír Tv
Ősök te re
15.10 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Ha tár őr ség; Re mény őr ség
16.00 / m2
Nem ze ti ér té ke ink
Du nán tú li kis te le pü lé sek
20.30 / Du na Tv
Mak ra (fe ke te-fe hér ma gyar
film drá ma, 1972) (97')
21.00 / m2
Az igaz ság fog sá gá ban (ka na -
dai film drá ma, 2007) (90')
23.25 / RTL Klub
XXI. szá zad – a le gen dák
velünk él nek (ri port film)
A vér ta nú püs pök:
bá ró Apor Vil mos

SZERDA

7.55 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
kö ve ken (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2008) (20')
A nyír bá to ri re for má tus
temp lom
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
21.00 / m2
Új há zas ság – ré gi átok
(ame ri kai–ka na dai film drá -
ma, 2008) (89')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Tö ké let len sze re lem
(olasz–spa nyol film drá ma,
2001) (91')
21.45 / Du na Tv
A ki vá gott fe nyő fa (bol gár
film drá ma, 2006) (127')

CSÜTÖRTÖK

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
11.05 / m2
Négy száz ezer nap
Mi ve szett el Mo hács nál?
13.35 / HBO
A ba kancs lis ta (ame ri kai
film drá ma, 2007) (97')
16.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka
(an gol do ku men tum film-
soro zat, 2008)
Bach és a kál vi nis ta örök ség
17.30 / PAX
Hét ima. Ká kay Ist ván ze nés
vers fel dol go zá sai a Po é zis
együt tes elő adá sá ban
21.00 / Du na Tv
Édes Em ma, drá ga Bö be
(ma gyar film drá ma, 1992) (78')
23.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ar cok és sor sok
Ár pád -há zi Szent Er zsé bet
élet út ja

PÉNTEK

10.50 / Du na II. Au to nó mia
A nap ven dé ge
Gryl lus Dá ni el ze nész
13.50 / m2
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
15.55 / m1
Ab lak
(köz éle ti szol gál ta tó mű sor)
19.00 / Du na Tv
Sü tő And rás: Ká in és Ábel
(ma gyar szín há zi fel vé tel,
2009) (127')
21.10 / Du na Tv
Füst (ame ri kai film drá ma,
1995) (108')
21.55 / m2
Svéd or szág szé pe
(svéd film drá ma, 2004) (88')
0.10 / m1
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (25') Tit kos szol gá lat
a ha tá ron túl – Ró ma

SZOMBAT

7.35 / Du na Tv
Vin cent és én
(ka na dai–fran cia csa lá di
film, 1990) (99')
12.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Leg ked ve sebb köny ve im
Ven dég: Ud va ros Bé la,
az Evan gé li um Szín ház
ala pí tó igaz ga tó ja
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Bu da pest)
Hit tel és gi tár ral
19.30 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (36')
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Pá holy és pó di um
Jo seph Haydn: Nel son mi se
21.05 / m1
Koc ca nás (fe ke te-fe hér
magyar té vé film, 2009) (67')
22.35 / m1
És a nyol ca dik na pon
(ma gyar té vé film, 2009) (52')

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
8.30 / Ré gió Rá dió (Mo hács)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szent end ré ről
Igét hir det: Hor váth-He gyi
Oli vér lel kész
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.45 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
(vers mű sor)
Tóth Ár pád ver sei
23.55 / m2
Rad nó ti 100. Hit, nem zet tu dat
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APRÓHIRDETÉS

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 22-étől november 29-éig

Bu dán, a Bu da ke szi úton 47 m2-es,
föld szin ti la kás ki adó. Ér dek lőd ni
le het: De ák té ri lel ké szi hi va tal, Kar -
vai Ot tó gond nok, 20/413-6966.

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

Sí pos or go na! Két ma nu á los, ti zen két
re gisz te res, me cha ni kus csúsz ka lá -
dás, né met mes ter hang szer rend kí -
vül ked ve ző áron sür gő sen el adó. T.:
20/532-4551.

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

evangélikus élet. éled. éled?

Va sár nap
Ami kor el csüg ged a lel kem, te ak kor is is me red uta mat. Zsolt 142,4a (Lk 7,13;
Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 46) Hi tünk egyik cso dá la tos ta pasz ta la ta, hogy
so sem va gyunk egye dül. Bár ez az „ének” az El ha gya tott em ber kö nyör gé -
se cí met vi se li, még is olyan Úr ról tesz bi zony sá got, aki ér tünk él, aki ra -
gasz ko dik hoz zánk, aki nek gon dos ko dó sze re te te nem ma rad el tő lünk még
el csüg ge dé sünk, meg fá ra dá sunk kö ze pet te sem. Nem lé te zik Is ten há ta mö -
göt ti hely(zet). Ő is me ri gond ja in kat, fáj dal ma in kat, fé lel me in ket. Nincs
olyan mély ség, ma gány, szo ron gat ta tás, ahol ne len ne ve lünk a mi erős vá -
runk, ol tal ma zónk. 

Hét fő
Ki vá dol ná Is ten vá lasz tot ta it? Is ten az, aki meg iga zít. Róm 8,33 (Ézs 50,8a;
5Móz 34,1–7/8/; 1Thessz 2,13–20) Is ten ke gyel mi dön té sét – ő Atyánk, és
mi fi ai va gyunk – nem ír ja fe lül sem mi. Még a bű ne ink sem. Nincs fel té -
tel, csak, ta lán, eset leg… Hoz zá tar to zunk el sza kít ha tat la nul, mert meg -
tett ér tünk min dent. A gol go tai ke resz ten Krisz tust tet te tö ké le tes ál do -
zat tá, aki ki fi zet te bű ne ink bün te té sét. Ő éb resz ti ben nünk Lel ké vel na pon -
ként azt a bi zal mat, hogy el higgyük, eb ben az ál do zat ban van a mi igaz -
sá gunk, tisz ta sá gunk, szent sé günk, fi ú sá gunk. Ezért az is te ni cse lek vé sért,
dön té sért nincs már velünk szemben sem mi fé le kár hoz ta tó íté let, el ma -
rasz ta lás. Mi enk a menny örök re!

Kedd
Min den te kin tet ben meg mu tat tam nek tek, hogy mi lyen ke mény mun ká val kell
az erőt le nek ről gon dos kod ni, meg em lé kez ve az Úr Jé zus sza va i ról. Mert ő mond -
ta: „Na gyobb bol dog ság ad ni, mint kap ni.” Ap Csel 20,35 (5Móz 15,7; 1Pt 1,13–
21; 1Thessz 3,1–13) Krisz tus kö zel sé ge, igé je ma is gyó gyí tó erő vel bír. Sü ke -
tek lesz nek hal lók ká, va kok lá tók ká, bé nák ör ven de zők ké, hol tak élők ké. A
sor vadt szí vű ek, vég ta gú ak fel eme lik ke zü ket, hogy el ér jék az el eset te ket. A
„na gyobb bol dog ság” csak eb ben a szün te le nül gyó gyu ló kö zel ség ben ada -
tik meg, mert az adás örö me min dig az át adás örö me. Azt a sze re te tet adom
to vább, ame lyet az Uram tól kap tam.

Szer da
Si mon, aki va rázs lás sal fog lal ko zott, ma ga is hí vő lett, majd mi u tán meg ke -
resz tel ke dett, Fü löp mel lé sze gő dött, és ami kor lát ta, hogy je lek és nagy cso -
dák tör tén nek, egé szen el ámult. Ap Csel 8,13 (5Móz 18,10.12a; 1Kor 3,9–15; 1
Thessz 4,1–12) Je le ket és cso dá kat vá rók va gyunk. Ezért fog lal ko zott az em -
ber min dig va rázs lás sal, le gyen az arany csi ná lás, báj ita lok ke ver ge té se, a jö -
vő ku ta tá sa a csil la gok ban, kár tyák ban. Kell a cso da, az ámu lat, a döb be net,
amellyel be le ha zud juk a vi lág ele mei fe let ti (nem lé te ző) ha tal mun kat a szí -
vünk be. Is ten azon ban nem ha zug sá gok ban mu tat ja meg va ló sá gos ha tal -
mát és azt, hogy egye dül ő az Is ten, ha nem ab ban a le he tet len és még is meg -
tör té nő cso dá ban, amikor az em ber szí vét vál toz tat ja meg.

Csü tör tök
Ami kor azon ban át ad nak ti te ket, ne ag gód ja tok ami att, hogy mi kép pen vagy
mit mond ja tok, mert meg ada tik nek tek ab ban az órá ban, hogy mit mond -
ja tok. Mt 10,19 (2Móz 7,1–2a; Kol 4,2–6; 1Thessz 4,13–18) Krisz tus ezek kel
a sza vak kal küld te ki a ti zen ket tőt, hogy hir des sék az evan gé li u mot: „El kö -
ze lí tett a mennyek or szá ga!” Két ezer év óta sem a fel adat, sem az öröm üze -
net, és Is ten nek há la, ez a kö rül mény sem vál to zott meg. A mit és ho gyan
ma is ada tik a Lé lek ál tal. Ezért biz tat ja Jé zus mai ta nít vá nya it is: ne ag gód -
ja tok. Atyá tok Lel ke majd tel je sí ti az em be re kért ezt a le he tet len fel ada tot. 

Pén tek
A Se re gek Ura ezt mond ja: Bi zony, aki ti te ket bánt, a sze mem fé nyét bánt -
ja! Zak 2,12 (Lk 10,16; Mt 27,50–54; 1Thessz 5,1–11) „A sze mem fé nye” – mond -
juk a szá munk ra leg drá gább, leg fon to sabb tu laj don ra, sze mély re. A ki fe je -
zés a bol dog ság tól ra gyo gó szem re utal. Azért va gyok bol dog, mert ő (az)
az enyém, az én tu laj do nom, hoz zám tar to zik. Úgy is vi gyá zunk rá, mint iga -
zi kincs re, amely től függ a bol dog sá gunk. Is ten nek is ilyen kin cse, sze me fé -
nye az ő né pe. Félt ve őr zi a pusz tu lás tól, a pusz tí tás tól, az el kó bor lás tól, és
utá na megy az el ve szett nek. Ad ja Is ten, hogy mi nél töb ben ki ált has sák ezt
az öröm üze ne tet: Is ten leg drá gább tu laj do na va gyunk!

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Más ju ha im is van nak ne kem, ame lyek nem eb ből az akol -
ból va lók, azo kat is ve zet nem kell, és hall gat ni is fog nak a han gom ra: és ak -
kor lesz egy nyáj, egy pász tor.” Jn 10,16 (Mik 7,14; Jel 21,10–14.21–27; 1Thessz
5,12–28) Az egy ház cso dá ja ez a sza bad ság. Nem kor lá tok, fa lak, tör vé nyek
tart ják össze, ha nem Is ten sze re te te. Nin cse nek ha tá rai, mert min den ki be -
le tar to zik, aki kö ve ti a jó pász tor hí vá sát. A pász tor nem uni for mi zál, ha nem
a kü lön bö ző ség ben is egy nek lát, eggyé tesz. De a leg na gyobb öröm, hogy
Urunk, a jó pász tor, min dig nyá já val ma rad.

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelem


