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De Jé zus így szólt hoz zá: „Kö -
vess en gem, és hagyd a ha lot -
tak ra,hogy el te mes sék ha lot -
ta i kat!”

Má té evan gé li u ma 8. fe je ze -
té nek 22. ver se sze rint szólt
így Jé zus: kö vess en gem,
hagyd a ha lot ta kat a ha lot tak -
ra. Köz vet le nül a He gyi be -
széd örök ér té kű ta ní tá sa
után szólt így Jé zus. A hí res
pél dá zat, az épít ke zés pél -
dá za ta után szólt így. Ezt a
be szé dét fe jez te be az zal a
kép pel, hogy aki hall gat az ő
sza vá ra, az kő szik lá ra épí -
tet te a há zát, és a szi lárd alap
mi att sem mi fé le (élet)vi har
nem árt hat éle te épü le té nek,
de aki nem hall gat rá, az
olyan, mint aki ho mok ra, bi -
zony ta lan, gyen ge ta laj ra épí -
tett, és mi vel a vi ha rok ki ke -
rül he tet le nek, nagy lesz az
össze om lá sa (Mt 7,26 kk.).

Ilyen nagy össze om lás,
nagy élet vi har a ha lál eset is.
Ta lán a leg na gyobb. Drá mai
a be teg ség és a ve le já ró fáj da -
lom is, a lel ket ha so ga tó ma -
gány is, vagy ami kor a há zas -
ság vá lik po kol lá, de a mun -
ka hely el vesz té se is, a min -
den na pi ke nyér el fo gyá sa.
Még is – vissza for dít ha tat -
lan sága mi att – a leg na gyobb
össze om lás a ha lál, és an nak
ke se rű gyü möl cse, a gyász. 

A volt mar xis ta cseh fi lo zó -
fus, Mi lan Ma cho vecz ép pen
azért si rán ko zott, hogy könnyű
az egy ház nak, mert ami kor az
em ber a ha lál lal szem be sül,
meg ret ten. Ilyen kor aka ra ta
el le né re, óha tat la nul még is -
csak az Is tent ke re si. Ha si ke -
rült is egy éle ten ke resz tül el -
ke rül nie az Is ten egy há zát, a
ha lál mi att még iscsak szí ne
elé ke rül, mert más kép pen
nem tud ja fel dol goz ni az élet
ér tel met len sé gét, csak ha a
ha lál tól súj tott gyá szo ló előtt
va la mi lyen transz cen dens (a
lát ha tón túl nan ra mu ta tó)
va ló ság sej lik fel. 

Mind ad dig, amíg Oros há -
zá ra nem ke rül tem lel ké szi
szol gá lat ra (1993-ban), el hit -
tem a mar xis ta Ma cho vecz
ál lí tá sát: igen, a vég ső kér dé -
sek fel ve tik szá munk ra az
élet ér tel mé nek sú lyos kér dé -
sét, és az em ber – kény szer -
ből, de még is – kény te len az
is ten kér dés sel fog lal koz ni. S
ami kor oros há zi lel kész ként
szem be sül tem a hi va ta lun -

kon ke resz tül gya lo go ló gyá -
szo lók kal, akik Is tent, egy há -
zat, igét, imád sá got el uta -
sít va úgy ne ve zett tár sa dal mi
te me tést kér tek, egy re job -
ban meg ren dül tem. Még sem
mű köd nek a vég ső kér dé -
sek? Em be rek nem gon dol -
kod nak?

Te kin tet tel ar ra, hogy a
tana to ló gia (a ha lál lal kap cso -
la tos konk rét lé lek ta ni ku ta -
tá sok és el mé le tek) tu do má -
nyá val fog lal koz tam in ten zí -
ven, igye kez tem meg tud ni,
hogy mi le het az ilyen em be -
ri lel kek ben, hogy még a ha -
lál va ló sá ga sem gon dol kod -
tat ja el őket.

A hí res anek do ta sze rint
két tu dós vi tat ko zott. Az
egyik is ten hí vő volt, a má sik
ta gad ta Is tent. S egy szer az is -
ten hí vő ezt mond ta a ta ga dó -
nak: „Gon dolj be le, de ha
még is igaz!? Ha még is igaz,
hogy van Is ten és el szá mo -
lás?” Mert – a lo gi ka sze rint
– er re öt ven szá za lék esély
van! S a meg kér de zett fog ta
a fe jét: igen, igaz, hogy öt ven
szá za lék esély van! Er re is, ar -
ra is. 

Mivel érdekelt, hogyan
gon  dolkodnak erről a kér dés -
ről, kér dő ívet ké szí tet tem,
majd két éven ke resz tül,
1998–99-ben több mint két -
szá zat töl tet tem ki a lel ké szi
hi va tal ban a tár sa dal mi te -
me tést ké rők kel. Az ív utol -
só kér dé se a tár sa dal mi te -
me tés oká ra vo nat ko zott. S
ek kor kö vet ke zett a meg -
döb be né sem. A vá la szok nél -
kü löz tek min den fé le meg -
fog ha tó tar tal mat. Er re a kér -
dés re egy sze rű en nem volt
ér tel mes, ér té kel he tő vá lasz.
A leg töb ben azt mond ták,
hogy „ez volt az el hunyt utol -
só aka ra ta”. 

Em be ri sors sze rint én is el -
te met tem a szü le i met. Édes -
apá mat 2003 ja nu ár já ban,
édes anyá mat 2009 jú li u sá -
ban. A gyász fáj dal má ban
még is bé kes ség volt (és van)
a szí vem ben, mert vég te le nül
há lás va gyok az én Meg vál -
tóm nak, az Úr Jé zus Krisz tus -
nak. S en nek egyik oka az,
hogy ő azért szü le tett be le eb -
be a vi lág ba, hogy el hoz za
szá munk ra a bűn bo csá na tot
és az örök éle tet. Az Úr Jé zus
meg bo csá tó ke gyel mé be he -
lyez het tem el a szü le i met.
Az élet ből ön ként tá vo zó
édes apá mat, a hossza dal mas
be teg ség től meg kín zott édes -
anyá mat. Tud ha tom, hogy
Jé zus Krisz tus azért szü le -

tett, hogy meg bo csá tó ke -
gyel mé be ve gye őket, és az ő
ir gal mas sze re te te min den
bűn nél na gyobb és ha tal ma -
sabb. A föl di élet leg na gyobb
aján dé ka, ami kor a mu lan dó -
ság kel lős kö ze pén ra gyog ni
kezd a vi lág vi lá gos sá ga, vagy -
is az Úr Jé zus Krisz tus meg -
vál tó sze re te te. 

Ter mé sze tes, ne kem is
könny be lá bad a sze mem,
ami kor meg ál lok szü le im sír -
ja mel lett, és fel idé zem alak -
ju kat, sok küz de lem mel já ró
éle tü ket, de szük ség te len bár -
mit is ha zug mó don meg szé -
pí te nem, mert elég csak ar ra
gon dol nom, hogy az Úr Jé zus
Krisz tus azért szü le tett meg,
hogy ne künk bűn bo csá nat ból
fa ka dó üd vös sé günk le gyen.
Az ő ir gal má ba aján lom új ra
és új ra a szü le i met. Így gyá -
szol va há lás szív vel ma gasz -
ta lom Is tent, és meg kö szö -
nöm ne ki a ka rá csonyt, hogy
az Ige meg tes te sült, és el -
hoz ta ne künk az örök vi lá gos -
ság fé nyes hí rét. Szent ka rá -
csony fé nyé ben lá tom e föl di
élet ből tá vo zó sze ret te in ket,
ép pen ezért még is bol dog ság -
gal, evan gé li u mi bol dog ság gal
gon do lok rá juk és ar ra is,
hogy előbb vagy utóbb ne kem
is el kell men nem in nen. De
Krisz tus ál tal he lyünk van
Is ten or szá gá ban! 

Ter mé sze te sen ma is fáj
(mert Is ten szol gá já nak fáj,
hiszen lá tó va gyok), hogy na -
gyon so kan el vesz tet ték a hi -
tü ket, és üres for ma li tás sá
lett a te me tés, de Jé zus sza va
ta ní tott meg Mt 8,22 sze rint,
hogy mi ért tör té nik itt ez így.
S meg ér tet tem Jé zus sza vát:
gyá szod ban te kö vess en gem,
és hagyd a töb bit. 

A ka rá csony öröm üze ne tét
át szö vi a bi zony ság té tel az
örök élet ről, üd vös ség ről. A
gyász fáj dal má ban is bol dog
em ber az, akit meg érint ez a
szent üze net. A gyász fáj dal -
má ban is Im má nu el az Úr Jé -
zus ne ve, ami azt je len ti,
hogy „ve lünk az Is ten!” (Mt
1,23). 

„Üd vö zí tő szü le tett ma nek -
tek, aki az Úr Krisz tus, a Dá -
vid vá ro sá ban.” (Lk 2,11) Az
Üd vö zí tő szó je len té se a dön -
tő ka rá cso nyi üze net: üd vös -
ség re vi vő! Az örök élet aján -
dé ko zó ja. Fo gad juk el ezt a
cso dá la tos aján dé kot!

A szerző evangélikus lelkész,
a  Nyugat-békési Egyház me -
gye esperese

Az új év kezdetén
te me tés ről, ha lál ról

g Ri bár Já nos 

Ju bi le u mi hang ver se nyé re hí -
vott de cem ber 30-án a Man -
dák kó rus, ame lyet húsz év vel
ez előtt szer ve zett meg Ha -
fen scher Ká roly és Ecse di Zsu -
zsan na a fó ti kán tor kép ző
tan fo lyam éne kel ni sze re tő
hall ga tó i ból. 

Az egy ko ri ala pí tó ta gok és
a mai ak tí vak a kó rus jelen le -
gi kar mes te rei, Aba ffy Nó ra és
Ba lás Ist ván ve zény le té vel ve -
zet ték vé gig hall ga tó i kat az
egy há zi esz ten dőn. Prae to ri us,
Bach és má sok ko rál jai, dal la -
mai csen dül tek fel, és a kö zel
száz fős ve gyes kar lé lek eme lő,
szép elő adá sá nak jó vol tá ból
az óbu dai evan gé li kus temp lo -
mot zsú fo lá sig meg töl tő kö -

zön ség iga zi cso da ré sze se le -
he tett: megszólalt a zene.

Meg szó lalt az ige is. Gáncs
Pé ter püs pök Pál ról és Szi -
lászról be szélt, akik a fog ság -
ban is tud ták ének szó val di -
csér ni az Is tent. „Nap ja ink ban
szin te min dent a kül ső kö rül -
mé nyek től vá runk, pe dig aki
Is ten sza ba dí tá sát át éli, az lesz
iga zán sza bad, és ez vál toz tat -
hat ja meg a kül ső kö rül mé nye -
ket is” – hang sú lyoz ta a Dé li
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő -
je. Ezt él het ték át mint egy két
év ti ze den át a kó rus tag jai a fó -
ti kán tor kép ző tan fo lya mo -
kon is, ahol nem ze dé kek ta lál -
koz tak nem csak az egy há zi
ze né vel, ha nem Is ten sza ba dí -

tó ere jé vel is. Ez az erő ve lünk
van, és hisszük, hogy hol nap is
ve lünk lesz – éne kelt a Sza ba -
dí tó ról húsz éven át a Man dák
kó rus az or szág kis és nagy
gyü le ke ze te i ben…

A ju bi le u mi hang ver se nyen
Ba lás Il di kó kon fe rált, az es tét
Né meth Csa ba igé nyes or go na -
já té ka fog lal ta mél tó ke ret be.

Zá ró imád sá gá ban Bá lint -
né Var sá nyi Vil ma óbu dai lel -
kész so kak ne vé ben kö szön te
meg mind azt, amit a kó rus ban
Is ten től kap tunk a mö göt tünk
lé vő év ti ze dek ben.

g K. G.

Írásunk a kórusról a 3. oldalon

Hang ver seny Óbu dán
Húsz évét ün ne pel te kon cert tel a Man dák kó rus
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b A Ta izéi Kö zös ség ha gyo má nyos eu ró pai if jú sá gi ta lál ko zó ját leg utóbb Poz nań ban tar -
tot ta. Ab ban a vá ros ban, ahol az el ső len gyel or szá gi ke resz tény temp lo mot emel ték, ahol
az el ső len gyel ki rá lyok sír he lye ta lál ha tó, és ahol – aho gyan Sta nisław Gądec ki, Poz -
nan római katolikus püs pö ke fo gal ma zott – Len gyel or szág szí ve do bog.

Poz na ńi mag ve tés
Eu ró pai if jú sá gi ta lál ko zó har minc ket ted szer

f Folytatás a 4. oldalon
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„Az öku me ni kus moz ga lom nak a kö zel múlt ban ta -
pasz talt – teo ló gi ai ér te lem ben vett – krí zi se min -
den nél vi lá go sab ban hív ja fel a fi gyel mün ket ar ra,
hogy az ered mé nyes ség ér de ké ben új uta kat kell
ke res nünk.”

Interjú dr. Wagner Szilárddal f 5. oldal

„Mond hat nánk, ma gá ra ves sen, aki nem
szá molt az zal, hogy bár a zsi dók temp lo -
ma 70-ben le rom bol ta tott, a ku fá rok a
he lyü kön ma rad tak.”

Zarándokcipőben a Szentföldön
f 8–9. oldal

„Ez a test vé ri kö te lék hús-vér em be rek
gyü möl csö ző kap cso la tá ból szü le tett: el -
ső sor ban Csep re gi Bé la és Paa vo Vil ja nen
lel ké szek hosszú, hű sé ges ba rát sá gá ból.”

Fogadott testvérek f 13. oldal



Fa lu dy György Ha lál tánc-bal la da
cí mű ver sé ben min den ki el ront ja az
éle tét. Ez a min den ki mi va gyunk. Az
egyet len re ményt a föld mű ves ad ja.
Ar ra ké ri a ha lált, hogy majd vi gye el
holt tes tét, és a föld fe lett szór ja szét
trá gyá nak. 

„Ka szás test vér! So vány a föl dünk!
kö nyör göm, egyet tégy ne kem: 
ha el vi szel, szórd szét trá gyá nak 
tes te met kinn a ré te ken!” 
Ő rá bó lin tott, s vit te las san, 
s úgy szór ta, szór ta, szór ta szét, 
mint mag ve tő ke ze a bú zát, 
vagy pi pa csot az őszi szél. 

Ennyi az egész, ez a ér tel me az élet -
nek. Ugyan ak kor ez va ló di re mény,
hi szen éle tünk leg alább ha lá lunk -
ban hasz nos le het. A kár té kony élet
he lyett só vá le he tünk, a föld só já vá.

* * *

Jé zus nem ilyen vi gasz ta lan ké pet ál -
lít elénk. A só, bár pa rá nyi, arány ta -
la nul nagy ha tást fejt ki a kör nye ze -
té re, egyet len csi pet az egész le vest
meg íze sí ti. Jé zus azt mond ja, hogy ta -
nít vá nyai ugyan így hat nak a vi lág ra.
Bár ke ve sen van nak, min dent meg
tud nak vál toz tat ni.

Ugyan így be szél a vi lá gos ság ról is.
Egy pa rá nyi fény lát ha tó vá te szi a szo -
ba bel se jét. Annyi ra je len tős ez a ha -
tás, hogy nem le het el rej te ni. Olyan,
mint egy vá ros a he gyen, tá vol ról lát -
ha tó, min den kép pen szem be öt lő.

Szív me len ge tő ek ezek a mon da -
tok, csak sem mit nem ta pasz ta lunk
be lő le. Az egy ház tár sa dal mi trük -
kök höz fo lya mo dik, hogy je len tő sé -
ge le gyen, a gyü le ke ze tek klub ren dez -
vé nye ket tar ta nak, hogy az em be rek
be tér je nek hoz zá juk. Nem ér ző dik az
a nyu godt biz ton ság, a hat ni tu dás
ön bi zal ma, ame lyet ezen a szür ke ás -
vá nyon – itt az asz ta lo mon le vő só -
tar tó ban – tisz tán lá tok.

Mi ért nem hat a ke resz tény ség, ha
hat nia kel le ne? Olyan, mint egy fáj da -
lom csil la pí tó, amely nek hi á ba vár juk
jó té kony ha tá sát, csak nem ér ke zik. De
mi ért is kel le ne hat nia, ha elég le het
csu pán az el fo ga dás is? Ta lán tisz tább
len ne ha lá lunk ter mé sze tes vol tá ba ka -
pasz kod ni, mint a Ha lál tánc-bal la da
föld mű ve sé nek. A ter mé szet is Is tent
di csé ri. Nem kell vál toz tat ni, elég, ha
be le il lesz ke dünk a ter mé sze tes be.
Nem kell hat ni, elég, ha a rossz ha tá -
sai elől ide jé ben el me ne kü lünk.

Jé zus azon ban ezt mond ja: ti vagy -
tok a föld só ja. 

* * *

Jev tus en ko ver sét so kan is me rik,
igaz, ál ta lá ban más hon nan. A ke resz -
tény ség szá má ra lét kér dés, hogy
tud-e ér de kes sé, iz gal mas sá, naggyá
len ni a szó leg ne me sebb ér tel mé ben.
An nak a sós íz nek min dent be kell
töl te nie. Rejt ve pe dig tény leg nem
ma rad hat sem mi.

Bűn a kö zép sze rű ség, akár csak
a ha zug szó: el fa ju lás.
Buz dít sa ki-ki ma gát, hadd
ten ne di csőt, re me ket.
Naggyá nem len ni – gya lá zat.
Mind naggyá le gye tek! 

* * *

A hat ni aka rás és hat ni tu dás vá gya
ott van ben nünk, ta nít vá nyok ban.

Ke zün ket te sze get jük az epi lep szi ás
fiú hom lo ká ra, mon do gat juk az erő -
tel jes mon da to kat, de nem si ke rül
meg gyó gyí ta nunk. A min ket be nem
fo ga dó fa lu ra ké szek va gyunk tü zet
kér ni az ég ből. Úgy kell a Mes ter nek
em be ri sza vak kal le küz de nie bosszú -
vá gyun kat. Sze ret nénk tün tet ni ha -
lá lig tar tó ki tar tá sunk kal, hi tünk ere -
jé vel, vi lá gos lá tá sunk kal, de gyá ván
el fu tunk, ami kor ma rad nunk kel le -
ne, hi tünk ab ban a pil la nat ban hul -
lik alá, ami kor pe dig lát nunk le het -
ne, össze za va ro dik min den. 

A hat ni tu dás he lyét el fog lal ja sa -
ját éle tünk men te ge té se. Ahe lyett,
hogy a vi lág vál toz na, még sa ját éle -
tünk is alig. 

A ha tás azért ma rad el, mert ez a
só el ve szí tet te az ízét. Ilyen szin te
nincs is a va ló ság ban, de ez a só – a
ta nít vá nyok se re ge – úgy sze ret ne
hat ni, hogy el fe led ke zik ar ról, hogy
mi vel kell hat nia. A ke resz tény ség íze
a bol dog ság. Az a sa já tos bol dog ság,
ame lyet az alá ren del tek, a lel ki sze -
gé nyek, sí rók, sze lí dek, igaz ság ra
éhe zők és szom ja zók, ir gal ma sok,
tisz ta szí vű ek, bé ke te rem tők, ül dö -
zöt tek él het nek csak át. A vesz te sek
bol dog sá ga. Ez va ló di íz.

* * *

Ezt ír ja a hu ma nis ta, de nem ke resz -
tény Kurt Von neg ut: „Nem tu dom,
mi ért, de a leg har sá nyabb ke resz té -
nyek so ha nem be szél nek a bol dog -
sá gok ról. Vi szont gyak ran könnyes
szem mel kö ve te lik, hogy a köz épü -
le tek ben füg gesszék ki a Tíz pa ran -
cso la tot. Ami per sze Mó ze sé, nem Jé -
zu sé. Még egyi ket sem hal lot tam,
hogy azt kö ve tel te vol na, hogy a
He gyi be szé det vagy a bol dog sá go kat
füg gesszék ki bár ho vá. A »bol do gok
az ir gal ma sok« a tár gya ló ter mek -
ben? A »bol do gok a bé kes ség ben
élők« a Pen ta gon ban? Ugyan már!”

* * *

Ez a bol dog ság ti tok. Sem mi vel meg
nem sze rez he tő. Vá rat la nul lep he ti
meg az ér zé ke nye ket. Ben ne Jé zus
ma ga kap te ret éle tünk ben, akit meg -
kí noz tak, meg fe szí tet tek és meg öl tek.
Ez az íz a mi énk. Amíg az ér zé keny -
sé günk tart, meg is ma rad hat. Ez
nem a hasz nos ha lál íze, ez nem a
naggyá len ni tu dás íze, ez a bol dog -
ság íze. A tit kos bol dog ság íze. 

Imád koz zunk!
A ma gam íze it sze ret tem vol na meg -
is mer tet ni má sok kal.
Azt sze ret tem vol na, ha olyat eszik
min den ki, ami lyet én fő zök.
A ma gam íze i vel vol tam el tel ve én is. 
Már nem is is mer tem mást.
Már nem is akar tam mást.
Most asz ta lod nál ülök. 
A te éte le det eszem.
A te íze i det kós to lom.
Már nem is aka rok is mer ni mást.
Már nem is aka rok akar ni mást.
Tégy en gem só vá éte led ben.
Annyi éhes van még a vi lág ban.

g Ko czor Ta más
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SE MPER REFOR M ANDA

„Az evangéliumban Isten egészen
szeretetre méltónak és jóindulatúnak
bizonyította meg magát. Mindenki
számára készséges. Senkit meg nem
vet. Vétkeinket megbocsátja. Ke-
mény szigorában senkit el nem űz.
Mert hiszen teljes kegyelmet hirdet,
mellyel hordoz, velünk kegyelmesen
bánik, és senkit sem büntet érdeme
szerint. Mi más ez, mint kegyelmi
idő, amikor teljes bizalommal járul-
hat mindenki a kegyelem trónja elé.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

[Lel kész:] Is te nünk, aki ka rá csony
szent ese mé nyé ben meg en ged ted,
hogy sö tét vi lá gunk ban is mét fel ra -
gyog jon a vi lág vi lá gos sá ga, hall gass
meg min ket, ami kor biz ta tá sod és
ren de lé sed sze rint eléd visszük ké ré -
se in ket.

[Lek tor:] Kö nyör günk a te rem -
tett vi lá gért. Te azt mond tad, le -
gyen vi lá gos ság, a vi lág pe dig egy re
sö té tebb nek tű nik. Ké rünk, űzd el a
sö tét ség erő it, hi szen nél kü led al kony
bo rul a vi lág ra. Rázd fel és for máld
ezt a vi lá got, hogy ne tá vo lod jon el
vég leg tő led, ha nem új ra rá ta lál jon
Te rem tő jé re.

Kö nyör günk az em be ri sé gért. Add,
hogy a gyű lö let sö tét sé ge he lyett a
sze re tet fé nye le gyen lát ha tó vá. Sö -
tét nek lát juk az em ber vi lág jö vő jét,
de ve led be tör het kö zénk a re mény -
ség su ga ra. Add hát, hogy meg lás suk
azt a táv la tot, ame lyet egye dül te ad -
hatsz az em be ri ség nek. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za -
dért. Tedd al kal mas esz kö zöd dé ar -
ra, hogy a vi lág ban, ahol az em be rek
egy más tól fo gad nak vagy vesz nek el
di cső sé get, a te mennyei di cső sé ged
fé nye le gyen meg ta pasz tal ha tó. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk min den em -
be rért. Oly könnyen úr rá lesz raj tunk
mind az, ami el ta kar ja a te vi lá gos sá go -
dat. Moz díts ki min ket a sö tét gon do -
la tok, sö tét in du la tok, sö tét cse le ke de -
tek zsák ut cá já ból, hogy a vi lá gos ság
gyer me ke i ként él hes sünk a te di cső sé -
ged re. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kü lö nö sen is kö nyör günk
mind azo kért, akik a be teg ség és az el -
mú lás sö tét sé gé ben nem lát nak ki utat,
s nem tud nak tá jé ko zód ni azon az
úton, amely a szen ve dé sen és a ha lá -
lon át is hoz zád ve zet. Ra gyog tasd fel
szá muk ra a ki tel je se dő, örök élet evan -
gé li u mát. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Add meg ne künk,
Urunk, ke gyel me sen, hogy a víz ke -
resz ti idő ben fel töl te kez hes sünk az
örök vi lá gos ság fé nyé vel, el mé lyül hes -
sünk hi tünk ben, és át él hes sük azt a
cso dát, ame lyet Fi ad meg je le né sé vel
ad tál e vi lág nak. Légy és ma radj ve -
lünk Jé zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál 
– nélküle mázsás súly a szalmaszál is” (Luther Márton)

Túrmezei Erzsébet

Újévi kérés
Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga...
vagy nem volt lába...
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!
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b Az el múlt év ben sok szó esett
egy há zon kí vül és be lül is a húsz
év vel ez előtt tör tén tek ről, a
rend szer vál tás ról és kö vet kez -
mé nye i ről. A vissza te kin té sek
ja va ré szé ben el sza lasz tott le he -
tő sé gek ről, be nem tel je sült vá -
ra ko zá sok ról, húsz év alatt el
nem vég zett fel ada tok ról esett
szó. Tör tént egy ál ta lán va la mi jó
az el múlt két év ti zed ben? A
2009 de cem be ré ben hu sza dik
szü le tés nap ját ün nep lő Man -
dák kó rus tör té ne te a meg ra ga -
dott le he tő ség ről és a be töl tött
hi va tás ról me sél.

Hosszú évek ál mo do zá sa és hosszú
hó na pok ter vez ge té se után 1989. de -
cem ber 27-én hív ta meg elő ször if -
jabb Ha fen scher Ká roly azo kat a fi -
a ta lo kat, akik a fó ti kán tor kép ző ben
a ko ráb bi évek ben, év ti ze dek ben át -
él ték a kö zös ség és az együtt ének lés
örö mét. Bár a Fó ton kö tött ba rát sá -
go kat már ko ráb ban is to vább él tet -
ték az év köz be ni ta lál ko zá sok, a
szer ve zett for ma új ke re tet és ér tel -
met adott az együtt lé tek nek. 1989
előtt a temp lom fa lai kö zé szo rí tott
egy há zunk ban ad mi niszt ra tív aka dá -
lyok nem tet ték vol na le he tő vé a
kó rus meg szü le té sét. A „ke gyel mi
időt” azonban fel is mer ték és fel -
hasz nál ták a kó rus ala pí tói.

Ze nei ha gyo má nyok ban oly gaz -
dag evan gé li kus egy há zunk ban min -
den bi zonnyal nem lett vol na ne héz
va la mely kó rus hoz „mél tóbb” ne vet
vá lasz ta ni, de a kán tor kép ző höz va -
ló kö tő dés oly erős volt, hogy ter mé -
sze te sen meg ma radt a kán tor kép ző
vil lá ját ado má nyo zó Man dák Má ria
ne ve, és lett pár év vel ké sőbb hi va ta -
lo san is Man dák kó rus az ének kar ne -
ve. A fó ti kán tor kép ző ma hi va ta los
mun ka ága ként is me ri el a kó rust, és
le he tő sé ge i hez ké pest tá mo gat ja mű -
kö dé sét.

Kez det ben in kább a ré gi kán tor -
kép ző sök ad ták az énekkar ge rin cét,
ké sőbb azon ban ki ala kult a má ig is
mű kö dő rend, amely ben a min den -
ko ri tan fo lya mok hall ga tó i ból és elő -
adó i ból ver bu vá ló dik a ta gok túl nyo -
mó több sé ge. Az or szág – sőt időn -

ként a Kár pát-me den ce – tá vo li
pont ja i ról össze ta lál ko zó kó rus ta -
gok mi att egyé ni mód szer ala kult ki
a ze nei mun ka biz to sí tá sá ra: a Man -

dák a kez de tek től egé szen má ig „le -
ve le ző kó rus ként” mű kö dik. Tag jai
kez det ben két-há rom ha von ta gyűl -
tek össze – ma már ha von ta ta lál koz -
nak –, és egy hét vé ge áll ren del ke zé -
sük re a pró bá ra, a mű vek meg ta nu -
lá sá ra. 

Rá adá sul ál ta lá ban nem hi va tá sos
ze né szek ről van szó, ha nem gim na -
zis ták ról, egye te mis ták ról, fi a tal fel -
nőt tek ről, akik nek annyi ze nei elő -
kép zett sé gük van, mint bár mely más
ama tőr ének kar tag ja i nak. Az egy kó -
rus tag ra eső kán to ri szol gá la tok szá -
ma azon ban min den bi zonnyal eb ben
a kó rus ban a leg ma ga sabb, hi szen a
ta gok nagy ré sze gya kor ló, gyü le ke -
ze ti kán tor. A kó rus ta gok nem is
min dig tud ják meg ol da ni he lyet te sí -
té sü ket, így az amúgy is kur ta pró ba -

hét vé ge még in kább le rö vi dül, hi szen
so kak nak vissza kell tér ni ük, hogy
gyü le ke ze tük ben va sár nap meg szó -
lal jon az or go na.

If jú sá gi kó rust össze tar ta ni és ve -
zet ni kü lö nö sen ne héz fel adat. Az
ének kar per ma nens „nem ze dé ki vál -
ság ban” van, hi szen a ta gok fel nő nek,
mun ká juk messzi re szó lít ja őket,
csa lá dot ala pí ta nak, amely mel lett
már nem tud nak időt sza kí ta ni a kó -
rus ra, a he lyük re lé pő újak nak pe dig
új ra meg kell ta ní ta ni azt a re per to -
árt, ame lyet a ré gi ek már tud tak.

Ezt a szak ma i lag há lát lan, em be -
ri leg kü lö nö sen erőt pró bá ló fel ada -
tot csak el hi va tott em be rek tud ják vé -
gez ni. A kó rus ala pí tó kar na gyá nak
mun ká ját né hány évig Ecse di Zsu -
zsan na se gí tet te, majd Ba lás Ist ván
vet te át az ének kar ve ze té sét, és
Aba ffy Nó ra csat la ko zott hoz zá se gít -
ség ként. Az ő sze mé lyes ki su gár zá -
suk tart ja össze a min dig vál to zó kó -

rust, szak mai mun ká juk te szi le he tő -
vé, hogy olyan szín vo na lon szó lal has -
son meg az ének kar, amely mél tó a
kán tor kép ző ha gyo má nyai hoz. 

A kó rus kö zös sé gé nek ere jét a
hu sza dik szü le tés na pon az mu tat ta
meg leg szem lé le te seb ben, hogy ré gi
tag ja i val több mint száz fős re gya ra -
po dott az Óbu dán szol gá ló ének kar.
Az or szág ha tár sem je len tett aka -
dályt, volt, aki Auszt ri á ból, más pe -
dig Ba jor or szág ból tért vissza, hogy
az ün ne pi al kal mon is mét a Man dák
kó rus tag ja le hes sen.

Ami kor az ének kar szü le tett, ala -
pí tói még nem tud hat ták, ho gyan
fog ja meg ta lál ni he lyét egy há zunk -
ban. Egy egy há zi kó rus ál ta lá ban
egy gyü le ke zet hez kö tő dik, a gyü le -
ke zet al kal ma in, min de nek előtt is ten -
tisz te le te in szol gál éne ké vel. Egy -
más sal ta lál koz ni jó do log, együtt
éne kel ni még jobb, de ha nin csen a
mun ká nak lát ha tó ered mé nye, ak kor

ha mar el vész a mo ti vá ció. A Man dák
kó rus azon ban meg ta lál ta azt a szol -
gá la ti te rü le tet, amely év ti ze dek óta
be töl tet len volt egy há zunk ban. 

A negy ve nes éve kig a Lu the rá nia
volt az az egy há zi kó rus, amely rend -
sze re sen el ment olyan vi dé ki gyü le -
ke ze tek be, ahol nem volt rend sze res,
szín vo na las egy ház ze nei szol gá lat.
Ezt a fel ada tot lát ja el húsz éve a
Man dák kó rus. Egy re több meg hí vást
ka pott kü lön bö ző gyü le ke ze tek be,
ahol egy-egy hét vé gén több egy ház -
ze nei áhí tat, il let ve is ten tisz te let al -
kal má val szol gál ha tott. Olyan he lyek -
re is el jut így a ma gas szín vo na lú egy -
ház ze ne, ahol az élő klasszi kus ze ne
meg szó la lá sa is rit ka ság nak szá mít.
A „hon ta lan” Man dák kó rus így vált
va la mennyi evan gé li kus gyü le ke ze -
tünk ének ka rá vá.

Kü lön ér té ke ezek nek a szol gá la -
tok nak, hogy fi a ta lok vég zik ön -
ként és szem mel lát ha tó lel ke se -
dés sel, meg cá fol va azt az el ter jedt
vé le ke dést, hogy ez a kor osz tály el -
ve szett az egy há zi szol gá lat és a
klasszi kus egy ház ze ne szá má ra. A
Man dák kó rus mai szol gá la ta egy -
há zunk leg jobb ha gyo má nya it foly -
tat va egy szer re evan gé li zá ció és
kul túr misszió. A gyü le ke ze ti szol gá -
la tok mel lett a kó rus éne kelt a Ze -
ne aka dé mi án dip lo ma hang ver se -
nyen, sze re pelt a Vi ga dó ban ren de -
zett re for má ci ói meg em lé ke zé sen,
kép vi sel te egy há zun kat né met or -
szá gi Kirchen ta gon, köz re mű kö -
dött Szél ró zsa ta lál ko zó kon, és részt
vett kó rus fesz ti vá lon is. 

Mit kí ván ha tunk a mű kö dé se har -
ma dik év ti ze dét el kez dő Man dák
kó rus nak? Min de nek előtt azt, hogy
le gye nek lel kes tag jai és el hi va tott ve -
ze tői, akik meg hall ják gyü le ke ze te ink
hí vá sát, hogy egy há zunk min den
temp lo má ban szín vo na la san meg szó -
lal has son evan gé li kus egy ház ze nénk.
Kí ván juk, hogy a kó rus szol gá la ta in
ke resz tül mi nél töb ben fel fe dez hes -
sék a kö zös ének lés, Is ten di cső í té sé -
nek, a „két sze res imád ko zás nak”
meg tar tó ere jét, hogy új ra és új ra va -
ló ság gá vál has son Lu ther fel hí vá sa:
„Éne kel je tek, gyer me ke im, hadd fus -
son az ör dög!”

g Ker tész Bo tond

Szü le tett 1989-ben

– Csak né hány nap ja hagy tuk ma -
gunk mö gött a 2009. esz ten dőt, így ak -
tu á lis még a kér dés, hogy mi lyen
évet zár tak az er dé lyi ke rü let ben.

– Az Úr is ten től na gyon sok ál dást
kap tunk, sok jó do lo gért ad ha tunk
há lát. A mi min den nap ja ink ra is erő -
sen rá nyom ta bé lye gét a gaz da sá gi vi -
lág vál ság, de el mond hat juk, hogy
en nek el le né re mű kö dő ké pe sek tud -
tunk ma rad ni. Sok te rü le ten meg
tud tuk va ló sí ta ni a cé lun kat, gya ra -
pod tunk, to vább lép het tünk, fej lőd -
het tünk; ki eme lem ezek kö zül a lel -
ki fej lő dést. De ne ta gad juk, vol tak ku -
dar ca ink is – szem be sül tünk ad mi -
niszt rá ci ós és fe gyel mi prob lé mák kal
csak úgy, mint szá mos ter vünk ke vés -
bé jól si ke rült meg va ló sí tá sá val.

– Elő re te kint ve az új esz ten dő re
mely te rü le te ken szá mít Püs pök úr
elő re lé pés re?

– A szo ká sos mun kák – ad mi -
niszt rá ció, re no vá lás, ál lag meg őr zés
– mel lett két fő célt tűz tünk ki egy -
há zunk ban 2010-re. Az egyik az if -
jú sá gi mun ka át szer ve zé se, meg újí -
tá sa és fel len dí té se. A Ro má ni ai
Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Re -
visz) és a Col le gi um Aca de mi cum
Lu the ra nicum szer ve ze te stí lus vál -
tás előtt áll. Évek óta dé del ge tett kö -
zös ál munk, hogy a Szél ró zsa if jú sá -
gi ta lál ko zó nak egy szer mi le hes sünk
a há zi gaz dái. De eh hez olyan stá bot
kell to bo roz nunk, amellyel kom pe -
ten sen lát ha tunk hoz zá egy ilyen
nagy sza bá sú ren dez vény meg szer ve -

zé sé hez. (Zá ró jel ben jegy zem meg,
hogy gyü le ke ze te ink ből ter mé sze te -
sen az idei, szar va si Szél ró zsá ra is ké -
szül egy né pes csa pat.) Na gyon szá -
mí tunk az anya or szá gi teo ló gu sok és
if jú sá gi mun ká sok se gít sé gé re, akik -
nek gya kor la tuk van ab ban, ho gyan
kell jól vé gez ni az if jú sá gi mun kát.
Idén nem csak a mi fi a tal ja in kat sze -
ret nénk anya or szá gi kép zé sek re kül -

de ni, de szá mos tan fo lya mot ter ve -
zünk itt hon is.

A má sik fon tos te rü let, ahol je len -
tős elő re lé pést vá runk, a mű em lék -
vé de lem. Há la Is ten nek 2009-ben –
ál la mi for rá so kat is fel hasz nál va – sok
épü let újult meg egy há zunk ban. Saj -
nos azon ban nem min den eset ben
volt szak sze rű a re no vá lá si mun ka.
Ezért el ha tá roz tuk, hogy idén nagy
hang súlyt fo gunk he lyez ni a tá jé koz -
ta tás ra. Fon tos, hogy az egy há zi
struk tú ra min den szint jén le he tő sé -
get te remt sünk szak em be rek nek az
út mu ta tás ra. Nem ar ra szá mí tunk
per sze, hogy ezek után pél dá ul egy-
egy gyü le ke zet pres bi té ri u ma tel je -
sen ott hon lesz a té má ban, de fon tos,
hogy a hoz zá ér tés hi á nya kö vet kez -
té ben ne ér je vissza for dít ha tat lan
ká ro so dás mű em lék temp lo ma in -
kat és épü le te in ket.

Cé lunk to váb bá, hogy or szá gos
gyűj tő kö rű, köz pon ti le vél tá rat hoz -
zunk lét re Ko lozs vá rott. Itt ugyan
már évek óta lé te zik le vél tár, de az
csak a fel ső szin tű ad mi niszt rá ció, az
egy há zi ve ze tés anya ga it őr zi. Sze ret -
nénk azon ban a gyü le ke ze tek – sok -
szor igen mos to ha kö rül mé nyek kö -
zött tá rolt – ér té kes anya ga it is

össze gyűj te ni, di gi ta li zál ni és szak sze -
rű en ka ta lo gi zál ni.

– A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren -
cia el nök sé gi tag ja ként idén mi re
szá mít a Maek ber ke i ben?

– Csak re mény ked ni tu dok ab ban,
hogy egy ki csit fel pö rög majd a mun -
ka, mert – ön kri ti kát gya ko rol va –
őszin tén be kell val la nunk: most
mint ha csak „őr lán gon” mű köd ne a
kon fe ren cia. Fon tos len ne új ak ti vi -
tást és tar tal mat ad ni az ügy nek,
mi nél több kö zös pro jek tet meg va -
ló sí ta ni. Itt konk ré tan a test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso la tok és a dia kó nia te -
rü le té re gon do lok, mert e té ren re -
á li san tu dok ak tí vabb kö zös jö vőt el -
kép zel ni.

– Mi lyen üze ne tet hor doz az ön
szá má ra a 2010. esz ten dő igé je: „Jé -
zus Krisz tus mond ja: »Ne nyug ta lan -
kod jék a ti szí ve tek: higgye tek Is ten -
ben, és higgye tek én ben nem«”?

– Rend kí vül ak tu á li sak Jé zus sza -
vai, hi szen te le va gyunk ag go da lom -
mal, gyen gü lő hit tel. Aki meg ér ti és
be fo gad ja az év igé jé nek üze ne tét, an -
nak va ló ban Is ten lesz min den kö rül -
mé nyek kö zött a re mény sé ge 2010-
ben is.

g Bo da Zsu zsa

Esz ten dő for dul tán
Be szél ge tés Ador já ni De zső Zol tán püs pök kel

É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület
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b Négy éve in dult és ol va só ink kö ré ben tö ret len nép sze rű ség nek ör -
ven dő püs pök pub li cisz ti kai ro va tunk ban az egy ház ke rü le tek lel ké -
szi ve ze tői hét ről hét re ma guk vá laszt ják meg írá suk té má ját. A há -
rom ma gyar or szá gi püs pök mon dan dó ját sok eset ben egyéb cik kek
is ki egé szí tik a lap ha sáb ja in, ám az Er dé lyi Egy ház ke rü let ből, az -
az a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház há za tá já ról gyak ran
a püs pö ki jegy zet a ki zá ró la gos hír for rás. Ezért is gon dol tuk, hogy
így év ele jén – rend ha gyó mó don – mi kér de zünk Ador já ni De zső
Zol tán püs pök től. 



A ta lál ko zó ra har minc ezer fi a talt
vár tak de cem ber 29. és 2010. ja nu ár
2. kö zött, és ér ke zett is ennyi, hi szen
a vá sár vá ros leg na gyobb, ti zen két ezer
négy zet mé te res csar no ka sem volt
ele gen dő a részt ve vők be fo ga dá sá ra:
két csar nok ban pár hu za mo san zaj -
lot tak az ima al kal mak. Az el szál lá so -
lás csa lá dok nál tör tént, nem csak
Poz nań ban, ha nem a kör nye ző te le -
pü lé se ken is.

Fe szes tem pót dik tált a prog ram,
mi vel a kö zös ség ve ze tő je, Alo is test -
vér ál tal Kí ná ból írt le vél (el ér he tő in -
nen: http://www.ta ize.fr/hu_ar tic -
le9581.html) kis cso por tos fel dol go zá -
sa volt a fel adat. A le vél ab ból in dul
ki, hogy min den em ber ben él a vá ra -
ko zás a be tel je se dett élet iránt. Van -
nak cél ja ink, ame lye ket sze ret nénk el -
ér ni, de meg kell ta nul nunk rang so -
rol ni vá gya in kat, mi köz ben hagy -

nunk kell, hogy fel éb red jen ben -
nünk az Is ten utá ni vá gya ko zás. Így
tu dunk em ber tár sa ink fe lé for dul ni,
hogy meg osszuk má sok kal mind -
azt, amink van. Ez zel el tud juk ér ni,
hogy az Is ten be ve tett bi za lom el mé -
lyül jön, mi köz ben ma gunk ké pe sek
va gyunk bá tor ság ban meg újul ni.

A ta lál ko zót szá mos mű hely fog lal -
ko zás egé szí tet te ki. A részt ve vők is -
mer ked het tek Len gyel or szág gal és
Poz nańnyal, ezen túl pe dig olyan ak -
tu á lis té mák ról hall hat tak, mint pél -
dá ul az új kom mu ni ká ci ós tech ni kák
le he tő sé ge i nek és ve szé lye i nek vizs -
gá la ta. So ka kat von zott dr. Solt Pál -
nak, a Leg fel sőbb Bí ró ság volt el nö -
ké nek elő adá sa, ame lyet Mit kez -
desz sza bad sá god dal? cím mel tar tott.

Mi le het egy ilyen ta lál ko zó cél ja,
ered mé nye? Emil test vér, a kö zös ség
egyik saj tó re fe ren se a kér dés re azt
vá la szol ta, hogy ez az al ka lom mag -
ve tés, és nem tud hat juk, hogy a fi a -

ta lok kö zül ki nek a szí vé ben gyö ke -
re dzik meg a több for má ban meg fo -
gal ma zott evan gé li um. „Azt tud -
hat juk, hogy aj tók nyíl tak meg, csa -
lá dok fo gad ták a bi za lom za rán do -
ka it, és re mél jük, hogy ez be fo lyás -
sal lesz a fi a ta lok to váb bi éle té re” –
mond ta.

Nem kis iz ga lom és ta lál ga tás
előz te meg an nak be je len té sét, hol
lesz a kö vet ke ző ta lál ko zó. A „nyer -
tes” vá ros Rot ter dam lett, és a hol land
fi a ta lok ked ves agi tá ci ó ba fog tak a
rész vé tel bá to rí tá sá ért. Bi zo nyo san
lesz nek ven dé ge ik, mi vel el mond ha -
tó, hogy igen nagy a vissza té rők szá -
ma: van nak, akik már nyolc-tíz ta lál -
ko zón is vol tak.

Alo is test vér az utol só kö zös imán
az is mert len gyel éne ket idéz te (Bóg
jest miłością): „Az Is ten sze re tet,
merj min dent meg ad ni a sze re te tért,
és sze ress fé le lem nél kül.”

g Dr. Sra mó And rás
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Aliansz-imahét-megnyitó
evangélikus templomban 

Új egy ház al kot mány meg al ko tá sá val
fog lal ko zott a Hes sen–Nas sa ui Tar -
to má nyi Pro tes táns Egy ház leg utób -
bi, no vem ber vé gén tar tott zsi na ta.
Ja va sol ták, hogy az egy há zi struk tú -
rá ból ik tas sák ki a püs pö ki tisz tet…

A zsi nat leg utób bi ülé sén foly tat ta
az egy há zi rend tar tás re ví zi ó ját. Ez zel

meg tet te a szük sé ges elő ké szí tő lé pést
a 2010. feb ru ár 20-ra ter ve zett rend -
kí vü li zsi nat meg tar tá sá hoz. Az új egy -
há zi tör vény sze rint te hát a lel ki ve ze -
tői meg bí za tást, az az a püs pö ki tisz -
tet ki ik tat nák, az es pe re sek nek len ne
meg a tes tü le ti kor mány za ti meg bí za -
tá sa és fel adat kö re. A tes tü let élén egy

sze mély áll na, aki meg ha tá ro zott ide -
ig egy ház el nök ként gya ko rol ná a köz -
vet len ve ze tői te en dő ket. A püs pö ki
al ter na tí vát el ve tet te a zsi nat. Az egy -
ház zsinatának je len le gi préze se, dr.
Karl Hein rich Schä fer a vi tát ko moly -
nak és konst ruk tív nak mi nő sí tet te. 

d PAX News

„Püs pök men tes” né met tar to má nyi pro tes táns egy ház?

2010 ki emel ke dő nem zet kö zi kon fe ren ci ái

b A szá mos ér té kes idei misszi ói kon fe ren cia kö zött ki emel ke dő
he lyet fog lal el há rom rend kí vü li, vi lág mé re tű ta lál ko zó és kon -
zul tá ció. Mind egyik al ka lom a vi lág misszió még be nem fe je zett
fel ada tát kí ván ja ref lek tor fény be ál lí ta ni, s köz ben vissza is te -
kint tör té nel mi gyö ke re i re és örök sé gé re.

A mo dern ko ri pro tes táns misszió aty ja, Wil li am Ca rey 1810-re ja va solt
a Jóreménység fokára egy olyan ta lál ko zót, me lyen le he tő ség sze rint a
vi lág min den misszi o ná ri u sa részt vett vol na. No ha ez a kon fe ren cia nem
va ló sult meg, mert még Ca rey kö ve tői is csak álom lá tás nak mi nő sí tet -
ték, a ví zió nem halt el. Egy év szá zad dal ké sőbb, 1910-ben Skó ci á ban,
Edin burgh-ban gyűl tek össze a misszió mun ká sai John Mott hí vá sá ra.
Most, 2010-ben ezt sze ret nék – más for má ban – meg is mé tel ni.

A má sik ha tal mas össze gyü le ke zés Cape Townban lesz. Ez a Billy Gra -
ham ál tal össze hí vott lau sanne-i és ma ni lai kon fe ren ci ák foly ta tá sa, me -
lyen Gra ha mék „nagy nem ze dé ke” kí ván ja át ad ni az evan gé li um hir de -
té sé nek fák lyá ját a mai if jú nem ze dék nek. A har ma dik kon zul tá ció pe -
dig To ki ó ban szer ve ző dik „Glo bal Mis si on Con sul ta ti on” jel igé vel. A de -
le gá tu sok két har mad ré sze szí nes bő rű ek lak ta te rü le tek ről ér ke zik; az
evan gé li u mi ke resz tény ség nyolc van szá za lé ka ezek ben az or szá gok ban
él. A kon fe ren cia fő té má ja: „Te gye tek ta nít vánnyá min den né pet!” 

A sok ezer fős kon fe ren ci á kon – ért he tő en – a nem ze ti misszi ói szer -
ve ze tek kül döt tei vesz nek majd részt. Imád sá gunk ban gon dol junk
mind a csa lá di és gyü le ke ze ti, mind a vi lág mé re tű ta lál ko zók ra!

g D. Sza bó Dá ni el
For rás: Ali ansz Hír le vél

„Lu the rá nus” hely szí nen, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
temp lo má ban vet te kez de tét a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) ima -
he te. A pro tes táns fe le ke ze tek kép vi se lő i nek rész vé te lé vel zaj lott ja nu ár 3-
ai is ten tisz te le ten Sze ve ré nyi Já nos mon dott meg nyi tó be szé det. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos misszi ói lel ké sze – csak úgy, mint ké -
sőbb az al ka lom ige hir de tő je, D. Sza bó Dá ni el, az Ali ansz el nö ke – a Krisz -
tus ról va ló ta nús ko dás fon tos sá gá ról szólt. Az al ka lom zá rá sa ként töb ben
is spon tán imád ság ban vit ték az Úr elé gon do la ta i kat. Az egy he tes ima hét
– az Apos to lok cse le ke de tei bi zo nyos ré szei alap ján – a „Krisz tus ta núi le gyünk”
gon do lat kört jár ja kör be, há lát ad va és kö nyö rög ve töb bek kö zött a hit nö -
ve ke dé sé ért, az em be rek üd vö zü lé sé ért vagy épp azért, hogy re mény ség éb -
red jen kö zöt tük. (Képünkön a megnyitó istentisztelet szolgálattevői.)

g T. Pin tér Ká roly fel vé te le

Poz na ńi mag ve tés
f Folytatás az 1. oldalról

A poz nańi if jú sá gi ta lál ko zó utol só
nap ján si ke rült fel ven ni a kap cso la -
tot a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet -
tel. Múlt ját és je le nét Grzy wacz
Malgor za ta, a vá ros Adam Mic kie -
wicz Egye te mé nek pro fesszo ra mu -
tat ta be.

A re for má ció igen ko rán, már
1530-ban érez tet te ha tá sát Poz nań-
ban, Né met or szág ból ér ke ző pré di -
ká to rok nak kö szön he tő en. Len -
gyel or szág fel osz tá sa után a vá ros
po rosz fenn ha tó ság alá ke rült, így
az evan gé li kus gyü le ke zet né met jel -
le get öl tött. 

Len gyel or szág 1918-as új já ala ku -
lá sát kö ve tő en jött lét re a len gyel
evan gé li kus gyü le ke zet, amely 1939-
ig, a né met meg szál lá sig mű kö dött,.
Az or szá got el fog la ló ná cik a gyü le -
ke zet lel ké szét, Gus taw Ma ni tust –
mi ként a vá ros több más pro mi nens
sze mé lyi sé gét is – le tar tóz tat ták és
ki vé gez ték. A meg szál lás alatt a len -
gyel is ten tisz te le tek szü ne tel tek, és
a hívek temp lo mu kat is el ve szí tet ték. 

A fel sza ba du lás után na gyon ha -
mar, már 1945. már ci us 30-án tar -
tot tak len gyel nyel vű evan gé li kus is -
ten tisz te le tet – egy la kás ban – Ka -
rol Świ tal ski lel kész köz re mű kö dé -
sé vel. 1946-ban a gyü le ke zet egy te -
me tő ká pol nát ka pott, és majd hat -

van éven ke resz tül itt zaj lot tak az is -
ten tisz te le tek.

A te me tő ből park lett, amely
2000 óta a már tír ha lált halt lel kész,
Ma ni tus ne vét vi se li.

2003-ban nyílt le he tő sé ge a gyü -
le ke zet nek, hogy a park szé lén új
temp lo mot, gyü le ke ze ti há zat és
dia kó ni ai lé te sít ményt épít sen. Új
temp lo mu kat Is ten ke gyel mé ről
ne vez ték el. A mo dern, min den
igényt ki elé gí tő komp le xum az
evan gé li kus gyü le ke ze tek ben meg -
szo kott te vé keny sé gek nek ad ott -
hont: is ten tisz te le tek nek, bib lia -
órák nak, gye rek fog lal ko zá sok nak,
mi köz ben ven dég lá tó ka pa ci tá suk
is je len tős. 

A hoz zá ve tő le ge sen négy száz fős
kö zös ség ben egy lel kész és egy gya -
kor ló teo ló gus szol gál, és ének ka ruk
is je len tős. Éle tü ket, a lé te sít mény
üze mel te té sét har minc fős gyü le ke -
ze ti ta nács (pres bi té ri um) irá nyít ja.

A gyü le ke zet ko moly sze re pet
vál lalt a Ta izéi Kö zös ség if jú sá gi ta -
lál ko zó já nak le bo nyo lí tá sá ban. Dia -
kó ni ai lé te sít mé nyük spe ci á lis ki ala -
kí tá sá nak kö szön he tő en ők szál lá -
sol ták el a leg több to ló szék kel ér ke -
ző, moz gás kor lá to zott fi a talt.

g – sra mó –

Lá to ga tás a poz na ńi evan gé li kus gyü le ke zet ben

Né met öku me ni kus egy há zi na pok 2010
A 2. né met öku me ni kus egy há zi na po kat má jus 12. és 16. kö zött Mün -
chen ben ren de zik meg. (Az el ső 2003-ban Ber lin ben volt.) Er re a ki emel -
ke dő ese mény so ro zat ra, me lyet né met ka to li ku sok és pro tes tán sok kö -
zö sen szer vez nek, több mint 130 ezer ál lan dó részt ve vőt vár nak, akik mint -
egy há rom ezer kü lön fé le ren dez vény kö zül vá lo gat hat nak.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csán ke resz tül je lent ke -
ző száz ma gyar részt ve vő nek nem csak pri vát szál lást biz to sí ta nak té rí -
tés men te sen, ha nem a rész vé te li dí jat is el en ge dik. Az uta zást min den -
ki nek ma gá nak kell meg szer vez nie és fi zet nie. Mi vel a ked vez mé nyes he -
lyek csak kor lá to zott szám ban áll nak ren del ke zés re, kér jük, hogy csak azok
je lent kez ze nek, akik más mó don (pél dá ul test vér egy há zi vagy test vér-gyü -
le ke ze ti meg hí vás ra) nem tud ná nak részt ven ni az egy há zi na po kon.

Ha ki sebb gyü le ke ze ti cso por tok vagy egyé ni részt ve vők Mün chen -
be kí ván nak utaz ni, kér jük, ja nu ár 16-ig je lent kez ze nek le he tő leg e-mail -
ben a ti bor.go rog@lu the ran.hu cí men vagy le vél ben (ha nincs in ter net-
hoz zá fé ré sük) a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak cí -
mén (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3., tel.:1/ 371-2690) vagy fa xon
az 1/371-2691-es bu da pes ti szá mon a név, a cím, a te le fon szám, az e-mail
cím és a ki uta zók szá má nak meg adá sá val.

H I R D E T É S

Evangélikus kápolna a mártír lelkész nevét viselő parkban

Az Isten kegyelméről elnevezett új templom belseje
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b Wag ner Szi lárd 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 és
egy ház ze nész ta valy de cem ber el se -
jén si ke res dok to ri vizs gát tett –
„mag na cum la ude” mi nő sí tés sel –
Tü bin gen ben, az Eber hard Karls
Egye te men. Dok to ri disszer tá ci ó ját
az öku me ni kus teo ló gia té ma kö ré -
ben ír ta, 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. A dol go zat ap ro pó ján a lel -
késszel – ré gi is me ret sé gük re va ló te -
kin tet tel te ge ző for má ban – Hor -
váth-Bol la Zsu zsan na, az evan ge li -
kus.hu fő szer kesz tő je be szél ge tett.

– Mi volt a dok to ri dol go za tod pon tos
cí me, té má ja? 

– Lel ké szi hi va tal és ki nyi lat koz ta tás –
a két teo ló gi ai té ma kap cso la tá nak meg -
ha tá ro zá sa a ró mai ka to li kus és a lu the -
rá nus teo ló gi á ban. 

– Mi ért épp ezt a té mát vá lasz tot tad?
Rég óta fog lal koz ta tott ez a kér dés? 

– Már a dip lo ma mun ká mat is a lel ké -
szi szol gá lat teo ló gi ai alap ja i ról ír tam, így
ami kor az el ső meg be szé lé se ket foly tat -
tam né met or szá gi té ma ve ze tőm mel, lo -
gi kus nak lát szott, hogy va la mi kép pen
ezt a té mát foly tas sam. Így az tán, mi re a
disszer tá ció el ké szült, már öt-hat éve
fog lal koz tam ve le. 

– Mit le het el mon da ni rö vi den és köz -
ért he tő en a té ma súly pon ti kér dé se i ről? 

– Meg győ ző dé sem, hogy min den teo -
ló gi ai té mát el le het mon da ni köz ért he -
tő en, így ezt is. Mind annyi an tud juk, hogy
bár mennyi re sok pró bál ko zás tör tént is
a 20. szá zad ban meg in dult öku me ni kus
moz ga lom so rán a fe le ke ze tek kö zöt ti
meg ér tés elő moz dí tá sá ra, a ró mai ka to -
li kus és az evan gé li kus egy ház kö zött nem
si ke rült meg te rem te ni azt az egy sé get és
meg egye zést, amely le he tő vé ten né az úr -
va cso rai kö zös sé get a két fe le ke zet hí vei
kö zött.

En nek egyik alap ve tő oka, hogy a ró mai
ka to li kus egy ház a sa ját teo ló gi ai meg győ -
ző dé se sze rint nem is me ri el a pro tes táns
lel ké szi szol gá la tot a ró mai ka to li kus pa -
pi stá tus sal egyen ér té kű nek. En nek teo -
ló gi ai kö vet kez mé nye, hogy a ró mai ka -
to li kus egy ház zal nem tel jes egy ség ben lé -
vő re for má to ri egy há zak ban – ró mai ka -
to li kus meg győ ző dés sze rint – nem is le -
het sé ges sza bá lyos úr va cso rai is ten tisz te -
let. Mind ad dig te hát, amíg a lel ké szi/pa -
pi szol gá lat ér tel me zé se te rü le tén nem ju -
tunk előbb re, nem vár ha tó ér de mi fej lő -
dés az öku me ni kus pár be szé dek ben.

Vi lá gos sá vált to váb bá az is, hogy ezt a
kér dést nem le het izo lál tan tár gyal ni,
ha nem csak is szo ros össze füg gés ben az
egy ház fo ga lom mal, s ez ál tal nem ke rül -
he tő meg a ki nyi lat koz ta tás ér tel me zé sé -
nek a kér dé se. En nek kü lön bö ző sé ge a két
fe le ke zet ben ugyan is alap ja i ban ha tá roz -
za meg a hit ke let ke zé sé ről, az egy ház lét -
re jöt té ről és alap ja i ról, il let ve a ben ne tör -
té nő szol gá lat ról szó ló ta ní tást. Ezek
meg ha tá ro zá sa még egy fe le ke ze ten be lül
is el té rő le het, hát még ak kor, ha két kü -
lön bö ző fe le ke zet ta ní tá sát vizs gál juk.

A ku ta tás so rán egy ér tel mű vé vált,
hogy a két fe le ke zet egy ház- és szol gá lat -
fo gal ma azért kü lön bö zik alap ja i ban,
mert a ki nyi lat koz ta tás – Is ten ön ki je len -
té se eb ben a vi lág ban – ér tel me zé se is
alap ja i ban kü lön bö zik egy más tól. Ez az az
össze füg gés, amellyel az ed di gi ku ta tás
nem fog lal ko zott, de amely egy re tu da to -
sab bá vá lik az öku me ni kus teo ló gi á val el -
mé lyül ten fog lal ko zók kö ré ben. A dol go -
za tom te hát in kább mód szer ta ni lag sze -

re tett vol na újat hoz ni, még ak kor is, ha
eset leg az le het az ér zé se az em ber nek,
hogy megint min dent az ala pok tól új ra
kell kez de ni… Azon ban az öku me ni kus
moz ga lom nak a kö zel múlt ban ta pasz talt

– teo ló gi ai ér te lem ben vett – krí zi se
min den nél vi lá go sab ban hív ja fel a fi gyel -
mün ket ar ra, hogy az ered mé nyes ség
ér de ké ben új uta kat kell ke res nünk. 

– Azt mond tad, hogy mód szer ta ni
meg kö ze lí tés ben adsz újat. Er ről mon da -
nál ne künk va la mit? 

– Az öku me ni kus tár gya lá sok ál ta lá ban
egy-egy té mát vesz nek elő, amely nél a fe -
lek meg pró bál ják kö ze lí te ni az ál lás pon -
to kat, majd az ered mé nye ik ről kö zös
nyi lat ko zat vagy va la mi lyen más do ku -
men tum for má já ban szá mol nak be. Az
egyik el ső jel, amely meg mu tat ta, hogy a
té mák ilyen tár gya lá sa leg fel jebb fe lü le -
tes ered mény re ve zet het, a meg iga zu lás -
ról szó ló Kö zös nyi lat ko zat, amely nek el -
fo ga dá sa el len a né met egye te me ken ok -
ta tó teo ló gi ai ta ná rok szin te ma ra dék ta -
la nul til ta koz tak. Ar ra hív ták fel a fi gyel -
met, hogy a ró mai ka to li kus és az evan -
gé li kus egy ház kö zött – je len leg – olyan
alap ve tő, a hit alap ját és tár gyát, az az lé -
nye gét érin tő kü lönb ség van, amely egy
ilyen nyi lat ko zat el fo ga dá sát le he tet len -
né te szi. Eb ből kö vet ke zik, hogy min den
ta ní tás be li kér dés nél itt kell kez de ni. E
mód szer hasz ná la tá nak le he tő sé gét mu -
ta tom meg a dol go zat ban a lel ké szi szol -
gá lat mint teo ló gi ai vi ta té ma össze füg gé -
sé ben. 

– Ho gyan lá tod az öku me né jö vő jét? Le -
het egy ál ta lán kö ze lí te ni az ál lás pon to kat,
ha ennyi re kü lön bö ző ek az egy há zi ér tel -
me zé sek? 

– Egy részt egy ér tel mű en lát szik, hogy
az utób bi idő ben ke vés bé ak tí van foly ta -
tó dik a 20. szá zad de re kán na gyon in ten -
zí ven el kez dő dött pár be széd. En nek rész -
ben az az oka, hogy az ed di gi mód sze rek
nem ve zet tek el azok ra az ered mé nyek -
re, ame lye ket a moz ga lom tól az Egy há zak
Vi lág ta ná csa 1948-as amsz ter da mi meg -
ala ku lá sa kor vár tak. Nem sza bad azon -
ban el ke se red ni, ha nem el kell is mer ni és
meg kell lát ni azo kat az ered mé nye ket is,
ame lye ket az egy há zak kö ze le dé sé ben ed -
dig el ér tünk. Ép pen ezért úgy lá tom,
hogy a meg kez dett mun ká nak van jö vő -
je, egy részt a fo lya ma tos ku ta tás, új mód -
sze rek ke re sé sé nek táv la tá ban, más részt
a test vé ri – a kö zös Krisz tus-hit ál tal mo -
ti vált – együtt mun kál ko dás te rü le tén,
ahol szin tén ko moly fej lő dés re van még
szük ség – a ma gyar or szá gi öku me né te -
rü le tén is… 

– Ar ról még nem be szél tünk, mi lyen
mun ka előz te meg a dol go za to dat. Itt hon
vagy oda kint vet tél részt a dok to ri kép -
zés ben? 

– Ma gyar or szá gi teo ló gi ai ta nul má nya -
im le zá rá sa után négy évet töl töt tem
Né met or szág ban a Né met Fel ső ok ta tá si

Cse re szol gá lat (DA AD) ösz tön dí ja sa -
ként, eb ből há rom évet Hei del berg ben,
egyet Tü bin gen ben. Mind két egye tem nek
dok to ran dusz hall ga tó ja vol tam. Eh hez azt
is hoz zá kell ten nem, hogy a né met rend -
szer ben a dok to ri kép zés sok kal több sza -
bad sá got ad pél dá ul az óra lá to ga tás te rén
az em ber nek, így a „kép zés” vé gé re ál ta -
lá ban a disszer tá ció is el ké szül. Egy kül -
föl di hall ga tó ese té ben en nek ter mé sze -
te sen nagy je len tő sé ge van – per sze a né -
met hall ga tók szá má ra sem ke vés bé fon -
tos ez. 

– Mennyi ide ig tar tott a fel ké szü lé sed,
a ku ta tás, és mi ó ta ké szí tet ted ma gát a
dol go za tot? 

– A disszer tá ci ót a ku ta tás sal pár hu za -
mo san ír tam. El ké szí té se össze sen négy
évet vett igény be, bár mel let te a hei del -
ber gi egy ház ze nei fő is ko lán is dip lo mát
sze rez tem, ez né mi leg kés lel tet te a mun -
kát. 

– Ki volt a té ma ve ze tőd? Itt hon ról is vá -
lasz tot tál va la kit? 

– A té ma ve ze tőm Ch ri stoph Sch wö bel
pro fesszor volt, aki ki ke rü lé sem kor a
Hei del ber gi Egye tem Öku me ni kus In té -
ze té nek ve ze tő je volt, ké sőbb pe dig a Tü -
bin ge ni Egye tem Val lás fi lo zó fia és Dog -
ma ti ka Tan szé ké nek, il let ve a Her me ne -
u ti ka és Kul tú rák Dia ló gu sa In té ze té -
nek ve ze tő je lett. Ve le mind vé gig na gyon
jó kap cso lat ban vol tam, és ma xi má lis,
rend kí vül ma gas szín vo na lú szak mai tá -
mo ga tást kap tam tő le a mun kám hoz. 

– Az evan gé li kus és ka to li kus ér tel me -
zés ki bon tá sá ban se gí tett ne ked va la ki ide -
ha za, il let ve Né met or szág ban? 

– A szem pon to kat a té ma ve ze tőm mel
rész le te sen meg be szél tük, de leg in kább a
dol go zat ban tár gyalt két-két evan gé li kus
– Ed mund Sch link és Wolf hart Pan nen -
berg – és ró mai ka to li kus – Karl Rah ner
és Jo seph Rat zin ger (XVI. Be ne dek pá pa)
– szer ző mű vei hív ták fel a fi gyel me met
a lé nye ges szem pon tok ra. És ter mé sze te -
sen a ren ge teg könyv és ta nul mány ol va -
sá sa, ame lyek az em lí tett egye te mek
könyv tá ra i ban kor lát la nul ren del ke zés re
áll tak… 

– Mennyi re volt ne héz a vé dés? 
– A né met rend szer ben nin csen vé dés

– a dol go za tot két pro fesszor mi nő sí ti –,
ehe lyett az öt teo ló gi ai tárgy mind egyi ké -
ből – Ószö vet ség, Új szö vet ség, egy ház tör -
té net, rend sze res és gya kor la ti teo ló gi a –
kell dok to ri szi gor la tot (ri go ro su mot) ten -
ni. A vizs ga ne héz sé ge el ső sor ban ab ban áll,
hogy az egye tem je lö li ki a vizs gáz ta tó kat,
akik kel a vizs gá zó ko ráb ban nem vagy alig
ta lál ko zott, te hát lé nye gé ben is me ret le nül
kell vizs gáz ni ná luk. A hoz zá ál lá suk ra
nem pa nasz kod ha tom, mert rend kí vül
se gí tő ké szek vol tak mind vé gig. 

– Fel kell ten nem ezt a kér dést is:
mennyi ben tu dod a mun ká dat majd itt -
hon hasz no sí ta ni? Egye te men vagy a
min den na pi lel ké szi gya kor lat ban? 

– Biz tos, hogy egy ilyen ku ta tás min -
den kép pen be épül az em ber min den na -
pi mun ká já ba – a fel dol go zott té mák és
a mun ka mód sze rek te kin te té ben egy -
aránt. Is ko la lel kész ként kü lö nö sen jól
tu dom hasz no sí ta ni a Né met or szág ban
el sa já tí tott is me re te ket, hi szen egy elő re
ép pen a dog ma ti kai és eti kai té má kat fel -
dol go zó 12. év fo lyam szá má ra nem ké -
szült még hit tan könyv. So kat se gít, hogy
sa ját rend szert tu dok fel épí te ni a tan terv
alap ján, s így ta lán egy kis sé át lag fe let ti
tá jé ko zott ság gal tu dom át ad ni a tan -
anya got.

Az is igaz per sze, hogy a tu do má nyos
mun ka szin ten tar tá sa és to vább vi te le is
fon tos len ne, s er re a je len le gi mun ka te -
rü le te men nem igen van időm. Az ez zel
kap cso la tos jö vőm nyil ván egy aránt függ
egy há zunk il le té ke se i nek igé nyé től és a le -
he tő sé gek től…

„Az öku me ni kus moz ga lom te rén
új uta kat kell ke res nünk”

In ter jú Wag ner Szi lárd Tü bin gen ben dok to rált teo ló gus sal

Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re a 2010–2011-es tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men lel ké szek, ka te -
ké ták/lel ké szi mun ka tár sak, kán to rok, teo ló gu sok és hit tan -
ta ná rok kép zé se fo lyik.

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők:

1. Teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan
mester kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű -
ve lé sé re és az evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak
a ke resz tény teo ló gi ai ha gyo mány egé szé re épü lő alap is me -
re te ket nyújt és kö ve tel meg; fel ké szí ti a hall ga tó kat az ön -
ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás ra, to váb -
bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra;
ki ala kít ja ben nük az eh hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész -
sé ge ket és szem lé le ti jel lem ző ket.
2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A
kép zés Bu da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il -
let ve lel ké szi mun ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész
vagy hit ta nár fel ügye le te mel lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá -
la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a lel kész ad mi niszt ra -
tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.
3. Kán tor alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A
kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek -
kel és kom pe ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik
jól hasz no sít ha tó ala po zást kap nak a teo ló gi ai alap is me re -
tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel lett a pe da gó gia, az
if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.
4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150. A
kép zés nap pa li ta go za ton, az EHE és az EL TE PPK kö zös
kép zé se ke re té ben Bu da pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé -
get, akik ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap -
sza kon vé gez tek, to váb bá akik fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél -
lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel kész ok le vél lel ren del -
kez nek.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet -
ke zők:

– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél;
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél;
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da -

gó gi ai-pszi cho ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség
ese tén az EL TE PPK biz to sít.

Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel -
té te le leg alább 50 kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö -
rök ből: ala po zó rend sze res teo ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me -
re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus teo ló gi ai is me -
re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.
5. Teo ló gus mes ter szak (MA)
Szak irá nyok: 1. bib li kum; 2. szo ci ál eti ka. Kép zé si idő: 4 fél -
év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 120. A kép zés nap pa li ta -
go za ton, Bu da pes ten tör té nik.

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo -
ló gia tu do má nyát ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap -
cso lód ni az egyes egy há zak, val lá si kö zös sé gek szel le mi ve -
ze té sé be.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél:
– teo ló gus BA ok le vél;
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza -

kon szer zett leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 
Az utób bi eset ben fel té tel, hogy a je lent ke ző nek a kre -

dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta -
tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se alap ján el is -
mer he tő le gyen leg alább 30 kre dit a teo ló gus BA kép zés
törzs anya gá nak is me ret kö ré ből.

A bib li kum szak irány ra je lent ke zők szá má ra fel té tel to -
váb bá bib li ai hé ber vagy gö rög nyelv is me ret iga zo lá sa
(egye te mi zá ró vizs ga vagy ál la mi nyelv vizs ga). Ezek hi á nyá -
ban a fel vé te li al kal mas sá gi vizs gá val egy idő ben a gö rög-
vagy hé bervizs ga le te he tő.

A fel vé tel lel kap cso la tos rész le tes tá jé koz ta tás az EHE
hon lap ján (http://te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tó.

A szük sé ges mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött je lent ke zé si lap -
nak, va la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel -
vé te li el já rá si díj nak 2010. feb ru ár 15-ig kell az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba be ér kez nie
(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., tel.: 1/469-1051., fax:
1/363-7454., mo bil: 20/824-9263).

A fel vé te li vizs gák ra 2010. jú li us 5–6-án ke rül sor.
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b A Kál vin Já nos (1509–1564) szü -
le té sé nek öt szá za dik év for du -
ló ja al kal má ból ren de zett Kál -
vin-év ke re té ben ta valy szá mos
ki ál lí tá son, prog ra mon ke resz -
tül is mer het ték meg az ér dek lő -
dők a sváj ci re for má tor, hu ma -
nis ta tu dós éle tét, va la mint a re -
for má ció tör té ne tét. A kál vi -
niz mus fo gal ma azon ban nem
csu pán a teo ló gi á hoz köt he tő,
hi szen je len tős kul túr tör té ne ti,
tár sa dal mi és gaz da sá gi ha tás sal
bírt Eu ró pa tör té ne té ben. Még
ta valy ok tó ber ben nyílt meg az
a re for má ció tör té ne tét be mu ta -
tó tár lat, amely feb ru ár 15-ig
még meg te kint he tő a Bu da pes -
ti Tör té ne ti Mú ze um ban.

A Du na mel lé ki Református Egy ház -
ke rü let ki ál lí tá sa öt év szá zad re for -
má tus ha gyo má nyát mu tat ja be. A
Hun ga ro fest Non pro fit Kft. ál tal ko -
or di nált tár lat nem csak az egy ház tör -
té net iránt ér dek lő dők nek szól, ha -
nem mind azok nak, aki ket ér de kel a
kul túr tör té net, a szo cio ló gia vagy a
19. szá za di pol gá ri íz lés vi lág. Meg cso -
dál ha tó a né met re ne szánsz egyik
leg szebb al ko tá sá nak tar tott Cra -
nach-fest mény, va la mint egy Kál -

vin Já nos szig nál ta át vé te li el is mer -
vény is, amely Ma gyar or szá gon és
Eu ró pá ban egy aránt egye dül ál ló. 

A fő ként a du na mel lé ki egy ház ke -
rü let gyűj te mé nye i re tá masz ko dó,

Kál vin ha gyo má nya cí mű ki ál lí tás a
ma ga tel jes sé gé ben igyek szik fel dol -
goz ni a té mát: a lá to ga tók meg is mer -
ked het nek a re for má ciónak a ma gyar
kul tú rá ra, iro da lom ra, mű vé szet re és

tu do mány ra gya ko rolt év szá za dos
ha tá sá val. A tár lat át fo gó an áb rá zol -
ja a Du na mel lé ki re for má ció tör té -
ne tét az eu ró pai kez de tek től egé szen
a 20. szá za dig. A ki ál lí tá son a me ző -
vá ro si pol gár ság élet mód ja, tárgy kul -
tú rá ja mel lett az ar cha i kus nép raj zi
és val lá si je gye ket őr ző or mán sá gi pa -
rasz ti kul tú rát is ta nul má nyoz hat ják
az ér dek lő dők. 

A Du na men ti re for má tus ha gyo -
mány ra ala poz va dol goz za fel a ki ál -
lí tás to váb bá mind azt a gaz dag szel -
le mi kin cset, ame lyet a re for má tus
köz élet ben és a ma gyar tár sa da lom -
ban is fon tos sze re pet ját szó írók,
mű vé szek, tu dó sok lét re hoz tak; így
Sztá rai Mi hály, Sze ge di Kis Ist ván,
Szen czi Mol nár Al bert, Arany Já nos,
Jó kai Mór, Fül ep La jos és Tü dős Klá -
ra port ré i val, al ko tá sa i val is ta lál koz -
hat nak a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze -
um ba lá to ga tók. 

A re for má tus örök ség egyik fon -
tos ho za dé ka a nők meg be csü lé se,
el is me ré se, így a ki ál lí tá son kü lön -
le ges női sor sok kal, port rék kal,
egye di ter ve zé sű ru hák kal is ta lál -
koz hat nak az ér dek lő dők. Töb bek
kö zött Lo ránt ffy Zsu zsan na, Gyar -
ma thy Zsi gá né Ho ry Etel ka és Tü dős
Klá ra hím zé sei, bá li ru hái is meg te -
kint he tők.

d EvÉ let-in fó

K ÁL VIN„É V U TÓ”

Re for má tus kul tu rá lis örök ség a Du na men tén
Öt év szá zad kul túr tör té ne ti kin csei a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um ban

Elő re lá tás és krisz to ló gia
Is ten ma ga az ál lan dó an mű kö dő elő -
re lá tás. Ez az elő re lá tás ad éle tet az
em be rek nek, s ez te szi az éle tet em -
be ri vé. De Is ten egy út tal a ki je len tés
Is te ne is, aki Jé zus Krisz tus meg vál -
tó mű ve ré vén egy há zat hoz lét re.

Kál vin mun kás sá ga so rán ezt a két
va ló sá got el kü lö nít ve, de egy más tól
nem el sza kít va gon dol ta vé gig. Ugyan
Iz ra el és Jé zus Krisz tus, az elő re lá tás
és a krisz to ló gia nem mon da nak el -
lent egy más nak gon dol ko dá sá ban, de
az össze tar tó erő, il let ve meg ol dás Is -
ten ben van, s eze ket mi már egy más -
tól el kü lö nít ve nem fog hat juk fel.

Hu ma niz mus és fel hí vás meg -
szen te lő dés re
Kál vin egy ide jű leg kép vi se li a hu ma -
niz must az em be ri dol gok ban,
ugyan ak kor pe dig ra di ká li san ki áll
amel lett, hogy min den ke resz tény nek
ön ma gá val szem ben a meg szen te lő -
dés igé nyét kell tá masz ta nia.

A sze re tet ket tős pa ran csa vagy
más ként fo gal maz va az arany sza -
bály min den em ber szá má ra el fo gad -
ha tó, és sa ját lel ki is me re te ré vén al -
kal maz hat ja is azt éle té ben (Róm
2,15). A ket tős pa ran cso lat és a lel ki -

is me ret a biz to sí ték ar ra, hogy az em -
be ri élet va ló ban em ber sé ges is lesz.

Ám a ke resz tény em ber nek még
en nél is több re kell tö re ked nie. Ha a
pa ran cso la tok til tó ren del ke zé se it,
te hát a ne ga tív ki je len té se ket po zi -
tív nor mák ká ala kít juk át, ak kor ez
azt je len ti, hogy a ke resz tény em ber -
nek nemcsak azt kell meg tar ta nia,
hogy „Ne ölj!”, ha nem min dent meg
kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy a
töb bi ek is él ni tud ja nak. Nemcsak azt
kell be tar ta nia, hogy „Ne lopj!”, ha -
nem azon kell fá ra doz nia, hogy min -
den ki ren del kez hes sék is a szük sé -
ges sel.

Evan gé li um és tör vény
Az egé szen biz tos, hogy a ke resz tény
em bert nem men tik meg a cse le ke -
de tei, ha nem csak Is ten fel té tel nél -
kü li ígé re te, amely vi szont tő lünk bi -
zal mat vár el. De ha meg sza ba dul -
tunk, ak kor azon fá ra do zunk, hogy
éle tün ket Is ten aka ra tá nak meg fe le -
lő en foly tas suk.

Is ten a ke resz tény em be re ket sza -
bad ság ra hív ta el, még pe dig ar ra a
sza bad ság ra, mely ben min den től
sza bad dá vál ha tunk, el ső sor ban ön -
ma gunk kény sze re i től. Ha pe dig egy -

szer va ló ban sza bad dá le szünk, ak kor
fel sza ba du lunk ar ra is, hogy a tör -
vény nek sa ját dön té sünk alap ján,
ön ként en ge del mes ked jünk.

A ke resz tény em ber – cse lek vő
(ágens) és ő ma ga a cse lek vés
(ac tus)
A Jé zus Krisz tus ban meg kö tött új
szö vet ség ké pe ssé tesz ar ra, hogy Is -
ten aka ra tát tel je sít sük.

Is ten ke gyel me min den kor mű kö -
dik, és min de nek előtt Szent lel ke ál -
tal idéz elő vál to zást az em be ri ké pes -
sé gek ben – a meg ér tés ben és az
aka rat ban –, s ez zel az em be rek el -
jut hat nak oda, hogy azt akar ják,
amit Is ten akar. De el jut hat nak oda
is, hogy az is te ni aka rat és az em be -
ri en ge del mes ség kö zött szim met ria
és egyet ér tés ala kul has son ki.

Az egyén és az egy ház
Kál vin nál na gyon lényeges, hogy fel -
épül jön és el mé lyül jön a hí vő em ber
élő kap cso la ta Is ten nel. Ha már egyé -
ni leg el fo gad tuk a meg iga zí tást, ak -
kor az egy ház ban a to váb bi szük sé -
ges tá mo ga tást is meg fog juk ta lál ni.

Az egyén na gyon fon tos, de az
egy ház ban min den ki egyen lő, s nincs
más köz ve tí tő és köz ben já ró, egye dül
Jé zus Krisz tus. Az egy ház anya és ta -
ní tó nő egy ben, s őt Is ten kí sé ri tá mo -
ga tó je len lé té vel.

Ide a liz mus és prag ma tiz mus –
ra di ka liz mus és min den na pi
élet
Min den ke resz tény meg hívást ka pott
ar ra, hogy Krisz tus kö ve té sé ben
meg szen te lőd jék, még pe dig olyan
úton, ame lyen Urunk is járt.

A ke resz tény éle tet mégis min den -
ki nek ott kell meg él nie, ahol ép pen
tar tóz ko dik: csa lád já ban, hi va tá sá -
ban, po li ti kai el kö te le zett sé gé ben.

Az el hí vás ra di ka liz mu sát a min -
den na pi élet ben, az egy sze rű dol gok -
ban és te en dők ben va ló sít juk meg.

Sze re tet és igaz sá gos ság
Va jon Kál vin a sze re te tet az igaz sá -
gos ság ra szű kí ti le, vagy for dít va: az
igaz sá gos sá got for dít ja át sze re tet té?
Az az: igaz sá gos sá got akar sze re tet -
ben?

A sze re tet kér dé ses sé te szi mind -
azt, ami az igaz sá gos ság ese té ben túl
ki csi nyes vagy szá mí tó. Az igaz sá gos -
ság vi szont a sze re tet el ső gya kor la -
ti meg va ló sí tá sa.

A re for má tu sok nak nem kell meg -
men te ni ük a vi lá got, de Is ten és em -
be rek szá má ra is el fo gad ha tób bá
kell ala kí ta ni uk azt, még pe dig úgy,
hogy igaz sá go sabb vi lág meg va ló sí -
tá sá ra tö re ked je nek.

Kál vin – szent vagy pró fé ta?
Kál vin nem volt szent, hi szen tet te -
it nem tud ta min dig kö vet ke ze te sen
el ve i hez iga zí ta ni. Né ha nya kas, in -
to le ráns, tü rel met len volt, és csak az -
zal tö rő dött, hogy ál lás pont ját – ha
kel lett, ha tal mi esz kö zök kel is – ke -
resz tül vi gye. Ké pes volt el men ni ad -
dig, hogy még sa ját el ve it is fel ál doz -
ta, ha úgy lát ta, a re for má ció jö vő je,
ami ért fe le lős nek érez te ma gát, ve -
szély be ke rül.

Még is pró fé ta ma radt, hi szen az
evan gé li u mot a ma ga tel jes ra di ka liz -
mu sá val fo gad ta el és pró bál ta át ül -
tet ni a gya kor lat ba, sze mé lye sen és
kö zös sé gi leg egy aránt.

g Dr. Bé ke fy La jos

A for dí tás az aláb bi web ol da lon
meg je lent anyag alap ján ké szült:
http ://w w w.cal  v in09.org/me -
dia/pdf/Ma te ri al pool/the sen-kurz-
de.pdf

Kál vin gon dol ko dá sá nak jel leg ze tes sé gei
fran cia ol va sat ban

b Nem akár mi re vál lal ko zott François Der man ge pro fesszor, a Gen fi
Egye tem Pro tes táns Teo ló gi ai Fa kul tá sá nak eti ka ta ná ra és dé kán -
ja, a gen fi Fran cia Eti kai In té zet igaz ga tó ja. Ta lán ép pen Genf, Kál -
vin vá ro sa s a re for má tor fran cia anya nyel vű sé ge is ösz tö nöz het te
őt ar ra, hogy nyolc té tel ben meg pró bál ja össze fog lal ni Kál vin gon -
dol ko dá sá nak leg főbb jel lem ző it. A gen fi re for má tus pro fesszor a
sváj ci Pro tes táns Egy ház szö vet ség kül dött gyű lé sén vál lal ko zott er -
re. Elő adá sá nak ezt a cí met ad ta: Mi ma radt ne künk má ra Kál vin -
ból? A nyolc sa já tos sá got pa ra do xon sze rű té ma pá ro sok ban fo gal -
maz ta meg. Is mer ked jünk meg Der man ge pro fesszor meg fo gal ma -
zá sa i val, s pró bál juk meg mi ma gunk is át gon dol ni, il let ve ahol csak
le het, kö zös meg be szé lé se ink tár gyá vá ten ni té te le it, vagy újab ba -
kat fo gal maz ni.

Ki tün tet ték a ba jor
evan gé li kus püs pö köt
a jobb ol da li
szél ső sé ge sek kel
szem be ni fel lé pé sé ért
Jo han nes Fried rich ba jor tar to má nyi
evan gé li kus püs pö köt a ke resz tény–
zsi dó pár be szé dért és a jobb ol da li
szél ső sé ge sek kel szem be ni fel lé pé sé -
ért Da vid Spi ro-díj jal tün tet ték ki
de cem ber ben. A Né met or szá gi Zsi -
dók Köz pon ti Ta ná csá nak el nök
asszo nya, Char lot te Knob loch el -
mond ta, hogy Fried rich a zsi dó ság és
a ke resz tény ség kö zös gyö ke re i ből
ki in dul ó mun kás sá gá val Né met or -
szág ban so kat tett azért, hogy a zsi dó
élet fej lőd hes sen. A To le ran cia Szö vet -
sé ge ne vű, or szág szer te is mert moz -
ga lom szer ve ző je ként evan gé li kus
lel kész ként le tet te a jobb ol da li szél ső -
sé ge sek kel és an ti sze mi ták kal szem -
be ni he lyes ma ga tar tás alap kö vét.

A ki tün te té sért kö szö ne tet mond -
va Fried rich püs pök ki emel te, hogy a
ke resz té nyek szá má ra fon tos a zsi dó -
ság gal va ló ta lál ko zás, hi szen a ke resz -
té nyek sa ját hi tü ket is job ban meg ér -
tik, ha meg is me rik a zsi dó ság ba
vissza nyú ló gyö ke re i ket. A múlt ból
fa ka dó kö vet kez te té sek le vo ná sa ar -
ra sar kall ja a né me te ket, hogy ma még
na gyobb fe le lős sé get érez ze nek a zsi -
dó ság iránt – ma gya ráz ta a püs pök.

A dí jat 2007 óta ad ják a ba jor iz ra e -
li ta kö zös sé gek olyan ba jo rok nak, akik
so kat tet tek a zsi dó sá gért. A dí jat Da -
vid Spi ro (1901–1970) rab bi ról, ho lo -
kauszt túl élő ről ne vez ték el. El ső ként az
ak ko ri ba jor mi nisz ter el nök, Ed mund
Sto i ber (CSU) vehette át az elismerést.

d For rás: epd.de/jesus.de

El hunyt Oral Ro berts
Ka li for ni á ban, New port Beach-be li
ott ho ná ban ki lenc ven egy éve sen el -
hunyt Oral Ro berts evan gé lis ta ta valy
de cem ber 15-én. A The Wa shing ton
Post cí mű na pi lap sze rint Billy Gra -
ham, Mar tin Lu ther King és Jer ry Fal -
well mel lett őt te kin tik a 20. szá zad
má so dik fe le leg fon to sabb egy há zi ve -
ze tő jé nek. A pün kös di-ka riz ma ti kus
ve ze tők kö zül el ső ként Ro bert s ről
ké szí tett rész le tes szó cik ket az Encyc -
lo pa e dia Bri tan ni ca. Úgy be csü lik,
leg alább két mil lió em be rért imád ko -
zott sze mé lye sen, kéz rá té tel lel – volt
idő szak, ami kor több ame ri kai is mer -
te a ne vét, mint az el nö kü két. 

Gran vil le Oral Ro berts el sze gé nye -
dett ok la ho mai gaz dál ko dók ötö dik
gyer me ke ként szü le tett 1918. ja nu ár 24-
én. Bár ap ja pré di ká tor volt, csak ti zen -
hét éve sen for dult ko mo lyan a hit fe -
lé, ami kor a tü dő baj öt hó nap ra ágy hoz
kö töt te. A gyó gyu lá sa egy sá to ros éb -
re dé si össze jö ve te len tör tént, ima kö -
vet kez té ben – ugyan ek kor sú lyos be -
széd hi bá ja is egy csa pás ra meg szűnt.
Ezután Oral el kö te lez te ma gát ar ra,
hogy kor tár sa i val meg is mer tes se az
evan gé li um üze ne tét, az zal a gyó gyí -
tó erő vel együtt, ame lyet sa ját tes té ben
is át élt. Ugyan eb ben az év ben fe le sé -
gül vet te Eve lyn Lut man Fah nes toc kot,
egy lel kész le á nyát, aki a kö vet ke ző hat -
van hat esz ten dő ben – 2005-ben be kö -
vet ke zett ha lá lá ig – Ro berts nél kü löz -
he tet len se gí tő tár sa volt.

1948-ban meg vá sá rol ta el ső össze -
jö ve te li sát rát, és utaz ni kez dett az or -
szág ban. A ha tal mas „sá tor ka ted -
rá lis ban” es tén ként ez ré vel hall gat ták
az üze ne tét ar ról, hogy „Is ten jó!”, fo -
gad ták el Jé zust, és gyó gyul tak meg
a leg kü lön bö zőbb be teg sé gek ből. Az
elekt ro ni kus ige hir de tés egyik út -
tö rő je ként há rom száz nál is több rá -
dió ál lo má son pré di kált, mi előtt ba -
rát ja, Rex Hum bard ha tá sá ra a te le -
ví zi ó ban is de bü tált vol na. Ez után
éve kig ő volt a leg nép sze rűbb té vés
evan gé lis ta, aki a gyó gyí tó cso dák
üze ne té vel min den hé ten mil li ó kat
szö ge zett a kép er nyő elé.
d For rás: evan ge li kus.hu/he tek.hu



Evangélikus Élet 2010. január 10. f 7kultúrkörök

A II. vi lág há bo rú után el telt öt ven év -
ben a ma gyar tör té ne lem, ben ne
tár sa dal mi, tu do má nyos és kul tu rá -
lis múl tunk – az adott idő szak egy -
ol da lú, dik ta tó ri kus ideo ló gi á já nak és
az an nak meg fe le lő gya kor lat nak a
következményeként – torz mó don je -
lent és sok eset ben je le nik meg még
ma is a köz vé le mény előtt. En nek jel -
lem ző je, hogy a ne ga tív tör té né sek
vol tak (van nak) túl súly ban, csök -
kent ve ez ál tal a ma gyar ság ön azo nos -
ság-tu da tát, rom bol va ön be csü lé -
sét, lé nye gé ben a ma gyar nem ze tet.

Ez a fel is me rés ösz tö nöz te ar ra a
Ma gyar Örök ség Díj meg ál mo dó it és
lét re ho zó it – Far kas Ba lázst, Fe ke te
Györ gyöt és Ma ko vecz Im rét – 1995-
ben, hogy „meg ala pít sák” a Ma gyar
Nem zet Lát ha tat lan Mú ze u mát, azt
a vir tu á lis gyűj te ményt, amely nek
gyűj tő kö rét a ma gyar nem zet épí tő
tel je sít mé nyei ké pe zik: egyé ni és
kol lek tív tel je sít mé nyek, helyt ál lá sok,
erő fe szí té sek, al ko tá sok.

E mú ze um ál lo má nyá nak gya ra pí -
tá sa oly mó don tör té nik, hogy az ál -
lam pol gá rok, a ma gyar nem zet pol -
gá rai – ál lam ha tá rok tól füg get le nül
– te het nek és tesz nek ja vas la tot
azok ra a sze mé lyek re, együt te sek re,
al ko tá sok ra, ame lye ket ér de mes nek
tar ta nak ar ra, hogy be ke rül je nek a
Ma gyar Nem zet Lát ha tat lan Szel le -
mi Mú ze u má ba. Az így be ér ke zett ál -
lam pol gá ri aján lá sok alap ján ja va sol
egy szak ér tők ből ál ló bi zott ság, a
Ma gyar Örök ség Díj bí rá ló bi zott sá -
ga éven te négy al ka lom mal, a nap for -
du lók ha vá ban hét-hét sze mélyt,
együt test vagy al ko tást ar ra, hogy a
ma gyar örök ség ré szei le gye nek. 

A bí rá ló bi zott ság ja vas la tai meg -
té te le kor több szem pon tot igyek -
szik fi gye lem be ven ni. Fon tos té -
nye ző, hogy olya nok is dí jat kap ja nak
– az ala pí tók szán dé ka szel le mé ben
–, akik ről az el múlt év ti ze dek ben el -
fe lejt kez tek, vagy aki ket szán dé ko san
hát tér be szo rí tot tak, il let ve te vé -
keny sé gük nem volt elég gé köz is -
mert, és épp a ja vas la tot té vők hív -
ták rá juk föl a fi gyel met. Nem hagy -
hat ja fi gyel men kí vül a bi zott ság
azon nagy ja in kat sem, akik is mer tek,
el is mer tek, nyil ván ők is jo go san ke -
rül nek be a Ma gyar ság Lát ha tat lan
Szel le mi Mú ze u má ba. To váb bi szem -
pont, hogy le he tő ség sze rint meg fe -
le lő arány le gyen a dí ja zot tak és
posz tu musz dí ja zot tak kö zött, to váb -
bá a szel le mi, kul tu rá lis, tu do má nyos
élet kü lön bö ző szak te rü le tei kö zött. 

A bí rá ló bi zott ság ja vas la ta it fel kért
szak ér tők – lau dá to rok – tá maszt ják
alá, tény le ge sen szak mai ala pon, és
e szak mai meg erő sí tés után kap hat -
ja meg a díj ra ja va solt a Ma gyar
Örök ség Dí jat, és ke rül het be az
em lí tett vir tu á lis mú ze um ba. A Ma -

gyar Örök ség Díj Arany köny vei rög -
zí tik a tényt, a dí ja zott pe dig ok le ve -
let kap er ről.

A Ma gyar Örök ség Díj kö zel ne -
gyed szá za dos tör té ne te azt mu tat ja,
hogy a díj ala pí tói va la mi na gyon fon -
tos do log ra érez tek rá: a sok-sok
be ér ke ző ál lam pol gá ri ja vas lat, a
lau dá to rok szak mai mun ká ja, a díj -
ki osz tó ün nep sé gek han gu la ta, a díj
rang já nak, is mert sé gé nek és el is -
mert sé gé nek nö ve ke dé se iga zol ja
ezt.

Fon tos tény, hogy a díj ki zá ró lag
esz mei el is me rést je lent, nem jár
pénz ju ta lom mal. Ép pen ezért ta lá ló
Ab lon czy Lász ló nak, a Nem ze ti Szín -
ház volt igaz ga tó já nak meg fo gal ma -
zá sa, mi sze rint a Ma gyar Örök ség Díj
szel le mi be csü let rend nek te kint he tő.

A Ma gyar Örök ség Dí jat a Ma gyar
Örök ség és Eu ró pa Egye sü let gon -
doz za. A díj jal, a díj ki osz tó ün nep sé -
gek kel és ma gá nak az egye sü let nek a
mű köd te té sé vel kap cso la tos költ sé -
gek éven te kö zel há rom mil lió fo -
rin tot tesz nek ki. Az egye sü le ti tag -
dí jak ból, a ki adá sok hoz ké pest cse -
kély ala pít vá nyi tá mo ga tá sok ból ez az
összeg nem fe dez he tő, an nak el le né -
re sem, hogy a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia nem kér te rem bér le tet
(de a tech ni kai költ sé ge ket, a te rem
ta ka rí tá sát ter mé sze te sen nem tud -
ja vál lal ni), az ok le ve le ket Vin c ze
Lász ló pa pír me rí tő mes ter kez de tek -
től fog va té rí tés men te sen ké szí ti el,
és ter mé sze te sen az egye sü let ve ze -
tő sé ge és a bí rá ló bi zott ság tag jai is
tár sa dal mi mun ká ban vég zik fel ada -
ta i kat. Mind ez az el múlt hó na pok ban
odá ig ve ze tett, hogy ma gá nak a díj -
nak a lé te – vagy leg alább is fo lya ma -
tos sá ga – for gott ve szély ben.

A meg hú zott vész csen gő nek szá -
munk ra meg le pő, meg ha tó és fel eme -
lő ha tá sa lett: né hány hét alatt több
mint nyolc száz ezer fo rint tá mo ga tás
ér ke zett az egye sü let nek, jó té kony sá -
gi kon cert ből, ott el adott CD-ből,
egyé ni és cso por tos, in téz mé nyi ado -
má nyok ból. A Ma gyar Örök ség Díj
to váb bi lé te en nek a nagy tár sa dal mi
tá mo ga tott ság nak kö szön he tő en leg -
alább is egy elő re biz to sít va van. 

Mind ezért a tá mo ga tá sért a Ma -
gyar Örök ség és Eu ró pa Egye sü let ve -
ze tő sé ge és a Ma gyar Örök ség Díj bí -
rá ló bi zott sá ga ne vé ben kö szö ne tün -
ket fe jez zük ki min den ado má nyo zó -
nak, min den tá mo ga tónk nak. Ta -
lán nem túl zás, ha ki je lent jük, hogy
ilyen mér té kű se gí tő kész ség nek a
tet tek ben is je lent ke ző meg nyil vá nu -
lá sa a Ma gyar Örök ség Dí jon is túl -
mu ta tó je len tő sé gű, és azt a re ményt
él te ti, hogy a ma gyar ság nak, Ma gyar -
or szág nak nem csak múlt ja, örök sé -
ge van, ha nem jö vő je is.

Bu da pest, 2009. de cem ber 18.

A meg men tett
Ma gyar Örök ség Díj ról

Lel kes hí vei 1987-ben az zal a cél lal
ala pí tot ták meg Aj kán a Fe ke te Ist -
ván Iro dal mi Tár sa sá got, hogy ápol -
ják a mél tán nép sze rű író ter mé szet -
sze re tő ha gyo má nya it, véd jék iro dal -
mi örök sé gét. Mű kö dé sü ket iro dal -
mi pá lyá za tok és köny vek fém jel zik,
hi szen az iro dal mi ha gya ték sor sa úgy
for dít ha tó he lyes irány ba, ha el ső sor -
ban a mű vek éle tét hosszab bít ják
meg a gon do zó szel le mi utó dok. 

A hoz zám el ju tott el ső ki ad vá -
nyuk a Sze re tem a köny vet, és hi szek
ben ne cí met vi sel te. Egy sze rű ki vi te -
lű, ám rend kí vül mag vas gon do la to -
kat hor do zó ki ad vány volt, az öt éven -
ként meg hir de tett iro dal mi pá lyá za -
tok egyi ké nek díj nyer tes anya gát kö -
zöl te 1995-ben. Ki ad ták Fe ke te Ist ván
mű ve i nek bib li og rá fi á ját is, időn -
ként meg je le nő to váb bi köny ve ik ből
re mek hát tér iro dal mi so ro zat áll
össze az író mun kás sá gá ról és an nak
csa lá di, ba rá ti, ki adói, ol va sói vo nat -
ko zá sa i ról. 

* * *

Ke vés bé is mert, hogy az er dők, me -
zők ki tű nő is me rő je ver se ket is írt.
Ma gam is szí ves öröm mel kö zöl -
tem ezek ből né há nyat a Hal lali cí mű
va dá sza ti vers an to ló gi á ban (Ter ra -
Print, 1994). 1998 ka rá cso nyán
Arany má lin kó cím mel ad ták ki az író
hát ra ha gyott ver se it – kö zü lük egyet
ere de ti kéz írás sal – Csa bai Ti bor
gra fi ká i val és az iro dal mi ha gya té kot
oly lel ke sen gon do zó és fel dol go zó
Gás pár Já nos társ el nök el iga zí tó
utó sza vá val. 

A ver ses kö tet 047-es szá mú pél dá -
nya nem csak a ver sek mi att könyv -
tá ram fél tett kin cse, ha nem azért is,
mert pon to san ki vi lág lik be lő le az
iro dal mi ha gya ték sor sá nak moz ga -
tó ru gó ja, ahogy az utó szó el is me ri:
„Te kint het jük köl té szet nek is, de in -
kább csak az élet mű ré szé nek mer -
ném mi nő sí te ni, amely hez Fe ke te
Ist ván né Pil ler Edith szép sé ges gon -
dos sá ga, if jú Edith és ifj. Fe ke te Ist -
ván sze re te te en ge dett hoz zá nyúl ni.”

* * *

Az író öz ve gye, apá ca le á nya és új ság -
író fia ter mé sze tes kö te le zett sé gét
tel je sí tet te az zal, hogy az iro dal mi ha -
gya té kot olyan em be rek re bíz ta, akik
ér tő sze re tet tel bá bás kod nak fe let te.
Ki ál lí tá son mu tat ják be a tár gyi em -
lé ke ket, és könyv so ro zat ban ad ják ki
az író mű ve it, szel le mi ha gya té kát,
mind azo kat a hát tér ről be szá mo ló
em lé ke zé se ket, do ku men tu mo kat,
ame lyek hoz zá já rul nak az al ko tó em -
ber szel le mi nagy sá gá nak ápo lá sá hoz. 

Kö zös kö tet ben je lent meg Fe ke -
te Ist ván nap ló ja, a Ma gyar Szín ház -
ban Pá ger An tal fő sze rep lé sé vel be -
mu ta tott, Haj na lo dik cí mű drá má ja
és Fe ke te Ist ván né Ke ser ves évek cí -
mű vissza em lé ke zé se. Meg ta pasz -
tal hat ja az ol va só, hogy a nap ló já val
a leg őszin tébb az em ber, s ezek ből a
be jegy zé sek ből ren ge teg tény ki de rül
Fe ke te éle té ről, iro dal mi meg be -
csült sé gé ről, mun ká já nak ku lissza tit -
ka i ról. 

Le vél ha gya té ká ból és írá sa i ból
szem léz a 2000-ben meg je lent Tö re -
dé kek cí mű könyv. Ta káts Gyu la vi -
lá gí tott rá 1984-ben, ka pos vá ri em -
lék táb la-ava tó já ban: „Fe ke te Ist ván
ne vét az Aka dé mi ai Ki adó »A ma gyar
iro da lom tör té ne te 1919-től nap ja in -
kig« cí mű, ezer száz ol da las, spe nót -
zöld kö te te még csak meg sem em -
lí ti. A nem rég meg je lent új ki adá sa
sem. Ám de köny ve it ron gyos ra ol vas -

sák könyv tá ra ink ban a ma gyar ol va -
sók. If jak és fel nőt tek kö zött – a ki -
adá sok száz ez res pél dány szá ma in
túl – ol va sói itt hon és ha tá ra in kon túl
mil li ók.” Mű ve i nek pél dány szá ma i -
ról e könyv be ve ze tő írá sá ban ifj. Fe -
ke te Ist ván nyújt pon tos ada to kat. 

* * *

Ta káts Gyu la meg kér dez te: „Mi ért
hall gat ró la iro da lom tör té ne tünk és
kri ti kánk? Mi a tit ka és nyit ja a Fe -
ke te Ist ván-i mű si ke ré nek?” So ka -
ké val egye ző vé le mé nyem,
hogy Fe ke te nem tö rő dött
iga zán a kul tu rá lis mél tó -
sá gok kö rül va ló sün dör -
gés sel, csak tet te a dol gát,
al ko tott ké pes sé gei sze -
rint, és nem le het elég gé
hang sú lyoz nom: szív ből.
Ér ték rend je a ke resz tény
em ber pol gá ri ér ték rend -
je volt, a me ző gaz da sá gi
in té ző élet sze re te té ből
szü le tett föld sze re tet s
mind azon em be rek sze -
re te te, akik kap cso lat ban
áll tak az is te ni te rem tés ki -
egé szí té sé vel, akik hoz zá -
tet ték a ma guk ere jét a te -
rem tés foly ta tá sá hoz, élet -
ben tar tá sá hoz. 

„És még is nő a könyv si -
ker! Ezen is el gon dol koz -
hat nak Fe ke te Ist ván ol va sá sa kor
iro da lom tör té né sze ink. Igen, mert az
ő ha lott osz tály tár sai, cso dált öreg -
jei min dig el mé lyí tik köny ve i ben az
em be ri ér ze lem vi lá got: ba rát sá got,
sze re te tet, szel le met, em lé ke ket és az
éle tet…” – ál la pí tot ta meg Ta káts
Gyu la, aki ész re vet te Fe ke te írá sa i ban
a Krú dy é hoz mér he tő lí ra i sá got. Te -
hát mind azt, ami re a lé lek kel ér ző
nép fo gé kony, de az ideo lo gi kus kul -
túr po li ti ka fe nye ge tett sé gé ben vagy
ép pen a kul túr po li ti ku so kat szol ga -
i an, más szó val jel lem te le nül ki szol -
gá ló iro da lom tör té nész-kö rök ben
nem volt szo kás ész re ven ni. Ál lí tó la -
go san el avult esz méi még is ké pe sek
vol tak gyö ke ret eresz te ni s má ig ha -
to ló an meg ka pasz kod ni az em be ri el -
mé ben, lé lek ben, szív ben, mert hi -
szen on nét is ered tek, s a ké sőb bi ek -
ben sem bi zo nyul tak ide gen nek. 

Hor váth Ti bor pá lya elem zé sé ben
ki fej ti: „Épp a Fe ke te Ist ván ál tal kép -
vi selt ér té kek, a sze re tet és hu má -
num hi á nya ve ze tett oda, hogy az
em be ri élet le ér té ke lő dött, sőt az
em be ri ség pusz ta lé te is több ször
meg kér dő je le ző dött a szá zad fo -
lya mán.” 

* * *

Gon dol tuk vol na, hogy a mil li ók ál -
tal sze ret ve hab zsolt mű ve ket on tó al -
ko tó szak mai el fo gad ta tá sa kö rül
mi lyen aka dá lyok emel ked tek? Sze -
ren csé re a Fe ke te-mű vek nek si ke rült
le bír ni uk eze ket a gá ta kat, s cá fol ták
a po li ti ka lét jo go sult sá gát a fedd he -
tet le nül tisz ta és jó mű vé szet ér de mé -
nek el foj tá sá ra. 

Éle té nek sors elem zé se it tar tal -
maz za a Fe ke te Ist ván sor sai cí mű
könyv, újabb do ku men tu mo kat és le -
ve le ket kö zöl a Ked ves Ist ván bá tyám!
cí mű össze ál lí tás. A Gás pár Já nos (a
leg több tár sa sá gi ki ad ványt ő jegy zi,
1971 óta el évül he tet len ér de mek kel
ku tat ja és rend sze re zi Gi ay Fri gyes -
sel, mun ka tár sá val a Fe ke te-élet mű -
vet) szerkesztésében megjelent Fe ke -
te Ist ván aj kai ké pes köny ve az írói esz -
mé lő dés igen fon tos kor sza kát mu -
tat ja be, he lyi do ku men tu mok kal. 

Fe ke te Ist ván ki adat lan kéz ira ta i -
ból kö zöl vá lo ga tást a Ba lan gó és
egye bek cí mű kö tet. Kü lön le ges ér ték

a test vé re i vel foly ta tott le ve le zé sét
köz re adó két könyv: a Fe ke te Ist ván
és Ilo na… va la mint a Fe ke te An na és
Fe ke te Ka ta lin le ve lei cí mű.

Cso dá la to san össze tar tó csa lád
volt Fe ke té éké, s tá vol ba sza kadt
lány test vé re it és férjüket is át ha tot -
ta az író ro kon sze re te te és se gí té se.
Ilo na – aki si ke res sza kács köny vek
író ja volt, s egyik köny vé vel el ső dí -
jat is nyert a frank fur ti könyv vá sá ron
– Né met or szág ban igye ke zett köny -
vei kül föl di meg je len te té sé nél köz re -

mű köd ni; Ka ta lin és fér je, Sa ád Fe -
renc – aki ma ga is va dá sza ti író –,
An na és fér je, dr. Vert se Al bert rend -
sze res le ve le zést foly ta tott Fe ke te
Ist vá nék kal, s iro da lom mal kap cso -
la tos vagy ma gán ter mé sze tű ügyek -
ben ro ko ni szí ves ség gel köl csö nö sen
se gí tet ték egy mást. 

* * *

Leg utóbb, 2008-ban az Őszin te szó -
val cí mű, Ka lei dosz kóp Fe ke te Ist ván -
ról al cí mű könyv ér ke zett Fe ke te
Ist ván Iro dal mi Tár sa ság ki adói jel -
zés sel a bo rí tó ján Aj ká ról. A könyv
szer kesz tő je, Hor váth Ti bor az író la -
pok nak adott in ter jú i ból, ró la írt
cik kek ből szem léz. Töb bek kö zött he -
lyet ka pott ben ne Jó kai An ná nak a
göl lei új ra te me té sen el hang zott bú -
csúz ta tó nek ro lóg ja, Gi ay Fri gyes
ta nul má nya Fe ke te Ist ván aj kai éve -
i ről és ifj. Fe ke te Ist ván rend kí vül
meg ha tó jel lem raj za édes ap já ról, a
Ka rá cso nyi bo rí ték.

Az író meg cse le ked te éle té nek
het ven éve so rán, amit ké pes sé ge i nek
és le he tő sé ge i nek ha tá rai kö zött te -
he tett. Mű ve it a mai na pig je len tős
pél dány szám ban je len te tik meg, sze -
re pe el vi tat ha tat lan az if jú ság ter mé -
szet sze re tet re és ez ál tal tisz ta em ber -
ség re tör té nő ne ve lé sé ben. Írói ha -
gya té ká nak meg be csü lé se már az őt
kö ve tő nem ze dé kek fe le lős sé ge,
amely nek szép pél dá ja az aj kai il le tő -
sé gű, de or szá gos ki ter je dé sű Fe ke -
te Ist ván Iro dal mi Tár sa ság iro dal mi
ha gya ték gon do zó te vé keny sé ge.

Öröm ér te sül ni ró la, hogy az is -
mer te tett köny vek ki adá sá hoz se -
gít sé get nyúj tott a Veszp ré mi Nyom -
da Rt., a Ma gyar Or szág gyű lés, a
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz -
té ri u ma, a Pro Re no van da Cul t u ra
Hun ga riae Ala pít vány, a Nim fea Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let, a Kör nye -
zet vé del mi Alap cél elő irány zat 2002-
es köz cé lú ke re te, Aj ka Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Veszp rém Me gye Kul -
tú rá já ért Köz ala pít vány. Az élet mű
bi zo nyít ja, hogy ér de mes az ér de ké -
ben tör té nő össze fo gás ra, mert ez a
cél azo nos az ol va sók ér de ké vel is. 

A szerző közíró

Az iro dal mi ha gya ték sor sa
A Fe ke te Ist ván Iro dal mi Tár sa ság jótéteményei

Dr. Fe ke te György
a Ma gyar Örök ség Díj

alapítója, a bí rá ló -
bizott sá g al el nö ke,

szóvi vő je

Dr. Há mo ri Jó zsef
a Ma gyar Örök ség Díj
bí rá ló bizott ságának 

elnö ke

Dr. Schu lek Ágos ton
a Ma gyar Örök ség

és Eu ró pa E gye sü let
el nö ke

Magyar Örökség Díj-kiosztó ünnepségek
-ben

• . március ., szombat  óra
• . június ., szombat  óra
• . szeptember ., szombat  óra
• . december ., szombat  óra

A díjátadások helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia díszterme
(Budapest V., Roosevelt tér .).

g Zsi rai Lász ló

Fekete István vadászkutyájával



Ma gyar or szá gon ez idő tájt még
nem kap ha tó a Glo, az USA-ban
múlt év ok tó be ré ben de bü tált DVD-
ROM, amely – szlo gen je sze rint –
„for ra dal ma sít ja a bib lia ol va sást”. A
fo lya ma tos in ter net kap cso la tot is
igény lő és vá sár lói szá má ra a vi lág -
há ló ról is el ér he tő szá mí tó gé pes
prog ram lé nye gé ben egy in ter ak tív
kon kor dan cia. Be mu ta tó já nak is -
me re té ben egyet kell ér te nünk a
ke resz tény Zon der van Ki adó aján lá -
sá val: ez a lé leg zet el ál lí tó an lát vá nyos
mul ti mé di ás le mez iga zi al ter na tí vá -
ja le het a nyom ta tott Bib li á nak, hi -
szen „ol da la in” szin te meg ele ve ne dik
a Szent írás, nem utol só sor ban há -
rom ezer nél több nagy fel bon tá sú
fény kép, tu cat nyi tér kép és mint egy
há rom és fél órá nyi vi de o a nyag jó vol -
tá ból. Az Ó- és Új szö vet ség úgy -
szól ván min den ver sé ről egyet len
kat tin tás sal ugor ha tunk nem csu pán
más hi vat ko zott ige vers re, de akár
egy vo nat ko zó tér kép re vagy az idő -
vo nal ra (ti me tab le), avagy azon nal
ki gyűjt het jük egy adott szó cikk va -
la mennyi elő for du lá si he lyét (7500
szó cikk ről kü lön is mer te tő is ol vas -
ha tó). És az em lí tet tek csu pán alap -
funk ci ók a ten ge ren túl már is best sel -
ler ré lett ki ad vány le he tő sé gei kö zül,
me lyek egyi ke fél ezer nél több vir tu -
á lis tú rát kí nál a Szent föld re – pél -
dá nak oká ért a jé zu si élet út hely szí -
ne i nek „be já rá sá ra”… 

Nem ne héz fel is mer ni, mi lyen
fan tasz ti kus se gít sé get je lent het ez a
prog ram a Bib li át ta nul má nyo zók
szá má ra, hi szen egy-két – biz tos ta -
lá la tot ígé rő – kat tin tás még is csak ki -
sebb erő fe szí tés, mint a köny vek ben
va ló ide-oda la poz ga tás vagy egy

szent föl di za rán dok lat. Csak hát tá -
vo li szent he lyek fel ke re sé se sét je len -
tő, szláv ere de tű za rán dok lat sza vunk
ép pen ség gel erő fe szí tés re utal („fá rad -
sá gos ke gye le ti uta zás”)… 

Még ha tud juk is, hogy a Bár czi
Gé za és Or szágh Lász ló fő szer kesz -
tet te ér tel me ző szó tár sze rint a hit -
buz gal mi cél ból igyek vő za rán dok tu -
laj don kép pen „ka to li kus, gö rög ke le -
ti, mo ha me dán vagy más ke le ti val -
lást kö ve tő hí vő”, egy Iz ra el be re pí tő
tu ris ta utat va la hogy pro tes táns ként
is il lőbb nek tartunk za rán dok út nak
aposzt ro fál ni. 

De va jon za rán dok nak te kint he ti-e
ma gát az, aki (a ma már több nyi re
szin tén nem gya lo go san meg tett
egyé ni uta zás he lyett) szer ve zett tár -
sas uta zás ke re té ben in dul fel ke res ni
a bib li ai he lye ket? A szük sé ges anya -
gi ak elő te rem té sén túl igé nyel-e bár -
mi ne mű erő fe szí tést egy ké nyel mes
ho tel szo bá kat, pa zar el lá tást, lég -
kon di ci o nált au tó buszt, gon do san
össze ál lí tott prog ra mot és szak sze rű
ide gen ve ze tést kí ná ló za rán dok lat? A
leg fon to sabb hely szí nek – ál ta lá ban
– egyet len hét be sű rí tett meg te kin -
té sé hez per sze ilyen kor is szük sé gel -
te tik né mi fi zi kai több let erőn lét, ám
az út nak in du ló ta lán nem is sej ti,
hogy az iga zi (az az lel ki) erő fe szí tést
a csa ló dá sok so ro za tá nak el vi se lé se
igény li majd…

Fél re ér tés ne es sék, én ma gam
még nem ta lál koz tam olyan za rán -
dok kal, aki meg bán ta vol na, hogy Iz -
ra el be lá to ga tott. A cso por tos utak
részt ve vő i nek jó lé té re kü lö nös kép pen
is ügyel nek a há zi gaz dák, akik nem
is na gyon en ge dik, hogy he lyi (értsd:
zsi dó, il let ve pa lesz tin) ide gen ve ze -
tő nél kül bók lássza nak csa pa tos tul a
más val lá sú jö ve vé nyek. És egy hely -
is me ret tel iga zol tan (értsd: nya ká ban

füg gő iga zol vánnyal) ren del ke ző ve -
ze tő ön ma gá ban is biz to sí ték ar ra,
hogy cél irá nyo san ha lad junk, s ne té -
ve lyeg jünk az ígé ret – pa lesz tin
konk lá vék kal tar kí tott – föld jén. 

Bé ke idő ben ugyan is nem csak val -
lá si ün nep na po kon te lí tet tek a za rán -
dok utak, de a je len tő sebb bib li ai
hely szí nek re lé nye gé ben egész éven
át jel lem ző a reg gel től es tig tar tó
csúcs for ga lom. Ez bi zony ele ve csa -
ló dást okoz hat mind azok nak, aki ket
el ső sor ban va la mi fé le „Is ten-kö ze li -
ség-él mény” meg ta pasz ta lá sá nak re -
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Za rán dok ci pő be
g T. Pin tér Ká roly
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mé nye vonz Pa lesz ti ná ba. Lás suk
be: több száz zsi bon gó za rán dok
tár sa sá gá ban er re nem hogy a je ru zsá -
le mi Szent Sír-ba zi li ká ban, de még az
Olaj fák he gyén, az amúgy li ge tes
Ge cse má né-kert ben sincs sok esély.
Leg ke vés bé ta lán Jé zus ke reszt hor do -
zá sá nak út ján, a Via Do lo ro sán,
mely nek stá ci ói men tén ba zá ri ke res -
ke dők kel le tik por té ká i kat. 

Mond hat nánk, ma gá ra ves sen,
aki nem szá molt az zal, hogy bár a zsi -
dók temp lo ma 70-ben le rom bol ta -
tott, a ku fá rok a he lyü kön ma rad tak.

A do log azon ban nem ilyen egy sze -
rű: vég té re Jé zus Krisz tus sem áhí ta -
tos csend ben álldogálók sor fa la kö -
zött vonszolta magát a Kál vá ri á ra… 

Csa ló dá sok so ro za tá val ijeszt get -
tem fen tebb, ezek el ső szint je két ség -
kí vül a „za rán dok biz nisszel” va ló fo -
lya ma tos szem be sü lés. 

In kább csak ér de kes, mint sem ér -
dem le ges meg fi gye lés, hogy a szent -
föl di mi li ő ben mi lyen so kan érez nek
lel kük leg mé lyét érin tő te her té tel nek
olyan ap ró-csep rő ne ga tív él mé nye -
ket is, ame lyek a vi lág bár mely pont -
ján elő for dul hat nak (haj szál a le ves -
ben, go rom ba pin cér stb.). Szó ra
azért ér de me sít he tő ez még is, mert
hí ven jel zi az Iz ra el be tett utak sem -
mi más sal össze nem vet he tő kü lön -
le ges sé gét. Így az után alig ha két sé ges,
hogy – Glo Bib lia ide, vir tu á lis tú ra
oda – a Szent föld sze mé lyes fel ke re -
sé sé re a jö vő ben sem lan kad majd a
vágy. A Mek ká ba kö te les ség sze rű en
za rán dok ló mo ha me dá nok kal el len -
tét ben ne künk, ke resz té nyek nek sze -
ren csé re nem üdv kér dés e vágy va -
ló ra vál tá sa. Mi több, meg es het,
hogy üd vös sé günk re – az em lí tett fel -
fo ko zott vá ra ko zás mi att – a Szent -
föl dön le sel ke dik na gyobb ve szély…

Ar ra a kér dés re, hogy ki mit vár az
út tól, lát szó lag kü lön fé le vá lasz ad -
ha tó. Fé lő azon ban, hogy a vá la szok
„kö zös több szö rö se” teg nap, ma és
hol nap egy aránt ugyan az: a Szent -
föld re lá to ga tó leg több za rán dok
hely szí ni bi zo nyí té ko kat ke res. Csak -
hogy aki el fe le di, hogy üd vös sé günk
zá lo ga nem ilyen-olyan bi zo nyí ték,
ha nem a sze mé lyes hit, az vél he tő en
a Szent föl dön sem fog ja tud ni meg -
lát ni a fá(k)tól az er dőt… 

Nos, ami két ség te len tény: mi u tán
I. (Nagy) Kons tan tin ró mai csá szár el -
fo ga dott val lás sá tet te a ke resz tény -
sé get, az el ső za rán do kok már a 4.
szá zad tól kezd ve Jé zus „nyo má ba”
ered tek, sőt nyom ke re ső buz gal -
muk ban szá mos be azo no sí tott nak
vélt evan gé li u mi szín hely fö lé emel -

tek ká pol nát, il let ve temp lo mot. Az -
tán 640-ben jöt tek az arab hó dí tók,
és ha son ló in ten zi tá sú ke resz tény
épít ke zé si ver seny lé nye gé ben csak a
19. szá zad tól in dul ha tott. Má ra azon -
ban lé nye gé ben már min den Bib li á -
ban em lí tett hely színt va la mely ke -
resz tény fe le ke zet temp lo ma – fe dez.

Hi á ba sze ret nénk a ma ga érin tet -
len sé gé ben, „ere de ti sé gé ben” lát ni
a bet le he mi bar lan got, a szent sírt
vagy épp Jé zus szí ne vál to zá sá nak
he gyét, ezek elé-fö lé itt is, ott is
temp lom tor nyo sul. Rá adá sul az új -
ko ri tu do mány jó vol tá ból ma már
szá mos hely szín ről va ló szí nű sít he tő,
hogy nem is ott van, ahol a temp lom
jel zi, ha nem – mond juk ahol ma
egy da to lya ül tet vény ter pesz ke dik. A
nem fel tét le nül val lá sos ide gen ve ze -
tők – megint csak a leg újabb ku ta tá -
si ered mé nyek re hi vat koz va – oly kor
ma guk nak a Bib li á ban rög zí tett ese -
mé nyek nek a meg tör tén tét, idő pont -
ját vagy le zaj lá sá nak mód ját is meg -
kér dő je le zik. Et től még bő ség gel ta -
lál ha tunk per sze el vi tat ha tat lan bib -
li kus em lék he lye ket, a „lé lek ben fá -
radt” za rán do kon azon ban könnyen
úr rá le het a csa ló dott ság. Pe dig,
hogy Gyür ki Lász ló nagy sze rű úti ka -
la u zá ból (A Bib lia föld jén, Szent
Gel lért Ki adó, 1990) idéz zük a szent -
atyá kat: „A Szent föld az »ötö dik
evan gé li um«: ma ga is a Meg vál tó ról
be szél ne künk, át ad ja és ért he tőb bé
te szi az öröm hírt szá munk ra. Az
evan gé li um szö ve ge itt han go sab -
ban hal lat szik, és utat ta lál a lé lek -
hez.” Így igaz, ám eh hez nyi tott szív,
hal ló fül és lá tó szem szük sé gel te tik.
Egyet len szó val: hit.

Tár sas za rán dok la ton na gyon nem
mind egy, hogy kik a tár sak, hogy mi -
lyen lel ki sé gű kö zös ség gel sze gő dünk
Jé zus nyo má ba. A ke resz tény cso port
tag ja ként meg ta pasz talt szent föl di
él mé nyek is mer te té sé re la punk egy ké -
sőb bi szá má ban még vissza té rünk.
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en a Szent föl dön

„Az Ige test té lett…”
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont (ÖTK) evan gé li u mi lel -
kü let tel ter ve zi foly tat ni za rán -
dok la ta it . Ezek so rán a cso por -
tok fel ke re sik azo kat a tör té nel -
mi, bib li ai he lye ket, ahol Jé zus
„kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő
di cső sé gét” (Jn 1,14).

A szent föl di (iz ra e li) lá to ga tá -
sok jö vő évi két idő pont ja: 2010.
ta va szán áp ri lis 29. és má jus 6., va la mint ősszel ok tó ber 7. és 14. kö zött.

Lá to ga tá sa ink jö vő re is – ahogy már húsz éve min dig – teo ló gi ai-bib -
li ai is me re te ket is át ad nak, hogy a részt ve vők meg erő söd je nek ke resz -
tény hi tük ben, és át él jék a fe le ke ze tek kö zöt ti kü lönb sé ge ket át hi da ló test -
vé ri-lel ki kö zös ség aján dé ka it.

Az ÖTK vár ja az elő jegy zé se ket, il let ve a tá jé ko zó dó kér dé se ket, ame -
lyek a le he tő leg ked ve zőbb árak ki ala kí tá sá hoz nyúj ta nak se gít sé get. Az
ÖTK el ér he tő sé gei: 1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790,
e-mail: oku me nik@fre e start.hu. Gi me si Zsu zsa lel kész el ér he tő sé gei: tel.:
70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu.

Az ÖTK 2010 őszén, vár ha tó an ok tó ber ben – kel lő je lent ke zés ese -
tén – Szí ri á ba is sze ret ne lá to ga tást szer vez ni a da masz ku szi út ról szó -
ló bib li ai le írás (Ap Csel 9,1–9) alap ján. Sze re tet tel vár ja az ez zel kap cso -
la tos ér dek lő dést is.

H I R D E T É S

Fel vé te le ink az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont szer ve zé sé ben 2009. ok -
tó ber 16–23. kö zött zaj lott szent föl di za rán dok la ton ké szül tek.

1 Be me rít ke ző és (új ra)ke resz tel ke dő ke resz té nyek Jar de nit ben, a Jé -
zus meg ke resz te lé sé re em lé kez te tő pont nál, ott, ahol a Jor dán vi ze
ki fo lyik a Ge ne zá re ti-tó ból. (Sok kal va ló szí nűbb azon ban, hogy Ke -
resz te lő Já nos a fo lyó nak azon a távolabbi sza ka szán ke resz telt, amely
ma ha tó sá gi lag el zárt te rü let.)

2 Sikeres el csen de se dési kísérlet a Bol dog mon dá sok he gyén 
3 Ha jó ba szál lás a Ge ne zá re ti-ta von
4 Za rán dok-csúcs for ga lom Tabg há ban, a cso dás hal fo gás em lé két hir -

de tő temp lom kert jé ben
5 Jé zus vá ro sa – Ka per na um rom jai kö zött
6 Hát tér ben Bet le hem vá ros fé nyei a „pász to rok me ze jé ről”. Ké pek a

kép ben: ma gyar za rán do kok egy be gyűj té se a Szü le tés ba zi li ká ja előtt
– a csil lag a Meg vál tó szü le té sé nek „pon tos he lyét” jel zi – bet le he -
mi bet le hem a pász to rok me ze jén lé vő bar lan gok egyi ké ben

7 Pa lesz tin te rü let – iz ra e li ál lam pol gá rok nak át jár ni ti los
8 Je ru zsá lem óvá ro sá nak lát ké pe az Olaj fák he gyé ről
9 Fel irat a Damaszkuszi kapu közelében, a Jézus alternatív temetkezési

helyeként számon tartott ker ti sír be já ra tá n: „Ő nincs itt, mert fel -
tá ma dott”

10 A Szent Sír-ba zi li kában
11 Meg fi gye lés alatt
12 A Szent Sír-ba zi li ka ro tun dá ja (Je ru zsá lem )

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy legközelebbi EvÉlet-estünkön,
február 4-én 18 órától T. Pintér Károly főszerkesztő tart vetített képes
előadást szentföldi élményeiről a Fehér Páva zarándokszálló
éttermének pince helyiségében (1091 Bu da pest, Üllői út 7.).
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„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai.” (Róm 8,14)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni el ső hé ten
az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi Is ten
di cső sé gét hir de tik, mely Jé zus Krisz -
tus ban lát ha tó. „Az Ige test té lett,
kö zöt tünk élt, és lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött jé nek di cső sé -
gét.” (Jn 1,14; LK) Urunk meg ke resz te lé se kor meg nyil vá nult a Szent há rom ság
di cső sé ge: „Jé zus azon nal ki jött a víz ből, és íme, meg nyílt a menny, és lát ta, hogy
Is ten Lel ke őreá száll. És hang hal lat szott a menny ből:»Ez az én sze re tett Fi am,
aki ben gyö nyör kö döm.«” (Mt 3,16–17) Az óta Is ten gyer me kei Jé zus ra hall gat -
nak, és en ged nek Pál e ké ré sé nek is: „…okos is ten tisz te let ként szán já tok oda tes -
te te ket élő és szent ál do za tul, amely tet szik az Is ten nek.” (Róm 12,1) Cse lek szik
az ő aka ra tát, a ne kik ada tott kü lön bö ző ke gyel mi aján dé kok éssze rű fel hasz -
ná lá sá val. „Uj jong ja tok az Úr előtt az egész föl dön! Szol gál ja tok az Úr nak ör -
ven de zés sel! Vi ga doz va já rul ja tok szí ne elé!” (GyLK 739,1) A po gány Kor né li -
usz há zá ban Pé ter Jé zus ról pré di kált, s eköz ben „le szállt a Szent lé lek mind azok -
ra, akik hall gat ták az igét”. A hit hal lás ból szü le tik Is ten élő igé je ál tal, s mert
ná la nincs sze mély vá lo ga tás, Pé ter „úgy ren del ke zett, hogy ke resz tel ked je nek meg
a Jé zus Krisz tus ne vé ben” (Ap Csel 10,44.48). Pál a vá lasz tott nép pusz tai ván -
dor lá sá ra em lé kez tet: „…atyá ink … mind nyá jan a ten ge ren men tek át, és mind -
nyá jan meg ke resz tel ked tek Mó zes re a fel hő ben és a ten ger ben” (1Kor 10,1.2). Ez
a Vö rös-ten ge ren tör té nő át ke lés meg is mét lő dött a hon fog la lás kor: „Az Úr szö -
vet ség lá dá ját vi vő pa pok ott áll tak szi lár dan a Jor dán szá raz med ré ben. Egész
Iz rá el át kelt…” (Józs 3,17) Pál, a po gá nyok apos to la Is ten tit kát, Krisz tust hir -
de ti, hogy az Úr Is ten gyer me ke it tév ta nok meg ne té vesszék: „Mi vel te hát már
el fo gad tá tok Krisz tus Jé zust, az Urat, él je tek is őben ne.” (Kol 2,6) Az „egy-ügyű”
ki csi nyek is le het nek pél dá ink eb ben, mert Urunk sze rint „aki nem úgy fo gad -
ja az Is ten or szá gát, mint egy kis gyer mek, sem mi kép pen sem megy be ab ba” (Mk
10,15). Is ten gyer me ke i nek tud ni uk kell, hogy az ál ta luk el fo ga dott evan gé li um
nyílt ál lás fog la lás ra s dön tés re kész te ti hall ga tó it: vagy en ge del mes ked nek Is -
ten sza vá nak, vagy el uta sít ják. „Mert mos tan tól fog va öten lesz nek egy csa lád -
ban, akik meg ha son lot tak, há rom ket tő vel, és ket tő há rom mal.” (Lk 12,52) Is ten
gyer me kei „be szé lő vi szony ban” van nak mennyei Aty juk kal, de Urunk ar ra ta -
nít, hogy tö mö ren és ti tok ban imád koz zunk hoz zá, „mert tud ja a ti Atyá tok,
mi re van szük sé ge tek, mi előtt még kér né tek tő le” (Mt 6,8). Út ra va lón kat Lu ther
összeg zi: „Aki ben Krisz tus-hit van, an nak szí vé ben a Szent lé lek vi gasz ta lást s
erős gyer me ki bi zo dal mat te remt. A ke gye lem nek s imád ság nak Lel ke ar ról biz -
to sít, hogy Is ten gyer me kei va gyunk, s szí vün ket szív be li kö nyör gés re kész te -
ti.” Az Úr tól ta nult imád ság ban a hét ké rés mel lett a meg szó lí tás és a di cső í tés
is egy for mán fon tos! „Mi Atyánk, ki vagy mennyek ben (…) Imád sá gunk meg -
hall ga tod. / Di cső ség itt és oda fenn / Né ked, jó Is te nünk! Ámen.” (EÉ 72,1.9) 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

– Tud itt va la ki szé pen ír ni? – vág -
ta ki a kör let aj ta ját az őr mes ter egy
fa gyos feb ru á ri es tén.

Mint né hány na pos újonc sor ka -
to na pró bál tam meg húz ni ma gam a
har minc öt szé pen meg ve tett eme le -
tes vas ágy ár nyé ká ban, mi köz ben
sur ra nó tár sa im KISZ-tag gyű lés re
men tek. A be vo nu lás nap já nak dél -
után ján ugyan is egy ké pes la pot ad -
tak elénk, amely re a „Ta tá ra ke rül tem,
jól va gyok, cí mem…” szö ve get kel lett
ír ni. Ez  után kö vet ke zett a KISZ-be
va ló kö te le ző be lé pés, ame lyet szí ve -
sen „vál lal tak” az újon cok, hi szen a
gya ko ri tag gyű lé sek ide jén leg alább
nem eg ze cí roz tat ták őket. Mi vel én
a teo ló gi á ra ké szül tem, el som for -
dál tam a KISZ-tit kár előtt. Nem
lép tem be, vál lal va az eset le ges kö vet -
kez mé nye ket. Úgy érez tem, ez meg -
al ku vás lett vol na ré szem ről…

Szó val – egye dül lé vén a kör let ben
– sze ré nyen meg szó lal tam a fél ho -
mály ban: 

– Én tu dok ír ni! 
Ér de kes mó don az őr mes ter nem

kér dez te, hogy mit ke re sek itt egye dül,
hol van nak a töb bi ek, ha nem ma gá val
vitt. És én ír tam, má sol tam ne ki – tol -
lal, kéz írás sal. A Ká dár-kor szak vé ge
fe lé, 1986-ban vol tunk, szá mí tó gé -
pek ről ek kor tájt be szél ni is utó pi á nak
tűnt. Az ol vas ha tó kéz írás nak még
nagy be csü le te volt. És et től kezd ve ez
az őr mes ter min dig ki men tett a „ko -
pa szok” kö te le ző prog ram ja i ról. 

A be vo nu lás utá ni hó nap ban – ko -
moly vá lo ga tás után – egy szer csak
azt vet tem ész re, hogy a hír adó ez red
pa rancs no ká nak ír no ká vá vá lasz tot -

tak. Más fél éven át a párt tit kár iro -
dá já ban dol goz tam, ta nul tam, itt
„nőt tem fel”, akár csak Mó zes a fá raó
ud va rá ban, eb ből a po zí ci ó ból fel vé -
te liz tem – egy sza bad ság ide je alatt
– a teo ló gi á ra. 

Ha mar ti ze des sé lép tet tek elő, hi -
szen a pa rancs nok nak, egy al ez re des -
nek még sem le he tett egy sze rű hon -
véd az ír no ka (tit ká ra). A toll lett a
fegy ve rem. Et től kezd ve igye kez tem
köz ben jár ni a tár sa i mért, pél dá ul
azért, hogy ha za me hes se nek, vagy
hogy eset le ges vét ke i kért ki sebb
bün te tést kap ja nak. Jó so rom volt,
még sem iri gyelt sen ki, vi szont érez -
tem a töb bi ek meg be csü lé sét.

– Tud itt va la ki szé pen ír ni? – kér -
dez te egy né ni előt tem, ami kor ka rá -
csony előtt egy győ ri nyom da pénz -
tá rá nál áll tam sor ban. A ne vé ben
cso dá la tos írást sej te tő cég fő nö ke
pró bál ta el ma gya ráz ni ne ki, hogy
ka rá cso nyi üd vöz lő lap ja nem fér be -
le a nyom ta tó juk ba. 

– De én nem nyom ta tás ról be szé -
lek, ha nem kéz írás ról! Va la ha szé pen
ír tam, de már re meg a ke zem – pró -
bál ta le egy sze rű sí te ni a dol got a né -
ni. A fő nök szét tár ta kar ját, és csó -
vál ta fe jét. Saj nos eb ben nem tud nak
se gí te ni. A mun ka tár sak pro fik a
szö veg szer kesz tés ben, de ol vas ha tó -
an egyik sem tud ír ni. Ál lí tó lag a fe -
le sé ge egy szer meg pró bál ta, de ku -
dar cot val lott. Saj nál ja…

– Én tu dok ír ni! – szó lal tam meg.
Min den szem rám sze ge ző dött, mint -
ha va la mi cso dá la tos ké pes ség bir to -
ká ban len nék, amely ke ve sek nek ada -
tik meg. – Szí ve sen meg írom a ka rá -
cso nyi jó kí ván sá gát an nak, akit sze ret.

– Meg fi ze tem! – há lál ko dott a né -
ni. Kér tem, más nap jöj jön be a püs pö -

ki hi va tal ba, ad dig ra meg írom ne ki azt
az öt mon da tot. Mert iga zán szé pen
töl tő tol lal le het ír ni. Kis is ko lás ko runk -
ban mi még így ta nul tunk, és az óta éle -
tem min den kor sza ká ban volt töl tő tol -
lam. De ne higgye, hogy ezért el fo ga -
dok bár mit is. Meg írom ne ki, csak
azért, hogy örö met sze rez zek én is, ő
is. Ha mar ki de rült, a né ni evan gé li kus.

Más nap el jött, és na gyon há lás volt
két per ces mun ká mért. Ami kor meg -
lát ta a mű ve met, ígért ne kem va la -
mit: vissza jön még. És ka rá csony
előtt né hány nap pal va ló ban meg je -
lent egy ap ró kis aján dék cso mag gal,
ben ne két pa ti nás töl tő tol lal, mel let -
te egy írás sal, amely mint egy iga zo -
lá sa an nak, mi lyen esz mei ér té kük
van ezek nek a tol lak nak. El mond ta,
hogy so ká ig Bécs ben dol go zott a
Szov jet unió ENSZ-nagy kö ve té nek
öz ve gyé nél. És a dip lo ma ta fe le sé ge
ezt a két tol lat aján dé koz ta ne ki az -
zal, hogy fér je – Lu rie úr – az 1960-
as évek ben ezek kel a tol lak kal ír ta alá
a do ku men tu mo kat. Úgy ér zi, hogy
ez után ná lam lesz nek ezek a leg mél -
tóbb he lyen…

Ezt nem le he tett vissza uta sí ta ni.
Nem aka rok ide gen tol lak kal di cse -
ked ni, csak há lát ad ni, hogy én még a
di gi tá lis kor szak előtt ne vel ked tem, és
meg ta nul tam ír ni. Er ről szól az éle tem. 

De min de nek előtt azért adok há lát,
hogy ért he tem az Írást, kü lö nö sen
azo kat a ré sze it, ame lyek a se gít ség -
re szo ru ló fe le ba rát sze re te té ről szól -
nak és ar ról, hogy a se gít ség nem kor -
lá to zód hat a ka rá csony ün ne pé re.

A szerző lelkész-újságíró, a Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület püspöki
titkára

Há la az írá sért és az Írá sért

Zaj ban, az egy más sal ver sen gő hí rek
és az ér tel met ká bí tó mé dia hang za -
va rá ban dol go zunk. Mo bil te le fo nok
csen gé se jel zi a be jö vő hí vá so kat és
üze ne te ket. A szá mí tó gé pek hang -
adás sal ad ják tud tunk ra az új e-mai -
lek ér ke zé sét. Mp3 le ját szók és iPo -
dok játsszák ked venc me ló di á in kat.
A te le ví zi ó ból és a rá di ó ból nem csak
zene har sog, de sza ka dat lan szó ára -
dat is. Az em be ri ség tör té nel me so -
rán még so ha nem be szél tek ilyen so -
kat a ke vés ről.

Ab ban a cso port ban, ahol üz le ti
kom mu ni ká ci ót ta ní tot tam, ar ról be -
szél get tünk, mi lyen kü lön bö ző za jok
aka dá lyoz zák a ha tá sos kom mu ni ká -
ci ót az egyé ni, il let ve cso por tos be -
szél ge té sek köz ben. Szi ré nák hang ja,
a for ga lom és az épít ke zé sek za ja te -
rel he ti el a fi gyel mün ket. Még egy nyi -
kor gó szék is meg za var hat ja a sza vak
és gon do la tok fo lya mát a tár gya ló ban.

Van nak azon ban más faj ta „za jok”
is, me lyek ne ga tív mó don hat nak
mun ka vég zé sünk re. Fé lel mek és ag -
go dal mak pró bál ják el fog lal ni más
gon do la tok he lyét. A stressz, a mun -
ka ál tal ránk ne he ze dő nyo más el ho -
má lyo sít hat ja az újí tó gon dol ko dást.
A fél té keny ség, ha rag, ke se rű ség és
irigy ség olyan „han go kat” te remt
ben nünk, me lyek gá tol ják, hogy a tő -
lünk tel he tő leg job bat gon dol juk ki
és va ló sít suk meg.

Bár időn ként úgy érez zük, el -
áraszt ben nün ket a kül ső és bel ső
lár ma, ugyan ak kor hoz zá is szok -
tunk. Egy csen des szo bá ba lép ve az
a kí sér té sünk, hogy ta lál junk va la -
mit – bár mit, ami el űz he ti a csen -
det. Bár a zaj za va ró, de már ré gen
el fe lej tet tük ér té kel ni az éle tet za jok
nél kül. A csend és a nyu ga lom már

nem olyan élet mi nő ség, amely re
vá gya ko zunk.

Ez saj ná la tos do log, ugyan is a
nyu ga lom ban, a csend ben le he tünk
a leg kre a tí vab bak. A gon do la tok
ilyen kor szü let het nek meg, ér het nek,
for má lód hat nak, egye sül het nek.
Ilyen kor vá laszt hat juk szét a fon to -

sat és a lé nyeg te lent, kü lö nít het jük el
a ne mes dol go kat a föl di ek től. A
Bib lia be szél olyan ér ték ről, ame lyet
a min ket kö rül ve vő lár má tól va ló tu -
da tos fél re vo nu lás ban él he tünk meg,
ami kor le he tő sé günk van gon dol kod -
ni, el mé lyül ni, el mél ked ni, és fel -
tölt het jük lel ki-szel le mi tá ra in kat.

Ki ke rül ve a zaj ból ké pe sek le -
szünk át gon dol ni a fon tos sá gi sor ren -
det. Mi cél ból va gyunk itt? Mi ért
tesszük azt, amit te szünk? Ezek iga -
zán őszin te kér dé sek, me lyek bel ső
mo ti vá ci ón kat vizs gál va me rül nek fel;
de a min den na pok zűr za va rá ban
rit kán gon dol juk át és vá la szol juk
meg őket he lye sen. „Csen de sed je tek
el, és tud já tok meg, hogy én va gyok az
Is ten!” (Zsolt 46,11)

A za jok ke rü lé se le he tő sé get te -
remt az is te ni böl cses ség be fo ga dá -
sá ra. Ami kor út mu ta tást vagy meg -
ol dást ke re sünk ne héz prob lé mák ra,

nincs jobb for rá sa a leg szük sé ge -
sebb böl cses ség nek, mint Is ten. „Légy
csend ben, és várj az Úr ra! Re mény -
kedj az Úr ban, ma radj az ő út ján!”
(Zsolt 37,7.34)

A csend ben el mél ked he tünk azon,
mi is ve zet el a si ker hez. A ter ve ző
Mes ter, Is ten meg al kot ta az élet és a

mun ka alap el ve it, me lyek év szá za do -
kon át bi zo nyí tot ták lét jo go sult sá gu -
kat. Új ra és új ra át kell gon do lunk eze -
ket! „Ne hagyd ab ba en nek a tör vény -
könyv nek az ol va sá sát, ha nem ta nul -
má nyozd éj jel-nap pal, őrizd meg, és
tartsd meg mind azt, ami eb ben meg
van ír va. Ak kor si ker rel jársz uta don
és bol do gulsz.” (Józs 1,8)

Ki ke rül ve a zaj ból át gon dol hat juk,
meg szi lár dít hat juk ki ala kí tott ál lás -
pon tun kat. Va ló szí nű leg sok fel ső ve -
ze tőt óvott vol na meg eti kát lan és
bot rá nyos dön té sek től, ha időt sza -
kí tot tak vol na a fél re vo nu lás hoz, és
át gon dol ták vol na cse le ke de te ik ha -
tá sa it, mér le gel ték vol na dön té se ik
kö vet kez mé nye it. „Vir rassza tok, és
imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es -
se tek: a lé lek ugyan kész, de a test erő -
te len.” (Mt 26,41)

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

Zár juk ki a zavaró za jo kat!

…de nem si ke rült. Mert ép pen ak kor
min dig más ra kel lett fi gyel nem. Elő ször
ar ra, hogy el ne es sek. Pont ab ban a pil -
la nat ban, ami kor érez het tem vol na azt
a fény su ga rat. Per sze, még is el es tem.

Az tán a ba rá tok rán gat tak fél re,
majd a sok ta nu lás va kí tott meg.
Min dig érez tem, hogy kel le ne ne kem
az a pil lan tás, de va la ho gyan, ak kor
és ott, so sem jött össze. Az tán a hi va -
tás tar tott fog va, az is ko lá ért, a rám
bí zott sok gye re kért ag gó dó, ál mat la -
nul töl tött éj sza kák gyöt rel me.

Ma gya rá zat min dig akadt, de ezek
egy re gyar lób bak let tek. Las san már
ma gam se hit tem, hogy iga zi oka
van a meg hát rá lás nak. Ak kor rá döb -
ben tem, hogy fél tem tő led, te kin te ted -
től, és hagy tam so dor ni ma ga mat a
ki ma gya ráz ko dá sok ké tes tisz ta sá gú
ára da tá ban.

In té sem re száz szor zen gett a „Halld
a mennyei hal le lu ját…”, de le het, hogy
én ma gam is sü ket vol tam hoz zá.

Az tán ta pasz tal nom kel lett, hogy
csak le haj tott fej jel, a já szol ba te kint -

ve kap ha tom meg él te tő fé nye det.
De a ko nok nyak és büsz ke fej ne he -
zen néz le fe lé, még ha ké sőbb meg is
bán ja. Mi re ezt vé giggon dol tam,
olyan kor min dig ké ső volt már, el múlt
a ka rá csony, já szol se hol…

És cso da tör tént. Te ke res tél meg en -
gem. Nem a sze mem be, a szí vem be vi -
lá gí tot tál. Meg mu tat tad, hogy a já szol
min dig itt van, min dig rád néz he tek,
és min dig érez he tem él te tő fény su ga -
ra dat, mert ál lan dó an itt vagy. És ez
egy ál ta lán nem al ka lom, nem rá -
érős idő kér dé se, mert ve led min den
perc ben le het be szél get ni, jó ve led
be szél get ni, sőt kell ve led be szél get ni.

Ta lán más nak egy sze rű a tör té net,
csu pán hagy tad, hogy meg ta lál ja lak.

Jó, hogy ezt el mond hat tam ne ked,
meg hall gat tál, és ezt a pár sort le írat -
tad ve lem. Ka rá csony el múl tá val is
kö szö nöm. 

Ta lán annyi ra már nem is kell fél -
nem tő led.

g Dr. Sch rott Gé za
kar nagy (Kőszeg)

Meg pró bál tam a sze med be néz ni…

Újabb ar chív hang fel vé te lek je len tek meg!

Sré ter Fe renc: Jöj je tek hoz zám!
„A hit hal lás ból van…” 5.

Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont leg újabb ki -
ad vá nya Sré ter Fe renc (1894–1988) evan gé li kus,
majd sza bad egy há zi lel kész nek, evan gé li zá -
tor nak, az Evan gé li kus Test vér gyü le ke zet ala -
pí tó já nak ti zen öt ige hir de té sét tar tal maz za CD-n. Csak mp3 for má tum
le ját szá sá ra al kal mas ké szü lék kel hall gat ha tó meg. Ára: 1200 forint.

Meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén: 1164 Bu da -
pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057 (mun ka na po kon 8 és 13
óra kö zött). E-mail: ev mis@lu the ran.hu.

To váb bi irat misszi ós, evan gé li zá ci ós és rá dió misszi ós anya ga ink ról hon -
la pun kon tá jé ko zód hat: http://misszio.lu the ran.hu.
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A Pax Hun ga ri ca a ke resz tény is ko -
lák, ne ve lé si in téz mé nyek di ák szö -
vet sé ge i nek ko or di ná ló tes tü le te,
ame lyet húsz év vel ez előtt Ta kács
Nán dor me gyés püs pök ja vas la tá -
ra a volt szer ze te si is ko lák öreg di -
ák ja i ból szer ve ző dő egye sü le tek
hoz tak lét re. 

In du lás kor, 1990 ja nu ár já ban mint
a „Szer ze tes ren di Di ák szö vet sé gek
Ta nács ko zó Tes tü le te” (SZDTT) az
ál la mo sí tás kor meg szün te tett egy -
há zi is ko lák új ra in dí tá sá hoz kí vánt
a ka to li kus egy ház nak se gít sé get
nyúj ta ni. Kez det ben a hit tu do má nyi
aka dé mia épü le té ben Vár sze gi Aszt -
rik püs pök adott se gít sé get az össze -
jö ve te lek meg tar tá sá hoz. Eze ken
el ső sor ban az ál la mo sí tás után meg -
ma radt egy há zi is ko lák volt di ák jai
vet tek részt, ne ve ze te sen a ben cé sek,
a fe ren ce sek, a pi a ris ták és a sze gény
is ko la nő vé rek volt nö ven dé kei. Ha -
ma ro san, 1990 szep tem be ré ben el -
ha tá roz ták, hogy az ered mé nye -
sebb te vé keny ség ér de ké ben hi va ta -
los, be jegy zett szö vet ség gé ala kul -
nak.

Eh hez a kez de mé nye zés hez szá -
mos új és új ra in du ló is ko lai öreg di -
ák-egye sü let csat la ko zott, majd az
öku me né szel le mé ben bő vült a kör
azo nos ne ve lé si el ve ket val ló evan -
gé li kus és re for má tus öreg di ák-
szer ve ze tek tag sá gá val. Ma ti zen ki -
lenc di ák szö vet ség és öreg di ák-
egye sü let a tag ja az öku me ni kus Pax
Hun ga ri ca Di ák szer ve ze tek Szö -
vet sé gé nek.

A szö vet ség fel ada ta it és mű kö dé -
si cél ja it az alap sza bály fog lal ja egy -
be, amely ar ra buz dít ja tag ja it, hogy
az is ko lák ban meg szer zett tu dás ka -
ma toz ta tá sa mel lett meg tart sák éle -
tük so rán azo kat a ne ve lé si, er köl csi
el ve ket, ame lye ket is ko lá ik kép vi -
sel tek, s me lye ket ők ta ná ra ik tól,
ne ve lő ik től a di ák évek alatt el sa já tít -
hat tak. Te vé keny sé gük nek ré sze idős
és be teg ta ná ra ik és di ák tár sa ik tá mo -
ga tá sa, a ta ná rok em lé ké nek és az is -
ko lai ha gyo má nyok nak az ápo lá sa, a
je len le gi ta nu ló if jú ság mun ká já nak
se gí té se, pá lyá za tok, ta nul má nyi ver -
se nyek le bo nyo lí tá sa.

Ez zel a prog ram mal le he tő ség
nyí lik az egy há zi fenn tar tá sú is ko -
lák mű kö dé sé nek se gí té sé re anya gi
és szel le mi té ren egy aránt. Az utób -
bi évek ben az egy há zi fenn tar tá sú
is ko lák tá mo ga tá sá nak szük sé ges sé -
ge egy re in kább elő tér be ke rült.
Az öreg di á kok leg in kább kap cso la -
ti tő ké jük ren del ke zés re bo csá tá sá -
val se gít he tik elő a fo lya ma tos fej -
lő dést.

Emel lett az egyes di ák szö vet sé gek
ön ál ló prog ram ja i nak ko or di ná lá sát
is vég zi a Pax Hun ga ri ca, hogy ez zel
a kö zös gon dol ko dást és bi zal mat
erő sít se a tár sa da lom kü lön bö ző ré -
te ge i ben. Min den év no vem be ré -
ben a volt fe ren ces di á kok szer ve zé -
sé ben öku me ni kus ke ret ben em lé -
kez nek meg el hunyt ta ná ra ik ról és di -
ák tár sa ik ról. A Ka to li kus Is ko lák
Öreg di ák ja i nak Eu ró pai Egye sü le -
té vel (UNA EC) a köz vet len kap cso -
la tot 2007-ben újí tot ták meg, ami kor
egy kép vi se lő jük részt vett a negy ve -
ne dik éves ju bi le u mi köz gyű lé sen. A
tag ság fo lya ma tos sá gát egy nyu ga ti
emig rá ci ó ban élő volt Sac re Coeur-
di ák biz to sí tot ta.

2009-ben meg újult a Pax Hun ga -
ri ca ve ze tő sé ge, amely re ményt ad
a di ák szö vet sé gek mun ká já nak
hang sú lyo zott be mu ta tá sá ra. Az új
ve ze tő ség kép vi sel tet ni sze ret né
ma gát a tag egye sü le tek köz gyű lé se -
in, ün ne pi ren dez vé nye in, ez zel is
elő se gít ve az együt tes gon dol ko -
dást és a ren dez vé nyek ha té kony sá -
gát, si ke rét. 

Rend sze re sen és egy sé ge sen részt
vesz a szer ve zet a nem ze ti ha gyo -
má nya in kat ápo ló ren dez vé nye ken
(Csík som lyó, Szent Ist ván-na pi
kör me net, Szent Lász ló-em lék nap
stb.).

Meg hí vás nak ele get té ve az új ra -
kez dés el ső ne gyed évé ben a ve ze tő -
ség egy-egy tag ja részt vett a Pi a ris -
ta Di ák szö vet ség köz gyű lé sén, a
Ben cés Di ák szö vet ség ha gyo má -
nyos ta lál ko zó ján, Pan non hal mán,
a szent end rei ta va szi kon cer ten
(me lyet ta valy elő ször ren de zett
kö zö sen a Szent end rei Fe ren ces
Gim ná zi um Öreg di ák ja i nak Or szá -
gos Egye sü le te és a Szent end rei Re -
for má tus Gim ná zi u mért és Kol lé gi -
u mért Egye sü let), va la mint a Ló nyay
Ut cai Re for má tus Gim ná zi um fenn -
ál lá sá nak száz öt ve ne dik év for du -
ló ja al kal má ból tar tott ju bi le u mi
ren dez vé nyen. 

Szo ros együtt mű kö dés ben van a
szervezet a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni -
el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um
Di ák szö vet sé gé vel; az is ko lá ban a
bal la gó di á ko kat, a ha gyo mány sze -
rint, ju bi láns öreg di ák ként a Pax
Hun ga ri ca ügy ve ze tő je bú csúz tat ta.

A ci vil moz gal mak erő sö dé sé nek
tá mo ga tá sá ra ta valy jú ni us 11-én a
Par la ment fel ső há zá ban a Pax Hun -
ga ri ca részt vett a a Ma gyar Ke resz -
tény de mok ra ta Szö vet ség ren dez vé -
nyén, ame lyen az el nök és né hány tag -
egye sü let kép vi se lő je is fel szó lalt.

Éven te a volt fe ren ces di á kok szer -
ve zé sé ben öku me ni kus is ten tisz te le -
ten em lé kez nek meg el hunyt ta ná ra -
ik ról és di ák tár sa ik ról az Or szág úti
Fe ren ces Rend ház temp lo má ban
(Bu da pest II., Mar git kör út) min den
no vem ber má so dik szom bat ján.

Mű kö dé sük húsz éve alatt a kül ső
kö rül mé nyek jelentő sen meg vál toz -
tak. Az egy há zi is ko lák irán ti igény
bár nem vál to zott, de az anya gi és az
ok ta tás hoz-ne ve lés hez szük sé ges
sze mé lyi fel té te lek erő sen kor lá to zód -
tak, és az if jú ság szel le mi sé ge is
rend kí vü li mér ték ben meg vál to zott.
Pe dig ha zánk és nem ze tünk jobb
jö vő jé be csak egyet len út ve zet, és ez
az ok ta tás-ne ve lés ke resz tény, ma -
gyar szel le mű új ra szer ve zé se és erő -
tel jes meg je le ní té se.

Az egy há zi is ko lák na gyon sok
ne héz ség gel küz de nek. Sok a ha -
son ló prob lé má juk, de van nak pél da -
sze rű jó meg ol dá sa ik is. Eze ket kell
köz kin csé ten ni.

Az el múlt húsz év alatt szá mos pá -
lyá za tot hir de tett meg a szö vet ség. A
győz te se ket nem csak anya gi lag ju tal -
maz ták, ha nem kap cso la ta ik ré vén
kül föl di ta nul mány utak tá mo ga tá sá -
val is ho no rál ták. Eb be li te vé keny sé -
gü ket foly tat ni kí ván ják, is mer ve a je -
len le gi ne ve lés, ok ta tás kul tu rá lis, er -
köl csi és tör té nel mi hi á nyos sá ga it.

A szö vet ség ké ri tag egye sü le tei
ve ze tő sé ge it, hogy fel is mer ve az
össze fo gás ere jét, hasz nál ják fel azt
a le he tő sé get, me lyet a Pax Hun ga -
ri ca Di ák szer ve ze tek Szö vet sé ge
nyújt. Fog junk össze, vál jon nyil -
ván va ló vá az az erő, me lyet kép vi se -
lünk – hív föl a szö vet ség ve ze tő sé -
ge –, és te gyünk meg min dent, alap -
el ve in ket nem fel ad va, a ma gyar if -
jú ság tes ti, szel le mi, er köl csi ne ve lé -
se ér de ké ben a mai gaz da sá gi, tech -
ni kai, szel le mi, kul tu rá lis kö rül mé -
nyek kö zött.

A Pax Hun ga ri ca ve ze tő sé ge min -
den hó nap má so dik szer dá ján 17
óra kor a Bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná -
zi um ban tart ja ülé sét (Bu da pest
VIII., Mik száth tér 1.), amely re a ré -
gi és új tag szer ve ze tek kép vi se lő it is
vár ja az idő sze rű fel ada tok és prog -
ra mok meg be szé lé sé re.

g Lip ták Jó zsef

Pax Hun ga ri ca

A Ber tel smann Ala pít vány val lá si
mu ta tó ja sze rint Né met or szág ban
min den má so dik fi a tal hisz Is ten ben
és az örök élet ben. Hét ezer ke resz -
tény, il let ve nem val lá sos, 17–21 éves
fi a tal adott vá laszt a fel mé rés kér dé -
se i re. 

A Ber tel smann Ala pít vány de -
cem ber 15-ei güter sloh-i je len té se
alap ján a meg kér de zett hí vő fi a ta lok
több mint 50 szá za lé ka sze mé lye sen
ta pasz tal ta Is ten je len lé tét az éle té -
ben. A fe le ke ze tek hez nem tar to zó fi -
a ta lok 15 szá za lé ka is ren del ke zik va -
la mi lyen Is ten-ta pasz ta lat tal a kér dő -

ív sze rint. A ke resz té nyek több mint
fe le hi szi, hogy Is ten nem pusz ta ide -
a ként, ha nem sze mé lye sen je len  lé -
vő Is ten. A meg kér de zett nem val lá -
sos fi a ta lok egy ti ze de val lot ta ha son -
ló kép pen. 

A 14 és 17 éves kor kö zöt ti ka to -
li kus fi a ta lok 41 szá za lé ka mé lyen
hisz Is ten ben, a ha son ló ko rú evan -
gé li kus fi a ta lok nak 35 szá za lé ka
tett ta nú bi zony sá got mély hit ről. A
ka to li kus és az evan gé li kus fi a ta lok
40 szá za lé ka „kö ze pe sen erős nek”
tart ja hi tét. A 18–21 éves ka to li ku -
sok fe le, az egy ko rú evan gé li ku sok

42 szá za lé ka tart ja erős nek is ten -
hi tét. 

A Ber tel smann Ala pít vány ál tal
kö zölt ada tok sze rint a meg kér de zett
hí vő fi a ta lok na gyon fon tos nak és ér -
té kes nek tart ják a val lás gya kor lást. A
ka to li ku sok több mint 50 szá za lé ka,
az evan gé li ku sok 39 szá za lé ka hang -
sú lyoz ta a szent mi se, il let ve az is ten -
tisz te let je len tő sé gét. A fel mé rés
sze rint az if jú ka to li ku sok 60–65
szá za lé ka s az evan gé li ku sok 50 szá -
za lé ka sze rint is na gyon fon tos a
sze mé lyes imád ság.

d For rás: Ma gyar Ku rír

Min den má so dik né met fi a tal hisz Is ten ben

b Kol ta Lász ló nyu gal ma zott kö zép is ko lai ta nár,
hely tör té nész – ol vas hat juk a Ki ki cso dá ban. Ne -
kem Kol ta La ci bá csi az, aki nek írá sa i ból meg is mer -
tem la kó he lyem, Bá ta apá ti tör té ne tét. De ő
az az idős úr is, aki hez órát le het iga zí ta ni,
mi kor nap mint nap Tra bant já val be pö fög
az „éhez de, ka jál da, kop lal da” elé. (Ahogy
A di ák nyelv a bony há di re ál gim ná zi um ban
cí mű írá sá ban ír ta.) 

Kol ta La ci bá csi, akár csak de len te az ebé dért, az
in ter jú ra is má sod perc re pon to san ér ke zett. Jó
ta nár em ber ként tud ván, hogy a ma gam faj ta
kez dő toll for ga tó mi lyen za var ban tud len ni, elő -
re ké szült a be szél ge tés re. Meg ér kez ve elő vett egy
lis tát, me lyen a meg je lent írá sa i nak jegy zé ke sze -
re pelt. Ahogy el néz tem az ak ku rá tu san, gyö nyö -
rű kéz írás sal el ké szí tett írást, az ju tott eszem be:
még so sem lát tam eh hez ha son lót. A szá mí tó gép
Exc el -táb lá za ta i hoz szo kott sze me met kí ván csi -
an le gel tet tem a jegy ze ten. A te mér dek anyag lát -
tán egy ér tel mű volt el ső kér dé sem.

– Mi vel fog lal ko zik mos ta ná ban?
– Már nem sok kal, de egy élet mű összeg zést

sze ret nék ké szí te ni Pá lyám em lé ke ze te cím mel.
1939-ben érett sé giz tem, és el men tem a sze ge di
egye tem re, ta ná ri szak ra. Tu laj don kép pen het -
ven év óta nyü vöm a ta ná ri hi va tást. Sze ge den
két dip lo ma mun kát kel lett ké szí te nem, tör té ne -
lem ből és föld rajz ból. Bony hád föld raj zát és
Perczel Mórt vá lasz tot tam. Itt kez dő dött hely tör -
té ne ti ku ta tá som.

– Mi nek te kin ti ma gát? Hely tör té nész nek, író nak vagy
pe da gó gus nak?

– Ne ve lő nek! Srá co kat ne vel ni, a fel nőtt tár sa dal mat
fel vi lá go sí ta ni szá mom ra a leg fon to sabb fel adat. Ez a pá -
lyám! Ez a vi dék la kos sá gi lag tel je sen ki cse ré lő dött,
min dig ta lá lok új kih í vá so kat.

– Ha most kel le ne dön te nie, me lyik hi va tást vá lasz ta -
ná? Vá lasz ta ná-e va la me lyi ket?

– Ne héz ezt meg fo gal maz ni. Nem csak a ta ní tás fon -
tos, a fi a ta lok fi gyel mét fel kell hív ni a szü lő föld jük, kör -
nye ze tük ér té ke i re. A gye re kek sok szor azt sem tud ják,
hogy a nagy pa pa hon nan jött ide. Ugyan ak kor kü lön bö -
ző iro dal mi, köl tői le írá sok alap ján a táj szép sé gé nek be -
mu ta tá sá ra is hang súlyt kell fek tet ni. „Tün dé ri ko hó” –
ír ja Illyés Gyu la. Mit írt ő, mit írt Vö rös mar ty er ről a vi -
dék ről? Kik ír tak ed dig egy ál ta lán? Én is eze ket kezd tem
el bön gész ni. Sze ret ném, ha a mai fi a ta lok is rá cso dál -
koz ná nak er re!

– Van-e meg ha tá ro zó él mé nye a bony há di évek ből?
– Ren ge teg meg ha tá ro zó él mé nyem volt, így volt ez

fel nőtt ko rom ban is. Két do log volt jel lem ző éle tem re: „fut -
tat tak és ma ce rál tak”. Mi kor itt, a bony há di gim ná zi um -
ban vol tam igaz ga tó, ak kor is sok tá ma dást kap tam. Ta -
nár ként, igaz ga tó ként is na gyon szi go rú vol tam. Ezek után
a Perczel Mór Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko lá ba ke rül tem,
de min dig is a gim ná zi u mot te kin tet tem az iga zi ott ho -

nom nak. Több hely re hív tak ta ní ta ni, igaz ga tó nak is, ké -
sőbb a gi mi be is. 

A leg szebb em lé ke im az ál ta lam ta ní tott di á kok hoz kö -
tőd nek. Sok jó ta nít vá nyom volt, akik mi att sze ret tem ezt

a fog lal ko zást. Em lít het ném Bár di Lász lót, aki a Föld ke -
le ti ré szé nek egyik leg ki vá lóbb, nem zet kö zi leg el is mert
szak ér tő je, Szi ta Lász lót, aki hely tör té net tel fog lal ko zik,
Ze ke Gyu la írót vagy ép pen Me ző La jost, Mun ká csy-dí -
jas mér nö köt.

– So kat pub li kált…
– Igen, van is er ről össze sí té sem. Ti zen két ön ál ló kö -

te tem je lent meg, Perczel Mór ról – Vö rös mar tyval
együtt – hu szon öt ször, a gim ná zi um ról negy ven öt ször
ír tam. Tün dé ri ko hó cím alatt negy ven két al ko tá so mat
ol vas hat ták, ezen kí vül más ról is ír tam. Össze sen száz -
het ven négy mun kám van.

– So kat jár ide az is ko lá ba. Mi a vé le mé nye a mai fi -
a ta lok ról?

– Brrrr! (ne vet)
– So kan re mény te len nek lát ják ezt a nem ze dé ket.

Mi ben, ho gyan kel le ne, le het ne vál toz tat ni?
– Nem a gye re kek te het nek ró la. Nincs fe gyel me zé si esz -

köz a ta ná rok ke zé ben, ré gen ez nem így volt. Na gyon sok
prob lé ma van a ta ní tá si mód sze rek kel is. A fi a ta lok ke ve -
set be szél nek, kom mu ni kál nak, nincs fe le lés. Nem tud nak
be széd köz ben mon da to kat fo gal maz ni, sok töl te lék szót
hasz nál nak, so kat „őz nek”. Nem ta lál ják a hang súlyt,
rosszul mond ják a szö ve get, ami na gyon za va ró.

* * *

La ci bá csi zá ró gon do la ta it hall gat va már elő re azon iz -
gul tam, hogy én, a re mény te len nem ze dék egy tag ja írá -
som mal va jon meg fe le lek-e a szi go rú ta nár úr kö ve tel -
mé nye i nek. Bí zom ab ban, hogy a Pá lyám em lé ke ze te cí -
mű köny vet ha ma ro san a ke zem ben tart ha tom, de így ol -
va sat la nul is aján lom min den kor tár sam nak, ha eb ben a
mai vi lág ban rit ka ér té kek kel sze ret né nek ta lál koz ni.

g Tor nócz ky Már ton 
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um, 10/c

Kö zös múl tunk:
Bá ta apá ti és a bony há di gi mi…

Be szél ge tés gim ná zi u munk volt igaz ga tó já val

Név jegy 
Dr. Kol ta Lász ló ta nár, hely tör té nész, a bony há di gim -
ná zi um volt di ák ja, ta ná ra, igaz ga tó ja. A bony há di
Hon is me re ti Kör meg ala pí tó ja, ne gyed év szá za don
át ve ze tő je.
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Ko rossy Jó zsef nek, Szek szárd
Ked ves Év fo lyam tár sam!

Meg kö szön ve le ve le det úgy ér zem,
a gyó gyí tás ról kell be szél nünk. A
test gyó gyí tá sa kor el vár juk, hogy „a
be teg kap jon kor rekt tá jé koz ta tást az
ál la po tá ról és vá laszt min den kér dé -
sé re” – eh hez ha son ló an a lel ki be teg
is kap jon fá jó kér dé se i re fe le le tet.
De a kér dés az, hogy ki tud a lel ki
kér dé sek te rén hat ha tós se gít sé get
nyúj ta ni. 

Be szé lünk a köz mon dás alap ján
ar ról, hogy „min den em ber sa ját sor -
sá nak ko vá csa”, vi szont nem szó lunk
ar ról, hogy min den em ber sa ját be teg -
sé gé nek gyó gyí tó ja, de az „egye te mes
pap ság” el ve alap ján nem csak ön ma -
gunk hi tét erő sít jük na pi ige ol va sás -
sal, de mint test vé rek egy mást vi gasz -
tal hat juk is.

Most té rek rá kér dé sem re: csak
fel ava tott lel kész te he ti ezt ered mé -
nye sen, vagy for dul ha tunk a gyü le ke -
zet tag ja i hoz is az „egye te mes pap ság”
el ve alap ján? 

Te, ked ves Jó zsef, vé gig jár tad ve lünk
a teo ló gi án az öt évet hű sé ge sen, az -
után Urunk más fe lé irá nyí tot ta éle -
te det. De akik be áll hat tak ava tás
után a lel ké szi szol gá lat ba, úgy érez -

tük, hogy év fo lya munk kö zös sé gé -
ben, szí vünk ben ben ne ma rad tál.
Ha nem vé gez tél is „Lu ther-ka bá tos”
szol gá la to kat, de a szek szár di gyü le -
ke zet ben vég zett szol gá la to don át szű -
rőd tek a teo ló gi án hal lot tak, ta nul -
tak, és adott eset ben ak tu a li zál tad
eze ket, és vá laszt ad tál a hoz zád
for du ló test vé rek nek lel ki kér dé sek ben,
pász to ri se gít sé get nyúj tot tál ta nács -
ta la nok nak. Bár nem ré sze sül tél lel -
kész ava tás ban, még is pász to ra le het -
tél az el té ved tek nek. Lel ki pász to ra. Így
áll hat tál min den kor a szek szár di
gyü le ke zet meg vá lasz tott lel ké szei
mel lé is, mint aki szol gál ni akar,
asszisz tál ni, „Krisz tus tes té ben” élő
tag ként.

Vissza gon dol va a sop ro ni gyü le ke -
zet ben tett szol gá la tom ra, há lát ad -
ha tok Urunk nak, hogy olya nok is
áll tak mel let tem a gyü le ke zet pres bi -
té ri u má ban, akik nek teo ló gi ai vég -
zett sé gük volt, no ha nem fel ava tott
lel kész ként mun kál kod tak. 

Előt tem áll még dr. F. Ká roly mint
teo ló gi át vég zett, de fel nem ava tott,
aki dok to rált egy há zunk ének kin csé -
ből. Gyü le ke ze ti ki ál lí tást ren dez ve
két nyel ven út mu ta tó köny vecs ké ket
írt. Köz ben hit ve sé vel ott ho nok ban lá -

to ga tott hű sé ge sen. Mint nyug dí jas ta -
nár ki tűnt hit be li ak ti vi tá sá val. 

D. Zol tán bá csi gim ná zi u mi ta nár -
ként teo ló gi át vég zett, és még ki lenc -
ven éve sen is éne kelt gyü le ke ze ti ének -
ka runk ban.

H. Elek gyü le ke ze tünk fel ügye lő je -
ként él te meg mind azt, amit sop ro ni
teo ló gus ként ta nult, és bár a pos tán
ve ze tő tiszt ség ben ke res te meg a min -
den na pit, a gyü le ke zet egyik „ve ze tő
pos tá sa ként” fel ügyel te és kéz be sí -
tet te Is ten „kül de mé nye it” ve szély be
ke rült temp lo munk fel újí tá sá nál és a
finn test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok -
ban… Mind hár muk nak a sop ro ni
te me tő ben mond hat tam kö szö ne tet
szol gá la tu kért, ad hat tunk há lát ér -
tük Urunk nak!

Ne ked, sze re tett év fo lyam tár sam,
meg kö szö nöm, ta lán so kak ne vé ben is,
hogy az éven kén ti ta lál ko zó kon pász -
to ri hang vé te lű sza va id dal, sze re tet -
tel jes so ra id dal bi zony sá gát adod:
kö zénk tar to zol. Ami kor fü lem ben
cseng még egy szek szár di hit test vér po -
zi tív nyi lat ko za ta ró lad, szí vem ben
erő sö dik a meg győ ző dés: szol gá la -
tunk nem hi á ba va ló az Úr ban!

Sze re tet tel ölel:
g Szi mon Já nos

Levél egy évfolyamtárshoz

Em lék szünk még Lá zár Er vin „ti zen -
két na gyon test vé ré re”? Akik Sze gény
Dzsoni me sé jé ben foly ton érez ték
egy más fáj dal mát, kín ló dá sát, ter he -
it? És akik vé gül meg ta lál ták a kul csot
ah hoz, hogy ezt a fur csa tu laj don sá -
gu kat ho gyan tud nák egy más ja vá ra
for dí ta ni?

Hol volt, hol nem volt, volt egy szer
két gyü le ke zet. Az egyik egy ki csi ma -
gyar or szá gi fa lu ban ten get te nem
könnyű éle tét a „pu ha” dik ta tú ra
ide jén, a má sik vi rág zó gaz da ság ban
élt Finn or szág ban, egy nagy egy ko -
ri ipar vá ros ban. Az egyi kük ki sebb -
sé gi egy ház hoz tar to zott, a má si -
kuk ál lam egy ház ré sze ként te vé -
keny ke dett. Hogy, hogy nem, egy szer
csak el ha tá roz ták: ők bi zony sze ret -
né nek test vé rek len ni!

Kez dőd het ne így is ez az igaz me -
se, ha a ka ri ka tú rák ról jól is mert,
szem mel és száj jal ren del ke ző temp -
lo mok ra gon do lunk. De ez a test vé -
ri kö te lék hús-vér em be rek gyü möl -
csö ző kap cso la tá ból szü le tett: el ső -
sor ban Csep re gi Bé la és Paa vo Vil ja -
nen lel ké szek hosszú, hű sé ges ba rát -
sá gá ból. Még ösz tön dí jas teo ló gu sok -
ként ba rát koz tak össze Finn or szág -
ban, il let ve Ma gyar or szá gon az 1930-
as évek ben, majd egész éle tük fo lya -
mán ápol ták ba rát sá gu kat,
a leg le he tet le nebb tör té nel -
mi kö rül mé nyek kö zött is.

Csep re gi Bé lát 1953-ban
Sár szent lő rinc re he lyez ték,
Paa vo Vil ja nen pe dig tam pe -
rei lel kész lett a hat va nas
évek ben. Ek kor épült fel a
Ka le va gyü le ke zet ha tal mas,
tört fe hér szí nű temp lo ma. A
finn lel kész 1973-ban meg -
halt, a két gyü le ke zet még -
sem vesz tet te egy mást szem
elől. 1981-ben pat tant ki az
öt let Ul la-Sirk ka Kon tio, egy
ma gya rul na gyon jól be szé -
lő Ka le va gyü le ke ze ti tag fe -
jé ből, hogy Sár szent lő rinc
és Ka le va fo gad ják hi va ta lo -
san is test vé rek ké egy mást.
És ez zel meg szü le tett a leg -
el ső finn–ma gyar test vér-
gyü le ke ze ti kap cso lat, ame -
lyet a mai na pig több mint
öt ven újabb kö ve tett.

Szép ez az igaz me se, ugye? A sár -
szent lő rin ci gyü le ke zet je len le gi lel -
ké sze, Karl Já nos né Csep re gi Er zsé -
bet és két lány test vé re, Csep re gi Pi -
ros ka és Már ta úgy gon dol ták, hogy
könyv be kel le ne mindezt fog lal ni,
pon to sab ban össze kel le ne gyűj te ni
mind azok nak az em be rek nek az em -
lé ke it, el be szé lé se it, akik ré sze sei le -
het tek en nek a test vé ri kö te lék nek. A
könyv nem ré gi ben meg is je lent Is -
ten ho zott – Ter ve tu loa címmel, a
Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ki adá sá ban. Hu szon öt év él -
mé nye it tar tal maz za ma gya rok és
fin nek tol lá ból. Az összes írás két
nyel ven ta lál ha tó meg a kö tet ben.

Iz gal mas tör té nel mi uta zás ez az
em lék gyűj te mény. Az el ső úti be szá -
mo lók 1983-ból szár maz nak, ami kor
egy né pes lő rin ci csa pat Finn or szág -
ba lá to gat ha tott. Sejt het jük, hogy
mi lyen ele men tá ris él mény volt a
nyolc va nas évek ele jén a kis fa lu ban
élők nek, de akár bu da pes ti ek nek is
egy nyu ga ti or szág ba utaz ni, még hoz -
zá ennyi re messzi re és ennyi re más
ter mé sze ti, kul tu rá lis kör nye zet be. A
fin nek nek ugyan ak kor kü lön le ges
volt meg is mer ked ni a szo ci a lis ta
rend szer ben élő Ma gyar or szág gal, az
it te ni evan gé li kus ság gal és rá cso -

dál koz ni a hi tü ket őriz ni aka ró ma -
gyar evan gé li ku sok áll ha ta tos sá gá ra,
el kö te le zett sé gé re. A be szá mo lók ból
ki de rül, hogy mind két fél mennyi re
so kat ka pott eb ből a ta lál ko zás ból, il -
let ve a ta lál ko zá sok so ro za tá ból.
Egé szen 2007-ig kö vet het jük nyo -
mon a két gyü le ke zet kö zös múlt já -
nak ala ku lá sát.

A test vér gyü le ke ze tek fon tos nyo -
mo kat hagy tak egy más éle té ben. A
Ka le va gyü le ke zet ben ma gyar kör
ala kult, amely nek a rend sze res össze -
jö ve te le in a részt ve vők ma gya rul ta -
nul nak, is mer ked nek Ma gyar or szág
tör té nel mé vel és kul tu rá lis ér té ke i vel.
A sár szent lő rin ci kö tő dé sű ek kö zül
szin tén töb ben meg ta nul tak fin nül,
né há nyan hosszabb időt  töl töt tek
Finn or szág ban.

A könyv ugyan ak kor szé le sebb
ki te kin tést is ad: az el ső fe je zet ál ta -
lá nos ság ban szá mol be a finn–ma -
gyar egy há zi kap cso lat lét re jöt té ről
és má ig tar tó ha tá sá ról. Ker tész Bo -
tond írá sa az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um e té mát fel dol go zó ki ál lí tá -
sá hoz ké szült.

Vé gül pe dig ugor junk vissza Lá -
zár Er vin hez. A sár szent lő rin ci ek
kü lö nö sen is ra gasz kod nak a me se -
író hoz, mi vel szü lő he lye, Al só rác eg -

res köz vet len szom széd sá -
guk ban ta lál ha tó. A Ka le va
gyü le ke zet egyik lel ké sze,
Si mo Ko ho, aki év ti ze de kig
lel ke sen vé gez te a test vér -
gyü le ke ze tek kö zöt ti kap -
cso lat tar tás szer te ága zó fel -
ada ta it, nem rég be sé tált egy
ma gyar or szá gi köny ves bolt -
ba, és vett ma gá nak né hány
Lá zár Er vin-kö te tet. Aki
nem hi szi, jár jon utá na!

g Mády Er zsé bet

Isten hozott – Tervetuloa. Test-
vér-gyülekezeti kapcsolatunk
25 éve. Kiadta a Sárszentlő-
rinci Evangélikus Egyházköz -
ség, 2009. Kapható az egyház-
község iratterjesztésében (7047
Sárszentlőrinc, Petőfi u. 45.) és
a Huszár Gál könyvesboltban
(1054 Budapest, Deák tér 4.).
Ára: 1500 forint.

Fo ga dott test vé rek

Anél kül, hogy át akar nák vál lal ni a
meg lé vő szo ci á lis há ló fel ada ta it,
több fran cia or szá gi plé bá nia is át -
me ne ti szál lás le he tő sé get nyújt a hi -
deg ál tal fe nye ge tett haj lék ta la nok
szá má ra.

A hí vek hív ták fel a fi gyel met a
prob lé má ra. Egy há zas pár ad dig ra
már csak nem két he te húz ta meg ma -
gát éj sza kán ként a gren ob le-i Fel tá -
ma dás-temp lom ban. A hat van év
kö rü li pár ag gasz tó hely ze te együtt -
ér zést éb resz tett a hí vek ben, és a plé -
bá nos hoz for dul tak se gít sé gért. 

A het ven éves Mar cel Sch le wer
úgy ítél te meg, hogy eb ben a nagy hi -
deg ben „nem hagy hat ja annyi ban” a
dol got. A vá ros há zá hoz for dult, ahol
a vá ro si la kos ság se gí tő köz pont hoz
irá nyí tot ták őt, ott vi szont a haj lék -
ta la no kat se gí tő non-stop te le fo nos
szol gá lat meg ke re sé sét ja va sol ták,
mi vel a hi deg mi att meg nö ve ke dett
szál lás igé nyek kö vet kez té ben ők ma -
guk is hely hi ánnyal küz döt tek… Ak -
kor a plé bá nos úgy dön tött, hogy ki -
nyit ja a Szent Ist ván-temp lo mot, és
ott fog ja el szál lá sol ni őket.

Az el ha tá ro zást már más nap tett
kö vet te. Ezt a temp lo mot szer tar tá -
si cé lok ra csak évi két-há rom al ka -
lom mal hasz nál ják, a fenn ma ra dó
idő ben pe dig kul tu rá lis ki ál lí tá sok nak
ad ott hont. „Az asszony meg ölelt
örö mé ben” – me sé li Sch le wer, aki
csak annyit tu dott az ál ta la be fo ga -
dott há zas pár ról, hogy több hó nap -
ja nincs ál lan dó lak he lyük. „Nem
foly tat tam nyo mo zást ve lük kap -
cso lat ban” – mond ja a plé bá nos, és
dön té sét Má té evan gé li u má nak sza -
va i val in do kol ja: „Mert éhez tem, és
en nem ad ta tok; szom jaz tam, és in -
nom ad ta tok; jö ve vény vol tam, és
be fo gad ta tok en gem.”

Noëlle Gui gu et pol gár mes ter-he -
lyet tes, aki egy ben a Fran cia Ka ri tász
egyik he lyi rá di ó já nak mun ka tár sa,
töb bet is tud er ről a pár ról: a fér fi az -
előtt vas utas volt. „Hely ze tük ko mo -
lyan el gon dol kod tat ta a vá ros há zán
és a plé bá ni án dol go zó kat – me sé -
li. – Szem be kel lett néz nünk az zal a
je len ség gel, hogy ami ként ez a há zas -
pár is, bár ki az ut cán ta lál hat ja ma -
gát egy sze rű en azért, mert nem tud -
ja to vább fi zet ni a lak bért.”

Az egy ház ugyan nem te kin ti fel -
ada tá nak a fe dél nél kül ma radt em -
be rek be fo ga dá sát, a há zas pár még -
is több mint egy hó nap ja a temp lom -
ban al szik. A hí vek pe dig el lát ják
őket: hoz nak ne kik élel met, busz je -
gyet…, amíg a pár ar ra vár, hogy egy
haj lék ta la no kat se gí tő szer ve zet be
tud ja fo gad ni őket. A ha son ló sür gős
ese tek ke ze lé sé re a Pá ri zsi Fő egy ház -
me gye már má so dik al ka lom mal
in dí tot ta el a Té li se gít ség ne vű prog -
ra mot. And ré Vingt-Trois bí bo ros ké -
ré sé re Oli vi er Ri ba deau-Du mas lel -
ki pász tor ar ra hív ta fel a plé bá ni á kat,
hogy nagy hi deg ese tén ad ja nak
szál lást a fe dél nél kül élők nek – ír -
ja a La Cro ix.

Pá rizs ban több plé bá nia is részt
vesz a prog ram ban. A 20. ke rü le ti
Saint-Jo seph-des-Na tions plé bá nia
egyet len kö zös sé gi ter me, mely ben
nap köz ben pasz to rá ci ós meg be szé -

lé se ket és hit tan órá kat tar ta nak, es -
tén ként há ló te rem mé ala kul az ut cán
élő em be rek be fo ga dá sá ra. „Nincs túl
sok he lyünk, de azért bol do gu lunk –
mond ja a hat van éves Mi che line Bré -
mond, aki a szo li da ri tá si ak ci ó kért fe -
le lős a plé bá ni án. – Ta valy már be -
fo gad tunk egy fér fit. Nem bír tuk
néz ni, hogy az ut cán al szik. Idén tíz
ágyat he lyez tünk el.”

A plé bá nos pe dig ada ko zás ra szó -
lí tott fel. Egész se gí tő há ló zat ala kult:
egyik plé bá nia mat ra co kat és ágy ne -
műt kül dött, a má sik pénzt adott, egy
ön kén tes cso port pe dig ügye le tet
szer ve zett: min den éj jel má si kuk al -
szik az el szál lá solt em be rek kel, amíg
tart a nagy hi deg. Egy má sik cso port
a rend ra kást vég zi el a te rem ben
min den reg gel, az idő seb bek pe dig az
es ti le ves el ké szí té sét vál lal ták.

„Nem csak hogy nem volt ne héz
ön kén te se ket ta lál ni, de a kez de mé -
nye zés olyan fi a tal pá ro kat is meg -
moz dí tott, aki ket az előtt szin te so ha
nem lát tunk a temp lom ban, il let ve
ed dig so ha nem vet tek részt ha son -
ló ak ci ók ban – foly tat ja Mi che line
Bré mond. – Az össze fo gás a ke resz -
tény val lás ke re te in is túl nyú lik – me -
sé li öröm mel. – Az arab zöld sé ges,
mi u tán hal lott az ak ci ó ról, az összes
zöld sé get in gyen ad ta, ami kor az
egyik apá ca hoz zá ment vá sá rol ni. A
pé künk pe dig, aki szin tén mu zul mán,
egy ha lom ke nye ret és crois sant-t
kül dött ne künk!”

A kez de mé nye zés a Sa int-Jo seph-
des-Na tions plé bá nia már mű kö dő
se gí tő rend sze ré re épült. A hí vek
jól is me rik az el szál lá solt fe dél nél kü -
li e ket, mi vel azok kö zül ke rül nek
ki, akik nek a kö zös ség már hét éve
oszt in gyen reg ge lit min den va sár nap
dél előtt. „Úgy fo gad juk őket, mint a
ba rá ta in kat, hi szen azok is. Együtt va -
cso rá zunk, ők pe dig se gí te nek utá na
el mo so gat ni, mint egy csa lád ban –
mond ja még Mi che line Bré mond. –
A tél vé gén ne héz lesz új ra az ut cá -
ra kül de ni őket” – te szi hoz zá.

„A tél na gyon ne héz idő szak a haj -
lék ta la nok nak, de nem csak ilyen kor
kel le ne se gí te ni őket, hi szen nyá -
ron ugyan annyi an hal nak meg kö zü -
lük, mint ilyen kor” – nyi lat koz za
Phi lip pe Ravant, a Fran cia Ka ri tász
An tony ban mű kö dő rá di ó já nak mun -
ka tár sa. An tony ban (hat van ez res vá -
ros Pá rizs tól nyolc ki lo mé ter re dél -
re) a Ka ri tász és a Sa int-Sa tur nin plé -
bá nia négy éve tart fenn te len te éj sza -
kai szál lást a fe dél nél kü li ek szá má -
ra. A plé bá nia egyik épü le té ben hét
ágyat he lyez tek el er re a cél ra. A rá -
szo ru ló kat te len te leg alább egy hó na -
pon ke resz tül fo gad ják, és tár sa dal -
mi mun kát igye kez nek ta lál ni ne kik.
Az éj sza kai ügye le tet itt is ön kén te -
sek vál lal ják, akik szak mai kép zés ben
is ré sze sül nek (a drog füg gő ség, az
erő szak ke ze lé si mód jai stb.).

„Mind járt az ele jé től ar ra tö re ked -
tünk, hogy a Ka ri tász gya kor lott
ön kén te se i nek mun ká já ba be von juk
a hí ve ket és a vá ros töb bi la kó ját is
– foly tat ja Phi lip pe Ravant. – A
cé lunk az volt, hogy meg vál toz tas -
suk az em be rek vé le mé nyét a haj lék -
ta la nok ról. Le he tő vé vált, hogy az
ak ci ó ban részt ve vő ön kén te sek a
mi sén is be szá mol has sa nak a ta pasz -
ta la ta ik ról, me lyek nek így sok em -
ber vál ha tott fül ta nú já vá.” Ba rát sá -
gok is szö vőd tek az ön kén te sek és a
haj lék ta la nok kö zött, a kez de mé nye -
zés nek kö szön he tő en pe dig a múlt
év ben két em ber nek si ke rült la kó he -
lyet, má sik ket tő nek pe dig mun kát
ta lál nia.

d For rás: Ma gyar Ku rír

Haj lék ta la nok
a fran cia plé bá ni á kon

„Nem csak hogy nem volt
ne héz ön kén te se ket ta lál -
ni, de a kez de mé nye zés
olyan fi a tal pá ro kat is
meg moz dí tott, aki ket az -
előtt szin te so ha nem lát -
tunk a temp lom ban, il let -
ve ed dig so ha nem vet tek
részt ha son ló ak ci ók ban…
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ta valy de cem ber 17-én el tá vo zott
kö zü lünk Gáncs Ala dár lel kész-
or go nis ta. Élet út ja pa pi ház ból in -
dult. Édes ap ja, id. Gáncs Ala dár is
lel kész volt, a ma gyar bel misszi ó nak
egyik ne ves sze mé lyi sé ge. Fia in nen
is mer te és sze ret te meg a pa pi pá -
lyát, s ezt a sze re te tet ad ta to vább
sa ját fi á nak, Pé ter nek, aki szin tén a
lel ké szi hi va tást vá lasz tot ta. 

Gáncs Ala dár ket tős kö tő dé sű
em ber volt: lel kész és egy ház ze nész.
Ezt a ket tős kö tő dést azon ban nem
meg osz tott szív vel él te. Nyug díj ba
vo nu lá sá ig hol a szó szé ken, hol
hit ok ta tó ként, hol or go nis ta ként
szol gál ta a gyü le ke ze tet. Szol gá la -
ti he lyei: Ba ja, Bu da pest-Ke len föld,
Cse pel, Nyír egy há za, Bu da pest-
Fa sor. 

Lu ther teo ló gi á já nak el kö te le -
zett hí ve ként pré di kált. Lel ké szi
kö rök ben is mer ték ál dott „egy ol da -
lú sá gát”. Nem is mert komp ro -
misszu mot: a tisz ta evan gé li u mot
hir det te, és ezt az evan gé li u mot vár -
ta a hang zó igé ben is mint hall ga -
tó ja az ige hir de tés nek. Az ál ta la hir -
de tett evan gé li u mot a misszi ós,
evan gé li zá ci ós szán dék fű töt te át.
Nem vé let len, hogy éve ken ke resz -
tül ír ta az Evan gé li kus Élet szá má -
ra az Élő víz cí mű ro vat éb resz tő és
hit mé lyí tő cik ke it, ame lyek könyv
for má já ban is meg je len tek. No ha
so ha nem volt ön ál ló pa ró ki á ja,

lel ki pász tor ma radt éle te vé gé ig
mind azok szá má ra, akik kel csak
ta lál ko zott. 

A lu the ri teo ló gia mel lett má sik
nagy sze rel me az egy ház ze ne volt.

Eb ben is leg job bat ke res te, és ta lál -
ta meg Bach ban az iga zi evan gé li -
kus egy ház ze nét. Köny vet is írt
Bach ról Az ötö dik evan gé lis ta? cí -
men. Bach mű ve it or go nál ta leg szí -
ve seb ben. Éle té nek utol só sza ka szá -
ban az ő kan tá tá it hall gat ta, ele mez -
te. Eb ben az elem zés ben ta lál ko zott
a teo ló gus és a mu zsi kus. 

Ze nei kér dé sek ben sem is mert
komp ro misszu mot. Di va tos irány -

za tok tól tá vol tar tot ta ma gát, és
kon zek ven sen csak a leg ne me seb -
bet ke res te. Nyír egy há zi szol gá la ta
alatt az ének ka ri mun ka volt te vé -
keny sé gé nek súly pont ja. Az ének -
kar ek kor is mer ke dett meg sok lu -
the rá nus egy ház ze nei al ko tás sal.
A kó rus kot ta tá rát ki bő ví tet te, és így
a Bach-kan tá ták elő adá sá ra is sor
ke rül he tett. Az ál ta la kez de mé nye -
zett „or go na fél órák” a vá ros ban is
je len tős kul tu rá lis ese mény nek szá -
mí tot tak.

Éle tét vé gig kí sér te az or go na já -
ték. Fő ként a ko rál iro da lom gyöngy -
sze me i ből vá lo gat ta re per to ár ját.
Ke res te a ne mes or go na hang zás
tit kát. Ra jon gott a mű em lék or go -
ná kért. Ha hí rét vet te egy ré gi szép
or go ná nak, az or szág túl só fe lé be is
el uta zott, hogy a ne mes hang szert
meg szó lal tat has sa. Nyug díj ba vo nu -
lá sa után rend sze re sen ját szott a
De ák té ri or go nán, mely nek hang -
já ban őszin tén gyö nyör kö dött. A
szép or go na hang ról ra jon gás sal és
hosszan tu dott be szél ni. 

Gáncs Ala dár el tá vo zott kö zü -
lünk, de em lé két szí vünk ben őriz zük.
Az Evan gé li kus Élet 2009. no vem ber
22-i szá má ban ar ról írt, hogy éle tünk
vé gén nem a ha lál vár ránk, ha nem
a Jé zus ban bol dog örök élet. Így ké -
szült utol só nap ja i ban a ked ves Urá -
val va ló ta lál ko zás ra. 

g Trajt ler Gá bor

In memoriam Gáncs Ala dár
(1925–2009)

„Mi kor pe dig fut nak va la ők Iz rá el
előtt a bet ho ro ni lej tőn, az Úr nagy
kö ve ket hul la ta rá jok az ég ből egész
Azeká ig, és meg ha lá nak.” (Józs 10,11;
Ká ro li-for dí tás)

Az if jabb nem ze dék ol va só ként, az
idő seb bek gyer me ke ik, uno ká ik ré -
vén is mer he tik a Sü ni és a Va don cí -
mű is me ret ter jesz tő la po kat. A szín -
vo na las ki ad vá nyok hát te rét a ter mé -
szet tu do má nyo kat a gya kor lat ban
mű ve lő, va la mint azo kat nép sze rű -
sí tő szer ve zet, a Gön cöl Ala pít vány
je len ti. A szer ve zet köz pont já ban, a
vá ci Du na-par ton ta lál ha tó Gön cöl
Ház ban ál lan dó ki ál lí tás ként lá to gat -
ha tó A Föld anya ékes sé gei cí mű geo -
ló gi ai tár lat, me lyen kö zel ezer da rab
kő zet, szí nes ás vány, sok mil lió éves
ős ma rad vány, sőt még di no szau -
rusz-láb nyom is lát ha tó. 

A ki ál lí tás be mu tat ja a Föld fel szí -
nét ki ala kí tó ese mé nye ket, a leg fon -
to sabb és leg jel lem zőbb anya go kat,
az élő vi lág fej lő dé sét, az egyes ás -
vány kép ző dé si fo lya ma to kat, át fo gó
ké pet ad va a fel szí ni és a fel szín
alat ti vi lág kin cse i ről, a Föld tör té ne -
té ről. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um a föld ta ni gyűj te ményt
köz ér de kű mu ze á lis gyűj te ménnyé
mi nő sí tet te, és ter mé szet tu do má -
nyi mú ze um be so ro lás sal mú ze u mi
in téz ménnyé nyil vá ní tot ta.

Feb ru ár 23-ig az ön ma gá ban is ér -
de kes ál lan dó ki ál lí tás iz gal mas idő -
sza ki tár lat tal bő vül, amely csil la gá -
sza ti vo nat ko zá sú föld ta ni le le te -
ket, né hány hí res me te o rit hul lás
kéz zel fog ha tó bi zo nyí té kát mu tat ja
be: az ar gen tin Cam po Del Ci elo, az
orosz or szá gi Sik ho te-Alin és a na mí -
bi ai Gi be on me te o ri tok egy-egy da -
rab ját. 

Eze ken kí vül egy fur csa szer ze tet
is lát ha tunk: a tek ti tet. Pon tos mi vol -

tá ról má ig tar ta nak a vi ták: gon dol -
ták üveg me te o rit nak, egyes tu dó -
sok hol di ere de tű nek vél ték. Va ló já -
ban óri ás me te o ri tok föl di be csa pó -
dá sa kor meg ol va dó és akár száz ki -
lo mé te res tá vol ság ra — a nagy hő ha -
tás mi att szó sze rint — szét fröccse -
nő kő zet csep pek. A Föl dön négy
nagy szó rá si te rü le tet is me rünk.

Ezek kö zül cseh or szá gi ere de tű mol -
da vi tok, kí nai–vi et na mi vi et na mi tok
és Egyip tom ban fel lelt lí bi ai üveg tek -
ti tek te kint he tők meg. 

Az ér de kes sé gek so ra a NA SA ál tal
al kal ma zott hol di és mar si szi mu láns
ta laj po rok kal zá rul, me lye ket Észak-
Ari zo ná ban és a Ha waii-szi ge te ken
gyűj töt tek, és ame lyek nek a tu laj don -
sá gai (szí ne, szem cse el osz lá sa) kí sér -

te ti e sen ha son la to sak az egyes pla né -
ták fel szí nén ta lál ha tó por ta ka ró hoz.

A tár lat mun ka na po kon 8 és 16 óra
kö zött, va la mint elő re be je len tett
cso por tok szá má ra a nyit va tar tá si
időn kí vül is lá to gat ha tó. A vá ci
Gön cöl Ház Ter mé szet tu do má nyi
Mú ze u ma az Ilo na ut ca 3. szám alatt
ta lál ha tó. Az elő ze tes be je lent ke zés

te le fo non (27-512-034, 20-772-7982)
vagy e-mail ben (kmcs@gon col.hu)
le het sé ges. A be lé pő jegy ára ve ze tés
nél kül 100 Ft/fő, ve ze tés sel 390 Ft/fő,
nyit va tar tá si időn kí vül 450 Ft/fő. Az
ér dek lő dők li mi tált mennyi ség ben
be sze rez het nek me te o rit da ra bo kat a
kí nai hul lá sú Nan tan vas me te o rit ból,
va la mint vi et na mit tek ti tek ből.

g Re zsa bek Nán dor

„…az Úr nagy kö ve ket hul la ta rá jok”
Me te o ri tok és tek ti tek ki ál lí tá sa Vá cott
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Lu ther-kon fe ren cia – teo ló gia nem csak
teo ló gu sok nak

Ja nu ár 29–30., Rév fü löp, Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont

Ha gyo mánnyá vált, hogy ja nu ár utol só hét vé gé jén a lu the ri teo ló gia és
egy há zi gya kor lat áll minden nek a kö zép pont já ban a rév fü lö pi in téz mény
fa lai kö zött.
• Hogy se gít Lu ther a mai bib lia ol va sók nak – dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor
• Lu ther éle té nek és mű ve i nek ma gyar vo nat ko zá sai – dr. Ko rá nyi

And rás egye te mi do cens
• Min ta-e Lu ther is ten tisz te le ti rend je a mai evan gé li kus ság nak? –

dr. Ha fen scher Ká roly lel kész
• Lu ther ál lás pont já nak vál to zá sa a ket tős bi ro da lom ta ní tá sá ban

a pa raszt há bo rú után – Vég he lyi An tal lel kész, teo ló gi ai re fe rens
Ige hir de tő az áhí ta to kon: Isó Do rottya, a ren dez vény há zi asszo nya. A zá -
ró is ten tisz te le ten Itt zés Já nos püs pök szol gál.

A rész vé te li díj tel jes el lá tás sal 5000 Ft. Je lent kez ni le het a rev fu lop@lu -
the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a 2009/2010-es tan év ta va -
szi sze mesz te ré ben foly ta tó dik a teo ló gi ai to vább kép zés egy há zi is ko lák -
ban és óvo dák ban dol go zó pe da gó gu sok ré szé re el ne ve zé sű, akk re di tált
pe da gó gus-to vább kép zé si prog ram. A 4 fél éven át tar tó, 120 órás kép -
zés be új részt ve vők is be kap cso lód hat nak. A kép zés dí ja 50 000 Ft/fél -
év, ennek felét a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fizeti. Je lent ke zé si
ha tár idő: 2010. feb ru ár 1. Bő vebb in for má ció, va la mint je lent ke zé si lap
igé nyel he tő az el vi ra.gom bocz@lu the ran.hu e-mail cí men, va la mint az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi
köz 3., tel.: 1/469-1050, fax: 1/363-7454).

H I R D E T É S

„Ti vagy tok er re a ta núk” (Lk 24,48)

Ima hét a Krisz tus-hí vők egy sé gé ért 2010
Az ez évi öku me ni kus ima hét meg nyi tó is ten tisz te le té re ja nu ár 17-én,
va sár nap 18 óra kor ke rül sor a bu da pes ti De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban. Szent be szé det mond dr. Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–
bu da pes ti ér sek. Igét hir det dr. Sza bó Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má -
tus Egy ház ke rü let püs pö ke. Az is ten tisz te let li tur gi á já ban a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) tag egy há za i nak püs pö -
kei, ve ze tő lel ki pász to rai vesz nek részt.

Min den ér dek lő dő test vé rün ket sze re tet tel vár juk!
Dr. Bó na Zol tán, a ME ÖT fő tit ká ra

H I R D E T É S

A hónap könyve – januárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Hullámhossz

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1600 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.



Evangélikus Élet 2010. január 10. f 15mozaik

b Ro va tunk leg utób bi szá má ban
Si mó Áron a me ző gaz da sá gi ter -
me lők és a vá sár lók kö zött ki ala -
ku ló köz vet len ke res ke de lem
el vi alap ja i ról be szélt. A té ma
nem csak kör nye zet vé del mi és
tár sa dal mi szem pont ból fon -
tos, hanem azért is, mert sze ret -
nénk egész sé ges élel mi sze re ket
fo gyasz ta ni.

– Köz vet len ke res ke de lem min dig
is lé te zett, vagy ezt va la ki nek ki kel -
lett ta lál nia?

– So kan még ma is a sa ját kert jük -
ben ter mesz tik a le ves be va lót, de
per sze élel mi szer ke res ke de lem rég óta
lé te zik. A tá vo li tá jak cse me gé it ke res -
ke dők től le he tett meg ven ni, de a fal -
vak ról vá ro sok ba be ho zott zöld sé ge -
ket és gyü möl csö ket a ter me lők áru -
sí tot ták, vagy is ez ma gá tól ér te tő dő -
en köz vet len ke res ke de lem volt. Az -
tán jött a fo gyasz tói tár sa da lom. Ta -
lán nem vé let len, hogy a mo dern ko -
ri köz vet len ke res ke de lem a „túl fej lett”
Ja pán ban és Ame ri ká ban ala kult ki az
1960-as, 70-es évek ben, az után a
nyu gat-eu ró pai or szá gok kö vet kez tek.

– Ma gyar or szá gon mi kor kez dő -
dött va la mi ha son ló?

– Ami ről én tu dok, az ép pen Gö -
döl lőn in dult, de még jó val az előtt,
hogy oda jár tam vol na egye tem re.
1998-ban a gö döl lői egye tem Kör nye -
zet gaz dál ko dá si In té ze te a vá ros tól
nem messze lét re ho zott egy bio ker -
tet, amely nek ve ze tő je az an gol Matt -
hew Ha yes lett, aki ak kor már évek
óta Ma gyar or szá gon élt. Matt hew –
az egye te men min den ki így is me ri –
a bio ter mesz tés mel lett kez det től
fog va az zal is pró bál ko zott, hogy
meg ho no sít sa a „kö zös ség ál tal tá mo -
ga tott me ző gaz dál ko dást”. Mind járt
ta lált öt-hat csa lá dot, amelyek rend -
sze res vá sár ló vá vál tak, és egy út tal
rend sze re sen meg is for dul tak a
völgy ben, sze mé lye sen meg győ ződ -
ve a ter mesz té si mód sze rek ről. 

– Most eszem be ju tott, hogy a kö -
zel múlt nagy kö rűi meggy men tő ak -
ci ó ja is a köz vet len ke res ke de lem ka -
te gó ri á já ba so rol ha tó. De ezt nem a
bio ter mé kek irán ti ke res let vál tot ta ki,
ha nem a ma gyar gaz dák ki szol gál ta -
tott sá ga.

– Igen, tény leg az tör tént, hogy
2008 nya rán a kö zép-ti szai Nagy kö -
rű meggy ter me lő i nek a fel vá sár lók el -
ké pesz tő en ala csony árat ad tak vol -
na a gyü möl csért. Ak kor már lé te zett
a Szö vet ség az Élő Ti szá ért – rö vi den
Szö vet – ne vű egye sü let, amely a Ti -
sza men tén élő em be rek meg él he té -

sét akar ja se gí te ni, de egy út tal a fo -
lyó öko ló gi ai ál la po tá nak ja ví tá sá ért
is küzd. Kaj ner Pé ter és mun ka tár sai
el kezd ték szer vez ni, hogy egy te -
her au tó nyi meggyet fel hoz nak Pest -
re el ad ni, és ezt szá mí tó gé pes le ve -
le ző lis tá kon is meg hir det ték. Az tán
ki de rült, hogy ak ko ra az ér dek lő dés,
hogy a meg hir de tett na pon reg gel 9-
ig 4,5 ton na meggy fo gyott el 170 fo -
rin tos áron.

– Ez ugye jó val ol csóbb, mint
amennyi ért ak ko ri ban a pi a con
meggyet le he tett kap ni?

– Fe le-har ma da volt a pi a ci ár nak,
de a nagy kö rű i ek így is jó val több
pénz hez ju tot tak, mint amennyit a
fel vá sár lók tól kap tak vol na. Per sze
eb ben az ak ci ó ban kü lön fé le ele -
mek ke ve red tek. Biz to san vol tak,
akik csak az alacsony ár mi att moz -
dul tak meg, na gyon so kan vi szont a
ma gyar gaz dák irán ti szo li da ri tás ból
vá sá rol tak. Ez min dig össze fo nó dik
a kör nye ze ti szem pont tal is, hi szen
so kan tu da tá ban van nak, hogy
mennyi vel na gyobb szennye zés sel
jár, ha kül föld ről szál lí tott gyü möl csöt
vá sá rol nak. Ta lán nem is fon tos,
hogy pon to san el kü lö nít sük, ki mi -
ért in dult el ko rán reg gel meggyet
ven ni.

– Szi go rú ér te lem ben ne vez he tő-e
ez az ak ció köz vet len ke res ke de lem -
nek? Hi szen itt leg fel jebb a gyü mölcs -
ter mesz tők egy ré szé vel vol tak kap cso -
lat ban a vá sár lók.

– Ez igaz. Az ak ció si ke rén fel buz -
dul va a szer ve ző egye sü let más ter -
mé nyek, sőt kéz mű ves áruk el adá sá -
ba is be se gít, és a mi nő ség sza va to -

lá sa ér de ké ben lét re hoz ták az Élő Ti -
sza véd je gyet. De az or szág ban több -
fe lé meg in dul tak ha son ló cé lú kez de -
mé nye zé sek. A Du na–Ti sza kö zi
ho mok hát sá gon tu laj don kép pen egy
in ter ne tes adat bá zist ala kí tot tak ki.
Egy hon la pon meg ta lál ha tó a ter me -
lők ne ve, el ér he tő sé gük és az, hogy
mi lyen ter mé ke ket árul nak. A fo -
gyasz tó így tud kap cso lat ba lép ni a
ter me lő vel, az tán meg ál la pod nak a
to váb bi ak ról.

– A zöld sé gen és gyü möl csön kí vül
más ter mé ke ket is be le het sze rez ni
köz vet le nül a ter me lők től?

– Mé zet min den kép pen. A tej ter -
mé kek kel és hús ké szít mé nyek kel is
pró bál koz nak. Egy re több a tej au to -
ma ta, amit sok szor a ter me lő tölt fel.
Nagy elő nye, hogy a pa lac kot a vá sár -
ló vi szi, így nem ke let ke zik cso ma go -
lá si hul la dék. De az ál la ti ere de tű ter -
mé kek ér té ke sí té sét meg ne he zí tik a
sok szor ér tel met le nül szi go rú hi gi é -
ni ai és ál lat jó lé ti ren del ke zé sek. 

– Mi az, amit az új év el ső nap ja -
i ban a hoz zám ha son ló an nyi tott, de
me ző gaz da sá gi ügyek ben nem jár tas
vá ro si ak nak ja va sol ni tud? Hogy
kezd he tünk el részt ven ni a köz vet len
ke res ke de lem ben?

– Fi gyel je nek a ci vil szer ve ze tek ál -
tal meg szer ve zett le he tő sé gek re, és
él je nek ve lük! De én leg alább ilyen
fon tos nak tar tom a sze mé lyes kap -
cso la tok ki ala kí tá sát. Ha már is van -
nak is me rő se ik az ős ter me lői pi a con,
ak kor kér dez zék ki őket. Ha le het, ak -
kor is mer jék meg, hogy hol, mi lyen
kö rül mé nyek kö zött ter mesz tik áru -
i kat. In nen már csak egy lé pés, hogy
né hány csa lád össze fog jon, és biz tos,
hosszú tá vú vá sár ló vá vál jon. Vi dé -
ken ta lán még könnyebb meg szer vez -
ni, hogy a csa lá dok fel vált va in téz zék
az áru be szer zést. Min den kép pen
an nak a hí ve va gyok, hogy kö ze li gaz -
dák kal lép je nek kap cso lat ba, így ki -
sebb lesz a szál lí tá si költ ség és a
kör nye zet szennye zés. 

– Leg utóbb em lí tet te, hogy Önök -
nél, a plé bá ni án is mű kö dik egy „be -
vá sár ló-kö zös ség”. Ar ra nincs pél da,
hogy a vá ro si gyü le ke ze tek tag jai a kö -
ze li fa lu si gyü le ke zet köz ve tí té sé vel
jut nak jó mi nő sé gű zöld sé gek hez,
gyü möl csök höz?

– Ilyen tí pu sú „köz vet len ke res ke -
del met” nem is me rek, de na gyon
örül nék, ha gya ko ri len ne a ka to li kus
és a pro tes táns egy há zak ban is. Nem
mint ha csak a ke resz tény em be rek
bíz hat ná nak egy más ban, de egy há -
zi ke re tek kö zött könnyebb a kap cso -
lat te rem tés, és a bi za lom lég kö re is
adott. 

g Ga dó György Pál

Ja pán tól Nagy kö rű ig
In ter jú Si mó Áron kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök kel (2.)

ÜZ E NET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

b A Con su mers In ter na ti o nal
2009-ben öt cég nek ítél te oda a
Rossz Vál la lat Dí jat, mind egyik -
nek fél re ve ze tő zöld rek lám mi att.

A Con su mers In ter na ti o nal ne vű
fo gyasz tó vé del mi szer ve zet ál tal idén
is ki osz tott Rossz Vál la lat Díj rá mu -
tat né hány vi lág cég fe le lőt len vi sel -
ke dé sé re. A dí jak idén mind a „zöld -
re mo sás hoz” kap cso lód tak.

Az Au di nagy sza bá sú rek lám -
kam pá nya mi att ke rült a do bo gó ra.
A rek lám ugyan is azt ál lít ja, hogy mi -
vel az Au di A3 TDI mo dell „tisz ta dí -
zel lel” üze mel, ezért ugyan olyan
kör nye zet ba rát, mint a ke rék pá ro zás
vagy a bu szo zás.

A BP a nyil vá nos ság előtt az al ter -
na tív ener gia mel lett kar dos ko dik,
mi köz ben csend ben ki von ja ma gát a
meg úju ló ener gia for rá sok kal kap -

cso la tos főbb pro jek tek ből. Eköz -
ben nagy  összegű be fek te té sek kel
tá mo gat ja a fosszi lis üzem anya go kat.

Az easy Jet azért ke rült a lis tá ra,
mert azt ál lít ja, hogy ve lük re pül ni ke -
vés bé kör nye zet ká ro sí tó, mint hib rid

au tó val utaz ni.
Az omi nó zus
ál lí tás egy
s z e m  l é l  t e  t ő
gra fi kon for -
má já ban je lent
meg a vál la lat
hon lap ján. Mi -
u tán a BBC rá -
vi lá gí tott az ál -
lí tás ha mis vol -
tá ra, az easy Jet
szó vi vő je meg -
ígér te, hogy

kor ri gál ják a hir de tést, de ez az óta
sem tör tént meg.

Fe le lőt len fo gyasz tás ösz tön zé se
mi att ke rült a dí ja zot tak kö zé a Mic -
ro soft. Szé les kö rű kam pá nyá ban
rek lá moz za a Win dows leg újabb,
„zöld” ver zi ó ját, mi köz ben a fo gyasz -
tó kat új szá mí tó gé pek vá sár lá sá ra
ösz tön zi. Ez vég ső so ron nö ve li a vá -
sár lók kar bon láb nyo mát.

Kü lön díj ban ré sze sült a CO2 Is
Green (a szén-di o xid kör nye zet ba rát)
ne vű új szer ve zet, amely nek hát te ré -
ben az Egye sült Ál la mok fosszi lis tü -
ze lő anyag-ipa rá nak több kulcs sze rep -
lő je áll. A szer ve zet rek lám film jé ben
azt ál lít ja, hogy a meg emel ke dett

szén-di o xid-kon cent rá ció ked vez a
kör nye zet nek.

Az ere de ti an gol green wa sh ki fe je -
zés a green (zöld, vagy is kör nye zet ba -
rát) és a whitew a sh (me sze lés) össze -
vo ná sá val ala kult ki. A ki fe je zést ar ra
hasz nál ják, ami kor a vál la la tok a va ló -
ság gal el len tét ben meg pró bál ják sa ját
ter mé ke i ket és cég po li ti ká ju kat kör -
nye zet ba rát nak fel tün tet ni. Ez a szer -
ve zet sze rint nem csak fél re ve ze ti a fo -
gyasz tó kat, ha nem gyak ran fe les le ges
pénz ki adás ra is buz dít ja őket. A zöld -
re mo sás alá ás sa a vá sár lók cé gek be ve -
tett bi zal mát, és meg hi ú sít ja a va ló di
lé pé se ket a zöl debb élet mód fe lé – ír -
ja köz le mé nyé ben a Con su mers In ter -
na ti o nal.

A cikk a Tu da tos vá sár ló hon la pon je -
lent meg, ahol to váb bi in for má ci ók
ta lál ha tók a té má val kap cso lat ban.

Ha mis zöl dek
Ki hir det ték a leg rosszabb vál la la tok lis tá ját a fo gyasz tó vé dők

A temp lom ban nin cse nek fog lalt
he lyek, még is min den ki szá má ra
meg van az a pad, amely ben ül ni
sze ret az is ten tisz te le tek al kal má -
val. Sze ret jük a he lyün ket ta lán azért,
mert már az őse ink is ott ül tek, vagy
csu pán azért, mert meg szok tuk. Az
ok vé gül is mel lé kes, a lé nyeg, hogy
min den kép pen ra gasz ko dunk a pa -
dunk hoz. Nem is jó be le gon dol ni ab -

ba, hogy va la ki nek öt ven év után kell
egy temp lom ban új hely után néz nie.
Meg le he tő sen le he tet len fel te vés ez,
még is van ilyen. 

Ez a hely zet adó dott a do mo nyi
evan gé li kus gyü le ke zet ben, ahol
Re me nár Sán dor test vé rünk öt ven
év után úgy dön tött, új hely után
néz Is ten nek ab ban a haj lé ká ban,
amely be vi lág éle té ben járt. Ez a
hely ke re sés nem a gyü le ke zet tag -
ja i nak tud ta nél kül tör té nik. Nem
ar ról van szó, hogy Sán dor bá csi
egy sze rű en meg un ta ré gi he lyét,
és egyik sor ból át ül a má sik ba. Ő bi -
zony a kar za ton la kó öreg ba rát já -
nak ülő he lyét, az or go ná nak a kán -
to ri pad ját hagy ta el. Ilyen hely ze -
tek re szok tuk azt mon da ni, hogy
nem min den na pi ese mény. Ép pen
ezért nagy fi gye lem kí sé ri a tör té né -
se ket: va jon hol fog ja meg ta lál ni új
he lyét a ré gi kán tor?

Öt ven évet nem le het át te kin te ni
egy ilyen új ság cikk ben, de a kez de -
te ket min den kép pen fel kell idéz ni.
1958-ban az ak ko ri lel kész, Tor da

Gyu la a fa lut jár va pró bált va la kit
meg győz ni, hogy irat koz zon be a
fó ti kán tor kép ző be. A meg üre se dő
kán to ri hely re a fi a tal kő mű ves je lent -
ke zett, és vál lal ta a há rom hó na pos
tan fo lya mot. 

Re me nár Sán dor 1959 már ci u sá -
ban kap ta meg a kán to ri ok le ve let, és
ült a do mo nyi or go ná hoz. Az óta
meg sza kí tás nél kül ját szot ta a ko rá -

lo kat, az elő já té ko kat. A do mo nyi
gyü le ke zet nem ar ról hí res, hogy
gyak ran vál to gat ja lel ké sze it, Sán dor
bá csi még is há rom lel kész ide je alatt
szol gál ta a gyü le ke ze tet. A hely cse -
ré re vo nat ko zó dön tést ta lán ezért
sem volt egy sze rű meg hoz ni. Öt ven
év alatt a kéz egy be forrt a bil len tyűk -
kel, a láb a pe dá lok kal. Ennyi idő után
egy hang szer az em ber ré szé vé vá lik,
szin te „szim bi ó zis ban él nek”. Nem
lesz egy sze rű az el vá lás, de Sán dor
bá csi egy ré sze ott ma rad azon a pa -
don. Ugyan is a kán to ri szol gá la tot
nem más ve szi át tő le, mint uno ká -
ja, Re me nár Ta más.

Ja nu ár 3-án ün ne pi is ten tisz te le ten
kö szön te meg a do mo nyi evan gé li kus
gyü le ke zet Re me nár Sán dor nak öt -
ven év nyi szol gá la tát, és fog lal hat ta el
új he lyét az uno ka. Sán dor bá csi nak
kí vá nunk hosszú, bé kés nyug dí jas
éle tet, és kí ván csi an vár juk, me lyik
pad ban ta lál ja meg új he lyét. Is ten
áld ja meg a gyü le ke zet ré gi és új kán -
to rát!

g Va lent ínyi Mi hály né

Öt ven év a kar za ton

A Pá rat lan klub ez évi el ső al kal mát ja nu ár 12-én, ked den 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
földszin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ven dé günk Nagy Zsolt
addik to ló gi ai kon zul táns lesz, aki Füg gősség – sza bad ság cím mel tart elő -
adást. Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a Pá rat lan klub szer ve zői.
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Bu da fo kon ja nu ár 10-én, va sár nap
dél előtt 10 órá tól a temp lom ban csa -
lá di va sár na pot tar tunk. Ez után a te -
rem ben Sza bolcs At ti la, Bu da fok-Té -
tény pol gár mes te re tart elő adást ke -
rü le tünk ak tu á lis kér dé se i ről. Sze re -
tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let kö vet ke ző al kal ma ki vé te le sen
ja nu ár 11-én, hét főn dél után fél 6-tól
lesz az or szá gos iro da (Bu da pest VI -
II., Ül lői út 24.) ut cá ról nyí ló elő adó -
ter mé ben. Ven dé günk lesz dr. Ke szi
Krisz ti na or vos, aki fél év re ha za tért
zam bi ai misszi ói szol gá la tá ból, és
be szá mol kint vég zett mun ká já ról.
Min den kit sze re tet tel vár az egye sü -
let ve ze tő sé ge.

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö -
vet ke ző al kal mán, ja nu ár 11-én, hét -
főn 18.30-kor Bör ön te Már ta evan -
gé li kus lel kész Az ima: a lé lek kap -
cso lat fel vé te le Is ten nel 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. Sok sze re tet tel vá runk min den
ér dek lő dőt!

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
január 12-én Ta izé-ima és ének -
együtt lét lesz. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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20.00 / RTL Klub
Ál mom ban már lát ta lak
(ame ri kai víg já ték, 2002) (105')
Ma ri sa Vent ura a gyer me két
egye dül ne ve lő anya, aki egy
elő ke lő man hat ta ni szál lo dá -
ban dol go zik szo ba lány ként.
Egy na pon az tán a vi lág a fe je
te te jé re áll – Ma ri sa ta lál ko -
zik Ch risszel, a sár mos po li ti -
kus sal, aki a ho tel ban száll
meg, és össze té vesz ti őt egy
va gyo nos tár sa sá gi hölggyel.
Ch ris ha lá lo san be le sze ret a
lány ba, aki nem me ri fel fed ni
előt te a tényt, hogy ő „csak”
egy egy sze rű szo ba lány.

HÉTFŐ

5.00 / m2
Mu si ca His to ri ca (14')
Tom kins ének együt tes
5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár. Gár do nyi
Gé za: A fa lá bú em ber
17.00 / Du na II. Au to nó mia
Arc élek (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat, 2009) (13')
Tempfli Jó zsef püs pök
17.30 / PAX
Csa lád fa (evan gé li kus csa lá di
ma ga zin) (50')
Hit élet és csa lád ter ve zés
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Te rem tett vi lág (tu do má nyos
is me ret ter jesz tő ma ga zin)
21.00 / Du na Tv
Az a dol gom, hogy csi nál jam
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (75')

KEDD

8.40 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
El né mult ha ran gok
11.00 / PAX
Én va gyok az Élet
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.20 / RTL Klub
A le gen dás trom bi tás
(ame ri kai ro man ti kus
dráma, 2000) (115')
16.30 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok
Er dély ben
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2008) (24')
Szász fe hér egy há za
20.00 / Du na Tv
Pá nik (ma gyar ro man ti kus
víg já ték, 2008) (94')
22.00 / Film mú ze um
A misszió (an gol film drá ma,
1986) (120')

SZERDA

8.40 / Du na Tv
A tör té ne lem út vesz tői
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2009) (26')
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
14.45 / Du na Tv
Szer ze tes ren dek Ma gyar -
orszá gon – A pá lo sok
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2005) (29')
1. rész
15.30 / Du na Tv
A Vá ros li ge ti fa sor tól a mi lá -
nói Sca lá ig (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (55')
Pes kó Zol tán port ré ja
1. rész
17.15 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(ze nés film) (38')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
8.40 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.20 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő
filmso ro zat, 1995) (15')
15.10 / Du na Tv
A Vá ros li ge ti fa sor tól a mi lá -
nói Sca lá ig (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (55')
Pes kó Zol tán port ré ja
2. rész
20.30 / PAX
Anyu ka
A Zá ke us Mé dia cent rum
doku men tum mű so ra
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Eu ri pi dész:
Ip hi ge ne ia Au lisz ban
(fe ke te-fe hér, ma gyar szín há zi
fel vé tel, 2006) (55')

PÉNTEK

14.20 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai (len gyel do -
ku men tum film-so ro zat, 2005)
1. rész
Sír a dom bon
15.55 / Film mú ze um
Eu ró pa kem ping
(ma gyar film, 1992) (72')
16.25 / Du na Tv
Ki kö tő
(kul tu rá lis ma ga zin)
17.30 / PAX
Csa lád fa (evan gé li kus csa lá di
ma ga zin) (50')
Rü gyek
19.40 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
20.00 / Du na Tv
Nya kig a pác ban
(an gol víg já ték, 2008) (70')
22.00 / m2
Sors for dí tók
(spa nyol drá ma, 2002) (135')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Rek vi em egy tá bor no kért
14.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A ka ted rá lis kö vei
An toine de Sa int-Exu péry
füves köny vé ből Ju hász Ju dit
ol vas fel
19.05 / Du na Tv
Mu zsi kás tör té net
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2009)
20.25 / m2
Presszó
(ma gyar já ték film, 1998)
(103')
20.35 / Du na Tv
Üvöl tő sze lek
(an gol ro man ti kus drá ma,
1999) (113')
20.40 / m1
Ame ri ká ban
(ír–an gol film drá ma, 2002)
(103')

VASÁRNAP

8.10 / MR6 – Ré gió rá dió
(Mis kolc)
Hi tünk és éle tünk
(val lá si ma ga zin)
10.55 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.01 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
20.25 / Du na Tv
Ka rá cso nyi ének (ame ri kai
csa lá di film, 1999) (95')
21.00 / m1
Csak két szer vagy fi a tal
(szín há zi köz ve tí tés, 2009)
(96') A Jó zsef At ti la Szín ház
elő adá sá nak köz ve tí té se két
rész ben
21.00 / Du na Tv
Az utol só csá szár
(fran cia–olasz–an gol
film drá ma, 1987) (160')
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Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 10-étől január 17-éig

Va sár nap
Mit fi zes sek az Úr nak a sok jó ért, amit ve lem tett? Zsolt 116,12 (Mk 5,20; Mt
3,13–17; Róm 12,1–3/4–8/; Zsolt 96) Egész ség, csa lád, ba rá tok, mun ka hely.
Gyak ran nem is tu da to sul ben nünk, hogy mind ezek – és szá mos más, szin -
tén ide so rol ha tó do log – meg lé te nem ter mé sze tes, ha nem Is ten gond vi se -
lé sé nek je le éle tünk ben. Az em be ri jó tet te ket, se gít sé get szin te „au to ma ti ku -
san” vi szo noz zuk, Is ten sze re te te azon ban olyan nagy, hogy ő kö szö ne tünk
nél kül is el áraszt aján dé ka i val. De per sze ez nem je len ti azt, hogy ne ad hat -
nánk há lát ne ki, ne di cső ít het nénk őt, és ne te het nénk bi zony sá got ró la… 

Hét fő
Ti ed a menny, ti ed a föld is, te hoz tad lét re a föld ke rek sé get és azt, ami be -
töl ti. Te te rem tet tél észa kot és délt. Zsolt 89,12–13 (Zsid 1,2; Ap Csel 10,37–
48; Jn 3,14–21) Is ten min de nek al ko tó ja. A te rem tés leg ap róbb rész le te it a
hí vők sem is me rik, de el fo gad ják, hogy a föld ke rek ség ere de te és vé ge az ő
ke zé ben van. És mi vel azt vall juk, hogy a föl det Is te nünk for mál ta, igye kez -
zünk óv ni és vé de ni kör nye ze tün ket!

Kedd
Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja, aki meg ál dott min ket mennyei
vi lá gá nak min den lel ki ál dá sá val a Krisz tus ban. Ef 1,3 (Ezsd 3,11a; Józs 3,9–
17; Jn 3,22–36) Mennyi erő és biz ta tás van ezek ben a sza vak ban! Va jon tu -
da to sul-e ben nünk min dennap, hogy mi mind nyá jan Is ten ál dot tai va gyunk…? 

Szer da
Krisz tus mond ja: „Pél dát ad tam nek tek, hogy amint én tet tem ve le tek, ti is úgy
te gye tek.” Jn 13,15 (3Móz 25,17; Kol 2,1–7; 5Móz 1,1–18) Ami kor Krisz tus a föl -
dön járt, sza vai és cse le ke de tei ál tal is meg mu tat ta, mennyi re jó sá gos
Atyánk az Is ten. Ta ní tott, be te ge ket gyó gyí tott, ha lot ta kat tá masz tott fel. Pél -
dát adott az Is ten aka ra ta sze rint va ló élet re, hogy mi is ha son ló képp, Is ten
or szá gát és a má sik em ber ja vát szem előtt tart va cse le ked jünk. Nem te kin -
tet te méltóságán alulinak azt sem, hogy megmossa ta nít vá nyai lábát. Ezzel
minket is alázatra tanít. A Jé zus ál tal idé zett el ső és nagy pa ran cso lat (Mt 22,38)
sze rint ezt úgy te het jük, ha az Urat tel jes szív vel, lé lek kel és el mé vel sze ret -
jük, a fe le ba rá tun kat pe dig úgy, mint ön ma gun kat. Ez utób bit leg in kább úgy
tud juk meg ten ni, ha szem előtt tart juk az arany sza bályt: „Amit te hát sze ret -
né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve -
lük.” (Mt 7,12)

Csü tör tök
Is ten en gem ki vált a hol tak ha zá já ból, és ma gá hoz fog ven ni. Zsolt 49,16 (Ef
2,5.6; Mk 10,13–16; 5Móz 1,19–33) Min den va sár nap el mond juk az egész ke -
resz tény ség hit val lá sát és ben ne a bi zony ság té telt: „Hi szek a Jé zus Krisz tus -
ban, Is ten egy szü lött Fi á ban, a mi Urunk ban, aki … alá szállt a pok lok ra, har -
mad na pon fel tá ma dott ha lot ta i ból, fel ment a mennyek be, ott ül Is ten nek,
a min den ha tó Atyá nak jobb ján, ahon nan el jön ítél ni élő ket és hol ta kat.” Krisz -
tus má so dik el jö ve te lé nek és az íté let nek a gon do la ta ön ma gá ban ijesz tő. De
ugyan ak kor ör ven de tes is: hi szen előt tünk áll majd Krisz tus, aki hi tünk sze -
rint ha lá la ál tal mind nyá jun kat ki vál tott a hol tak ha zá já ból. Él jünk úgy, hogy
szá munk ra is igaz zá vál jék a mon dat, ame lyet a la tor hal lott, az az egy kor mi
is ve le, a mi Urunk kal le hes sünk a pa ra di csom ban.

Pén tek
Nem ma ra dok el tő led, nem hagy lak el. Józs 1,5 (Zsid 6,18; Lk 12,49–53; 5Móz
1,34–46) Mi oly kor-oly kor el tá vo lod ha tunk ugyan Is ten től, de sze ren csé re
ő so ha nem tá vo lo dik el tő lünk. Öröm ben, de kü lö nö sen ne héz sé gek, bá nat
kö ze pet te ve lünk és mel let tünk van. Ha gyat koz ha tunk rá, bíz ha tunk ben -
ne, és se gít sé gül hív hat juk őt. Ad junk há lát azért, hogy ha a baj ban egye sek
el hagy nak is, Is ten ezt so ha nem te szi!

Szom bat
Ami ket em ber kéz al kot, azok nem is te nek. Ap Csel 19,26 (Hós 14,4b; Mt 6,6–
13; 5Móz 2,1–15) Nem csak em ber kéz al ko tá sai le het nek is te nek, ha nem min -
den, ami a szí vünk ben az el ső he lyen áll, min den, ami meg elő zi az élő, egy
igaz Is tent. Min den, ami hez szív vel, lé lek kel ra gasz ko dunk, ami ná lá nál fon -
to sabb a szá munk ra. Min den, ami nek az el ső he lyet szán juk az éle tünk ben
– le gyen az pénz, ha ta lom, csa lád tag ja ink, egész sé günk, la ká sunk és még so -
rol hat nánk. Mind ezek ad hat nak több-ke ve sebb erőt, je lent het nek ki sebb-
na gyobb biz ton sá got, sze rez het nek örö möt, de éle tünk va ló já ban csak Is ten
ál tal vál hat va ló di, élet tel te li élet té.

g Gaz dag Zsu zsan na

Új nap – új kegyelem

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

APRÓHIRDETÉS

A győ ri Öregtemp lom ban 1950-ben
kon fir mál tak je lent ke zé sét ké rem és
vá rom, a hat va na dik év for du ló meg -
ün nep lé se ér de ké ben. Ba logh Ist -
ván, 1122 Bu da pest, Ha tár őr u. 65.,
tel.: 1/375-0299, 30/931-7628, e-mail:
iby kos@t-on line.hu.

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

HA LÁ LO ZÁS
Tur csá nyi Ká roly né (szül. Sik ló -
si Mar git) 2009. de cem ber 25-én
el hunyt. Te me té se 2010. ja nu ár
15-én 10 óra 30 perc kor lesz az
Óbu dai te me tő ben.

Leltár az evangélikus könyvesboltban
Tá jé koz tat juk ked ves vá sár ló in kat, hogy az evan gé li kus köny -
ves bolt (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) 2009. de cem ber 28-tól lel -
tár mi att zár va tart. Nyi tás 2010. ja nu ár 18-án, hét főn.

A lel tá ro zá si idő szak alatt írá sos meg ren de lé se ket fel ve szünk,
azon ban a ki szál lí tást a meg szo kott nál las sab ban tud juk tel je sí te ni.

Megértésüket köszönjük!


