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„Mi ért in dul el egy bu da pes ti re for má tus a pá pá hoz a
ka to li kus csán gók ér de ké ben? Két kér dés az egy sze rű
vá lasz: volt mold vai csán gó, aki el in dult? Nem. Hát
ha zai ka to li kus? Az sem akadt. Va la ki nek pe dig el kell
men ni!”

Hittel, kerékpárral, szeretettel f 6. oldal

„Úgy ér zem, hogy az egy ház ban hi á nyoz nak a
kri ti ku sok, akik a cik ke ket meg ír ják, és hi ány -
zik az iga zi ér dek lő dés, a fe le lős gon dol ko dás
és az őszin te ség, amely a kri ti kák meg vi ta tá -
sá hoz szük sé ges len ne.”

Egy laikus stratégia f 13. oldal

„Egy alig is mert le xi kon fe je ze ten kí -
vül a 20. szá za di evan gé li kus egy -
ház tör té net nek még nincs össze fog -
la lás sze rű be mu ta tá sa.”

Közmegegyezés nélkül
f 10. oldal

„Tudom, kiben hiszek!” f 2. oldal
Áhítatformák f 2. oldal
Járvány idején f 3. oldal
„Értekezés” a Szent Koronáról f 5. oldal
AGAPE-konferencia f 7. oldal
Az országos iroda melléklete f 8–9. oldal

Lé te zik ugye bár a ha gyo má nyos ol -
tó anyag. Szük ség van rá. Hi szen
min den év ben van va la mi lyen ere jű
influ en za jár vány. És min den év ben
van ka rá csony. Van, kell, hogy le gyen
igény a sze re tet szé ru má ra is.

Idén azon ban az úgy mond új tí pu -
sú influ en za, a ser tés- vagy még frap -
pán sab ban a disz nó influ en za, a H1N1
ví rus okoz ta meg be te ge dés a slá ger.
Sa já to san öt vö ző dik ez a gyű lö let bak -
té ri um ál tal elő idé zett tár sa dal mi
kór ral. Nem kell a tra di ci o ná lis ol tó -
anyag, és nem kell a sze re tet szé ru ma.
A H1N1 irá nyít ja a meccset. Nor má -
lis eset ben az egész sé ges tár sa da -
lom moz gó sít ja erő it az el len ség el len;
csak így van esély a győ ze lem re.
Nem bab ra megy a já ték. Em be rek, az
egész tár sa da lom éle te, egész sé ge a
tét. Kit ér de kel? A ví rus irá nyít ja az
ese mé nye ket, oszt ja meg az elv ben
szem ben ál ló kat, a kis sze rű sze rep lő -
ket, akik nek nem a ví rus, ha nem a
más fel fo gá sú ak le győ zé se a pri o ri tás.

Meg szó lal a te le fo nom. Ked ves
ba rá tom ta ná csot sze ret ne kér ni.
Be ol tas sa-e ma gát az új tí pu sú influ -
en za el len? – így a kér dés. Ter mé sze -
te sen – így a vá la szom. Rö vid csend
után mél tat lan ko dó hang: nem ezt
vár tam tő led – és kö szö nés nél kül
bont ja a vo na lat.

2009. no vem ber. Ülök a Ma gyar
Or vos tár sa sá gok és -egye sü le tek Szö -
vet sé ge ta ná csá nak ülé sén, ahol – vé -
lem, igen he lye sen – be ik tat tak egy
nul la dik na pi ren di pon tot. Az Alap -
el lá tá si In té zet fő igaz ga tó ja tart elő -
adást a H1N1 ví rus ról, ter je dé sé ről,
a jár vány ügyi hely zet ről. Ob jek tí -
ven, ada tok alap ján, igen jól. Nem
győz sza bad koz ni, hogy ke rül a csiz -
ma az asz tal ra. Ő len ne a csiz ma.
Nyil ván a kom pe ten ci á ra cé loz. Ő
nem vi ro ló gus, nem is in fek to ló gus.
Té ved. Az elő adás is bi zo nyít ja a
kom pe ten ci át. Hi szen a re le váns
ada tok – ami a jár ványt és ter je dé sét
il le ti, meg ha tá roz va a te en dő ket – az
alap el lá tás ban ke let kez nek.

Ed dig rend ben is vol na. Ez után kö -
vet ke zik a csak tár sa dal mi kór tör té -
net di ag nó zi sá val il let he tő foly ta -
tás. Az el nök le he tő sé get ad né hány
hoz zá szó lás ra. Döb ben ten fi gye lem,
ahogy az ülés részt ve vői – szak má -
juk ban ve ze tő tu dós or vo sok, pro -
fesszo rok és egye sü le tü ket kép vi se -
lő, ke vés bé is mert, de ugyan csak ki -
vá ló kol lé gák – egy mást kö ve tő en,
meg nem ál lít ha tó mó don, sok fé le
né ző pont ból ar gu men tál nak az ol tás
szük sé ges sé ge, hasz nos sá ga, egye dül
üd vö zí tő vol ta mel lett.

Az óta is több ször fog lal koz tat, nem
kel lett vol na-e en ged nem a kész te tés -
nek, fel ug ra ni és ki a bál va meg kér dez -
ni a ve re teseket hoz zá szó ló kat, hogy
ki vel vi tat koz nak. Mi ért kell az elő adás
szi kár té nye it ennyi szer meg is mé tel -
ni? És a sze mük be mon da ni, hogy –
nem megkér dő je lez ve alap ve tő jó hi -

sze mű sé gü ket – mo ti vá ci ó juk jobb
eset ben szak ma po li ti kai, de in kább
csak po li ti kai. A ví rus, il let ve az ol tás
csak esz köz a kor mány pár ti ak nak ar -
ra, hogy koc ká zat nél kül, szak mai
fó ru mon, lo ja li tá su kat meg erő sít ve vil -
log ja nak (míg az el len zé ki ek sa já tos
Ca nos sát jár va kul log nak vissza a kö -
zös be, el veszt ve a csa tát, de biz tos ra
vé ve, hogy meg nye rik a há bo rút). De
leg alább el vál lal ták vol na, hogy ak tu -
á lis szak mai mez ben po li ti kai nyi lat -
ko za tok hang za nak el.

Nem kér he tem szá mon, mert hall -
gat tam. Ahogy az el nök ar ra van szo -
ci a li zál va, hogy az elő adás után le he -
tő sé get kell ad ni a vi tá ra, ma gam ar -
ra, hogy nem il lik köz be or dí ta ni,
jobb a bé kes ség, no meg vé gül is min -
den ki ar ról be szél, amit én is mond -
tam a ba rá tom nak: ter mé sze te sen ol -
tas sa be ma gát. 

A több párt rend szer – ez is a lé nye -
ge – meg oszt, kü lön böz nek a po li ti -
kai né ze tek, de egy-egy nem ze ti ügy
kö rül ki ala kul hat egy ség. Így vált
egy sé ges sé az esz ten dő vé gé re az ol -
tás párt, el ső sor ban a szak ma. De a la -
kos ság ban is meg lett a több ség. Vi -
szont mo dell ér té kű, mi ért nem va ló -
sul meg a nem ze ti sors kér dé sek ben
az annyi szor igé nyelt kon szen zus.
Ha egy ennyi re ra ci o ná lis szak mai
kér dés ben több hó na pos po li ti kai
cir kusz vá lik ural ko dó vá, koc káz tat -
va so kak egész sé gét, mit vár junk a bo -
nyo lul tabb ügyek ben?!

Több ször idéz tük: hat hó nap alatt
meg vál toz tat ha tó a po li ti kai rend szer,
hat év alatt a gaz da ság. De hat van év
is ke vés le het a va ló di tár sa dal mi
meg úju lás hoz. Va ló já ban er ről szól az
ol tá si kri mi.

Bol do gult if jú ko rom ban – az öt -
ve nes évek de re kán – egyik me di kus
kol lé gám a mar xis ta sze mi ná ri um ban
ko moly kép pel fel tet te a kér dést: a
ku lá kot, ha vak bél gyul la dá sa van,
ugyan olyan szín vo na lon kell meg -
ope rál ni, mint a sze gény pa rasz tot?
„Ter mé sze te sen” – vá la szol ta né mi
ha bo zás után és eny hén za var tan ok -
ta tónk. Ak kor a dik ta tú rá val szem -
ben meg tar tott – egy sé ges is volt e té -
ren a tár sa da lom – egy faj ta jó zan ság,
nor ma li tás ér vé nye sült. 

Fél év szá zad után a de mok rá cia
csőd je a „kor mány pár ti” és „el len zé -
ki” ol tó anyag. Ha tud juk is – no
meg eb ben is van az egész ség ügy nek
fe le lős sé ge –, hogy a de mok rá ci á ban
fe nye ge tőb ben je lent kez nek a vad haj -
tá sok. Bi zony nem a he lyez ke dés, az
egyé ni kar ri er épí tés kell, hogy je lent -
se a vá laszt a tár sa da lom egész sé gé -
nek a ve szé lyez te tett sé gé re, a men -
tál hi gi é nés kul tú ra sú lyos za va rá ra,
ha nem az iga zi ri a dó. Az ol tás kö rü -
li meg döb ben tő po lé mia csak a fel -
szín. De ér zé kel ni kell en nek kap csán
a tár sa da lom mélyebb ré te ge i ben
meg hú zó dó fo lya ma to kat is.

Az em lí tett szö vet sé gi ta nács ülés
az ere de ti na pi ren dek kel foly tat ta
mun ká ját.

Ka rá cso nyi ol tó anyag

b „Ma nap ság óri á si dol gok tör tén nek Szar va son…”
– kezd te ige hir de té sét a szar va si evan gé li kus
Ótemp lom ol tá ra előtt Ri bár Já nos es pe res. Az ad -
vent má so dik va sár nap ján tar tott há la adó is ten -
tisz te let ap ro pó ját az ad ta, hogy meg újult a gyü -
le ke zet 1788-ban épült temp lo ma.

Az egy ház köz ség igaz ga tó lel ké szé től, Lá zár Zsolt tól meg -
tud tuk: a re konst ruk ci ó hoz szük sé ges hu szon egy mil lió
fo rint kö zel egy har ma dát a vá ros ban élők ad ták össze,
négy mil lió fo rin tot nyer tek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap pá -
lyá za tán, 4,25 mil lió fo rint tá mo ga tást nyúj tott a he lyi ön -
kor mány zat, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház pe dig
hat és fél mil lió fo rint tal já rult hoz zá a fel újí tás hoz, amely -
nek so rán az alap tól a to rony sü ve gig meg szé pült Tes se -
dik Sá mu el egy ko ri temp lo ma.

A va sár na pi há la adá son szá zak hall hat ták Ri bár Já nos
es pe res Zsolt 127,1, Ézs 56,7 és 1Pt 2,5 alap ján tar tott ige -
hir de té sét. Az egy ház me gye lel ké szi ve ze tő je rá mu ta tott,
hogy a temp lom né mán is be szél: egy te le pü lés lel ki-szel -
le mi ál la po tá ról ad hely zet je len tést. Az ige hir de tő fel idéz -
te a ti zen két éves Jé zus alak ját, aki szá má ra ter mé sze tes
volt az Is ten há zá ban va ló la ko zás.

SZ AR VA SI  ÖRÖMHÍR

Megújult Tes se dik
temp lo ma

g Frenkl Ró bert

f Folytatás a 3. oldalon

a pi li si hajlék
b Ün ne pi is ten tisz te le tet tar tot tak a Pi li si Evan gé li -

kus Egy ház köz ség ben múlt va sár nap ab ból az al -
ka lom ból, hogy két száz hu szon öt éve szen tel ték fel
a temp lo mot. Az ige hir de tő D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott püs pök volt, az is ten tisz te let ol tá ri szol gá -
la tát D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott es pe res
vé gez te. Az egy ház tör té nész nek, aki év ti ze de ken át
Pi li sen szol gált, a na pok ban je lent meg a gyü le ke -
zet tör té ne tét be mu ta tó köny ve.

Az is ten tisz te let – ame lyen részt vet tek a pi li si ek finn test -
vér gyü le ke ze té nek Kon tio lah ti ból ér ke zett tag jai is – gyer -
tya gyúj tás sal kez dő dött: az ad ven ti ko szo rún a kö zös ség
fi a tal jai gyúj tot ták meg a má so dik gyer tyát.

D. Sze bik Im re pré di ká ci ó ját a 100. zsol tár ver sei
alap ján tar tot ta. Há lát ad ván Is ten nek az el múlt két száz -

hu szon öt évért ar ról
be szélt, hogy im má -
ron a ki len ce dik ge -
ne rá ció tag jai nő nek
fel eb ben a temp lom -
ban: „Mert jó az Úr,
örök ké tart sze re te te,
és hű sé ge nem ze dék -
ről nem ze dék re.”

Az is ten tisz te let
úr va cso ra vé tel lel zá -
rult. A gyü le ke zet
egyik lel ké szé től, Krá -
mer György es pe res -
től meg tud tuk: a lel -
ké szük kel ér ke zett
finn ven dé ge ken kí -
vül je len volt az ün -

ne pi együtt lé ten Ben czúr Lász ló, az Észa ki Egy ház ke rü -
let fel ügye lő je, Bak Pé ter, a Dél-Pest Me gyei Egy ház me -
gye fel ügye lő je és Sza bó Már ton pi li si pol gár mes ter is.

Az is ten tisz te let utá ni sze re tet ven dég sé gen nagy si -
kert arat tak azok az „ad vent” fel ira tot for má zó ka lá csok,
ame lye ket a he lyi pék ség ben ké szí tet tek. (Min den
egyes – más-más íze sí té sű – ka lács da rab egy-egy be -
tűt for má zott.)

A pi li si temp lom tör té ne té ről szó ló kö te tet már de cem -
ber 5-én, szom ba ton dél után be mu tat ta Ke ve há zi Lász -
ló. A nyom dá ból fris sen ér ke zett könyv el ső ré sze a
temp lom tör té ne tét dol goz za fel, a má so dik rész pe dig a
gyü le ke ze tét. Ez utób bi fe je zet szer ző je Pán gyánsz ky Ág -
nes helyi lel ké sz. A ki ad vány ból, mely a ceg lé di Apá ti
Nyom da jó vol tá ból öt száz pél dány ban je lent meg, a
könyv be mu ta tó nap ján és a va sár na pi is ten tisz te le ten már
több mint két száz pél dány el kelt. 

g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

225 éves

f Folytatás a 3. oldalon

Adventi koszorú a fővárosi Szent István téren
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Az áhí tat ki fe je zés azon ban va la mi -
fé le sza bad sá got su gall: kö tet len for -
mát, sal lang men tes, kül ső meg kö tött -
sé gek nél kü li mű fajt. Tény leg így
van? Az áhí tat mű fa ja nagy moz gás -
te ret en ged. Meg for má lá sá hoz, meg -
tar tá sá hoz kre a ti vi tás, öt let gaz dag -
ság, li tur gi kus is me ret és „ma gas ból,
de mély ről jö vő” tar ta lom kell.

Szük sé günk van kö tött for mák ra,
hi szen az tud iga zán sza ba don al kot -
ni, aki a ren det, a sza bály sze rűt, az ál -
lan dót is me ri. Csak az vál lal koz zon
sza bad áhí tat for mák egy sze ri vagy
rend sze res lét re ho zá sá ra, aki meg is -
me ri és ér zi a mű fajt, hi szen nem csak
val lá sos han gu la tú, me di ta tív jel le gű
prog ra mot kell ké szí te nünk, ha nem
Is ten Szent lel ke ára dá sá nak kell med -
ret biz to sí ta nunk.

A GyLK két olyan áhí tat for mát kí -
nál, amely hasz ná lat ra, gya kor lás ra,
de min tá nak is ki vá ló an al kal mas.
Sok fé le kö zös ség ben ki pró bál tam

eze ket. Akik meg is mer ték, meg sze -
ret ték és új ra kér ték.

Az egyik a Kö nyör gés Lu ther li tá -
ni á ja nyo mán (GyLK 644). Az ősi ke -
resz tény imád ság hoz nyú lik vissza,
ah hoz az élet min den te rü le tét át fo -
gó kö nyör gés hez, amely – kü lön bö -
ző for má ban – a nyu ga ti egy ház ban
ép pen úgy meg ta lál ha tó, mint a ke -
le ti ben. A sok-sok ké rést ter mé sze -
te sen gyü le ke ze ti ének ke re te zi. A kö -
nyör gést a 130. zsol tár re for má to -
runk tól va ló, éne kes köny vünk ben
is meg ta lál ha tó pa ra frá zi sa ve ze ti
be: Mély sé ges mély ből ki ál tunk (EÉ
402). Egy kör rel bel jebb a Krisz tus-
imá dat ősi sza va hang zik: Uram, ir -
gal mazz, Krisz tus, ke gyel mezz, Uram,
ir gal mazz! Ez zel kez dő dik és zá rul az
imád ság. 

A ké ré sek pár be szé des for má ban
szó lal nak meg, em lé kez tet ve ar ra,
hogy az imád ság lé nye ge az Is ten és
em ber kö zöt ti dia ló gus. A gyü le ke -

zet és ve ze tő je (nem kell lel kész nek
len nie!) együtt mond ják a ké ré se ket.
Té mái rend kí vül vál to za to sak, va ló -
ban fel öle lik a ke resz tény élet hét köz -
nap ja it és nagy ese mé nye it, az em -
be ri élet utat és Krisz tus föl di pá lya -
fu tá sát, ke reszt ha lá lát, fel tá ma dá sát,
menny be me ne te lét. A gyü le ke zet
vá la sza sza ka szon ként vál to zik. Né -
ha egé szen egy sze rű en meg erő sí ti a
li tur gus ál tal meg fo gal ma zott ké -
rést: Hall gass meg, Úr is ten! Más hol
a li tur gus élet hely ze te ket vá zol fel, s
a gyü le ke zet kér: Ments meg min ket,
Úr is ten! Szá mom ra a lu the ri is ten -
ké pet az el ső sza kasz tük rö zi iga zán
vissza, ami kor így kö nyö rög a gyü -
le ke zet: Se gíts meg min ket, ked ves
Úr is ten!

A kö nyör gé sek so rát az úr va cso -
rá ból jól is mert Ag nus Dei zár ja: Is -
ten Bá rá nya, aki a vi lág bű nét hor -
do zod, ir gal mazz né künk, add ne -
künk bé ké det! Ezt kö ve ti a rö vid
imád ság (kol lek ta), a Mi atyánk,
majd a nap szak nak meg fe le lő zá ró -
ének és ál dás. Hadd áll jon itt az es -
ti zá ró kö nyör gés és ál dás kí vá nás:

Urunk, légy ve lünk, ha vir rasz tunk;
őrizd ál mun kat, ha al szunk! Hadd
le gyünk Krisz tus sal éb ren, és el nyu -
god junk bé kes ség ben. Nyu go dal mas
éj sza kát és üd vös sé ges vé get aján dé -
koz zon ne künk a min den ha tó és ir -
gal mas Is ten, az Atya és a Fiú és a
Szent lé lek! Ámen.

A má sik kö tött áhí tat for ma a
Krisz tus-di csé ret (GyLK 645). Ez is
kö zös ének kel kez dő dik, majd Is ten
ne vé nek se gít sé gül hí vá sa és a hit val -
lás után Krisz tus meg vál tó és meg -
szen te lő mun ká ját ve szi sor ra. Az el -
mé lyí tést szol gál ja, hogy a kez dő- és
a zá ró for mu la min den sza kasz nál
ugyan az: Ál dott, aki jön az Úr ne vé -
ben: Jé zus Krisz tus, Is ten és Má ria fia,
aki… – itt Jé zus föl di és mennyei mű -
kö dé sé nek konk rét ál lo má sai kö vet -
kez nek –, majd a sza kaszt a di cső ség -
mon dás zár ja. Ezt kö ve ti a Krisz tust
di csé rő ének, majd a nap imád sá ga,
a Mi atyánk s vé gül a nap szak nak
meg fe le lő zá ró ének.

Mind két for ma al kal mas kö zös sé -
gi és egyé ni el csen de se dés re is. Hi -
tet erő sít, igét hir det, az el mé lyü lést
se gí ti – és még so rol hat nám az ál dá -
sa it. Ta nul juk mind ket tőt, hogy egyé -
ni és gyü le ke ze ti csen des sé ge ink
gaz da god ja nak e ren dek imád ko zá -
sá val épp úgy, mint a kö tet le nebb al -
kal mak meg for má lá sá val.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

2 e 2009. december 13. Evangélikus Életforrás

AD VENT H AR M A DIK VA SÁR NAP JA  2TIM 1,814 

„Tu dom, ki ben hi szek!”

C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Jól jegyezzük meg és hirdessük
mindenfelé, hogy Krisztus olyanok
nyomorúságán akar segíteni, akiken
a világ minden hatalma se tudna se-
gíteni. Mert ugyan hol van az a híres
doktor, aki a vakot látóvá, a poklost
tisztává tudta volna gyógyítani.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

A ki nyi lat koz ta tás ma az egy há zi szó -
hasz ná lat ban is egy re in kább ke rült
és ke rü len dő ki fe je zés, mi vel a mai
nyelv hasz ná lat sze rint ki nyi lat koz tat -
ni a zsar no kok szok tak. Azok, akik az
igaz ság egye dü li le té te mé nye sé nek
gon dol ják ma gu kat. Pe dig a ki nyi lat -
koz ta tás nem csak ősi, de bib li kus ki -
fe je zés. Kulcs sza va a ke resz tény teo -
ló gi á nak. 

A ki nyi lat koz ta tás el len té te a spe -
ku lá ció. Nem vé let len, hogy Lu ther
a ki nyi lat koz ta tás ér tel me zé sét
mond ja va ló di teo ló gi á nak a fi lo zó -
fi á ra épü lő spe ku la tív teo ló gi á val
szem ben. A ki nyi lat koz ta tás szá -
munk ra egyet len hoz zá fér he tő for -
rá sa ként pe dig a Szent írást (So la
scrip tu ra!) je lö li meg. Az már ké sőb -
bi tor zu lás, ami kor a re for má ció
egy há za i ban a ki nyi lat koz ta tás for -
rá sát, az írott igét azo no sí ta ni kez -
dik a ki nyi lat koz ta tás – vagy ami vel
ma nap ság egy há zunk ban is egy re sű -
rűb ben he lyet te sí tik: a ki je len tés –
tar tal má val.

Pál apos tol Ti mó te us nak írt in tel -
me i ből vi lá go san ki tű nik, hogy a
ki nyi lat koz ta tás tar tal ma az a ti tok,
amely a vi lág te rem té se óta rejt ve
volt, és amely Jé zus Krisz tus meg je -
le né sé vel lett nyil ván va ló vá. És ez
nem más, mint az „el múl ha tat lan
élet”. Úgy is mond hat juk, hogy ez a
ti tok, mint a bim bó ba zárt vi rág, Jé -
zus Krisz tus e vi lág ra szü le té sé vel
kez dett ki bom la ni, és ha lá la, majd
fel tá ma dá sa ál tal nyílt ki tel jes pom -
pá já ban.

Ez a ti tok az, amely nek is me re te
meg tö ri a ha lál ere jét, amely ab ban
van, hogy az em ber a ha lált – öt ér -
zék szer vé re és az ál ta luk nyert ta pasz -
ta la to kat ér té ke lő ér tel mé re ha gyat -
koz va – az élet vé gé nek, el mú lá sá nak,

meg sem mi sü lés nek tart ja. Pe dig az
élet – amely nem egyen lő a test bio -
ló gi ai funk ci ó i val – el múl ha tat lan. A
ti tok tar tal ma az, hogy a ha lál csak a
bio ló gi ai szer ve zet fel bom lá sát je -
len ti, de nem az élet vé gét.

Mi vel Krisz tus tes té nek meg ölé se
el le né re is élt, ezért tud ta ha lott tes -
tét hús vét haj na lán egy min den is me -
re tün ket meg ha la dó, a fi zi kai, ké mi -
ai, bio ló gi ai és egyéb ter mé sze ti tör -
vé nyek nek töb bé alá nem ve tett élet -
re föl tá masz ta ni. Mert a ti tok leg bel -
ső mag ja az, hogy Krisz tus ma ga nem
más, mint élet. Ezért mond hat ja
jog gal hall ga tó i nak a ke nyér sza po rí -
tás cso dá ja után: „Ne ve szen dő ele de -
lért fá ra doz za tok, ha nem az örök
élet re meg ma ra dó ele de lért, ame -
lyet az Em ber fia ad majd nek tek.” (Jn
6,27) És: „Bi zony, bi zony, mon dom
nék tek: ha nem eszi tek az Em ber fia
tes tét, és nem isszá tok a vé rét, nin csen
élet ti ben ne tek.” (Jn 6,53)

Ez tel je sen füg get len a mi cse le ke -
de te ink től – mond ja Pál. Azért van
így, mert Is ten „sa ját vég zé se és ke -
gyel me sze rint”, még az idők kez de -
te előtt így ren del te, és en nek a ti tok -
nak nem csak a meg is me ré sé re hí vott
el ben nün ket, ha nem ré sze sí te ni is
akar ben ne. Ré sze sí te ni akar ben nün -
ket Krisz tus ban, más szó val ré sze sí -
te ni akar az élet ben. Ab ban a va ló di
élet ben, amely – pon to sab ban aki –
el múl ha tat lan. 

En nek a ti tok nak a meg is me ré se
Pál szá má ra min den nél drá gább.
„El len ben azt, ami ne kem nye re ség
volt, kár nak ítél tem a Krisz tu sért. Sőt
most is kár nak íté lek min dent Krisz -
tus Jé zus, az én Uram is me re té nek pá -
rat lan nagy sá gá ért. Őér te kár ba vesz -
ni hagy tam, és sze mét nek íté lek min -
dent, hogy Krisz tust meg nyer jem” –

ír ja a Fi lip pi ben élő gyü le ke zet nek (Fil
3,7–8). Egye ne sen kö vet ke zik eb ből
az, amit a Ko los sé ban élő hí vők nek
ír: „Sze ret ném, ha tud ná tok, mennyit
küz dök … mind azo kért, akik en gem
nem is mer nek sze mé lye sen, hogy szí -
vük fel bá to rod jék, össze forr va sze re -
tet ben, és el jus sa nak a tel jes bi zo nyos -
ság hoz ve ze tő is me ret egész gaz dag -
sá gá ra: az Is ten tit ká nak, Krisz tus nak
is me re té re.” (Kol 2,1–2) 

Nem cso da, ha Pál en nek a ti tok -
nak az is me re té ért, a Krisz tus ban va -
ló ré sze se dé sért a leg sú lyo sabb ül -
dö zést és szen ve dést, sőt ha kell, a
ha lált is kész öröm mel vál lal ni. Hi -
szen a Krisz tus ban va ló ré sze se dés
egyen lő az élet tel, a Krisz tus ban
va ló ré sze se dés el vesz té se egyen lő az
élet el vesz té sé vel. Eh hez a vesz te ség -
hez mér ve a test pusz tu lá sa, a bio -
ló gi ai ha lál je len ték te len ap ró ság. Pál
ezért a bio ló gi ai ha lált nem is ne ve -
zi vesz te ség nek, sőt ha Krisz tu sért,
a Krisz tus sal va ló kö zös ség meg őr -
zé sé ért tör té nik, ak kor egye ne sen
nye re ség nek tart ja. Nem tú loz, ami -
kor így vall: „Mert ne kem az élet
Krisz tus, és a meg ha lás nye re ség!”
(Fil 1,21)

Pál er ről az evan gé li um ról ír ja
Róm 1,16-ban, hogy nem szé gyel li,
„hi szen Is ten ere je az, min den hí vő -
nek üd vös sé gé re”. És ezért buz dít ja a
Krisz tu sért vi selt fog ság ból, a bör -
tön cel lá ból írt le ve lé ben Ti mó te ust
is: „Ne szé gyelld hát a mi Urunk ról
szó ló bi zony ság té telt, se en gem, az ő

fog lyát, ha nem szen vedj ve lem együtt
az evan gé li u mért, Is ten ere je ál tal.”

Pál nem meg szál lott ra jon gó, ha -
nem pon to san tud ja, mit be szél,
ami kor a foly ta tás ban ezt ír ja: „En -
nek az evan gé li um nak a szol gá la tá -
ra ren del tet tem én hír nö kül, apos to -
lul és ta ní tó ul. Ezért is szen ve dem
eze ket, de nem szé gyel lem, mert tu -
dom, ki ben hi szek, és meg va gyok győ -
ződ ve, hogy ne ki van ha tal ma ar ra,
hogy a rám bí zott kin cset meg őriz ze
ar ra a nap ra.” Pál ezt nem ra jon gás -
nak, ha nem „az egész sé ges be széd pél -
dá já nak” tart ja. 

Azért egész sé ges ez a be széd,
mert élet fa kad be lő le. Az et től el té -
rő be széd ből vi szont nem élet fa kad,
ha nem ha lál. Nem bio ló gi ai, ha nem
örök ha lál. A Krisz tus ban, az egyet -
len igaz élet ben va ló ré sze se dés el ma -
ra dá sa, il let ve el vesz té se mi att.

Pál is tud ja, hogy ezt az „egész sé -
ges be szé det” csak a Szent lé lek ál tal
le het el vi sel ni, fel fog ni és be fo gad ni.
Ezért ír ja Ti mó te us nak és ma mind -
annyi unk nak: „A rád bí zott drá ga
kin cset őrizd meg a ben nünk la ko zó
Szent lé lek ál tal.” Mert nem raj tunk
mú lik, nem is a cse le ke de te in ken, ha -
nem Is ten vég zé sén, amely nek zá lo -
ga és pe csét je a Szent lé lek, hogy
Krisz tus ban mind annyi unk nak el -
múl ha tat lan éle tünk van. Nem lesz,
ha nem van. Már most! Ezért tes ti ha -
lá lunk órá já ig va ló já ban csak egyet -
len egy do log ra kell ügyel nünk: tud -
juk, ki ben hi szünk, és Krisz tust, a
Krisz tus sal va ló kö zös sé get el ne ve -
szít sük! Ezért kell „áron is meg ven -
nünk” min den al kal mat, hogy a
Krisz tus sal va ló kö zös sé gün ket az ige
és a szent sé gek ál tal meg újít suk,
ápol juk és ele ve nen tart suk. 

g Vég he lyi An tal

A VA SÁRNAP IG ÉJE
Sze re tett Urunk, Atya, Fiú, Szent lé -
lek Is ten!

Há lá sak va gyunk a vá ra ko zás örö -
mé ért – kö szön jük ne ked, hogy nap -
ja ink nem a sem mi be hull nak, ha nem
cél juk van, hoz zád ve zet nek. Kö -
szön jük, hogy a szür ke, be te ges idők -
ben is kö zel lépsz hoz zánk, nem
hagysz ben nün ket ma gunk ra a két sé -
gek kel, hű ség re és ki tar tás ra erő sí tesz
ben nün ket az ad ven ti vá ra ko zás ban.

Áldd meg köz vet len sze ret te in -
ket, azo kat, aki ket sze re tünk, és aki -
ket olyan ne héz sze ret ni. Adj de rűt
gyer me ke ink nek, hogy ne fél je nek az
előt tük ál ló élet től. Erő sítsd a di á ko -
kat, hogy rá érez ze nek a tu dás, a szel -
le mi és lel ki nö ve ke dés jó ízé re. Adj
erőt a mun ká ban ál lók nak, akik né -
ha úgy ér zik, túl sok az el vá rás, és túl
ke vés a biz ta tás. Állj azok mel lé, akik
em be ri leg, anya gi lag rossz hely zet ben
van nak, akik úgy ér zik, ki csú szik lá -
buk alól a ta laj – ne en gedd, hogy az
anya gi ne héz sé gek a lel kün ket öl jék
meg! Légy az öre gek kel, a meg fá rad -
tak kal, akik né ha úgy ér zik, már hi -
á ba va ló az éle tük – mu tasd meg ne -
kik, hogy szá mod ra ők öreg sé gük ter -
he i vel együtt fon to sak. És légy azok -
kal is, akik utol só per ce ik kel har col -
nak, légy azok kal, akik sze re t tü ket si -
rat ják. Éle tünk kez de tén, de re kán és
vé gén ma radj ve lünk, Urunk!

Az egész te rem tett vi lá gért is ké -
rünk: áldd meg jó rend jét a ter mé -
szet ben és az em be ri kö zös sé gek ben.
Add, hogy bé kes ség le gyen a szí vek -
ben és az em be rek kö zött. Kü lö nö -
sen is gon do lunk most a be teg sé gek
ál do za ta i ra és el szen ve dő i re: add,
Urunk, hogy ez az új be teg ség ne ha -
tal ma sod jon el raj tunk! Ké rünk, adj
min den ki nek böl cses sé get, hogy sa -
ját ma ga és má sok egész sé gé re és éle -
té re vi gyáz ni tud jon.

Vé gül kö nyör günk egy há za dért:
add, hogy tud juk a cél és az esz köz kö -
zöt ti kü lönb sé get, hogy mi köz ben
egy há zunk ke re te i nek meg tar tá sá -
ért har co lunk, el ne fe led kez zünk a lé -
nyeg ről, Krisz tus ról, aki hoz zád köt
ben nün ket. Adj erőt a szol gá lat ban ál -
lók nak, hogy meg ne fo gyat koz zék a
hi tük, és ké pe sek le gye nek evan gé li -
u mod hir de té sé re. Add Szent lel ked
cso dá ját a gyü le ke ze tek nek, hogy
olyan lel ki kö zös ség gé tud ja nak vál -
ni, amely meg tart ja tag ja it, de meg -
tart ja hit ben lel ké sze it, szol gá lat te vő -
it is. Biz tass ben nün ket a re mény ség -
gel, hogy új ra el jössz, és tel jes sé te szed
ben nünk az örö möt. Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U

b Az áhí tat olyan gyűj tő fo ga lom, ame lyet na gyon ne héz pon to san meg -
ha tá roz ni. Áhí tat az is, ami kor két ének kö zött rö vid ige hir de tés hang -
zik el, és az is, ami kor gaz dag li tur gi á jú kö zös imád sá got tart a gyü -
le ke zet. E ro vat ban már ol vas hat tunk az egy ház ősi, a GyLK-ban is
meg ta lál ha tó imád ság for má i ról, a reg ge li és es ti kö nyör gés ről.
Eze ket zso lozs má nak (ima órá nak) hív juk. Év szá za dok, mi több, év -
ez re dek óta gya ko rol ja őket az egy ház – vi szony lag szi go rú for má -
kat hasz nál va.

LI TUR G I KUS MŰ FA JOK

Áhí tat for mák
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La punk elő ző szá má ban ol vas hat tak
ar ról, hogy a de cem ber el se jén élet -
be lé pett lissza bo ni szer ző dés 17. §-a
szor gal maz za az Eu ró pai Unió és
az egy há zak kö zöt ti dia ló gust és
együtt mű kö dést.

Já ró ka Lí via EU-s kép vi se lőnk
azon nal élet tel töl töt te meg a pa rag -
ra fus szö ve gét, ami kor már de cem -
ber má so di ká ra, mint egy öt ven ma -
gyar meg hí vot tal, kon fe ren ci át szer -
ve zett az Eu ró pai Par la ment épü le -
té be az egy há zak sze re pé ről a ro mák
tár sa dal mi be fo ga dá sá ban.

A ha zai öku me ni kus de le gá ció
tag ja ként ma gam is fel szó lal hat tam
az An tall Jó zsef ről el ne ve zett
brüssze li épü let szárny ta nács ko zó ter -
mé ben. Eb ből sze ret nék né hány gon -
do la tot meg osz ta ni ol va só ink kal, hi -
szen a ro ma kér dés ben is igen nagy
szük sé günk van a kö zös tá jo ló dás ra,
út ke re sés re. 

Kér dés, hogy a ci gány ki sebb ség fe -
szült ség ter hes, ál dat lan ma gyar or szá -
gi ál la po tát meg má sít ha tat lan tör té -
nel mi tény ként fo gad juk-e el. Va jon
a ma gya rok ci gány el le nes sé ge, il let -
ve a ci gá nyok ma gyar el le nes sé ge
olyan tra dí ció, amely nem ze dék ről
nem ze dék re, szin te tör vény sze rű en
örök lő dik, és ame lyet idő ről idő re
gát lás ta la nul és fe le lőt le nül ki hasz nál -
hat nak a leg kü lön bö zőbb po li ti kai
erők? Vagy pe dig, mind ez zel szem -
ben, hisszük és re mél jük, hogy a
több sé gi és a ki sebb sé gi tár sa da lom

össze fo gás sal, köl csö nös erő fe szí té -
sek kel meg tör he ti ezt az át kos örök -
sé get?

Ami kor ál dat lan ál la pot ról, át kos
tra dí ci ó ról be szé lek, ki tű nik, hogy
nem ro mo ló gus ként, szo cio ló gus -
ként vagy po li ti kus ként kí vá nok hoz -
zá szól ni tár sa dal munk egyik leg sú -
lyo sabb prob lé má já hoz, hi szen nem
va gyok a te rü let szak ér tő je. Evan gé -
li kus lel kész ként, teo ló gus ként ke re -
sem a vá laszt a so kun kat egy re kö ze -
lebb ről érin tő és kín zó kér dé sek re. 

Jé zus zse ni á lis te ra pi kus mód sze -
ré vel kö ze lí tek a prob lé má hoz, aki el -
ső ként az alap kér dés sel szem be sít:
„Akarsz-e meg gyó gyul ni?” Já nos evan -
gé li u má ban (5,6) a Mes ter ezt a kér -
dést sze ge zi a har minc nyolc éve be -
teg, bé na em ber nek, aki hi á ba vár ja
a gyó gyu lást a Be tes da ta vá nál. A
név te len be teg őszin te vá la sza is
szin te szál ló igé vé vált: „Uram, nincs
em be rem…”

Kü lö nö sebb eről te tés nél kül át -
hang zik ez a dia ló gus mai, sok te kin -
tet ben ugyan csak bé nult hely ze tünk -
be. Mi is év ti ze dek óta vár juk a cso -
dát, a gyó gyu lást, töb bek kö zött a ro -
ma ügy ben is. De va jon tény leg aka -
runk-e gyó gyul ni? Nem csak ők, mi is?
Nem csak mi, ők is? Va jon ma nap ság,
szem ben az úgy ne ve zett „meg él he té -
si ro ma ügye sek” né pes cso port já val,
nem ép pen azok az el kö te le zett em -
be rek hi á nyoz nak-e a leg in kább, akik
mind két ol da lon ké szek vég re moz -

dul ni és moz dí ta ni, konk ré tan, ön zet -
le nül, ál do zat ké szen ten ni va la mit az
iga zi gyó gyu lá sért?!

A brüssze li ta lál ko zón szá mos
ilyen el kö te le zett ha zai szak em ber -
rel ta lál koz hat tam, akik a gyó gyít va
gyó gyu lás ál dott küz del mé re oda -
szán ják az éle tü ket. Há la Is ten nek,
egy há zunk ban is akad nak ilye nek.
Kö zü lük hadd emel jem ki Ba kay
Pé tert, egy há zunk ro ma ügyi re fe -
ren sét, aki a kö zel múlt ban egy kon -
fe ren ci án pro vo ka tív éles ség gel tet -
te fel a tisz tá zan dó alap kér dést: „Va -
jon a ci gány ság szá munk ra ál dás
vagy átok?! Mi ért ez a vég le tes, sar -
kí tott meg fo gal ma zás? Ta lán mert ők
ma guk, a ci gá nyok is vég le te sek,
szél ső sé ge sek? Egyik pil la nat ban
min de nü ket oda ad nák, má sik pil la -
nat ban min de nün ket el ven nék…
Egyik pil la nat ban ön fe led ten ün ne -
pel nek, má sik ban össze om la nak…”

Köz tu dott, hogy a ci gá nyok him -
nu szuk ban szin te vá do ló an pe rel nek
Is ten nel: „Meg át koz tál, meg is ver tél,
örök csa var gó vá tet tél.” Hány év -
szá zad, hány nem ze dék ke se rű ta -

pasz ta lá sa csa pó dik le ezek ben a
drá mai so rok ban?! 

S mi lyen döb be ne tes, hogy a ma -
gyar nem ze ti him nusz is, vég ső so -
ron, ál dá sért kö nyör gő imád ság: „Is -
ten, áldd meg a ma gyart…” Köl csey
Fe renc köl tői val lo má sá ban ugyan
nem esik szó ar ról, hogy a ma gyar
nép átok alatt len ne, de bal sors ról,
bűn hő dés ről an nál in kább…

Va jon – töb bek kö zött – nem
köt het ne-e össze min ket az átok ból
va ló sza ba du lás kö zös vá gya és az ál -
dás utá ni őszin te szom jú ság?! Le het,
hogy túl ra di ká lis nak tű nik a sar kos
fel ve tés: átok vagy ál dás?! Szim pa ti -
ku sabb, fő leg pe dig ké nyel me sebb
len ne egy dip lo ma ti kus, lan gyos
meg ol dás: hagy juk egy mást bé kén…
Jól is mert, di va tos köz he lyek: él ni és
él ni hagy ni, bé kés egy más mel lett,
egy más nél kül élés… 

De úgy vé lem, a mai ki éle zett hely -
zet ben már ke vés a ko eg zisz ten cia,
több kell: pro eg zisz ten cia, egy má sért
élés. Egy más el fo ga dá sa, be fo ga dá sa,
nem ba ga tel li zál va, nem el hall gat va
a fe szült sé ge ket is ge ne rá ló, va lós
kü lönb sé ge ket men ta li tás ban, kul -
tú rá ban, tra dí ci ó ban, ér ték rend ben.

Meg győ ző dé sem sze rint a ro mák
ügye nem csu pán tár sa dal mi, po li ti -
kai, gaz da sá gi, et ni kai, ok ta tá si és
egyéb szak kér dés. A meg ol dás fe lé
ve ze tő úton nyil ván va ló an szük ség
van a komp lex, szé les kö rű együtt -
mű kö dés re. Nél kü löz he tet len az

olyan te kin té lyes po li ti kai erők tá mo -
ga tá sa is, mint az Eu ró pai Par la -
ment. De lel kész ként, teo ló gus ként
úgy lá tom: az iga zi for du lat nak min -
de nek előtt a fe jek ben és szí vek ben
kell meg tör tén nie, hogy átok he -
lyett ál dás sá le hes sünk egy más szá -
má ra: ro mák és ma gya rok.

Hi szem és re mé lem, hogy eb ben a
gyó gyí tó fo lya mat ban az egy há zak is
fon tos se gí tő szol gá la tot tölt het nek
be, kü lö nö sen is a tu dat for má ló ok -
ta tás, ne ve lés és a sze mé lyes pász to -
ro lás, lel ki gon do zás te rü le tén

Így vál ha tunk az ál dás köz ve tí tő -
i vé. Ez ír hat ja csak fe lül szá mos kal -
ló dó em ber tár sunk ke se rű ta pasz ta -
la tát ha zánk ban, amely a ro ma him -
nusz már idé zett, ke se rű so ra i ban is
meg szó lal: „…örök csa var gó vá tet tél.”
Nem! Mi ez zel szem ben kér jük: „Is -
ten, áldd meg a ma gyart…” és a ro -
mát – raj tunk ke resz tül is! Ez a mi ad -
ven ti re mény sé günk, Brüsszel ben
és Bu da pes ten.

Brüssze li ad ven ti re mé nyek
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

„Be ol tat tad ma gad?” – kér de zik tő -
lem szin te min den nap is me rő se im.
Má ra már min den ki meg ta nul ta a
ve szé lyes kórt je len tő be tű-szám kom -
bi ná ci ót: H1N1.

Min den ki fél. És ezért a nagy di -
lem ma. Fé lünk a ví rus okoz ta jár -
vány tól, a be teg ség től és szö vőd mé -
nye i től. Vi szont fé lünk a fris si ben pi -
ac ra do bott ol tás tól is, an nak le het -
sé ges mel lék ha tá sa i tól. Hall gat juk a
sta tisz ti kát : száz ezer be teg ből
mennyi en hal tak meg, va la mint hogy
hány em ber szer ve ze te re a gált rosszul
a be in jek ci ó zott ha tó anyag ra.

Vég ső so ron mind annyi an az él -
tün ket félt jük: ez a kis kór oko zó se
„ter mé sze tes úton” meg kap va, se
vak ci na for má já ban ne hogy meg rö -
vi dít se – a tör té ne lem év szá za da i hoz
vi szo nyít va – amúgy is szűk re sza bott
éle tün ket.

Va jon há nyan fél tik az inf lu en za -
jár vá nyon kí vül más mi att is éle tü -
ket? Nem csak föl di éve i ket, ha nem
örök lé tü ket? Mert mint ha ez a sok -

kal fon to sabb, tá vo li élet nem fog -
lal koz tat ná annyi ra a mai kor em -
be rét…

Pe dig a kór egy re gyor sab ban ter -
jed. És nem csak mik rosz kó pok kal ki -
mu tat ha tó for má ban, ha nem a min -
den na pok em be ri kap cso la ta i ban
is. Ke res sük-e elég ki tar tó an lel künk
im mun rend sze ré nek erő sí tő jét? Al -
kal maz zuk-e az imád ko zás, ige ol va -
sás, szent sé gek kel élés cse le ke de te i ből
ál ló gyógy mó dot? Fi gye lünk-e kel lő -
kép pen a Krisz tus tól ta nult imád ság
sza va i ra, amely ben egy szer re fo hász -
ko dunk lel ki im mun rend sze rünk erő -
sí té sé ért, a kí sér tés el ke rü lé sé ért és
már ki ala kult be teg sé günk gyógy -
sze ré ért, bű ne ink bo csá na tá ért?

Mert ez a kór va ló ban ha lá los le -
het: idő sek és fi a ta lok, szü lők és
gyer me kek, vá ro si ak és fa lu si ak szá -
má ra egy aránt. A gyógy mód azon -
ban nem jár koc ká za tok kal és mel -
lék ha tá sok kal. Csak az örök élet re -
mény sé gé vel.

g Je n

Jár vány ide jén

Ör ven de tes egy ség ala kult ki az ér dek -
vé de lem te rü le tén. En nek ta la ján új já -
épít he tő – leg alább a re ge ne rá ció bi -
zo nyos szint jé ig – az el múlt év ti zed ben
oly kor rom má lőtt egész ség ügy. Hogy
az elit min den kor mány zat tal együtt és
szem ben vál lal ja fe le lős sé gét, hogy
ra gasz kod junk a mi nő ség igé nyé hez,
hogy ne ván do rol ja nak el a fi a ta lok…

Nem vár ha tó el az egész ség ügy től
min den tár sa dal mi gond or vos lá sa,
de el vár ha tó az ál lás fog la lás – együtt
és egyen ként – a gyű lö let, a tes ti
egész sé get is ká ro sí tó or das esz mék
új já éle dé se el len.

A H1N1 el le ni vak ci na ta lán még -
is csak el jut a több ség hez, de igen csak
il lu zó ri kus nak tű nik a sze re tet szé -
rum irán ti igény 2009 ma gyar ka rá -
cso nyán.

Nem hit tük vol na, de ez zel kell
szem be sül nünk. Va ló já ban ez az
egyet len iga zi mai tár sa dal mi kér dés.
A sze re tet vagy a gyű lö let ke re ke -
dik-e fe lül. Mind ket tő nek meg van a
kon ti nu i tá sa.

Hosszú tá von – ez is tör té nel mi ta -
pasz ta lat – ga ran tált a sze re tet di a -
da la. A gyű lö let, a ki re kesz tés, a ki -
sebb sé gek el tip rá sa ön emész tő is,
min dig cső döt ered mé nyez. De mi -
nél erőt le nebb a sze re tet, a jog -

egyen lő ség, a be fo ga dás ol da la, an -
nál hosszabb idő, több ál do zat, nyo -
mo rú ság vá lik jel lem ző vé.

A ma gyar egész ség ügy ké pes bra -
vú rok ra. Ilyen volt a nyolc va nas
évek ben az AIDS je lent ke zé se kor
meg ho zott in téz ke dés so ro zat. A vér -
ké szít mé nyek vizs gá la ta, a ri zi kó cso -
por tok szű ré se, a ha té kony egész ség -
ne ve lés… Ezek nek is kö szön he tő,
hogy mind má ig az ala cso nyan fer tő -
zött or szá gok kö zé tar to zunk.

Vak ci ná ci ós ta pasz ta la ta ink a har -
min cas éve kig nyúl nak vissza. Már
csak az a kér dés, tu dunk-e ele gen dő
gyű lö let el le nes vak ci nát és sze re tet -
szé ru mot elő ál lí ta ni.

Ka rá cso nyi ol tó anyag

Mag na cum la ude mi nő sí tés sel tett
si ke res dok to ri vizs gát de cem ber el -
se jén a né met or szá gi Tü bin gen ben,
az Eber hard Karls Egye te men Wag -
ner Szi lárd egy ház ze nész, har kai
evan gé li kus lel kész, a sop ro ni Eöt vös
Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la is ko -
la lel ké sze. Dok to ri disszer tá ci ó já -
ban a lel ké szi hi va tal ró mai ka to li kus
és evan gé li kus össze füg gé se it vizs gál -
ta a ki nyi lat koz ta tás tük ré ben.

Tü bin gen ben
dok to rált

f Folytatás az 1. oldalról

Az esperes ki emel te azt is, hogy
imád koz ni min den hol le het, töb -
bek kö zött ott hon vagy au tó ban ül -
ve is. „Is ten há zá nak azon ban utá -
noz ha tat lan at mo szfé rá ja van.”

Lá zár Zsolt he lyi lel ki pász tor az is -
ten tisz te let úr va cso rai ré sze előtt
el mond ta, hogy Is ten ere je meg újí -
tó cso dák ra ké pes, akár az em be ri
éle tet is új já tud ja ten ni. „Nem sok -
kal az után, hogy a bá do go sok be fe -
jez ték a mun kát, az egyik nap az volt
az ér zé sem, mint ha két ol dal ról süt -
ne a nap. A fel újí tott to rony ugyan -
is vissza ver te a fényt az ala cso nyan
szál ló fel hők re. Ne künk is így kell to -
vább örö kí te nünk az Is ten től ka pott

re mény sé get” – szó lí tot ta fel az ün -
nep lő gyü le ke ze tet.

Az is ten tisz te let vé gén – amely -
nek li tur gi á já ban részt vet tek a gyü -
le ke zet ko ráb bi lel ké szei is – Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó tol -
má csol ta a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház kö szön té sét. Rá -
mu ta tott, hogy Szar vas egy házunk
sa rok kö ve, nem csak mé re tét, ha -
nem a fenn tar tott in téz mé nye ket te -
kint ve is. 

Az egy ház ke rü let ne vé ben Ra -
dos né Len gyel An na fel ügye lő, a he -
lyi ön kor mány zat ne vé ben pe dig
Ba bák Mi hály pol gár mes ter mon dott
kö szön tőt, és kér te Is ten ál dá sát az
ótemp lo mi gyü le ke zet re.

g Lász ló Je n Csa ba

Megújult
Tes se dik temp lo ma

f Folytatás az 1. oldalról

Az egy há zak sze re pe a ro mák in teg rá ci ó já ban címmel rendeztek európai
parlamenti konferenciát december 2-án Brüsszelben. Képünkön a ma gyar -
országi egyházi delegáció két tagja: Gáncs Péter evangélikus püs pök és dr.
Székely Já nos római ka to li kus teo ló gus, esz ter gom–bu da pes ti se géd püs pök.
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Nyi tó áhí ta tá ban Gáncs Pé ter püs pök
az Is ten nel együtt tör té nő konf lik -
tus ke ze lés ről pré di kált. Az el ső nap
dél előt ti prog ram ját – az ok ta tá si és
iskolai osz tály ve ze tő jé nek, az or szá -
gos iro da igaz ga tó já nak és igaz ga tó -
he lyet te sé nek se gít sé gé vel – az ok -
ta tás ügyet érin tő ak tu a li tá sok meg -
be szé lé se ad ta. Szó esett a jö vő évi
vár ha tó fi nan szí ro zá si prob lé mák -
ról épp úgy, mint a pá lyá za tok le he -
tő sé ge i ről és egyéb köz ok ta tá si vál -
to zá sok ról.

A dél után két fó rum be szél ge tés sel
foly ta tó dott. Az egyik az is ko la lel ké -
szek és in téz mény ve ze tők kö zött
folyt: az el vá rá so kat üt köz tet ve ki -
mon da tott, hogy az is ko la lel ké szek -
től in téz mé nye ink lel ki ve ze té sét
vár ják. Kö zös cé lunk, hogy az is ko -
la lel kész ség von zó élet pá lya le gyen az
evan gé li kus lel ké szek nek. Eh hez
Gáncs Pé ter és Sza bó né Mát rai Ma -
ri an na, az Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye tem Gya kor la ti In té ze té nek
ve ze tő je is tá mo ga tá sát ad ta.

A má sik fó rum be szél ge tést, ahol
meg je len tek a tan tárgy gon do zók is,
az Evan gé li kus Pe da gó gi ai Köz pont
le he tő sé ge i ről tar tot ták. A vi tá kat is
ki vál tó be szél ge tés ben a köz pont jö -
vő jé ről, a to vább kép zé sek tá mo ga tá -
sá ban vál lalt sze re pé ről és a szak mai
mű he lyek ki ala kí tá sá nak le he tő sé ge -
i ről kezd ték meg a kö zös gon dol ko -
dást a részt ve vők.

A szak mai té mák mel lett két kü -
lön le ges ese mény nek is hely szí né ül
szol gált a kon fe ren cia. Az egyik a Pé -
ter fy Sán dor-díj át adá sa volt, amely
egy há zunk leg ma ga sabb pe da gó gi ai
ki tün te té se. Idén ezt a dí jat mun ká -
ja el is me ré se ként Hesz Er zsé bet, az
ok ta tá si és is ko lai osz tály óvo dai
szak re fe ren se és La ka tos né Hach bold
Éva, a Solt vad ker ti Evan gé li kus Óvo -
da ve ze tő je meg oszt va kap ta.

A má sik kü lön le ges ese mény a

„Min den na pi ke nye rün ket add meg
ne künk ma” cím mel ki írt, a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség ez évi jel mon da -
tá hoz kap cso ló dó rajz ki ál lí tás meg -
nyi tó ja volt. A ki ál lí tás „kon fe ren cia -
dí já ról” sza vaz tak a részt ve vők. A ki -
ál lí tás a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um már ci u si,
Szel le mi zsen dü lés cí met vi se lő prog -
ram so ro za tá nak ke re tén be lül te kint -
he tő meg új ból, ahol szak mai zsű ri
is ér té ke li majd a pá lya mun ká kat.

Az es ti áhí ta ton is ko la lel ké sze ink
szol gál tak Zsó ri-Ments Or so lya kő -
sze gi is ko la lel kész ve ze té sé vel.

A má so dik na pot in dí tó áhí ta tá ban
Itt zés Já nos el nök-püs pök a konflik -
tus ke ze lés jé zu si meg ol dá sa i ról szólt,
majd Kor zensz ky Ri chárd, a ti ha nyi
apát ság per je le tar tott igen él ve ze tes
elő adást az is ko lák és a konflik tus ke -
ze lés le he tő sé ge i ről. Ez után fó rum -
be szél ge tés ke re té ben ér té kel ték a
részt ve vők a két nap ese mé nye it.

A kon fe ren cia úr va cso rás is ten tisz -
te let tel zá rult, me lyen Sza bó né Mát rai
Ma ri an na püs pök he lyet tes szol gált.

A két nap le he tő sé get adott ar ra,
hogy in téz mé nye ink ve ze tői, a fenn -
tar tó egy há zat kép vi se lő ve ze tők,
is ko la lel ké sze ink és kol lé gá ink be szél -
get hes se nek óvo dá ink, is ko lá ink je -
le né ről és jö vő jé ről.

g OI

Ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek
kon fe ren ci á ja 

Ösz tön díj-ala pí tás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Dé li Egy ház ke rü le te ösz tön dí jat ala pít
két teo ló gus hall ga tó ré szé re 2010 szep -
tem ber től. Egy ösz tön díj 10 × 20 000
Ft tá mo ga tást je lent; oda íté lé sé ről a ke -
rü let el nök sé ge sze mesz te ren ként dönt.

Pá lyáz ni az aláb bi fel té te lek kel le het:
– a pá lyá zó teo ló gi ai ta nul má nya i ban 150 kre di tet tel je sí tett;
– te vé ke nyen részt vesz a dé li ke rü let éle té ben, ren dez vé nye in;
– je len lé té vel és mun ká já val se gí ti a ke rü le ti if jú sá gi tá bo rok éle tét;
– részt vál lal a ke rü let gyü le ke zet kö zi if jú sá gi ren dez vé nye i nek mun -

ká já ban (re gi o ná lis, egy ház me gyei ren dez vé nyek, gyü le ke ze ti együtt -
mű kö dés ke re té ben lét re jött ren dez vé nyek, il let ve rend sze res al kal -
mak stb.);

– a ke rü let pro jekt je i nek szer ve zé sé ben, ki vi te le zé sé ben fel ké rés re se -
gí tő fel ada tot vál lal;

– fe le lős ség tel jes, ak tív tag ja egy dé li ke rü le ti gyü le ke zet nek.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az EHE lel ké szé nek aján ló le ve lét;
– az ed di gi te vé keny ség ről szó ló be szá mo lót;
– iga zo lá so kat, ame lyek bi zo nyít ják a fel té te lek tel je sí té sét.
Az ösz tön dí jat el nye rő hall ga tó az adott fél év vé gén be szá mol az ösz -
tön dí jas fél év ben vég zett ke rü le ti te vé keny sé gé ről.

Je lent kez ni a kö vet ke ző kép pen le het:
Ösz tön díj a 2010/11-es tan év őszi fél évé ben:
– a je lent ke ző szán dék nyi lat ko za tot küld a püs pö ki hi va tal nak 2010. feb -

ru ár 1-jé ig;
– a 2009/2010-es tan év ta va szi fél évé ben tel je sí ti a fel té te le ket;
– 2010. szep tem ber 1-jén be ad ja pá lyá za tát az ösz tön díj ra.
Ösz tön díj a 2010/11-es tan év ta va szi fél évé ben:
– a je lent ke ző szán dék nyi lat ko za tot küld a püs pö ki hi va tal nak 2010. szep -

tem ber 1-jé ig;
– a 2010/2011-es tan év őszi fél évé ben tel je sí ti a fel té te le ket;
– 2011. feb ru ár 1-jén be ad ja pá lyá za tát az ösz tön díj ra.

To váb bi in for má ció: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li Egy ház -
ke rü let, 1088 Bu da pest, Pus kin u. 12. Tel./Fax: 1/338-2302. Mo bil:
20/824-4333. E-mail: so uth.dis t rict@lu the ran.hu. Hon lap: http://del.lu -
the ran.hu.

H I R D E T É S

A hónap könyve – decemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Tarisznyakönyv –
Polgár Rózsa kárpitjai versekkel

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1680 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu •
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy el ké szült a Ta ká csi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel kész la ká sa. Sze re tet tel hív juk de cem ber 20-án, va sár nap 14
óra kor kez dő dő ün ne pi is ten tisz te le tünk re, me lyen Itt zés Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir de ti Is ten igé jét.

Az egy ház köz ség el nök sé ge és pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

Men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő
szak irá nyú to vább kép zé si szak

A Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze te 2010 szep tem be ré től
akk re di tált men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép -
zést hir det hu mán se gí tő fog lal ko zá sú szak em be rek (pe da gó gu sok, szo -
ci á lis te rü le ten dol go zók, lel ké szek, or vo sok, egész ség ügyi szak dol go -
zók stb.) ré szé re.

A fel vé tel kri té ri u ma: fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, si ke res szó -
be li fel vé te li.

A le ve le ző kép zés idő tar ta ma: négy fél év (120 kre dit), ha von ta két nap
(pén tek-szom bat, elő re meg adott idő pon tok ban).

A kép zés ről bő veb ben az in té zet hon lap ján (www.men tal.usn.hu) ol -
vas hat, ahon nan a je lent ke zé si lap is le tölt he tő. To váb bi kér dé sek kel Calin
Már tát ke res he ti az 1/266-0878-as te le fon szá mon. A fel vé te lik 2010 ja -
nu ár já tól kez dőd nek!

H I R D E T É S

Az Erős Vár Ala pít vány a Kis pes ti Evan gé li kus Gyü le ke ze tért az egy szá -
za lé kos fel aján lá sok ból 299 374 Ft-ot ka pott. Ezt tá bo ro zá sok ra és a gyer -
me kek ter mé nek fel újí tá sá ra for dí tot tuk. Kö szön jük min den test vé rünk,
ba rá tunk tá mo ga tá sát, és az Úr ál dá sát kí ván juk éle tük re.

H I R D E T É S

KÖ SZÖ NET
A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon ne vé ben há lás szív vel kö szö -
nöm a tisz telt gyü le ke ze tek nek, gyü le ke ze ti ta gok nak az új fo gya té kos ház
meg épí té se cél já ból ad vent el ső va sár nap ján gyűj tött ado má nya i kat.

Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel kész

H I R D E T É S

Ma jo ross Edit nagy ma má im ge ne rá -
ci ó já hoz tar to zik. Ah hoz a nem ze dék -
hez, amely nek tag jai vál lu kon ci pel -
ték a 20. szá zad min den
ter hét, s akik sa ját bő rü -
kön érez ték a Kár pát-
me den cei tör té ne lem hu -
za tát. Le he tet len hely ze -
tek ben is ott hont te rem -
tet tek, a sem mi ből is jól -
la kat ták csa lád ju kat. Az
át raj zolt ha tá rok mi att
nem egy szer el sza kad tak
ro ko na ik tól. Harc te rek ről
és bör tö nök ből vár ták
ha za báty ja i kat, fi a i kat,
fér jü ket, és messzi or szá gok ból jö vő hí -
re kért fo hász kod tak. Be jár ták a ki szol -
gál ta tott ság és az ín ség fé lel mes mély -
sé ge it.

Ez az élet re gény még sem csu pán tör -
té nel mi do ku men tum, hi szen az örök
asszo nyi kér dé sek re ad hi te les, sze mé -
lyes vá laszt. Ma jo ross Edit is ke res te

az egyen súlyt oda adás és ön fel ál do zás
kö zött, al ko tó mun ka és anya ság kö zött,
kö zös ség hez tar to zás és bel ső sza bad -

ság kö zött. Út ke re sé se i -
ben biz tos irány tű je volt.
Val lo má sa i ban szin te ta -
pint ha tó vá vált a Szik la,
amely re épí tet te az éle tét.

Még sem szé gye nít
meg, in kább fel emel ez a
pél da. Meg mu tat ja,
hogy egyet len élet ben
össze si mít ha tó a gon -
dol ko dás és az imád -
ság, a bel ső erő és az
oda adás. És a leg na -

gyobb küz del mek ben is ada tik bel ső
bé kes ség.

Szép sé ges lec két ka punk a hit ben -
ső sé ges sé gé ről, a sze re tet ta lá lé kony -
sá gáról, az Is ten – Il lés pró fé tát is táp -
lá ló – hol ló i ra va ló rá ha gyat ko zás -
ról és a há la alap ál lá sá ról.

g Ker tész Esz ter

Aján lás

Könyvbemutató Kelenföldön

A Lu ther Ki adó sze re tet tel hív
min den kit Vin c zel lér Im re al bu -
má nak be mu ta tó já ra de cem ber
17-én, csü tör tö kön 17 órá ra a
Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já -
ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér
1.). A kö te tet dr. Ma tits Fe renc
mű vé szet tör té nész mu tat ja be.
Kö szön tőt mond dr. Nagy Gá bor
Ta más pol gár mes ter.

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya a
ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a 2009/2010-es tan év őszén is meg ren -
dez te az ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek kon fe ren ci á ját. A rév fü lö -
pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban az új egy há zi esz -
ten dő leg ele jén – no vem ber 30-án – kez dő dött két na pos ta nács ko zás
köz pon ti té má ja A konflik tus ke ze lés le he tő sé gei az evan gé li kus is ko -
lák ban volt.

Leg újabb ki ad vá nyá nak be mu ta tá sá val fe je ző dött be az Or dass La jos Ba rá -
ti Kör idei évi ren des köz gyű lé se de cem ber 4-én a ke len föl di gyü le ke zet ta -
nács ter mé ben. Thur nay Bé lá né Schu lek Vil ma kö te tét Szi ta Ist ván né Bérczi
Mar git (ké pün kön) mél tat ta. A Ter mő csip ke bo kor cí mű könyv a szer ző édes -
any ja, Schu lek Ti bor né Ma jo ross Edit éle té nek és mű vé sze té nek ál lít em lé ket.

g Lukács Gabi felvétele

H I R D E T É S

Ten ge ren túl ról
Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -
pök és Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő ame ri kai út juk utol só nap ján
– de cem ber 6-án, va sár nap – a nyu -
gat-cleve landi ma gyar evan gé li kus
temp lom ban vet tek részt ün ne pi is -
ten tisz te le ten. A püs pök a li tur gi át
Ta másy Éva és Ta másy Zol tán lel -
késszel vé gez te, majd Mk 1,1–5 alap -
ján hir det te Is ten igé jét.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház kül kap cso la to kért is fe le lős
püs pö ke az nap Pró nay Sán dor-
emlék ér met adott át Böj tös Lász ló
épí tész nek, ha zánk tisz te let be li kon -
zul já nak, a Nyu gat-cleve landi (West
Si de) Evan gé li kus Gyü le ke zet pres -
bi te ré nek.

Egy ház ve ze tő ink egy he tes ame ri kai
út já ról rész le tes be szá mo lót la punk
kö vet ke ző szá má ban ol vas hat nak.
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If jú ko rom egyik leg meg ha tá ro zóbb
könyv él mé nye a Mó ra Ki adó Ké pes
tör té ne lem so ro za ta volt. Di ák ként,
majd kez dő ta nár ként más fél év ti ze -
dig gyűj tö get tem kö te te it. Ké sőbb
az tán né hány „fe le dé keny” ta nít vá -
nyom mi att kö zel fe lé re csap pant
szá muk, de a ma ra dé kot ma is kedv -
vel for ga tom. A ré gen ér zett if jon ti
iz ga lom mal és lel ke se dés sel vár tam
hát a Kos suth Ki adó 23 + 1 kö te tes
új vál lal ko zá sát, a Ma gyar or szág
tör té ne tét. 

„Ilyen jel le gű mun ka ek ko ra ter je -
de lem ben és ma gyar nyel ven most je -
le nik meg elő ször” – ír ja a so ro zat
elő sza vá ban Rom sics Ig nác fő szer -
kesz tő, „szak sze rű össze fog la lást”
ígér ve. A szak mai igé nyes ség re és a
tör té né szek szak sze rű sé gé re tett ígé -
re te – na vég re! – csak to vább fo koz -
ta vá ra ko zá so mat. 

A so ro zat da rab jai gyor san és
pon to san ér kez nek, a be fo ga dói igye -
ke zet szin te kö vet ni sem tud ja e se -
bes sé get (áp ri lis tól áp ri li sig hu szon -
négy kö tet nem kis tel je sít mény!).
Már a két har ma dát kéz be sí tet ték, pe -
dig még csak az ele jét pró bá lom
meg emész te ni. Az el sők el ol va sá sa
után azon ban igen nagy lé leg ze tet
kell majd ven nem, hogy a kez de ti iz -
ga lom mal és kí ván csi ság gal for gas -
sam a ké sőb bi e ket. A mi ért re adan -
dó vá lasz hosszabb ta nul mányt ér de -
mel ne, re mé lem, ta nult kol lé gá im ezt
rö vi de sen meg te szik, ki fo gá sa im
(szo li dab ban: ér tet len ke dé se im) kö -
zül most csak egy tárgy kör re sze ret -
nék fo kusz ál ni.

A két tu cat nyi ra ter ve zett so ro zat
má so dik kö te te (Font Már ta: Ál -
lam ala pí tás 970–1038) mind össze
né hány sor ban, egé szen pon to san
460 ka rak ter nyi szö veg ter je de lem ben
in té zi el a Szent Ko ro nát: „ A ma gyar

ko ro ná ról rég óta tud juk, hogy két
rész ből áll. Az al só, gö rög fel ira tos
rész (co ro na gra e ca) 11. szá za di bi zán -
ci mun ka, a le me zek Krisz tust, hat
szen tet, a vi lá gi sze mé lyek kö zül
VII. (Du kasz) Mi hály bi zán ci csá -
szárt, fi át, Kons tan tint és I. Gé za ma -
gyar ki rályt áb rá zol ják. A co ro na la -
ti na, az az a fel ső rész le me zei is me -
ret len ren del te té sű tárgy ról szár -
maz nak. A két rész össze il lesz té sé re
leg va ló szí nűb ben III. Bé la ide jé ben
(1172–1196) ke rült sor.” (35–36. ol dal)

Ha van va la mi, ami múl tunk ból
ma fog lal koz tat ja a köz vé le ményt, az
a Szent Ko ro na! He ten te, oly kor na -
pon ta hall ha tunk, ol vas ha tunk ró la,
köny vek tu cat jai, ér te ke zé sek és hír -
la pi cik kek szá zai fog lal koz nak ve le.
De úgy tű nik, a ma gyar tör té net ku -
ta tást év ti ze dek óta ura ló szem lé let
mai utó véd har co sai mind eb ből sem -
mit sem ér zé kel nek! Tu do má nyuk
ele fánt csonttor nyá ban fi gye lem be
sem ve szik a ho ni és kül föl di mű vé -
szet tör té né szek, ma gyar ság ku ta tók,
mű ve lő dés tör té né szek, arany- és
zo mánc mű ve sek, öt vös mű vé szek,
ter mé szet tu dó sok (fi zi ku sok, ma -
te ma ti ku sok, anyag szer ke zet tel fog -
lal ko zó ku ta tók) e tárgy ban pub li kált
könyv tár nyi anya gát – rosszabb
eset ben nem is tud nak ró la! Leg alább
meg em lí te nék, a tu dó si tisz tes ség
okán, hogy van nak más né ze tek,
tu do má nyos ál lás pon tok is! Sőt vál -
to zat la nul el vár ják, hogy ma is kész -
pénz nek ve gyük az év ti ze dek óta ké -
nyel me sen puf og ta tott „rég óta tud -
juk”-tól „leg va ló szí nűb ben”-ig ter je -
dő szak tu do má nyos ok fej té se i ket. 

Ne kik a Szent Ko ro na – a Ma gyar -
or szág tör té ne te kö tet fo lya má ban –
csak egy por sze met, mind össze 460
ka rak tert ér! Ennyit. Ennyit?

g Ozs váth Sán dor

Négy száz hat van ka rak ter
„Ér te ke zés” a Szent Ko ro ná ról

Tö ré keny, sze líd al kat, cso dál ko -
zom is, ho gyan bír ja a ton nás szö -
ve get. A fá jó-szép gon do la to kat.
Ver sek, pró zai írá sok, le ve lek, nép -
da lok zeng nek és sut tog nak vib rá ló
han gján. S nem csak a vá do ló sza vak
szól nak, de égő sze me, fá radt ar ca
rez dü lé sei is üzen nek. Az ap ró csön -
dek, ahogy föl ra gyog tat ják a vissza -
per ge tett időt.

Pál fy Mar git az ön pusz tí tás ba me -
ne kü lő, a ne héz je lent seb zett ideg -
gel élő, a múl tat ma guk ba asszi mi lá -
ló, os to ro zó és ön ma guk kal is ke gyet -
len zse nik sor sát mu tat ja fel. Szen ve -
dé lye sen lo bog va.

A vé gén so ká ig né ma ság zu hant a
te rem re, majd hosszú taps kö vet ke zett.
Jó, hogy a művésznőt előt te kér dez tem
éle té ről, őszin te ér dek lő dést ki vál tó
est jé ről.

– Har minc éve va gyok a pá lyán –
mond ja ked ves büsz ke ség gel. – Új
mű sor ral ün ne pel tem má jus 6-án a
Fé szek Mű vész klub ban. Ki lenc ön ál -
ló es tem van; sor rend ben a nyol ca -
dik ként szü le tett meg a Kus sol tat a
sors – La ti no vits Zol tán em lé ke ze te
cí mű iro dal mi össze ál lí tá som. Ezt
1976-ban – a ha lál hír re – Szo koly Ta -
más, a veszp ré mi köl tő és esz té ta
szer kesz tet te. Meg ren dez te ne künk:
az Aré na Szín ját szó Cso port nak.
Ak kor El bo csá tott lé gió né ven ment,
de mi vel át hal lás volt a Mol do va-
könyv vel, Ady End re Da lok a lab da -
tér ről cí mű ver sé ből ke res tem új cí -
met. 2006-ban lett vol na La ti no vits
het ven öt éves, ak kor mu tat tam be
elő ször. A mos ta ni az öt ven ket te dik
a sor ban, ami ön ma gá ért be szél.

– Nem za var ja, hogy so kan elő adó -
mű vész ként tart ják szá mon?

– Én ra gasz ko dom hoz zá, hogy azt
ír ják: szí nész. Pla ká tok ra, meg hí -
vók ra ez ke rül. Mi vel hogy amit csi -
ná lok, ab ban ben ne van a szín mű vé -

szet. Igyek szem így tel je sí te ni, a mű -
sort össze ál lí ta ni, és ter mé sze te sen
át élem a köl tő mon da ni va ló ját –
élem, és a vé gén be le ha lok.

– Ho gyan sze ret te meg La ti no vits
Zol tánt?

– Meg ada tott az a ke gye lem, hogy
Veszp rém ben a Pe tő fi Szín ház ban
még lát hat tam. Az ügy nök ha lá la fő -
sze re pé ben, ami ma ga a cso da volt!

On nan tól da tá ló dik az én sze rel -
mem. La ti no vits a min de nem, örök
pél da ké pem az elő adó-mű vé szet -
ben. Min den év ben el za rán do ko lok
a sír já hoz, egy szál ró zsát le te szek,
föl ol va som han go san Nagy Gás pár
szív szo rí tó ver sét. És be szél ge tünk ki -
csit, meg vi tat juk ezt a hely ze tet, ami
most van Ma gyar or szá gon.

– A ré gen szer kesz tett mű sor nem
vesz tett ak tu a li tá sá ból?

– La ti no vits tól ma is fél nek. Hi -
szen min den ma radt a ré gi ben. 76-
ban szer kesz tő dött az anyag, de ha
va la ki meg hall ja, ki hall ja a so rok
mö gül a lé nye get. És na gyon jól fo -
gad ják sza va i mat. Tit kon min dig azt
re mél tem, hogy kis for ra da lom lesz
eb ből, a ver sek föl gyújt ják a vá rost.
De saj nos ma nem hat nak fu tó tűz -
ként a ver sek.

– Ho gyan épül fel a mű sor?
– Szo koly Ta má sé az ér dem, ő vá -

lo gat ta. Az egész est mint ha egy
nagy drá mai mo no lóg len ne. Mo no -
drá ma. Nem mon dom be a vers cí me -
ket, ahogy be fe je ző dik az egyik, a má -
sik már vá la szol rá. A vé gén el hang -
zik Ady ver se: Sír ni, sír ni, sír ni mag -
ne to fon ról, aho gyan La ti no vits
mond ja, meg gyúj tok egy gyer tyát
az em lé ké re… Cso ó ri Sán dor sze re -
pel ben ne, Csur ka Ist ván, Dé ry Ti bor,
Illyés Gyu la, Jó zsef At ti la, Ju hász
Fe renc, Nagy Lász ló, Si mo nyi Im re,
Utas sy Jó zsef, Ve ress Mik lós, Zelk
Zol tán. Tu laj don kép pen 20. szá za di

mű vé szek sor sá ról van szó, akik ég -
tek, lo bog tak, és fi a ta lon el lob ban tak.
Ér zé keny kri ti ka je lent meg a sze ge -
di elő adás után, ér tő meg fo gal ma zás:
„P. M. be ját szot ta az egész elő adó ter -
met. Ját szott a hang já val, a kar já val,
kö pe nyé vel, egész tes ti va ló já val.
Egy ma ga volt La ti no vits, Hu szár ik és
mind a har minc hat mű vész és tu dós,
aki ket egy lis tá ról fel ol va sott, aki ket
egy rend szer el nyo mott, őrü let be
vagy ha lál ba ker ge tett.”

– A La ti no vits-em lék ház ban ta -
lált-e va la mi üze ne tet?

– A vé gén fel ol va som nagy szí né -
szünk Sze me sen 1975. jú ni us 25-én írt
nap ló rész le tét: „Las san min den el -
kor had, vagy in kább rot had, el má -
szik. Szét vi szik a fér gek az egé szet.
Nem ma rad alat tunk föld, tízfe lé
húz zák, rág csál ják a gyö ke re in ket.
Nem lá tok elő re sem mit, va la mi
nagy pusz tu lás előtt ál lunk. Mi ál lí -
tó lag ki ma ra dunk be lő le.” Eh hez még
hoz zá te he tem: a szín ház mű vé szet nek
szük sé ge len ne rá. Fél tek tő le, és
fél nek ma is. Mert a zse ni el len sé ge
min den bé ké nek, meg al ku vás nak,
ha zug ság nak, te het ség te len ség nek,
lus ta ság nak, becs te len ség nek, igaz -
ság ta lan ság nak. És ez ma mind ele -
ven va ló ság, ezért is hi ány zik annyi -
ra lo bo gó sza va.

– Eb ben a ke gyet len vi lág ban ho -
gyan bol do gul tö ré keny mű vé sze té vel?

– Ed dig se volt könnyű, de most
el mond ha tom, szin te új ra kell kez -
de ni min dent. Mű ve lő dé si há zak nak,
könyv tá rak nak nincs pén zük, meg -
szün te tik őket… Van úgy, hogy öt -
ezer fo rin tos könyv utal vánnyal fi zet -
nek. Ne kem meg ez a ke nye rem, ez
az éle tem. Azt ve szem ész re, hogy a
jó mó dú em be rek ér zé ket le nek, szí -
vük he lyén is pénz van. Kap zsi és
gyű löl kö dő vi lág ban élünk. Fe jünk
fe lett itt a vég íté let. Az em be rek
fél tik azt a ki csit, ami az övék. A ha -
ta lom azt tesz ve lünk – bir ka nép -
pel –, amit akar.

– Est je i vel a re ményt hoz za kö zénk.
– Nem adom fel! Eg zisz ten ci á li san

bor zal mas, épp hogy ki fi ze tem a
szám lái mat. Van egy drá ga há zas pár,
Ro zon dai Ma ri anne és Bé la, akik
nem gaz da gok, de vég te le nül egye nes
tar tá sú és tisz ta em be rek. Az Aka dé -
mi án dol goz nak, és már négy al ka -
lom mal tá mo gat tak kis pén zük ből. Az
ilyen el mond ha tat lan hi tet és erőt ad
a hol nap hoz, ezért is te szem a dol go -
mat: ne kem ez a fel ada tom itt a föl dön.

g Feny ve si Fé lix La jos

La ti no vits em lé ke ze te
Pál fy Mar git szín mű vész nő est je a Li tea köny ves bolt és te á zó ban

b Ép pen száz éve szü le tett az a
test ne ve lő és sport dip lo ma ta,
aki nek a ma gyar ko sár lab da -
sport el in dí tá sát kö szön het jük.

Hepp Fe renc 1909. no vem ber 3-án
lát ta meg a nap vi lá got Bé ké sen, kis -
pol gá ri csa lád ban. Az al föl di kis vá -
ros le gen dás hí rű gim ná zi u má ban
azon nal ki tűnt nyelv ér zé ké vel, szor -
gal má val, ér tel mé vel és min de nek -
előtt a leg kü lön fé lébb sport ágak ban
mu ta tott te het sé gé vel. Ti zen nyolc
éves ko rá ra el ár vult, ezért olyan is -
ko lát kel lett vá lasz ta nia a to vább ta -
nu lás hoz, amely tel jes tan díj men tes -
sé get adott. Ilyen volt a fő vá ro si
Test ne ve lé si Fő is ko la.

Rend kí vül am bi ci ó zus sze mé lyi -
ség volt, ennek köszöhetően pár év
múl va már Genf ben ta nult, és ösz tön -

dí jat ka pott az Egye sült Ál la mok ba is.
Ép pen ab ba a vá ros ba ke rült – Spring -
field be –, ahol pár év ti zed del ko ráb -
ban egy ka na dai test ne ve lő (James W.
Na is mith) ki ta lál ta a ko sár lab da sport -
ágat. Más ame ri kai vá ro sok ban is
szer zett dip lo mák kal és több tu do má -
nyos fo ko zat tal tért ha za.

Pszi cho ló gi á ból már itt hon dok -
to rált. Rö vi de sen ta ná ra, majd –
még negy ven éves ko ra előtt – rek to -
ra lett a Test ne ve lé si Fő is ko lá nak. 

Szív ügye a ko sár lab da volt. 1942-
ben ott volt a szö vet ség ala pí tói kö -
zött; előbb al el nök ként, majd 55-től
hu szon öt éven át (ha lá lá ig) el nök ként
szol gál ta a sport ágat.

Az ame ri kai szak iro dal mat elő ször
ül tet te át hi te le sen ma gyar ra, át -
vet te az edzés mód sze re ket, és mind -
ez zel be kap csol ta a ma gyar ko sár lab -
dát a nem zet kö zi vér ke rin gés be.
Nagy sze rű sport dip lo ma ta volt, eh -

hez hoz zá já rult az is, hogy ki vá ló an
be szélt öt vi lág nyel ven, és to váb bi -
a kat is is mert.

Min den ki sze ret te és be csül te.
Nem ze tünk ből egye dü li ként vá lasz -
tot ták az 1959-ben ala pí tott spring -
fiel di „Bas ket ball Hall of Fame” (a ko -
sár lab da hí res sé ge i nek csar no ka)
tag já vá, de he lyet ka pott a Nem zet -
kö zi Ko sár lab da -szö vet ség (FI BA) –
mely nek eu ró pai al el nö ke volt – hí -
res sé ge i nek csar no ká ban is.

Amel lett, hogy a sport tu do má -
nyok ban és a sport pszi cho ló gi á ban
fenn ma radt a ne ve, dr. Hepp Fe renc
ma gá val ra ga dó, jó hu mo rú, va rázs -
la tos egyé ni ség is volt. Er ről szá mos
le gen da szól, és min dig újab ba kat
árul el fia, dr. Hepp Fe renc sport se -
bész, a ma gyar női ko sár lab da-vá lo -
ga tott or vo sa. Az idő sebb Hepp Fe -
renc, akit min den ki csak „Fran ci bá -
csi nak” ne ve zett, imá dott fo gad ni,

ver se nyez ni és győz ni. Hat van öt éve -
sen még be állt ko sa raz ni, és a fi a ta -
lok meg emel ték ka lap ju kat já ték in -
tel li gen ci á ja, ru ga nyos sá ga lát tán.

Össze sen ki lenc olim pi án volt je -
len, az egyiken ő dön töt te el az
arany érem sor sát. 1972-ben a mün -
che ni olim pi án FI BA-el len őri mi nő -
ség ben vett részt. A Szov jet unió–
USA fér fi ko sár lab da dön tőt egy pon -
tos ame ri kai előny nél há rom má sod -
perc cel ko ráb ban le fúj ták. Hepp el -
nök le té vel dön töt tek a já ték foly ta tá -
sá ról, úgy, hogy az óra a szov jet be -
do bást kö ve tő el ső lab da érin tés től in -
dul jon. A be do bás ból ko sár lett, így
egy pont tal nyert a Szov jet unió. Az
ame ri ka i ak so sem ha ra gud tak rá,
sőt el is mer ték dön té sé nek bá tor sá gát.

Az 1980-as moszk vai olim pi án
még je len volt, de nem sok kal ké sőbb
(no vem ber 27-én) szív ro ham ban
meg halt.

Szü le té sé nek szá za dik év for du ló -
ját Bé ké sen (ahol dísz pol gár rá vá lasz -
tot ták, és a vá ros test ne ve lés ta go za -
tos is ko lá ja az ő ne vét vi se li), va la mint
Bu da pes ten is meg ün ne pel ték. A
ju bi le um al kal má ból a Sem mel weis
Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do -
má nyi Ka rá nak dísz ter me is az ő ne -
vét vet te fel.

g Szeg f Ka ta lin

Hepp Fe renc – a ma gyar ko sár lab dá zás aty ja
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A Lu ther Ki adó is szí nes vá lasz ték kal és nagy ked vez mé nyek kel vár ta az ér -
dek lő dő ket a de cem ber 4-én és 5-én meg ren de zett ke resz tyén ka rá cso nyi könyv -
vá sá ron. A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány szer ve zé sé ben idén im már
ti zen ötö dik al ka lom mal meg va ló su ló vá sár nak a ha gyo má nyok hoz hí ven ez -
út tal is a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um adott ott hont.
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b A kő bá nyai gyü le ke zet no vem -
ber 29-én dél után lát ta ven dé gül
Fer kó Zol tánt, aki ma gyar ta nár,
ka lan dor, hi va tá sos ke reszt apa,
za rán dok, or szág úti ke rék pá -
ros, vál lal ko zó, a Fel nőtt ko rom
leg szebb nya ra cí mű kö tet szer -
ző je. Be épí tett tu dó sí tónk – e so -
rok író ja – ez út tal el né zést kér az
ol va sók tól a szo ká sos nál sze -
mé lye sebb hang vé te lért…

Hol el ér zé ke nyül ve, hol ne vet ve,
más kor fel há bo rod va vagy cso dál koz -
va hall gat juk a szel le mes, köz vet len
han gú be szá mo lót. Mi visz rá egy
szin te kis fi ús ar cú, ked ves mo so lyú
fi a tal em bert, hogy pusz tán má so kért
ke resz tül ke rék pá roz za fél Eu ró pát?
Mi vi szi rá egy jól me nő cég meg fi -
ze tett mun ka tár sát, hogy min dent
ma ga után hagy va csa lá dos tul ki te -
le pül jön né hány hó nap ra Er dély be?
Hon nan kap ja az erőt vál la lá sa i hoz?
Ho gyan is le het sza ba don sze rel -
mes – há zas em ber ként – más ba is?

Fer kó Zol tán éle té nek két nagy
ka land já ról szá molt be a ma rok nyi,
ám lel kes ér dek lő dő nek. Az egyik a
ke rék pá ros za rán dok út volt 2007-
ben. Nem szent he lye ket fel ke res ni
in dult – bár ta lált jó né há nyat. Nem
sa ját meg tisz tu lá sa, hi té nek meg új -
ho dá sa volt a cél – bár so kan imád -
koz tak ér te, s meg ta pasz tal hat ta a
kö zös hit ere jét. A ke rék pá ros má -
so kért in dult út ra. Sa ját be val lá sa
sze rint érett sé gi óta fog lal koz tat ja a
csán gó kul tú ra, a mold vai ma gya rok
éle te. Út ra kel lett kel nie, ami kor
azt hal lot ta, hogy ezek a ró mai ka -
to li kus test vé rek – akik szá má ra
hi tük fon to sabb nem ze ti ho va tar to -
zá suk nál – a temp lom ba be tér ve
mint ha egy go nosz va rázs ló ha tal -
má ba ke rül né nek. Oda kint a le ge lőn,
a ház előt ti kis pa don vagy a kocs má -
ban ma gya rul be szél nek egy más sal

– szá munk ra nem könnyen ért he tő,
ar cha i kus nyel ven. S a temp lom ban
még is min den ki ro má nul szó lal
meg, a pap is, a hí vek is. A mi se vé -
gez té vel pe dig min den a ré gi ke rék -
vá gás ban ha lad to vább.

Nem kell nyel vész pro fesszor nak,
nép raj zos dok tor nak len nünk ah -
hoz, hogy ész re ve gyük: itt va la mi
nincs rend ben. Könnyű rá jön nünk
ar ra, hogy a ma gyar nyel vű mi sé zés
kulcs fon tos sá gú a csán gó kö zös ség
meg ma ra dá sá ban. Hi szen a pap az el -
ső szá mú em ber, a fa lu böl cse. Az ő
sza va szent. És ha sze rin te a ma gyar
az ör dög nyel ve…!? 

Mi ért in dul el egy bu da pes ti re for -
má tus a pá pá hoz a ka to li kus csán gók
ér de ké ben? Két kér dés az egy sze rű
vá lasz: volt mold vai csán gó, aki el in -

dult? Nem. Hát ha zai ka to li kus? Az
sem akadt. Va la ki nek pe dig el kell
men ni! El kell ér ni, hogy a száz har -
minc év alatt két száz ezer ről hat -
van ezer fő re apadt csán gó kö zös ség
az anya nyel vén hall gat has sa a mi sét.
És fel kell hív ni az Eu ró pai Uni ó ban
élők fi gyel mét ar ra, hogy van nak
köz tünk olya nok, akik nek ez nem ter -
mé sze tes. „Van egy ál mom – ír ta
zász la já ra Fer kó Zol tán. – Hi szem,
hogy egy szer mold vai csán gó test vé -
re ink is ma gya rul di csér he tik Is tent
temp lo ma ik ban. Bár a küz de lem
hosszú és fá rad sá gos, egyet biz to san
tu dok: so ha nem ad juk fel!” Hi szen
ré gen tud juk: „Az vész el, ami ről a
nem zet ön ként le mond.”

Négy ezer ki lo mé te res út ja so rán
több-ke ve sebb úti társ sal ke re ke zett.
A „stá bon” kí vül gye re kek kem ping -
bi cik lik kel, fa lu si né nik öreg Cse pel -
lel csat la koz tak hoz zá. Nyolc or szá -
gon ve ze tett át az út juk, püs pö kö ket
lá to gat tak meg, akik za rán dok köny -
vük be ír va biz to sí tot ták őket tá mo -
ga tá suk ról. 

Pi et ro Pa ro lin, a Va ti kán „kül ügy -
mi nisz te re” há rom ne gyed órát szánt
a tár gya lás ra, és sze líd szó val ar ra in -
tet te őket: ez he lyi prob lé ma, ott is
kell meg ol da ni. Majd hoz zá tet te:
„Ne ad ják fel!”

Mi lyen tör vény tud ná job ban alá -
tá masz ta ni Fer kó Zol tán ék szán dé -
kát, mint Is tók Gyur ka bá csi Klé zsé -
ről, aki től nem csak azt tud ja meg a
na iv nak lát szó oda áti ma gyar, hogy
a „fé lig ké rem” azt je len ti, hogy „tölt -
se te le”, ha nem azt is, hogy majd ak -
kor jár ja meg va sár na pon ként a
temp lo mot, ha vég re ott is ma gya rul
be szél nek. 

A za rán do kok út ját szer te Er dély -
ben lel ke se dés és sze re tet övez te.
Az is ko lá sok ki vo nul va vár ták őket,
a pa pok ál dást mond tak. Fo ga dó bi -
zott sá go kat, nép ze nei be mu ta tó kat,
ál do mást, va cso rát szer vez tek a tisz -
te le tük re. Olya nok si et tek elé bük,

mint Ber szán La jos, Böj te Csa ba,
Szász Je nő, Tő kés Lász ló. A csík -
som lyói bú csú ban min den év ben
egy meg be csült, fon tos em ber kap -
ja a „Tisz ti től” – Ger gely Ist ván plé -
bá nos tól – a ke nyér bá rányt. 2007-
ben Fer kó Zol tán volt a ki vá lasz tott.

Bár a jász vá sá ri (ia şi-i) püs pök kel,
Pet ru Gherg hel lel nem volt fel hőt len
a ta nács ko zás, az óta va la mi még is
tör tént: két mold vai teo ló gust Gyu -
la fe hér vár ra kül dött a püs pök ta -
nul ni, s idén ok tó ber 17-én el hang zott
az el ső két nyel vű mi se. 

A má sik ka lan dot, ame lyik ből az
em le ge tett kö tet szü le tett, val lo más -
sal kezd te elő adónk. Sza va so kunk
szí vé ből szólt: „Sze rel mes va gyok.”
„Sze rel mes va gyok Er dély be, az er dé -
lyi, mold vai em be rek be, az ot ta ni táj -

ba, kul tú rá ba. Fél ével ké sőbb Csík -
sze re dá ból ha za jö vet meg áll tam a ha -
vas Har gi tán. A feny ves ben, a tö ké -
le tes csönd ben éle sen ha sí tott be lém
az ér zés: nem aka rok Bu da pest re
vissza tér ni. Ez után min den kö vet
meg moz gat tam, min den ki lin cset
le nyom tam, hogy ez a vá gyam tel je -
sül hes sen.” 

Vé gül nem ne ki kel lett lép nie, őt ke -
res ték. Szász Ist ván épí té si vál lal ko zó
ál mo dott egy me ré szet, s a Gyi me sek -
ben, Bo ros pa ta kán – ahol a 429 la kos -
ból 429 ma gyar a leg utób bi nép -
szám lá lás sze rint – lét re hoz ta Kö zép-
Eu ró pa el ső élő skan zen jét. Le bon tás -
ra ítélt há za kat szál lí tott a fél hek tá ros
te rü let re a kör nyék ről. Eze ket hi te le -
sen be ren dez te, kis mú ze u mot, für dő -
há zat, ebéd lőt, ren dez vé nyek hez al kal -
mas csűrt épí tett. A há za kat – fő leg
nyá ron – el le pik a tu ris ták s azok, akik
kí ván csi ak, s né hány nap ra ki pró -
bál nák, mi lyen is kom fort nél kü li
ház ban lak ni. A mú ze um ban meg cso -
dál ha tók a hi he tet len cél sze rű ség gel
meg al ko tott esz kö zök, a tár gyak ra
csem pé szett, fi nom pi ros-fe hér-zöld
uta lá sok, a nép lel ké nek és agya fúrt -
sá gá nak meg annyi je le. 

Míg Fer kó Zol tán egy nyár ra el -
vál lal ta a gond no ki te en dő ket a
skan zen ben, lét kí sér le tet haj tott
vég re. A kí sér let cél ja az volt, hogy
meg tud ja, ké pes-e a glo ba li zált vi -
lág ból ki lép ni, a déd szü lők éle tét él -
ni. Hogy meg ta pasz tal ja, a Gyi me -
sek va ló ban al kal mas-e a túl élés re
egy olyan vi lág mé re tű csőd ese tén,
ami kor nem csak a biz to sí tók, ha nem
a ban kok, az élel mi szer üz let-há ló za -
tok, az üzem anyag-csa tor nák is
össze om la nak…

A csán gó vi lág jel ké pe a böl cső –
így Fer kó Zol tán –, hi szen ők a ma -
gyar nép egyet len olyan cso port ja,
amely ben nem csök ken a lé lek szám.
A Gyi me sek olyan, mint az oszt rák
Al pok – csak za bo lát la nabb, va dabb
a táj, és fe hé reb bek a te he nek. A bo -

ros pa ta kai pan zió pe dig olyan, mint
a ró mai Szent Pé ter-ba zi li ka: a ka pu -
ban még nem is sejt jük, mi lyen le -
nyű gö ző, im po záns lát vány tá rul
majd elénk.

Fer kó Zol tán vissza tért Bo ros pa -
takáról, de meg győ ző dé se, hogy az ő
er dé lyi tör té ne te még foly ta tód ni
fog. Ho gyan és hol – ezt az Úr is ten -
re bíz za.

Mi a ta nul ság? Mi is le von hat juk
a ma gun két. Egyik, hogy Er dély ről,
Tri a non ról, a ha tá ron túl élő test vé -
re ink ről így is le het be szél ni: de rű sen,
szel le me sen, a fe le lős ség és a ten ni
vá gyás hang ján. Má sik, hogy in dul -
junk Er dély be – most azon nal, hol -
nap vagy hol nap után, új ra és új ra. Hi -
szen sze rel me sek va gyunk.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Hit tel, ke rék pár ral, sze re tet tel
Apá nak

Csi ha Kál mán két év vel ez előtt az Er -
dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let nyu -
gal ma zott püs pö ke ként hunyt el Ma -
ros vá sár he lyen. Az egy há zi mél tó ság
köl tő, pub li cis ta, szá mos val lá sos
té má jú könyv szer ző je is volt. Nyu -
ga lom ba vo nu lá sa után fő leg kül föl -
di egy ház köz sé gek ben hir det te az
igét. Föl di ma rad vá nya it a ma ros vá -
sár he lyi csa lá di sír bolt őr zi. 

A szü lő fa lu ban ki ala kí tott Ka zin -
czy–Frá ter–Csi ha-em lék ház ban –
csa lád ja jó vol tá ból – meg te kint he -
tők sze mé lyes tár gyai, töb bek kö zött
pa lást ja és Bib li á ja is. Szob ra no vem -
ber 21-én ke rült a má sik két sze mé -
lyi sé gé mel lé Ér sem jén köz pon ti
park já ban.

Hu nya di Lász ló ma ros vá sár he lyi
szob rász mű vész al ko tá sát Csi ha Kál -
mán uno kái – Nagy Bo tond és Nagy
Kál mán – lep lez ték le, és az egy há -
zi ve ze tők ál dot ták meg, töb bek kö -
zött Csűry Ist ván, a Ki rály há gó mel -
lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let újon -
nan meg vá lasz tott püs pö ke, va la -
mint Tempfli Jó zsef nyu gal ma zott

ró mai ka to li kus püs pök. Az ün ne pi,
em lé ke ző is ten tisz te let után Ba la zsi
Já nos, Ér sem jén pol gár mes te re, Cseke
At ti la, a Ro má ni ai Ma gyar De mok -
ra ta Szö vet ség (RMDSZ) sze ná to ra,
Sza bó Ödön, az RMDSZ me gyei
ügy ve ze tő je, Szi lá gyi Má tyás, Ma -
gyar or szá gi ko lozs vá ri fő kon zul ja,
az egy ko ri fo goly tár sak ne vé ben pe -
dig Bik fal vi György, majd a püs pök lá -
nya, Nagy At ti lá né Csi ha Eme se
szólt a nagy szá mú kö zön ség hez. 

Csi ha Kál mán 1929-ben föld bir to -
kos csa lád ban szü le tett. Is ko lá it Ér -
mi hály fal ván, Sá ros pa ta kon, Deb re -
cen ben, új ra Ér mi hály fal ván, majd Zi -
la hon és Nagy vá ra don vé gez te. Gya -
ko ri is ko la vál tá sai a csa lád sor sát
tük rö zik, hi szen a má so dik vlág há bo -
rú és az azt kö ve tő kom mu nis ta ha -
ta lom ván dor bo tot adott a ke zük be.
Kö zép is ko lá já nak be fe je zé se egy be -
esett csa lád ja ki te le pí té sé vel, ame lyet
ő ma ga csak azért ke rül he tett el,
mert ép pen nem tar tóz ko dott ott hon. 

Teo ló gi ai ta nul má nya it Ko lozs -
várt vé gez te. Lel ké szi szol gá la tát
1954-ben kezd te Ara don, ahol meg -
szer vez te az arad-gá ji gyü le ke ze tet.
1957-ben ko holt vá dak alap ján le tar -
tóz tat ták, és kon cep ci ós per ben tíz -
esz ten dei bör tön re ítél ték. Sza ba du -
lá sá ig meg jár ta Ro má nia leg ret te get -
tebb bör tö ne it és in ter ná ló tá bo ra it.
Több he lyen for dult meg rab ként,
mint di ák ko rá ban is ko lás ként. 

1964-ben ál ta lá nos am nesz ti á val
sza ba dult, és elő ször Gó gán vár al ján,
majd Ma ros vá sár he lyen szol gált lel -
kész ként. Itt – húsz esz ten dei szol -
gá la ta so rán – öt új (!) gyü le ke ze tet
szer ve zett.

1975-ben teo ló gi ai dok to rá tust
szer zett, 1980-ban es pe res sé vá -
lasz tot ták, majd 1990-től 2000-ig az
er dé lyi egy ház ke rü let püs pö ke volt.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Szo bor rá lett püs pök
b Nagy büsz ke sé ge egy kis te le pü lés nek, ha olyan je les szü löt tei van nak,

aki ket a fél vi lág szá mon tart. Az Ér mel lé ken sok olyan fa lu lé te zik,
me lyet nagy szü löt tei tet tek is mert té. Elég csak Ér mind szent re gon -
dol ni, ahol Ady End re böl cső je rin gott. Ér sem jént azon ban há rom hí -
res ség gel is meg ál dot ta a gond vi se lés. Két száz öt ven év vel ez előtt itt
lát ta meg a nap vi lá got Ka zin czy Fe renc (1759–1831) köl tő, nyelv újí tó.
Ma gyar nyel vünk nagy re for má ló já nak mell szob ra Tri a non után
szám űze tés be kény sze rült, de a rend szer vál tást kö ve tő en, 1991-ben
vissza ke rült mél tó he lyé re. Ér mel lék „nó tás ka pi tá nyá nak”, Frá ter Ló -
ránd nak (1872–1930) a mell szob ra 2009-ben ke rült az őt meg il le tő hely -
re. (Ka zin czy nak egyéb ként 1907-ben épp Frá ter Ló ránd ál lít ta tott elő -
ször szob rot a te le pü lé sen.) A fa lu har ma dik nagy szü löt té nek, Csi -
ha Kál mán (1929–2007) re for má tus lel kész nek a mell szob rát no vem -
ber 21-én lep lez ték le a település köz pont já ban ál ló, igen szép és ren -
de zett park ban. 

Nyug dí jas lel ké szek, lel kész fe le sé gek és lel kész nők gyűl tek össze de cem ber
4-én – kö zel negy ve nen – a Ró zsák te rei kol lé gi um dísz ter mé ben. A Bu dai
és a Pes ti Egy ház me gye, il let ve a Dé li Egy ház ke rü let szer ve zé sé ben meg ren -
de zett ta lál ko zón Ben ce Im re es pe res kö szön tő sza vai után Gáncs Pé ter püs -
pök tar tott áhí ta tot. A kö tet len be szél ge tés sel foly ta tó dó al kal mat a kol lé -
gi um ban la kó, il let ve a Ta más-mi sé ken szol gá ló fi a ta lok mű so ra, va la mint
Ben ce Im re je ru zsá le mi ké pes úti be szá mo ló ja tet te még szí ne seb bé.

g Smidéliusz András felvétele

Nyug dí jas papok ad ven ti ta lál ko zó ja

Böjte Csabával…
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Zá ke us tör té ne te ad ta a kon fe ren cia
nyi tó áhí ta tá nak témáját. A fő vám sze -
dőt, aki óri á si va gyont gyűj tött ma -
gá nak az ál tal, hogy össze ját szott a
Ró mai Bi ro da lom mal, Jé zus sal va ló
ta lál ko zá sa ra di ká lis vál to zás ra in dít -
ja: „Uram, íme, va gyo nom fe lét a
sze gé nyek nek adom, és ha va la ki től
va la mit ki zsa rol tam, a négy sze re sét
adom vissza ne ki.” (Lk 19,8) Ez csu -

pán az egyik bib li ai tör té net, amely
Jé zus és a gaz da gok ta lál ko zá sát me -
sé li el. A kon fe ren cia teo ló gi ai mun -
ká ja so rán ha son ló kép pen elő ke rült
a gaz dag és Lá zár, va la mint a gaz dag
if jú tör té ne te is, aki nem tud ta össze -
köt ni éle té ben a gaz da sá gi és a spi -
ri tu á lis élet gya kor la tát, ezért meg -
sza kadt a pár be szé de Jé zus sal, és
szo mo rú an tá vo zott. 

Sze gény ség és gaz dag ság össze füg -
gé sét azért is fon tos hang sú lyoz ni,
mert a ku ta tá sok, moz gal mak és
prog ra mok na gyon gyak ran csu pán
a sze gény ség gel fog lal koz nak, mint
amit eny hí te ni kell, vagy meg kell
szün tet ni. En nek mód sze rét pe dig a
fő áram lat sze rint gon dol ko dó köz -
gaz dá szok ab ban lát ják, hogy a mak -
ro szin tű GDP- (brut tó hazai ter -
mék) nö ve ke dés csök ken ti a sze -
gény ség mér té két. Te mér dek ku ta tá -
si ered mény bi zo nyít ja azon ban,
hogy a mak ro szin tű nö ve ke dés nem
csök ken ti au to ma ti ku san a sze gény -
sé get, és nem meg fe le lő mód szer a
sze gény ség meg szün te té sé re, hi szen
a kör nye ze ti vál ság mi att ma ga a
nö ve ke dés is kér dé ses sé vált. Ezért
na gyon fon tos a fo lya ma tok elem zé -
se, meg ér té se és a kö zös cse lek vés. 

Emelkedő vízszint,
klí ma me ne kül tek
Ne künk, eu ró pa i ak nak ta lán el kép -
zel he tet len, hogy pél dá ul Bur má -
ban na pon ta hat órán át van elekt ro -
mos áram, vagy hogy In di á ban, ahol
a la kos ság het ven szá za lé ka a lét mi -
ni mum alatt él, nagy szen ve dést
okoz a klí ma vál to zás mi at ti hő ség. In -
di á ban ta valy 184 ezer kis ter me lő kö -

ve tett el ön gyil kos sá got. Ez az or szág
né pes sé gé hez vi szo nyít va is szél ső -
sé ge sen ma gas arány. A köz vet len ok
a pa rasz tok el adó so dá sa, amely mö -
gött egy részt a szél ső sé ges idő já rás,
más részt pe dig a gén ke zelt és drá ga
ve tő ma gok áll nak, ame lye ket a mul -
ti na ci o ná lis vál la la tok kény sze rí te nek
rá juk. 

Ki emelt hang súlyt ka pott a kon fe -
ren ci án a klí ma vál to zás mi att pusz -
tu ló óce á ni ai szi get vi lág. Óce á nia
szi ge tei „süllyed nek”. Né hány ki sebb

szi get már a víz alá ke rült, és a fo lya -
ma to san emel ke dő víz szint mi att
to váb bi szi ge tek ke rül tek ve szély be.
A klí ma me ne kül tek ván dor lá sa már
el in dult. Több nyi re Fi dzsi szi ge té re
köl töz nek a ve szé lyez te tett szi ge tek
la kói. A sür gős sé gi hely zet mi att az
óce á ni ai egy há zak nagy erők kel ké -
szül nek a de cem be ri kop pen há gai
klí ma csúcs ra, hogy fel hív ják a fi -
gyel met a tér ség hely ze té re, és te vé -
keny, gyors se gít ség re moz gó sít sa nak.
Ál lás pont juk sze rint to váb bá nem
ele gen dő pusz tán klí ma vál to zás ról
be szél ni, ha nem – mi vel az egész ter -
mé sze ti kör nye zet vál to zik, és fa jok
pusz tul nak ki – az öko ló gi ai vál to zás
a he lyes meg ne ve zés, amely nek csak
egy ré sze a klí ma vál to zás.

A teo ló gi ai refle xi ók mel lett a
gaz da sá gi elem zé sek, ku ta tá sok ered -
mé nye i nek be mu ta tá sa is fon tos
hang súlyt ka pott a kon fe ren ci án. A
teo ló gi ai meg kö ze lí té sek meg úju ló
spi ri tu a li tást tar tot tak szük sé ges -
nek, ame lyen ke resz tül fel is mer jük Is -
ten sze re te tét, és meg vál to zunk. A
gaz da sá gi ku ta tá sok ré gi ón ként mu -
tat ták be a jel lem ző fo lya ma to kat.
Min den ázsi ai ré gi ó ra jel lem ző azon -
ban az, hogy a GDP nö ve ke dé se
nem von ja ma ga után a fi ze té sek nö -
ve ke dé sét. Óri á si pro fit van az Ázsi -
á ban mul ti na ci o ná lis vál la la tok ál tal
elő ál lí tott ter mé ke ken. A fi ze té sek
csök ken nek, a vál la la tok pro fit ja
emel ke dik. 

Az elem zők sze rint Ázsia a je len -
le gi gaz da sá gi be ren dez ke dés egész
ter hét hor doz za. Az ala cso nyan tar -
tott fi ze té sek so kak szen ve dé sét és
egy szűk elit gaz da go dá sát okoz zák.

Ezért a sze gény ség csu pán az igaz ság -
ta lan rend szer, az em be ri ki zsák -
má nyo lás egyik tü ne te. A je len le gi
rend szer ben gya kor lat tá vált, hogy a
pro fit az el sőd le ges cél, nem pe dig az
em be ri szük ség le tek ki elé gí té se. 

Bez ze g or szá gok ka taszt ró fá ja
Eb ben a hely zet ben ket tős vál ság gal
ál lunk szem ben, mo rá lis és rend szer -
szin tű vál ság gal. A gaz da sá gi vál ság
hát te ré ben mo rá lis vál sá got ma nap -
ság nemcsak egy há zi elöljárók, ha -
nem gaz da sá gi felsőve ze tők és po li -
ti ku sok is meg ál la pí ta nak. Ezért ez
ke vés bé szo rul ma gya rá zat ra. A
rend szer vál sá ga ként azon ban két
fon tos prob lé mát kell meg em lí te ni. 

Az egyik a túl ter me lés vál sá ga,
amely ma nap ság nem a ten ger be
ön tött ter mé kek for má já ban je lent -
ke zik, mint 1929-ben, ha nem le épí -
té sek ben, üzem be zá rá sok ban, nö -
vek vő mun ka nél kü li ség ben. A má sik
alap ve tő prob lé ma pe dig a vir tu á lis
gaz da ság (spe ku lá ció) és a va ló di
gaz da ság (ter me lés) el sza ka dá sa egy -
más tól. Vagy is hogy spe ku lá ci ó val
sok kal könnyeb ben és gyor sab ban le -
het sé ges nagy va gyo nok ra szert ten -
ni, mint va ló di szük ség le te ket ki -
elé gí tő ter me lés sel. 

Ezért na gyon fon tos nap ja ink ban az
er köl csi és spi ri tu á lis meg úju lás, amely
gá tat szab az em be ri kap zsi ság nak, va -
la mint an nak a gon dol ko dás mód nak
a meg szi lár du lá sa, hogy az élet és az
em be ri szük ség le tek ki elé gí té se az
el sőd le ge sen fon tos cél, nem pe dig a
pro fit ma xi ma li zá lás, amely a je len le -
gi rend szert moz gat ja. 

A kon fe ren cia a Chi ang Mai-i
nyi lat ko zat el fo ga dá sá val zá rult. A
nyi lat ko zat meg ál la pít ja, hogy egész
boly gónk, de kü lö nö sen Ázsia és az
óce á ni ai szi ge tek pél da nél kül ál ló,
több szö rös ka taszt ró fá val néz nek
szem be. Az ázsi ai or szá go kat so kan
a neo li be rá lis gaz da sá gi mo dell pél -
da adó i nak te kin tik, mint si ke res
„kis tig ri sek” vagy a kí nai „sár kány”. A
fő prob lé ma azon ban, amely mi att
ezek az or szá gok szen ved nek, az,
hogy az elő ál lí tott ér té ket ki szi -
vattyúz zák az ázsi ai or szá gok ból a
mul ti na ci o ná lis vál la la tok pro fit ja in

ke resz tül, va la mint a kül ső adós ság
tör lesz té se és a gaz da gabb or szá -
gok ba irá nyu ló ex port ál tal. A kor má -
nyok több sé ge pe dig túl sá go san el
van adó sod va ah hoz, hogy a leg cse -
ké lyebb szo ci á lis vé del met nyúj ta ni
tud ja a la kos ság nak. 

Öko ló gi a i lag is igaz sá gos
fogyasz tást
A neo li be rá lis, pro fit ori en tált mű kö -
dés mód nem csu pán sze gény sé get
ge ne rált Ázsi á ban, ha nem ha tal mas
tár sa dal mi és öko ló gi ai adós sá got is
lét re ho zott. A nyi lat ko zat meg ál la pít -
ja, hogy a gaz da sá gi és a kör nye ze ti

vál ság szo ros össze füg gés ben van nak
egy más sal, és csu pán meg je le né si
for mái egy sok kal ki ter jed tebb er köl -
csi és spi ri tu á lis vál ság nak. A gaz da -
go dás, az anya gi ja vak, az esz te len
nö ve ke dés és a fo gyasz tás haj há szá -
sa kö vet kez té ben az em be rek sa ját
em ber tár sa i kat zsák má nyol ják ki.
Ezért a vál ság ból ki jut ni spi ri tu á lis
meg úju lás út ján tu dunk, fi gye lem be
vé ve a bib li ai fel szó lí tá so kat, ame lyek
sze rint Is ten a ki re kesz tet te ket ré sze -
sí ti előny ben (igaz sá gos ság), va la -
mint min den te remt mé nye szent sé -
ges és jó (fenn tart ha tó ság). 

Az őszin te hit és spi ri tu a li tás cse -
le ke de tek ben is meg nyil vá nul. Ezért
a nyi lat ko zat hang sú lyoz za, hogy az
az össze tett vál ság, amellyel ma
szem be ta lál juk ma gun kat, ra di ká lis
és kö zös vá la szo kat kí ván. Nem csu -
pán Ázsia és Óce á nia egy há za i tól, ha -
nem vi lág szer te va la mennyi hí vő
kö zös ség től. Is ten sze re te té ben egyek
va gyunk, ezért le he tő sé günk van és
kö te les sé günk is el kez de ni egy har -
mo ni kus gaz da ság ki ala kí tá sát,
amely ben min den ki részt ve het az őt
érin tő dön té sek ben, és amely ben az
em be rek alap ve tő szük ség le tei és
meg él he té se biz to sít va vannak. Az
ilyen gaz da ság az éle tet szol gál ja. 

A nyi lat ko zat vé gén konk rét vál -
la lá sok és fel ada tok fel so ro lá sa sze -
re pel, ame lyek kö zül itt csak né há nyat
eme lek ki. El ha tá ro zás szü le tett pél -
dá ul ar ra, hogy erő sí te ni és épí te ni
kell egy olyan, hi ten ala pu ló há ló za -
tot, amely az adott ré gió ci vil szer ve -
ze te i vel és tár sa dal mi moz gal ma i val
is együtt mű kö dik. Élet vi te lünk ben
mu tas sunk al ter na tí vát, amely a
fenn tart ha tó kö zös ség min tá ját ad -
ja az öko ló gi a i lag is igaz sá gos fo -
gyasz tás gya kor lá sá val. Tá mo gas -
suk a klí ma me ne kül tek le te le pü lé sét
se gí tő egy há zi kez de mé nye zé se ket,
hi szen tar to zunk ne kik öko ló gi ai és
klí ma adós sá gunk mi att. Az EVT eh -
hez fon tos nak tart ja az „öko ló gi ai
szám ba vé telt”, amely az át te le pü lés
költ sé ge it is tar tal maz za. A fel ada tok
fel so ro lá sá ban fon tos, hogy to váb bi
el mé lyült pár be szé det kell foly tat ni
más val lá sok kal, azért, hogy je len tő -
ség tel jes szo li da ri tást él hes sünk meg. 

A Chi ang Mai-i nyi lat ko zat tel jes
an gol nyel vű szö ve ge meg ta lál ha tó az
EVT hon lap ján (www.oi ko m e ne.org)
a nők, a fi a ta lok és az ős la kos né pek
nyi lat ko za ta i val együtt.

A kör nye ze ti igaz sá gos ság ról és a
pénz ügyi vál ság ról az EVT 2009.
szep tem ber 2-án tet te köz zé ál lás fog -
la lá sát. Az előb bi ma gyar for dí tás ban
is ol vas ha tó az evan ge li kus.hu teo ló -
gia ro va tá ban. 

Jö vő év no vem be ré ben az eu ró pai
kon ti nens sok szí nű sé ge és prob lé mái
ke rül nek gór cső alá egy részt az elem -
zés, más részt a csel evé si le he tő sé gek
meg ke re sé se cél já ból.

Sze gény ség, gaz dag ság és öko ló gi ai krí zis
Szub jek tív be szá mo ló az Egy há zak Vi lág ta ná csa ázsi ai AGAPE-kon fe ren ci á rá jól

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.

De cem ber 23-ig nyitva: hét fő től
pén te kig 9-től 18 órá ig. • 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.

Vi gyél sze re te tet a vi lág ba –
aján dé kozz Út mu ta tót…
…szü le id nek,
…gyer me ked nek,
…uno kád nak,
…ba rá tod nak,
…sze rel med nek,
…szom szé dod nak,
…mun ka tár sad nak,
…fő nö köd nek,
…a sar ki bol tos nak
vagy bár ki nek, aki re sze re tet tel
gon dolsz;
ad ven ti es ték re…
ka rá csony ra…
szü le tés nap ra…
név nap ra…
év for du ló ra…
ke resz te lő re…
es kü vő re…
vagy csak azért, hogy mo solyt
csalj má sok ar cá ra.

Út mu ta tó 2010 – 350 fo rint
Út mu ta tó 2010 ol vas má nyok kal
– 540 fo rint

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Lu ther Ki adó ja
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Te le fon: 1/317-5478, 1/486-1228,
20/824-5518
Fax: 1/486-1229
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
www.lu ther ki ado.hu

H I R D E T É S

b Há rom év vel ez előtt Por to Al eg ré ben az Egy há zak Vi lág ta ná csa
(EVT) ki len ce dik nagy gyű lé sén az öku me ni kus pár be széd a „sze gény -
ség bot rá nyát” köz pon ti té ma ként ke zel te. Ek kor kez de mé nyez ték, hogy
in dul jon el öku me ni kus ta nul má nyi fo lya mat an nak elem zé sé re,
hogy mi lyen össze füg gés ben áll egy más sal a sze gény ség, a gaz dag ság
lét re ho zá sa és a ter mé sze ti kör nye zet. E fo lya mat ke re té ben 2007-ben
Af ri ká ban, 2008-ban Dél-Ame ri ká ban, idén pe dig Ázsi á ban szer ve zett
kon fe ren ci át az EVT a he lyi egy há zak köz re mű kö dé sé vel. E so rok író -
ja mint eu ró pai meg hí vott vett részt no vem ber ele jén a thai föl di Chi -
ang Ma i ban meg ren de zett ta lál ko zón. A ren dez vé nyen az aláb bi fő kér -
dé sek ke rül tek elő: Mi ért van az, hogy a vi lág la kos sá gá nak több mint
fe le sze gény ség ben él? Az ázsi ai em be rek több sé ge mi ért sze gény, ami -
kor a kon ti nens ter mé sze ti erő for rá sok ban gaz dag? Ho gyan be fo lyá -
sol ja ez a ter mé sze ti kör nye ze tet? Mit te het nek az ázsi ai egy há zak?

g Göm böcz El vi ra
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Sze re tet tel kö szön töm 2009 ad vent jé ben.
Az or szá gos iro da is mér le get ké szít eb ben az idő ben. En nek

az esz ten dő nek szá mos olyan ese mé nye akadt, mely nek köz -
vet len vagy köz ve tett ré sze sei vol tunk.

2009-et Szteh lo-év ként ün ne pel te egy há zunk, így em lé kez -
ve a száz év vel ez előtt szü le tett gyer mek men tő lel ki pász tor ra.
En nek ke re té ben má jus ban Szteh lo-kon fe ren ci át tar tot tunk, va -
la mint szep tem ber ben Bu da pest köz pont já ban, a De ák té ren
tisz te le té re szob rot avat tunk. Mind két ese mény szer ve zé sé ben
részt vett dia kó ni ai osz tá lyunk. Emel lett szá mos he lyi ren dez -
vé nyen em lé kez tek Szteh lo Gá bor ra. Büsz kék le he tünk rá, hogy
a vi lá gi mé dia kü lö nö sen ak tí van tu dó sí tott a Szteh lo-év al kal -

ma i ról.
Ok tó ber–no -

v e m  b e r  b e n
min den adó -
nem re és há rom
év re ki ter je dő
APEH-vizs gá lat
zaj lott az or szá -
gos iro dán. Ilyen
jel le gű, át fo gó
vizs gá lat ra a
rend szer vál tás
óta nem ke rült
sor in téz mé -
nyünk ben, ezért
kü lö nös fi gye -
lem mel ké szül -
tünk a meg mé -
ret te tés re. Nagy
örö münk re a
ha tó ság sem mi -
lyen el ma rasz ta -
ló meg ál la pí tást
nem tett. Ez

nagy si ker mind nyá junk szá má ra, akik a nem re mélt, szép ered -
mény el éré sé ért szor gos kod tunk.

Egy sé ges, in teg rált ügy vi te li rend sze rünk be ve ze té se a ter -
ve zett ütem ben ha lad. Ja nu ár el se je óta a LIB RA 3S rend szert
hasz nál ja va la mennyi ok ta tá si in téz mé nyünk és egy há zi köz -
pon tunk. 2010 ja nu ár já ban csat la koz nak dia kó ni ai in téz mé nye -
ink kö zül azok, ame lyek vál lal ni tud ták a be ve ze tés sel já ró fel -
ada tok el vég zé sét. Saj nos akad nak olyan sze re tet ott ho nok, me -
lyek ed dig nem él tek a le he tő ség gel, de re mé nye ink sze rint 2011-
ben va la mennyi in téz mé nyünk eb ben a rend szer ben fog köny -
vel ni, hi szen így va ló sul hat meg ere de ti szán dé kunk, az egy sé -
ges ség.

Saj nos a gaz da sá gi vál ság ne ga tív ha tá sai egy há zunk ban is
érez he tők: 2009-ben ke ve sebb pénz ből gaz dál kod va kel lett el -
lát ni fel ada ta in kat, és ez he lyen ként ne héz sé ge ket oko zott. 2010-
ben to vább szű kül ál la mi tá mo ga tá sunk, így még át gon dol tab -
ban kell ter vez ni költ ség ve té sün ket, kü lö nö sen a nor ma tí vá ból
gaz dál ko dó in téz mé nye ink ese té ben.

Eb ben a hely zet ben kü lö nös fon tos ság gal bír, hogy több éves
vá ra ko zás után 2010. ja nu ár el se jé től vég re is mét há zon be lül,
az or szá gos iro dán vé gez zük egy há zunk köny ve lé sét és bér szám -
fej té sét. A több let fel adat el vég zé sé hez szük sé ges sze mé lyi- és
tech ni kai fel té te lek meg te rem té se meg tör tént. Iz ga lom mal
vár juk a kez dést.

A so kak ér dek lő dé sé re szá mot tar tó szék ház kér dés ben a ter -
ve zés és az en ge dé lyek be szer zé se fo lyik, de a bi zony ta lan ná vált
pénz ügyi hely zet ben vissza von ha tat lan dön té sek meg ho za ta -
lá ra nem ke rül sor.

Ör ven de tes mó don szá mos gyü le ke ze tünk és in téz mé nyünk
nyúj tott be és nyert pá lyá za tot az el múlt he tek ben. En nek kap -
csán sze re tet tel hí vom föl az érin tet tek fi gyel mét egy há zunk pá -
lyá za ti sza bály ren de le té nek be tar tá sá ra, mely az egy há zi fe le -
lős ség vál la lás, ga ran cia vál la lás, ön rész tá mo ga tás vagy elő fi nan -
szí ro zás alap ve tő fel té te le. A sza bály ren de let meg ke rü lé sé vel be -
nyúj tott pá lyá za tok nem szá mít hat nak tá mo ga tás ra.

Ez úton kö szö nöm meg min den gyü le ke ze tünk nek és in téz -
mé nyünk nek egész éves együtt mű kö dé sét, konst ruk tív mun -
ká ját, mellyel le he tő vé tet ték, hogy alap ve tő fel ada tun kat, a gyü -
le ke ze tek és in téz mé nyek se gí té sét ma ga sabb szin ten tud juk el -
lát ni.

Ál dott ün ne pe ket, si ke res, ered mé nyes új esz ten dőt kí vá nok
az or szá gos iro da va la mennyi mun ka tár sá nak ne vé ben!

Erős vár a mi Is te nünk!
g Ká kay Ist ván

or szá gos iro da igaz ga tó

Ked ves Ol va só! Fókuszban

Ün ne pi mun ka rend
2009 ka rá cso nyán

Ér te sít jük az or szá gos iro da va la mennyi tisz telt Ügy fe lét, hogy
2009. de cem ber 24-e és 2010. ja nu ár 6-a kö zött az iro da zár -
va tart. Ál dott ad ven ti idő sza kot, bé kés, bol dog ka rá csonyt
és si ke res új esz ten dőt kí ván nak:

az or szá gos iro da ve ze tő sé ge és mun ka tár sai

b Az ok ta tá si osz tály mun -
ka tár sai ta lán ke vés bé is -
mer tek ol va só ink előtt,
hi szen csa pa tuk csak az
idén nyár óta dol go zik je -
len le gi össze té te lé ben. Is -
mer ked je nek meg ve lük és
mun ká juk kal!

A rend szer vál tás után a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház nak új ra le he tő sé ge nyílt
köz ok ta tá si fel ada tok fel vál la -
lá sá ra. Új ra ala pít ha tott és
fenn tart hat is ko lá kat, óvo dá -
kat. Ezért az or szá gos iro da
gaz da sá gi osz tá lya mel lé el ső -
ként volt szük ség az ok ta tá si és
is ko lai osz tály el in dí tá sá ra.
Az osz tály lát ta el a fenn tar tói
fel ada to kat. Köz re mű kö dött
az is ko la ala pí tá sok ban, -új ra -
in dí tá sok ban, va la mint fel -
ügyel te a szak mai – ne ve lé si és
ok ta tá si – te vé keny sé get.

A kez de tek
Az ok ta tá si és is ko lai osz tály
éle tét két idő szak ra le het osz -
ta ni. Az el ső – mint a fen ti be -
ve ze tő ben is ol vas ha tó – az
evan gé li kus ok ta tá si és ne ve -
lé si in téz mé nyek új ra in dí tá sa,
il let ve újak ala pí tá sa volt. En -
nek az idő szak nak a kez de te
húsz év vel ez előtt a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um vissza vé te le volt.

Ezek ben az évek ben Mi -
há lyi Zol tán né ve zet te az osz -
tályt Jan csó Kál mán né, Hesz
Er zsé bet és Krug Fe renc se gít -
sé gé vel. Az ő együtt mű kö dé -
sük je len tet te a je len leg mű kö -
dő in téz mény rend sze rünk
alap ja it.

A ki lenc ve nes évek má so dik
fe lé ben le he tő ség nyílt szak mai
szol gál ta tás lét re ho zá sá ra,
mely nek ke re te in be lül tá mo -
gat ni le he tett a to vább kép zé -
se ket, szak ér tői mun ká kat,
kon fe ren ci á kat, és meg fe le lő
szak ér tői hát te ret le he tett te -
rem te ni in téz mé nye ink el len -
őr zé sé hez. Így ala kult meg az
Evan gé li kus Pe da gó gi ai Köz -
pont, mely az osz tály irá nyí tá -
sa alatt hoz ta lét re a tan tárgy -
gon do zói há ló za tot, és szak -
ma i lag tá mo gat ta in téz mé -
nye in ket.

Je le nünk
Ez év jú li u sá tól az ok ta tá si és
is ko lai osz tály éle té ben – Mi -
há lyi Zol tán né nyug díj ba vo -
nu lá sa után – új osz tály ve ze -
tő vel, ré gi és új kol lé gák kal
foly ta tó dik a mun ka. En nek
kö zép pont já ban ha son ló an
ne héz fel adat áll, mint az el ső
idő szak is ko la ala pí tá sai. Most
a már meg lé vő kö zel negy ven
kü lön bö ző köz ok ta tá si in téz -
mé nyünk mi nő sé gi mun ká -
ját, fej lő dé sét, a ma gyar köz -
ok ta tás ban be töl tött ér ték -
meg őr ző és ér ték te rem tő sze -

re pét kell fenn tar ta nunk, meg -
erő sí te nünk.

Az osz tály ve ze tő je Ka li na
Ka ta lin, aki az Evan gé li kus
Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim -
ná zi u má nak ma gyar nyelv
és iro da lom és orosz nyelv és
iro da lom sza kos ta ná ra volt
az is ko la 1994-es új ra in du lá -

sa óta. Az el telt ti zen öt év
alatt sok fé le fel adat tal fog lal -
ko zott, min dig olyan nal,
ami re ép pen szük sé ge volt az
is ko lá nak: el ső sor ban a ma -
gyar nyelv és iro da lom érett -
sé gi re va ló fel ké szí tés volt a
fel ada ta, de emel lett a sza va -
ló- és re to ri ka ver se nyek re
va ló fel ké szí tés, va la mint a
kü lön bö ző is ko lai ren dez -
vé nyek szer ve zé se is – a sza -
lag ava tó tól a Pe tő fi-na pig –
fel ada tai kö zé tar to zott.
Meg ala pí tot ta és ve zet te a
szín ját szó kört, il let ve az or -
szá gos szín ját szó ta lál ko zót.
Hi va tá sá nak most is a ta ní -
tást ér zi.

Elő ször csak a mi nő ség irá -
nyí tá si fo lya ma tok kal kez dett
fog lal koz ni, majd pá lyá zat -
írás sal is. A kom pe ten cia ala -
pú ok ta tás be ve ze té sé ben és
el ter jesz té sé ben pro jekt me -
ne dzser ként ve zet te kol lé gá -
it. A két szin tű érett sé gi be ve -
ze té sé től még ki emel teb ben
fog lal ko zott a szö veg ér tés,
szö veg al ko tás fej lesz té sé vel,
mind a tan ter mi meg va ló sí tás,
mind az érett sé gi fel adat-írás,
mind pe dig a szö veg ér tés
mint kom pe ten cia fej lesz té sé -
nek ta ní tá sa és men to rá lá sa
kap csán.

Je len leg az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Ka ra Iro da -
lom tu do má nyi Dok to ri Is ko -
lá já nak hall ga tó ja, A Nyu gat
és ko ra prog ram  dok tor je -
lölt je. Fér jé vel és két tíz éves
gyer me ké vel Aszó don él.

Mind annyi an az aszó di gyü -
le ke zet tag jai.

– Nagy meg tisz tel te tés volt
szá mom ra, mi kor fel kér tek
ar ra, hogy ve zes sem az ok ta -
tá si és is ko lai osz tályt. Szá -
mom ra az osz tály ve ze té se
azt je len ti, hogy más ke re tek
kö zött, de még töb bet te he tek
is ko lá in kért, óvo dá in kért –
mond ja Ka li na Ka ta lin. – Di -
ák ja ink jö vő je egy sta bil, jól
meg ala po zott, szak ma i lag és
ne ve lé si szem pont ból is ki -
emel ke dő in téz mény rend sze -
ren ala pul. Az ok ta tá si osz tály
ve ze tő je ként az in téz mé nye ink
ki vá ló mű kö dé sé hez szük sé ges
tá mo ga tást te kin tem leg főbb
fel ada tom nak. Hi szek ab ban,
hogy is ko lá ink és óvo dá ink
leg ér té ke sebb, nap ja ink ban
kü lö nö sen meg őr zen dő ér té -
ke az evan gé li kus ke resz tény
ér ték rend kép vi se le te.

Több is ko lánk ban és óvo -
dánk ban is fel mér ték, fel mér -
tük már, hogy mi ért vá lasz ta -
nak ben nün ket a szü lők, mi -
ért a gye re kek. A leg el ső he -
lyen min dig az je le nik meg:
„Azért, mert itt sze ret nek
min ket.” Ez az, amit in téz mé -
nye ink jö vő jé nek tar tok. A
mi nő sé gi, szak ma i lag ki emel -
ke dő mun ka mel lett a sze re -
tet re ta ní tást.

Az osz tály fel ada tai,
mun ka tár sai
Az ok ta tá si osz tály fel ada tai
igen sok fé lék és igen sok szí nű -
ek. Nem egy sze rű fel adat
szám ba ven ni őket.

Az osz tály részt vesz az in -
téz mény ala pí tá si szán dék tól
kez dő dő en az adott in téz -
mény meg ala pí tá sá ig, majd
se gí ti, tá mo gat ja és el len őr zi a
fenn tar tást. Eb ből fa ka dó an
nap ra kész nek kell len nie az ál -
la mi tör vé nyek ben épp úgy,
mint az egy há zi ak ban. Is mer -
nie kell a köz ok ta tás min den
szint jét, mű kö dé sé nek rend jét.
Jo gi fel ada tai mel lett jár tas nak
kell len nie a pe da gó gus szak -
má ban; az óvo dai ne ve lés ben
épp úgy, mint az érett sé gi kö -
ve tel mé nyek ben. Az osz tály
ke ze li in téz mé nye ink ál lam tól
ka pott nor ma tív tá mo ga tá -
sát, ez ál tal igen nagy fe le lős sé -
ge van az in téz mé nyek gaz dál -
ko dá sá val kap cso lat ban.

Mi vel óvo dát, ál ta lá nos is -

ko lát, gim ná zi u mot és kol lé gi -
u mot egy aránt el lát, így mun -
ká já nak ha té kony vég zé sé hez
el en ged he tet len az osz tá lyon
dol go zó mun ka tár sak gya kor -
ló pe da gó gus ként szer zett ta -
pasz ta la ta.

A fel ada tok mennyi sé ge és
mi nő sé gi el lá tá suk az osz tály
mun ka tár sa i nak meg fe szí tett
mun ká ját igény li. Ha pár hu -
za mot vo nunk egy na gyobb
vá ro si ön kor mány zat és egy -
há zunk mint köz ok ta tá si in -
téz mény fenn tar tói kö zött,
ér de kes dol got ta pasz ta lunk.
Míg egy vá ro si ok ta tá si osz -
tály nál öt-tíz in téz mény fenn -
tar tá sán hét-nyolc em ber dol -
go zik, ad dig ná lunk negy ven
in téz mény gond ja it öten ke -
ze lik.

Ah hoz, hogy a ránk bí zott
fel ada to kat mi nő ség ben és
ha té ko nyan, min den ki el vá rá -
sá nak meg fe le lő en el tud juk
lát ni, az ok ta tá si osz tály szer -
ke ze tét át kel lett ala kí ta ni.
Most az aláb bi mun ka tár sak -
kal, a kö vet ke ző fel adat meg -
osz tás sal dol go zunk:

Tit kár ság ve ze tő,
pro jekt me nedzs er –
Va lent ínyi Eri ka
Nagy szá mú ad mi niszt ra tív
fel ada ta ink nap ra kész, pre -
cíz fel dol go zá sá val Eri ka fog -
lal ko zik, aki bio ló gia–kör -
nye zet vé de lem sza kos kö zép -
is ko lai ta nár és kör nye zet -
gaz dál ko dá si ag rár mér nök.
Hét évig dol go zott gya kor ló
pe da gó gus ként.

Hoz zá ér ke zik min den pa -
pír ala pú és elekt ro ni kus anyag.
Ő ik tat ja és to váb bít ja eze ket,
jegy zi és jel zi a ha tár idő ket.
Mind emel lett ki emel ten fi -
gyel a gim ná zi u mok ra, és ő ve -
ze ti a kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás ban nyer tes öt in téz mé -
nyünk pro jekt jét.

Az or szá gos iro da hon lap -

„Ne veld a gyer me ket a ne ki meg fe le lő mó don, még 

Be mu tat ko zik az ok ta
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ján be lül az ok ta tá si osz tály
hon lap ját szer kesz ti. Fel töl -
té se még fo lya mat ban van, de
a leg fon to sabb in for má ci ók
már így is el ér he tő ek raj ta. A
ter vek sze rint a ké sőb bi ek -
ben a hon lap is ko lá ink, óvo dá -
ink és az osz tály kö zöt ti in for -
má ció áram lás egyik alap ja
lesz. Ezen ke resz tül bár ki tá -
jé ko zód hat in téz mény rend -
sze rünk ről.

– Ami kor át vet tem a ta ná -
ri dip lo má mat, tel je sült egy
ál mom. Ezt a célt tűz tem ki
ma gam elé már az ál ta lá nos
is ko lá ban is, gim ná zi u mi ta -
nul má nya i mat pe dig igye kez -
tem úgy vé gez ni, hogy si ke res
le gyen majd a fel vé te lim, és
maj dan jó pe da gó gus le gyek.
Azon ban az élet ben nem
men nek ilyen egy sze rű en dol -
gok, több ke rü lő út tal, mun ka -
hellyel, ta pasz ta lat tal gaz da -
god va vé gül még is ta nár let -
tem – mond ja Va lent ínyi Eri -
ka. – A la kó he lyem kör nyé -
kén lé vő kis is ko lák ban dol -
goz tam, vol tam nap kö zis, ta -
nu ló szo bás ta nár, ta ní tot tam
ké mi át, raj zot, tech ni kát, se -
géd kez tem az is ko lák prog -
ram ja i nak szer ve zé sé ben, jól
tud tam dol goz ni a kol lé gák -
kal, és na gyon jó kap cso la tot
si ke rült ki ala kí ta nom a gye re -
kek kel.

2005-ben ke rül tem az aszó -
di evan gé li kus gim ná zi um ba,
ahol meg ta lál tam a he lye met
és a ne kem va ló fel ada to kat:
bio ló gi át ta ní tot tam, er dei is -
ko lát szer vez tem, osz tály fő nök
vol tam, ve zet tem a di ák ön kor -
mány zat mun ká ját, hoz zám
tar to zott az öko is ko la cím -
mel já ró fel ada tok szer ve zé se,
részt vet tem a Hu mán erő for -
rás-fej lesz té si ope ra tív prog -
ram ban, a szo ci á lis, élet vi te li
és kör nye ze ti kom pe ten cia -
te rü let tar to zott hoz zám. Na -
gyon jó kol lek tí va vett kö rül,
és a gye re kek is sze ret tek, él -
mény volt itt dol goz ni. 

A ki hí vá sok még min dig
ér de kel nek, ezért is mond -
tam igent a fel ké rés re, hogy az

ok ta tá si osz tály mun ká ját se -
gít sem. Bí zom ben ne, hogy ta -
pasz ta la ta im mal, szer ve ző -
kész sé gem mel, kre a ti vi tá som -
mal hasz ná ra le he tek ok ta tá -
si in téz mé nye ink nek és raj tuk
ke resz tül a gye re kek nek.

Ál ta lá nos is ko lai szak re fe-
rens, tantárgy gon do zók –
Üre gi né Ha lász Gab ri el la
Az ál ta lá nos is ko lák fel ügye le -
tét lát ja el Ga bi, aki har minc -
egy évig dol go zott ta ní tó ként
ál ta lá nos is ko lá ban, hu szon öt

évig volt igaz ga tó he lyet tes. Ő
fog ja össze a tan tárgy gon do -
zó kat, és ő ké szí ti el a szak ér -
tői mun ká hoz szük sé ges szer -
ző dé se ket, do ku men tu mo kat.

– Min dig pe da gó gus nak
ké szül tem. A pe da gó gus pá -
lyán vég zett te vé keny sé ge met
iga zá ból so ha nem csu pán
mun ká nak te kin tet tem. A fel -
ada tok nap mint nap gyer -
me kek hez, szak mai mun kám -
hoz kö tő dő en adód tak, me lye -
ket öröm mel, sze re tet tel vé -
gez tem. Gya kor ló pe da gó gus -
ként meg ta pasz tal tam, mit
vár a fenn tar tó az in téz mé -
nyek től, ho gyan tud tá mo ga -
tást nyúj ta ni is ko lá i nak, mely
te rü le te ken sze ret ne az is ko -
la se gít sé get kap ni. 

In téz mé nye ink egyik leg -
fon to sabb fel ada ta a gyer me -
kek lel ki, szel le mi és tes ti fej -
lő dé sé nek elő se gí té se. Pe da gó -
gu sa ink szak ma i lag jól fel ké -
szül tek. Min dent meg tesz nek
azért, hogy az új mód sze rek,
el já rá sok el sa já tí tá sá ban nap -
ra ké szek le gye nek, meg tud ja -
nak fe lel ni a he lyi sa já tos sá -
gok nak és a ta nu lói szük ség le -

tek nek. A szak mai mun ka
szín vo na lá nak eme lé sét töb -
bek kö zött to vább kép zé sek kel,
szak mai na pok kal, in téz mé -
nyek kö zöt ti ver se nyek, ki ál lí -
tá sok, ren dez vé nyek meg szer -
ve zé sé vel, éves mun ka terv
alap ján, tan tárgy gon do zó ink
vég zik. Az ok ta tá si osz tály
fel ada tai kö zé tar to zik ezek ko -
or di ná lá sa, a költ ség ve tés ter -
ve zé sé vel, az Evan gé li kus Pe -
da gó gi ai Köz pont anya gi tá -
mo ga tá sá val. 

Cé lunk, hogy ne csak az
osz tály ter mek ben épít sük a
kö zös sé get, ha nem az evan gé -
li kus is ko lák kö zött is. Az
evan gé li kus is ko la szel le mi sé -
gé ben ar ra tö rek szik, hogy
csök kent se, át hi dal ja a tár sa -
dal mi kü lönb sé ge ket, biz to sít -
sa, hogy min den gye rek ké pes -
sé gei alap ján ér vé nye sül hes sen
az élet ben. Egy há zunk gyü le -
ke ze te i vel olyan in téz mé nye -
ket ala kít ki, mű köd tet, me -
lyek ben a tu dás hoz a leg sze gé -
nyebb csa lá dok gyer me kei is
hoz zá fér nek. 

In téz mé nye ink fel ada tuk -
nak te kin tik az esély egyen lő -
ség meg te rem té sét. Le he tő sé -
ge ink hez mér ten, a gyü le ke ze -
tek kel együtt min dent meg te -
szünk azért, hogy la kó hely től
füg get le nül ugyan olyan jól
fel sze relt is ko lá ban, egy for -
mán ver seny ké pes tu dást kap -
ja nak evan gé li kus is ko lá ink
di ák jai. In téz mé nye ink nagy
gon dot for dí ta nak a hát rá -
nyos hely ze tű, kü lön le ges gon -
do zást igény lő ta nu lók szak -
sze rű ok ta tá sá ra, ne ve lé sé re. A
he lyi igé nyek nek meg fe le lő en
lo go pé dus, fej lesz tő pe da gó -
gus, gyógy pe da gó gus, pszi -
cho ló gus fog lal ko zik azok kal
a ta nu lók kal, akik nek fej lesz -
té sé hez er re szük ség van. In -
téz mény ve ze tő ink fi gye lem -
mel kí sé rik, és biz to sít ják ne -
ve lő ik szá má ra a to vább kép zés
le he tő sé gét. 

Óvo dai szak re fe rens,
külkap cso la tok –
Hesz Er zsé bet
Har minc egy évig ta ní tott fa lu -
si, vá ro si, vi lá gi és egy há zi ál -
ta lá nos is ko lák ban ta ní tó nő -
ként. Hosszú pá lya fu tá sa so rán
gaz dag ta pasz ta la to kat szer zett
kü lön fé le mun ka te rü le te ken.

2001-ben ka pott fel ké rést a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ok ta tá si Osz tá lyá ra,
szak re fe ren si mun ka kör be.

Leg fon to sabb fel ada ta az
evan gé li kus óvo dák mun ká já -
nak se gí té se, össze han go lá sa,
kon fe ren ci ák szer ve zé se, szak -
ér tői mun kák össze han go lá sa,
rész vé tel az óvo dai szak ér tői
vizs gá la to kon. Né met szár -
ma zá sa, ki vá ló nyelv tu dá sa
je len tő sen se gí tet te ab ban,
hogy 2006 óta rend sze re sen
dol goz has son Ba jor or szág ban
is mint evan gé li kus óvo dá ink
és is ko lá ink ba jor part ner -
kap cso la ta i nak ko or di ná to ra.
Eb ben a te vé keny sé gé ben is ál -
ta lá no san el is mert si ke re ket
ara tott: szá mos gyü möl csö ző
in téz mé nyi test vér kap cso lat
di csé ri mun ká ját.

– Öröm szá munk ra, és
szol gá la tunk el is me ré sét, he -
lyes sé gét iga zol ja, hogy az or -
szá go san egy re csök ke nő gyer -
mek lét szám el le né re in téz -
mé nye ink ben óvo dá sa ink és
ta nu ló ink lét szá ma fo lya ma to -
san nő. Év ről év re ko moly
gon dot okoz szá munk ra, hogy
az óvo dá ink ba je lent ke ző gye -
re kek egy ré szét hely hi ány
mi att el kell uta sí ta nunk.

Mind az Evan gé li kus Pe -
da gó gi ai Köz pon ton, mind az
osz tá lyon be lül óvo dá ink
mun ká já nak össze han go lá sa a
fel ada tom. Míg a gim ná zi u -
mok a fő is ko lai, egye te mi ta -
nul má nyok ra ké szí te nek fel,
ál ta lá nos is ko lá ink fel ada ta
el jut tat ni min den kit a ké pes -
sé ge i nek meg fe le lő leg ma ga -
sabb szint re, óvo dá ink meg -
ala poz zák a ki csik egy há zi kö -
tő dé sét.

Az evan gé li kus ok ta tás ügy
fel ada ta, kül de té se, hogy fel ka -
rol jon min den gyer me ket, aki
is ko lá ja szol gá la tát igény be
kí ván ja ven ni. A di á kok szü le -
i nek és az is ko la kap cso la tá nak
alap ja a bi za lom. In téz mé -
nye ink pe da gó gi ai prog ram já -
ban, éves mun ka ter vé ben
hang sú lyo zot tan sze re pel nek
az evan gé li kus sá got erő sí tő,
kö zös ség épí tő prog ra mok.
Örö münk re szol gál, hogy er -
re nagy igény van mind ta nu -
ló ink, mind szü le ik ré szé ről.

Ok ta tá si rend sze rünk meg -
erő sö dé sé ben je len tős sze re -
pet vál lalt test vér egy há zunk,
a Ba jor Evan gé li kus Egy ház.
Anya gi se gít ség nyúj tás mel lett
ta pasz ta la ta i kat is meg osz tot -
ták ve lünk. Je len leg ki fe je zet -
ten élénk test vér kap cso la to kat
ápol nak in téz mé nye ink ba jor
óvo dák kal és is ko lák kal. Ezen
kap cso la tok ko or di ná lá sa az
én fel ada ta im kö zé tar to zik.

Gaz da sá gi szakre fe rens –
Bart ha Mik lós né
2006 óta Mag di irá nyít ja, se -
gí ti az ok ta tá si osz tály gaz da -
sá gi ügye it. Ere de ti szak má ját
te kint ve prog ra mo zó, fo lya -
mat szer ve ző és rend szer szer -
ve ző. Ké sőb bi ek ben át tért a
pénz ügyi és szám vi te li te rü let -

re. Pá lyá ja kez de tétől az ál lam -
igaz ga tás ban dol go zott, majd
a Fi a ta lok Eu ró pá ért prog -
ramot kezelő intézmény gaz -
da sá gi ve ze tő je volt. A ki lenc -
ve nes évek ben a Mű ve lő dé si
és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um
fel ső ok ta tá si hát tér in téz mé -
nye i nek köny ve lé sé vel fog lal -
ko zott a Pro fesszo rok Há zá -
ban. 1998-tól, a va ti ká ni meg -
ál la po dás lét re jöt té től egy -
ház-fi nan szí ro zás sal fog lal ko -
zott az Oktatási Minisz té ri -
um ban.

Az ok ta tá si osz tá lyon fő
fel ada ta a nor ma tív és egyéb
fi nan szí ro zás sal kap cso la tos
te en dők el vég zé se, va la mint az
in téz mé nyek egy sé ges in teg -
rált ügy vi te li rend sze ré nek tá -
mo ga tá sa és egyéb gaz da sá gi
jel le gű fel ada tok. Mag di tart -
ja a kap cso la tot in téz mé nyek
gaz da sá gi ve ze tő i vel, és mun -
ká ja ré vén az or szá gos iro da
gaz da sá gi osz tá lyá val is
együtt mű kö dik.

– Mi vel az egy ház-fi nan szí -
ro zás ban és ok ta tás ügy ben is
olyan ta pasz ta la tok ra tet tem
szert, ame lye ket itt, az osz tá -
lyon hasz no sít ha tó nak ta lál -
tam, nagy öröm mel vál lal tam
el ezt a mun kát.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház köz ok ta tá si in -
téz mé nyei pénz ügyi és va -
gyon gaz dál ko dá si fel ada ta i -
kat szi go rú jog sza bá lyi fel té te -
lek sze rint, meg kü lön böz te tett
tár sa dal mi-po li ti kai kö ve tel -
mé nyek nek ele get té ve vég zik.
A köz ok ta tás fi nan szí ro zá si
rend sze ré nek fo lya ma tos vál -
toz ta tá sa, a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
be tar tá sa, az in téz mé nyi költ -
ség ve té sek jó vá ha gyá sá hoz
szük sé ges elem zé sek el vég zé -
se, az Ál la mi Szám ve vő szék
egy há zak nál tar tott el len őr zé -
sé nek meg ál la pí tá sa olyan el -
já rá si, szer ve zé si ten ni va ló -
kat fo gal maz meg, me lyek a
ha gyo má nyos ügy vi tel-tech ni -
kai esz kö zök kel már nem vol -
tak tel je sít he tő ek. A ki épí tett
in teg rált gaz dál ko dá si rend -
szer cél ki tű zé se ink sze rint a
költ ség ve tés ter ve zé sé től a be -
szá mo lók ké szí té sé ig a tel jes
ügy vi te li fo lya ma tot át fog ja.

Az in teg rált pénz ügyi
rend szer be ve ze té se rend kí -
vül össze tett fel adat volt. A
ko ráb ban egy más tól füg get le -
nül dol go zó mun ka tár sak
ugyan is egy szi go rúb ban egy -
más hoz il lesz tett, kö zös ada -
to kat hasz ná ló rend szer ben
kel lett, hogy foly tas sák mun -
ká ju kat. Min den ügy vi te li
mű ve let csak a kö zös rend -
szer ben tör tén het. Az át ál lás
so rán a mun ka meg osz tás és a

mun ka kö ri fel ada tok meg -
vál to zá sa nagy ki hí vás volt az
intézmények gazdasági dol go -
zói nak. Kö zös mun kán kat
azon ban je len tő sen meg  fogja
könnyí teni en nek a rend szer -
nek a hasz ná la ta.

Osz tá lyunk he lye az
iro da szer ve ze té ben,
kap cso la ta ink más
egy sé gek kel
Az osz tály az or szá gos iro da
ré sze ként, an nak ve ze tő jé vel,
osz tá lya i val, mun ka tár sa i val
együtt mű köd ve dol go zik, köz -
ve tít ve az egy ház ve ze té se, a
köz ok ta tás-po li ti ka és in téz -
mé nye ink kö zött.

Az ok ta tás ügyé nek fel ka ro -
lá sá val és fe le lős kép vi se le té -
vel nagy se gít sé gé re van az
osz tály nak Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da igaz ga tó, aki se gí -
ti a fenn tar tói fel ada tok és az
in téz mé nyek ér de ke i nek har -
mo ni zá lá sát.

Osz tá lyunk nak igen sok
eset ben van szük sé ge jo gá -
szok be vo ná sá ra, így mun ká -
ját kül ső mun ka társ ként se gí -
ti dr. Nagym át hé Sa rol ta, a
mis kol ci evan gé li kus gim ná zi -
um igaz ga tó he lyet te se, il let ve
az or szá gos iro da jo gá sza, dr.
Ben kő Ing rid. Dr. Me kis Vik tó -
ria, az or szá gos iro da igaz ga -
tó he lyet te se szin tén nagy se -
gít sé günk re van jo gi kér dé sek -
ben, va la mint az ál la mi szer -
vek kel va ló kap cso lat tar tás -
ban. In téz mé nye ink ala pí tá sá -
nál, fenn tar tá sá nál épí té si
ügyek ben sok se gít sé get ka -
punk Fi cze re Ilo ná tól, in gat -
lan ügyek ben Helf rich Pé ter től.
Gaz da sá gi ügyek ben Csor ba
Gá bor köz re mű kö dé sé vel dol -
go zik az osz tály.

A zsi nat ál tal lét re ho zott or -
szá gos ok ta tá si és ne ve lé si bi -
zott ság szak mai és gaz da sá gi
vo nat ko zá sú vé le mé nyé vel se -
gí ti a fenn tar tó mun ká ját. A
bi zott ság mun ká já nak, ülé se -
i nek elő ké szí té se az osz tály
fel ada ta. Az osz tály ve ze tő to -
váb bít ja az or szá gos pres bi té -
ri um nak a bi zott ság aján lá sa -
it, majd vég re hajt ja a fenn tar -
tói dön té se ket.

Jö vőnk
– Az ok ta tá si és is ko lai osz -

tály jö vő jét az in téz mé nyek kel
va ló har mo ni kus kap cso lat
ala poz hat ja meg. Ar ra tö rek -
szünk, hogy a fenn tar tó kép vi -
se le té ben se gít sük is ko lá ink
gaz dál ko dá sát épp úgy, mint
min den na pi szak mai, ok ta tó-
és ne ve lő mun ká ju kat – fej ti ki
Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő. –
Lé pést sze ret nénk tar ta ni a
köz ok ta tás vál to zá sa i val. Tá -
mo gat ni sze ret nénk in téz mé -
nye in ket ab ban, hogy sa ját
pro fil ju kat úgy ala kít has sák
ki, hogy az evan gé li kus ne ve -
lés és ok ta tás mi nő sé get je lent -
sen a ma gyar köz ok ta tás ban. 

Eh hez a szak mai és kö zös -
sé gi igé nye ket is szem előtt
tar tó mun ká hoz sze ret nék az
ok ta tá si osz tály ve ze tő je ként,
mun ka tár sa im mal együtt, leg -
jobb tu dá som nak meg fe le lő en
hoz zá já rul ni.

Az ok ta tá si és is ko lai osz tály mun ka tár sa i nak
el ér he tő sé gei
Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő, az Evan gé li kus Pe da gó gi ai
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az országos iroda
g ha meg öreg szik, ak kor sem tér el at tól” (Péld 22,6)

a tá si és is ko lai osz tály
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A so ro zat mot tó ját adó „gyó gyí tó
em lé ke zet” (He a ling of Mem ori es,
Hei len des Erin nern) ere de ti leg a
nem zet kö zi öku me ni kus moz ga lom
ál tal al kal ma zott mód szer. A ter he -
lő tör té nel mi múlt fel dol go zá sá ra,
pél dá ul a fe le ke ze tek kö zöt ti pár be -
széd re – mint a több év szá za dos ka -
to li kus–pro tes táns el len té tek fel ol dá -
sá ra – al kal mas (Ver söh nung der
Kon fes si onen). Az így lét re jö vő dia -
ló gus azon ban más ne héz tör té ne ti
és egy há zi kér dé sek fel tá rá sá ra is jó
mód szert kí nál.

Az egy há zi kö zel múlt fel tá rá sá ra
szol gá ló De ák té ri so ro zat öt le te D.
dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs -
pök től szár ma zik, aki így ér tel mez -
te a gyó gyí tó em lé ke ze tet: „A szem -
ben ál lás, a gyű lö let és el len sé ges ke -
dés gyó gyí tá sa ott kez dő dik, ahol szó -
ba ál lunk a má sik fél lel, és el kezd jük
meg be szél ni a múl tat, a je len és a jö -
vő fel ada ta it.” 

Per be széd he lyett pár be széd
Fel me rül, ki is az egyik, és ki a má -
sik fél, aki nek itt pár be szé det kell foly -
tat nia a múlt ról. A negy ven éves ate -
is ta dik ta tú ra egy ház po li ti ká ja nem -
csak az egy ház ül dö zé sét, ra di ká lis
vissza szo rí tá sát je len tet te, ha nem
meg osz tó tak ti ká ja ál tal mély el len -
té te ket ha gyott hát ra.

A ha ta lom ra fi nált mód sze rek kel,
ígér ge tés sel és fe nye ge tés sel az egy -
há zi tiszt sé gek és egyéb ked vez mé -
nyek árát az ál lam mal kö tött va la mely
komp ro misszum ban szab ta meg. Az
ál lam bi zal mát bí ró egy há zi ve ze tők
és az egy ház né pe kö zött így ko moly
bi za lom vesz tés, el len tét jött lét re.
Szép fa lu si Ist ván bé csi lel kész, az Or -
dass-kö te tek ki adó ja írt ar ról, hogy
amíg él nek a kor szak sze rep lői, kár -
val lott jai, a sé rel mek mi att ne héz
tár gyi la gos sá got, meg bé ké lést el -
kép zel ni egy há zon be lül. 

A fó rum so ro zat hét al kal ma vé gig -
kö vet te az 1945 utá ni evan gé li kus
egy ház tör té net kor sza ka it, súly pon -
to kat ke res ve. A kor szak ha tá ro kat a
nem ze ti és egy há zi tör té ne lem fon -
tos cso mó pont jai je len tik: 1948 – a
kom mu nis ta ha ta lom át vé tel, az Or -
dass-per; 1952 – az új egy ház igaz ga -
tás, a kom mu nis ta be fo lyás tel jes sé
vá lik az egy ház ban; 1956 – a rend szer
tá mo ga tott jai le mon da nak, Or dass
La jos má so dik püs pök sé ge át me ne -
ti idő re kü lön le ges ke gyel mi hely ze -
tet je lent; 1958 – vissza ren de ző dés,
Kál dy Zoltán püs pök sé gé nek kez de -
te; 1984 – az LVSZ bu da pes ti vi lág -
gyű lé se, nyi tás- és eny hü lés kor lá -
tok kal; 1987 – Kál dy püs pök ha lá la;
1990 – új kez det a szo ci a lis ta dik ta -
tú ra után. 

A so ro zat kon cep ci ó ja az volt,
hogy e ne héz kort a De ák té ri gyü le -
ke zet és a hely ben fun gá ló bá nyai,
majd 1952-től dé li ke rü le ti püs pö kök
szem pont já ból pró bál ják be mu tat ni,
kö ze lebb hoz ni. Mi vel e püs pö kök
egy ben a gyü le ke zet lel ké szei is vol -
tak, em lé kük, ha tá suk mé lyebb, nem -
csak egy ház po li ti kai, ha nem lel ki

vo nat ko zás ban is. Az elő adók és fel -
szó la lók kö zött töb ben nem csak
köny vek ből és for rá sok ból is mer ik e
kort, ha nem sze mé lyes ta pasz ta la -
taik, él mé nyeik is vannak. 

Az idő ben elő re ha lad va, ahogy
egy re kö ze led tünk a má hoz, egy re in -
kább a „ve lünk élő tör té ne lem” idé -
ző dött fel. Hi szen De zsé ry Lászlóra
már csak az idő seb bek em lé kez nek,
míg a Kál dy-kor szak má so dik fe le, az
1984-es LVSZ-kon fe ren cia már a
kö zép ko rú ak szá má ra is alap él ményt
je lent. Szá mos ér de kes, ed dig is me -
ret len vagy hát tér ben ma radt in for -
má ció is elő ke rült, ami je lez te, hogy
a kor szak még ala pos ku ta tás ra, el -
mé lyült fel tá rás ra, elem zés re vár. 

Kor sza kos di lem mák
A tel jes kor szak, a hét rész ből ál ló so -
ro zat té te les is mer te té sét a ter je del -
mi kor lá tok e helyütt nem te szik le -
he tő vé, ezért most el ső sor ban a kö -
zel múlt ku ta tás né hány di lem má já val
fog lal koz om.

Azt, hogy mi től lesz az em lé ke zés
gyó gyí tó, Reuss And rás mot tó sze rű
tö mör ség gel ha tá roz ta meg: „ha tu -
dunk egy má sért imád koz ni”. Ha si ke -
rül meg ta lál ni az egy ház nak az el len -
té tes ol dal ra sod ró dott, lát szó lag el -
len té tes ér de kű tag jai kö zött a ma gas -
ban vagy mély ben össze kö tő kap csot,
ez erő sí ti az egy há zat, ezért ér de mes
küz de ni. En nek a meg bé ké lés nek a
fel té te le az em lé ke zés. A pszi cho ló -
gia is is me ri ezt az esz közt: az ön is -

me ret hez ve ze tő gyó gyí tó be szél ge -
tést, em lé ke zést. A ne héz idők „ki be -
szé lé se”, mint egy kol lek tív gyó nás
könnyít het „az egy ház lel kén”, hoz zá -
se gít het a ka tar zis hoz.

A dél-af ri kai múlt fel tá rás al kal má -
val az igaz ság és ki en gesz te lő dés
(Truth and Re con ci lia ti on) ki fe je -
zést al kal maz ták. A né met kö zel -
múlt fel tá rás ra uta ló szó nak, a kis sé
bo nyo lult Ver gan gen heits bewäl ti -
gung ki fe je zés nek bewäl ti gen ré sze
össze tett je len té sű: fel dol goz ni (pél -
dá ul tör té nel mi for rá so kat), ugyan -
ak kor meg bir kóz ni, fe lül ke re ked ni (a

ne héz sé ge ken). A fel dol go zan dó,
ma gunk kal ci pelt tör té nel mi ter hek -
re pe dig az Alt las ten ki fe je zést al kal -
maz zák. 

Mi ért fon tos az em lé ke zés? Hi szen
hi vat koz tak ar ra, hogy a rend szer vál -
tás után annyi sok ak tu á lis fel ada ta
volt az egy ház nak az új ra épít ke zés -
sel kap cso lat ban, hogy nem volt elég
idő a vissza te kin tés hez. Sza bad-e
fel tár ni eze ket a kí nos dol go kat?
Gyak ran és ta lán jog gal is hang zik el
több ször: a fi a ta lok, akik nem él ték
át, úgy sem ért he tik meg, mi lyen vi -
lág is volt az, mi kor az ÁEH-s kor lát -
lan úr volt, a leg ki sebb dol gok kal is
hoz zá kel lett en ge dé lyért for dul ni, tág
te re nyílt a pac ká zás nak. Al kal mat
kell te rem te ni a ge ne rá ci ók együtt -
mű kö dé sé nek, hogy le gyen, aki el
tud ja mon da ni a ta pasz ta la to kat, és
le gyen, aki meg hall gat ja. 

A kö zel múlt (1945–1990) ne héz és
vész ter hes idő sza k, hasonló – Gáncs
Pé ter püs pök ki fe je zé sé vel él ve – a
„sö tét kor hoz” (dark ages, fins te re
Zei ten), ahogyan a kora középkor szá -
za dait emlegetjük. 1945 után az egy -
ház ne héz hely zet be ke rült: ko ráb bi
ked ve ző tár sa dal mi po zí ci ó já ból ki -
vet te tett. A hi va ta lo san ter jesz tett
ate iz mus vi lá gá ban az egy ház, a lel -
kész, a val lá sos em ber osz tály el len -
ség nek szá mí tott. Az egyén tel je sen
véd te le nül, ki szol gál tat va és ön ma -
gá ra utal va állt szem ben egy ör dö gi -
en al jas dik ta tú rá val. 

A rend szer ál tal fel kí nált komp ro -
misszu mok el fo ga dá sa vagy a szél re
sod ró dás változa tai kö zül le he tett
„vá lasz ta ni”. E ne héz és sze mé lyes
dön té sek szin te em ber te len fel adat elé
ál lí tot ták az egy ház tag ja it. A hely ze -
tet to vább sú lyos bí tot ta, ami kor a hat -
va nas évek től ki épült az ál lam hű
egy ház ve ze tés: ilyen kor (egy)há zi
dik tá to rok tar tot tak „ren det”: fe nye -
get tek, át he lyez tek, el bo csá tot tak. 

A rend szer vál tást kö ve tő en ne he -
zen tö rik meg a csend: a ve lünk élő
be ideg ző dé sek ké nyes té mák ese -
tén hall ga tást ta ná csol nak. A múlt -
fel tá rás mi att még is fon tos len ne a
ne héz dol gok kul tu rált, őszin te ki -
mon dá sa, ta lán ki de rül ne, hogy még -
sem „dől össze a vi lág”. A hall ga tás fa -
lá nak bon to ga tá sa egy szer re bel ső és
kül ső igény: egy részt az egy ház éle -
tét ter he li a sok ki nem mon dott, ma -
gunk kal hur colt te her, fe szült ség, az
egy ház je le nét is ter he li az őszin te
szem be né zés hi á nya. Ugyan ak kor
„kí vül ről” a tár sa da lom is igény li,

hogy az egy ház igen is mu tas son er -
köl csi leg pél dát, ho gyan kell szem be -
néz ni a múlt tal – igaz sá go san és
mél tá nyo san. 

Fúj juk a ma gun két
A múlt fel tá rá sok ese tén so kak ban re -
zig nál tan az a vé le mény ala kul hat ki,
hogy bi zony, itt nem de rül ki az
igaz ság, hi szen min den ki mond ja a
ma gá ét. Az egyes vé le mé nye ket,
meg kö ze lí té se ket sok szor az ha tá roz -
za meg, ki mi lyen po zí ci ó ban volt, ki
mi lyen kö zel volt a tűz höz vagy ép -
pen tá vol a tűz től. Az egy ház mint
tes tü let szem pont ja az egyé ni múlt -
fel tá ró „stra té gi ák hoz” ké pest ke -
vés bé van szem előtt és ta lán ne he -
zen is meg ha tá roz ha tó. 

A szub jek ti vi tást, az ér zé keny sé g
el té rő szint jét ma gam is ta pasz tal tam,
mi kor az 1948–52 köz ti idő szak ról el -
mon dott hoz zá szó lá so mat egye sek
ke ve sell ték, ugyanakkor volt, aki so -
kall ta ben ne a kri ti kát. 

És ak kor még nem be szél tünk a
kér dé sek kér dé sé ről, a leg rá zó sabb té -
má nak szá mí tó „ügy nök kér dés és
bűn bo csá nat” össze füg gé se i ről. En -
nek „meg ol dá sá ba” már nem csak
ba rá ta ink, de el le ne ink is „be se gí te -
nek”. Jól idő zí tett ügy nök lis ták, ten -
den ci ó zus szö ve gek igye kez nek „zsa -
rol ni”, be sá roz ni az egy há za kat, azt
su gall va: „Ti sem vol ta tok job bak a
De ák né vász ná nál, nek tek sincs er -
köl csi ala po tok az ítél ke zés re.” 

Egy el há rí tó tól szár ma zó vé le -
mény sze rint a III/III-as ügy osz tá -
lyon be lül az egy ház zal fog lal ko zó
rész leg volt a „leg si ke re sebb”. Nyílt ti -
tok volt, hogy bi zo nyos szint től fel -
fe lé a püs pö ki, es pe re si, pro fesszo -
ri, in té zet igaz ga tói tiszt sé get az ál -
lam mal kö tött ilyen-olyan komp ro -
misszum ter hel te. Az ügy nö kök kel
a rend szer cél ja az egy ház vissza szo -
rí tá sa, kont rol lá lá sa, be fo lyá so lá sa

volt. A „ve lünk élő ká dá riz mus” lég -
kö re bi zo nyít ja, hogy a ha ta lom mal
nem igen le he tett jó komp ro misszu -
mot köt ni. 

A múlt fel tá rás sal kap cso lat ban
so kan ar ra in te nek, hogy még nem
ér ke zett el en nek az ide je, mert még
túl sok a kor élő ta nú ja. Be fo lyá sos,
köz tisz te let ben ál ló sze mé lyek le -
het nek ilyen-olyan mó don érin tet tek.
Nem csak az il le tő sze mély, ha nem
vét len kör nye ze te mi att sem könnyű
meg fe le lő és ta pin ta tos meg ol dást ta -
lál ni. Az egy ol da lú és el fo gult be ál -
lí tá sok el len nem könnyű vé de kez ni,

de az egy há zak ban las san érik a fel -
is me rés, hogy a kí nos hall ga tás he -
lyett ta lán jobb a nyílt szem be né zés. 

Hi vat koz ni le het a ke resz tény
meg bo csá tás lel ki tar ta lé ka i ra, hi szen
a Bib lia ar ra a kér dés re, „Hány szor le -
het az én atyám fi á nak el le nem vét -
kez ni és né ki meg bo csá ta nom?”, ezt fe -
le li: „Nem mon dom né ked, hogy még
hét szer is, ha nem még het ven hét szer
is.” (Mt 18,22; Ká ro li-for dí tás) 

Aka do zó fel tá rás
Úgy tű nik, hogy a múlt fel tá rás mun -
ká ja két év ti ze de min den ered mény
el le né re is meg le he tő sen aka do zó. A
húsz év vel ez előt ti til tott ka te gó ri á -
ból ki ke rül ve jó ide ig mint ha a tűrt
zó ná ban fe lej tő dött vol na. Hosszú
ide ig egye sek ma gán ér dek lő dé sén
vagy leg fel jebb cso por tok „ön szor gal -
mán” múlt a kor ku ta tá sa. Pe dig e szi -
szi fu szi mun ka el vég zé se nem ígér
könnyű ered ményt, szük sé ges az
egy há zi köz vé le mény és a ve ze tés tá -
mo ga tó hoz zá ál lá sa. 

A jó zan és őszin te fel tá rás kö zös ér -
dek, nem len ne sza bad, hogy egyé ni
szem pon tok mi att el akad jon a mun -
ka. To vább kel le ne foly tat ni a negy -
ven év re vo nat ko zó anya gok össze -
gyűj té sét és be mu ta tá sát. A még élő
ta núk em lé ke it mag nó ra ven ni, biz -
tat ni, hogy aki tud ja, ír ja le em lé ke -
it. Gyü le ke ze ti szin ten, vi dé ken is foly -
tat ni kel le ne a De ák té ri hez vagy az
EB BE evan gé li zá ci ós lel ké szek élet -
mű vét be mu ta tó so ro za tá hoz ha -
son ló ren dez vé nye ket. Gon dos kod -
ni kel le ne, hogy az egy ház tör té ne ti -
leg ér té kes hi va ta los és egyéb le ve le -
zé sek le vél tár ba  ke rül je nek. 

A kor szak kal fog lal ko zó szak em -
be rek (tör té né szek, le vél tá ro sok, teo -
ló gu sok) szisz te ma ti ku san gyűjt sék
össze és dol goz zák föl a kö zel múlt
írás be li, szó be li do ku men tu ma it,
pró bál ja nak mi nél több vé le mény
alap ján mi nél rész le te sebb, komp le -
xebb ké pet ad ni ezek ről a bo nyo lult,
ne héz idők ről. Szük sé ges a ku ta tást
és tá jé ko zó dást elő se gí tő alap ve tő
mun kák össze ál lí tá sa: a kor fon tos
do ku men tu ma i nak szö veg gyűj te mé -
nye, a kor fon tos ese mé nye it össze -
fog la ló kro no ló gia, a kor ról szó ló ki -
ad vá nyo kat fel so ro ló bib li og rá fia. 

Egy alig is mert le xi kon fe je ze ten kí -
vül a 20. szá za di evan gé li kus egy ház -
tör té net nek még nincs össze fog la lás -
sze rű be mu ta tá sa. Az egy ház tör té net
még szé le sebb kö rű, ala po sabb ku ta -
tá sá hoz, a mód szer ta ni prob lé mák
meg ol dá sá hoz szük ség len ne füg -
get len, kül ső szak em be rek be vo ná sá -
ra, a töb bi ha zai fe le ke zet és a nem -
zet kö zi, fő leg a né met or szá gi múlt -
fel tá rás ta pasz ta la ta i nak hasz no sí tá -
sa (pél dá ul kö zös kon fe ren ci ák ren -
de zé sé vel). 

A fen ti di lem mák kal együtt – vagy
in kább ép pen ezért – fon tos, hogy
húsz év vel a rend szer vál tás után
vég re szól junk er ről a fon tos és még
min dig „tor kunk ban gom bó cot je len -
tő” té má ról. A De ák té ri fó rum so ro -
zat ren de ző it vissza iga zol ta, hogy a
fél év so rán az ér dek lő dés nem csök -
kent. Ké pe sek vol tunk vé gig hall gat -
ni kü lön fé le – né ha egy más nak meg -
le he tő sen el lent mon dó – vé le mé -
nye ket is. Kö szö net ezért a so ro zat
öt let gaz dá já nak és meg szer ve ző jé -
nek, Har ma ti Bé la püs pök nek, aki –
mint a so ro zat mo de rá to ra – a zá ró -
al kal mon így fog lal ta össze a múlt fel -
tá rás „lel kü le tét”: nem egy sze rű en
tör té nel met írunk, nem va gyunk
vád lók, sem vád lot tak – is ten ke re ső
ta núk va gyunk. 

Köz meg egye zés nél kül
De ák té ri fó rum so ro zat a kö zel múlt ról

b Az egy há zi kö zel múlt ról szó ló, Egy há zunk múlt ja a „gyó gyí tó em lé -
ke zés” je gyé ben cí mű De ák té ri fó rum so ro zat hét rész után vé get ért.
Egy-egy al kal mon fel kért elő adók mu tat ták be az 1945–1990 kö zöt -
ti kor szak egyes sza ka sza it, majd hoz zá szó lá sok kö vet kez tek. A so -
ro zat je len tő sé gét az ad ja, hogy a rend szer vál tás óta el telt két év ti zed -
ben ta lán ez volt ed dig a leg szé le sebb egy há zi nyil vá nos sá got ka pott
ilyen múlt fel tá ró fó rum. 

g Czen the Mik lós

A mikrofonnál D. dr. Harmati Béla – az asztalnál a sorozatzáró alkalom vendégei (balról jobbra):
ifj. Zászkaliczky Pál, dr. Boleratzky Lóránd és Bence Imre
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„Épít se tek utat a pusz tá ban az Úr -
nak! Az Úr jön ha ta lom mal.” (Ézs
40,3.10)

Ad vent har ma dik he té ben az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igéi Ke resz te -
lő Já nos ra, az Úr Krisz tus hír nö ké re
mu tat nak, ő pe dig Is ten Bá rá nyá ra, ki né pe üd vö zí tő je ként jön el új ra. Sen -
ki meg ne té vesszen min ket, mert az „Is ten va la mennyi ígé re te Jé zus Krisz -
tus ban lett igen né, és ál ta la lett ámen né Is ten di cső sé gé re” (2Kor 1,20; LK).
Higgyük: „…kö zel van a sza ba du lás az is ten fé lők höz, hogy di cső sé ge la koz -
zék föl dün kön.” (GyLK 727,9) Ki volt az elő fu tár – Lu ther sze rint? „Sok ra tar -
tom Ke resz te lő hi tét, sőt ál dom az Is tent, hogy ilyen hű ta nút adott, aki az
Is ten Bá rá nyá ra mu tas son, de Já nos – csak ta nú ja a vi lá gos ság nak. Csu pán
se gít, hogy a vi lá gos ság gyer me kei le gyünk. Eb ben az tán va ló ban fé nyes ke -
dik.” Ki volt Já nos – Jé zus sze rint? Ő Ma la ki ást idé zi vá la szul: „Ő az, aki ről
meg van ír va: Íme, én el kül döm előt ted kö ve te met, aki el ké szí ti előt ted az utat.”
– „És ha akar já tok, fo gad já tok el, ő Il lés, aki el jö ven dő volt.” (Mt 11,10.14; lásd
Mal 3,1.23) De ki nek tart ja ma gát Pál apos tol? Krisz tus szol gá já nak és Is ten
tit kai sá f árá nak. Mi se bot rán koz zunk meg Já nos e kér dé sén: „Te vagy-e az
El jö ven dő, vagy mást vár junk?”, és ne ítél kez zünk az Úr pró fé tái és apos to -
lai fe lett – hagy juk ezt őreá! „Ő majd nyil ván va ló vá te szi a szí vek szán dé ka -
it, és ak kor min den ki Is ten től kap ja meg a di csé re tet.” (Mt 11,3; 1Kor 4,5) De
mit is pró fé tált a Ke resz te lő ről az Ószö vet ség evan gé lis tá ja? „Ki ál tó hang ja
szól a pusz tá ban: Ké szít sé tek az Úr út ját, te gyé tek egye nes sé ös vé nye it!” (Mt
3,3) S mit ki ál tott János? „Te rem je tek hát meg té rés hez il lő gyü möl csöt! (…) Én
víz zel ke resz tel lek ti te ket, hogy meg tér je tek, de aki utá nam jön, Szent lé lek -
kel és tűz zel ke resz tel ti te ket!” (Mt 3,8.11) S Jé zus kér dé se: kik is tel je sí tik
mennyei Aty juk aka ra tát, az ön iga zak vagy a bű nö sök? „Mert el jött hoz zá -
tok Já nos az igaz ság út ján, de nem hit te tek ne ki, a vám sze dők és a pa ráz na
nők pe dig hit tek ne ki.” (Mt 21,32) Vissza jö ve te lé ig mi még meg gon dol hat juk
ma gun kat, hogy higgyünk ab ban az Úr ban, aki nek az út ját ké szí tet te Já nos.
Az ő édes any ja hat hó nap pal előbb fo gant, mint Má ria, aki hez így szólt az
an gyal: „Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga dott, az Úr ve led van!” Gáb ri el ezt is mond -
ta a szűz nek: „Ne félj, Má ria! Íme, fo gansz mé hed ben, és fi út szülsz, akit ne -
vezz Jé zus nak! – Íme, a te ro ko nod, Er zsé bet is fi út fo gant öreg sé gé re, és már
a ha to dik hó nap já ban van, (…) mert az Is ten nek sem mi sem le he tet len.” (Lk
1,28.30–31,36.37) Ez Pál ad ven ti ál dá sa: „Ma ga pe dig a bé kes ség Is te ne szen -
tel jen meg ti te ket tel je sen, és őriz ze meg a ti lel ke te ket, el mé te ket és tes te te -
ket tel jes ép ség ben, fedd he tet le nül a mi Urunk Jé zus Krisz tus el jö ve te lé re.”
(1Thessz 5,23) Is ten erő sít meg Krisz tus ban, s „pe csét jé vel el is jegy zett min -
ket, és a Lé lek zá lo gát ad ta szí vünk be” (2Kor 1,22). Ezért: „Jól ké szít sé tek út -
ját, / A Ven dég már kö zel!” – de ké szítsd ma gad is, te ked ves lé lek, s a be lé
ve tett hi ted le gyen egye dü li ékes sé ged, „Hogy út ja ké szen áll jon, / Ha Krisz -
tus meg je len.” (EÉ 140,2) Úgy le gyen! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Lel kész: Is te nünk, éb ressz fel az ál munk ból, mert a te na pod kö ze lít fe lénk!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, se gíts le vet nünk sö tét cse le ke de te in ket!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, ta níts min ket nap pa li vi lá gos ság ként él ni!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, csil la pítsd a ben nünk fe szü lő in du la to kat!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, bá to ríts min ket egy szép tett re a mai na pon!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, moz díts ki min ket egy nél kü lö ző tár sunk fe lé!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, ne sza va zá sok és vi tat ko zá sok ural kod ja nak raj tunk! 
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, adj a leg ki seb bek hang já nak is utat kö zöt tünk!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, for málj min ket bán kó dók és be te gek vi gasz ta ló já vá!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, tégy min ket köz vet len né, egy sze rű vé és hi te les sé!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Is te nünk, több lel ket, mé lyebb sze re te tet és na gyobb szí vet ké rünk!
Gyü le ke zet: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol dog az, aki be en ge di őt.
Lel kész: Az Úr az aj tó előtt áll. Bol do gok azok, akik be en ge dik őt.
Gyü le ke zet: Adj ad vent ben bé kes sé get és új kez de tet gyü le ke ze tünk nek! Ámen.

g Sza bó La jos

Ad ven ti ima
a gyü le ke zet ben

Az egyik nap még bo ron gós, hi deg
és sö tét no vem be ri dél után volt,
amely ben sem mi jó nem mu tat ko -
zott. Re mény te le nül hosszú órák
eb ben a ri deg, kö dös, fény sze gény vi -
lág ban. Más nap azon ban ad vent
lett. Az ég szür ke, hi deg, és sok szor
egész nap sö tét van, de a szó: ad vent,
ma gá val hoz lágy fé nye ket, fű sze res
il la to kat és íze ket, ré gi, ott ho nos
han gu la to kat, me leg sé get, meg hitt -
sé get, dí sze ket, le csen de sült, fi nom
han go kat. 

Va la mi el kez dő dött. Mi ez a hir -
te len min dent meg szé pí tő ti tok?
Ami a ma em be rét ugyan úgy el va -
rá zsol ja, mint elő de in ket, akik a
ma guk ad ven ti ha gyo má nya it ránk
örö kí tet ték, s mi őriz zük, óv juk. 

Ha csak a kül ső sé gei tar ta nák
élet ben – le gye nek bár mi lyen szé pek
és meg hit tek –, ta lán már ki ve sző -
ben is len ne ez a négy hét. Mert vál -
ság van, mert rossz a ked vünk, ke -
vés a pén zünk, vál toz nak idők és di -
va tok, a glo bá lis trend mást dik tál –
vagy mert ki ürült, ki üre se dett, meg -
un ták az egy mást kö ve tő nem ze dé -
kek, már nincs ked vük le fúj ni ró la

a port, s no sza, ki ta lál nak va la mi
újat, vagy el fe lej tik az egé szet. Ha
csak a meg szo kás mi att tar ta nánk
ad ven tet, már rég holt tá vált vol na
az egy ko r élő. 

Az ad vent a ke resz tény em ber
szá má ra nem kül ső sé gei, ha nem
tar tal ma mi att az év leg szebb idő sza -
ka. Min den esz köz, kel lék csak an -
nak szol gá la tá ba áll va nye ri el ér tel -
mét, akit ad vent ben vár va vá runk,
aki nek jöt té ért kint és bent ren det te -
rem tünk. Akit az ószö vet sé gi pró fé -
ci ák meg jö ven döl tek, s Is ten va ló ban
el küld te őt, Fi át, azon az éj sza kán,
ami kor a bet le he mi csil lag fé nye
fel ra gyo gott. Ér tel met, re ményt,
örö möt adott az a fény – s mi en nek
a be fo ga dá sá ra ké szít het jük fel lel -
kün ket. 

A cso dát ő ma ga, Jé zus Krisz tus
vég zi el a ki tárt lé lek ben, a fo ga dá -
sá ra kész szív ben. Nem kell sem mit
sem ten ni, eről köd ni, haj szol ni,
pro du kál ni, lel ki bé két amúgy sem
le het vá sá rol ni – nem sza bad en ged -
ni annak a ha zug és meg té vesz tő
nyo másnak, amely a kül vi lág fe lől
ezek ben a he tek ben ér ke zik. El mé -

lyed ni, gon dol kod ni an nál in kább
sza bad.

Az ad vent – az iga zi vá ra ko zás, a
szép ség, az ün nep re va ló han go ló -
dás iga zi, szent, csen des, meg hitt,
ben ső sé ges idő. A ta lál ko zás ket tőn -
ké: az Úré, aki jön, és az enyém, a ti -
éd, ked ves Ol va só, aki őrá vársz. A
töb bi – csu pán ke ret, kel lék, amely
csak szol gá lat ra van ren del ve. Le -
gyen va ló ban mél tó: hi szen Ki rály
ér ke zik a bet le he mi já szol ba, s Úr ér -
ke zik eb be a hi deg, re mény te len
föl di vi lág ba, ahol nél kü le ma gunk
len nénk, ár vák. 

Ad ven tus Do mi ni: az Úr ér ke zé se.
A ta lál ko zás ra va ló ké szü lő dés a négy
ad ven ti hét lé nye ge. El jött és el jön az
Úr az idők vé gén. Krisz tus, az Úr
több fé le mó don is el jön hoz zánk:
tör té nel münk egy meg ha tá ro zott
ide jé ben be lé pett a mi vi lá gunk ba,
hogy meg vált sa a vi lá got; el jön az Úr
az idők vé gén is, hogy új vi lá got te -
remt sen kö rénk; és ha be en ged jük őt,
min den nap meg ér ke zik hoz zánk,
hogy szí vün ket be tölt ve lé lek ben és
igaz ság ban imád has suk őt. Ámen. 

g K há ti Dó ra

Ad vent

Meg tet tem min den tő lem tel he tőt.
Ké szül tem. Lel ki is me re te sen. Le ül -
tem, és időt szán tam a pré di ká ci ó ra.
Leg alább is igye kez tem. 

Így kezd tem vol na a pré di ká ci ót
tót kom ló si lel kész ként, mint vendég
igehirdető Ma gyar bán he gye sen ad -
vent el ső va sár nap ján, ami kor 1Pt
1,22–25 volt az ige: „El adó a med gyes -
egy há zi re for má tus temp lom. Ke resz -
tény gyü le ke zet, ked ves test vé re im az
Úr Jé zus Krisz tus ban! A hír a kö zel -
múlt ban je lent meg a Bé kés Me gyei
Hír lap ha sáb ja in, a hé ten, csü tör tök
es te pe dig a köz szol gá la ti te le ví zió
egyik mű so rá ban esett ró la szó. El -
hang zott, hogy a va la mi kor szebb na -
po kat lá tott, most igen csak ro mos
épü let egy kor zsi na gó ga volt, de mi -
vel a má so dik vi lág há bo rú alatt el hur -
col ták a he lyi zsi dó sá got, ke resz -
tény temp lom má lett.

Mi vel na gyon le rom lott az ál la po -
ta, rá adá sul a he lyi kál vi nis ta egy ház -
köz ség nek már csak két tag ja van, a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
ré szé ről úgy gon dol ták, el ad nák a he -
lyi ön kor mány zat nak, re mél ve, hogy
ily mó don is meg ment he tik ezt a mű -
em lé ket, amely nek fa lai közt – a pá -
lyá za ti pén zek ből tör tént fel újí tás

után – kul tu rá lis ren dez vé nye ket
sze ret né nek majd tar ta ni.”

Így ter vez tem in dí ta ni azok után,
hogy ol vas tam az em lí tett cik ket, és
lát tam az adást. De – bár ez nem jel -
lem ző rám – nem ta lál tam sza va kat,
ami kor az el sők kö zött a szó ban for -
gó re for má tus kö zös ség lel kész nő jét,
a té vé ből is mert Mol nár Vi rá got pil -
lan tot tam meg az öku me ni kus al ka -
lom ra ér ke zett gyü le ke zet tag jai kö -
zött. Fe szen ge ni kezd tem. „Mi tör té -
nik, ha ese tük szó szék ről va ló fel em -
le ge té sé vel kí nos lég kört te rem tek, fá -
jó se be ket sza kí tok fel…?” – gon dol -
tam ma gam ban. Össze szed tem a
bá tor sá gom, hoz zá lép tem, és rá kér -
dez tem er re. „Sem mi prob lé ma – vá -
la szol ta –, ná lam most min den ige -
hir de tés er ről szól…” 

Ki csit meg nyu god tam, és tet tem a
dol gom, hir det tem Is ten igé jét. Egye -
bek mel lett ar ról be szél tem, hogy sor -
suk szo mo rú és saj ná la tos. De bár -
me lyi kün ket utol ér het. Azon ban vi -
gaszt je lent het mind annyi unk szá má -
ra az, hogy ha egy-egy haj lék tar tó -
ge ren dái meg rop pan nak is, ha be zá -
rul is egy-egy temp lom aj tó, Is ten
va la hol min dig ab la kot nyit… És ha
ad dig fa jul na is a hely zet, hogy már

nem len né nek sem is ten há zák, sem
lel ké szek és plé bá no sok, akik pré di -
kál ja nak, ak kor is hir det tet nék Is ten
igé je. Mert ha az em be rek nem, ak -
kor a kö vek ki ál ta ná nak és ma gasz -
tal nák az Úr nagy sá gát és di cső sé gét:
„Mert min den test olyan, mint a fű,
és min den di cső sé ge, mint a me ző vi -
rá ga: meg szá rad a fű, és vi rá ga el hull,
de az Úr be szé de meg ma rad örök ké…”

Ez per sze ko ránt sem je len tet te azt,
hogy ne töl tött vol na el szo mo rú ság -
gal mind az, ami a re for má tus test vé -
rek kel tör tént. De ad vent van. És Jé -
zus szü le té sé nek ün ne pe kö ze led té vel
én hin ni akar tam ab ban, hogy a re -
mény te len ség ben is van re mény. Bár -
mily ap ró ság, amely eb ben a hely zet -
ben to vább len dít het, és erőt ad hat…

Ha más nem, hát az a mo men tum,
hogy a he lyi evan gé li ku sok gya ko rol -
ták a tex tus ban em le ge tett test vér sze -
re te tet, és be fo gad ták gyü le ke ze ti
ter mük be a lel ki me ne dé ket ke re ső
re for má tu so kat. És bár eb ben a hely -
zet ben ez ter mé sze tes, ma gát a tényt
ta lán még sem mint egy mel lé ke sen,
csu pán egy fél mon dat ban kel le ne
meg em lí te nünk, amint a vi lá gi té vé -
ri por ter tet te.

g Gaz dag Zsu zsan na

Ezen a föl dön min den mu lan dó

Na gyon tu dok lel ke sed ni az egé szen
jé zu si gon do la to kért. 

A tra dí ció ide je az egy ház ban le -
ál do zott. Nem elég vár ni az em be re -
ket a temp lo mok ba, is ten tisz te le -
tek re, gyü le ke zet be…

Az élő Jé zus ma is küld ben nün -
ket, ta nít vá nya it az em be rek kö zé:
„Men je tek el te hát, te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet…” Küld, hogy
fog lal koz zunk a gye re kek kel, fi a ta -
lok kal, küld az ott ho nok ba, a prob -
lé más em be rek kö zé, az al ko ho lis -
ták, a dro go sok, a ci gá nyok kö zé is.
Kül de té sünk van, hogy ta nú ság té te -
lünk nyo mán egy re töb ben meg is -
mer jék és meg sze res sék Jé zust, aki
mind annyi unk sze mé lyes Sza ba dí -
tó ja és Meg vál tó ja; és lel ki ott hont,
iga zi test vé re ket ta lál ja nak a gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben, mint egy nagy
csa lád ban. 

g Hon ti Irén 

„In dulj és menj…”
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

A mai va sár nap már a har ma dik
gyer tyát gyújt juk meg az ad ven ti
ko szo rún. Ez azt je len ti, hogy már na -
gyon kö zel van Jé zus szü le té sé nek az
ün ne pe, a ka rá csony. A mos ta ni Na -
pos ol da lon az an gya lok is nagy ké -
szü lő dés ben van nak. Se gít se tek ne -
kik! Ál dott ün ne pet és jó pi he nést kí -
vá nok nek tek a té li szü net re!

Sze re tet tel:
g Bo da Zsu zsa

1. fel adat (balra)
Az an gyal ka vé let le nül el ve szí tett
egy cso ma got, de sze ren csé re a tár -
sa ész re vet te ezt! Me lyik úton in dul -
jon el, hogy vissza te hes se a csa csi há -
tá ra?

Ha be ír já tok a meg szá mo zott dol -
gok he lyes ne vét a ke reszt rejt vény be,
ak kor pe dig meg tud hat já tok, mik
van nak a do bo zok ban.

2. fel adat (jobbra)
Szép szo kás, hogy üd vöz lő la pot kül -
de nek egy más nak az em be rek az ün -
nep előtt. Ír já tok a bé lye ge ken lát ha -
tó be tű ket azok ba a há zak ba, ame lyek -
hez a bo rí té kok út ja ve zet, hogy meg -
kap já tok a he lyes meg fej tést.

3. fel adat (lent)
Ha be ír já tok az ala kok be tű it az
árny ké pük alá, ak kor egy szót ol vas -
hat tok össze. Mi ért fon tos ez ka rá -
csony kor?

Ked ves Gye re kek!
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Az Evan gé li kus Élet 2009. évi 36. szá -
má ban je lent meg Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő cik ke Hon nan ho vá,
evan gé li kus egy ház? cím mel. A cikk
nem tit kol ja, hogy „nagy a baj”, és ha
egy pil lan tást ve tettünk az írás meg -
álla pí tásait szemléltető gra fi ko nok -
ra, ak kor be kellett lát nunk, hogy bi -
zony nem tú loz: va ló ban vál ság ban
van az egy ház. A sta tisz ti kai mu ta tók
je lez te ri asz tó fo lya mat azon ban
csak a mi egy há zunk bel ügye, a
nagy vi lág szem pont já ból szin te majd -
nem lé nyeg te len.

Ve gyük azon ban ész re, hogy a
vál ság nem csak a mi egy há zun kat ér -
te el, ha nem a vi lá gon ál ta lá nos az
egy há zak vál sá ga. Hon nan lát szik
ez? On nan, hogy az egy há zak kép te -
le nek be töl te ni hi va tá su kat, kép te le -
nek fenn tar ta ni a kap cso la tot Is ten és
a tár sa da lom kö zött. A vi lá gun kat fe -
nye ge tő min den vál ság (gaz da sá gi
vál ság, glo bá lis fel me le ge dés, kör nye -
zet szennye zés stb.) okai kö zött nyil -
ván va ló an lát szik az, hogy a pénz, a
mam mon ha tal ma erő sö dött meg az
is te ni aka rat tal szem ben.

Mi kel le ne ah hoz, hogy az egy ház
az em lí tett hi va tá sát be tud ja töl te -
ni? Nyil ván rend ben kel le ne len nie az
Is ten és egy ház kö zöt ti (ver ti ká lis),
va la mint az egy ház és a tár sa da lom
kö zöt ti (ho ri zon tá lis) kap cso lat nak is.
Saj nos mind ket tő vel ba jok van nak.

Az, hogy Is ten és az egy há zak
kap cso la ta nem meg fe le lő, ab ból is
lát szik, hogy az egy há zak nem tud -
nak im mú ni sak ma rad ni a tár sa da -
lom fer tő zé se i vel szem ben. Az egy -
há zak ban is van nak bot rá nyok, kor -
rup ció, gaz da sá gi vissza élé sek, kont -
ra sze lek ció. Al kal mat lan, hi telüket
vesz tett em be rek, kép mu ta tó fa ri ze -
u sok is betöl te nek fe le lős po zí ci ó kat,
akik kö zül so kan kar ri ert épí te nek
ahe lyett, hogy a hi va tá su kat pró bál -
nák meg be töl te ni. 

Az pe dig, hogy az egy ház és a tár -
sa da lom kö zöt ti vi szony sincs rend -
ben, ki tű nik ab ból, hogy még olya nok
is el uta sí tó ak az egy ház zal szem -
ben, akik az egy ház ta ní tá sá val egyéb -
ként szim pa ti zál nak. Ez nyil ván –
leg alább rész ben – kö vet kez mé nye az
elő ző be kez dés ben le ír tak nak.

Mit le het ten ni e két kap cso lat ja -
ví tá sa ér de ké ben?

Is ten és em ber kö zött a meg rom -
lott kap cso lat hely re ál lí tá sát min -
den eset ben bűn val lás sal és bűn bá -
nat tal kell kez de ni. Az egy ház ese té -
ben ez azt je len ti, hogy őszin ték nek
kell len nünk, nem el ken dőz ni a hi bá -
kat, ha nem fel tár ni őket. Sok szor már
az igaz ság ki mon dá sa is el in dít hat ja
a ja vu lás fo lya ma tát, ha azon ban ez
nem elég, ak kor to vább kell lép ni!

Néz zük meg az egy há zi mé di á ban

tük rö ző dő egy ház ké pet! Va lós kép
ez? Ér zé kel jük azt, hogy nagy baj
van? Ér zé kel jük azt, hogy vál ság ban
van az egy ház? Azt hi szem, hogy
nem, mert nincs ha gyo má nya az
őszin te kri ti ká nak.

A hi bák ról csak „dip lo ma ti ku san”,
csak „vájt fü lű ek” szá má ra ért he tő
mó don szo kás be szél ni, ha va la ki
nem ezt te szi, ak kor ha mar szá mon
ké rik raj ta a „ne ga tív hoz zá ál lást”. Per -
sze né ha szó esik a ba jok ról, de csak
láb jegy zet szint jén, ame lyet re zig nál -
tan tu do má sul ve szünk. Éb resz tő,
moz gó sí tó han gon csak rit kán fog lal -
ko zunk ve lük. 

Meg kel le ne erő söd nie an nak a fe -
le lős kri ti kai hang nak, amely az egy -
ház ja vát szol gál ja. Ha ugyan is a ba -
jok ról csak a vi lá gi saj tó ból ér te sü -
lünk, az már ré gen rossz. Úgy ér zem
azon ban, hogy az egy ház ban hi á -
nyoz nak a kri ti ku sok, akik a cik ke ket
meg ír ják, és hi ány zik az iga zi ér dek -
lő dés, a fe le lős gon dol ko dás és az
őszin te ség, amely a kri ti kák meg vi -
ta tá sá hoz szük sé ges len ne. 

Egy há zi al kal ma zot ta kon ba jos
len ne szá mon kér ni azt, hogy nem bí -
rál ják ke nyér adó ju kat még ak kor
sem, ha ők töb bet és job ban lát nak:
ez el ső sor ban a mi fel ada tunk ma rad
– vi lá gi a ké. Fel kel le ne ráz ni az egy -
há zi köz vé le ményt, és el kel le ne in -
dí ta ni egy bel ső meg tisz tu lá si fo lya -
ma tot, amely nek ered mé nye kép pen
az egy ház so kat vissza nyer het ne hi -
te lé ből és a tár sa da lom szim pá ti á já -
ból is!

* * *

A tár sa da lom mal va ló jó kap cso lat -
hoz olyan erős gyü le ke ze tek re len ne
szük ség, ame lyek – Is ten igé jé nek is -
me re té ből szár ma zó és az egész tár -
sa da lom ja vát szol gá ló – ki su gár zá -
sa túl nyú lik a saját ha tá ra ikon.

A gyü le ke zet ere jé nek egyik leg -
főbb jel lem ző je a kö zös sé gi össze tar -
tás, a gyü le ke ze ten be lü li kap cso la -
tok mi nő sé ge, ez pe dig el ső sor ban a
gyü le ke zet tag ja i nak temp lo mon kí -
vü li kap cso la ta in ke resz tül mér he tő:
is me rik egy más csa lád ját, gond ja it,
gon do la ta it, prob lé má it, és szá mít -
hat nak is egy más se gít sé gé re. Bár van
olyan gyü le ke zet, amely ben töb ben
ál lít ják, hogy min den rend ben van, ez
azért nem ál ta lá nos. 

Ve gyük sor ra, hogy mi lyen kap cso -
la to kon és ho gyan le het ne ja ví ta ni!

1. Ja ví ta ni kel le ne a gyü le ke zet és a
lel kész kap cso la tát. Is mer ked je nek
meg sze mé lye sen! Az is ten tisz te let
után a temp lom ka pu ban tör té nő
kéz fo gás pusz tán szim bo li kus je len -

tő sé gű. Az iga zi esz köz a csa lád lá to -
ga tás le het. Tö ké let len meg ol dás az,
ha ezt a lel kész től ál do zat kész hí vek
át vál lal ják. Olyan, mint ha az or vos
he lyett min dig csak az ápo ló nő vel
lép het nénk kap cso lat ba. Az igényt új -
ra és új ra meg fo gal maz zák kü lön bö -
ző fó ru mo kon, de az ered mény egy -
elő re nem ki elé gí tő. Per sze a kész ség -
nek meg kell len nie a lel kész és a gyü -
le ke ze ti ta gok ré szé ről egy aránt.

2. Ja ví ta ni kel le ne a gyü le ke ze ti
cso por tok (bib lia órai kö zös sé gek,

bib lia kö rök, ba ba-ma ma kör stb.)
tag ja i nak cso por ton be lü li kap cso la -
tát. Er re al kal ma sak le het nek az
olyan, temp lo mon kí vü li prog ra -
mok, mint a ki rán du lás, nya ra lás,
mú ze um- és szín ház lá to ga tás, gu -
lyás- és grill par ti, kár tya par ti és tár -
sas já té ko zás stb. De egy-egy fel adat
(pél dá ul stra té gia ké szí tés, mint a
Cre do 2009. évi kü lön szá má ban ol -
vas hat tuk, vagy kert ren de zés, épít ke -
zés stb.) kö zös meg ol dá sa is össze ko -
vá csol hat egy kö zös sé get.

3. Ja ví ta ni kel le ne a gyü le ke ze ti
cso por tok egy más kö zöt ti kap cso la ta -
it. Ál ta lá ban a gyü le ke ze ti cso por tok
„nem át jár ha tó ak”: aki ki nő az if jú sá -
gi bib lia kör ből, nem lesz au to ma ti ku -
san a fel nőtt bib lia kör tag ja. A cso por -
tok több nyi re egy-egy lel kész vagy la -
i kus ve ze tő kö rül jön nek lét re. A ve -
ze tő ki lé pé sé vel, el köl tö zé sé vel (eset -
leg ha lá lá val) sok szor a cso port is
meg szű nik. A kü lön bö ző cso por tok
tag jai gyak ran nem is ér zik azt, hogy
ugyan an nak a gyü le ke zet nek a tag jai.
Az elő zők ben em lí tett, temp lo mon
kí vü li prog ra mok itt is se gít het nek.

4. Ja ví ta ni kel le ne a csa lá dok kap -
cso la ta it. Kü lö nö sen jó le he tő sé get ad
er re, ha a gye re kek osz tály tár sak, is -
ko la tár sak vagy ba rá tok. A név na pi
és szü le tés na pi össze jö ve te lek a szü -
lők szá má ra is jó is mer ke dé si al kal -
mak le het nek.

5. Ja ví ta ni kel le ne a gyü le ke ze tek
egy más kö zöt ti kap cso la ta it, nem csak
a tá vo li (eset leg kül föl di) test vé rek -
kel, ha nem el ső sor ban a szom szé dos
gyü le ke ze tek kel. Nem sza bad at tól fél -

ni, hogy egye sek eset leg majd –
meg is mer ve a má sik gyü le ke zet éle -
tét – ked vet kap nak ar ra, hogy „át -
iga zol ja nak”. Fon to sab bak a két ol da -
lú kap cso la tok, mint a nagy összegy -
há zi ta lál ko zók.

* * *

Va la mi kor a nyolc va nas évek ben
Dort mund ban lát tam olyan gyü le ke -
ze ti ter me ket, ame lyek pil la na tok
alatt át ala kít ha tók vol tak egyéb kö -
zös sé gi cé lok ra is. Az egyik ből pél dá -

ul rö vid idő alatt sö rö zőt le he tett va -
rá zsol ni pa dok kal, asz ta lok kal, bár -
pult tal és csa po lás ra al kal mas be ren -
de zés sel együtt. Ak kor ez egy ki csit
meg le pett; ha szo ká som lett vol na,
meg is bot rán koz ta tott vol na: ke ve -
rik a szak rá lis te ret a pro fán nal, egy -
há zi ren dez vény lep le alatt vi lá gi
örö mök nek hó dol nak? 

Ma már más ként lá tom a kér -
dést, és öröm mel ol va som vagy hal -
lom, hogy ná lunk is van nak olyan
gyü le ke ze tek, ame lyek ben a ta gok
nem ki zá ró lag a ver ti ká lis kap cso lat,
ha nem a ho ri zon tá lis kap cso la tok
ápo lá sán is fá ra doz nak (ol vas tam
pél dá ul sö rö zés ről is). Ilyen al kal mak -
ra eset leg el le het csá bí ta ni olyan gyü -
le ke ze ti ta go kat is, akik se me lyik
cso port nak sem tag jai, és olyan ro -
ko no kat, ba rá to kat, is me rő sö ket is,
akik a val lás gya kor lá sá tól ide gen ked -
nek, de a ta ní tás sal szim pa ti zál nak.
Ez ál tal gaz da gí ta ni le het ne azo kat a
csa tor ná kat, me lye ken ke resz tül a
tár sa da lom mal tart juk a kap cso la tot. 

Ezek az al kal mak egy részt le he tő -
sé get ad ná nak a hí vek nek ar ra, hogy
– sze mé lyes be szél ge té sek so rán –
meg vi tat has sák a gyü le ke zet vagy
az egy ház ügye it, ja vít va ez zel az egy -
há zon be lü li in for má ció áram lás hi -
á nyos sá ga in, sa ját sza va ik kal fo gal -
maz has sák meg az ige üze ne tét, mi -
ál tal az élőb bé vál hat. Más részt azon -
ban vál lal ni kell azt, hogy ezek az al -
kal mak el ső sor ban a ho ri zon tá lis
kap cso la tok épí té sé re szol gál nak, és
nem kell kép mu ta tó mó don min den
ki rán du lá son is ten tisz te le tet tar ta ni

vagy a sö rö zést áhí tat tal kez de ni. A
lel ké szek nek cél sze rű mi nél több
ilyen al kal mon je len len ni ük: egye -
dül ál ló al ka lom a hí vek sze mé lyes
meg is me ré sé re.

* * *

Össze fog lal va te hát: az egy ház vál sá -
gá ból va ló ki lá ba lás ra csak az em lí -
tett ver ti ká lis és ho ri zon tá lis kap cso -
la tok ja ví tá sá val lá tok le he tő sé get. A
ver ti ká lis kap cso lat ja ví tá sa az egy ház
ve ze tő i nek fel ada ta, nél kü lük meg -
old ha tat lan. Mi, la i ku sok eb ben leg -
fel jebb tá mo gat hat juk őket. A ho ri -
zon tá lis kap cso la tok ja ví tá sa el ső sor -
ban a la i ku sok ra vár, nél kü lük meg -
old ha tat lan. Re mél jük, hogy szá mít -
ha tunk a „hi va tá sos ál lo mány” rész -
vé te lé re is.

Kon gas suk a vész ha ran got! Éb -
reszt ges sük az egy ház iránt fe le lős -
sé get ér ző hí ve ket, és ha ma gun kat
ilyen nek érez zük, ne le gyünk res tek
ten ni is va la mit (sok az öt let, ke vés
a mun kás kéz)! Le beg jen a sze münk
előtt az, hogy az egy há zak vál sá ga az
egész em be ri ség vál sá ga! Az Is ten nek
va ló há tat for dí tás sal csak a vesz tünk -
be ro han ha tunk! 

Ol va só im könnyen érez he tik azt,
hogy nem mond tam sem mi újat, és
iga zuk is van: a le írt gon do la to kat az
egy há zi mé di á ból (in ter net, le ve le ző -
lis ta, fó ru mok stb.), lel ké szek kel és
nem lel ké szek kel va ló be szél ge té se -
im ből gyűj töt tem össze és rend sze -
rez tem, így má sok is ta lál koz hat tak
már ve lük. Amit le ír tam, az tu laj don -
kép pen stra té gia. Olyas mi, mint az
Élő kö vek egy há za cí mű do ku men -
tum, csak ez ta lán ke ve sebb be tű vel
(ami meg öl) és több lé lek kel (aki
meg ele ve nít) pró bál ki utat ke res ni az
egy ház vál sá gá ból. Az előb bi meg va -
ló sí tá sá hoz pénz kell, sok pénz, az én
ja vas la tom hoz vi szont „csak” egy-egy
lel kes szer ve ző, il let ve bá tor ság a
meg tisz tu lás hoz. Ha pénz nél kül
nem le het ki húz ni az egy há zat a
csá vá ból, ak kor el ve szett.

Nem aka rom az em lí tett (Élő kö -
vek egy há za) do ku men tu mot most
bí rál ni, ezt meg tet tem már több al -
ka lom mal. Csu pán egy sze ren csét len
mon dat ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel -
met: „A több ség ál tal el fo ga dott és tá -
mo ga tott dön té se ket pe dig (to váb bi
kri ti zá lás he lyett) vál lal ni kell és kö -
vet ke ze te sen meg va ló sí ta ni.”

Ez a mon dat úgy hang zik, mint egy
po li ti kai párt bel ső al kot má nyá ban a
párt fe gye lem meg fo gal ma zá sa. Az
egy ház nem párt. Mel les leg azt sem
tu dom el kép zel ni, hogy mi ként le het -
ne rá ven ni az egy ház la i kus tag ja it,
hogy meg győ ző dé sük kel el len té tes
dön té sek meg va ló sí tá sá ban részt ve -
gye nek. La i ku sok köz re mű kö dé se
nél kül vi szont sem mi lyen stra té gi á -
val sem le het az egy há zat a vál ság ból
ki ve zet ni.

Egy la i kus stra té gia

Országos Adventi Pénzadománygyûjtés, hogy még több családnak segíthessünk!

H I R D E T É S

g He ré nyi Ist ván
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Hat van éve, 1949. ok tó ber 3-án
hunyt el Sop ron ban dr. Pod -
ma nicz ky Pál teológuspro -
fesszor. A Lel ki pász tor cí mű
fo lyó irat 1949. no vem be ri szá -
má ban Sza bó Jó zsef püs pök
bú csú zott tő le. Az aláb bi ak ban
az ő meg em lé ke zé sét ad juk
köz re, Is ten irán ti há lá val
evan gé li kus elő de in kért, hogy
éle tük pél dá ja a mi hi tünk
meg erő sö dé sét is szol gál ja.

Nagy ra tá gult, tisz ta szem pár, szün -
te len mo soly, nagy szív, me leg szó,
sem mi össze tett ség, csu pa egy -
sze rű ség: ez volt Pod ma nicz ky Pál.

Úgy járt kö zöt tünk, mint az
evan gé li um de rűs fá ro sza, min -
den vo ná sán, moz du la tán át ra -
gyo gott az örök nagy öröm hír.

Be ska tu lyá zott, szűk szí vű re nyo -
mo ro dott vi lá gunk ban ne kem most
az tű nik fel fe lő le, hogy mi lyen szé -
les ská lá jú em ber volt. Szár ma zá sá -
nál és egyé ni sé gé nél fog va ti pi ku san
ur bá nus em ber, sőt sok nyel vű koz -
mo po li ta volt. De a fel ső sze li pa -
raszt gyü le ke zet ma gyar né pé nek ő
tu dott a leg ked ve sebb pap ja len ni. 

Moz gal mi ke resz tyén ség tit kár -
sá gá ból egyet len hit tu do má nyi ka -
runk pro fesszo ri szé ké be ér ke zett.
Ha tá ro zott vo na lú pi e tis ta, de a lel -
ké szi kar bart hi á nus ágá tól az ólu -
the rá nus or to do xo kig min den ki nek
ked ves volt. 

Egye te mi ta nár volt, de pré di kál -

ni sze re tett leg job ban. Fi lo zó fi át ta -
ní tott, de tisz tább evan gé li u mot
sen ki sem hir de tett ná lá nál. A tu -
do mány már vány lép csős csar no ká -
ban for go ló dott, de szí ve a messze
szi ge tek po gány vi lá gát jár ta.

Jó tol lú író, még is in kább alá za -
tos for dí tó. Tu cat nyi nyel ven be -
szélt, de a kis gyer me kek is meg ér -
tet ték. Nagy szin té zi se ket lá tott, s
kis cik kek ben ap róz ta szét ma gát.

So kat ve sző dött gyen ge egész sé -
gé vel, de alig tu dom meg szá mol ni,
hány köny ve, írá sa ma radt, s lel ke
utol só ig ter vek től zson gott. Ros ka -
ta gon jár ta éle te pró bás út ja it, de
egyik leg utol só írá sá ban ezt ír ja: „Is -
ten si et, szol gái is si es se nek!…” 

Kö szön jük Is ten nek sok ta ní tá -
sát, ál dott szol gá la tát!

Ami kor ta nít vá nyai egy sze rű fe -
ke te ko por só ját vit ték sír ja fe lé a
sop ro ni te me tő ben, finn ből ho -
zott két ked ves éne ke zen gett a fá -
tyo lo san al ko nyo dó őszi le ve gő ben:

Sze líd sze med, Úr Jé zus,
Te kint sen rám, ha ros ka dok; 
Ad jon bé két, bo csá na tot
Sze líd sze med, Úr Jé zus! 

Uram, ó, add, ha ván dor utam 
Majd vé get ér itt e bo rú ban,
El ér jek hoz zád,
S te fé nyes or cád
Hadd lás sam én.

Tá vo lo dó han gon mint ha ő is ve -
lünk éne kelt vol na.

g Sza bó Jó zsef

Dr. Pod ma nicz ky Pál
em lé ke ze te

b Min den va sár nap ott ül az osz -
lop mel lett a ki lencórai is ten -
tisz te le ten. Ő ér ke zik el ső ként.
Így nőtt fel, ezt a szlo vák ke -
gyes sé get hoz ta ma gá val a kis -
kő rö si evan gé li kus gyü le ke zet -
ből. Hogy mi ként ke rült a „tót”
Lit a usz ki Zsu zsan na a szom szé -
dos „sváb” Solt vad kert re ak -
kor, ami kor ez nem is volt
annyi ra ter mé sze tes? Mi lyen
volt a két vi lág há bo rú kö zöt ti
fa lu si élet? Er ről me sél jen ma -
ga a szü le tés na pos!

– Né gyen vol tunk test vé rek, én
vol tam a leg idő sebb. Lány lé tem re
sok olyas mit el kel lett vé gez nem a
ház nál, ami fér fi mun ka volt. Lo vak -
kal bán tam, dol goz tam a föl de ken.
Ki lenc éve sen meg ta nul tam ke rék pá -
roz ni, és be jár tam a fa lut. Ez ak ko ri -
ban nem volt di vat, csó vál ták is a fe -
jü ket az öreg asszo nyok. De az tán,
ami kor ti zen öt éve sen el men tem
apám mal bi cik li vel Pécs re meg lá to -
gat ni a ka to nás ko dó nagy bá tyá mat,
ak kor so kan büsz kék vol tak rám.

– Mi lyen volt a csa lá di fe gye lem?
Mennyi re fog ták ke mé nyen a „nagy -
lányt”?

– Nap le men té re a ka pun be lül kel -
lett len nünk. Ami kor az egyik ud var -
lóm ha za kí sért, és még be szél get ni
akar tunk az ut cán, apám ki küld te a
hú go mat ez zel az üze net tel: elég most
már eb ből a fi ú ból, irány be fe lé!

– Ho gyan is mer te meg a fér jét, a
solt vad ker ti Győ ri Pé tert?

– Le ven te ver senyt ren dez tek Kis -
kő rö sön ősszel, mi meg ar ra sé tál tunk
a töb bi lánnyal. A ver seny után tánc -
mu lat ság kö vet ke zett. Elő ször egy kő -
rö si le gény kért fel, de má sod já ra már
a le en dő uram mal tán col tam. Nem
is ha lo gat tuk az es kü vőt: 1939. de -
cem ber 2-án adott össze min ket De -

dinsz ky Gyu la lel kész a kis kő rö si
evan gé li kus temp lom ban. Ez után
Csá bor ra ke rül tem, az uram csa lád -
já hoz. Anyó so mék kal jól el v ol tam a
ta nyán. Dol goz ni kel lett: föld, sző lő,
szán tó, lo vak, te he nek, tyú kok…
Nem unat koz tunk. Az tán 1942-ben
be köl töz tünk a fa lu ba, és meg szü let -
tek a gye re kek.

– Nem volt gond a kis kő rö si
lánnyal Solt vad ker ten?

– Két hét tel az es kü vő előtt mond -
ta az uram, hogy te gyem le a sok szok -
nyás kő rö si ru hát. Itt más vi se let jár -
ja: szű kebb szok nya és kö tő. Úgy hogy
át öl töz tem. De azért ami kor be jöt tek
az oro szok, 1944 őszén, ak kor jól jött,
hogy tud tam ve lük be szél ni, mert
oda ha za még job ban a tót szó jár ta
a ma gyar mel lett. Az tán meg lép -
tem az oro szok tól, mert lát ták, hogy
ér tem a szót, és da nol tat ni akar tak.
Meg még ugyan mit nem…

– Mi re em lék szik szí ve sen a fel nőtt -
ko rá ból?

– Min dig meg ta lál tam a mun kát és
a jó ked vet! Ko rán ke lő va gyok: mi re
a szom szé dok fel éb red tek, én már ren -
det csap tam az ud va ron, ut cán. Volt,
hogy a kis kő rö si ro ko no kat is vé gig -
lá to gat tam ad dig bi cik lin. Ahol kér tek,
se gí tet tem is: la ko dal mak ra ka lá csot
sü töt tem, vagy ép pen a kony hán dol -
goz tam a nyolcvanas évek ele jén a fó -
ti kán tor kép ző tan fo lya mon – ami kor
ti vol ta tok ott a ta nu lók! 

– És ki lenc ven éve sen ho gyan tel nek
a nap jai?

– Ti zen nyolc éve öz vegy va gyok,
és most már a gye re ke im nél la kom.
Mind há rom szí ve sen fo gad, de
ugyan így az öt uno kám és a nyolc
déd uno kám is. Bi cik li re már egy
ide je nem ülök. El va gyok tilt va. De
még se gí tek a ház kö rü li mun kák ban,
ahol tu dok, be szél ge tünk, és va sár -
na pon ként el visz nek a temp lom ba.
Mert ne kem ott a he lyem.

g Le je gyez te:
ifj. Ká posz ta La jos

Zsu zsi ma ma ki lenc ven éves

Az aszó di gyü le ke zet csa lá di is ten -
tisz te le tén ad vent el ső va sár nap ján D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök
hir det te az igét. Az iga zi ad ven ti
ven dég re, Jé zus ra irá nyí tot ta a fi gyel -
met, aki úgy sze ret ne for mál ni ben -
nün ket, hogy az em be reket ne a kö -
zöny, ha nem Is ten sze re te té nek me -
le ge hassa át. Hang sú lyoz ta, hogy ezt

leg in kább a kö rü löt tünk élő em be rek -
hez va ló oda for du lás ban tud juk meg -
él ni, s így vál hat az ad vent iga zi él -
ménnyé min den kö zös ség ben. 

Rí melt er re a gyü le ke zet lel ké szé -
nek, Lő rincz Csa bá nak és né hány
gyü le ke ze ti tag nak a kez de mé nye zé -
se, hogy az ige hall ga tá son kí vül kö -
tet le nebb for má ban is él jék meg a

gyü le ke zet kö zös sé gét. A csa lá di is -
ten tisz te le tet után a je len lé vők át is
vo nul tak a gyü le ke ze ti te rem be, ahol
az ad ven ti ko szo rú el ső gyer tyá já nak
meg gyúj tá sa – és a püs pök fe le sé gé -
nek han gu lat te rem tő éne ke után –
kug lóf és ká vé mel lett töl töt tek el test -
vé ri kö zös ség ben egy kel le mes órát.

g Bár dossy Tí mea

Gyer tya, kug lóf, ká vé – avagy ven dég vá rás Aszó don

Ké sőbb az or go na hang ja je lez te: el jött
az em lé ke zés ide je. A gyü le ke zet szer -
ve ző, temp lom épí tő lel készt, So koray
Ká rolyt pon to san nyolc van év vel ez -
előtt iktatták be, s a temp lom fel szen -
te lé sé nek is las san itt a het ven he te dik

év for du ló ja. Ho gyan be csül he ti meg
a gyü le ke zet egy ko ri lel ki pász to rát, aki -
nek mun ká ja gyü möl cse i vel ma is
lép ten-nyo mon ta lál koz hat? Úgy, hogy
pél dá ját kö vet ve hir de ti az evan gé li u -
mot, oda fi gyel az újon nan be té rők re,
és en ge di, hogy Is ten meg mu tas sa a
kö zös sé gen ke resz tül az ere jét.

Es te kez dő dött a LÉT (Lő rin ci
Ér dek lő dők Tea há za): a gyü le ke ze ti
ta gok és az ér dek lő dők Mádl Dal ma
(képünkön) éle té be pil lant hat tak be.
Hall hat tak gyer mek ko rá ról, egy kor
har ci as egyé ni sé gé ről, a csa lád ja
irán ti el kö te le zett sé gé ről, pél da ké pe -
i ről, a hit fon tos sá gá ról, a ke gye lem -
ről, me lyért na pon ta há lát ad.

Dal ma asszony – mint a ko ráb bi
ál lam el nök fe le sé ge – fel ele ve ní tett
né hány em lé ke ze tes ta lál ko zást is,
pél dá ul a spa nyol ki rály né val, aki
olyan ott hont ala pí tott, ahol sé rült
gye re kek ta nul hat nak szak mát, és él -
nek meg mun ká juk ból. 

Ki de rült az is, hogy Mádl Dal ma
szá má ra mi lyen fon tos a ka ri ta tív

szol gá lat: kö te les sé gé nek ér zi, hogy
se gít sen azo kon, aki ken csak tud. A
Ka to li kus Ka ri tász jó szol gá la ti nagy -
kö ve te. Az ál ta la 2006-ban lét re ho -
zott Is ten ad ta Te het ség Ala pít vány
sze gény sor sú, te het sé ges, kis te le pü -
lé sen élő fi a ta lok kö zép is ko lai kol lé -
gi u mi ne ve lé sét tá mo gat ja. Öröm mel
me sélt egy – haj lék ta la nok nak tar tott
– mi sén va ló rész vé te lé ről, a ve lük va -
ló kéz fo gás ról, be szél ge tés ről,
könnye ik ről; az étel osz tás ról a Nyu -
ga ti pá lya ud var nál; az asszo nyok -
ról, akik sü te ményt süt nek, ru hát
gyűj te nek. S hang sú lyoz ta, hogy bár
ma min dent a tü rel met len ség és az
ag resszi vi tás jel le mez, a sze líd ség
még iscsak töb bet ér – iga zol ja ezt
pél dá ul egy er dé lyi pol gár mes ter,
akit ez in dí tott ar ra, hogy jót te gyen
Böj te Csa ba ár vá i val…

„Ál dott légy, te bet le he mi Gyer -
mek! / Ál dott légy, hogy el hoz tad a
fényt, / az élő bi zal mat, re ményt!” –
ez az ének zár ta a lő rin ci ad ven ti na -
pot. S a fény ről nem csak éne kel tek a
je len lé vők, ha nem to vább is ad ták
egy más nak a lán got, és sor ra gyul lad -
tak meg a ke zek ben a gyer tyák. Így
in dult ha za min den ki, s vit te a fényt
– ki a temp lom ból –, ez zel a jel ké pes
moz du lat tal is hir det ve: a temp lo mon
kí vül lé vők nek is szük sé gük van a vi -
lág vi lá gos sá gá ra…

g Hu lej Eni k

Pestszentlőrinci érdeklődők
b Egy po hár me leg tea, ba rát sá gos lég kör és né hány ked ves szó fo gad ta

azo kat, akik de cem ber el se jén dél után be lép tek a pest szent lő rin ci evan -
gé li kus temp lom ba. Kis sé bel jebb köny vek, CD-k, fá ból ké szült szép aján -
dék tár gyak so ra koz tak hí vo ga tó an, hogy ked vez mé nyes ad ven ti-ka rá -
cso nyi vá sár ral ör ven dez tes sék meg azo kat, akik vá sá rol ni, kö rül néz -
ni vagy egy ki ad vány kap csán vé le mé nyü ket meg osz ta ni jöt tek.

H I R D E T É S

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al kal mát de cem ber 14-én, hét főn 18 órai kez -
det tel tart juk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
föld szin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ven dé günk Pin tér Ká -
roly nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész lesz, aki Sza ba dí tó szü le tett
cím mel tart elő adást.

A Pá rat lan klub öt let gaz dái és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Női Misszi ói Szol gá la ta
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Solt vad ker ti idő szá mí tás
Át ol vas va dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs pök ün ne pünk ről kö zölt írá -
sát egy há zunk he ti lap já nak múlt he ti szá má ban (15. ol dal – Pon to sí tás), tel -
jes mér ték ben osz tom püs pök úr vé le mé nyét: saj ná la tos el írás, il let ve pon -
tat lan ság tör tént. Mi ugyan is va ló já ban a 20. tanévet ün ne pel jük! Nem egy -
sze ri al ka lom mal, ha nem egy ün nep ség so ro zat tal, mely nek el ső ele me volt
a püs pök úr ál tal ki fo gá solt idő pont ban tar tott al ka lom. (A so ron kö vet ke -
ző a de cem ber 10-én tar tan dó ad ven ti kon cert…)

Azért dön töt tünk a „tan év” ün nep lé se mel lett, mert ez át hi da ló meg ol -
dás nak tűnt. Gyü le ke ze tünk és óvo dánk ugyan is – Ká posz ta La jos lel kész
elő döm ve ze té sé vel – 2004. no vem ber 26–28-án ün ne pel te fel szen te lé sé nek
ti zen ötö dik (!!!) év for du ló ját. Ha eh hez hoz zá adunk öt évet, ak kor az idei esz -
ten dőt, az az a 2009-est kap juk, mi köz ben vi lá go san tud juk, hogy az óvo da
ala pí tá sá nak dá tu ma 1990. Hogy ne von juk két ség be az öt éve tör tént ün -
nep lét jo go sult sá gát, de a ma te ma ti ka tör vé nye i nek se mond juk el lent, így
esett a vá lasz tá sunk er re az át hi da ló meg ol dás ra. Úgy vé lem, a „tan” szócs -
ka saj ná la tos el ma ra dá sa és utó la gos pót lá sa meg fe le lő ma gya rá zat a püs -
pök úr ki fo gá sá ra.

Mind azon ál tal már most ez úton is tisz te let tel meg hí vom – egy há zunk
ak ko ri ve ze tő i vel egye tem ben – püs pök urat is az ün nep ség so ro zat zá ró al -
kal má ra, amely, ha Is ten is él tet, 2010. már ci us 20–21-én vagy má jus 15–
16-án lesz. 

Őszin tén re mé lem, hogy püs pök úr ba rá ti be fo lyá sa, köz ben já rá sa ré vén
ti zen ki lenc éve in dult óvo dánk ün nep ség so ro za tá nak zá ró al kal mán meg hí -
vott ven dé ge ink közt kö szönt het jük majd Ká posz ta La jos lel kész elő dö met
is, aki ezúttal elfogadja meghívásunkat!

Kö szön ve ész re vé te le it, őszin te tisz te let tel és sze re tet tel: 
Ho mo ki Pál lel kész (Solt vad kert)

Ad vent ha tá rok nél kül
„Min dig ad vent ben élünk” – ír ta Di et rich Bon hoeffer, és hoz zá te het nénk: min -
den hol, ha tá ron in nen és túl egy aránt.

A deb re ce ni evan gé li kus kon fir man du sok csa pa ta az új egy há zi év kez -
de te előtt egy nap pal, a meg szo kott szom bat dél előt ti kon fir má ci ói óra he -
lyett ko rán reg gel fel ke re ke dett, hogy – lel ké szük, Réz-Nagy Zol tán ve ze té -
sé vel – el lá to gas son a nagy vá ra di test vér gyü le ke zet hez.

Ven dég lá tó ink nagy sze re tet tel fo gad tak ben nün ket. A Par ti umi Ke resz -
tény Egye tem dísz ter mé ben ren de zett, már ha gyo mánnyá vált ad ven ti kéz -
mű ves-fog lal ko zás ba kap cso lód hat tunk be, amelyen ki-ki ked ve sze rint ka -
rá cso nyi üd vöz lő la pot,
ka rá csony fa díszt vagy
ad ven ti ko szo rút ké szít -
he tett, s a mé zes ka lács-
ké szí tés for té lya it is el -
les het tük.

A to váb bi ak ban ze -
ne pe da gó gu sok fog lal -
koz tak a leg ki seb bek kel,
míg a fi a ta lok Má tyás
At ti la he lyi lel késszel és
Réz-Nagy Zol tán nal egy
kü lön te rem ben ar ról
be szél get tek, hogy mi ként ké szül nek a kon fir má ci ó ra, és mit is je lent az ad -
vent ma Er dély ben és Ma gyar or szá gon. Az ün nep kör ha gyo má nya i nak és
evan gé li kus vo nat ko zá sa i nak fel ele ve ní té se és mél ta tá sa mel lett mind nyá -
jan egyet ér tet tünk ab ban, hogy eb ben az idő szak ban a hang súly a ké szü -
lő dé sen van, mely nek csak ak kor van ér tel me, ha fej lő dést hoz ma gá val. 

Asz ta los Ri chárd lel kész je lölt (Debrecen)

Kis kun ha la si le vél
Iga zi (me se)hős ként te vé keny ke dik Cin ko tán Sze ve ré nyi Já nos misszi ói lel -
kész, az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont igaz ga tó ja. Igaz ugyan, ő édes any já -
nak ti zen egye dik gyer me ke ként sze ré nyen, ál ru há ban jött, nem ki rá lyi dísz -
ben. De hogy si ke re sen fel ve szi a küz del met a „sár ká nyok kal”, azt érez ni le -
he tett sze mé lyes han gú, élet tel te li be szá mo ló já ból, me lyet no vem ber 14-én
hall gat hat tunk meg az evan gé li kus ima ház ban. Mert ugyan ki nek van ma annyi
ere je – ha csak nem Is ten től –, hogy négy sa ját gyer mek ne ve lé se mel lett még
sok-sok em ber gond ját, ba ját fel vál lal ja, s tet te i vel, imá i val sza ba du lást sze -
rez zen má sok nak is? Én az ilyen em bert ne ve zem – ko runk szo ká sa el le né -
ben – si ke res nek. Ered mé nyes mun ká ja nem a vé let len nek kö szön he tő, ha -
nem an nak, hogy ő a leg na gyobb ki rály – Jé zus Krisz tus – mel lett dön tött,
s ta nít vá nya ként akar él ni. 

Elő adá sá ban hang súlyt ka pott, hogy Krisz tus is a nép kö zé ment, a leg -
hét köz na pibb he lye ken for dult meg, s nem zár kó zott el még a ve sze del -
mes kórt ter jesz tő lep rá sok elől sem. Krisz tus kö ve tő i nek pe dig min de -
nütt fel ada tuk, hogy fel ve gyék a har cot a tu dat lan ság gal, a bűn nel (szim -
bo li kus nyel ven: sár ká nyok kal, kí gyók kal stb.), mert a leg több bajt ezek
okoz zák. 

So kan és sok he lyen meg fo gal maz ták már, elő adá sá ban Sze ve ré nyi Já nos
is, hogy min den gaz da sá gi vál ság oka el ső sor ban a lel ki vál ság. Föl dünk la -
kó i nak nagy ré sze ugyan ezt még nem ké pes be is mer ni, de aki fel is mer te és
meg ta pasz tal ta, hogy Krisz tus sal van ki út, an nak kö te les sé ge „fényt vin ni a
sö tét ség be”. 

Na gyon szép em be ri pél da áll előt tünk a misszi ói lel kész sze mé lyé ben. Én
is ja vas lom, mind annyi an kér jük Is ten től Krisz tus fé nyét, s ve le si ke re sen meg -
küz dünk „sár ká nya ink kal”. Ha nem len ne elég hi tünk hoz zá, em lé kez zünk
vissza: gyer mek ként még mind annyi an hit tük, hogy a me sék iga zak. Bár igaz -
sá guk fel is me ré sé hez meg kell ér te nünk a szim bó lu mok nyel vét, a mö gé jük
rej tett igaz sá got, de Krisz tus se gít eb ben, s így biz tat vál to zás ra: „Bi zony, mon -
dom nék tek, ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a kis gyer me -
kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” Kér jük hát Is tent, áld ja meg éle -
tün ket, fo gad jon vissza min ket, el té vedt gyer me ke it.

Ked ves evan gé li kus test vé rek! Na gyon szé pen kö szö nöm fér jem mel
együtt a meg hí vást! Örü lünk, hogy együtt le het tünk!

Bog nár Ág nes  (a ró mai ka to li kus egy ház köz ség tag ja)

Ha de cem bert írunk, me net rend -
sze rű en meg ér kez nek a jö vő év re vo -
nat ko zó ta lál ga tá sok. Ha csak az in -
for ma ti kai szek tort néz zük, ak kor
könnyű szer rel ta lál ha tunk becs lé -
se ket, hogy mi lyen se bes sé gű és
hány ma got tar tal ma zó pro cesszort
épí te nek majd az új gé pek be, vagy
mi kép pen ala kul az IWIW és a Fa ce -
book har ca.

E so rok író ja már csak nem há rom
hó nap pal ez előtt adott elő a Ma s ters
of Lib rary and In for ma ti on Sci en ce
kon fe ren ci án, amely nek egyik szek -
ci ó ja a könyv tá rak nak a di gi tá lis
érá ba ta go zó dá sá val fog lal ko zott.
Az ak kor lép ten-nyo mon han goz ta -
tott Web 2.0 ki fe je zés még elég szo -
kat lan volt a könyv tá ros fü lek nek, de
aki ma nap ság a Twit te ren pör gő fej -
lesz tők és on li ne mé dia-szak em be rek
előtt hasz nál ja, úgy érez he ti ma gát,
mint aki va la mi di vat ja múlt dol got
em le get. Egyi kük nem rég azon el -
mél ke dett, hogy va jon mi kor is ve -
szett ki a szak nyelv ből a ször fö zés ki -
fe je zés, amely a Go og le ke re ső jé -
nek ural ma előt ti idő sza kot jel le mez -
te, ami kor a leg töb ben még a lin ke -
ken ke resz tül na vi gál tak az egyes
web ol da lak kö zött.

Az Ox ford Uni ver sity Press min -
den év ben meg vá laszt ja az év sza vát.
2009-ben ez az un fri end lett. Az
ige – ma gyar meg fe le lő je ba rátta la -
nít le het ne – azt a cse lek vést je len -
ti, ami kor a fel hasz ná ló egy kö zös sé -
gi ol da lon tör li az egyik is me rő sét. A
szó nép sze rű sé ge jól le ír ja hasz ná la -
tá nak kö rül mé nye it: már túl sok a ne -
tes kap cso lat, már túl sok időt ra bol
el az is me rő sök te vé keny sé gé nek

kö ve té se. Már túl sá go san itt van a
Web 2.0, leg alább is annyi ra, hogy
már nem is ne vez zük ne vén. Jö vő re
va jon me lyik szó fog majd ki kop ni a
hasz ná lat ból, és mi lesz 2010 leg ked -
vel tebb új jö ve vé nye?

Lesz-e va jon új szó az ide jét múlt -
ra? Fog ják-e va jon gyűj tő fo ga lom mal
il let ni azo kat a je len sé ge ket, ame lyek
már nem tar toz nak a ma inst re am be,
ha nem csak a long tail ből bá nyász ha -
tók elő? Aki ma egész nap ját az in ter -
net előtt töl ti, más nap már nem vesz
új sá got, ez nem új do log. De ő már
té vé hír adót sem néz az nap, mert fél
nap pal az ese mény meg tör tén te után
le járt le mez nek szá mít a hír…

A pil la nat nak élés nem ked vez
azok nak a kö zös sé gi ol da lak nak sem,
ame lyek em lék gyűj tés re sza ko sod tak.
A Fut rin ka (fut rin ka.hu) és az Em -
lék gép (em lek gep.hu) egy aránt ta -
valy in dult, de most lát szó lag mind -
ket tő stag nál. Bár an nak ide jén a saj -
tó re mek öt let nek tar tot ta őket, és
mind ket tő nél egy-egy IWIW-fő em -
ber bá bás ko dott ala pí tó ként, a nagy
át tö rés egyik eset ben sem kö vet ke -
zett be.

Nem biz tos te hát, hogy egy el ső -
re re mek nek tű nő öt let élet ké pes nek
bi zo nyul, mert egy év alatt még ma -
gyar vi szo nyok kö zött is annyi ra fel
kell tud ni fut tat ni egy ol dalt, hogy le -

hes sen szá mol ni a be fek te tett ja vak
meg té rü lé sé vel. Így be bi zo nyo so -
dott, hogy az in ter net szün te len vál -
to zá sa egy faj ta car pe di em ér ze tet kelt
a hasz ná ló i ban, és azok a kí sér le tek,
ame lyek rég múlt ese mé nye ket akar -
nak új élet re kel te ni, úgy látszik, ku -
darc ra van nak ítél ve. Egy re ke ve sebb
idő jut a múl ton va ló me ren gés re,
ami kor a je len in for má ció ára da ta
ki me rít he tet len nek tű nik.

A most min dent el söp rő ha tal má -
nak von zá sá ban idén vi rá goz tak fel
azok a tech no ló gi ák, ame lyek va lós
ide jű ke re sést tesz nek le he tő vé. Így
nem kell a lá to ga tó nak pon to san
tud nia, hogy mi is tör tént va ló já ban,
mert a kü lön bö ző ke re sők már rö vid
időn be lül az ak tu á lis té má kat fog ják
meg je le ní te ni. A Go og le Trends
(http://www.go og le.com/trends) a
leg fris sebb twit te res be jegy zé se ket is
pár má sod per ces el té rés sel dol goz -
za fel és te szi el ér he tő vé a fel hasz ná -
ló szá má ra.

Az ada tok ke let ke zé se és szét ter -
je dé se kö zöt ti idő je len tő sen le rö vi -
dült, ez zel pár hu za mo san a leg több
em ber re a ha son ló se bes ség gel tör té -
nő in for má ció fo gyasz tás fel ada ta há -
rul. Az év sza va, az un fri end an nak a
ki fe je ző dé se, hogy a je len le gi in ter ne -
te ző leg na gyobb gond ja a friss in for -
má ci ók meg fe le lő szű ré se és rend sze -
re zé se. Az el kö vet ke ző év egyik nagy
ki hí vá sa az lesz min den kö zös sé gi ol -
dal szá má ra, hogy ke zel he tő vé te gye
az egy re több újon nan ke let ke ző in -
for má ci ót. Ame lyik er re nem lesz ké -
pes, az ve szí te ni fog – a „nincs ne kem
er re időm” szed ni fog ja ál do za ta it.

g Nagy Ben ce

Csak a je len
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

b Aho gyan az Evan gé li kus Élet
no vem ber 29-ei szá má nak első
ol da lán már ol vas hat ták, 2010-
ben nem vál to zik a lap ára: egy
lap szám to vább ra is 250 fo rint -
ba ke rül majd. Az éves elő fi ze té -
si díj to vább ra is 13 000, a fél éves
6500, a ne gyed éves 3250, az egy -
ha vi 1085 forint lesz.

Pá rat lan pá ros ked vez mény
Pá rat lan pá ros ked vez mé nyünk ke -
re té ben to vább ra is je len tős ked -
vez ménnyel hosszab bít hat ja meg
elő fi ze té sét, ha egy új elő fi ze tőt to bo -
roz az Evan gé li kus Élet ol va só tá bo -
rá ba – rá adá sul az új elő fi ze tő is ked -
vez mény ben ré sze sül!

Ha tu do má sa van ar ról, hogy gyü -
le ke ze té ben – is me rő sei, ba rá tai kö -
ré ben – va la ki fon tol gat ja, hogy elő -
fi zet a lap ra, hív ja fel fi gyel mét ak ci -
ós aján la tunk ra, és szö vet kez ze nek.

Ön nek mind össze annyit kell ten -
nie, hogy – mi előtt meg hosszab bít -
ja meg lé vő sa ját elő fi ze té sét (az az díj-
be ké rő le ve lünk kéz hez vé te lét kö ve -
tő en pos tán vagy ban ki át uta lás sal
be fi ze ti az elő fi ze té si dí jat) – kap cso -
lat ba lép az Evan gé li kus Élet szer kesz -
tő sé gé vel, és meg ad ja an nak az új elő -
fi ze tő nek a ne vét és az el ér he tő sé gét
(pos tá zá si cí mét és eset leg a te le fon -
szá mát), aki az Ön köz ve tí té sé vel ké -
szül meg ren del ni la pun kat.

S hogy mi lyen ked vez mé nyek re
szá mít hat?

Ha Ön ne gyed év vel hosszab bít -
ja meg elő fi ze té sét, ak kor to váb bi
egy hó na pig in gyen kap ja új sá gun -
kat. Dönt het en nél na gyobb idő tar -
ta mú hosszab bí tás mel lett is, ez
eset ben ará nyo san nő az „aján dék -
hó na pok” szá ma: fél éves elő fi ze -

tés hez két, há rom ne gyed éves hez
há rom, egész éves hez pe dig négy to -
váb bi hó nap az aján dék. Az „aján -
dék hó na po kat” ter mé sze te sen ak kor
ír juk jó vá az Ön szá má ra, ami kor az
Ön ál tal meg ne ve zett sze mély tény -
le ge sen elő fi ze tett az Evan gé li kus
Élet re. La punk új elő fi ze tői szin tén
elő fi ze té sük idő tar ta má nak függ -
vé nyé ben kap ják majd to váb bi egy,
két, há rom vagy négy hó na pon át in -
gye ne sen az új sá got.

Elő fi ze tői tá mo ga tói ak ció
Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy bi zo -
nyá ra most is lesz nek, akik a vál to -
zat lan ár mel lett sem tud ják vál lal ni
az elő fi ze tés ter hét. Ezért – aho -
gyan ezt az el múlt két év ben is tet -
tük – sze ret nénk se gí te ni ne kik ab -
ban, hogy még is to vább ol vas has sák
a la pot.

Azt kér jük elő fi ze tő ink től: ha mód -
juk van rá, ak kor az elő fi ze té si díj nál
na gyobb össze get jut tas sa nak el ki -
adónk hoz, hogy a be folyt összeg gel
tá mo gat ni tud juk azon ol va só ink
elő fi ze té sét, akik szá má ra az elő fi ze -
té si díj anya gi ne héz sé get okoz. A tá -
mo ga tás be fi ze té sé hez kér je nek mun -
ka tár sunk tól egy plusz csekk szel -
vényt, vagy a ré szük re meg kül dött
csek ken fi zes sék be – sa ját elő fi ze té -
si dí ju kon fe lül – az e cél ra szánt
össze get. Ez utób bi eset ben a csekk
(vagy az át uta lás) köz le mény ro va tá -
ba fel tét le nül ír ják be, hogy „plusz
elő fi ze tői tá mo ga tás”, il let ve en nek
pon tos össze gét.

Kér jük, hogy akik anya gi okok
mi att kény sze rül né nek az EvÉ let le -
mon dá sá ra, ezt a szá munk ra egy ér -
tel mű en je lez zék, hogy a be ér ke zett
tá mo ga tá sok ból se gít sé gük re le hes -
sünk ab ban, hogy to vább ra is kap has -
sák he ti la pun kat.

To váb bi fon tos és prak ti kus
tud ni va lók
– Elő fi ze tő ink ak tu á lis elő fi ze té sük

le jár ta előtt pos tai úton kap ják
meg a ne vük re szó ló elő fi ze té si díj -
be ké rő le ve let. Elő fi ze té sü ket a
le vél hez mel lé kelt csekk szel vény
fel hasz ná lá sá val újít hat ják meg.
(Ha nem kap nak csek ket, az azt je -
len ti, hogy még nem járt le az elő -
fi ze té sük. Amíg nem ér te sít jük
Önö ket, ad dig ne fi zes se nek be
sem mi lyen össze get!)

– La punk ban időn ként más szer ve -
ze tek (ese ten ként ki adók) is el he -
lyez nek csek ke ket, de eze ken nem
le het az Evan gé li kus Élet re elő fi -
zet ni!

Ha a pá rat lan pá ros ked vez ménnyel,
a tá mo ga tá si ak ci ó val vagy sa ját elő -
fi ze té sük kel kap cso lat ban bár mi lyen
kér dé sük, ész re vé te lük van, for dul ja -
nak bi za lom mal köz vet le nül a szer -
kesz tő ség hez; mun ka tár sunk, Vi tá lis
Ju dit kész ség gel áll ren del ke zé sük re.

Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
gé nek el ér he tő sé gei: 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. Te le fon: 1/317-1108;
20/824-5519. Fax: 1/486-1195. Elekt -
ro ni kus le ve le i ket a ju dit.vi ta lis@lu -
the ran.hu e-mail cím re küld he tik el.

Még mi előtt el fe lej te nénk: azon
elő fi ze tő ink kö zött, akik 2010. ja -
nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén ér -
vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze -
tés sel ren del kez nek, sor so lást tar -
tunk. A nyer tes má sod ma gá val té -
rí tés men te sen részt ve het a ba la -
ton szár szói Evan gé li kus Kon fe -
ren cia- és Misszi ói Ott hon 2010.
má jus 21–24-i, pün kös di hosszú
hét vé gé jén!

g Ken deh K. Pé ter,
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

Tisz telt Ol va só ink és Elő fi ze tő ink!



A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, de cem ber 14-én, hét -
főn 18.30-kor dr. Bács kai Ká roly
evan gé li kus lel kész, teológiai tanár
„Én va gyok…” – Is te ni ki nyi lat koz ta -
tás az Ó- és Új szö vet ség ben cím mel
tart elő adást, és ve zet be szél ge tést.
Hely szín: evan gé li kus–re for má tus
temp lom, Bu da pest XI., Né met völ -
gyi út 138.

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
de cem ber 18-án, pén te ken 18 óra kor
ad ven ti jó té kony sá gi hang ver seny re
vár min den ked ves ér dek lő dőt a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ba (1052
Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.). Az al -
kal mon a gim ná zi um ta nu lói, ta ná -
rai és ze nei együt te sei mű köd nek
köz re. A be lé pés díj ta lan. A hang ver -
seny után össze gyűj tött ado má nyo -
kat a gim ná zi um ja vá ra for dít juk.

Sze re tet tel hív juk és vár juk a tisz telt
ér dek lő dő ket az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár kó ru sá nak ka rá cso nyi kon -
cert jé re, amely de cem ber 19-én,
szom ba ton 18 óra kor kez dő dik a Sa -
rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon temp lo má ban (1029 Bu da pest,
Ör dög árok u. 9.).

Völ gyessy Szo mor Fan ni ad kon cer -
tet de cem ber 20-án, va sár nap 18
óra kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest XII., Kék
Go lyó u. 17.). Ze né szek: Pejt sik Pé ter
(csel ló), Ta kács Már ton (ütő hang sze -
rek), ifj. Vá r allyay György (bil len -
tyűk). A be lé pés díj ta lan!

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

23.50 / m1
A Grön holm-mód szer
(ar gen tin–spa nyol–olasz
film drá ma, 2005) (115')
Pá lyá za tot ír nak ki a mul ti na -
ci o ná lis cég ve ze tői poszt já ra.
A je löl te ket össze hív ják a vá -
lo ga tá si fo lya mat utol só ál lo -
má sá ra. Mi köz ben Mad rid
ut cá in glo ba li zá ció el le nes
tün te tés zaj lik, bent is egy re
fe szül tebb a lég kör. A cso -
port ban min den ki po ten ci á -
lis el len fél. Az utol só fel adat,
hogy az ame ri kai Grön holm-
mód szer se gít sé gé vel fel mér -
jék sa ját te het sé gü ket. Egy -
más sal szem be ál lít va őket
ver seny hely ze tet szi mu lál -
nak, mely nek meg ol dá sa so -
rán a je lent ke zők ről le hull az
ál arc, ki de rül, hogy ki ben mi
la ko zik.

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
VI. Ar cus Tem po rum –
pannon hal mi mű vé sze ti fesz -
ti vál 2009. Pe ré nyi Mik lós
(gor don ka) hang ver se nye
13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Az utol só ga val lér
Krú dy Gyu la re gé nyét Gálffi
Lász ló ol vas sa fel
15.00 / Du na Tv
Ezer ar cú Ba la ton
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (12')
Ba la ton – két té li nap
19.40 / Kos suth rá dió
Rész le tek az Új Boj tor ján
együt tes ka rá cso nyi al bu má ról
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film)
Ha mar Dá ni el, a Mu zsi kás
együt tes ve ze tő je

KEDD

8.45 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Vá rom az Urat
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Ko dály Zol tán
Nép ze ne gyűj té sek és
-fel dol go zá sok
15.00 / HBO
Pas sió – Jé zus szen ve dé se
(an gol film so ro zat, 2008) (83')
1. rész
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
17.15 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat) (15')
Tes se dik Sá mu el
19.40 / Kos suth rá dió
Té li va rázs lat De li us, Mo zart
és Gla zu nov mu zsi ká já val

SZERDA

13.16 / Bar tók rá dió
Je an Guil lou ját szik
a bu da vá ri Má tyás-temp lom
or go ná ján
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Re isz And rás me te o ro ló gus
15.40 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett – Tu dod-e, ki cso da
Jé zus? A Zá ke us Mé dia cent -
rum mű so ra
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
21.00 / Du na Tv
Fe hér te nyér
(ma gyar élet raj zi drá ma,
2005) (102')

CSÜTÖRTÖK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
18.10 / PAX
Anyu ka. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
19.00 / Du na Tv
Sport csil la gok gá lá ja 2009
(ma gyar szó ra koz ta tó mű sor,
2009) (120')
19.00 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
19.40 / Kos suth rá dió
Ka rá cso nyi ha rang já ték
21.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: 214. kan tá ta – Tö net,
ihr Pa u ken! Erschal let,
Trom pe ten!
23.35 / Du na Tv
Zá to nyon
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (30')

PÉNTEK

11.00 / Du na II. Au to nó mia
Szász vár temp lo mok
Er dély ben
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2008) (25')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ko dály
Zol tán
„Di csér jé tek az Urat!”
16.10 / PAX
Le hul ló le pel
In me mo riam dr. Fa bi ny Ti bor
21.00 / Film mú ze um
Cso port kép tün dé rek ről
(an gol film drá ma, 1997)
(106')
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: C-dúr toc ca ta, ada gio
és fú ga
21.25 / Du na Tv
A teg nap gyer me kei (ame ri kai
film drá ma, 2000) (90')

SZOMBAT

13.32 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
Frank Mar tin: Mi se
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók –
húsz év után. Elek Ist ván
beszél ge tő tár sa: Gla tz Fe renc
19.05 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2009) (30')
Ku bik An na
19.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Es ti me se. An der sen:
Az el cse rélt cég táb lák
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Ne vek ürü gyén – Pi linsz ky
23.10 / Du na Tv
Kö szö nöm, meg va gyunk (ma -
gyar film drá ma, 1981) (101')
1.03 / Kos suth rá dió
Éj sza kai rá dió szín ház
Bib li ai asszo nyok – Lea

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Evan gé li kus óra – Lel ki szósz
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
8.00 / MR6 (Sze ged)
Zsi na to ló
(öku me ni kus val lá si mű sor)
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.45 / m1
Gu ten berg Bib li á ja
14.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Hel sin kit, a kal li -
ói temp lo mot. A Ha to dik
Eme let ze ne kar hang ver se nye
17.00 / Bar tók rá dió
Ka rá cso nyi mu zsi ka és Má -
ria-éne kek a krom eri zi gyűj -
te mény ből (1750–1800)
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Aján dék kon cert
„Aludj el, aludj el, Is ten nek
Bá rá nya” – ad ven ti és ka rá -
cso nyi nép ze ne
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Kedves Olvasóink! A december 20-i dátummal 32 oldalon
megjelenő összevont, ünnepi lapszám lesz az Evangélikus Élet
idei, 74. évfolyamának utolsó száma. Ára 500 forint.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 13-ától december 20-áig

Va sár nap
Ezt mond ja a Szent, az Igaz: El jö vök ha mar: tartsd meg, amid van, hogy sen -
ki el ne ve gye ko ro ná dat. Jel 3,7.11 (Zsolt 103,2.4; Mt 11,2–6/7–10/; 1Kor 4,1–
5; Lk 1,46–55) Ki tün te tett hely zet ben va gyok, mert Is ten hit tel aján dé ko zott
meg. Az élet gáncs ve tői min dent meg tesz nek, hogy sze re te tem, bé ke tű ré sem,
re mény sé gem, hi tem el ve szít sem: ki fosz tott le gyek. A célt úgy érik el, hogy én
azt ész re sem ve szem. Egy szer csak nincs! De a biz ta tó szó min dent fe lül ír va,
min de nen át ha tol va jön: „Jö vök! Tarts ki, és őrizd meg, amit már meg kap tál.
Ez még a ti ed! Ne en gedd, hogy bár ki is el ve gye. Tő lem kap tad! Tő lem ka pod!”

Hét fő
Is ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind a cse lek vést az ő tet -
szé sé nek meg fe le lő en. Fil 2,13 (1Krón 28,20; Mt 3,1–6; Zak 8,1–23) Az aka rat
több, mint egy dön tés, több, mint ér ze lem. Az aka rat te remt, fenn tart, haj -
tó ere je a cse lek vés nek, épí tés nek: cél ja van. Az aka rat át for mál. Is ten aka -
ra ta, nem ké nye-ked ve sze rint ala kít ja a már jót, tet szé sé nek meg fe le lőt. Ah -
hoz, hogy az én aka ra tom be le si mul jon az is te ni be, fel kell is mer nem, hogy
min den tö rek vé sem a jó ra egye dül tő le szár ma zik, és fe lé ve zet. Oly kor az
a szán dé kom, hogy Is ten aka ra tát én ma gam át for mál jam. Ez azon ban az ön -
ér dek, ké nyel mes ség, passzi vi tás és az el bi za ko dott ság út ja. Az én vá gyam
ez, nem az övé!

Kedd
A ki rá lyi tiszt vi se lő új ra kér te Jé zust: „Uram, jöjj, mi előtt meg hal a gyer me -
kem.” Jé zus er re így vá la szolt: „Menj el, a te fi ad él.” Hitt az em ber a szó nak,
ame lyet Jé zus mon dott ne ki, és el in dult. Jn 4,49–50 (2Krón 34,27; Mt 3,7-12;
Zak 9,9–12) A csa ló dott ság tól meg fá radt em ber ne he zen tud már hin ni bár -
mi lyen szó nak: „Nincs már vi ga szom, nincs re mé nyem, mert a sür ge tő ba -
jok ban a se gít ség nem jött azon nal. Pe dig én most vá rom! Jé zust is sür get -
ni aka rom, se gít sen, most! Le gyen meg men tőm azon nal, mert nagy a baj.”
És ő út nak in dít en gem, nem min dig ad köz vet len bi zony sá got, csak biz tat:
„Menj!” A fel sza ba dí tó kül dés nek nem le het más a gyü möl cse, csak az, hogy
va ló ban el in du lok. Hi szek, an nak el le né re, hogy a biz ta tás nak nem nem lá -
tom elő re az ered mé nyét.

Szer da
A mi se gít sé günk az Úr ne vé ben van, aki az eget és a föl det al kot ta. Zsolt 124,8
(Ef 3,20–21; Mt 21,28–32; Zak 11,4–17) „Ugyan hon nan vá rod a tá maszt, a
se gít sé get? Van egy ál ta lán va la ki?”– kér de zi a ké tel ke dő. „Hát Is ten től! – fe -
le led. – Tő le, aki már a kez det kez de tén is ott volt, aki min dent meg al ko tott.
Lát ha tót és lát ha tat lant. Ő most is je len van! Ő tud ja, mi re van szük sé gem!”
„Ez sza már ság, te ma gad sem tu dod, hogy mit is akarsz.” „De ő tud ja, hogy
mi a ter ve ve lem. És én biz ton ál lí tom: az ő ne vé ben van a se gít sé gem. Ha
az ő ne vét hí vom, tu dom, hogy Va la ki fi gyel rám. Nél kü le va ló ban nem len -
ne ér tel me az éle tem nek. És te… ki ben bí zol?”

Csü tör tök
Vár va vár tam az Urat, és ő le ha jolt hoz zám, meg hal lot ta ki ál tá so mat. Zsolt
40,2 (Kol 4,2; Lk 1,26–38; Zak 12,9–13,1) Én ki csiny nek, tö ré keny nek, ki szol -
gál ta tott nak ér zem ma gam: csak egy pont va gyok, egy ho mok szem a si va -
tag ban. És még is fon tos! Nem ér tem, mi ért, de a szá má ra ér té kes va gyok.
És én, ez a je len ték te len sen ki, szól tam a Te rem tő höz. Csak úgy, mert a ter -
hek alatt ki sza ladt a szá mon. Fel jaj dul tam és vár tam: „Is te nem, légy a se gít -
sé gem re!” És ő egy szer csak, egy tel je sen vá rat lan pil la nat ban oda ha jolt hoz -
zám, az ap ró te remt mény hez, köz vet len kö zel. Ki emelt a cisz ter ná ból, biz -
ton sá gos alap ra he lye zett en gem. És most bol dog va gyok…!

Pén tek
A mi Is te nünk az Úr! Meg őr zött ben nün ket min den úton, ame lyen jár tunk.
Józs 24,17 (Jn 17,12; 1Thessz 5,16–24; Zak 14,1–11) Ezt csak az tud ja így ki -
mon da ni, aki nek az út ja ne héz, gö rön gyös, ve szé lyek kel te li, ka lan dos volt.
Aki vissza te kint ve meg pi hen het. Aki nem ma gá nyos, mert van nak tár sai, akik -
nek fel te he ti a kér dést: „Em lék szel?” És az em lé ke zés örö me erőt ad, és ar -
ra biz tat, hogy a mai na pom min den gond ját is az Úr ra bíz zam, hi szen ő a
mi Is te nünk, aki a te nye rén hor doz, és nem en ge di, hogy el buk junk.

Szom bat
Aki tud na jót ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak. Jak 4,17 (Zsolt 106,6; 2Kor
1,18–22; Mal 1,6–14) Az zal, hogy nem te szek rosszat, még nem va gyok „jó -
fiú”. Nem húz ha tom ki ma gam, ami kor azt mon dom: „Nem lo pok, nem csa -
lok, nem kí vá nom a má sét!” A jó ság nem passzi vi tás, ha nem vá lasz egy Is -
ten től ka pott le he tő ség re. Ha nem te szek sem mit, az zal há tat for dí tok Is ten
szán dé ká nak. Bár nyíl tan nem lé pek vissza kül de té sem től, még sem aka rok
tu do mást ven ni ar ról, ami re kül det tem. 

g Ben kó czy Pé ter

Új nap – új kegyelem

De cem ber 20-án es te 6 óra kor a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban J.
S. Bach Ka rá cso nyi ora tó ri u ma (I–III. kan tá ták) (BWV 248) hang zik fel.
Köz re mű köd nek: Zá do ri Má ria (szop rán), Né meth Ju dit (alt), Me gye si
Zol tán (te nor), Berczelly Ist ván (basszus), Do bozy Bor bá la (csem ba ló),
Me kis Pé ter (or go na), a Lu the rá nia ének kar és a Bu da pes ti Vo nó sok kama -
ra ze ne kar (kon cert mes ter: Bán fal vi Bé la, mű vé sze ti ve ze tő: Bot vay
Károly). Ve zé nyel: Kamp Sa la mon. A be lé pés díj ta lan. http://lu the ra nia.lu -
the ran.hu

H I R D E T É S

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !


