
b A fi li á ban épült ki csiny temp lo mocs ka a
ma ga hu szon hat évé vel mind össze egy esz -
ten dő vel idő sebb a ben ne szen telt lel kész nél,
Chi kán Ka ta lin nál. Az ün nep lő gyü le ke zet
nagy ré sze nem is fért be, ha nem az óvo da -
ud va ron fel ál lí tott sát rak ár nyé ká ban fi gyel -
te kép er nyőn a ben ti ese mé nye ket. Dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök iga zi szen te lé si tex tust ka -
pott Ka ti tól: „Ne szé gyelld hát a mi Urunk -
ról szó ló bi zony ság té telt, se en gem, az ő fog -
lyát, ha nem szen vedj ve lem együtt az evan -
gé li u mért, Is ten ere je ál tal.” (2Tim 1,8) 

Az ige hir de tés ben
kü lö nös hang súlyt
ka pott a ta nús ko dás
(mar tyria) ke resz -
tény-bib li ai fo gal -
ma. Pál apos tol
nem csak fi a tal ta -
nít vá nyát biz tat ta a
fel is mert is te ni igaz -
ság mel let ti bá tor
ki ál lás ra, ha nem ő
ma ga sem szé gyell -
te az evan gé li u mot, mert Is ten ere je az min den
em ber üd vö zí té sé re. A szol gá lat má sik két pil -
lé re ként a mar tyria után a di a ko ni át és a le i tur -
gi át em lí tet te a püs pök, hang sú lyoz ván a sor rend
fon tos sá gát is. 

Pat varcon
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„Da Ponte a lé zen gő rit ter alak -
ját rész ben ma gá ról min táz ta,
hi szen ko rá nak is mert vi lág fi ja
volt. Teo ló gi ai ta nár ként in dult
ne ki a kon ti nens nek…”

Az operák operája f 6. oldal

„Az én szí vem re is rá ne he ze dik, hogy míg ná lunk zsú fo lá sig
tel ve vannak, ad dig pél dá ul Né met or szág ban üre sek a
temp lo mok. Ott is, de itt Ma gyar or szá gon is hi á nyoz nak
a gyü le ke ze tek ből a kö zép ko rú ak. Hol van Krisz tus né pe?”

Beszélgetés a Kongói Evangélikus Egyház
külügyi referensével f 4. oldal

„Én el sze gé nyed tem – csak az ál ma -
im ma rad tak. Az ál ma i mat a lá ba id
elé te rí tet tem. Lép kedj óva to san,
mert az ál ma i mon lép delsz…” Drá -
mai fel ütés, ezt a ver set egy film ben
hal lot tam, mind egy, me lyik ben. A lé -
nyeg, hogy meg tet szett. Mind egy,
hon nan va ló, mert ha pon tos sze ret -
nék len ni, ak kor egy sor ada tot kelle -
ne köz re ad nom, ab ból meg van már
úgy is ép pen elég a szür ke, túl in for -
mált min den nap ja ink ban.

Ada tok. Mi ni mum egy film cím,
az tán ne vek, hogy ki ren dez te, a film -
ben ki mond ta, hon nan vet te, rá adá -
sul nem ma gyar, for dí tás, te hát nem
is ve he tő „szó sze rint”, tehát ki for -
dí tot ta, sa töb bi. Ho va to vább ki de rül -
ne, hogy ez a mo zi nem is új, ak kor
meg mi nek ír ni ró la.

Hm, fur csa ez a kor, a fő ren de ző
elv ma az új sze rű ség, az ak tu a li tás;
megy a ver seny, mi nek van „hír ér té -
ke”; de el ké pesz tő en fon to sak a sze -
mé lyek is s per sze a „hi vat ko zá sok”
– egy kor ban, amely ben va ló já ban
sem mi sem új, mert nincs új a nap
alatt, mert min den ki más tól idéz, s
aki től idéz, már az is csak egy idé ze -
tet idéz, ki tud ja, há nya dik át ira tot,
míg vé gül az tán ki de rül, hogy az
„új” gon do lat már az ókor óta is me -
re tes, pél dá ul egyip to mi, csak ak tu -
a li zál ta va la ki. (Vö. Préd 1,9) Va la ki,
aki fe ne nagy fon tos sá got tu laj do nít
sa ját és má sok sze mé lyé nek.

Szin te ro man ti kus áhí tat tal te -
kin tek vissza azok ra az idők re, ami -
kor a szer ze te se ket név nél kü li sí rok -
ba te met ték, mi vel nem tu laj do ní tot -
tak túl nagy fon tos sá got az ár nyék -
vi lág ban szer zett ne vek nek.

„Hír név”, így mond juk, de mi je len -
tő sé ge le het en nek ab ban a tu dat ban,
hogy aki győz, an nak új ne ve lesz, egy
fe hér kö vecs ké re ír va – tit kos szó,
„ame lyet sen ki sem tud, csak az, aki
kap ja”? (Jel 2,17) Egy új név, egy új ég,
egy új élet egy új föl dön. Jé zus Krisz -
tus szol gá ja lát ta, mi pe dig el hisszük.
(Jel 21,1) Mert a va ló ság az, hogy mi
ér zel mi leg el sze gé nyed tünk, mert
so kunk ban nincs már meg az el ső
sze re tet – csak az ál ma ink ma rad tak.

Mi lyen ér de kes, hogy az in ter net ko -
rá ban, ami kor bár ki bár mit mond hat,
akár szer keszt het le xi kont is, té ves
ada tok kal, hi vat ko zá sok kal, s a szer zők
ki lé tét nyo mon kö vet ni szin te le he tet -
len, éppen most imá dunk leg in kább hi -
vat koz ni. Most han goz tat juk leg job ban
a ne ve ket. S mi köz ben na pon ta egy re
bő vül a föld tör té net leg na gyobb há ló -
za ta, a tár sa da lom ma gá nyos szi ge tek -
re sza kad szét – mi cso da fo nák ez is:
nem egy más közt va gyunk, ha nem a
gé pek előtt ülünk, akár az egy sze mé -
lyes szek ták. S per sze fe jünk ben a
nagy ra kás ezo te ri kus „böl cses ség gel”,
egy szép, új esz ménnyel: „íme, az út ön -
ma gunk ki tel je se dé sé hez”. De ho vá is
ve zet ez az ös vény?

Akik
gyön gye in ket

tapos sák
Ordináció – egy hétvégén hat helyszínen

b A Welt ler fa mí lia bő egy év szá za da kü lön le -
ges szín folt ja a ma gyar evan gé li kus ság nak:
kán tor ta ní tók, egy ház ze né szek, fel ügye lők és
lel ké szek so ra ke rült ki a csa lád ból. Eb be a
sor ba állt be Welt ler Gá bor is, akit jú li us 10-
én, szom ba ton dél után szen telt lel késszé
Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke. 

Welt ler Gá bor Szom bat he lyen szü le tett Welt ler Sán -
dor lel kész fi a ként. 1991 óta él Sop ron ban, 2004-ben
érett sé gi zett a lí ce um ban. Teo ló gi ai ta nul má nyi ide -
jé nek vé gén ha tod éves ként, lel kész je lölt ként a
szom bat he lyi gyü le ke zet ben vég zett szol gá la tot.

A tik kasz tó hő ség ben jó volt be ül ni a temp lom
hű vö sé be, s nagy sze rű él mény volt lát ni, hogy mi -
lyen so kan össze jöt tek a kü lön bö ző gyü le ke ze tek -
ből, ahol Gá bort is me rik: Sop ron ból, Szom bat hely -

ről, il let ve Ma lom sok -
ról, édes ap ja gyü le ke -
ze té ből. Az is ten tisz te -
let fé nyét emel te, hogy
a sop ro ni temp lom
fris sen fel újí tott or go -
ná ja most elő ször szó -
lalt meg ün ne pi kö -
zös ség előtt, és hogy a
li tur gi á ban a szom bat -
he lyi gyü le ke zet kó -
ru sa is szol gált.

Sop ron ban

b „A mai al kal munk kü lö nö sen is fel eme lő –
kezd te kö szön té sét Né meth Pál, a gyü le ke -
zet lel ké sze –, hi szen az el ső olyan, ízig-vé -
rig mo há csi il le tő sé gű test vé rün ket ün ne pel -
jük, aki el vé gez te az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te met.” Va ló ban, Unyi Ani kó Mo há -
cson szü le tett, itt ke resz tel ték, itt kon fir mált,
itt lett ak tív gyü le ke ze ti tag, itt ér le lő dött
meg ben ne a gon do lat: lel kész lesz. A gon -
do lat, az el ha tá ro zás múlt szom ba ton vált va -
ló ra: ezen a na pon le he tett ta nú ja a temp lo -
mot és a gyü le ke ze ti ter met is meg töl tő
gyü le ke zet an nak, hogy Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke Unyi Ani kót lel -
késszé avat ta.

A püs pök az al ka lom ra szó lí tó meg hí vón ol vas ha tó
ige – „Elég ne ked az én ke gyel mem, mert az én erőm
erőt len ség ál tal ér cél hoz” (2Kor 12,9) – alap ján hir -

det te Is ten üze ne tét.
„Két, a mai vi lág ban
ide ge nül hang zó szó
van az igé ben” –
mon dot ta. – „Egyik
az elég, hi szen ke ve -
sen mond ják, hogy
elég, amim van, amit
kap tam, és még ke -
ve seb ben te szik hoz -
zá, hogy kö szö nöm.”

Mo há cson

b Ki csi nek bi zo nyult a Győr-Mo so ni Egy ház -
me gye egyik leg ki sebb gyü le ke ze té nek, a
mind össze nyolc van lel ket szám lá ló gy őrs á -
gi nak a temp lo ma az el múlt hét szom bat ján,
ami kor Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel te
Pong rácz Má tét.

Az ün ne pi al ka lom ra
öt ször annyi ven dég
ér ke zett, mint amennyi
a gyü le ke zet lé lek szá -
ma, így a temp lom ba
be nem fé rő hí vők ki -
ve tí tőn kö vet het ték fi -
gye lem mel a lel kész -
szen te lő is ten tisz te le tet
a temp lom kert ben fel -
ál lí tott sá tor alatt. Az

is ten tisz te let li tur gi á já ban Itt zés Já nos püs pök
mel lett dr. Reuss And rás, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Rend sze res Teo ló gi ai Tan szé ké nek
pro fes sor eme ri tu sa, va la mint Me nyes né Uram
Zsu zsan na he lyi lel kész vett részt.

Itt zés Já nos az ün ne pi ese mény re in vi tá ló meg -
hí vón sze rep lő ige – „Jé zus így szólt hoz zá juk: »Nem
az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra, ha nem
a be te gek nek; nem azért jöt tem, hogy az iga za kat
hív jam, ha nem, hogy a bű nö sö ket»” (Mk 2,17) –
alap ján pré di kált.

Gy őrs á gon
b Tö rök Anett, ha bár gye rek ko rá tól be le nőtt a

gyü le ke zet be, lel ké szi szol gá lat ra va ló bel ső
el hí vá sát még is az érett sé gi évé ben kap ta. A
si ke res fel vé te li után pe dig egy nyá ri EKE-tá -
bor ban fo gad ta el Is tent éle te Urá nak.

Teo ló gi ai évei alatt
több ször is élt kül föl -
di ösz tön díj- le he tő -
sé gek kel: 2003–2005
kö zött Os ló ban,
2007-ben Hel sin ki -
ben, 2007–2008-ban
Chi ca gó ban foly ta -
tott ta nul má nyo kat.
Ezek köz ben csa lád -
tag ja i nak és ba rá ta i -
nak a tá mo ga tá sa
volt leg meg ha tá ro zóbb életében.

Jú li us 10-én, szom bat dél előtt 10 órá ra szin te tel -
je sen meg telt a szá má ra a lel ki ott hont je lentő szü -
gyi evan gé li kus gyü le ke zet temp lo ma. Dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök mel lett dr. Szent pé tery Pé ter teo ló gi ai
ta nár és Blat nicz ky Já nos Dá ni el he lyi lel kész állt az
ol tár nál. A püs pök a lel kész je lölt ál tal vá lasz tott ige
alap ján pré di kált: „…akik Is tent sze re tik, azok nak
min den ja vuk ra szol gál…” (Róm 8,28) Ige hir de té sé -
ben hang sú lyoz ta, hogy nem Is ten cso dá ló i nak, ha -
nem az őt sze re tők nek vá lik min den ja vuk ra. Ezért
cso dá la tos, hogy sze ret he tő Urunk van.

Szügyön

b Az Észa ki Egy ház ke rü let észak ke le ti szeg le -
té nek há rom nagy vá ro sá ból se reg let tek össze
evan gé li ku sok jú li us 11-én, va sár nap dél -
után a nyír egy há zi evan gé li kus Nagy temp -
lom ba. Az al ka lom, amely össze hoz ta a nyír -
egy há zi a kat, deb re ce ni e ket és mis kol ci a kat,
Asz ta los Ri chárd or di ná ci ó ja volt. Az ava tan -
dó lel kész nek e há rom vá ros volt a kül dő, fel -
ké szí tő és fo ga dó kö zös sé ge. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más
püs pök a lel kész je lölt ál tal vá lasz tott ige (Jn

15,16a) kap csán a
Krisz tus ban, a gyü -
möl csö ző cse le ke de -
tek ben, il let ve a szol -
gá lat ban va ló meg ma -
ra dás ról be szélt. 

Bát ran mond hat -
juk, hogy is te ni ke -
gye lem és cso da, hogy
Ri chárd mind vé gig
meg ma radt el ha tá ro -
zá sa, a teo ló gia mű ve -

lé se mel lett, ugyan is már az egye te mi fel vé te li jé -
re vi vő vo nat út ján sem akar ták érvényesíteni a
jegyét…  Ezen kí vül meg rá zó tra gé di ák kí sér ték ta -
nul má nya it, hi szen el ső éves hall ga tó ként el ve szí -
tet te édes ap ját, ha tod éves ként pe dig egyik leg jobb
ba rát ját, Me zey Gá bor lel készt.

Nyír egy há zán

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás az 5. oldalon f Folytatás az 5. oldalon

f Folytatás az 5. oldalonf Folytatás az 5. oldalonf Folytatás az 5. oldalon

„Las san ki hal az a nem ze dék, amely a har -
min cas évek éb re dé si moz gal mán nőtt fel,
és amely ki tar tott az egy ház ban tű zön-ví -
zen át, átvit te az egy há zat az el múlt negy -
ven éven, min de nen hű ség gel…”

Rómában jártam f 15. oldal

Velem vándorol… f 2. oldal
Vissza a forrásokhoz! f 4. oldal
Komiszos evangélizáció f 7. oldal
ZMC-melléklet f 8–9. oldal
Interjú Szakály Sándor történésszel f 10. oldal
Tünetek gyógymód nélkül? f 13. oldal
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b Ének is mer te tő cikk írá sa kor
öröm mel ta pasz tal tam már több -
ször is, hogy egy ház ze nész tár sa -
im mi lyen szí ve sen se gí te nek
egy-egy adat pon to sí tá sá ban. Így
ami kor ked velt finn éne künk is -
mer te té sé re ké szül tem, meg ke -
res tem né hány finn kol lé gá mat.
Nagy volt a meg le pe té sem, mi kor
ki de rült: a Ve lem ván do rol uta -
mon Jé zus (EÉ 459) Finn or szág -
ban nem tar to zik az ál ta lá no san
is mert éne kek kö zé, egye ne seb -
ben fo gal maz va: a meg kér de zet -
tek kö zül sen ki sem is me ri.

Pe dig egy sze rű nek tűnt a fel adat: a
szer ző ként sze rep lő Ar mas Maa sa -
lo (ere de ti ne vén: Ma sa lin, 1885–
1960) a 20. szá zad meg ha tá ro zó finn
egy ház ze né sze volt. Egy szer re te vé -
keny ke dett mint kö zép is ko lai ta nár,
temp lo mi or go nis ta, ze ne aka dé mi ai
pro fesszor. A két vi lág há bo rú kö zött
tag ja volt az ak kor ké szü lő finn éne -
kes könyv szer kesz tő bi zott sá gá nak
is. Mű ve i nek jegy zé ké ben még sem
sze re pel ez a dal lam. Sőt, Maa sa lo is -
mert éne ke i hez ké pest a mi éne -
künk túl egy sze rű nek tűnt.

Mind Finn or szág ban, mind ide ha -
za több egy ház ze nész is be kap cso ló -
dott a ke res gé lés be, hi szen azt azért
nem kép zel tük, hogy az éne kes -
könyv hi bás ada tot kö zöl. Maa sa lo is -
mert éne kei kö zött ta lál tunk egyet,
amely rit mi ka i lag és szö ve gi leg ki csit

em lé kez te tett a Ve lem ván do rol-ra.
En nek szö ve ge alap ján lép tünk to -
vább, s már-már ki mond tuk: té ve dés
tör tént, va la ki hi bá san em lé ke zett, s
a vers má sik meg ze né sí té sét Maa sa -
ló é val ke ver te össze.

Et től a pont tól azon ban nem si ke -
rült to vább lép nünk. „Az út né ha oly
sö tét” – dú dol tuk az ének so ra it.

Is me rős az ado ma: a pro fesszor
„el tűnt” szem üve gét az or rán ta lál ja
meg. Így jár tunk mi is. Trajt ler Gá -
bor nem rég meg je lent össze fog la ló
ta nul má nyá ban szűk sza vú an, de
pon to san meg je lö li az ének for rá sát:
„Nu o ri Si i on ék., Mi nun kans sa ni”. 

Ez az adat új len dü le tet adott a ke -
re sés nek. Ki de rült: 1929-ben a finn is -
ko lá sok és bib lia kö rö sök szá má ra szer -
kesz tet tek ének gyűj te ményt 300 ének -
kel, s ez a kö tet kap ta a „Fi a tal Si on”
(Nu o ri Si i on, szerk. K. V. Tam mi nen,
Ku o pio, 1929, Nr. 187) cí met. A kö tet
össze ál lí tá sá ban a kor szá mos je len tős
ze ne szer ző je se géd ke zett: Mart ti He -
la, Yr jö Kil pi nen, Heik ki Kle met ti, Erk -
ki Mel ar tin, Ot to Ko ti la inen, Je an Si -
be li us, Le evi Ma de to ja, Mi ka el Ny berg,
Il ma ri Krohn és má sok, köz tük Ar mas
Maa sa lo is. Könnyen éne kel he tő dal -
la mok írá sá val se gí tet ték a finn di á kok
ne ve lé sét. Így már ért he tő, hogy a ze -
ne szer ző töb bi mű vé hez ké pest mi ért
tűnt túl egy sze rű nek ez a dal lam.

Eb ben a for rás ban az saj nos nem
sze re pel, ki a szö veg köl tő je – éne kes -
köny vünk rö vi den finn ének ként jel -
zi –, csak egy mo nog ram (A. J.) ta lál -
ha tó a szö veg alatt.

Mond ják: a meg írt ze ne mű vek nek
ön ál ló éle tük van. Ez a finn gyer mek -
é nek a két vi lág há bo rú kö zött be töl -
töt te hi va tá sát, majd las san el fe lej tő -
dött Finn or szág ban. Va la ki ma gyar
azon ban ha za hoz ta, meg kér te Túr -
me zei Er zsé be tet, ké szít sen hoz zá
for dí tást. Ma gyar or szá gon a pro -
tes táns kö zös sé gek egyik leg is mer -
tebb éne ke lett eb ből a sze rény, hit -
val ló di ák dal ból.

g Ben ce Gá bor

Is mét lés
Már száz szor mond tam – szól a
szü lő gyer me ké re, ha az se hogy sem
akar en ge del mes ked ni. Ami kor kis -
is ko lás vol tam, még hasz nál ták azt
a ne ve lé si mó dot, hogy hússzor vagy
öt ven szer le írat ták, amit kü lön ben
nem vol tam haj lan dó meg ér te ni: „A
fo lyo són nem ro han gá lok, mert paj -
tá sa im tes ti ép sé gét ve szé lyez te -
tem!” A ver se ket és a nyelv ta ni sza -
bá lyo kat is úgy rög zí tet tük, hogy vég -
te le nül is mé tel get tük ma gunk ban.
Az tán la ti nul is meg ta nul tuk: Re pe -
tit io est ma ter stu dio rum – is mét lés
a tu dás any ja.

Ma már egé szen más ne ve lé si és
ta ní tá si mód sze re ket al kal maz nak
az is ko lák ban, s bi zo nyá ra job bak,
élet sze rűb bek ezek a mód sze rek,
nem fel szí ne sen rög zí tik a tu dást, ha -
nem sze mé lyes érin tett sé get ala kí ta -
nak ki, és így mé lyeb ben ivó dik az is -
me ret a gye re kek be.

Ki csit ide gen ked ve fi gyel jük ka to -
li kus test vé re in ket, ahogy a ró zsa fü -

zért imád koz zák, egy más után is mé -
tel ve az imád sá go kat. So kak nak a tai -
zéi ének lés is túl mo no ton, nem ér -
tik, hogy le het ugyan azt a dal la mot
és szö ve get annyi szor új ra éne kel ni.

Még is, ami kor a szép na pot fel le -
gek rej tik, és sú lyo sak raj tam a ter hek,
már nem elég, hogy gyer mek ko -
rom ban meg ta nul tam: ve lem ván do -
rol uta mon Jé zus; nem elég, hogy va -
la mi kor ta pasz tal tam: az ő ir gal mas
kar ja véd; nem elég, hogy egy szer ol -
vas tam: a ter he ket ő se gít hor da ni.
Ál lan dó an is mé tel get nem kell, új ra és
új ra el mon da nom, ma ga mat em lé -
kez tet nem ar ra, hogy ő a győ zel mes,
hű ve zér, aki el visz, el se gít a cél hoz.

De mi lyen jó, hogy gye rek ko rom -
ban meg ta ní tot ták azo kat a tör té ne -
te ket a Bib li á ból, ame lyek alap ján
vall ha tom: Jé zus ve lem ván do rol az
úton. Örü lök az if jú sá gi kö zös sé gek -
nek, ame lyek ben fel nőt tem, s ame -
lyek ben együtt fo gal maz tuk meg
hi tün ket, hogy so ha nincs okunk fél -
ni a baj tól, mert min den sö tét ha ta -
lom nál erő sebb Jé zus. S há lás va -
gyok, hogy idő sebb test vé re im sa ját
ha lá luk ra ké szül ve ta ní tot tak a hit -
re, hogy Jé zus túl ve zet a sír sö tét éj -
je lén. Mert ak kor, ami kor baj ban va -
gyok, ami kor nem tu dok győ zel mi
éne ket zen ge ni, is mé tel he tem azt,
amit ré gen meg ta nul tam, és így a ne -
héz moll dal la mok kö zött még is fel -
cseng het a dúr hang za tok re ményt
erő sí tő so ra.

g Ben c ze And rás

Ve lem ván do rol uta mon Jé zus
Bár az út né ha oly sö tét

C ANTATE

Ked ves Eli fáz ba rá tom!
Meg kap tam so ra i dat, kö szö nöm,
hogy gon dol tál rám! Éle tem olyan
idő sza ká ban lépsz most mel lém,
ami kor so kat töp ren gek a Lé nyeg fe -
lől: Mi az ér tel me an nak, hogy élek?
An nak, hogy itt va gyok, pont most,
ép pen így és ép pen azok kö zött az
em be rek kö zött, aki ket nap mint
nap ma gam kö rül lá tok? 

Majd nem négy év ti zed nyi élet tel
meg ra kod va úgy ér zem, ha tár pont -
hoz ér ke zem, ami kor szem be kell
néz nem a hát ra ha gyott évek örök sé -
gé vel is. Vál lal ha tó ak-e a vá lasz tá sa -
im? Med dig ju tot tam el? Va jon jól hi -
szek, jól gon dol ko dom? Va ló sá go san
élek? Ki mond ja meg a vá laszt? 

Te bölcs em ber vagy, ta nít vá nya id -
nak nem csu pán is me re te ket, ha nem
éle tet ta ní tasz. Fo gé ko nyan, nyi tot tan
fi gye led a vi lá got ma gad kö rül s ben -
ne az em be ri uta kat, tör té ne te ket.
Nem so kat tu dok ró lad, azt sem tu -
dom, mi lyen örö mök-bá na tok szö vik
át hét köz nap ja i dat. Még is, amint so -
ra i dat ol va som, szin te ma gam előtt
lát ha tom a vi lá go dat, ahol élsz, s
mind azt, amit ma gad kö rül látsz. Bár
sok év szá zad és nem cse kély föld raj -
zi tá vol ság vá laszt el min ket egy más -
tól, még is azt gon do lom, mind ket tőn -
ket össze kap csol az, hogy „Is ten hez
for du lunk, rá bíz zuk ügyün ket”.

Kí ván csi va gyok, Eli fáz ba rá tom,
hogy élet időd mú lá sá val ho gyan vál -
to zik, mé lyül és érik ben ned a hit, s
ho gyan ta pasz ta lod meg a ma gas sá -
gos Is ten be ve tett bi za lom ere jét. Ta -
nú ság té te le det ol vas va úgy lá tom, lel -
ki út ke re sé sed so rán meg küz döt tél a
vá la szo kért, de bát ran vál la lod, hogy
nem ér tél még ku ta tá sa id vé gé re…

Va la hol egy szer ezt ol vas tam: „Ne
ar ra menj, amer re a csa pás ve zet! Ar -

ra menj, amer re nem ve zet csa pás, és
hagyj nyo mot ma gad után!” Azt hi -
szem, mind nyá junk nak ez a kül de té -
sünk. Kö szö nöm, hogy en gem is ta -
ní tasz. Kö szö nöm, hogy se gí tesz föl -
emel ni a te kin te te met. Ar ról az Is ten -
ről be szélsz ne kem, aki több, na -
gyobb, iga zabb a ben nünk élő, ró la al -
ko tott ké pünk nél, ame lyet olyan sok -
szor össze té vesz tünk ve le ma gá val. 

Tu dod, há lás va gyok, hogy a ná zá -
re ti Jé zus tól ve he tem az is ten ké pe met
– ő meg mu tat ta ne künk Is ten va ló -
sá gos ar cát. Igyek szem ta nít vá nya -
ként ah hoz az „Ab bá hoz” for dul ni,
aki vel ő a leg szo ro sabb lel ki egy ség -
ben élt és él ma is.

Is ten ről val lasz, ba rá tom, s iga zad
van: Ő va ló ban „ma gas ra eme li az
alant lé vő ket”, „meg sza ba dít ja az erős
ke zé ből a sze gényt”, mert or szá ga az el -
eset tek hez, meg ve tet tek hez, meg alá -
zot tak hoz kö ze lí tett el. Er ről szá -
mom ra leg hi te le seb ben Jé zus ta nús -
ko dik evan gé li u má val. Őt, aki az Úr
ke gyel mes esz ten de jét hir det te a nincs -
te le nek, a véd te le nek, a csel szö vé sek
ál do za tai szá má ra, aki a ki csi nye ket vi -
gasz tal ta az új or szág öröm hí ré vel, vé -
gül a ra va szok ter vei, a csel szö vők ta -
ná csa jut tat ta a ke reszt re.

Azt írod: Is ten „hat szor is meg ment
a nyo mo rú ság ból, he ted szer re sem ér
ve sze de lem”. En gedd meg, hogy meg -
kér dez zem: Va jon min dig ennyi re
egy sze rű ki mon da ni egy ilyen mon -
da tot? Mi van ak kor, ha Is ten nem
ment meg? Ha nem mú lik el az a ke -
se rű po hár? Ha két fi a tal oda vész egy
ha jó ki rán du lás köz ben Phi la delp hi -
á ban? Ha ki de rül egy jó ba rá tom ról,
hogy rá kos és ment he tet len? Ha
bár mennyi re sze ret ném is, nem aka -
dá lyoz ha tom meg, hogy éh ín sé gek,
há bo rúk pusz tít sa nak föl dün kön? A

gyá szo ló kat mi ként ol tal maz za Is ten
se gít sé ge? Mi van ak kor, ha lá tom
rom ba dől ni az ár víz pusz tí tot ta há -
za kat, em ber öl tők ér té kes mun ká ját?
Ami kor az el so dort fal vak la kói két -
ség be eset ten kér de zik: „Mi lesz ve -
lünk ez után?” 

Per sze, iga zad van: „az em ber ma -
ga szü li a vészt”; sok rossz do log nak,
ami tör té nik ve lünk, ma gunk va -
gyunk az oko zói. Gon dat lan sá gunk,
fe le lőt len sé günk, ön zé sünk, hi tet -
len és hi tel te len gon do la ta ink, sza va -
ink, tet te ink. Vi sel nünk kell a kö vet -
kez mé nye ket! Vér be li böl cses ség ta -
ní tó ként te így fo gal ma zol: „A Min -
den ha tó fe nyí té sét ne vesd meg!”
Mert bol dog em ber az, aki vel Is ten
így is fog lal ko zik… 

Én is hi szem, tu dom: azt is vál lal -
nunk kell, hogy dön té se ink sza bad -
sá ga nem von ja ma ga után dön té se -
ink igaz sá gát. Tu dom, hogy idő és tá -
vol ság kell ah hoz, hogy egy tra gé di -
át ne csak ön ma gá ban szem lél jek,
úgy, hogy az be töl ti egész élet ho ri -
zon to mat. Meg kell pró bál nom ki -
von ni ma gam a ha tá sa alól úgy, hogy
igye ke zem ki csit tá vo labb hú zód ni
tő le. És így meg lá tom az élet kon tex -
tu sát, ész re ve szem a le he tő sé ge i -
met, azo kat a cso dás, ki ku tat ha tat -
lan dol go kat, ame lyek Is ten te rem tő
mun ká ját di csé rik, s ame lyek ről
olyan hi te le sen írsz, ba rá tom.

Azt gon do lom, a rossz dol gok nak
nincs ön ma guk ban ér tel mük, cél juk
ak kor, ami kor meg tör tén nek ve lünk.
An nak, hogy be kö vet kez nek, nincs
olyan ma gya rá za ta, s nincs olyan oka,
amely mi att tel jes be le nyug vás sal kel -
le ne el fo gad nunk őket. De hi szem,
hogy igen is ér tel mes sé te het jük őket,
meg sza ba dít hat juk a sors csa pá so kat az
ér tel met len sé gük től és hi á ba va ló sá -

guk tól az ál tal, hogy ér tel met adunk ne -
kik. Ta lán úgy, hogy nem azt kér dez -
zük: „Hát ez mi ért tör tént ve lem?
Mi ért pont ve lem tör tént? Mi vel ér de -
mel tem ki mind ezt?” Ezek rossz kér -
dé sek. Nin csen rá juk iga zi vá lasz. 

De kér dez he tünk más képp, ta lán
így: „Meg tör tént ve lem ez a rossz do -
log – mi hez kezd jek ve le?” „Ho gyan
tu dok most to vább lép ni, mi lyen re -
mé nyem le het?” És ezek re a kér dé -
sek re – hi szem – iga zi vá lasz ér ke zik.

Vál sá gon in nen és fé lel men túl, mi -
ér tek kö zött még is-re mény ség gel le -
he tek a hol na pok fe lől. És ha nem lá -
tom, ér zem is min dig, at tól még
mű kö dik a ke gye lem. Ez a te evan gé -
li u mod, Eli fáz ba rá tom. Kö szö nöm,
hogy ta ní tot tál.

A Ma gas sá gos ál dá sa le gyen ve led!
g Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk!
Em ber fia, Jé zus,
há lás va gyok, hogy te ko mo lyan ve -
szed az em be rit, a tö re dé kest, 
a min den na pok har ca it és ku dar ca it,
pél dát ad tál ne kem egy sze rű ség ből,
el en ge dés ből, 
és iga zi lel ke se dés sel él ted itt a föl -
dön a sze re te tet,
búj tass be, kér lek, öröm ka bát ba,
hogy ki csit de rű sebb le gyen a vi lág
ál ta lam is,
mu tass táv la to kat, hadd ve gyem ész -
re a „füg gő le ges” ke gye lem cso dá it,
kér lek, adj mély sé get gon do la ta im -
nak, célt a hét köz na pok nak,
hogy meg érint sen az élet – a te éle ted,
sze ret nék em ber ré vál ni ál ta lad,
jöjj hoz zám,
ma radj itt,
Em ber fia!
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Le vél Eli fáz nak
Mennyei Atyánk, kö nyör günk hoz -
zád az evan gé li um ter je dé sé ért. Kö -
nyör günk azo kért, akik nyo mo rú sá -
got szen ved nek a te ne ve dért és a te
igé dért, és azo kért, akik hez még
nem ju tott el vi lá gos sá god. Küldj
mun ká so kat az ara tá sod ba, és hasz -
nálj min ket is min den al kal mat lan -
sá gunk el le né re, hogy tud junk té ged
kép vi sel ni, és tud juk mu tat ni má sok -
nak a hoz zád ve ze tő utat.

Kö szön jük, hogy min den sze mé -
lyes gon dun kat is te re ád vet het jük.
Sza ba díts meg min den ag go da lom -
tól, min den fé le lem től, szo ron gás tól,
el bi za ko dás tól és el csüg ge dés től. Le -
gyen a te igéd mé cses a lá ba ink előtt
és min den na pi lel ki táp lá lé kunk. Ta -
níts min ket egy re mé lyeb ben és egy -
sze rűb ben imád koz ni.

Rád bíz zuk azo kat is, aki kért fe le -
lős sé tet tél min ket, aki kért ag gó -
dunk, akik nek a nyo mo rú sá gát ta lán
te he tet le nül néz zük. Kö nyör günk
azo kért, akik nél kü löz nek: akik nem -
csak a min den na pi ke nyér nek, de az
élet hez szük sé ges sze re tet nek, el is -
me rés nek, biz ton ság nak is hí já val
van nak. Hisszük, hogy ne ked ma is
min den le het sé ges, az is, ami az
em be rek nél le he tet len. Tedd késszé
a szí vün ket ar ra, hogy to vább tud junk
ad ni ab ból, amit tő led kap tunk, és ne
le gyünk szűk mar kú ak egy más hoz.
Ta níts min ket há la adás sal él ni a ke -
vés sel is és a sok kal is.

Kö nyör günk hoz zád né pün kért.
Adj lel ki fel éb re dést, és ké szíts jö vőt
ne künk. Tölts meg min ket Szent lel -
ked del, hogy tud juk tar ta ni a lel ket
egy más ban, hogy re mény sé günk
egye dül a te ígé re te id re épül jön. Se -
gíts hű sé ge sen és jó kedv vel vé gez ni
a mun kán kat, ugyan ak kor egye dül
tő led vár ni az ál dást.

Kö nyö rülj a be te ge ken, szen ve dő -
kön, idő se ken, hal dok ló kon, te vi -
gasz tald a gyá szo ló kat. Légy azok kal
a test vé re ink kel, akik nek az el múlt
hé ten ra va tal mel lett kel lett meg áll -
ni uk. Te eny hítsd fáj dal mu kat. Adj
ne kik és ne künk élő re mény sé get,
hogy ne a lát ha tók ra, ha nem a lát ha -
tat la nok ra néz zünk.

Az Úr Jé zus Krisz tus ne vé ben ké -
rünk, hall gass meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„De nemcsak mindennél szabadabb
ki rá lyok, hanem papok is vagyunk
örök ké. Ez sokkal fenségesebb a ki -
rály ságnál. Mert a papsággal méltók
va gyunk arra, hogy Isten előtt meg -
je len jünk, másokért imádkozzunk,
és egy mást az Isten dolgai felől ta -
nítsuk. Mert: ez a papok hivatása,
amelyet sem miféle hitetlennek soha
nem ad ha tunk át. Krisztus ezt úgy
adta át ne künk, hogy ha hiszünk
ben  ne, akkor mint testvérei, örö -
köstársai és ki rály társai, egyúttal
pap társai is lehetünk, akik a Lélek
által a hit bizalmával mer nek Isten
elé lépni és így kiáltani: »Abbá,
Atyám« (Róm 8,15; Gal 4,6), és egy -
másért is imádkozhatnak, amit a pa -
pok látható és testi szolgálatában va -
ló sággal és jelképesen láthatunk.” 

d Luther Márton:
Értekezés a keresztyén ember

szabadságáról
(Prőhle Károly fordítása)
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A tü rel mi ren de let ide jén épült
bo bai temp lom – Pep pert Fer -
di nánd ál tal ké szí tett – or go -
ná ját 1858-ban épí tet ték köz -
ada ko zás ból, mely ből ki vet ték
ré szü ket a ne mes ko csi és ke -
me nes pál fai hí vek is. Az egy -
ma nu á los, nyolc hang zó re -
gisz ter rel épült or go na me cha -
ni kus ját szó- és re gisz ter trak -
tú rá val ké szült. Mű em lé ki vé -
dett ség alatt áll, ám 1984 óta
nem szó lal tat ták meg. Fel újí -
tá sát A Bo bai Evan gé li kus
Temp lo mért Ala pít vány kez -
de mé nyez te. A fel újí tás költ -

sé ge i re 2008-ban az or szá gos
egy ház egy ház ze nei bi zott sá -
ga ál tal ki írt pá lyá za ton egy -
mil lió fo rin tot nyer tek, ezt az
ala pít vány újabb egy mil lió fo -
rint tal tol dot ta meg. A re no -

vá lás mun ká la ta it a sop ro ni
Sza bó And rás és mun ka tár sai,
va la mint Kol tai Pé ter or go na -

épí tő mesterek vé gez ték nagy
alá zat tal.

Ke me nes pál fán az egy ko ri,
1893-ban épült ima ház ban állt
egy or go na, ame lyet az 1980-
as évek ele jén a gyü le ke zet el -

adott. Ké sőbb, a ki lenc ve nes
évek vé gén le bon tot ták ma gát
az ima há zat is. A tíz év vel ez -
előtt fel szen telt új ima ház ban
az el múlt év ben Kol tai Pé ter
or go na épí tő jó vol tá ból ve het -
tek hasz ná lat ba egy új lá da or -
go nát a pál fai hí vek. (A hang -
szer Kol tai Pé ter dip lo ma -
mun ká ja volt. – A szerk.)

Az or go nák be mu ta tá sá ra
az is ten tisz te le tek vé gén ke rült

sor. Győr ffy Ist ván, a Pé csi
Mű vé sze ti Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la ze ne szer zés-
és ze ne el mé let-ta ná ra, egy -
há za sko zá ri kán tor mu tat ta
be a hang sze re ket. Győr ffy
Ist ván csa lád ja bo bai ere de tű,
gyö ke rei a 17. szá zad ba nyúl -
nak vissza, a kán tor így öröm -
mel szol gált ősei temp lo má -
ban az ün ne pi al kal mon, ahol
ba rokk szer zők mun ká i ból
adott hang ver senyt.

A bo bai or go na szen te lő is -
ten tisz te le ten bú csú zott el a
gyü le ke zet től Győ ri Ve ro ni -
ka Ág nes, aki két évig be osz -
tott lel kész ként szol gált az
egy ház köz ség ben.

Itt zés Já nos püs pök Bo bán
Zsolt 51,9–11, Ke me nes pál fán
pe dig Róm 6,3–11 alap ján hir -
det te Is ten igé jét.

g M. Gy.

Or go na szen te lé sek
Ke me nes al ján

Aki az Evan gé li kus Élet mai lap szá mát
ke zé be ve szi, az nem ke ve sebb mint
hat lel kész ava tás ról ol vas hat. Rá adá -
sul hat kü lön bö ző gyü le ke zet ben
zaj lot tak ezek a fel eme lő al kal mak. A
lel ké szi szol gá lat szük ség sze rű en a
nyil vá nos ság előtt zaj lik, ezért a szen -
te lés re is ős idők óta a gyü le ke zet je -
len lé té ben ke rül sor. Mind ez ná lunk
– el té rő en más egy há zak gya kor la tá -
tól – nem cso por to san, ha nem egyé -
ni leg zaj lik, rá adá sul több nyi re a lel -
kész je lölt sa ját gyü le ke ze té ben. A
ré gi egy há zi szó hasz ná lat, utal va Pál
apos tol fi a tal mun ka tár sá ra, „if jú Ti -
mó te us nak” ne ve zi a szol gá lat ba lé -
pő ket. Ese tünk ben ta lán „Ti mó te át”
is mon da ni kel le ne, hi szen há rom nő
is állt az ol tár előtt.

Nem csak hat új lel kész, ha nem hat
gyü le ke zet ün ne pe is volt ez a hét vé -
ge. És te gyük hoz zá: há rom püs pö -
ké. Hi szen szol gá la tunk ki emel ke dő
szép sé gű, meg ren dí tő al kal mai ezek.
Nem szé gyel lem: több nyi re el csuk -
lik a han gom, ami kor a kéz rá té tel so -
rán a Szent lel ket hív juk se gít sé gül,
vagy amikor ezt mon dom a ve lem
szem ben tér de lő fi a tal nak: „…Krisz -
tus Urunk pa ran csa alap ján, amellyel
el küld te apos to la it az evan gé li um
hir de té sé re, re ád bí zom az egy ház hi -
va ta los ige szol gá la tát, fel ha tal maz -

lak és kö te lez lek az ige hir de té sé re és
a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra…”

A gyü le ke zet is ré sze en nek az
emel ke dett ség nek, hi szen kü lön le ges
ere je van an nak, amint or go na kí sé -
ret nél kül ének li: „Jö vel, Szent lé lek Úr -
is ten…” És ak kor még nem be szél tünk
a lel ké szek egyen kén ti ál dó gesz tu sá -
ról, ame lyet az ősi con fir ma kö vet:
„Erő sítsd meg, Is te nünk, amit cse le -
ked tél ér tünk…”

Az or di ná ció kez det től fog va püs -
pö ki jog kör. Je len tő sé ge van azon ban
an nak is, hogy nem egye dül áll az ol -
tár előtt. Egyik ol da lán hit tu do má nyi
egye te münk kép vi se le té ben egy or -
di ná ci ó val ren del ke ző ok ta tó, a má -
si kon a he lyi lel kész, aki több nyi re a
je lölt lel ki pász to ra is. Szűk ol tár tér -
ben elő for dul, hogy alig fé rünk el hár -
man. Össze ér a vál lunk. És ez így van
jól. Mert bi zony még a lel künk is
össze kell hogy ér jen, hi szen kö zö sen
hor do zunk fe le lős sé get egy há zunk
jö vő jé ért, ben ne a lel kész kép zé sért. 

Je len leg még ab ban a kü lön le ges
hely zet ben va gyok, hogy az or di ná ci -
ó ban ré sze sü lő lel ké sze ket már teo ló -
gi ai ta nul má nya ik meg kez dé se óta is -
mer he tem, hi szen egy kor ta ní tot tam
őket. Ami kor az tán ott áll nak vagy tér -
del nek ve lem szem ben az ol tár nál,
eszem be vil lan egy-egy ve lük kap cso -

la tos él mé nyem. A leg rit kább eset ben
egy kol lok vi um! Sok kal in kább va la mi -
lyen sze mé lyes kö tő dés. Ami kor az el -
ső éves le ányt mint egy rám bíz ta az ő
im már nyug dí jas lel ki pász to ra. Amint
a húsz év kö rü li fiú oda lé pett hoz zám:
„Ta nár úr, meg halt az édes apám.” Vagy
ahogy egy teo ló gus nap so rán el lá to gat -
hat tam hall ga tónk ott ho ná ba. 

Is mer he tem to váb bá út ke re sé sü -
ket, eset le ges el bi zony ta la no dá su kat
és ma guk ra ta lá lá su kat. Eb ben sze re -
pe van a ha tod éves kép zés nek is,
amely nek el in dí tá sa egy há zi kö zel -
múl tunk egyik leg ör ven de te sebb vál -
lal ko zá sa. Mind ezek után ér kez tünk
el az or di ná ci ós fel ké szü lés hez, amely -
nek so rán nem el ső sor ban ad mi -
niszt rá ci ós vagy mun ka jo gi, ha nem
sok kal in kább lel ki kér dé sek ről be szél -
ge tünk. Az együtt lét vé gi ima kö zös -
ség pe dig iga zán erős sé te he ti azt a
kö te lé ket, amely re kö zös szol gá la -
tunk ban mind vé gig szük sé günk lesz. 

Az or di ná ció nem a teo ló gi ai ta -
nul má nyok meg ko ro ná zá sa, ha nem
a szol gá lat ba ál lás kez de te. Ezért
vizs gál ja meg a püs pök elő ze te sen a
je löl te ket. A lel kész szen te lés nek ha -
gyo má nyo san há rom fel té te le van. Az
el ső: ele gen dő teo ló gi ai és gya kor la ti
kép zés ben ré sze sült-e a je lölt. Ezt
könnyű el len őriz ni és mér ni. A má -
so dik: a fedd he tet len élet. Itt is van -
nak bi zo nyos alap ve tő kri té ri u mok.
Ró mai ka to li kus test vé re ink től bíz -
vást át ve het jük azt a gya kor la tot,
ame lyet ők élet ren de zés nek ne vez -
nek. A har ma dik fel té tel pe dig: a sze -
mé lyes hit. Ez nem mér he tő, ám ez
a leg fon to sabb. A lel kész je lölt te vé -
keny sé gé nek fi gye lem mel kí sé ré sé vel,
fo lya ma tos be szél ge té sek, test vé ri
együtt lé tek so rán nyer het er ről bi -
zony sá got az or di ná ló püs pök. 

A lel ké szi szol gá lat élet hi va tást je -
lent. Ta nít vá nya it Jé zus ki hív ta ko ráb -
bi szak má juk ból és hi va tá suk ból, el vár -
ván tő lük, hogy egész éle tü ket szán ják
rá az ő kö ve té sé re. „Jöj je tek utá nam,
és em ber ha lá szok ká tesz lek ben ne te ket.
Er re azok a há ló kat ott hagy va azon -
nal kö vet ték őt.” (Mk 1,17–18) Az el ső
ta nít vá nyok nak ez a ma ga tar tá sa pél -
da le het a mai lel ké szek szá má ra is.
Szá mos ige hely pe dig azt mu tat ja,
hogy az élet hi va tás ter mé sze tes mó -

don jár együtt az zal, hogy a ta nít vány
eb ből a mun ká já ból él meg: „…mél tó
a mun kás a ke nye ré re.” (Mt 10,10b) 

Az élet hi va tás azt is je len ti, hogy
az or di ná ció az em ber ha lá lá ig tart.
Pro tes táns ként ugyan nem vall juk a
cha rac ter in del le bi list, az úgy ne ve zett
„le tö röl he tet len jel le get”, de az biz tos,
hogy aki egy szer or di ná ci ó ban ré sze -
sült, az mind vé gig ma gán hord ja
„Krisz tus bé lye gét”. Ez a szol gá lat ter -
mé sze te sen nem ér vé get a nyug dí -
ja zás sal sem. 

Gon dok tól gyö tört, fe szült sé gek -
től sem men tes evan gé li kus egy há -
zunk ban mind annyi un kat bá to rí tó
cso dák nak le het tünk ré sze sei az el -
múlt hét vé gén. Ezért az or di ná ci ós is -
ten tisz te le tek után se lan kad junk
meg az imád ság ban: „Jöjj, vi gasz ta -
ló Szent lé lek!”

„Fel ha tal maz lak és kö te lez lek”
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Az el múlt va sár nap ra két or go na szen te lé si meg hí vót is
pos táz tak két ke me nes al jai te le pü lés evan gé li ku sai. Dél -
előtt re Bo bá ra szólt az invitálás. Itt pá lyá za ti pénz ből és
gyü le ke ze ti össze fo gás ból újí tot ták fel a temp lom 152 esz -
ten dős mű em lék or go ná ját, amely már több mint ne gyed
év szá za da né ma volt. Dél után a tíz év vel ez előtt fel szen -
telt ke me nes pál fai imaház lá da or go ná ját szen tel het te fel
ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés Já nos püs pök. Az ün ne pé -
lyes ak tus ra mind két temp lom ban a be ve ze tő ol tá ri
szol gá lat ke re té ben ke rült sor. 

b Az éven te meg tar tott
pün kös di csen des na pok -
hoz ha son ló an jú li us 11-én
dél előtt is meg telt a Nyír -
egy há zá tól nyolc ki lo mé -
ter re lé vő var ga bo ko ri
ima ház ud va ra, hogy is -
ten tisz te let ke re té ben ad -
ja nak há lát a húsz éve D.
Sze bik Im re püs pök ál tal
fel szen telt, Im má nu el ne -
vet vi se lő haj lé kért.

Az ud va ron fel ál lí tott sát rak
ár nyé ká ban össze gyűlt evan -
gé li kus ság dr. Fa bi ny Ta más
püs pök ige hir de té sét hall gat -
hat ta Róm 8,31–32 alap ján:
„Ha Is ten ve lünk, ki le het el le -
nünk?”

Két év ti ze de a gyer mek-
bib lia kö rö sök ad ták a ne vet a
Nyír egy há zát kö rül ve vő bo -
kor ta nyák vi lá gá ban fek vő
épü let nek, és a mos ta ni ün -
nep ség egy ér tel mű bi zo nyí -
té ka Is ten meg tar tó je len lé té -
nek. Igaz, so kan vissza él tek ez -
zel az igé vel a tör té ne lem so -
rán, de sok elő dünk éle té ben
lát hat juk hit tel va ló meg élé sét
is: Lu ther, Spur geon, Bon hoef -
fer és egy sze rű gyü le ke ze ti ta -
gok éle té ben – mond ta a püs -
pök. A töb bes szám ban meg -
fo gal ma zott ige ar ra kell, hogy
buz dít son, hogy a kö zös sé -
ge ink ben meg ma rad va él jük
hét köz nap ja in kat Is ten nel.

Az ün nep sé get szá mos kü -
lön le ges ség tet te csa lá di as sá,
meg hit té és em lé ke ze tes sé: a
fi a ta lok gi tár ral és he ge dű vel

kí sért éne kei, Sal lai Gá bor
vers mon dá sa, egy he lyi szár -
ma zá sú csa lád Vi vi en Kí ra
ne vű kis lá nyá nak ke resz te lé -
se, a gyü le ke zet egy ko ri lel ké -
sze i nek je len lé te és nem utol -
só sor ban a kö zös ebéd re ele -
gán san meg te rí tett asz ta lok,
va la mint az iga zi fi zi kai fel fris -
sü lést adó fagy lal tos pult.

A vissza te kin tés ben és az el -
múlt ese mé nyek fel ele ve ní té -
sé ben adott se gít sé get az Adá -
mi Lász ló lel kész ál tal össze -
ál lí tott Mor zsák ab ból, ami ket
Is ten ve lünk is cse le ke dett cí -
mű, ké pes-szö ve ges be szá -
mo ló, me lyet min den je len lé -
vő ke zé be kap ha tott. A fáj dal -
mas ese mé nyek mel lett – be -

tö ré sek, lo pá sok –, há la Is ten -
nek, több ség ben van nak azok
az örö mök, me lyek év ről év re
él te tik a kö zös sé get: a pün -

kösd hét fői csen des na pok, böj -
ti evan gé li zá ci ók, a Va sár na pi
Is ko lai Szö vet ség ál tal szer ve -
zett nyá ri misszi o ná ri us kép zé -
sek és tan fo lya mok, gyer mek-
csen des he tek, misszi ós fog lal -
ko zá sok, a két he ten te tar tott
is ten tisz te le tek, bib lia órák… 

Ve res Já nos né kör ze ti fel -
ügye lő, a kö zös ség mo tor ja –
aki idén feb ru ár ban ko moly
bal ese tet szen ve dett az ima ház
kö rü li te vé keny ke dés köz ben
–, mint min den más ban, eb -
ben is hű sé ges se gít ség ként áll
a lel ki pász tor mel lett – hogy
a Ró mai le vél töb bes szá ma
Var ga bo kor ban is va ló ság le -
gyen.

g Hor váth-He gyi Áron

Húsz éves a var ga bo ko ri ima ház
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b Is ten nél nin cse nek sab lo nok,
min den ki hez más ként szól – ez
a sok szí nű ség je lent meg a jú li -
us 4–7. kö zött Pi lis csa bán tar tott
or szá gos misszi ói kon fe ren cia
prog ram já ban. A kö zel nyolc van
részt ve vő az ige hir de té sek, elő -
adá sok, bi zony ság té te lek, lel ki -
pász to ri be szél ge té sek, ima kö -
zös sé gek mel lett ze nei és kul tu -
rá lis él mé nyek ben is ré sze sül he -
tett. A mot tó így hang zott: Ad
fon tes! – Vissza a for rá sok hoz!

Gáncs Pé ter püs pök a nyi tó áhí tat ban
a misszi ói pa rancs el ső kö ré ről, a csa -
lád ról be szélt (5Móz 6,20–21). Fon -
tos, hogy a nem ze dé kek kö zött le -
gyen pár be széd, han goz za nak el kér -
dé sek, bi zony ság té te lek a Jé zus ban
ka pott sza ba dí tás ról.

A szá raz di misszió ve ze tő je, Or bán
At ti la hang sú lyoz ta Is ten aka ra tá nak
cse lek vé sét (Jn 7,14–18) és a sze mé -
lyes élet pél da fon tos sá gát, amely be
be le tar to zik pél dá ul a por nó kép le -
vé te le a mű hely fa lá ról vagy az imád -
ko zás a kocs ma be zá rá sá ért.

Hu lej Eni kő azt a gyöt rő kér dést fe -
sze get te, hogy mi ért vét ke zik a meg -
tért em ber (Ézs 63,17–19), és biz ta -
tott, hogy bát ran bo rul junk oda új -
ra a Krisz tus hoz (Zsid 4,14–16).

De ák Lász ló sze rint, bár a vi lág
igyek szik le fe lé nyom ni min den kit,
a hí vő em ber nek az oda fenn va lók -
kal kell tö rőd nie, és ko moly har cot
kell foly tat nia a bű ne i vel szem ben
(Kol 3,1–6).

Sze ve ré nyi Já nos a zá ró ige hir de tés -
ben Hós 2,21 alap ján fi gyel mez te tett:
könnyen meg le het ta nul ni, mit vár -
nak el a jó ke resz tény től, és le het esze -
rint vi sel ked ni úgy, hogy köz ben
nincs ott a szív ben az élő víz. A ta -
pasz ta lat az, hogy nem tu dunk meg -
tér ni, de az evan gé li um az, hogy
Krisz tus ke re si az el ve szet tet.

Az elő adá sok ban elő ször Endre ffy
Gé za a zsi dó misszió el ke rül he tet len -
sé gé ről szólt. A kér dés so kak ban in -
du la tot ger jeszt, és a nagy ha tal mak

gaz da sá gi-po li ti kai szin ten ke re sik a
meg ol dást, pe dig a megoldás a Krisz -
tus ra ta lá lás ban van. Évek óta fo lya -
ma tos éb re dés van kö zöt tük, egy re
nö vek szik a Mes si ás-hí vő zsi dó gyü -
le ke ze tek szá ma. 

A test és a lé lek egész sé ge egy for -
mán fon tos – vall ja dr. Koch Bé la, aki
há zi or vo si pra xi sá ban szer zett ta -
pasz ta la ta i ba en ge dett be te kin tést, s
aki a szak tu dás mel lett – ta pin ta to -
san per sze – az igét és az imád sá got
is al kal maz za mun ká jában.

Kul csár Zsu zsan na kór há zi lel ki -
gon do zó fő leg a ko ra szü lött, szerv -
át ül te tés re vá ró ba bák, kis gyer me -
kek kö zöt ti szol gá la tá ról be szélt: a

Kéz ről, amely be ál lí tot ta őt eb be a
mun ká ba, a kéz ről, mely jó idő ben
kell, hogy érint se a be te get, és a ke -
zek ről, me lyek ka pasz kod nak Is -
ten be és abba, aki „an gyalt hoz az
ágyuk ba”. 

Ki volt Phi lipp Me lancht hon? –
Ke ve há zi Lász ló egy ház tör té nész
sze rint ko rá nak gé ni u sza, Eu ró pa ta -
ní tó ja, ko moly hí vő, ige ol va só, imád -
ko zó em ber, az evan gé li kus egy ház
kép vi se lő je, Lu ther rel együtt a re for -
má ció meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge.
Széll Bul csú a kon fe ren cia mot tó já -
ról szól va kis tör té ne ti át te kin tés
után kulcs kér dés ként fo gal maz ta
meg, hogy a sok fé le for rás kö zött
meg ta lál juk-e azt, amely ből az élet
vi ze árad. Az Úr hoz va ló ra gasz ko -
dás a hit, a ta ní tás és a gya kor lat hár -
ma sá ban mé ren dő le.

A ze nei szol gá la tok so rát D. Kiss Il -
di kó és az Éi rí együt tes nyi tot ta meg,
akik ír ke resz tény da lo kat ad tak elő
ír, an gol és ma gyar nyel ven, il let ve a
részt ve vők kér dé se i re vá la szol va az
ír kul tú rá ról is be szél tek. (Add a ke -
zed cí mű le me zük a kö zel múlt ban je -
lent meg.)

Csá kány Ma ri an na Kár pát al já ról
ér ke zett, és a Min dig ve led, Uram cí -
mű szó ló le me zén meg je lent éne -
kekből adott elő – több eset ben a
kon fe ren ci á zók kal együtt. (Aki meg -
vá sá rol ja a CD-t, a kis ge jő ci ma -
gyar ze ne is ko lát tá mo gat ja.)

Az oros há zi Im má nu el együt tes,
mely éven te tíz-ti zen öt szol gá la tot
vál lal, di cső í tő ke resz tény rock ze nét
ját szott nem csak az el ső sor ban ülő
fi a ta lok, ha nem az idő seb bek örö mé -
re is. (Az együt tes nek ha ma ro san
meg je le nik el ső CD-je.)

Kul tu rá lis él ményt je len tett Vis -
ky And rás Jú lia cí mű mo no drá má -
ja, me lyet két szer ugyan meg sza kí -
tott a Pi lis csa bá ra zú du ló vi har, ám
a vé gét kü lön le ges sé tet te, hogy
Dér De ni sa mű vész nő az áram szü -
net mi att meg gyúj tott gyer tyák fé -
nyé ben ma ga kö ré gyűj töt te a hall -
ga tó sá got.

A ta nú ság té te lek, be szá mo lók so -
rán szó esett a fel vi dé ki test vé rek

hely ze té ről, a te rem tés ün nep ről, va -
la mint a bör tön-, a net- és a kül -
misszi ó ról is.

A zá ró is ten tisz te let kü lön le ges
moz za na ta volt a sze mé lyes ál dás az
Evan gé li kus Misszi ói Köz pont mun -
ka tár sa i ra: Sze ve ré nyi Já nos, Sze ve -
ré nyi Já nos né, Győ ri Gá bor Dá vid,
Hu lej Eni kő és az ő he lyé re ér ke ző Er -
dész né Kár pá ti Ju dit ka pott kü lön-
kü lön igei út ra bo csá tást.

g H. E.

A kon fe ren ci án ké szült hang fel vé te lek jú -
li us vé gé től le tölt he tők: http://misszio.lu -
the ran.hu.

Vissza a for rá sok hoz!

b Az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) tag jai évek
óta re mény ked tek ab ban, hogy
egy szer Kon gó ból is ér kez het
ven dé gük a rend sze re sen meg -
ren de zett nyá ri kon fe ren ci á juk -
ra. Idén ez meg va ló sul ha tott.
Ez út tal sem be teg ség, sem ví -
zum prob lé mák nem áll ták út ját
an nak, hogy a kez dő na pon, jú -
li us 8-án Jean Claude Ma sum -
bu ko Leya tart sa az al ka lom nyi -
tó elő adá sát Pi lis csa bán. A negy -
ven négy éves köz gaz dász a kon -
fe ren cia té má já ról be szélt, ar ról,
hogy Is ten né pe mi lyen mó don
le het „bé ke kö vet” a vi lág ban.

– Ma sum bu ko úr! Ön egy olyan or -
szág ból ér ke zett, amely év ti ze dek óta
pol gár há bo rúk tól, tör zsi vi szá lyok tól
han gos. Ugyan ak kor ab bé li hi tét,
meg győ ző dé sét osz tot ta meg a je len -
lé vők kel, hogy a ke resz tény egy ház ta -
nú ság té te le át for mál hat ja a kon gói
tár sa dal mat… 

– Na gyon örül tem a kon fe ren cia
té má já nak. S an nak, hogy az elő adás -
ra va ló fel ké rés ha zám va ló sá gá val va -
ló szem be né zés re kény sze rí tett. Még -
is az zal kezd tem a be szé de met, hogy
ma már nem élünk izo lál tan egy más -
tól, ezért nem te het jük meg, hogy ne
fi gyel jünk oda egy más örö me i re és
bá na tá ra. Az én or szá gom gond jai
egész Af ri kát érin tik. S az én kon ti -
nen sem ter hei rá kell, hogy ne he zed -
je nek az eu ró pai ke resz tény test vé rek
szí vé re. 

Aho gyan az én szí vem re is rá ne -
he ze dik, hogy míg ná lunk zsú fo lá sig
tel ve vannak, ad dig pél dá ul Né met -
or szág ban üre sek a temp lo mok. Ott
is, de itt Ma gyar or szá gon is hi á -
nyoz nak a gyü le ke ze tek ből a kö zép -
ko rú ak. Hol van Krisz tus né pe? Az
elő adá so mat Jé zus nak a He gyi be -
széd ben el hang zó, két jól is mert ki -
je len té sé vel kezd tem. „Ti vagy tok a
föld só ja”, „a vi lág vi lá gos sá ga”. Be töl -
ti-e va jon az egy ház, Krisz tus né pe
ezt a fel ada tát? 

Ön kri ti kát is gya ko rol tam. Szo má -
li át le szá mít va olyan af ri kai or szá gok -
ban van konflik tus, ahol erős a ke -
resz tény ség. Szo mo rú, hogy míg sok
lel kész, gyü le ke ze ti tag el szán tan
küzd a bé kes ség meg te rem té sé ért,
sok – ma gát hí vő nek tar tó – em ber
ál do za tá ul esik az egy más nak fe szü -
lő po li ti kai erők pisz kos játsz má i nak.
Én ma gam is hal lot tam olya nok ról,
akik „ke resz tény” lé tük re gyil kol -
tak, fosz to gat tak, erő sza kol tak meg
asszo nyo kat, és hur col tak el ár tat lan
gyer me ke ket ná lunk Kon gó ban. A
go nosz ha tal ma ször nyű, ha tom bol.
Ám hi szem, hogy gá tat szab ha tunk
ne ki. 

– Ilyen nagy ha tal muk len ne Af ri -
ká ban az egy há zak nak?

– Nagy ha tal ma a Szent lé lek nek
van – min de nütt. Az egy há zak ter -
mé sze te sen Af ri ká ban sem irá nyít -
hat ják a gaz da sá gi éle tet, sem nem
be fo lyá sol hat ják a po li ti kát. A gaz da -
sá gi szak em be re ket és a po li ti ku so -
kat azon ban an nál in kább! Az egy ház

transz for má ló ere je eb ben van: az
ige hir de tés ben, Krisz tus hir de té sé -
ben, ame lyen ke resz tül az Is ten mun -
kál ko dik. A Ró mai le vél ből is idéz tem
elő adá som ban: „…ne iga zod ja tok e vi -
lág hoz, ha nem vál toz za tok meg ér tel -
me tek meg úju lá sá val, hogy meg ítél -
hes sé tek: mi az Is ten aka ra ta…” (12,2)
A tár sa da lom ma gá tól nem fog vál -
toz ni, de a meg tért em be rek igen is át -
ala kít hat ják a vi lá got. 

– Ezért be szélt Pi lis csa bán két fé le
bé kes ség ről, idéz ve a nor vég Jo han
Gal tung tu dós szo cio ló gus el mé le tét? 

– Kü lönb sé get kell ten ni „ne ga tív
bé kes ség” és „po zi tív bé kes ség” kö -
zött. Az előb bi csu pán a rossz hi á nya.
Nincs há bo rú, nincs konflik tus. Az
utób bi azon ban sok kal több, va la mi
jó nak a meg lé té ről árul ko dik. Ar ról,
hogy pél dá ul egy há bo rús öve zet ben
nem csu pán a har cok szűn tek meg,
ha nem hely re állt a rend, igaz sá gos -
ság, bi za lom ural ko dik. 

– Konk ré tan Kon gó ban mi lyen
sze re pük van az egy ház aknak e „po -
zi tív bé ke” meg te rem té sé ben?

– Mi előtt er re a kér dé sé re vá la szol -
nék, azért hadd mond jam el, hogy
Kon gó ha tal mas or szág. A gye re kek -
nek úgy me sél tem, hogy ha Né met -
or szá got, Nor vé gi át, Fran cia or szá got
meg Bel gi u mot össze rak nánk, ak kor
kap nánk egy olyan óri á si te rü le tet,
mint amek ko rán a ha zám fek szik. Ek -
ko ra or szág ról nem le het egy sé ge sen
be szél ni. 

Így ár nyal tab ban fo gal ma zok te hát:
Kon gó nak van nak há bo rú val súj tott
öve ze tei is. Itt az egy há zak fel ada ta
egé szen konk rét. Se gí te ni ük kell a
hely re ál lí tás ban. Akik ar ra kény sze -
rül tek, hogy el hagy ják ott ho nu kat,
hadd tud ja nak is mét le te le ped ni. Ez
ter mé sze te sen nem ki zá ró la go san

az egy ház ta gok fel ada ta, sőt. Ám az
ál do za tok lel ki gon do zá sa már ki fe je -
zet ten a hí vő em be rek kül de té se.
Evan gé li kus gyü le ke ze te ink a Ru -
an dá hoz kö zel eső te rü le te ken, a
me ne kült tá bo rok ban szol gál nak.
Ezen kí vül a ha di ár vák kal is fog lal ko -
zunk. Eb ben nagy se gít sé get je lent a
ma gyar kül misszió éven kén ti ado má -
nya, ami ből száz-száz öt ven gyer -
mek ta nít ta tá sát tud juk fe dez ni.

– Em lí tett egy meg döb ben tő ada -
tot: mi vel Kon gó ban nem in gye nes az
ok ta tás, mint egy négy mil lió gyer -
mek ma rad kép zés nél kül…

– Tud ja, azért va gyok szo mo rú,
mert Kon gó le het ne a vi lág egyik leg -
gaz da gabb or szá ga. Föl dünk mér he -
tet le nül nagy mennyi ség ben rejt ás -
vá nyi kin cse ket. Ná lunk szin te min -
den meg ta lál ha tó: arany, réz, gyé -
mánt… Mi va gyunk a vi lág leg je len -
tő sebb tantál ex por tő re. A kon gói
csa lá dok jö ve del me ugyan ak kor na -
pi egy dol lárt, két száz fo rin tot sem
tesz ki. Mély sza ka dék hú zó dik a na -
gyon gaz da gok vé kony ré te ge és az
át lag em be rek na gyon sze gény vi lá ga
kö zött. Nem be szél ve azok nak a le -
sza ka dá sá ról, akik a há bo rú mi att tes -
ti fo gya té ko sok ká vál tak, te hát mun -
ka kép te le nek vagy ki csiny gyer me -
kek, akik gyak ran szü lők, ro ko nok tá -
ma sza nél kül ma rad tak.

– Ön is ko rán ár ván ma radt, még -
sem be szélt er ről ke se rű en.

– Szü le im még gyer mek ko rom ban
meg hal tak be teg ség ben. Rám ugyan
gon dot for dí tot tak a ro ko nok – is ko -
lá ba küld tek, kol lé gi um ban lak hat -
tam –, de mind az, amin ke resz tül -
men tem, szem be for dí tott Is ten nel.
Ere de ti leg ka to li ku sok vol tunk, jár -
tunk mi sé re, de anyám ha lá la után
hal la ni sem akar tam az egy ház ról.
Már egye te mis ta vol tam, ami kor
egy szer az ut cán mel lém sze gő dött
egy, a csa lá dunk ál tal ré gebb ről is -
mert evan gé li kus lel kész, és kér dez -
te, hogy nem kí sér ném-e el a temp -
lo má ba. Tet szett, hogy nem erő sza -
kos ko dik. Nem akar ta, hogy evan gé -
li kus le gyek, nem té rí tett tel jes gőz -
zel. Csak mel lém lé pett, el hí vott. 

At tól kezd ve rend sze re sen jár tam
a gyü le ke zet be, s meg kér dez tem,
mit kell ten nem, hogy evan gé li kus le -
hes sek. Sem mit – vá la szol ta –, higgy
és üd vö zülsz. De az tán a ké ré sem re
oda ad ta Lu ther Már ton Kis ká té ját is.
Azt meg ta nul tam, vizs gáz tam be lő -
le, meg kon fir mál kod tam. És most eb -
ben az egy ház ban szol gá lok. Azok -
kal a kül föl di part ner egy há zak kal
tar tom a kap cso la tot, ame lyek kel
együtt já runk az Úr út ján. En gem, az
ár va gye re ket ezen a lel ké szen ke resz -
tül ke re sett meg az Is ten, hogy én is
má sok mel lé sze gőd jek, és Krisz -
tus hoz kí sér jem őket.

g B. Pin tér Már ta

Egy más mel lé sze gő dünk…
Be szél ge tés a Kon gói Evan gé li kus Egy ház kül ügyi re fe ren sé vel

Gyak ran meg em lí tet tem már cik -
ke im ben a kü lön bö ző ezo te ri kus ta -
ní tá sok el bor zasz tó mér té kű pusz tí -
tó mun ká ját, me lyet nem túl zás a
kom mu niz mus rom bo lá sá hoz ha -
son lí ta ni. Mert annak helyét, amit ki -
lú goz tak egy is ten te len rend szer pró -
fé tái, most be töl tik a leg ké te sebb
ere de tű misz ti kus zagy va lé kok, to tá -
lis men tá lis zűr za var a fe jek ben, ön -
zés a szí vek ben, a lé lek meg va la hol
a sen ki föld jén szár nyal, nem lel vén
a va ló di utat és pász tort, „víz nél kü li

he lye ken bo lyong, nyu gal mat ke res, de
nem ta lál”. (Vö. Mt 12,43)

És ez azért van, mert az em be rek
ma sem tud nak kü lönb sé get ten ni a
jobb és a bal ke zük kö zött – nem
tud ják el dön te ni, mi a rossz, és mi a
jó. (Vö. Jón 4,11) So kan csak le gyin -
te nek, hogy ez ma már min den ki nek
mást je lent, mert ez „szub jek tív”.
Ked ves test vé rek, már ho gyan le het -
ne „ma gán ügy”, hogy mi a rossz, és
mi a jó? Ha va la ki kéj jel öl, azt per -
sze nem mon da nánk jó nak, hol ott a
sza dis ta gyil kos nak ez jó, sőt ma ga
a „bol dog ság”. 

Szó val mind járt nem is olyan egyé -
ni ügy, ugye?

Jé zus nem vé let le nül fi gyel mez tet:
„…le gye tek te hát oko sak, mint a kí -
gyók, és sze lí dek, mint a ga lam bok”,
mert be lo póz tak kö zénk bi zo nyos
em be rek: sar la tá nok és tév ta ní tók,
akik össze vissza be szél nek, mi köz ben
„ká ro mol nak min dent, azt is, amit
nem is mer nek”. (Mt 10,16–17; Júd
4.8.10) Disz nók ezek, akik a lá buk kal
ta pos sák szent gyön gye in ket. S nem
is tud ják, hogy va ló já ban az ál ma in -
kon lép del nek…

g And ris ka Já nos

Akik gyön gye in ket tapos sák
f Folytatás az 1. oldalról
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Több mint húsz lel kész kol lé ga
jött el, hogy Gá bort a lel ké szi
kar kö zös sé gé ben kö szönt se,
köz tük olyan is, aki nek az nap
dél előtt volt a szen te lé se. A li -
tur gi á ban Itt zés Já nos püs pök
mel lett Gab nai Sán dor es pe -
res és Reuss And rás, az Evan -
gélikus Hittudományi Egye tem
pro fessor emeritusa szol gált.

Itt zés Já nos 1Kor 1,18 alap ján
a ke resz tet mint hi tünk köz -
pont ját he lyez te a szen te len dő
lel kész elé. Pré di ká ci ó já ban Ady
End rét idéz te: min den te li van
a ke reszt tel, de hol a Ke reszt
gaz dá ja? A ke reszt csak Krisz -
tus ra te kint ve lesz iga zá ból ön -
ma ga. A ke reszt
teo ló gi ánk köz -
pont ja, ugyan ak kor
ke reszt a sor sunk
is. De az egyet len
re mény sé günk is,
ezért kell min de -
nen át ra gasz kod ni
hoz zá.

Az is ten tisz te let
vé gén a fris sen fel -
szen telt lel kész
püspö ké vel együtt
adott úr va cso rát a
je len lé vők nek, ami -
ben az édes apa, Welt ler Sán dor
és a gyü le ke zet igaz ga tó lel ké -
sze, He ge dűs At ti la se géd ke zett.

Az ün nep ség a temp lo mi al -
ka lom után a lí ce um tor na ter -

mé ben foly ta tó dott sze re tet -
ven dég ség gel, itt hang zot tak el
az ol dott han gú kö szön té sek:
a püs pö ki kö szön tés után a lí -
ce um, a sop ro ni, a ma lom so -
ki és a szom bat he lyi gyü le ke -
zet kép vi se lő je, majd a csa lád
egyik tag ja üd vö zöl te Gá bort,
il let ve fel ol vas ták a vá ros par -
la men ti kép vi se lő jé nek kö -
szön tő sza va it is.

Welt ler Gá bor egy elő re
nem áll gyü le ke ze ti lel ké szi
szol gá lat ba, hi szen ősz től egy
évig Hei del berg ben lesz ösz -
tön dí jas. De Itt zés Já nos püs -
pök ar ra biz tat ta az egy ház me -
gye lel ké sze it, hogy az ad dig

hát ra le vő idő ben kér jék föl
az if jú kol lé gát szol gá la tok ra,
hasz nál ják ki, hogy új lel ké sze
van egy há zunk nak.

g He ge ds At ti la

Sopronban
Szol gá lat ba in du ló fi a tal szol -
ga tár sát a püspök óv ta at tól,
hogy azt az il lú zi ót táp lál ja

ma gá ban, hogy kül de té sét
könnyű lesz be töl te nie eb ben a
vi lág ban.

Az úr va cso rát kö ve tő sze re -
tet ven dég sé gen Ittzés János
mel lett négy egy ház me gye es -
pe re se, a test vér egy há zak lel -
ké szei és a köz ség pol gár mes -
te re is kö szön töt te a fel szen -
telt lel készt.

Pong rácz Má té a győ ri Pé -
ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont ban érett sé gi -
zett. A hit tu do má nyi egye tem
el vég zé se után fél évet gyü le -
ke ze ti mun ka társ ként Bo bán
töl tött, majd egy évig Ne u en -
dett el sa u ban ké szült a lel ké szi
szol gá lat ra. Ha tod évé t Ka pos -
váron végezte. 

A fris sen fel szen telt lel kész
ti zen négy éves ko rá ban kez -
dett kán to ri zál ni a gy őrs á gi
gyü le ke zet ben. Mint mond ta,
en nek az idő szak nak, ami kor
min den va sár nap „hi va tal ból”

részt kel lett ven nie az is ten -
tisz te le te ken, meg ha tá ro zó
sze re pe volt ab ban, hogy ké -

sőbb a lel ké szi hi va tást vá -
lasz tot ta. Az el hi va tott ság ér -
zé sét to vább mé lyí tet te az
evan gé li kus gim ná zi um ban
el töl tött nyolc esz ten dő. 

Le en dő lel ké szi szol gá la tá -
ban az ige hir de tést és az if jú sá -
gi mun kát tart ja a hoz zá leg kö -
ze lebb ál ló nak. Mint mond ta,
Bo bán és Ka pos vá ron azt ta -
pasz tal ta, hogy a fi a ta lok fo gé -
ko nyak ar ra, amit az egy ház kí -
nál ni tud. Si ke rült itt is, ott is
egy-egy jó csa pa tot ma ga kö ré
gyűj te nie. Ezért is vár ja öröm -
mel és jó re mény ség gel azt a pil -
la na tot, ami kor fel szen telt lel -
kész ként el ső szol gá la ti he lyén
meg kezd he ti a mun ká ját.

Fel szen te lé sét kö ve tő en
Pong rácz Má tét Itt zés Já nos
püs pök a Nagy alá sony–Dab -
rony–Ne messza ló ki Tár sult
Evan gé li kus Egy ház köz ség be
küld te ki szol gá lat ra.

g Kiss Mik lós

Győrságon
A gyü le ke zet ének ka ra ka ma -
ra ze nei kí sé ret tel kö szön töt te
az ava tan dó lel kész je löl tet.
Az es kü té tel és a több mint
húsz je len lé vő fi a tal és idő -
sebb lel kész ál dá sa után az
is ten tisz te let úr va cso rá val
foly ta tó dott.

Az ün ne pi köz gyű lé sen el -
ső ként a gyü le ke zet fel ügye lő -
je, Becs jansz ki Já nos kö szön -
töt te az ün ne pel tet, majd dr.
Szent pé tery Pé ter ele ve ní tet te
fel Anett teo ló gi ai ta nul má nya -
i nak né hány ked ves,
de rült sé get is idé ző
pil la na tát. Sza bó
And rás es pe res az élő
Is ten nel va ló szün te -
len kap cso lat fon tos -
sá gát hang sú lyoz ta.
Po zso nyi An na egy -
ház me gyei fel ügye lő,
aki a Ba las si Bá lint
Gim ná zi um ban ta -
ná ra is volt, úgy szólt
a lel kész hez, aki re
mos tan tól mint
Krisz tus ban ta ná rá -
ra is te kint. A szü gyi
gyü le ke zet je len le gi
lel ké szei – a Blat nicz ky há zas -
pár –, va la mint Anett kon fir -
má ló lel ké sze, Zá borsz ky Csa -
ba nyu gal ma zott lel kész is sze -
mé lyes hang vé te lű ál dás kí vá -
nás sal in dí tot ták út já ra az új
lelkészt. Sán dor Fri gyes es pe -
res mint egy ko ri hatodéves

men tora hoz ta ma gá val sok
mis kol ci hí vő kö szön té sét.

Hor váth né Cso szánsz ky
Már  ta nyár egy há zi lel kész
meg kö szön te, hogy szü lé si sza -
bad sá ga alatt Anett he lyet te sí -
tet te őt, Krá mer György es pe -
res, püs pök he lyet tes pe dig a
fris sen ava tott lel készt fo ga dó
Pi li si Evan gé li kus Egy ház köz ség
re mény te li vá ra ko zá sát fe jez te
ki. A pat var ci fi lia gond no ka,
Cservenák Mi hály né, va la mint
Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti

fel ügye lő és dr. Fa bi ny Ta más
püs pök zár ta a kö szön té sek
so rát. A meg szó la lók kö zül
szin te sen ki nem mu lasz tot ta el
meg em lí te ni, hogy Anett sze -
mé lyé ben egy min dig mo soly -
gó, ked ves le ányt is mer tek meg. 

g B. I.

Szügyön

A má sik szó a ke gye lem, amely
a mai értelmezés szerint a túl -
élés hez kap cso ló dik, akár egy
bí ró sá gi íté let, akár va la mely
be teg ség, nyo mo rú ság kap -

csán. De ez a ke gye lem, mely -
ről az ige be szél, sok kal több,
mint elég, és sok kal töb bet
ad, mint pil la nat nyi túl élést. Ez
a ke gye lem éle tet ad, olyan
éle tet, amit to vább le het és
kell ad ni má sok nak. Jé zus
Krisz tus tól kap juk, aki té ged is
szol gá lat ba ál lít” – for dult Ani -
kó hoz a püs pök. „Ő se gít hoz -
zá Is ten Szent lel ke ál tal, hogy
jó ve ze tő ként to vább add a tő -
le ka pott éle tet.”

Az is ten tisz te let az  ava tás
után úr va cso rá val foly ta tó -
dott, mely ben a püs pök és a
két se gí tő lel kész (Né meth
Pál és Var ga Gyön gyi) mel lett
részt vett a szol gá lat ban a fel -
ava tott lel kész is.

A kö szön té sek so rát a gyü le -
ke zet lel ké sze nyi tot ta meg. A

szór vány gyü le ke ze tek üd vöz le -
tét dr. Si mor Fe renc fel ügye lő
tol má csol ta, majd a dom bó vá -
ri ak ze nés-éne kes kö szön té se
kö vet ke zett. A ka posszek cső i -

ek után Sza bó Szi lárd
dom bó vá ri lel kész –
aki teo ló gi ai ta nul má -
nyainak ha to dik évé -
ben Ani kó men to ra
volt – kí vánt ál dott
lel ké szi szol gá la tot. A
hit tu do má nyi egye -
tem ne vé ben Var ga
Gyön gyi kö szön tött,
a Dé li Egy ház ke rü let
aján dé kát Gáncs püs -
pök mel lett Len gyel
An na, a ke rü let fel -
ügye lő je adta át.

Unyi Ani kó a pé csi
gyü le ke zet ben kez di meg lel -
ké szi szol gá la tát. Né meth Zol -
tán lel kész a sze re tet és re -
mény ség hang ján mond ta
neki: „Vá runk, vár nak Pé csett
– Is ten ho zott!”

A kö szö net sza va hang zott
az új lel kész zá ró mon da ta i -
ból. Kö szö net mind azok nak,
akik imád sá gos sze re tet tel kí -
sér ték őt ed di gi éle té ben, se -
gí tet ték, tá mo gat ták. Kö szö -
net a gyü le ke zet nek, a ba rá -
tok nak, a teo ló gi á nak, a csa -
lád nak, a test vér nek és min de -
nek előtt az édes anyá nak, aki
óvó, fél tő sze re tet tel állt lá nya
mel lett dön té se i ben. 

A kö szö nő sza va kat asz tal -
nál el töl tött együtt lét re szó ló
szí ves in vi tá lás kö vet te.
g Wisz ki densz ky And rás

Mohácson

Ri chárd az ő szol gá la tát foly -
tat ja – töb bek kö zött az el -
hunyt lel kész ké ré sé re is –
jú li us el se jé től hi va ta lo san,
püs pö ki ki kül dés re a Tállya–
Aba új szán tó–To kaj–Sá tor al -
ja új he lyi Misszi ói Evan gé li -
kus Egy ház köz ség ben.

Asz ta los Ri chárd, aki au -
gusz tus ban lesz ne gyed év szá -
za dos – így je len leg a leg fi a ta -
labb or di nált evan gé li kus lel kész
Ma gyar or szá gon –, a nyír egy -
há zi gyü le ke zet ben lett meg ke -
resz tel ve, és 1998-ban, anyai
nagy any ja kí ván sá gá ra, Nagy -
cser ke szen kon fir mált, el ső -
ként az elő ző év ben el ké szült
temp lom ban. El mon dá sa sze -
rint mind az, amit itt ka pott
(leg fő képp a nagy ma má já tól),
mind má ig mé lyen meg ma radt
ben ne, de a lel ké szi pá lya mel -
let ti dön tés a Nyír egy há zi Evan -
gé li kus Kos suth La jos Gim ná -
zi um ne gye dik év fo lya mát vé -
gez ve érett meg ben ne, ahol
Bozo rády Zsu zsa hit ta nár se gí -
tet te őt elő re ha la dá sá ban és a
teo ló gi á ra va ló fel ké szü lé sé ben. 

Az el múlt egy év ben ha tod -
éves ként a deb re ce ni gyü le ke -
zet szár nyai alatt ta pasz tal hat -
ta meg a gon dos ko dó, fél tő
sze re tet va ló sá gát a kö zös sé -
gi al kal ma kon és men to ra út -
mu ta tá sai ál tal: az ap ró fi -
gyel mes sé gek ben és az ige -
hir de tés szel le mi igé nyes sé gé -
nek el sa já tí tá sá ban. 

Az or di ná ci ói ün nep sé gen
a kö szön té sek so rá ban min den
fel szó la ló ki emel te azt a köz -
vet len sé get, ko moly sá got, élet -
vi dám sá got és a lel ké szi pá lyá -
hoz va ló ra gasz ko dást, ame -
lyet a Ri chárd dal va ló ed di gi
együtt mű kö dés so rán meg -
ta pasz talt: az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te met kép vi -
se lő dr. Ha us mann Jut ta pro -
fesszor asszony, Sán dor Fri -
gyes, a fo ga dó egy ház me gye
es pe re se, Sztan kó Gyön gyi, a
kül dő egy ház me gye es pe re se,
Réz-Nagy Zol tán deb re ce ni
lel kész, aki Ri chárd men to ra
volt a ha tod év ben, il let ve Ben -
czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő. 

Vé ge ze tül áll jon itt a püs pö -
ki be széd egyik – sze mé lye sen
az if jú lel kész hez szó ló – mon -
da ta: „Ri chárd! In dulj hát a
szol gá lat ba, hogy gyü möl csö -
ző le gyen éle ted!”

g Hor váth-He gyi Áron

Nyíregyházán Ka ta lin ha tod éves gya kor la tát
a va nyar ci gyü le ke zet ben töl -
töt te, Sza bó And rás es pe res
men to ri fel ügye le te mel lett. A
gyü le ke zet ének ka ra tel jes lét -
szám ban kép vi sel tet te ma gát
az ün ne pi al kal mon, és több -
ször is cso dás har mó ni ák kal
gyö nyör köd tet te a fel ava tott

lel készt és a ve le együtt örül ni
össze gyűl te ket. Az úr va cso rát
az új lel kész és a he lyi gyü le ke -
zet lel ké sze, Blat nicz kyné
Ham mersberg-Ganz stuch Jú lia
osz tot ta a temp lom ban. 

Chi kán Ka ta lin hoz in té zett
sza va ik ban a he lyi gyü le ke zet
je len le gi és egy ko ri lel ké szei –
a Blat nicz ky há zas pár és a
Zá borsz ky há zas pár – több -
ször is kö szö ne tet mond tak
kész sé ges és sze re tet tel jes szol -
gá la tá ért, ame lyet szin te gye -
rek ko rá tól fog va vég zett a
gyü le ke zet ben. A közelmúltig
rend sze res volt, hogy az ün ne -
pi, fő ként ka rá csony szent es ti
gyer mek-is ten tisz te le tek meg -

szer ve zé sé ben, elő ké szí té sé -
ben és más kor is, he lyet te sí té -
sek, ige hir de tői szol gá la tok
al kal má val szá mí ta ni le he tett
rá. Ha bár éle té nek utób bi sza -
ka szá ra sú lyos árny ként ne he -
ze dik édes ap já nak két év vel
ez előt ti el vesz té se, a csa lád
és a ro kon ság, va la mint a gyü -

le ke zet, sőt a fa lu egész né pe
– a ka to li kus test vé re ket is be -
le ért ve – nagy sze re tet tel, oda -
adás sal tá mo gat ta őt fel ké -
szü lé sé ben, lel ki épü lé sé ben. 

Au gusz tus 1-jé től a Ka ta lin
a du na ke szi gyü le ke zet ben
kez di meg lel ké szi szol gá la tát,
így nem ke rül túl sá go san nagy
tá vol ság ra ott ho ná tól. Ez szá -
má ra azért is fon tos, mi vel –
aho gyan a köz ség fi a tal pol gár -
mes ter asszo nya, Bernáth
Kornélia kü lön is szí vé re he -
lyez te – „pat var ci vagy, és
akár ho vá is so dor jon az élet,
pat var ci is ma radsz. Itt min dig
ott hon le szel.” 

g Bart ha Ist ván 

Patvarcon

Ordináció – egy hétvégén hat helyszínen
Folytatások az 1. oldalról
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b Mo zart Don Gi o van ni ját nagy
si ker rel mu tat ták be jú ni us ban
a mis kol ci nem zet kö zi ope ra -
fesz ti vá lon. A Prá gai Nem ze ti
Szín ház elő adá sa azért is fi gye -
lem re mél tó, mi vel a da rab ős be -
mu ta tó ja is az „arany vá ros ban”
volt. A mű két év szá za da arat
pél dát lan si kert…

Min den ki nek van nak el ér he tő nek
és el ér he tet len nek tű nő szel le mi vá -
gyai; egy szer en gem is meg kér dez tek,
mi lyen ope ra elő adást te kin te nék
meg a leg szí ve seb ben. Rö vid gon dol -
ko dás után Mu szorg szkij Ho vans -
csi ná ját és Mo zart Don Gi o van ni ját
je löl tem meg, az el sőt egy orosz, a
má so di kat pe dig egy prá gai ope ra elő -
adás ban. 

„Az Úr gör bék kel ír egye nest” böl -
cses ség a kí ván sá gom tel je sü lé sé re is
igaz: a New York-i Met ro po li tan ben
a szent pé ter vá ri Ma rinsz kij Szín ház
in terp re tá ci ó já ban él vez het tem Mu -
szorg szkij re mek mű vét, a prá ga i ak nak
pe dig né hány he te a mis kol ci ope ra -
fesz ti vá lon tap sol hat tam. A si ker óri -
á si volt, ez egy részt a ki vá ló já ték nak,
más részt ma gá nak a mű nek szólt.

A ze nei köz vé le mény a Don Gi o -
van nit az ope rák ope rá já nak tart ja.
A spa nyol Don Ju an his tó ri á ja elő ször
egy 16. szá za di se vil lai kró ni ká ban
buk kan fel, iro dal mi for má ba Tir so de
Mo li na spa nyol köl tő ön töt te. Et től
kezd ve a lé ha, élv haj hász hi dal gó
his tó ri á já ból szá mos író és köl tő,
köz tük Du mas, By ron, Pus kin, Mau -
 passant, Shaw me rí tett ih le tet. A
leg  ma ra dan dóbb nak még is Lo ren zo
da Ponte lib ret tó ja bi zo nyult.

A szö veg könyv író és Mo zart „pá -
ros csil lag ként” vo nult be a ze ne tör -
té net be, a lib ret tis ta a ne ve zett mű -
vön kí vül még a Fi ga ro há zas sá ga és
a Così fan tut te meg szü le té sé nél is bá -
bás ko dott.

Da Ponte a lé zen gő rit ter alak ját
rész ben ma gá ról min táz ta, hi szen ko -
rá nak is mert vi lág fi ja volt. Teo ló gi -
ai ta nár ként in dult ne ki a kon ti -
nens nek, ké sőbb író ként, ki adó ként,
ke res ke dő ként, imp resszá ri ó ként
pró bált sze ren csét. Lon don ból hi te -
le zői elől me ne kült New York ba, és
az Új vi lág ban szép kort ért meg. 

Le gen da ként me sé lik a tör té ne tet,
hogy New York ban a Don Ju an pre -
mi er jé re egy top ron gyos alak ál lí tott
be, s mi kor ap ró pénzt ve tet tek elé, a
csa var gó ön tu da to san mu tat ko zott be
mint az est egyik szer ző je. A meg ren -
dült olasz tár su lat egy ju ta lom já ték
tel jes be vé te lé ből ala pít ványt ho zott
lét re, amely ből a szebb na po kat lá tott
Da Ponte ten get het te öreg nap ja it.
Más for rá sok nem tá maszt ják alá a
könny fa kasz tó szto rit; az emig ráns író
min den bi zonnyal olasz nyel vet ok -
ta tott a met ro po lis ban.

A ka lan dos élet ki vé te les te het ség -
gel járt együtt, az író vé ré ben volt a
dra ma tur gia. A Don Gi o van ni ban tö -
ké le tes re si ke rült a fő hős jel le mé nek
csi szo la ta: mint egy ve len cei masz -
ka bá lon, az élet mű vész lo vag, a csá -
bí tó, a grand-sei gneur, a min den kin
át gá zo ló, a mu la tó, az ár nyé ká tól
meg nem ije dő fic kó ál ar ca vált ja egy -
mást perc ről perc re a cím sze rep lő ar -
cán. A for ga tag ban még is ki vi lág lik
Don Gi o van ni iga zi tra gé di á ja: nem
tud meg tar ta ni em be ri kap cso la to kat,
nem is me ri fel az igaz sze rel met, s ci -
niz mus sal vá la szol min den szép re.
Má sok a shakes peare-i hős höz, Fals -
taff hoz ha son lít ják, hi szen a hí res „re -
gisz terári á ban” szol gá ja hi á ba so -
rol ja fel a sok ezer el csá bí tott höl gyet,

ez már a múlt, a je len ben rend re fel -
sül a lo vag.

Part ne rei tö ké le te sen ki egé szí tik
fi gu rá ját. Éle té nek leg jobb is me rő je,
Le po rel lo egy ben el len té te is: kis stí -
lű, ap ró pén zért el ad ja a lel két, de
ugyan ak kor jól el ta nul ta a kör mön -

font sá got gaz dá já tól. Mi kor be tel je -
se dik a mű al cí me, és a „a pó rul járt
pa ráz nát”, Don Gi o van nit el nye li a
po kol tü ze, csak egy perc re ri ad
meg, majd fel ke re ke dik ben ne a ka -
land vágy, s „me gyek a kocs má ba,
hogy jobb gaz dát ta lál jak” sza vak kal
sza kad el a szo mor ko dó, tri um fá ló
csa pat tól.

A mo zar ti ne mes gon do la to kat, a
tisz tes sé get és a be csü le tet Don na
An na kép vi se li. Ap ja ha lá la után éle -
tét a bosszú töl ti ki, er re sar kall ja vő -
le gé nyét, a csak sza vak ban hős Don
Ot ta vi ót. Ugyan ak kor tu dat alatt
Don Gi o van ni ra bol ta el szí vét, jel -
le mé re igaz az ősi mon dás: „a szer -
ele met és a gyű lö le tet gyak ran csak
egy haj szál vá laszt ja el egy más tól”.

A sok ol da lú an meg raj zolt fi gu rá -
kat Mo zart mél tó ze né vel szí nez te ki.
Az ön ma gá ban is re mek mű nek szá -
mí tó nyi tány meg ad ja a dal já ték
egész han gu la tát. Az elő já ték nak is
meg van a ma ga le gen dá ja: a prá gai
be mu ta tó előt ti éj sza ka né hány óra
alatt ve tet te pa pír ra a szer ző. A füg -
göny fel megy, s fel hang zik a basszu -
sok ked venc bra vúr szá ma, a már
em lí tett „re gisz ter ária”. A Zer li nát
ost rom ló lí rai dal: „Nyújtsd a ka csó -
dat, kin csem” után a fer ge te ges bor -
dal, a „pezs gő ária” van so ron. Zer li -
na ári á ja ma ga a meg bá nás. A vér sze -
gény Don Ot ta vi ó nak a bé csi mes ter
két re mek be sza bott bel can to ári át
kom po nált. Az utol só fel vo nás ban a
Fi ga ro há zas sá gá ból köl csön zött
tánc ze nét a kor mány zó vér fa gyasz -
tó meg je le né se kö ve ti. Az együt te sek,
du et tek, kvar tet tek to vább eme lik az
opus fé nyét.

Az elő adás nem kí ván sok át ren -
de zést, nagy dísz le te ket. Im már
klasszi kus sá vált Jo seph Losey 1979-
ben be mu ta tott Don Gi o van ni-film -
je. Az al ko tó egy hely szín re, Pal la -
dio hí res épü le té be, a vi cen zai Vil la
Ro ton dá ba he lye zi a cse lek ményt,
még is mind vé gig moz gal mas ma rad
a mo zi.

Az 1787-es prá gai be mu ta tó fé nyes
si kert ho zott, a ze ne szer ző éle té nek
bo ron gós kor sza ka i ban is min dig

szí ve sen em lé ke zett vissza e pre mi -
er re. A bé csi elő adás már csa ló dást
oko zott, a da rab egy idő re le ke rült a
re per to ár ról. Lo ren zo da Ponte em -
lék ira ta i ban jegy zi le Jó zsef csá szár
sza va it: „Az ope ra is te ni… de nem az
én bé csi je im fo gá nak va ló táp lá lék.”

A szö veg író hoz zá te szi Mo zart sza -
va it is. „Hagy junk időt ne kik, hogy
meg rág has sák.” Va ló ban, a mű nép -
sze rű sé ge elő adás ról elő adás ra nőtt.

Ke vés ze ne mű vet is me rünk,
amely ről köl tők, fi lo zó fu sok annyi
szé pet ír tak vol na, mint Mo zart nak
er ről az al ko tá sá ról. Søren Ki er ke ga -
ard Mo zart Don Ju an ja cí mű mű vé -
ben ára do zik a da rab ról. Goe the
Schil ler hez írott le ve lé ben (1797. de -
cem ber 30.) szá mol be a lá tot tak ról:
„…Az ope rá val kap cso la tos re mé nyét
nem ré gi ben a Don Gi o van ni ban tö -
ké le te sen be tel je sül ve lát hat ta vol na,
saj nos azon ban az ope ra tel je sen el -
szi ge telt je len ség, s Mo zart ha lá lá val
du gá ba is dőlt min den ki lá tás va la -
mi eh hez ha son ló ra.”

A vi lág ope ra szín pa da in a mű ál -
lan dó re per to ár da rab bá vált. Jel lem -
ző, hogy a mis kol ci be mu ta tó után
né hány nap pal Nagy vá ra don az Ál -
la mi Fil har mó nia is ez zel a mű vel zár -
ta az éva dot, Győr ben a jö vő évi be -
mu ta tó ra ké szül nek. 

A prá gai kez det óta se sze ri, se
szá ma a ki vá ló elő adá sok nak. Mar -
ton Éva több fe led he tet len ren de zés -
ben és ne ves part ner rel ala kí tot ta
Don na An na sze re pét. A mű vész nő
az Evan gé li kus Élet nek így nyi lat ko -
zott: „Em lé ke ze tes ma rad szá mom -
ra az 1977-es bé csi Zeffi rel li-ren de -
zés, a cím sze re pet Ce sa re Si e pi ala -
kí tot ta. Mind a mai na pig őt tar tom
a sze rep leg ki vá lóbb meg for má ló já -
nak: fér fi as volt, já ték ban és hang ban
is utol ér he tet len. So kat éne kel tem
Rug ge ro Ra i mon di val, Pe ter Schreier -
 rel is.”

Va ló ban, Si e pit tart ják az ide á lis
hős nek, sze ren csé re sok fel vé te len
cso dál hat juk meg hang ját. Az 1954-
es salz bur gi fesz ti vá lon nyúj tott ala -
kí tá sát a film sza lag is meg őriz te. A
fel vé tel ér de kes sé ge, hogy a Kor -
mány zó sze re pé ben a ne ves ma gyar
basszus, Erns ter De zső lé pett fel. 

A ren de zők is ver seng tek a da ra -
bért. Pol gár Lász ló a nyolc va nas
évek ele jén Pá rizs ban a Don Gi o van -
ni ban Le po rel ló ként együtt dol goz -
ha tott a kor szak egyik leg na gyobb ha -

tá sú ren de ző jé vel, Je an-Pier re Pon -
nelle-lel. A kö zös mun ká ra így em lé -
ke zik: „Szá mom ra a leg jobb ren de -
ző volt, ő még ra gasz ko dott a tisz ta
for rás hoz, a par ti tú rá hoz. Sok ren de -
ző ma már csu pán CD-ről is me ri a
mű ve ket… Pon nel le na gyon ala pos
mun kát vég zett, öt hé tig pró bál tuk a
da ra bot, s a si ker nem ma radt el.”

Az ope ra ba rá tok a ma gyar szín pa -
do kon is szá mos ki vá ló elő adást
idéz het nek vissza. 1982-ig Don Ju an
cím mel ad ták, ez után kap ta vissza –
az olasz nyel vű lib ret tó alap ján – a
Don Gi o van nit. A Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ban a mai na pig tíz szín -
pad ra ál lí tás ban 493 elő adást élt
meg. Vi dé ken és kon cert sze rű elő -
adás ban is szám ta lan szor sze re pelt
mű so ron. A leg hí re sebb be mu ta tó a
há bo rú után Ot to Klem pe rer ne vé hez
fű ző dik. A 20. szá zad egyik leg na -
gyobb kar mes te re az ame ri kai szám -
ki ve tett ség évei után Bu da pes ten
kap cso ló dott be Eu ró pa ze nei vér ke -
rin gé sé be. Ope ra há zi be mu tat ko zá -
sá ul 1947. ok tó ber 12-én és há rom év
múl va bú csú ként egy aránt e da ra bot
vá lasz tot ta a mes ter, s össze sen ti zen -
két al ka lom mal ve zé nyel te. A Ná -
dasdy Kál mán-ren de zés éne ke se i -
nek név so ra ve tek szik az „arany csa -
pa té val”: Lo son czy György, Szé kely
Mi hály, Os váth Jú lia, Orosz Jú lia,
Gyur ko vics Má ria ne ve von zot ta a
kö zön sé get.

Az 1982-es fel újí tás nak már ve gyes
volt a vissz hang ja. A szov jet ren de -
ző, Ju rij Lju bi mov ál mod ta szín pad -
ra a da ra bot, a ze ne kart Fis cher Iván
ve zé nyel te. A hí res szín há zi szak em -
ber meg előz te ko rát, a kö zön ség ke -
vés sé ér tet te ké pi és szim bó lum vi lá -
gát. Má ra ez az elő adás is klasszi kus -
sá vált, s be vo nult a ma gyar ope ra ját -
szás tör té ne té be. 

Vé ge ze tül mis kol ci él mé nye i met
osz tom meg az ol va só val.

Klasszi kus, ki vá ló ope ra já ték nak le -
het tünk ta núi. Je len elő adás egy negy -
ven éves szín re vi tel fel újí tá sa. A ne ves
dísz let ter ve ző, Jo sef Svo bo da ku lisszái
egy ba rokk szín ház ba vit ték el a né -
ző ket, a szín tér kö rü li eme le tes pá ho -
lyok ban ját szó dott a tör té net, s a jel -
me zek is kor hűk vol tak. 

A di na mi kus ren de zői kon cep ci -
ót ta pasz talt éne ke si gár da va ló sí tot -
ta meg fe gyel me zet ten, a pub li kum
egy perc re sem lan kad ha tott. Az
elő adás egy sé ges volt, még is, az éne -
ke si gár dá ból a fér fi ak vit ték a prí met:
a cím sze rep lő Adam Pla chet ka szá -
mos díj jal és nem zet kö zi si ker rel a
há ta mö gött ér ke zett Mis kolc ra. A fi -
a tal éne kes nek pá rat lan szí né szi és
han gi adott sá gai van nak, ide á lis vá -
lasz tás volt a sze rep re. Pla chet ka
mél tó part ne re volt a Le po rel lót ala -
kí tó Fran tišek Zah rad níček, hang szí -
nük, já ték stí lu suk is tö ké le te sen
össze il lett. A mé lyebb re gisz te rek ben,
úgy tű nik, nem szű köl köd nek a prá -
ga i ak, a Ma set tót ala kí tó Zdeněk
Plech is ki emel ke dett szép basszu sá -
val, s élet hű en sze mé lye sí tet te meg a
mu lya, bum for di le gényt. 

A höl gyek ala kí tá sát már kri ti ka il -
le ti: a Don na An nát meg sze mé lye sí -
tő né met szop rán, Ma i da Hun de ling
wag ne ri hős nőt for mált a tisz ta ér zel -
mű, be csa pott le ány ból, s a du et tek -
ben az egyéb ként szép han gú lí rai te -
nort, Oto kar Kle int hang ere jé vel
rend re le éne kel te a szín pad ról. A
Don na El vi rát ala kí tó Pav la Vy kopa -
lo vá ki csit fan tá zi át la nul, de kor -
rek tül ol dot ta meg fel ada tát, Zer li na
sze re pé ben Ka teřina Kněžíko vá pe -
dig in kább bá já val, mint hang já val
szol gál ta az elő adás si ke rét.

g Cser mák Zol tán

Az ope rák ope rá ja
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Per zse lő jú li u si nyár. Fe nyő fa-ka pi -
tány mel lett a fa lu leg szél ső fe hér há -
za: Nagy Lász ló szü lő he lye. Né zem a
ki tárt ab la ko kat, s vá rok. Ta lán ki jön
a köl tő, s bot nél kül, hó na alatt fü zet
vers sel és rajz táb lá val el in dul, mint
haj dan, el ső út ján Pá pa fe lé.

Le ülök az árok part ján, be lé leg zem
föl dek ne héz il la tát: vág ják az arany -
bar na bú zát, az ara tók fö lé sú lyos nap -
ko rong zu han, szin te eggyé ol vad fű,
fa, vi rág, em ber, ál lat. Ki nyi tom a
meg ko pott köny vet, és ver sét ol va som:

Lé tem ha vég leg le me rűlt
ki imád tü csök-he ge dűt?
Lán got ki le hel de res ág ra?
Ki fe szül föl a szi vár vány ra?
(…)
S ki vi szi át fo gá ban tart va
a Sze rel met a túl só part ra!

Az ud va ron vén kör te fa fo gad ja a
ván dort. Nyi ko rog va pa na szol ja a
ke re kes kút: a nyár ki it ta az utol só
csepp vi zet is. 

Vár az em lék ház. Fa lán fris sen
meg ko szo rú zott dom bor mű. Fe jet
haj tok én is: egy pil la nat ra föl idé zem
a tün dök le tes köl tőt. El tűnt a ré gi pa -
rasz ti vi lág, de min dent meg örö kí tett
a be tű, a gon do lat, az em lé ke zés, a
val lo más so ha nem mú ló ere je és
szép sé ge… Ágy, szek rény, meg fa -
kult fény ké pek, köny vek, gye rek ko -
ri raj zok, fest mé nyek, vers kéz ira tok
a fel újí tott szo bák ban, nagy sze re tet -
tel el ren dez ve. De itt a gya lu pad is,
a fel kö tött csiz ma, a bárd, a ló szer -
szá mok, kö tő fék, csép ha da ró, a lét -
ra: kép ze let ben oda tá maszt hat juk, ha
csil lag tor nyá ban meg akar juk lá to gat -
ni a rég ha lott köl tőt.

Bol gá rok aján dé koz ták és épí tet -
ték fel a nap su ga ras mennye ze tű
rod opei szo bát, ahogy nagy össze fo -
gás sal va rá zsol ták új já Nagy Lász ló
szü lő há zát. Jár tam itt ak kor is, mi kor
el ha gyott és gaz dát lan volt min den.
Most ki öl töz ve az ün nep re: fe hér
fa lak, sö tét bar na ka pu, le vág ták a fü -
vet. Min den a köl tőt di csé ri. És kö -
szön ti, hogy nyolc van öt éves lett!

Mert Nagy Lász ló nem halt meg.
Sze líd su gár zás sal hó dít ma is. So kan
em lé kez nek rá ott hon is, Isz ká zon
nagy sze re tet tel em le ge tik La cit: „Ál -
dott jó gye rek volt” – mond ja egy fe -
ke te ken dős né ni ke. „Hí res em ber
lett, de min dig elő re kö szönt.” 

Le ülök egy pad ra, ta lán Nagy
Lász ló is pi hent raj ta. Ham va dó ci -
ga ret tá val a ke zé ben oda te le pe dett a
ked ves öre gek mel lé, s hall gat ta egy -
sze rű sza vu kat. Ta lán ma is él ne, ha
ott hagy ja a za jos, foj to ga tó fő vá rost,
és le jön ide: ver set ír és raj zol a gyó -
gyí tó csönd ben.

A vi lág min den tá já ról jön nek lá -
to ga tók az em lék ház ba. Min den ki
sze re ti. S en nél töb bet a köl tő se kí -
ván hat. 

g Feny ve si Fé lix La jos

JÖT TEK A H A R AN G OK

Nagy Lász ló
isz ká zi

em lék há zá nál
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b La punk jú ni us 27-ei szá má ban
ad tunk hírt ar ról, hogy a Mű vé -
sze tek Pa lo tá já ban (Mű pa) is
osz tat lan si kert ara tott Mül ler
Pé ter, Tolcs vay Lász ló és Mül ler
Pé ter Szi á mi ze nés da rab ja –
az Is ten pén ze –, a Ko mé di ás In -
teg rált Szín ház (Ko misz) fo gya -
té kos és ép szí né sze i nek elő -
adá sá ban. Az Eu ró pá ban egye -
dül ál ló szín ház ról Bar to kos Ta -
más művészeti vezetővel, a Bap -
tis ta Sze re tet szol gá lat mun ka -
tár sá val be szél get tünk.

– A kez de tek a Fő vá ro si Ön kor -
mány zat egyik in téz mé nyé be, a Zsi -
rán mű kö dő Ér tel mi Fo gya té ko sok
Ott ho ná ba nyúl nak vissza, ahol – Zá -
por vi rág Tár su lat né ven – ko ráb ban
már lé te zett egy szín ját szó kör Sza -
lai Pé ter né, Git ta ve ze té sé vel. Az
amúgy ka to li kus fej lesz tő pe da gó gus
egy nap meg ke re sett, hogy nem se -
gí te nék-e be a mun ká ba. Mi vel Sop -
ron kö zel van, én pe dig ak kor a sop -
ro ni szín ház tag ja vol tam, il let ve a
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Lí ce um szín ját szó kö rét
ve zet tem, öröm mel mond tam igent
Git ta hí vó sza vá ra. 

Az tán 2004 ta va szán el ha tá roz tuk:
lét re ho zunk egy in teg rált szín há zat.
Az óta több más ha son ló in téz mény -
ben – pél dá ul a tor da si, a két he lyi, a
dar vas tói, az ág fal vai fo gya té ko sott -
hon ban – is ala kult szín ját szó kör.

– Az in du lás óta szá mos da rab van
a há tuk mö gött. Így pél dá ul elő ad ták
a Légy jó mind ha lá lig cí mű mu si calt,
a Nyo mo rul tak cí mű rock ope rát, a
Fe ke te Pé ter cí mű ze nés re vüt vagy az
Óz, a nagy va rázs ló me se ze nés vál -
to za tát. Nagy si kert arat tak a Va la hol
Eu ró pá ban és A pad lás cí mű mu si ca -
lek kel is. Ilyen nagy sza bá sú da ra bok
be ta nu lá sa ho gyan tör té nik?

– Más fél év vel ez előtt el ér tük,
hogy Zsi rán mun ka ként vé gez hes sék
na pi két és fél órá ban a szín ját szást az
ar ra ked vet ér ző la kók. Te hát fog lal -
koz ta tás ügyi en ge déllyel, ál la mi lag
do tál tan szí nész ked nek. Egy-egy elő -
adás előtt pe dig in ten zí ven pró bá lunk.

A sze rep ta nu lás nagy ré szük nél nem
igé nyel se gít sé get, te hát ma guk tól
meg tud ják ta nul ni a szö ve ge ket. De
Git ta kol lé ga nőm is szí ve sen se gít, sőt
ők egy mást is se gí tik.

Na gyon jó ka rak te re ket le het ta lál -
ni a csa pat ban, rá adá sul na gyon
őszin ték. Míg a pro fesszi o ná lis szí -
né szek el játsszák a sze re pet, a sé rült
em be rek ön ma gu kat ad ják. S az
egyik leg jobb eb ben a mun ká ban az

a mély ba rát ság és irigy ség nél kü li
sze re tet, amely a kö zös sé get át hat ja.
Nagy él mény volt pél dá ul a Mű vé sze -
tek Pa lo tá já ban, ami kor az elő adás
vé gén a részt ve vő öt ven em ber – sé -
rül tek és épek együtt – a meg haj lás -
nál fog ta egy más ke zét… Tud tuk, ez
egy kö zö sen lét re ho zott da rab volt.

– Ri va li zá lás sincs?
– Egy egész sé ges mér té kű van, ami

ab ban mu tat ko zik meg pél dá ul, hogy
ha va la ki el jut egy bi zo nyos szint re,
ami kor úgy gon dol ja, most már
hosszabb sze rep re is ké pes, ak kor azt

jel zi. Ez a fej lesz tés szem pont já ból is
na gyon fon tos.

– A szín ház Eu ró pá ban egye dül ál -
ló. Nin cse nek még kö ve tő ik?

– Nagy ál munk – és a kez de ti lé -
pé se ket már meg is tet tük afe lé –,
hogy 2011 már ci u sá ban fran cia–len -

gyel–ma gyar részt ve vők kel ad juk
elő a Nyo mo rul tak cí mű rock ope rát
mind há rom or szág ban. Az ügy höz
meg nyer tük Gérard De par dieu szí -
nészt is, aki azt ígér te, hogy mel lénk
áll, ha va ló ban po li ti ka men te sen, az
in teg rá ci ó ról, az is te ni ügy ről és a sze -
re tet ről szól az együtt mű kö dés.

– Az Is ten pén ze cí mű da rab az
em be ri meg té rés szép pél dá ját ál lít -
ja elénk, hi szen a fő sze rep lő, a gaz dag

Ebe ne zer Scro o ge ka rá csony kor, a
sze re tet ün ne pén döb ben rá egy ko ri
cég tu laj do nos tár sá nak szel le me se -
gít sé gé vel, hogy nem a pénz tesz bol -
dog gá, ha nem a sze re tet…

– A zá ró je le net ben úgy is oszt ja
szét a pén zét a sze gé nyek kö zött,
mint ha az az Is ten pén ze len ne. Az
el múlt évek ta pasz ta la ta alap ján úgy
érez tük, szín há zunk meg érett ar ra a
fel adat ra, hogy a mű vé szet esz kö ze -
i vel hir des sük az evan gé li u mot. Ezért
ez zel a da rab bal csat la koz tunk az Eu -
ró pai Unió fel hí vá sá hoz, mely a 2010.
évet a sze gény ség és a tár sa dal mi ki -
re kesz tés el le ni küz de lem eu ró pai
évé nek nyil vá ní tot ta. A Mű pá ban
ren de zett est be vé te lét az ár víz ká ro -
sul tak ja vá ra aján lot tuk fel. Re mény -
sé günk sze rint – egy or szá gos tur né
ke re té ben – az elő adást idén még
több hely re el tud juk vin ni, mi több,
ha tá ron túl ra – akár Brüssze lig is –
sze ret nék el jut ni. Hi szen na gyon
fon tos üze ne te van an nak, hogy ma -
gyar sé rül tek azért ad nak elő szín da -
ra bot, hogy sze gé nye ken se gít se nek.

– Gon do lom, ezért sem vé let len,
hogy a da ra bot több egy ház – kö zöt -
tük a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü le te –, il let ve egy há zi in téz -
mény is tá mo gat ta. Azon ban van-e a
Ko misz nak egy há zi kö tő dé se?

– Mi vel a zsi rai ott hon fő vá ro si
fenn tar tá sú, így eb ben a te kin tet ben
nincs. Azon ban a már em lí tett Sza -
lai Git ta he ti rend sze res ség gel tart
a la kók nak öku me ni kus bib lia órát,
jó ma gam pe dig né ha bap tis ta ze -
nész szol gá ló kat is el tu dok hív ni,
így az igei üze net rend sze re sen el -
jut a la kók hoz, ők pe dig ér tik vagy
ér zik ezt az üze ne tet. Ezen kí vül
ne kem a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat
al kal ma zá sá ban az a fel ada tom,
hogy ezek ben a fo gya té ko sott ho -
nok ban kül ső mun ka társ ként szer -
vez zem a mű vé sze ti kép zést. Ami -
kor a két do log – az evan gé li um és
a mű vé szet – össze kap cso ló dik, a
né zők rá adá sul azt is meg ta pasz tal -
ják, hogy a szín pa don nincs kü lönb -
ség ép és sé rült elő adó kö zött, az
ön ma gá ban fel ér egy egy há zi „ren -
dez vénnyel”.

g Bo da Zsu zsa

Ko mi szos evan gé li zá ció
Be szél ge tés Bar to kos Ta más művészeti vezetővel

b Ban der Mó ni ka a négy gyer me kes Crat chit anyu ka ként (képünk
jobb szélén) fon tos sze rep lő volt Az Is ten pén ze cí mű da rab ban, de
nem ez volt az el ső sze re pe a Ko mé di ás In teg rált Szín ház ban.

– Ezt a sze re pet
Bar to kos Ta más tól
kap tam, il lik hoz zám,
és na gyon sze re tem.
A Fe ke te Pé ter ben az
egyik fő sze rep volt az
enyém, a Légy jó
mind ha lá lig-ban, a
Va la hol Eu ró pá ban
cí mű da rab ban és a
Nyo mo rul tak ban is
ját szot tam. Na gyon
sze re tem ezt a tár su -
la tot, sze re tem ben ne
az őszin te sé get. Egy
idő ben ott hagy tam, mert el fá rad tam, de vissza vágy tam, ezért azt kér -
tem, hadd men jek vissza. Ta mást is sze re tem. Min dig őszin tén meg mond -
ja a vé le mé nyét. Én sok szor csak zsi vány nak hí vom őt.

– Tő le tu dom, hogy ve lem szem ben egy szí nész nő ül, hi szen Mó ni ká -
nak is min den nap dél után a tár su la ti pró bá kon te lik a mun ka ide je.

– Igen, dél előtt pe dig agya go zom.
– A zsi rai ott hon ban van nak bib lia órák. Jár oda?
– Igen. Git ta az Is ten ről szo kott ne künk be szél ni, éne ke lünk és imád -

ko zunk. Temp lom ba is szok tam men ni Zsi rán.
– Mi lesz a kö vet ke ző sze re pe?
– A Pad lás ban le szek a Ma mó ka. Csak mi vel le vá gat tam a ha jam, nem

tu dom, hogy lesz. Va ló szí nű leg pa ró kát fo gok hor da ni.

Hét köz na pi fi gye lem 
Oly kor hang ta la nul is ké pe sek va -
gyunk meg szó lí ta ni egy mást. Pél -
dá ul egy te kin tet is le het be szé des.
Ugye tud juk? Ugye nem fe lej tet tük
még el, hogy a né ma, pusz ta je len lét
is üze ne tet köz ve tít, nem csak a szó -
nok la tok?

Mi lyen sok szor és so kan meg kí sé -
rel ték meg fo gal maz ni: mi is az élet,
mit je lent él ni? Mar tin Bu ber egyik
írá sá ban így pró bál fe lel ni a kér dés -
re: „Él ni annyi, mint hal la ni, hogy va -
la ki szól hoz zánk; csak ar ra van
szük sé günk, hogy ké szen lét ben le -
gyünk a hal lás ra.” Ez a ké szen lét
szük sé ges ah hoz, hogy ész re ve he tő -
vé vál jon: „egy je len lét néz rám”.

Mennyi re si vár le het az éle tük
azok nak, akik ről a bol do gult em lé kű
köl tő, La dá nyi Mi hály a kö vet ke ző -
kép pen tett em lí tést a Ki hűlt kö ve ken
cí mű ver sé ben: „…ter me li már a kor
ér zé ket len, sü ket ha da it, / akik
megint min den be be le men nek.” Mit
is te het nek ezek kel a ha dak kal szem -
ben az ér zők, a tisz tán hal lók? Ter -
mé sze te sen, ahol csak le het sé ges,
le sze re lik őket. A fi gye lem ké szen lé -
te alap ve tő fon tos sá gú az élet ben. A
je lek ide jé ben tör té nő fel dol go zá sa,
be fo ga dá sa és a meg fe le lő cse lek vés
vagy ép pen moz du lat lan re a gá lás
egy sé ge szin te ész re vét le nül, a min -
den na pok ban meg szo kot tan, fo lya -
ma to san is mét lő dik. 

Ész re vé te lek per sze sok fé lék le het -
nek. Ez út tal a hét köz na pi fi gye lem lét -
jo go sult sá gát a fi lo zó fi ai böl cses sé gű
elé so ro lom. Az „ér zé ket len, sü ket
ha dak” ter je dé sé nek le tö ré sét cél ja ként
val ló fi gye lem nem ki zá ró lag az ér tel -
mi sé gi kül de tés kel lé ke. A sze mé lyes
és tár sa dal mi ké szen lét je lei ész lel he -
tő ek a for ga tag ban. A fi gyel mes kül -
de tés ről jut eszem be Fo dor And rás Fű -
tő cí mű köl te mé nye, ab ból idé zem:
„Aki a zsá kot vál lá ra vet te, / fél úton
nem dob hat ja le.” A köl tői gon do lat -
zá rás pe dig: „Ter hem mel fű töm a vi -
lá got, / ar co tok szir mát bont sa ki. / De
míg fü röd tök sze nem su ga rá ban, / je -
ges gör csök re em lék szik a há tam. /
Olyan ne héz nem mon da ni.”

Min den tör té nés és min den me -
rev ség kö zöl va la mi lyen – ne ga tív
vagy po zi tív – ér zést. Az elő je lek ész -
le lé se már a fi gye lem fel ada ta. A fi -
gye le mé, amely nem más, mint hogy
„ké szen lét ben le gyünk a hal lás ra”.
A meg lá tás, a meg hal lás és az üze net -
köz ve tí tés nem ki zá ró lag az új ság írók,
a mű vé szek, az el hi va tot tak esz kö ze.
A kis em be rek hét köz nap ja i ba épült
gya kor lat nak kell(ene) len nie min de -
nütt ma már…

Sok em bert öl tek és öl nek meg a
vi lá gon, akik va ló szí nű leg mind ki ál -
tot tak, még is elvették az életüket. A
szó lók, a je let adók, a ki ál tók hang -
ere jé től ke vés bé, in kább a je lek ész -
le lő i nek cse lek vő kész sé gé től, il let -
ve ké pes sé ge i től függ het az élet. At -
tól, hogy a ve szé lyez te tet tek mel lé áll -
nak ak kor is, ami kor ők nem ké rik,
nem ki ál ta nak ér tük. Hi szen pél dá -
ul a ré szeg rit kán ké ri, hogy se gít se -
nek raj ta. Tán to rog, el esik, át ko zó dik
ki jó za ní tó or vo sai előtt, fe nye get.
De nem ké ri, hogy se gít se nek raj ta.
Ál ta lá ban más ve szi ész re, hogy va -
la ki tá mo ga tás ra szo rul… „Ha ré sze -
gen a jár da szé len állsz, / ne ha ra gudj,
hogy en gem itt ta lálsz, / mert kell va -
la ki – ha ez így foly ta tó dik –, / ki he -
lyet ted ál mat lan for go ló dik” – val lot -
ta La dá nyi. A köl tők pon to san érez -
ték, és az iga zi ak ma is ér zik a „mel -
lé ál lás” kény sze rét.

Ta nul ni tő lük? Mi ért ne! A hét köz -
na pok for ga ta gá ban is.

Meg ál ló 
A meg ál ló ba ér ke ző au tó busz ve ze -
tő je ki nyit ja az el ső aj tót. Nem száll
fel sen ki. A jár dán vá ra ko zó fér fi és
nő egy más ba ka rol va.

– Há nyas au tó busz ez? – kér de zi
a nő, mi re a so főr ud va ri a san köz li a
já rat szá mát.

– Mi az? Nem lát?! – csat tan fel va -
la ki in du lat tal az au tó busz bel se jé ben.

Amint ki for du lunk a meg ál ló ból,
mind annyi an ész re vesszük a vá ra ko -
zók fe hér bot ja it, s meg ve tő en pil lan -
tunk a tü rel met len utas társ ra, aki
tud tán kí vül is rá hi bá zott. A lá tás ké -
pes sé ge ugyan meg ada tott ne ki, de
nem tu dott te kin tet tel len ni a jár dán
ál ló „vi lág ta la nok ra”. 

Hol a ta pin tat mos ta ná ban?…

Füst he lyett be tűk 
A ci pész vá gyai túl ér tek a mű hely fa -
la kon. Ko ro sabb em ber volt. Szak tár -
sai – ha nem tud tak egy más kö zött
el dön te ni egy-egy kér dést – az öreg
sza ki hoz for dul tak ta ná csért, íté le -
tért. Böl cses sé gé nek for rá sa kü lön
tör té net.

– Hu szon öt esz ten de je le szok tam
a do hány zás ról – me sél te. – Az óta
zseb pén zem ja vát köny vek re, fo lyó -
ira tok ra for dí tom. Ol vas má nya i mat
ál ta lá ban köny ves bol tok ban vá sá -
ro lom, de an tik vá ri u mok ba is gyak -
ran be té rek. Kö rül be lül ezer köny -
vem van ott hon. A vi lá got már nem
jár ha tom be. Ide-oda, per sze, el -
utaz ga tok né ha, de az egész vi lág be -
uta zá sá hoz nin csen elég erőm, időm,
pén zem… Vi szont a köny vek ből na -
gyon so kat meg tud ha tok ró la. Olyan
em be rek től, akik egy-egy or szág
vagy vi lág táj jó is me rői. Nem csak úti -
köny ve ket for ga tok szí ve sen, ha nem
szak köny ve ket, tör té nel mi re gé nye -
ket, le xi ko no kat is.

Hu szon öt év alatt kö rül be lül ezer
kö tet. Sok vagy ke vés? 

Tu laj don kép pen lé nyeg te len most
a szá mol ga tás. Fon to sabb az a tény,
hogy va la ki a – so kak ál tal örök
szen ve dély ként em le ge tett – ci ga ret -
tá ról mon dott le az ol va sás ja vá ra.
Me lyik az egész sé ge sebb kedv te lés?
A do hány zás vagy az ol va sás?

Előt tem az öreg ci pész ér vei egy -
ér tel mű en el dön tik a kér dést, hi -
szen a be tűk mun ka esz kö ze im is –
míg a do hány füs töt igyek szem el ke -
rül ni –, ve lük hi va tal ból kell ba rát ság -
ban él nem.

Ter mé szet ba rá ta im 
Fi gye lem az er dőt, hal lom a ma da -
rak éne két, s lá tom a bok rok tö vé be
szórt sze me tet. Akik el do bál ták,
azok nem ba rá ta im. Az én ba rá ta im
lel ke fé nyes, mint a nap sü tés. Oly kor-
oly kor ki sza ba dul nak a vá ro sok le -
ve gő jé ből: jár ják az er dő ket, me ző -
ket, he gye ket, völ gye ket, vi ze ket,
víz par to kat. Ta vasszal, nyá ron, ősszel
és té len is.

A ter mé szet já rók gaz dag sá ga,
gaz da go dá sa fo rin tok ban mér he -
tet len. Egész sé ges kedv te lé sük nö -
ve li tes ti és szel le mi ere jü ket. Nem
lus tul nak el az iz ma ik. Meg is me rik
a ha zai és kül föl di tá jak jel leg ze tes -
sé ge it, az em be rek szo ká sa it, tud ják
a nö vé nyek ne vét, és ba rát koz nak
ve lük a sze líd ál la tok.

Gyö nyör köd nek a mű em lé kek -
ben, temp lo mok tor nyá ra kú szik te -
kin te tük. Nyílt szí vű ek, kész sé ge -
sek, ud va ri a sak, min dig fris sek, s
újabb nál újabb úti ter ve ket for gat nak
fe jük ben. Ki tar tá su kért sze re tem
őket, az őr ző an gya li ha rang szó is -
me rő it.

g Zsi rai Lász ló
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Bartokos Tamás (balra) és Ertl Tibor az Isten pénze című darabban
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Óno di Sza bolcs, a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um
igaz ga tó ja: Azt gon do lom, hogy a vi -
lá gon min de nütt, ahol ko mo lyan ve -
szik a gyer mek ne ve lést, tud ják év szá -
za dok óta, hogy a sport a leg jobb esz -
köz a szo ci a li zá ló dás ra. Egy sze rű en
a gyer me kek meg ta nul ják a sza bály -
kö ve tő ma ga tar tást, és meg ta nul ják
azt is, hogy azo nos fel té te lek van nak
min den ki szá má ra. Füg get le nül at tól,
hogy ge ne ti ka i lag mit örö költ, vagy
ép pen a test al ka ta mi lyen. Ezért az
egy há zi is ko lák nál min den kép pen
fon tos a tel jes ség re tö rek vés, a test,
a lé lek és a szel lem fej lesz té se. Er re
az egy sé ges fej lesz tés re a test ne ve lés
ki vá ló an al kal mas. 

Az ér zé ke nyí tés nél na gyon fon tos,
hogy a gye re kek ta lál koz za nak más
esé lyek kel in du ló tár sak kal is. Ezért
jó pár év vel ez előtt meg kér tük Ber -
ta lan Ta mást, ezt a to ló szé kes fi a tal -
em bert, hogy vál lal jon szol gá la tot az
is ko lá ban. Ő lett a te le fo no sunk.
Egy na gyon ér de kes sor sú fiú. Az
érett sé gi után a ter mé szet bú vár csa -
lád sar ja ként – ma ga is ra jong a ter -
mé sze tért – le nyo ma to kat gyűj tött
egy kő bá nyá ban, mi köz ben meg tör -
tént a tra gi kus bal eset. Egy kő om lott
le, és rá esett a de re ká ra. Így bé nult le.
Aho gyan föl tud ta dol goz ni a csa lád
ezt az új hely ze tet, vissza jött a kö zös -
ség be. Egy na gyon kü lön le ges, ter mé -
sze tes kö zös sé get tu dott ki ala kí ta ni
ma ga kö rül. Tel jes éle tet él a ke re kes
szék kel. 

Azt vet tük ész re, hogy az ő hold -
ud va rá ban egy re több gye rek van.
Rész ben ami att, mert mű vész al kat –

szob ro kat ké szít –, rész ben ami att,
hogy a ter mé szet től nem sza kadt el
– ak vá ri u mai van nak, hül lő ket gyűjt,
bé ká kat tart –, a gye re kek ra jong va
né zik, és se gí te nek ne ki a tisz tán tar -

tás ban. Így már egy szak kört is ve zet
a gyer me kek nek. 

Van ne ve lé si szem pont ból egy
óri á si le he tő sé günk. Ami kor az
egész sé ges, jól szi tu ált fi a tal em be rek
össze om la nak, és pa nasz ra jön nek
hoz zám, ami kor meg ideo lo gi zál ják a
prob lé má i kat, és át há rít ják a csa lád -
ra, a kör nye ze tük re az oko kat, ak kor
azt mon dom ne kik: „Mi előtt bár mit
is mon do tok, men je tek oda Ber ta lan
Ta más hoz, és be szél ges se tek egy ki -
csit ve le.” Még egyet len gyer mek
sem tért vissza Ta más tól úgy, hogy ne
is mer te vol na föl, hogy az ő ba ja sem -
mi Ta má sé hoz ké pest, és ő még is mi -
lyen fe gye lem mel hor doz za. Ta más -
nak nincs egy rossz sza va, ő nem pró -

bál ja a ke reszt jét más vál lá ra ten ni.
Ilyen ala pon min den gyer me kek kel
fog lal ko zó ok ta tá si in té zet ben el -
ren del ném, hogy ve gye nek ma guk
kö zé olyan el eset te ket, akik bi zo nyít -

ják, hogy az ilyen esély te len sé gek el -
le né re le het tal pon ma rad ni. 

Gy. J. S.: In dí tot ta-e a di á ko kat ez
az ér zé ke nyí tés ar ra, hogy más ba -
já val kap cso lat ban is ér zé ke nyek
le gye nek?

– Ele in te a saj ná lat volt a jel lem -
ző. Ez ab ban nyil vá nult meg, hogy
meg szer vez ték, reg gel ki megy ér te,
es te ki kí sé ri ha za. Ez na gyon za var -
ta Ta mást, mert ő ép pen azt akar ta
meg mu tat ni, hogy ma ga is bol do gul,
és tal pon tud ma rad ni. Ő nem saj ná -
la tot vár. Be szél get tünk is ve le, és ő
aján lot ta, hogy al kal man ként be hoz
egy-két tar ta lék to ló ko csit, és aki
akar, az egy na pig az zal köz le ked jen. 

Meg döb ben ve vet ték ész re, hogy

egy egé szen más di men zi ó ba ke rül -
tek. Hogy nem is olyan egy sze rű a
köz le ke dés, és min den ki nek a köl -
dök ma gas sá gá ban len ni bor zasz tó ér -
zés. Ezek a gye re kek a szót nem fo -
gad ják be, de az át élt esély te len ség
be lé jük ége ti egy élet re az ér zé keny -
sé get. 

Gy. J. S.: Mennyi re ta lál ko zik a mai
di ák a mély sze gény ség gel?

– Az utób bi húsz év  leg na gyobb
vesz te sei közé tartoznak azok, akik
Tol na-Ba ra nyában váltak mun ka nél -
kü li vé. Szin te nap ról nap ra nö vek szik
azon gyer me kek nek a szá ma, akik nek
ko moly el lá tá si gond ja ik van nak, sőt
mond ha tom, hogy so kan a mély sze -
gény ség ből ke rül nek hoz zánk. Az
is ko la két száz éves év for du ló já ra ké -
szül ve ol vas tuk az egyik év könyv ben
az el ső vi lág há bo rús idők ből az igaz -
ga tó be szé dét. Eb ben ki tért a ha di ár -
vák, a ne héz sze gény ség ben élő di á -
kok tá mo ga tá sá ra. A ta ná rok vál lal -
ták a tan köny vek meg vá sár lá sát, a
szü lők az ét kez te tést. A di á kok pe dig
annyi zseb pénzt aján lot tak föl, hogy
az ele gen dő volt a sze gény ség ben
élők tan dí já ra. A két szá za dik év for -
du ló al kal má ból mon dott ün ne pi
be szé dem ben én idéz tem eb ből a
be széd ből. Az után el mond tam, hogy
ma is mi lyen ne héz hely ze tű di á kok
van nak köz tünk. Meg kér dez tem:
„Van nak-e köz te tek olya nok, akik
ha von ta egy gom bóc fagy lalt ról haj -
lan dók len né nek le mon da ni? Te gye
föl a ke zét, aki igen!” Hat száz kéz
emel ke dett a ma gas ba. Ab ban az év -
ben hat száz ezer fo rin tot osz tot tunk
szét a rá szo ru lók kö zött.

„Ta lál koz za nak más esé lyek kel in du ló tár sak kal is”
Be szél ge tés a sze gény ség, a hát rá nyos hely ze tű di á kok irán ti ér zé keny ség ről

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um meg bí zá sá ból az
ESZA Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Non pro fit Kor lá tolt Fe le lős sé gű
Tár sa ság a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter 7/2009. (III. 18.)
SZMM ren de le te alap ján pá lyá -
za tot hir de tett „a sze gény ség és
tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz -
de lem eu ró pai éve ci vil prog ram -
ja i nak tá mo ga tá sá ra”.

Az eu ró pai év cél já ra 2010-ben
mind az Eu ró pai Unió szint jén,
mind az egyes tag ál la mok ban, így
Ma gyar or szá gon is fi gye lem fel -
hí vó prog ra mok in dul nak. Az
év so rán erő sí te ni kell a sze -
gény ség ben és ki re kesz tett ség ben
élők hely ze té vel kap cso la tos tu -
da tos sá got, elő kell se gí te ni, hogy
ered mé nye sen gya ko rol has sák
szo ci á lis, gaz da sá gi, kul tu rá lis
jo ga i kat, csök ken je nek az irá -
nyuk ban meg fo gal ma zó dó szte -
reo tí pi ák és a meg bé lyeg zés. 

Az eu ró pai év ma gyar nem ze ti
prog ram ja rög zí ti az év ha zai pri -
o ri tá sa it, té ma kö re it és üze ne te -
it. A há rom nem ze ti pri o ri tás: a
po li ti kai el kö te le ző dés erő sí té se,
a tár sa dal mi tu da tos ság nö ve lé se
és vé le mény for má lás, va la mint
a sze gény ség ben élő em be rek tár -
sa dal mi rész vé te lé nek erő sí té se.
Az év te vé keny sé gei – így az e pá -
lyá za ti fel hí vás ke re té ben meg va -
ló su ló prog ra mok is – eze ket a
pri o ri tá so kat kell, hogy szol gál ják. 

A Zá ke us Mé dia cent rum Mér -
leg hin ta cím mel nyúj tot ta be
pá lyá za tát.

Nép sze rű gyer mek já ték a név -
adó ja an nak a kez de mé nye zés -
nek, amellyel is ko lás gyer me kek
ér zé ke nyí té sét ter ve zi a pro jekt -
gaz da. Akár csak a mér leg hin tán
ülők hely ze te, csa lá dok és egyé -
nek éle te is vál toz hat akár egyik
nap ról a má sik ra; ne héz hely -
zet be ke rü lő em ber tár sa in kért
pe dig fe le lős ség gel tar to zunk,
min den na pi prob lé má ik ban mi is
se gít sé gük re si et he tünk.

Sze gény ség ben, ki re kesz tett -
ség ben élő csa lá dok kal, gyer me -
kek kel ké szül ri port film, amely
száz húsz is ko lá ba jut el egy mun -
ka fü zet kí sé re té ben. A mun ka fü -
zet olyan gya kor la to kat, mód -
szer ta ni út mu ta tót tar tal maz
majd, amely meg könnyí ti a film
is ko lai fel dol go zá sát. 

A fil met a Pax Tv és re gi o ná lis
té vé csa tor nák tű zik mű so ruk ra.
Ős be mu ta tó ja – szim pó zi um ke -
re té ben – Bony há don, a Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um -
ban lesz ez év ok tó ber 15-én,
pén te ken dél előtt 11 óra kor.

Fo dor Ni ko lett gim ná zi u mi ta nu -
ló: Én pró bál koz tam na gyon so ká ig.
Sze ret tem vol na, ha édes anyám el -
megy az el vo nó ra. Édes apám mal
nem jó a vi szo nyunk, úgy hogy őve -
le nem is pró bál koz tam. Kez dem
föl ad ni, mert nincs vál to zás. Hú gom
még min dig ne ve lő szü lők nél van. 

Gy. J. S.: Ki sebb ko rod ban volt, hogy
éhez te tek?

– Volt, saj nos volt. He te kig csak
ke nye ret et tünk, de sok szor az sem

volt. Csak az is ko lá ba et tem va la mit.
Édes apám al kal mi mun kák ból élt.
Nem volt kel le mes éh gyo mor ral is -
ko lá ba jár ni.

– Is ko la tár sa id ho gyan vi szo nyul -
tak mind eh hez, tud ták egy ál ta lán?

– Tud ták, sőt volt, hogy ki gú -
nyol tak. Ne kem nem ju tott olyan
ru há ra. A kis di á kok ezt még nem
te szik, de úgy ti zen négy éves kor -
tól már ta pasz tal ha tó a meg íté lés,
a ki re kesz tés.

„…volt, hogy kigú nyol tak”

Já nos evan gé li u ma 12. fe je ze té nek 8.
ver sé ben mond ja ezt az Úr Jé zus. A
be tá ni ai meg ke ne tés egyik vá rat lan
je le net so ra, hogy meg je le nik egy
asszony, egy bű nös nő, és drá ga ke -
net tel meg ke ni Jé zus fe jét. 

Jú dás meg szó lal. Szo ci á lis ér zé -
keny ség nek tű nő sza vai sze rint kár
volt ezt a drá ga ke ne tet – aho gyan ő
mond ja – el pa za rol ni. Tá jé ko zott sá -
ga a ke ne tár fo lya mo kat il le tő en vi tat -
ha tat lan, mert fej ből tud ja, mennyi -
ért le he tett vol na ér té ke sí te ni az Úr
fe jé re ön tött mennyi sé get. Jé zus er -
re így szól: „Hagyd, hi szen te me té sem
nap já ra szán ta; mert a sze gé nyek
min dig ve le tek lesz nek, de én nem le -
szek min dig ve le tek!” (Jn 12,7–8) Ér -
de kes itt meg je gyez ni, hogy a Ká ro -
li-for dí tás sze rin ti „sze gé nyek min dig
van nak ve le tek” job ban össze cseng
5Móz 15,11-gyel: „Mert a sze gény
nem fogy el a föld ről, azért pa ran cso -
lom ne ked, hogy légy bő ke zű az or szá -
god ban le vő nyo mo rult és sze gény
test vé red hez.”

Mit üzen te hát ez a kü lön le ges tör -
té net? Sok min dent, de hár om dolgot
ki emel ten is!

Elő ször is meg jö ven dö li azt a
prob lé mát, me lyet a bűn be esett

em ber nem fog tud ni meg ol da ni az
éde nen kí vül: az anya gi ja vak igaz sá -
gos el osz tá sát. 

Má sod szor azt üze ni, hogy so -
kan fog nak kür töl tet ni ma guk előtt,
ami kor ala mizs nát osz ta nak. So kan
ve szik föl a szo ci á lis jel ző ket, de el -
len ke ző leg cse lek sze nek, mert csak
kép mu ta tás ból te szik.

Har mad szor azt, hogy 5Móz 15,11
sze rint a ke resz tyén ség nek föl kell ké -
szül nie a sze gé nyek kö zött vég zen dő
mun ká ra. Föl kell ké szül nie a sze gé -
nyek irán ti ér zé keny ség re. A tör té net -
ben Jú dás nem sze gény ér zé keny, ha -
nem pénz ér zé keny. A ket tő nem
ugyan az.

Nem mind egy te hát, hogy gyer me -
ke ink mi lyen for má ban kap nak ér zé -
ke nyí tést a ki re kesz tet tek, a sze gé -
nyek iránt. A ke resz tyén ség leg főbb
fel ada ta egy ér tel mű. Az ős ke resz tyé -
nek ide jé ben az egyik ró mai csá szár
a kö vet ke ző kép pen fa kadt ki: „Bor -
zasz tó, hogy ezek a Krisz tus-kö ve tők
min de nütt meg előz nek min ket! Mi -
re meg szer vez nénk a sze gé nyek ete -
té sét, föl ka ro lá sát, ők már meg tet ték.”

Fil münk és pro jek tünk cél ja nem
ke ve sebb, mint az ős ke resz tyén gya -
kor lat meg ho no sí tá sa!

Sze gé nyek min dig
lesz nek ve le tek

Pénz ér zé keny ta nít vány
és a sze gény ér zé keny Mes si ás 

MÉR LEG HIN TA • PRO JEKT GAZ DA
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Esz ter nagy sze rű en raj zol. El ké szí tet -
te a gaz dag és Lá zár tör té ne tét áb rá -
zo ló ké pet. Ar ra kér tem, hogy be szél -

jen a rajz ról. Ér tel me sen ra gad ta
meg a tör té net lé nye gét. 

Volt azon ban egy ér de kes mon da -
ta: „A gaz dag a po kol ban
gyöt rő dött. Ami kor meg -
lát ta Lá zárt Áb ra hám mal a
menny or szág ban, kér te,
hogy a kol dus márt sa uj ját
a szen telt víz be, és érint se
meg a nyel vét, mert gyöt -
rő dik a szom jú ság tól.” Elő -
ször azt hit tem, hogy fél re -
ér tet tem, ezért meg is mé -
tel tet tem ve le a mon da tot.
Ugyan úgy mond ta –
„márt sa az uj ját a szen telt -
víz be”. Ott a föl vé tel köz ben
nem ja ví tot tam ki. Hagy -
tam, hisz bá jo san hang zott
ez a „szen telt víz be” meg fo -
gal ma zás. 

El gon dol kod tam azon ban: mi le -
het az oka an nak, hogy ez a kis lány
szen telt víz ről be szél? Kis ko ra óta

evan gé li kus ne ve lést kap. Szü lei
nem hagy nak ki egy va sár na pot
sem. Édes any ja hit ok ta tó. Hon nan

ke rült hát a kép be ez a ka to li kus nak
mond ha tó li tur gi ai moz za nat? Nem
is tu dom. De azt ér zem, hogy a ká -
na á ni nyel ven szó ló ke resz tyén sé -
günk ben min dig ott a kí sér tés az el -
vo nat koz ta tás ra. Ar ra, hogy szen telt -
víz re gon dol junk ak kor, ami kor az
em ber tár sunk gyöt rő dik a szom jú -
ság tól, és egy sze rű csap víz re van
szük sé ge.

Évek kel ez előtt be in dí tot tuk a
pest er zsé be ti gyü le ke zet ben a haj lék -
ta lan szol gá la tot. Ami kor ar ról volt
szó, hogy mi lyen for má ban tör tén jen
az élel mi szer osz tás, erő sen hang sú -
lyoz tam, hogy a se gély át adá sá nak
nem föl té te le az, hogy a haj lék ta lan
részt ve gyen az is ten tisz te le ten. Az el -
sőd le ges ér zé ke nyí tés azt je len ti,
hogy tes ti szük ség le te i re te kint sünk,
és ne le gyen en nek ára az ő ré szé ről
az, hogy vé gig ül jön egy is ten tisz te -
le tet fi zet sé gül.

Légy ér zé keny, és ne szen telt vi zet
és szen telt ke nye ret adj, ha nem egy -
sze rűt, szom jat és éh sé get csil la pí tót!

Sab lo nok ból gya kor la ti oda fi gye lés re

„Volt egy gaz dag em ber, aki bí bor ba
és pa tyo lat ba öl tö zött, és nap mint
nap fé nyes la ko mát ren de zett. Volt
egy Lá zár ne vű kol dus is, aki ott fe -
küdt a gaz dag előtt, fe ké lyek kel te le,
és azt kí ván ta, hogy bár csak jól lak -
hat na a gaz dag asz ta lá ról le hul ló
mor zsák kal; de csak a ku tyák jöt tek
hoz zá, és nyal dos ták a se be it.

Tör tént pe dig, hogy meg halt a
kol dus, és fel vit ték az an gya lok Áb -
ra hám ke be lé re. Meg halt a gaz dag
is, és el te met ték. Amint ez a po kol -
ban kí nok kö zött gyöt rőd ve fel -
emel te a te kin te tét, lát ta tá vol ról Áb -

ra há mot és ke be lén Lá zárt. Ek kor
fel ki ál tott: Atyám, Áb ra hám, kö -
nyö rülj raj tam, és küldd el Lá zárt,
hogy uj ja he gyét márt sa víz be, és hű -
sít se meg a nyel ve met, mert igen
gyöt rő döm e láng ban. De Áb ra -
hám így vá la szolt: Fi am, jus son
eszed be, hogy te meg kap tad ja va i -
dat éle ted ben, ép pen úgy, mint Lá -
zár a rosszat. Ő most itt vi gasz ta ló -
dik, te pe dig gyöt rődsz. Ezen fe lül
még kö zöt tünk és kö zöt te tek nagy
sza ka dék is tá tong, hogy akik in nen
át akar nak men ni hoz zá tok, ne me -
hes se nek, se on nan ide át ne jö hes -

sen sen ki. Ő pe dig így szólt: Ak kor
ar ra kér lek, atyám, hogy küldd el őt
apám há zá hoz; mert van öt test vé -
rem, be szél jen a lel kük re, ne hogy ők
is ide ke rül je nek, a gyöt re lem he lyé -
re. Áb ra hám így vá la szolt: Van Mó -
ze sük, és van nak pró fé tá ik, hall -
gas sa nak azok ra! De az er re ezt
mond ta: Nem úgy, atyám, Áb ra hám,
ha nem ha a ha lot tak kö zül megy va -
la ki hoz zá juk, ak kor meg tér nek.
Áb ra hám ezt fe lel te: Ha Mó zes re és
a pró fé ták ra nem hall gat nak, az
sem győ zi meg őket, ha va la ki fel tá -
mad a ha lot tak kö zül.”

A gaz dag és Lá zár tör té ne te (Lk 16,19–31)

Ádám Bar na bás: An nak ide jén tő -
lem ret te gett az egész fa lu. Na gyon
ha mar föl kap tam a vi zet. Fő leg, ha it -
tam, nem le he tett meg fé kez ni.

Élet vi te lem erő sen hoz zá já rult a
sze gény sé günk höz. Rend sze re sen
lop tam a fát a töb bi ek kel, hogy le -
gyen mi vel tü zel ni. Élet vi te lem mi -
att ki re kesz tett let tem. Most, hogy
át ad tam az éle te met az Úr nak, már
nem kell sen ki nek ret teg nie
tő lem. Most már a töb bi ci -
gány ré szé ről ér egy faj ta ki -
re kesz tés, mert nem me -
gyek ve lük. Most is érik már
a bor só. Mond ják is: „Ne ked
nem szó lunk, té ged nem hí -
vunk, mert te úgy se jössz!”
Most is sok szor nél kü lö -
zünk. Re mé lem, a dinnye ül -
tet vé nyünk se gít majd az
anya gi ak te rén, de én nem
me gyek töb bet fát vagy ter -
ményt lop ni.

Az előtt nem men tem el a gye re kek
szü lői ér te kez le té re, mert fél tem.
Fél tem, hogy ott is be gu ru lok. Most
eb ben is vál to zás tör tént. A pe da gó -
gu sok kal is jó a kap cso la tom.

Gy. J. S.: Ad az Úr erőt Ádám Bar -
na bás nak, hogy ki re kessze az éle té -
ből azt, ami a múlt ban őt re kesz tet -
te ki?

– Igen, csak az Úr Jé zus ad.

Ki re kesz tés cse re

Il lés né Pál Etel ka is ko la tit kár: Itt,
a ta nu ló-nyil ván tar tó prog ram nál
kez dő dött a kap cso la tunk. Föl fi gyel -
tem Ni ko lett mo soly gós ar cá ra. An -
nál in kább, mert a csa lá di hát te re,
gyer mek ko rá nak ed di gi évei nem
vol tak va la mi de rű sek. 

Meg je lent itt a hi va tal ban, kér de -
zett, majd én is kér dez tem az ada ta -
it. Meg sze ret tem. So kat be szél get tem
ve le. Szin te ba rát nők let tünk. Ez

mind má ig tart, sőt ki tel je se dett, mert
már azt is mond ha tom, hogy Ni ko -
lett fo ga dott lá nyom má lett. Itt az is -
ko lá ban nem csak en gem, mást is
meg ra ga dott az ő lé nye, de az is, hogy
mi lyen kö rül mé nyek kö zül jött kö -
zénk. Meg tud tam, hogy ne ve lő szü -
lők höz ke rült, de az sem volt jó meg -
ol dás. Vé gül si ke rült ki ke rül nie, és itt
van kö zöt tünk. Hoz zánk is bár mi kor
el jö het, ott tölt he ti a hét vé gét.

Ér zé ke nyí tett ta nu ló-nyil ván tar tás

A A ZÁ KE US MÉ DIACEN T RUM

A Mér leg hin ta cí mű film ős be -
mu ta tó ja szim pó zi um ke re té ben
lesz a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um ban 2010.
ok tó ber 15-én, pén te ken 11 óra kor.
Tar ta lom: a he lyi ön kor mány zat,
pe da gó gu sok, di á kok, for pro fit
gaz dál ko dók je len lé té ben szak -
mai ér té ke lés és elő adás. 

Hon lap: www.za ke us.lu the ran.hu, www.sze geny se gel len.hu • E-mail: zmc@en ter net.hu

A szim pó zi um ven dé ge lesz De li Vil mos for pro fit vál lal ko zó, aki ar ról
tesz bi zony sá got, ho gyan szol gál le he tő sé ge i vel. Ott lesz Ro mán Pé ter fo -
tó mű vész is. Utób bi ké pe i ből ki ál lí tást és dia po rá mát ren dez nek a dísz -
te rem ben. Ze nei szol gá lat az is ko la di ák jai ré szé ről hang zik el. Min den -
kit sze re tet tel vá runk!

A mellékletet összeállította Gyri János Sámuel
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Ra gyog a nyá ri nap, az után új ból el -
bo rul. Mi kor a ta ná ri szo bá ban hoz -
zá kez dünk az em lé ke zés hez, már
sza kad az eső: mint ha az égi ek is si -
rat nák örök fáj dal mú tra gé di án kat. A
tri a no ni bé ke szer ző dés el sza kí tot ta
Ma gyar or szág tól ko ráb bi te rü le té nek
két har ma dát, a ma gyar la kos ság egy -
har ma dát. Ilyen vér ző meg cson kí tást
egyik nem zet sem ka pott a vi lág tör -
té ne lem ben! A dön tés min den te kin -
tet ben a po li ti kai csel szö vés és ha zug -
ság lég kö ré ben tör tént. Meg má sít ha -
tat la nul.

„Ne ta pos sa tok raj ta na gyon, /
Ne ti por ja tok raj ta na gyon” – kér lel -
te a hal dok ló Ady a győ ző ket, de el -
fú ló hang ja nem hal lat szott el Ver -
sailles-ba. „Süt a nap fény, még se lát -
nak, / a ma gyar a nagy vi lág nak / ár -
vá ja” – ír ta Kosz to lá nyi 1920-ban; köl -
tő ba rát ja, Ju hász Gyu la so rai szin -
te össze csen ge nek ezzel: „Ma gyar Ti -
borc, vi lág ár vá ja, pór ja…” És si rat ta
az el mond ha tat lant Ba bits Mi hály,
Tóth Ár pád, Re mé nyik Sán dor, Áp rily
La jos, Illyés Gyu la, Jó zsef At ti la…
Vé get nem érő mon dat ez, és nap ja -
in kig nem csen de se dett.

Tör tént-e vál to zás? Ma, ki lenc ven
év után, ho gyan lát juk az ak ko ri ese -
mé nye ket? Er ről kér dez tük Sza kály
Sán dor tu dós tör té nészt, aki a Le gyen
hi ted és lé szen or szá god cí mű nagy -
sze rű kö tet be írt elő sza vá ban és több
elő adá sá ban is érin tet te ezt a té mát.

– Ha azt a szót hal lot ta egy ma gyar
em ber – le gyen akár magyarországi,
akár ha tá ron túli –, hogy Tri a non, ez -
előtt öt ven-hat van esz ten dő vel tel je -
sen egy ér tel mű volt, hogy mi re gon -
dolt. A köz gon dol ko dás ban, min den
em ber szí vé ben ott volt ez a fáj dal -
mas szó. Ugyan ak kor az utób bi né -
hány év ti zed ben ez el hal vá nyult.
Nem be szél tek ró la. Tri a non az én
meg íté lé sem sze rint a 20. szá zad és
a ma gyar ság tör té ne té nek leg na -
gyobb tra gé di á ja.

– Volt eh hez ha son ló tra gé dia a
nagy vi lág ban?

– Ne he zen ta lál ha tó a tör té ne -
lem ben ah hoz ha son ló – bár biz tos
má sok más pél dák kal áll ná nak elő –,
hogy egy or szág el ve szít se te rü le té nek
két har ma dát! A ma gyar nem ze ti sé gű
la kos sá g egy har ma da került az új
ha tárokon kívülre. Olya nok ju tot -
tak ide gen ha ta lom fenn ha tó sá ga
alá, és váltak ide gen or szág pol gá ra -
i vá – ha haj lan dó ak vol tak ott ma rad -
ni –, akik azt az or szá got so ha nem is -
mer ték. Mi köz ben egyes or szá gok
épp az el ső vi lág há bo rús ve re sé get kö -
ve tő en jöttek lét re. Az a lé nyeg, hogy
egy nem zet ke rült olyan szét sza kí tott -
ság ba, ami hez ha son lót nap ja ink ban
ta lán csak a kur dok kal vagy né hány
olyan nép pel kap cso lat ban le het em -
lí te ni, amely nek nem le het ha zá ja.

– A mi enk mi lyen ha za?
– A ma gyar ság nak még iscsak van

va la mi lyen for má ban ha zá ja, de nem
ugyan az, mint amit a hon fog la lást
kö ve tő en föl épí tett ma gá nak. Tri a -
non egy nem zet meg alá zá sát je len -
ti, ugyan ak kor a 21. szá zad op ti miz -
mu sá val mond hat juk, hogy ha más -
képp gon dol ko dunk, ki fe jez he ti nem -
ze ti össze tar to zá sun kat. Per sze jobb
len ne úgy össze tar toz ni, ahogy volt
1896-ban vagy 1897-ben, de ha már
így ala kult sor sunk, ak kor pró bál juk
úgy te kin te ni, hogy vesz te sé günk is -
mét össze hoz ben nün ket.

– Az el múlt év ti ze dek alatt mit le -
he tett ten ni, és mit tet tünk Tri a non
ügyé ben?

– A két vi lág há bo rú kö zöt ti Ma -
gyar or szá gon Tri a non kér dé sé ben a
nem zet, az ak ko ri la kos ság egésze –
hi szen az or szág nak nem csak ma -

gyar nem ze ti sé gű la ko sai vol tak,
őket ugyan úgy súj totta az íté let –
egy for mán át érez te tra gé di án kat. Az
ak ko ri nem ki mon dot tan szé les, nem
nagy lét szá mú bal ol dal nak ugyan úgy
fájt. És ab ban az idő ben ter mé sze tes
volt, hogy a tár sa da lom gon dol ko dá -
sá ból nem szabad ki öl ni, nem szabad
hagy ni el fe lej te ni tra gé di án kat! Nem -
zet kö zi fó ru mo kon, ahol le het sé ges
volt, min dig han goz tatták, hogy ez

egy számunkra el fo gad ha tat lan bé ke -
dik tá tum, és a re ví zi ó já ra van szük -
ség. A má so dik vi lág há bo rút meg elő -
ző idő szak ban a te rü le ti vissza csa to -
lás kor az or szág egy sé ge sen lel ke se -
dett az ered mé nye kért, ame lye ket
gya kor la ti lag fegy ve rek és vér nél kül
ért el. Rész ben nem zet kö zi dön tő bí -
rás ko dás ra, rész ben más ha tal mak
biz ta tá sá ra  tért vissza a Fel vi dék,
Kár pát al ja, Észak-Er dély, va la mint a
Dél vi dék…

– Mi lyen volt a ki sebb sé gi ma gyar -
ság sor sa?

– Az ak ko ri kor má nyok min dig tá -
mo gat ták, és fon tos nak tar tot ták a
ve lük va ló kap cso la tot. El kép zel he -
tet len volt, hogy Beth len Ist ván vagy
Göm bös Gyu la kor má nya ne fi gyel -
jen ar ra, mi tör té nik ve lük…

1945 után je len tős vál to zás tör tént.
Egy részt olyan tár sa dal mi át ala ku lás
következett be Ma gyar or szá gon,
amit az em be rek dön tő több sé ge
nem akart, de egy kül ső kény szer, egy
ide gen (szov jet) meg szál ló ha ta lom
mi att kény te len volt el szen ved ni.
Tri a non ról na gyon ke ve set be szél tek.
Az volt az állás pont min den or szág -
ban, aho vá a ma gyar ság ki sebb ség -
ként ke rült az el csa to lá sok mi att,
hogy a szo ci a liz mus meg old ja a
prob lé mát. Ki de rült, nem mű kö dik,
de hosszú időn ke resz tül ezt el hall -
gat ták. Le het, hogy ba rá ti tár sa sá gok -
ban, ér tel mi sé gi kö rök ben szó ba ke -
rült, de sem a köz gon dol ko dás ban,
sem az ok ta tás ban nem ka pott meg -
fe le lő he lyet.

– A min den na pi sí rás nem se gí tett.
– Nem ar ról van szó, hogy ne künk

ál lan dó an sír ni kell Tri a non mi att –
azt min den ki te gye meg ma gá ban –,
de ne fe led kez zünk meg ró la. Ju hász
Gyu la fá jó-szép ver sét szok tam idéz -
ni hall ga tó im nak: „Nem kell be szél -
ni ró la so ha sem, / De min dig, min -
dig gon dol junk reá.” És ezt to vább kell
ad ni az újabb nem ze dé kek nek. Azt
hi szem, az utób bi ti zen öt-húsz év ben
ide már el ju tot tunk, egy re töb ben
gon dol nak rá. Tu do má sul kell ven ni
és ki mon da ni: vesz tes há bo rú után
Ma gyar or szá got meg cson kí tot ták és
meg aláz ták, és ne künk ezt lé lek ben
nem kell el fo gad ni. Ar ról kel le ne
be szél ni, hogy van itt egy több mint
ezer egy száz éves ál lam a Kár pát-
me den cé ben, amely nek tör té nel me

fo lya mán volt idő szak, ami kor job ban
ment, más kor rosszab bul, de hogy
ilyen mér ték ben meg vál toz zon a te -
rü le te és lé lek szá ma, ar ra nem volt
pél da.

– Tri a non ról min dent tud nak a
tör té né szek?

– Nem lesz nek már új do ku men -
tu mok, nagy fel fe de zé sek, ame lyek
meg vál toz tat nák az egész tör té ne tet.
Nyu godt szív vel ki mond hat juk, hogy

Tri a non az el ső vi lág há bo rú ki tö ré -
sét kö ve tő en ha ma ro san ténnyé vált.
A győz tes nagy ha tal mak Eu ró pá ban
és földrészünkön kí vül egy aránt úgy
vél ték, a mo nar chi á ra nincs szük ség,
s ez zel gya kor la ti lag el dön töt ték a
sor sun kat. Tri a non ta lán ak kor lett
vol na el ke rül he tő, ha nincs az el ső vi -
lág há bo rú, vagy mi nem ve szünk
részt ben ne. Prob lé ma, hogy sok szor
nem ért jük: nem Ma gyar or szág ban,
ha nem Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi -
á ban kel le ne gon dol kod nunk. A
győz te sek a mo nar chia meg szün te -
té sé ben vol tak ér de kel tek – hogy ez
Ma gyar or szá got mi kép pen érin tet -
te, az a mi fáj dal munk.

– Volt-e a kilencvenedik év for du -
lón ko mo lyabb kon fe ren cia?

– A tri a no ni év for du ló kap csán a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án
volt egy két na pos nem zet kö zi ren -
dez vény. Kü lön bö ző or szá gok ból
jöt tek ne ves elő adók, pro fesszo rok,
és sa ját nem ze ti sé gük szem pont já ból
vizs gál ták az ese ményt. Nyil ván nem
le he tett ugyan azt el vár ni egy ro -
mán, szlo vák és cseh tör té nész től,
amit egy ma gyar tól. Azt is el kell itt
mon da nom, hogy az or szág ban na -
gyon sok he lyen volt mél tó meg em -
lé ke zés, és szá mos egye tem ren dez -
te meg a sa ját kon fe ren ci á ját.

– Be fe je zé sül a je len ről kér de zem.
Mi le het ma, 2010-ben a nem ze ti
stra té gi ánk?

– Nem rin gat hat juk ma gun kat
ab ban az il lú zi ó ban, hogy új ha tá ro -
kat fog nak húz ni. Ugyan ak kor nem
ér zé ke lem, hogy az Eu ró pai Unió
meg ol dot ta vol na a tri a no ni vagy a
nem ze ti sé gi kér dé se ket. Kö vet ke ze -
tes ma gyar po li ti ká val kell ki áll ni a
ha tá ron tú li ma gya rok mel lett! Az a
fel ada tunk, hogy a kin ti ma gya rok a
Kár pát-me den cé ben ké pe sek le gye -
nek meg fo gal maz ni az igé nye i ket, az
ér de ke i ket. Ez a min den ko ri ma -
gyar kor mány nak nem zet po li ti kai
fel ada ta. Ne künk na gyon fon tos ezt
tá mo gat ni, hogy a ha tá ron túl ra ke -
rült ma gya rok iden ti tá sa, ma gyar ság -
hoz tar to zá sa meg ma rad jon. Kul -
tu rá lis és ok ta tá si ügyek ben ma xi má -
li san mel lé jük kell áll ni, hogy úgy le -
hes se nek egy „ide gen” ha ta lom ál -
lam pol gá rai, hogy köz ben a leg jobb
ma gya rok kö zé tar toz hassa nak.

g Feny ve si Fé lix La jos

Psal mus Hun ga ri cus
Be szél ge tés Sza kály Sán dor tör té nésszel Tri a non tra gé di á já ról

Nincs Szél ró zsa
Bib lia nél kül!

A Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít vány
(MB TA) idén ne gye dik al ka lom mal vesz
részt a nyá ri Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zón, de ott vol tunk a
bu da pes ti és oros há zi ta lál ko zó kon is.
Öku me ni kus szer ve ze tünk 1949 óta töb -
bek kö zött ép pen a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház tá mo ga tá sá val gon doz za fo lya ma to san a Ká ro li- és az új
pro tes táns for dí tá sú Bib lia szö ve gét, ad ki Bib li á kat, kü lön fé le se géd köny -
ve ket és hang zó anya go kat, va la mint gyer me kek nek szó ló ki ad vá nyo kat.
A ki adás és ter jesz tés mel lett azon ban ma már egy re na gyobb hang súlyt
fek te tünk a Szent írás nép sze rű sí té sé re is. Ezt szol gál ja a „Le he tő sé gek
pi a cán” idén új ból a Lu ther Ki adó köny ves asz ta la mel lett be ren de zett
stan dunk, ahol az ér dek lő dők meg is mer ked het nek ki ad vá nya ink leg ja -
vá val, sőt ked vez mé nye sen meg is vá sá rol hat ják őket.

Szin tén itt te kint he tő majd meg a ta vasz óta több ha zai kór ház ban nagy
si kert ara tott Az ál dott or vos – Be teg ség és gyó gyu lás a Bib li á ban cí mű
tab ló ki ál lí tá sunk is. A ti zen két rész ből ál ló so ro zat töb bek kö zött a fáj -
da lom, a be teg ség, az együtt ér zés, va la mint az egész sé ges élet mód ra tö -
rek vés té má it ve szi sor ra a Bib lia bi zony ság té te le alap ján az zal a cél lal,
hogy re ményt ad jon a be teg ség gel küz dők nek, és bá to rít sa őket a gyó -
gyu lás fe lé ve ze tő úton.

Akik két éve Kő sze gen be tér tek hoz zánk, biz to san em lé kez nek rá, hogy
az MB TA sát rá ban sok fé le le he tő sé get kínáltunk já té kok kal és raj zo lá -
si le he tő ség gel – az ott ké szült al ko tá sok ma is meg ta lál ha tók a
www.bib lia eve.hu/g_szel ro zsa.php web ol da lon – a ko moly prog ra mok
kö zöt ti sza bad idő hasz nos el töl té sé hez. Ter ve ink sze rint így lesz ez Szar -
va son is: ki csik, na gyok és kor ta lanok egy aránt jól szó ra koz hat nak ná -
lunk, mi köz ben sok min dent meg tud hat nak a ha zai bib lia ki adás sal és -
ter jesz tés sel kap cso lat ban, sőt az iga zán já té kos ked vű ek még ap ró aján -
dé ko kat is ma guk kal vi het nek.

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk a Szél ró zsán, s a „kö zép kez dé -
sig” is jó szív vel ajánl juk fi gyel mük be a www.bib lia tar su lat.hu hon la pun -
kat, ha már most sze ret né nek töb bet meg tud ni ró lunk.

Fo dor Csa ba

H I R D E T É S

A hónap könyve júliusban a Luther Kiadótól  30
kedvezménnyel

Kossuth és az egyházak – Tanulmányok
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1240 forint.
http://bolt.lu the ran.hu • E-mail: ki ado@lu the ran.hu • Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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„Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen -
tek nek és há za né pe Is ten nek.” (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a he te -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben Is ten, az egész föld Ki rá lya a hit
aján dé ká val örök élet re hív min den né pet. Az élet ke nye re, Jé zus, tes te és vé -
re ál tal már most sze re tet kö zös sé gé ben ré sze sí ti gyü le ke ze tét, s ezt ígé ri: „Aki
eszi az én tes te met, és issza az én vé re met, an nak örök éle te van, és én fel tá masz -
tom őt az utol só na pon.” (Jn 6,54) Ezért: „Íz lel jé tek meg, és lás sá tok, hogy jó az
Úr: bol dog az az em ber, aki ben ne bí zik.” (Zsolt 34,9; LK) És: „Ör ven dez ze tek
az Is ten nek vi gas ság nak sza vá val!” (GyLK 708) Hús vét előtt Jé zus sa ját ke zű -
leg (!) ven dé gel te meg az őt hall ga tó nagy so ka sá got: „…vet te a ke nye re ket, há -
lát adott, és ki osz tot ta az ott ülők nek; ugyan úgy osz tott a ha lak ból is, amennyit
kí ván tak.” Ő nem ke nyér ki rály, így „vissza vo nult is mét a hegy re egy ma gá ban”
(Jn 6,11.15). Az el ső gyü le ke zet tag jai fel is mer ték Jé zus ban a Krisz tust, hit tek ben -
ne; „ami kor há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül -
tek az étel ben; di csér ték az Is tent” (Ap Csel 2,46–47). A hí vő Ezé ki ás ki rály meg -
tisz tí tot ta a temp lo mot és az is ten tisz te le tet, s meg hir det te a pás ka ün ne pet, hogy
Iz rá el meg tér jen az Úr hoz. „Sok nép gyűlt össze Je ru zsá lem ben, igen nagy gyü -
le ke zet (…). Az után le vág ták a pás ka bá rányt (…). Az után meg tar tot ták a Je ru -
zsá lem ben tar tóz ko dó iz rá e li ek a ko vász ta lan ke nye rek ün ne pét hét na pon át
nagy öröm mel.” (2Krón 30,13.15.21) Az Is ten, min den ki rá lyok Ki rá lya, me nyeg -
zőt ké szí tett egy szü lött Fi á nak, az Úr Jé zus nak a mennyek or szá gá ban. S az oda
szó ló meg hí vás még ma is hang zik e vi lág ban a misszió és az evan gé li zá ció ál -
tal: „Jöj je tek a me nyeg ző re!” A fe hér me nyeg zői ru hát hit s meg té rés ál tal nye -
rik el Is ten gyer me kei – de nem min den kié a hit: „…so kan van nak az el hí vot -
tak, de ke ve sen a vá lasz tot tak.” (Mt 22,4.14) Is ten bol dog jö ven dőt ígér há za né -
pé nek, és így bá to rít ja őket: „…én meg se gít lek ben ne te ket, és ál dot tak lesz tek”,
mert „úgy ha tá roz tam, hogy jót te szek Je ru zsá lem mel és Jú da há zá val. Ne fél -
je tek!” (Zak 8,13.15) Az úr va cso ra: kö zös ség Jé zus sal s a gyü le ke zet tag ja i val; „mert
egy a ke nyér, egy test va gyunk mind annyi an, akik az egy ke nyér ből ré sze se dünk”
(1Kor 10,17). „Oh, mi cso da ha tal mas szent ség ez, mely ben Krisz tus és az egy -
ház egy test té-vér ré egye sül. Vi szont ugyan ez a sze re tet vál toz tas son át min -
ket is!” (Lu ther) Jé zus így szer zet te az úr va cso rát: „Ez az én tes tem, amely ti é -
ret te tek ada tik: ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re. (…) E po hár az új szö -
vet ség az én vé rem ál tal, amely ti é ret te tek on ta tik ki.” (Lk 22,19.20) Is ten há za
né pe s Jé zus gyü le ke ze te cél hoz ér: „Örül jünk és uj jong junk, és di cső ít sük őt, mert
el jött a Bá rány me nyeg ző je…” „ Bol do gok, akik hi va ta lo sak a Bá rány me nyeg -
ző jé nek va cso rá já ra!” (Jel 19,7.9) Imád juk őt: „Mint győz tes Bá rány, vagy te itt,
/ Hogy erőt nyer jünk ben ned mind. / Égi ke nyé ren él he tünk, / Hogy ve led mi
is győz hes sünk.” (EÉ 312,2) Ámen. 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Evan gé li ku sok va gyunk. A má jus 16-i Evan gé li kus Élet egy cik ke (Ho mo sze xu a li tás és egy ház) még is egy je len tős kér -
dés ben tá mo gat bib lia el le nes ál lás pon tot. Meg en ge dő en nyi lat ko zik egy ve ze tő sze mé lyi ség a nyíl tan ho mo sze xu -
á lis sze mé lyek föl vé te lé ről az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re.

Fel hív juk egy há zunk köz vé le mé nyé nek a fi gyel mét egy nagy ve szély re: a ho mo sze xu a li tás egy re gya ko ribb em -
le ge té se mind na gyob bá tá gít ja a te ret an nak hi va ta los el fo ga dá sá hoz. A kül ső sán cok el vesz té se után a bel ső véd -
fa lak kö vet kez nek, ezért most kell meg áll ni és ne met mon da ni.

A kér dés ilyen mó don va ló meg kö ze lí té se be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel jár hat egy há zunk ra néz ve.
Nem fo gad juk el a ho mo sze xu a li tást Is ten rend jé vel egye ző, ter mé sze tes élet for má nak, no ha az ilyen be ál lí tott -

sá gú em be re ket meg ért jük, sze ret jük, és ké szek va gyunk se gí te ni ne kik a gyó gyu lás út ján. 
2010. jú li us 2.

Eddigi aláírók: Széll Bul csú, Sze ve ré nyi Já nos, Sze ve ré nyi Já nos né, Blat nicz ky Já nos Dá ni el, Ba li cza Iván,
Sán dor Fri gyes, Sán dor né Po va zsany ecz Gyön gyi, Ka pi Zol tán, Baran ka György, Ta másy Ta más,
Ta másy Ta más né, Kó sa Ger gely, Bá lint Ger gely, Ba jusz né Oro dán Krisz ti na, Gyar ma ti Gá bor, Lup ták György,
Lup ták né Han vay Má ria, Endre ffy Gé za, Adá mi Lász ló, Ve rasz tó Já nos, Ros tá né Pi ri Mag dol na,
Zsar nai Krisz ti án, Zsar na i né Ur bán Nó ra, dr. Schu lek Ágos ton, Győ ri Gá bor, dr. Ga rá di Pé ter, dr. Ga rá di Pé ter né,
Sza kács Ta más, Göll ner Pál, Dreny ovsz ky Pé ter, Dreny ovsz ky Pé ter né, Te rei Gá bor, Las sú Ta más né,
Győ ri Já nos Sá mu el, Győ ri Já nos Sá mu el né, Já no sa At ti la, Ve ress Ist ván, Pát kai Ró bert, La bos sa Pé ter,
La bos sá né Kő vá gó Ani ta, dr. Tróz nai Ti bor, Pász tor Já nos né, Me kis Éva, Pin tér Já nos, Ba kay Pé ter, Fű ke Sza bolcs,
De me ter Já nos, Sza bó Ber ta lan Pé ter, ifj. Zász ka licz ky Pál, Itt zés Ist ván, Szi ge thy Szi lárd, Ma gassy Sán dor né,
Hu lej Eni kő, Mé szá ros Ta más, Itt zés Já nos, Pet hő Ju dit, Blázy Már ta, Cser ági Ist ván, Cser á gi né Má ria és csa lád ja,
Greguss Il di kó, De chert né Fe ren czy Er zsé bet, Tü ri At ti la, Tü ri né B. Éva, Sza lon tai Ár pád, Dob óné Kiss Il di kó,
Hor váth Kál mán, Ha la si Lász ló, Bá lint né Var sá nyi Vil ma, Vaj da Ist ván, Vaj dá né Vö rös Or so lya, Oláh Edi na,
Vég he lyi An tal, Mát hé Csa ba, Bozo rády And rás, Bozo rády Il di kó, Len gyel né Ger gely No é mi, Bö röcz Ani kó,
Győ ri né dr. Dre nyovsz ky Irén, dr. Győ ri Jó zsef, Né meth Er nő, Szpi sák At ti la, Veper di Zol tán, Dem ján Sán dor,
Blat nicz ky Já nos, Blat nicz ky Já nos né, Ga zs óné Ve rasz tó Te o dó ra, And rá si At ti la, Ma gassy Zol tán, Tor zsa Ta más,
Ma da rász Gé za, Sze pes falvy né Ma gassy Már ta, Kli ment Mi hály, Kli ment né Fe ren czy And rea,
Győ ri Pé ter Ben já min, Sza bó And rás, Csor ba Ist ván, Csor ba Ist ván né, Bozo rády Zol tán, Bozo rády Zol tán né,
Bőj tös At ti la, dr. Koch Bé la, Szokolay Sándor, Nepp Éva

Nyilatkozat: Most kell meg áll ni!

„Nem az út a lé nyeg, ha nem a meg ér ke zés” – mond ta épp a be mon dó, ami -
kor Vi o la be kap csol ta a te le ví zi ót. „Út, meg ér ke zés…” – tű nő dött a fi a tal öz -
vegy. „Sors” – tet te hoz zá gon do lat ban. 

És ne ki meg volt a ma ga sor sa, ha tet szik, „vég ze te”. Hi va tá sát sze re tő fi -
a tal ta ní tó nő volt és öt éve öz vegy. Fér je, Já nos mér nök ként dol go zott, egy
mun ka he lyi bal eset ben hunyt el. 

Vi o lá val na gyon sze ret ték egy mást, va ló ban egy test és egy lé lek vol tak.
Min den bá na tu kat és örö mü ket meg osz tot ták egymással. Gyak ran ne vet tek
együtt, és – ami ről Vi o la úgy lát ta, kor tár sa ik ra már annyi ra nem jel lem ző
– so kat is be szél get tek. 

Gye re kük nem szü le tett, pe dig na gyon sze ret ték vol na. Vi o la há rom szor vesz -
tet te el mag za tát, az or vo sok nem tud ták meg ma gya ráz ni, hogy mi ért. Ilyen -
kor Já nos is min dig na gyon szen ve dett, még is erőt vett ma gán, és „vissza vi gasz -
tal ta”, „vissza sze ret te” fe le sé gét az élet be. „Ne félj, ked ves, meg szü le tik majd az
a gyer mek, ak kor, ami kor kell. Van még időnk vár ni rá, és ad dig is itt va gyunk
mi egy más nak…” – mond ta a fér je. De az tán meg halt. Vá rat la nul, fi a ta lon.

Ha bár Já nos el tá vo zott az élők so rá ból, Vi o la szá má ra a kö vet ke ző öt esz -
ten dő ben is je len volt. Ta lán ezért sem sírt so ha. Hi szen érez ni vél te a fér fi ked -
venc arc sze szé nek il la tát, elő for dult az is, hogy úgy tűnt, mint ha lát ná őt reg -
ge len ként a für dő szo ba tü kör előtt áll va bo rot vál koz ni, és köz ben még mint -
ha a fü työ ré szé sét is hal lot ta vol na. Meg esett, hogy es tén ként, ami kor le fe -
küdt, úgy tűnt, mint ha Já nos új ra mel let te len ne, érez ni vél te a kö zel sé gét.

Az tán – Vi o la szá má ra is vá rat la nul –, bár Já nost so ha, egyet len perc re sem
fe lej tet te el, egy szer csak el kezd tek meg fa kul ni az em lé kek, el hal vá nyult ben -
ne a fér je hang ja, az ar ca. Azon a va sár na pon, ami kor a té vé be mon dó nő jé -
nek szá já ból el hang zott az a bi zo nyos „nem az út a lé nyeg, ha nem a meg ér -
ke zés” kez de tű mon dat, Vi o la úgy érez te, hogy egy dön tés kel élet re ben ne.

Meg ivott egy fi nom, erős te át, és ne ki kez dett. El ren dez te Já nos dol ga it. Szü -
lők, ba rá tok, is me rő sök az el múlt évek ben több ször nó gat ták már, hogy ide je
len ne ily mó don is le zár nia a múl tat, de Vi o la úgy vél te, sem mi sem sür ge ti. Most
érez te úgy, hogy en nek itt az ide je. Ira to kat, ru há kat, ci pő ket pa kolt, gyor san,
len dü le te sen. Vi szony lag ha mar vég zett. El ha tá roz ta, hogy hol nap fel is hív egy
se gély szer ve ze tet, és meg ké ri őket, hogy vi gye nek el min dent a rá szo ru lók nak.

Fá radt ság és öröm is volt ben ne, ami kor vég zett. Meg ivott még egy csé -
sze te át, és mi köz ben kor tyol ta a for ró italt, azt vet te ész re, hogy csen de sen
sír. Az tán zo kog ni kez dett, vi gasz tal ha tat la nul. Ami kor el fogy tak a könnyei,
el hor doz ha tat lan nak tűnt a kö rü löt te és a szí vé ben lé vő üres ség és csönd. 

„Já nos nincs töb bé, Já nos nincs töb bé” – za ka tolt, kat to gott az agya.
„Mi hez kezd jek most?” – kér dez te ma gá tól Vi o la. – „Mi vel tölt sem be az

űrt a szí vem ben és az éle tem ben? Kel le ne va la mi. Vagy va la ki. Ta lán az Is ten…?” 
Mind ezt nem tu da to san gon dol ta vé gig, ha nem las san szü le tett meg ben -

ne a gon do lat, sza kadt fel be lő le egy só haj, és hagy ta el az aj kát a mon dat:
„Is ten, ha tény leg lé te zel, se gíts raj tam…”

g Gaz dag Zsu zsan na

Az út előt tem 

Ol va só ink meg nyug ta tá sa és a fél re -
ér té sek el ke rü lé se vé gett sze ret nénk
le szö gez ni, hogy az Evan gé li kus Élet
nem csak je len tős, de je len ték te len
kér dé sek ben sem tá mo gat bib lia el le -
nes ál lás pon to kat.

A szó ban for gó írás mű fa ja tu dó sí -
tás volt, amely ben a tu dó sí tó (Hor váth-
He gyi Áron püs pö ki tit kár) leg jobb tu -
dá sa sze rint igye ke zett össze fog lal ni (és
idéz ni) a hit tu do má nyi egye te münk
egyik ke rek asz tal-be szél ge té sén el -
hang zot ta kat. Mi u tán tu dó sí tá sá nak
szö ve gét – nyo ma té kos ké ré sünk re –
el len őriz tet te a fó rum egyik részt ve vő -
jé vel (dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor ral, aki
sa ját sza va it ki is „iga zí tot ta”), nem lát -
tunk okot ar ra, hogy a lap zár tánk
utol só órá i ban ér ke zett kéz irat hi te les -
sé gét meg kér dő je lez zük. Egyéb iránt
pe dig, ha ezen a fó ru mon va la ki pél -
dá ul azt nyi lat koz ta vol na, hogy –
sze rin te – a lo pás nem bűn, ne künk ak -

kor is kö te les sé günk lett vol na e nyil -
ván va ló an bib lia el le nes ál lás pon tot
rög zí te nünk. (És per sze fel sem té te lez -
nénk ak ko ra os to ba sá got vagy rossz -
in du la tot, hogy en nek köz re adá sa mi -
att bár ki azt gon dol ja, hogy szer kesz -
tő sé günk tol va jo kat tá mo gat…) 

Más kér dés, ha a tu dó sí tó pon tat -
la nul idéz, vagy – mi ként az je len
eset ben tör tént – a kény sze rű ter je -
del mi kor lá tok mi att úgy sű rí ti mon -
dan dó ját, hogy az fél re ér té sek re ad -
hat okot. A hely zet azon ban az, hogy
az omi nó zus tu dó sí tás sal kap cso -
lat ban mind ed dig mind össze egyet -
len írás be li ész re vé tel ér ke zett (en nek
szer ző je sem a tu dó sí tást rek la mál -
ta, ha nem a té ma ap ro pó já ból fej tet -
te ki vé le mé nyét a ho mo sze xu a li tás -
ról), ame lyet la punk jú ni us 20-i szá -
má ban – „A bib li ai igaz sá gok meg cá -
fol ha tat la nok” cím mel – min den
to váb bi nél kül köz re is ad tunk.

Nem tu dom, mit szól na Sze ve ré -
nyi Já nos, ha va la ki ha mis ság gal és
sze re tet len ség gel – te hát alap ve tő -
en: „bib lia el le nes ál lás pont tal” – vá -
dol ná meg az Evan gé li kus Éle tet
azért, mert ugyanezen az oldalon
le kö zöl te az ál ta la meg szö ve ge zett
nyi lat ko za tot… El gon dol kod ta tó,
hogy az or szá gos misszi ói lel kész
an nak el le né re is ki zá ró lag a nyi lat -
ko zat köz lé sé hez ra gasz ko dott,
hogy ki fe je zet ten fel kér tük: fo gal -
maz za jegy zet be vé le mé nyét. (Eh -
hez ugyan is iga zán meg fe le lő ap ro -
pót kí nált a ho mo sze xu á li sok és
lesz bi ku sok múlt szom ba ti „pa rá dé -
ja”.) A ma gunk ré szé ről min den eset -
re csak ak kor tud nánk alá ír ni e
do ku men tu mot, ha – bibliai ala -
pon – va la mi érdekében, nem pe -
dig nyil ván va ló an va la ki(k) el len
író dott vol na…
g T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő 

Tisz te let ben tar tom és meg kö szö nöm a jó szán dé kú alá -
írók egy ház fél tő sze re te tét.

Egyi kük sem volt je len a má jus 10-i, kö zel két órás ke -
rek asz tal-be szél ge té sen, így csak az Evan gé li kus Élet rö -
vid tu dó sí tá sa alap ján for mál hat tak vé le ményt, sőt íté -
le tet. Két hó nap alatt sen ki se kért bő vebb tá jé koz ta tást,
kor rek ci ót a lap tól, il let ve a be szél ge tés részt ve vő i től. Ezért
a nyi lat ko zat fél re ve ze tő szö ve gét ol vas va, mint név nél -
kül bib lia el le nes ál lás pont tal vá dolt egy há zi ve ze tő, sze -
ret ném tö mö ren össze fog lal ni: mi is hang zott el tő lem,
nem egy ház ve ze tői nyi lat ko zat ként, ha nem sze mé lyes vé -
le mény ként egy sza bad teo ló gi ai dis pu ta ré sze ként. 

A nyi lat ko zat ban is igé nyelt „véd fal ról” el mond tam:
1. Fér fi és nő há zas sá ga Is ten pá rat lan, sem mi vel fel nem

cse rél he tő aján dé ka. Ezért nem áld juk meg egy há zunk -
ban a ho mo sze xu á lis part ne rek pár kap cso la tát. 

2. A ho mo sze xu á lis haj la ma i kat nyíl tan vál la ló és meg -
élő em ber tár sa in kat nem tar tom al kal mas nak a lel ké szi
szol gá lat ra. Ezért az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) lel kész sza kán sin csen he lyük, így or di ná ci ó juk sem
le het sé ges. 

A nyi lat ko zat ban vál lalt meg ér tés, sze re tet és se gí tő -
kész ség je gyé ben el mond tam:

1. Eset leg el kép zel he tő nek tar tom, hogy az EHE teo -
ló gus sza kán olyan va la ki is ta nul has son, aki ilyen haj -
la mok kal küzd. Nem azért, mert „más”, ha nem azért, mert
meg akar ja is mer ni a Bib lia és a teo ló gia kin cse it. Ezek -
től sen kit sincs jo gunk el zár ni, ezért is in dí tot tuk a lel -
kész szak mel lett a teo ló gus sza kot.

2. Nem tu dom, hogy et től meg vál to zik-e az il le tő sze -
xu á lis haj la ma, de eset leg se gít he ti sors tár sai lel ki gon -
do zá sát…

Ké rem és vá rom a fen ti ek ben ta lál ha tó bib lia el le nes,
egy há zun kat ve szé lyez te tő gon do la tok le lep le zé sét, hogy
kor ri gál has sam té ves né ze te i met. 

Vé gül egy halk, sze líd ké rés, kér dés: va jon a har ci as bib -
lia hű ség mel lett nem kel le ne lu the ri hit val lá sunk, ká ténk
bölcs ta ná csá ra is oda fi gyel ni, mely sze rint fe le ba rá tunk -
ról sza bad jót is fel té te lez ni, sza va it ja vá ra ma gya ráz ni?!
Bár csak több ször él nénk ez zel a drá ga aján dék kal ítél ke -
zés re gyors, stig ma ti zá lás ra haj la mos egy há zunk ban! 

g Gáncs Pé ter püs pök

Ked ves Nyi lat ko zók, Alá írók és a té nyek re is kí ván csi Test vé rek! 

Pél dá za tok – novel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir det Pél dá za tok cím mel. A pá lya mű vek te ma -
ti ka i lag Jé zus bár mely pél dá za tá hoz kap cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom írást küld het be, ame -
lyek ter je del me egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2010. au gusz tus 1., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem jel igés.
A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu -

ther Ki adó köny ves bolt já ban vá sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az Evan gé li kus Élet au gusz tus 22–
29-ei lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

Nemet kell mondanunk…
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A Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ez évi gyü le ke ze ti mun ká já nak
hom lok te ré ben a gyer me kek áll nak.
Sze ret nénk mi nél több ren dez vényt
szer vez ni szá muk ra, ha le het, úgy,

hogy szü le ik, nagy szü le ik is je len le -
gye nek. A két na pos ün ne pek má so -
dik nap ján már több éve csa lá di is ten -
tisz te le tet tar tunk. Ha le het, az együtt -
lé tet kö zös ebéd is szí ne sí ti.

Túl va gyunk már a si ke res tan év zá -
ró is ten tisz te le ten, csa lá di na pon, július
6-án, kedden pe dig – pá lyá za ti nye re -
mény fel hasz ná lá sá val – gyer mek na -
pot tar tot tunk. Dél előtt a temp lom ban
gyü le kez tünk. A sán ta kol dus ról hal -
lot tunk, aki Pé ter től és Já nos tól nem
ala mizs nát, ha nem a ná zá re ti Jé zus ne -
vé ben gyó gyu lást ka pott. Meg ér tet tük,
hogy a leg fon to sabb, ami re/aki re ne -
künk is szük sé günk van: Jé zus. 

A temp lo mi kez dő áhí tat után a
gyü le ke ze ti te rem ben az Eszt rád
Szín ház rend ha gyó elő adá sát lát tuk

a kis ka kas gyé mánt fél kraj cár já ról.
Kö zös ének lés, majd jó ked vű virs li -
evés kö vet ke zett a Te le ház ban. Az
eső sem fo gott ki raj tunk. Igaz, úgy
sza kadt, mint ha dé zsá ból ön te nék,

még is min den ki ta lált fe dett he lyet a
ked ve sze rin ti kéz mű ves ke dés hez.
Gyöngy fű zés, agya go zás, ka vics fes -
tés, szal ma lánc ké szí té se és ének lés
kö zül vá laszt hat tak a gye re kek.

Kö rül be lül hat va nan vol tunk
együtt gye re kek, fel nőt tek jó kedv ben.
Ki mond va, ki mon dat la nul mind -
nyá junk ban meg fo gal ma zó dott a fel -
is me rés: ez egy Is ten ál dot ta nap volt.
És a vágy: de jó len ne mi nél több ször
ilyen lé lek me len ge tő mó don együtt
len ni! A kö zös ség ben, az együtt át élt
öröm ben min den föl di kincs nél töb -
bet kap tunk. Át él het tük, hogy a mi
Is te nünk sze re te té ből is mét cso da -
mód meg gaz da gí tott min ket.

g Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet

Szív me len ge tő
gye rek nap

Sár szent lő rin cen
b Jé zus nak a mag ve tő ről szó ló

pél dá za tát Má té evan gé li u ma
is le ír ja a 13. fe je zet el ső ki lenc
ver sé ben, majd a ma gya rá za tát
a 18–23. ver sek ben ad ja meg.
Old já tok meg a ve le kap cso la tos
to tót!

I. Jé zus mag ve tő ről szó ló pél dá -
za tá ban ho va es tek az el ső
ma gok?
1. szik lás ta laj ra
2. út fél re
X. tö vi sek kö zé

II. Mi tör tént ve lük?
1. fel kap kod ták a ma da rak
2. ki szá rad tak
X. sok ter mést hoz tak

III. Ho va es tek a má so dik faj ta
ve tő ma gok?
1. szik lás ta laj ra
2. út fél re
X. jó föld be

IV. Ve lük mi tör tént?
1. fel kap kod ták a ma da rak
2. ki szá rad tak
X. sok ter mést hoz tak

V. Mi ért tör tént ez?
1. nem volt, aki le aras sa
2. éhe sek vol tak a ma da rak

X. nem volt nagy gyö ke rük, mert ke -
vés volt a föld

VI. Ho va es tek a har ma dik  fé le
ma gok?
1. út fél re
2. tö vi sek kö zé
X. jó föld be

VII. Mi tör tént ve lük?
1. fel kap kod ták a ma da rak
2. meg foj tot ták a tö vi sek
X. sok ter mést hoz tak

VI II. A ne gye dik  faj ta ma gok
ho va hul lot tak?
1. út fél re
2. tö vi sek kö zé
X. jó föld be

IX. Mi tör tént ve lük?
1. fel kap kod ták a ma da rak
2. meg foj tot ták a tö vi sek
X. sok ter mést hoz tak

X. Ki ket jel ké pez nek az út fél re
hul lott ma gok?
1. azo kat, akik hi á ba hall ják az igét,
nem ér tik, és a go nosz könnyen
rossz ra csá bít ja őket
2. azo kat, akik az igét hall va bu ta ság -
nak gon dol ják azt, és ki ne ve tik a
temp lom ba já ró kat
X. azo kat, akik az igét hall va re pü lő -
re ül nek, hogy ide gen or szá gok ban
ma guk is ige hir de tők le gye nek az
ottani embereknek

XI. Ki ket jel ké pez nek a szik lás
ta laj ra hul lott ma gok?
1. a hegy má szó kat
2. azo kat, akik az igét hall va hisz nek
Is ten ben, de nem erős a hi tük, ezért
könnyen vissza tér nek az elő ző élet -
for má juk hoz
X. azo kat, akik az igét csak ezer mé -
ter fe let ti he gyek ben sze re tik hall -
gatni

XII. Kik re gon dolt Jé zus, ami -
kor a tö vi sek kö zé esett
ma gok ról be szélt?
1. azok ra, akik hall ják az igét, de a
gon dok és a gaz dag ság csá bí tá sa mi -
att még sem kö ve tik Is tent 
2. azok ra, akik hi á ba hall ják az igét,
ál lan dó an pisz kál ják és szur kál ják a
töb bi em bert 
X. azok ra, akik nek a kert jé ben sok ró -
zsa bo kor van

XI II. Mi lyen em be rek azok,
akik nél jó föld be hull a mag?
1. ügyes gaz dák, ezért sok ter mést
tud nak le arat ni 
2. hall ják az igét, utá na ma guk ba rej -
tik, és nem be szél nek ró la sen ki nek 
X. hall ják az igét, és kö ve tik Is ten sza -
vát, ezért sok jót is tesz nek

XI II. + 1. Kik nek mond ta Jé zus
ezt a pél dá za tot?
1. a tizenkét ta nít vány nak
2. az őt hall ga tó tö meg nek
X. a fa ri ze u sok nak

A mag ve tő

Be tű-össze ol va só
Ír já tok be a ké pen lát ha tó dol gok ne vét az alat tuk lé vő me zők be! A sár gá val je lölt be tű ket össze ol vas va egy
hegy ne vét kap já tok. Mi tör tént itt?

– Mit mond a fo gyó kú rá zó zeb ra?
– Vi gyáz nom kell a vo na la im ra.

* * *

To mi nak kis tör pe usz kár ja van, amit
min den nap meg sé tál tat.

– Jaj de ara nyos kis usz kár! – áll
meg egy nap egy né ni mel let te.

– Rá adá sul ez rend őr ku tya! – vá -
la szol ja büsz kén To mi.

– De hi szen a rend őr ku tyák sok -
kal na gyob bak! Hogy le het ne egy
usz kár rend őr ku tya?

– Ez tit kos rend őr!

* * *

– Mi lyen a vil lany sze re lő mun ká ja?
– Fe szült ség gel te li.

* * *

– Hogy hív ják a jól la kott gyógy -
szer tá rost?

– Te le pa ti kus.

* * *

A ve réb ok tat ja a fi ó ká ját.
– Jól je gyezd meg, hogy ránk

nem csak a macs kák, de az au tók is
ve szé lye sek! Teg nap is egy pi ros szí -
nű Sko da akart fel mász ni a fá ra.

* * *

A csi ga és a tek nős ka ram bo loz nak
az er dő ben. Egyet len szem ta nú van
csak, a laj hár, aki ép pen a hely szín kö -
ze lé ben him bá ló zott a fán. A rend -
őr őr sön fag gat ják a laj hárt, mit lá tott
e ször nyű bal eset ből. A laj hár így vall:

– Nem em lék szem, nem tud tam
pon to san kö vet ni az ese mé nye ket,
mert min den olyan gyor san tör tént!

* * *

– Hé, mit csi nál? – üvölt a be teg
a fog or vos nál. – Ez nem a fá jós fo -
gam!

– Nyu ga lom – mond ja az or vos –,
ar ra is sor ke rül.

* * *

– Azt mond ja az or vos, hogy le ve -
gő vál to zás ra van szük sé gem.

– Sze ren cséd van. Épp most for -
dult meg a szél.

HUM OR Z SÁK
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b Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros
Köz gyű lé se 2010. jú ni us 28-i
ülé sén úgy dön tött, hogy vissza -
von ja a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház zal meg kö tött el lá -
tá si szer ző dés fel bon tá sá ra irá -
nyu ló ha tá ro za tát. A hír lé nye -
gé ben ennyi. Ugyan ak kor a több
éve hú zó dó ügy – vé le mé nyem
sze rint – mint egy tü net ként jel -
zi egy há zunk je len ál la po tát.
Ezért is fon tos e vi ták tól sem
men tes fo lya mat lé nye ge sebb
ele me it meg vizs gál ni. 

A köz pont és a pe ri fé ria
fe szült sé ge 
Min den na gyobb szer ve zet szá má ra
erőt pró bá ló kér dés, ho gyan tud
meg bir kóz ni a te rü le ti, szak mai kü -
lön bö ző sé gek kel és az ezek ből adó -
dó ér dek kü lönb sé gek kel. E kü lönb -
sé gek ke ze lé sét egy há zunk ban – a
meg fe le lő tör vény hi á nyán túl – még
men ta li tás be li el té ré sek is
ne he zí tik. 

1999-ben úgy dön tött a
Nyír egy há zi Evan gé li kus
Egy ház köz ség – a Nagy -
temp lom hoz tar to zó evan gé -
li ku sok kö zös sé ge –, hogy a
vá ros tól mint egy „szo ci á lis
bér le mény ként” át vál lal ja a
tel jes haj lék ta lan el lá tást. A
kez de mé nye zés és a meg va -
ló sí tás tel jes egé szé ben he lyi
ügy volt. 

2002-ben a he lyi kö zös ség
– nem akar ván to vább vál lal -
ni a fenn tar tás ból adó dó fe -
le lős sé get és ter he ket – kö zös
meg egye zés sel át ad ta a fel -
ada tot az or szá gos egy ház nak. Az or -
szá gos egy ház azon ban – a he lyi sa -
ját sá gok fi gyel men kí vül ha gyá sá val
– so ro za to san olyan dön té se ket ho -
zott, ame lyek az alap fel ada tért fe le -
lős ön kor mány zat nál vissza tet szést
kel tet tek (pél dá ul az egy há zi ki egé -
szí tő nor ma tí va tíz szá za lé ká nak
vissza tar tá sa), s az ön kor mány zat
sze ret te vol na, hogy az el lá tás tel jes
egé szé ben vissza ke rül jön a he lyi
szint re, kö ze lebb ről a Nyír egy há za-
Kert vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz -
ség hez. Az or szá gos el nök ség és az
or szá gos iro da né hány mun ka tár sa
azon ban – rosszul ér tel me zett köz -
pon to sí tás je gyé ben – a fenn tar tó vál -
tást meg aka dá lyoz ta (pél dá ul tár -
gya lá sok el odá zá sá val, in for má ci ók
vissza tar tá sá val, fel ha tal ma zás nél kü li
aján la tok meg té te lé vel, az or szá gos
pres bi té ri um szá má ra kül dött be ad -
vá nyunk na pi rend re tű zé sé nek ké sel -
te té sé vel stb.).

Ta lán nem is ez a fő prob lé ma, hi -
szen ahogy ad dig is, ez után is tesszük
a dol gun kat, el fo gad va a dön tést.
Ám a mód sze rek kel, ame lye ket eb -
ben az ügy ben al kal maz tak, na gyon
nem ér tek egyet. Ezek lé nye ge az erő -
ből va ló tár gya lás és dön tés a köz -
pon ti és he lyi ér de kek össze han go lá -
sa he lyett. 

Ide tar to zó prob lé ma az is, hogy a
köz pon to sí tott ve ze tés je gyé ben min -
den gyü le ke ze ti el kép ze lést ve szé -
lyes nek, ki szá mít ha tat lan nak, már-
már ül dö zen dő nek te kin te nek. Pe dig
egy há zunk ha gyo má nya ér tel mé ben
min den a gyü le ke ze te kért van. Nyil -
ván va ló, hogy a zsi nat nak is ko moly
fel ada ta lesz még ab ban, hogy a gyü -
le ke ze ti, he lyi ér de kek és az or szá gos
egy ház szem pont ja i nak össze han go -
lá sá ra tör vé nyi ke re tet biz to sít son. 

Ter mé sze te sen szem lé let ben is vál -
toz ni kell, hogy egy há zunk épí té se ne

ha tal mi köz pon tok ki épí té sé ről szól -
jon, ha nem az evan gé li ku sok olyan
há ló za tá ról, ahol az ügyek jó lég kör -
ben dől het nek el. 

Kon cep ci o ná lis kü lönb sé ge ket
ér de mi vi ta nél kül dön töt tek el
Mi re gon do lok? Az zal, hogy 2000-
ben el lá tá si szer ző dés ke re té ben vál -
lal ta át a nagy temp lo mi gyü le ke zet a
haj lék ta lan el lá tás fel ada tát, egye di út -
ra vál lal ko zott, hi szen sem a mi egy -
há zunk ban, sem más fe le ke zet kö zös -
sé gé ben er re nem volt pél da. Az zal
in dul tunk, és az zal vé gez zük most is
a szol gá la tun kat, hogy „a gyü le ke ze -
tek hosszú tá vú fenn ma ra dá sá nak
egyik le het sé ges út ja az, ha a gyü le -
ke zet a he lyi szo ci á lis kér dé sek eny -
hí té sé ben ak tí van vesz részt, mert így
olya no kat is el tud ér ni, aki ket a ha -
gyo má nyos gyü le ke ze ti mun ka ke re -
té ben nem. Így azo kat, akik nek egy
szo ci á lis bal ese ten túl szük sé gük van
gyó gyí tó, be fo ga dó kö zös ség re. Így az
Ol ta lom fenn tar tói jo ga i nak új ra

gyü le ke ze ti kö zeg be tör té nő adá sát
egy le het sé ges gyü le ke zet épí tő mo dell -
ként is kell ér te ni.” (Idé zet a Nyír egy -
há za-Kert vá ro si Egy ház köz ség nek
az or szá gos pres bi té ri um szá má ra ké -
szült be ad vá nyá ból.) 

Azt vár tam vol na, hogy a kér dés -
ről leg alább vi tát nyit az or szá gos pres -
bi té ri um, hi szen gyü le ke ze te ink jö vő -
je mind annyi unk szá má ra ki emel ke -
dő en fon tos ügy. Nem így tör tént.

Az el lá tá si szer ző dés sa já tos sá ga
mi att is mi úgy lát juk, hogy a fenn tar -
tó nak nem az in téz mé nyek „fö lött”
kell el he lyez ked nie, ha nem a dia kó ni -
ai in téz mény „mö gött”, mun kál va an -
nak az új gyü le ke ze ti iden ti tás nak a
lét re jöt tét, amely nem csu pán az is ten -
tisz te le ti rész vé tel ben mé ri evan gé li -
kus sá gát, ha nem eb be a rá szo ru ló kon
va ló gyó gyí tó be fo ga dást is be épí ti.

Szer ve ze ti prob lé mák,
kom pe ten ci ák hi á nya 
Az ügyet ugyan egy há zunk or szá gos
pres bi té ri u ma és zsi na ta is tár gyal ta,
de szin te ügy ren di kér dés ként: majd -
nem min den eset ben a má sik tes tü -
let il le té kes sé gé re hi vat koz tak. Pél dá -
ul ami kor az or szá gos pres bi té ri um
a zsi nat elé utal ta a kér dést, majd ami -
kor az dön tött, egy ház jo gá szi ér ve lés
sze rint ez nem volt kö te le ző az or szá -
gos egy ház ra. Va jon nem kel le ne-e
alap ja i ban új ra gon dol ni egy há zunk
köz igaz ga tá sát, hi szen tu do má som
sze rint nem a mi ügyünk az egyet len,
amely eb ben a la bi rin tus ban egy -
sze rű en ér de mi vi ta nél kül el ve szett.

A dön tést a nyír egy há za-kert vá ro -
si gyü le ke zet ne vé ben – min den el -
lent mon dá sos sá gá val együtt – el fo -
ga dom. Ugyan ak kor a fo lya mat ban
meg ta pasz talt ano má li ák ki kü szö bö -
lé sé ért a jö vő ben is min den erőm mel
küz de ni fo gok. 

g La borczi Gé za

Tü ne tek
gyógy mód nél kül?

b Van nak hely ze tek, ami kor az
em ber nem ma rad hat szót lan,
ami kor úgy ér zi, el kell mon da -
nia, amit gon dol, még ak kor is,
ha elő re tud ja, hogy eset leg tá -
ma dá sok cél pont ja lesz. He ré nyi
Ist ván írá sá hoz (Vi ta in dí tó gon -
do la tok a gyü le ke ze ti ének ről,
Evan gé li kus Élet, jú li us 4., 8–9.
o.) sze ret nék né hány sort fűz ni.

A cikk író az idő sebb nem ze dék hez
tar to zik, a szá má ra ked ves éne kes -
könyv 1955-ből szár ma zik, ami kor én
még nem is él tem. El mon dá sa sze rint
az 1981-ben meg je lent újabb ki ad -
ványt már meg sem vet te, mi vel a mai
na pig nem nőtt szí vé hez. He ré nyi Ist -
ván test vé re met nem kí vá nom meg -
vál toz tat ni, még csak azt sem aka -
rom, hogy a vé le mé nye más mi lyen
le gyen, mint ami lyen most. Tel je sen
meg ér tem őt: azo kat az éne ke ket
sze re ti, ame lyek gye rek ko rá ban a
szí vé hez nőt tek, azo kat tud ja éne kel -
ni is, azok a ked ve sek, azok eme lik
föl, azok kal tud ja az Is tent di csér ni,
azo kat tart ja mél tó nak a ma gyar lu -
the rá nus egy ház hoz. A hű ség fok mé -
rő jé nek is tart ja a ré gi éne kek meg -
őr zé sét. 

Nem gon do lom, hogy bár ki is el
sze ret né tö röl ni és fe lej te ni a ré gi pro -
tes táns éne ke ket. Gaz dag kincs ez,
ame lyet meg kell őriz ni, to vább kell
ad ni. Még az zal is egyet ér tek, hogy
akár a re for má tu sok gyűj te mé nyé ből
is le het gaz da gí ta ni.

Ami kor temp lo ma ink itt-ott szin -
te ki hal nak, né hány idős em ber jár az
is ten tisz te let re, kö zép ko rú csak egy-
ket tő, fi a tal szin te sen ki, a fe le lő sen
gon dol ko dó em be rek ben fel me rül
a kér dés: Mi lesz az egy ház jö vő jé vel?
Hol van az if jú ság? Hol van nak a gyü -
le ke zet től el tá vo lo dot tak s az olya -
nok, aki ket még nem érin tett meg so -
ha az ige?

So kak ban fel me rül a gon do lat,
hogy az egy ház nak szük sé ge van a
meg úju lás ra. A kér dés az, ho gyan
tör tén jen. Mi vel a pré di ká ció mel -
lett leg alább olyan lé nye ges az egy -
ház ze ne stí lu sa, mi nő sé ge is, ta lán
nem vé let le nül kö zölt az új ság is ép -
pen most vi ta in dí tót a té má ról. Az
is ten tisz te letnek na gyon fon tos ele -
me az ének, ezért lé nye ges, hogy
hoz zá ér tő em be rek nek le gyen le he -
tő sé gük a be le szó lás ra, for má lás ra,
meg őr zés re és meg újí tás ra. Ha az az
ál lás pon tunk, hogy min den úgy jó,
ahogy van, ak kor mi től vár nánk
vál to zást? Ha csak si rán ko zunk,
hogy ez a mai if jú ság már nem
olyan, mint a ré gi idők ben, már nem
tud éne kel ni sem nép da lo kat, sem
egy há zi éne ke ket, ak kor mi től vár -
juk a cso dát?

A meg úju lás hoz nyi tott ság ra van
szük ség. Az új be fo ga dá sá ra va ló
haj lam nem fel tét le nül élet kor kér dé -
se. Lát tam én már egé szen fi a tal, ám
be to ko so dott, vál toz ta tás ra kép te len
em bert, s ta lál koz tam en nek for dí -
tott já val is: egy-egy idős, nyi tott szí -
vű, nyi tott lel kű em ber mi ként tud -
ja a fi a ta labb nem ze dé ke ket meg szé -
gye ní tő mó don el fo gad ni az újat. 

* * *

Klaus Doug lass Is ten sze re te té nek
ün ne pe cí mű köny vét na gyon ér té -
kes nek tar tom, mi vel szám ta lan hasz -
no sít ha tó ta ná csot ad a gyü le ke zet -
épí tés hez, az evan gé li zá ci ó hoz. Min -
dent ter mé sze te sen nem le het le má -
sol ni be lő le, te kin tet tel kell len nünk
gyü le ke ze tünk be fo ga dó ké pes sé gé -

re. Kü lö nö sen fon tos nak tar tom a Tíz
bib li kus alap elv cí mű fe je ze tet, amely
ki mon dot tan a ze nei szol gá lat meg -
újí tá sá ra vo nat ko zik. Az aláb bi ak ban
szó sze rint idé zem He ré nyi Ist ván
sza va it: „Doug lass-szel szem ben az -
zal az egy ház ze né szünk kel ér tek
egyet, aki azt mond ja, hogy a gyü le -
ke ze ti ének nem ze nei pro duk ció, és
nem a hí vek csá bí tá sá ra szol gál, ha -
nem kö zös imád ság. Nem hall gat ni
kell, ha nem részt ven ni ben ne, nem
gyö nyör köd te tés a cél ja, ha nem kö -
zös ség te rem tés.”

Mi ért van nak a gyü le ke ze ti éne -
kek? Azért, hogy dal ban imád juk, di -
cső ít sük az Is tent. Kö zö sen, öröm -
mel, a menny fe lé emel ked ve! Fon tos,
hogy szív ből szól jon, nem csak az
Is ten gyö nyö rű sé gé re, ha nem a mi -
énk re is! Kell-e a mai egy ház ban új
ének, vagy csak a ré gi, is mert al ko -
tá sok al kal ma sak Is ten ma gasz ta lá -
sá ra?

„Én ab ba a kor osz tály ba tar to -
zom, ame lyik a könnyű ze nét temp -
lo mi hasz ná lat ra mél tat lan nak tart -
ja… ezek az éne kek nem (lu the rá nus)
gyü le ke ze ti éne kek, ha nem al kal mi
éne kek… szín vo na luk is sok eset ben
leg alább is vi tat ha tó” – ír ja a cikk. Ez -
zel a gon do lat tal nem ér tek egyet. A
Bib lia biz tat az új éne kek ta nu lá sá ra
és ének lé sé re. Nem kell kü lö nö sebb
írás ma gya rá zói te het ség ah hoz, hogy
meg ért sük Is ten üze ne tét e té má val
kap cso lat ban: „És új éne ket adott
szá jam ba, a mi Is te nünk nek di csé re -
tét…” (Zsolt 40,4; Ká ro li-for dí tás)
„Is ten! Új éne ket ének lek né ked, tíz hú -
rú hang szer rel zen ge dez lek té ged…”
(Zsolt 144,9) „Di csér jé tek az Urat!
Éne kel je tek az Úr nak új éne ket, di -
csér je őt a ke gye sek gyü le ke ze te!”
(Zsolt 149,1) „Di csér jé tek az Urat!”
(…) Di csér jé tek őt kürt-zen gés sel, di -
csér jé tek őt hár fán és ci te rán; di -
csér jé tek őt dob bal és tánc cal, di csér -
jé tek őt he ge dűk kel és fu vo lá val; di -
csér jé tek őt han gos cim ba lom mal,
di csér jé tek őt har so gó cim ba lom mal.”
(Zsolt 150,1.3–5)

A hang sze rek so rát ki bő vít het jük
a ma nép sze rű gi tár ral is! Ép pen
húsz éve, 1990-ben je lent meg az Új
ének cí mű éne kes könyv, má so dik
ki adá sa pe dig 2001-ben. El ső sor ban
if jú sá gi éne ke ket tar tal maz, s a fi a tal -
ság nak is szán ták. Bib lia órák, hit tan -
órák, Ta más-mi sék, össze jö ve te lek
ked ves köny ve ez a gyűj te mény. A
szer kesz tő bi zott ság meg jegy zi a be -
ve ze tő ben, hogy so kan ér ték te len nek
tart ják, a köz zé te vők még is hi te les ki -
fe je ző esz köz nek és a ke resz tény hit
köz ve tí tő jé nek te kin tik. 

Bi zo nyá ra ve lem együtt még min -
dig so kan ta lál nak szép sé get eb ben
a ki ad vány ban. Csak né hány cí met
idé zek be lő le, szá mom ra a leg ked -
ve seb be ket: Más nap es te (81), Az Úr
van itt (83), Sza vad tör jön uta kat
(97), Jöjj, add to vább a jó hírt! (102),
Annyi min dent hor do zunk (112),
Atyám, két ke zed ben (113), Térj be,
ven dég, hoz zám (135), Ál dott légy, Is -
te nem! (146). Saj ná lom, hogy ezek
a szín vo na las éne kek nem épül tek
be a li tur gi á ba, leg fel jebb csak csa -
lá di vagy if jú sá gi is ten tisz te le te ken
éne kel het jük őket (már ahol van
ilyen).

* * *

Ha azt mond ja az Írás, hogy „éne kel -
je tek az Úr nak új éne ket!”, meg tilt hat -
ja-e va la ki? Bib li kus-e? Lu the ri szel -
le mű-e? (A nagy re for má tor ma ga is
mennyit küz dött, míg meg újí tot ta az
„ó-ság tar tók” né pét!)

Nagy szük sé günk len ne ma is új

éne kes könyv re, amely ből ta nul ha -
tunk, CD-kre, ame lye ket hall gat ha -
tunk! Nem sza bad le szek tá soz ni
azo kat, aki ket fel emel az új ének,
ha nem ép pen el len ke ző leg: meg
kell nyit nunk szí vün ket és fü lün ket
az új be fo ga dá sá ra! Ez ma gá tól nem
megy, ezt is kér nünk kell imád sá gos
lé lek kel!

Ne gon dol juk azt, hogy Is ten
Szent lel ke csak a ré gi idők ben, év szá -
za dok kal ez előtt ih le tett ze ne szer ző -
ket di cső í tő éne kek kom po ná lá sá ra!
A Szent lé lek ma is él, és ins pi rál őt
sze re tő hí vő lel ke ket, ze né sze ket na -
gyon szép és szín vo na las bib li kus
éne kek al ko tá sá ra. S ha va la kit ezek -
kel a da lok kal Jé zus hoz tu dunk ve zet -
ni, ak kor ezek szent éne kek, még ak -
kor is, ha nem ko rá lok, a gi tár pe dig
szent hang szer, még ak kor is, ha
nem or go na. Az igé nyes, szín vo na -
las új ének az evan gé li zá ció egyik fon -
tos esz kö ze, nem sza bad tűz zel-vas -
sal ir ta ni, ha nem te ret kel le ne ne ki
ad ni min den is ten tisz te le ten. Leg -
alább egy ének ere jé ig! Így meg le het -
ne ta nul ni.

Amit meg is me rünk, an nak meg -
lát hat juk a szép sé ge it, meg sze ret het -
jük. Ha el uta sí tó ak va gyunk, ak kor
ma rad a si rán ko zás: öreg szik az egy -
ház, a fi a ta lab bak nem te szik be lá -
bu kat a temp lom ba, fogy a lét szám,
om la doz nak a fa lak.

A meg úju lás ra tö rek vők nek min -
den kor ban szem be kel lett néz ni ük
a ma ra di ak kal, a ha gyo má nyok hoz
ke mé nyen ra gasz ko dók kal, az új
idők új da la it be fo gad ni kép te le nek -
kel. Or to ló gu sok és neo ló gu sok min -
dig is harc ba száll tak egy más sal az ér -
té kek vé del me ér de ké ben.

A nyelv újí tás ide jén Ka zin czy Fe -
renc így zár ta le a vi tát: „Jól és szé pen
az ír, aki tü zes or to ló gus és tü zes neo -
ló gus egy szer s mind, s így egyes ség -
ben és el len ke zés ben van ön ma gá val.”
(Or to ló gus és neo ló gus ná lunk és
más nem ze tek nél)

Ne gon dol ja te hát sen ki, hogy az
új éne kek meg sze re té sé vel és ének -
lé sé vel el kell fe led ni a ré git! El len -
ke ző leg! Meg kell őriz ni és to vább -
ad ni. De szük sé ges az új be fo ga dá -
sa is, nem csak a fi a ta lok nak, ha nem
az idő sebb nem ze dék szá má ra is.
Hi szem, hogy a sze re tet ben min den
ge ne rá ció meg fér egy más mel lett,
s el tud ja fo gad ni a má sik íz lé sét,
szo ká sát. A meg úju lás nem je len ti
a lu the rá nus iden ti tás tu dat gyön gí -
té sét, ha nem ép pen el len ke ző leg: az
egy ház meg erő sö dé sét hoz ná ma -
gá val.

Be fe je zé sül egy új ének szö ve gét
idé zem, mely nem más, mint Wass
Al bert ver se, ze né jét Sillye Je nő sze -
rez te. Meg hall gat ha tó az Egy hang -
szer vol tam cí mű CD-ről.

Lát ha tó az Is ten
Fű ben, vi rág ban, dal ban, fá ban,
szü le tés ben és el mú lás ban,
mo soly ban, könny ben, por ban, kincs ben,
ahol sö tét van, ahol fény ég,
nincs oly ma gas ság, nincs oly mély ség,
ami ben Ő ben ne nin csen.
Arasz nyi éle tünk alatt
nincs egy csa ló ka pil la nat,
mi kor ne len ne lát ha tó az Is ten.
De jaj an nak, ki meg lá tás ra vak,
s sze me elé a fény kor lát ja nőtt.
Az csak olyan kor lát ja őt,
mi kor le száll ni fél az álom:

Íté le tes, Zi va ta ros,
vil lám-vi lá gos éj sza ká kon.

Ju hász né Sza bó Er zsé bet
ta nár (Bu da pest)

E VÉ L&LE VÉ L

„…ha va la kit ezek kel a da lok kal Jé zus hoz tu dunk
vezet ni, ak kor ezek szent éne kek…”
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Egyes élet rajz írói sze rint 1490-ben,
más for rá sok sze rint öt száz esz ten de -
je, 1510-ben szü le tett Hel tai Gás pár,
a re for má ció kor sza ká nak egyik meg -
ha tá ro zó hu ma nis tá ja. Szü le té si he -
lye szin tén bi zony ta lan, épp úgy le het
az er dé lyi né met ség fő vá ro sa, Nagy -
sze ben, mint a Hel tai ere de ti szász ne -
vé ből lo gi ku san kö vet ke ző Nagy -
disz nód, az az Helt au. Ve ze ték ne vé nek
egyéb ként szám ta lan írás mód já val
ta lál koz ha tunk – Helth, Helt hai, Hel -
tus, Hel ter, Hel ten sis, hogy
csak a leg fon to sabb pél -
dá kat em lít sük. 

A wit ten ber gi egye tem
el vég zé se után lel kész ként
mű kö dött, bib lia for dí tá sá -
ról hí res, Ko lozs vár el ső
nyom dá já nak meg ala pí tó -
ja, könyv ki adó, tör té net -
író és a kor szak ma gyar
iro dal má nak egyik nagy
egyé ni sé ge. Éle te és mun -
kás sá ga szo ro san össze -
kap cso ló dott Ko lozs vár ral,
Er dély egyik meg ha tá ro zó
val lá si, szel le mi, kul tu rá lis
és gaz da sá gi köz pont já val,
és bár szár ma zá sa sze rint
né met, szí vé ben ízig-vé rig
ma gyar volt. 

Éle tét és gon dol ko dá sát
nagy mér ték ben be fo lyá -
sol ták a kor szak hit újí tá si
tö rek vé sei. Ka to li kus val lá -
sát az 1540-es évek ele jén
ad ta fel, és Lu ther kö ve tő -
je lett, 1557-ben a hí res-ne -
ves pré di ká tor, Dá vid Fe -
renc ha tá sá ra a kál vi ni ta -
no kat fo gad ta el, majd
1569-ben uni tá ri us val lá sú lett. 1574-
ben Ko lozs vá rott hunyt el.

Hel tai Gás pár po li hisz tor volt – a
szó leg ne me sebb ér tel mé ben. Ily
mó don mun kás sá ga több szak te rü -
le tet is érint, élet mű ve pe dig csil la -
gá sza ti fel jegy zé sei, va la mint nap tár -
tör té ne ti mun kái és ki ad vá nyai ré vén
a ter mé szet tu do má nyok hoz is szo ro -
san kap cso ló dik.

Leg is mer tebb mű ve, az 1575-ben
meg je lent Ch ro ni ca az ma gya rok nac
dol ga i rol… több üs tö kös ről és me te -
or je len ség ről, me te o rit hul lás ról tesz
em lí tést. A ko mé ták kö zül ér de mes
a ké sőbb Ed mond Hal ley an gol csil -
la gász ról elv ne ve zett égi test le írá sát
meg idéz ni. A kor szel lem re jel lem ző
mó don az üs tö kö sö ket bal sze ren csét

ho zó égi tes tek nek tar tot ta, így az
1456. jú ni us 9-i pe ri hé li um át me net
idő sza ká ban ha zánk ból is lát szó csó -
vás égi ván dort Hu nya di Já nos kor -
mány zó ha lá lá val hoz ta kap cso lat ba:
„Hu nya di Já nos nac (…) az ő ha lá lát
soc je lec mu tat tác meg an nac előt te.
Mert az előt egy üst eges czil lag tá ma -
da az eg be, és ma ra da vagy har mintz
na pig. E lőn a vé ge a iám bor vi téz Hu -
nya di Já nos nac, Ma gyar or szág nac
Gu ber na to rá nac.”

A Hel tai-kró ni ka rész le te sen ír
egy 1489. ja nu ár já ban lá tott, igen fé -
nyes, út ja so rán fel rob bant me te or -
ról, az az tűz gömb ről is, me lyet szin -
tén bal jós tör té nel mi jel nek igyek -
szik áb rá zol ni, a kö vet ke ző képp:
„Ugyan azon esz ten dő ben, Bó do g -
asszony ha vá ban, mi ko ron Má tyás
ki rály Bécs be vó na, nagy menny dör -
gés és se bes csat to gás lőn az ég ben.
És mind nyá jan el ij edé nek és fél te ni
kez dék az ki rályt.”

A mű az egyik leg ko ráb bi ha zai
me te o rit hul lás ról szó ló be szá mo lót
is tar tal maz za: meg jegy zi, hogy az
1558-ban föl det ért, há rom da rab ban
fel lelt me te o rit „hu szon négy fon tot
nyo mott”. Emel lett a kró ni ka több ször
is em lí ti a Má tyás ki rály bu dai pa lo -

tá já nak bol to za tát dí szí tő, csil la gá sza -
ti vo nat ko zá sú kom po zí ci ó kat.

Hel tai Gás pár ne vé hez fű ző dik a
Ma gyar or szá gon nyom ta tott leg -
ré geb bi ka len dá ri um, a Ju di civm
ma gyar nyel ven, mind a bé czi, mind
a crac kai ju di ci u mok ból egy be gyüj -
töt tet és meg tol má czol tat tot Chris -
 tus szü le té se vtan 1569. esz ten dö re…
Az 1568-ban Ko lozs vá rott ki adott,
1569-re szó ló, az óta el ve szett mű a
tu laj don kép pe ni nap tár ból és jö ven -

dö lé se ket tar tal ma zó
prog noszt ikon ból állt. A
nap tár részt nem zet kö zi
min ták nyo mán fel te he tő -
en ma ga Hel tai ál lí tot ta
össze. 

Az éle té ben egy ide ig
Hoffgreff Györggyel kö zös,
ha lá la után öz ve gye, Hel tai
Gás pár né, az tán fia, az if -
jabb Hel tai Gás pár, majd –
összes sé gé ben száz tíz éven
át – ki zá ró lag a Heltai
család tagjai ál tal ve ze tett
ki adó gon do zá sá ban to -
váb bi ka len dá ri u mok és
csí zi ók kap cso lód nak össze
a po li hisz tor ne vé vel. Ezek
kö zül még éle té ben, 1572-
ben lá tott nap vi lá got az
1573. esz ten dő re ér vé nyes
„Ka len da ri um az 1573. esz -
ten dő re Ja cobe us Szta nisz -
ló tól…”. Ez a mű is, ha son -
ló an az elő ző ek ben em lí -
tett hez, nap tár és jö ven dö -
lés egy ben. 

Ér de kes sé ge egy hold fo -
gyat ko zás ról szó ló fe je -
zet, a kö vet ke ző tar ta lom -

mal: „Ez es ten do ben, M.D.LX XI II.
Le szen egy tellyes Ecc lip sis: Az az, A
Hóld be söt üte tic, á bo kor Czil lag nac,
á Sár kán nac, fe i é nel: 19. wyi á ra, és
Scio pu lus ra 30. Mint eszt meg
láttyuc á Ka rá czon Ha u á nac tellyes
vol tá ban, An nac az Hól nap nac 8.
na pi án. Le szen pe dig fel ic szin te
10. ora kort éyel. Mi nut. 31. Tud nia
ilic á 8. nap nac kö u et ke zö éyen.
Mi ko ron á Hóld nac nagy fo gyat ko -
zás sa le szen. Mert az Ecc lip. á kez -
de ti le szen 8. orak es tue. A kö ze pi le -
szen 10. orak. Az vé ge le szen 12.
ora kort. Az ö tellyes hosz sza le szé 3.
ora ig, m. 42. Es á hold ieszen fe ke -
te mayd egy egész ora ig, min de vi i -
ágos ág nel kül.”

g Re zsa bek Nán dor

Hel tai Gás pár és a csil la gá szat

b A Ma gyar or szá gi Egy há zi Le -
vél tá ro sok Egye sü le te (MEL TE)
jú li us 5–7-én Győr ben tar tot ta
idei ván dor gyű lé sét. A há zi gaz -
da győ ri ka to li kus egyházmegyei
le vél tár gon dos szer ve zé sé ben az
össze gyűlt szak em be rek ala po -
san meg is mer het ték a vá ros fon -
tos egy há zi em lé ke it. A ván dor -
gyű lés nek a Xán tus Já nos Mú ze -
um adott he lyet. Az evan gé li kus
le vél tá rak szá mos mun ka tár sa is
részt vett a ren dez vé nyen. 

Győr bel vá ro sa ha zánk egyik leg -
szebb és leg job ban rend ben tar tott
tör té nel mi vá ros köz pont ja; itt kap tak
szál lást a ven dé gek, és a kon fe ren cia
is itt zaj lott. 

A köz gyű lé sen nem csak be szá -
mo lók hang zot tak el, ha nem tiszt újí -
tás is zaj lott: az egy be gyűl tek meg vá -
lasz tot ták az új in té ző bi zott sá got.

Ha gyo má nyo san szép ese mé nye a
ván dor gyű lé s nek az öku me ni kus is -

ten tisz te let, me lyet ez al ka lom mal ró -
mai, il let ve gö rög ka to li kus, evan gé -
li kus és re for má tus lel kész tar tott. 

A kon fe ren cia szak mai ré szé ben el -
hang zott re fe rá tu mok el ső sor ban a le -
vél tá rak és a köz mű ve lő dés kap cso la -
tát jár ták kö rül. Meg is mer ke dhettek
a részt ve vők a ka to li kus le vél tá rak, a
pá pai re for má tus le vél tár, a me gyei és
a fel ső ok ta tá si le vél tá rak ide vá gó ta -
pasz ta la ta i val. Az ál la mi le vél tár ügy
kép vi se lői tá jé koz tat tak az ak tu á lis mi -
nisz té ri u mi, pá lyá za ti ese mé nyek ről.
Ugyan csak fon tos vo ná sa az egye sü -
let nek, hogy a ha tá ron tú li ma gyar
egy há zi le vél tá ro so kat is meg hív ja;
ezúttal er dé lyi és kár pát al jai kol lé gák
szá mol tak be ered mé nye ik ről. 

Szép gesz tu sa idén a ma gyar ál la -
mi le vél tá rak nak, hogy több mil lió fo -
rint ér ték ben aján lot tak fel le vél tá ri
do bozt, pol co kat az er dé lyi magyar
le vél tá ri anyag be gyűj tésének a tá mo -
ga tá sá ra. 

A ván dor gyű lés részt ve vői meg lá -
to gat ták a győ ri evan gé li kus, illetve a
ka to li kus egyházmegyei le vél tá rat. 

A har ma dik nap Szlo vá ki á ba ki rán -
dul tak a szak em be rek. Som or ján fel -
ke res ték a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
In té ze tet (képünkön). Az in téz ményt
Tóth Ká roly igaz ga tó mu tat ta be. A Fó -
rum 1996-ban ala kult, fel ada ta a Szlo -
vá ki á ban élő nem ze ti ki sebb sé gek –
kiemelten a felvidéki ma gyar ság –
szak sze rű ku ta tá sa, kul tú rá juk, írott és
egyéb em lé ke ik do ku men tá lá sa; en nek
meg fe le lő en az in té zet nek ko moly le -
vél tá ri és könyv tá ri gyűj te mé nye van. 

Rö vid vá ros né ző sé tán is mer ked -
het tek a le vél tá ro sok a ré gi ko ro ná -
zó vá ros sal, Po zsonnyal, meg lá to gat -
ták a vá rat, a Szent Már ton-dó mot és
a prí má si pa lo tát. Az ide gen ve ze tő
lán go ló ma gyar ság tu dat tal mu tat ta
be ezt az ősi, a ma gyar tör té ne lem -
ben olyan fon tos sze re pet ját szott te -
le pü lést. 

A ván dor gyű lés jó han gu lat ban
telt, al kal mat kí nált a szak mai ta pasz -
ta lat cse ré re, kol lé gák kal va ló ta lál ko -
zás ra és a ma gyar tör té ne lem em lé -
ke i vel va ló is mer ke dés re. 

g Czen the Mik lós

Egy há zi le vél tá ro sok ván dor gyű lé se

GYÁSZ JE LEN TÉS
„Az Is ten sze re tet, és aki a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad, és Is -
ten is őben ne.” (1Jn 4,16) 

A fel tá ma dás re mény sé gé ben és Is ten aka ra tát ku tat va tu dat juk, hogy
Ko vács Im re evan gé li kus lel kész éle té nek 56. évé ben, 2010. jú li us 12-én
ha za tért meg tar tó Urá hoz.

2010. jú li us 16-án, pén te ken du. 2 óra kor ve szünk tő le bú csút a ke me -
nes ma ga si evan gé li kus temp lom ban, majd köz vet len a gyász is ten tisz -
te let után, a vö nöc ki te me tő ben kí sér jük utol só föl di út já ra.

(Kér jük, hogy a te me tés re egy szál vi rág gal jöj je nek. A ko szo rú ra
szánt össze get, kér jük, utal ják át a Va si Evan gé li kus Egy ház me gye
11747006-20211525 szá mú szám lá já ra, kö szö ne tül azért a sok se gít sé -
gért, me lyet Sze ret tünk gyógy ke zel te té sé ben az egy ház me gyé től
kap tunk.)

Csa lád ja és gyü le ke ze tei

Összeállította: Boda Zsuzsa
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Egy kis gyü le ke zet nagy ese mé nye
Az or szág dé li ré szén fek vő Amb róz fal va–Csa nád al ber ti–Pit va ro si Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben jú li us ele jén ke rült sor az éves hit tan tá bor ra. En nek
az ese mény nek kö szön he tő en fel tá mad ni lát szik ez az igen kis lét szá mú gyü -
le ke zet, hi szen a tá bor ban har minc öt gyer mek vett részt. A tá bor ve ze tő lel -
kész nő, Cson ka Zsu zsan na mun ká ját nagy ban se gí tet te a ki lenc fel nőtt, ki
a kony há ban, ki az ének ta nu lás ban. 

A gye re kek re ak ci ó ját lát va: egy nagy sze rű hét telt el a lel kész nő nek kö -
szön he tő en. A tá bor fény pont ja a gyo pá ros für dői ki rán du lás volt, ame lyen
sze ren csé re – az elő ző na pi bo rús, esős idő höz ké pest – nagy sze rű időnk ke -
re ke dett a für dés hez. A lel kész nő mun ká ját se gí tet te még, hogy két óvó nő
is részt vett a tá bor ban; a sok kis gyer mek kö zött nagy szük ség volt ta pasz -
ta la tuk ra.

Ma gassy Zsó fia

Elég volt az idei par la men ti vá lasz tá -
sokkor meg tör tént fi as kó ah hoz,
hogy a te le ví zi ó zás kö ze li ha lá lá ról le -
hes sen be szél ni. A kam pány csend
sze ren csét len meg hosszab bí tá sa
nem csak az zal járt, hogy a té vé ké szü -
lé keken csak med dő be szél ge tést
vagy pót meg ol dás ként ki vá lasz tott
fil me ket le he tett néz ni, ha nem az in -
ter ne tes kö zös sé gi ol da lak hír köz lé -
si csa tor na ként va ló hasz ná la ta is be -
bi zo nyí tot ta mű kö dő ké pes sé gét. Rá -
adá sul ép pen nem rég je lent meg
egy ku ta tás, amely ki mu tat ta, hogy
az egye te mis ta kor osz tály mint egy
negy ven szá za lé ka már egy ál ta lán
nem néz té vét. Ők va ló szí nű leg már
a fo ci vé bé ese mé nye it is a ne ten kö -
vet ték élő ben, ha csak nem va la me -
lyik kert he lyi ség gel ren del ke ző szó -
ra ko zó hely ki ve tí tő jén fi gyel ték. És
akár vissza is tud ják néz ni a leg szebb
gó lo kat. És ez jó.

El ső sor ban per sze nem azért jó,
mert a fi a ta lok egy passzív füg gő ség -
ből egy ak tív ba ke rül het nek, ha -
nem mert részt vesz nek a je len le gi
sta tus quo meg vál toz ta tá sá ban. A
tö meg mé dia ural ma ugyan is ép pen
a te le ví zi ó zás hát tér be szo ru lá sá val
szűnik meg, hogy va la mi sok kal
sze mé lye sebb és em ber kö ze libb
vált sa fel. A mar ke tin ge se ket már
rég ebben meg érin tet te a vál to zás
sze le, ugyan is té vé rek lá mok kal már
ko ránt sem ér he tő el annyi em ber,
mint ré geb ben. Már pe dig az ed dig

hasz nált re cept vi szony lag egy sze rű
volt: mi nél több pénzt köl tünk rek -
lám ra, an nál ha té ko nyab bak le -
szünk. A te le ví zi ó zók egy ko ri ha tal -
mas, ho mo gén tö me gé nek nagy ré -
szét azon ban ma már a ne ten kell
ke res ni, rá adá sul tel je sen szét ap -
ró zó dott kis kö zös sé gek ben. Ame -
lyek be már nem le het pénz zel be ha -
tol ni, csak egy hi he tő tör té net tel,
amely elég ér de kes és ér té kes ah hoz,
hogy rá ve gye őket az in ter ak ci ó ra.

Mind ez per sze nem új prob lé ma,
és va ló já ban nem is kell új meg ol dá -
so kat ke res ni rá. A Pál apos tol ko rá -
ban lé te zett vi lág ugyan is ke vés bé tér
el a ma i tól, mint a te le ví zi ó zás kor -
sza ká tól. A hi tet len Saul ból lett egy -
ház épí tő nek ugyan is az ókor ban kis
cso por tok és gyü le ke ze tek kö zött
kel lett hir det ni az evan gé li u mot, és
a ma em be re is így ér he tő el az in ter -
ne tes kö zös sé gek ben. Saul pál for du -
lá sa rá adá sul olyan tör té net, amely
mel lett ne héz kö zö nyö sen el men ni.

Seth Go din (http://sethgo din.type -
pad.com/) egyik elő adá sát olyan sze -
mé lyek fo tó i nak be mu ta tá sá val kezd -
te, akik lu fi ból haj to gat tak kü lön fé -

le vic ces fi gu rá kat, majd azt mond -
ta, hogy ezek az em be rek pon to san
tud ják, mi vel fog lal koz nak, míg a je -
len lé vő, több nyi re ve ze tő po zí ci ó ban
dolgozó sze mé lyek va ló szí nű leg nem.
De egy ben a se gít sé gük re is si e tett:
ők va ló szí nű leg az zal töl tik min den -
nap ja i kat, hogy meg vál toz tas sák a
sta tus qu ót. Hogy meg vál toz tas sa nak
va la mit a vi lá gon, ami sze rin tük nem
mű kö dik jól.

És eh hez nem kell fel tét le nül Pál
vagy Lu ther Már ton ka li be rű tör té -
nel mi sze mé lyi ség nek len ni, kü lö -
nö sen az in ter net vi lá gá ban, ahol
na gyon könnyen meg ta lál ha tók a
ha son ló ér dek lő dé sű és ér ték ren dű
sze mé lyek. Annyi kell csak, hogy ki -
néz zük ma gunk nak a vi lág egy ap -
rócs ka sze le tét, amely nek szük sé -
ge van a vál toz ta tás ra, és fog junk
hoz zá.

Nem je lent he tő ki, hogy az idei
Szél ró zsa tör té nel mi le he tő ség, de vi -
tat ha tat lan, hogy az evan gé li kus
egy ház nak egy-két év ti zed múl va
már ezek re a fi a ta lok ra kell épí te nie.
Több ezer lu the rá nus if jú egy he lyen
pe dig több mint egy jó bu li. Al ka lom
ar ra, hogy élet re kelt sük ben nük a
rej tett lá za dót, aki a mai kor szel lem -
mel el len tét ben haj lan dó hi tét kép -
vi sel ni a vi lág ban. Akik meg vál toz -
tat ják a sta tus qu ót, aho gyan an nak
ide jén Pál apos tol tet te. Nem is
hang zik rosszul.

g N. B.

A status quo meg vál toz ta tá sa
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Ró má ban jár tam. Éle tem ben har -
mad szor. El ső al ka lom mal még teo -
ló gusko rom ban dr. Szent pé tery Pé ter
teo ló gi ai ta nár ve ze té sé vel jut hat tam
ki mint az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem kül dött sé gé nek tag ja. Ta -
valy soltvadkerti gyü le ke ze tünk if jú -
sá gá nak kis cso port já val jár tam ott.
Idén a ju bi lá ló, húsz éves óvo dánk pe -
da gó gus ka rá val vág hat tam ne ki az
út nak. 

Van, amit most elő ször lát tam,
van, amit már har mad szor, még is él -
mény volt. Úgy hi szem, vé gig jár ni a
Via Cru cist, meg áll ni Pál apos tol
mo nu men tá lis szob ra előtt, lát ni a
La te rán ősi fa la it nem le het elég szer.

Még is, ami leg in kább el gon dol kod ta -
tott – akár a pá pai auden ci án, akár
má sutt, temp lo mok ban, szak rá lis te -
rek ben –, az a vá ros ban hul lám zó tö -
meg volt. Ter mé sze te sen a tu ris ták tö -
me ge, de a za rán do kok tö me ge is.

Egy tu ris ta nem áll két órát a tű -
ző me di ter rán na pon a Szent Pé ter
té ren, hogy meg hall gas sa a pá pa
sza va it, ha nem ti zen öt perc után
ott hagy ja. Egy tu ris ta nem áll sor -
ba fél na pot, hogy be jus son a Va ti -
ká ni Mú ze um ba, hogy lát has sa a
Six tus-ká pol nát, ha nem fog ja ma -
gát, és vissza jön más nap, más idő -
pont ban.

Aki járt már Ró má ban, mond hat -
ja, hogy mind ez üz let – két ezer év

egy há zi mű kin cse i re épí tett, pro -
fesszi o ná li san meg szer ve zett ide gen -
for gal mi lát vá nyos ság. Bi zo nyo san
az is. Még is, két ség te le nül nagy a hí -
vő za rán do kok száma. És érez he tő a
Lé lek is – tö me gé vel jön nek a hí vek.

Ér de kes volt ezt szem lél ni an nak
fé nyé ben, hogy egy há zunk köz vé le mé -
nyét erő sen fog lal koz tat ja a so ron kö -
vet ke ző nép szám lá lás, amely ben vé -
gül rá kér dez nek az egy há zi-val lá si
ho va tar to zás ra is. Leg utóbb még át -
lép tük a bű vös 300 ez res ha tárt, fé -
lő, hogy most jó val sze ré nyebb lesz ez
a szám. És amíg a tör té nel mi fe le ke -
ze tek kö zül a ró mai ka to li kus vagy a
re for má tus egy ház szin te meg sem

érez – mond juk – né hány tíz ez res
csök ke nést, ad dig ne künk ez már
tra gi ku san sok vol na. Mert be esünk
egy olyan lét szám alá, ahol már
súly ta lan ná, majd hogy nem ko moly -
ta lan ná vá lunk.

Van nak szép in téz mé nye ink, te vé -
keny ke dünk az ok ta tás, az idős gon -
do zás te rü le tén, vi szont – pár ki vé tel -
től el te kint ve – gyü le ke ze te ink nagy
több sé gé ben bi zony ke ve seb ben ül nek
a temp lom pa dok ban, mint öt vagy tíz
éve. Mond hat juk per sze azt, hogy a
tár sa dal mi fo lya ma tok min ket is el -
ér nek, ezek elől nem tu dunk ki tér ni.
Las san ki hal az a nem ze dék, amely
a har min cas évek éb re dé si moz gal -
mán nőtt fel, és amely ki tar tott az

egy ház ban tű zön-ví zen át, átvit te
az egy há zat az el múlt negy ven éven,
min de nen hű ség gel…

Tud juk, hogy a ró mai ka to li kus
egy ház is küzd a ma ga prob lé má i val
– de Ró má ban, a tö meg ben még is
érez tem azt, hogy ők el in dul tak va la -
mer re. Nem akar ják meg vár ni és
nem akar ják meg él ni, hogy egy szer
csak ki kell jen mon da ni uk; „Hát ma
sen ki nem jött temp lom ba, szün tes -
sük meg ezt a gyü le ke ze tet…”

Sze ret ném le szö gez ni, én azt írom
most le, amit a Szent Pé ter-ba zi li ká -
ban „érez tem”, ami kor lát tam a Fü -
löp-szi ge te ki vagy az af ri kai cso por -
to kat, az em be re ket, akik sír tak, hogy

el jut hat tak oda… És nem más be szél
be lő lem, mint a fél tő sze re tet, és tu -
dom, hogy so kan na gyon sok min dent
meg pró bál nak. 

Egy sze rű vi dé ki lel kész ként nem
tisz tem az egy ház táv la ti stra té gi á -
ját meg al kot ni, ab ba be le szól ni. Egy -
sze rű en együtt gon dol kod ni sze ret -
nék: mi a ki tö ré si pon tunk? Misszi -
ói gyü le ke ze tek lét re ho zá sa? Va la mi
21. szá za di éb re dé si moz ga lom in dí -
tá sa? Evan gé li zá ció? Lel ké sze ink
ösz tö ké lé se? El köl tö ző hí ve ink nyo -
mon kö ve té se? Mi az, ami nem a las -
sú be le tö rő dést vi zi o nál ja elénk, ha -
nem lé lek kel telt, épü lő evan gé li kus
egy há zat?

g Ho mo ki Pál

Ró má ban jár tam
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Nyi tott temp lom éj sza ká ja
Is mét egy rend ha gyó es té re tár ják szé les re temp lo -
muk aj ta ját a pusz ta föld vá ri evan gé li ku sok jú li us 23-
án, pén te ken, ami kor im már har mad szor ren de zik
meg a „nyi tott temp lom éj sza ká ját”.

A prog ram
• 18 óra: Be me le gí tő já té kok ki csik nek és

na gyok nak
• 19 óra: Az Im má nu el ze ne kar ze nés bi zony ság té te le
• 20 óra: „Élő kö vek ün ne pe” – in ter ak tív is ten tisz te let. Igét hir det:

Ribársz ki Ákos lel kész szen te lés előtt ál ló teo ló gus
• 21 óra: Es kü vői ru ha-be mu ta tó Za la i né Kacz kó Ág nes nő isza bó-mes -

ter (a gyü le ke zet fel ügye lő je) mun ká i ból
• 21 óra 30 perc: „Kis éji ze ne” – ra pid or go na kon cert (köz re mű kö dik:

De ák Gab ri el la)
• 22 óra: Film ve tí tés
• 23 óra 45 perc: Nap zá ró gyer tya fé nyes áhí tat, éj sza kai ének lés és ál dás
• Egész es te: Kincs ke re ső (me di tá ci ós temp lom to rony)

A gyü le ke zet tag jai ha rap ni va ló val és fris sí tő vel vár ják az ér ke ző ket.
A ren dez vény blog ja az in ter ne ten: http://nyi tott temp lom.blog.hu
Nyi tott aj tók kal és nyi tott szív vel vár nak min den kit a pusz ta föld vá ri evan -
gé li ku sok.

H I R D E T É S

Hi ba iga zí tás • La punk múlt he ti szá má nak 15. ol da lán, a Kö szö net és gra -
tu lá ció Ná dasd evan gé li kus lel kész asszo nyá nak cí mű ol va sói le vél ben
hely te le nül „tá jol tuk be” Ná dasd köz sé get. Ná dasd va ló já ban már nem
Zala, hanem Vas me gyé ben fek szik. A hi bá ért az érin tet tek és ol va só -
ink el né zé sét kér jük. – A szerk.

Bár la punk ban természetesen „nem ma gun kat pré di kál juk”, időn ként
meg esik, hogy a szer kesz tő sé günk há za tá ján zaj ló, szá munk ra öröm te li ese -
mény hírét is megosz tjuk ol va só ink kal. Ilyen volt múlt hét szom ba tján sze -
re tett szer kesz tő sé gi tit ká runk esküvője. Vi tá lis Ju dit és az ugyan csak evan -
gé li kus Zsolczai Ba lázs a kecs ke mé ti evan gé li kus temp lom ban fo ga dott örök
hű sé get egy más nak. Az if jú pár ra Is ten ál dá sát kér jük!

Evangélikus (házas)élet
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VASÁRNAP

21.30 / Du na Tv
Sze resd apá dat!
(fran cia–ka na dai–an gol–
sváj ci film drá ma, 2002) (99')
Léo Shep herd, a hí res író
egye dül, a vi lág tól el zár tan él
egy he gyi ta nyán. Egy na pon
ér te sí tést kap, hogy el nyer te
az iro dal mi No bel-dí jat. Mo -
tor ra száll, és el in dul az au tó -
pá lyán Stock holm fe lé. Az
ap ja el hi de gü lé se mi att szen -
ve dő fiú, a dro gos Pa ul gra tu -
lál ni akar ne ki, ezért au tó val
kö vet ni kez di. Azt re mé li,
hogy az öröm hír hal la tán ta -
lán eny hül a ri deg ség kö zöt -
tük. Va la hol az Al pok és a
Bal ti-ten ger kö zött, apa és fia
he ve sen össze szó lal koz nak, s
szin te öl re men nek. A nagy
írót hi á ba vár ják a díj át adá si
ce re mó ni án.

HÉTFŐ

4.50 / m2
Ars mu si ca
Ké pek a ma gyar ze ne tör té -
ne té ből. Kö zép ko ri ze nék
8.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Csa lá dok a csa lá do kért
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
20.30 / Du na Tv
Hold fény év
(ame ri kai ro man ti kus drá -
ma, 2002) (112')
21.10 / PAX
Job bítsd a nem zet öt!
(kon cert film)
Szo ko lay Sán dor mű ve
00.25 / Du na Tv
Múlt idő ’90 (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat, 2010)

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
5.40 / Du na II. Au to nó mia
Jel ke reszt től a Szent György-
ke resz tig (ma gyar do ku men -
tum film, 2002) (12')
16.00 / PAX
Én va gyok az Út
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Hét köz na pi sza lon. Anya ság,
gon dos ko dás, fe le lős ség
21.00 / Film mú ze um
Szind bád (ma gyar film -
dráma, 1971) (90')
22.15 / Du na Tv
…evi lág ból…
(fe ke te-fe hér, ma gyar do ku -
men tum film, 1988) (75')
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
A két kö zép pont
Gyök össy End re köny vé ből

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
16.05 / Hír Tv
Ősök te re
18.00 / PAX
Éb re dés
A Zá ke us Mé dia cent rum
egy há zi ma ga zin mű so ra
18.05 / m2
Épí tett szép sé gek (25')
Keszt hely
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ egy ház -
zené ből
22.10 / Du na Tv
Így nőt tem fel (ame ri kai
filmdrá ma, 2004) (96')

CSÜTÖRTÖK

12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.40 / Du na Tv
Fesz ti vál so ro ló, avagy ka lan -
do zás a ha gyo má nyok vi lá -
gában
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2010) (20')
16.45 / Má ria Rá dió
Hit vé dő
Győ ri Ta más evan gé li kus,
Bacs kai Bá lint re for má tus
lelkész és Ipoly atya hit vé del -
mi mű so ra
18.30 / PAX
Sch we i tzer Jó zsef
(port ré film)
21.00 / Du na Tv
A nyi tány
(thai föl di élet raj zi drá ma,
2004) (101')
21.50 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)

PÉNTEK

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
11.00 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
15.15 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film)
Le ven te Pé ter elő adó mű vész
20.00 / PAX
„Szár nya kat ad ja tok…!”
Schäf fer Er zsé bet új ság író
elő adá sa
21.35 / Du na Tv
„Egy har ma d or szág” – Tri a -
non-kon fe ren cia, 2010, Pá rizs
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (28')
22.05 / Du na Tv
Apu bol dog sá ga
(ame ri kai ro man ti kus drá -
ma, 2007) (95')
0.40 / Du na Tv
Még ál mom ban sem
(olasz já ték film, 2002) (79')

SZOMBAT

10.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
10.20 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (30')
13.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ban di és a kecs kék
13.00 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
14.45 / PAX
Pi lá tus. Re mé nyik Sán dor
Pilá tus cí mű ver sé nek ze nés
fel dol go zá sa a Po é zis együt -
tes elő adá sá ban
15.30 / Hír Tv
Ba la ton Bike Fest 
22.40 / m1
Sze rel mem, Sza ra je vó
(hor vát–oszt rák–né met film -
drá ma, 2006) (90')

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
9.00 / Lánc híd Rá dió
Hit vi lág
A tör té nel mi egy há zak
magazin ja
9.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.55 / m1
Szél ró zsa
Or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zó Szar va son
(Is mét lés: 13.55 / m2)
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
22.25 / m2
A vi har min dent fel ka var
(fran cia drá ma, 2006) (87')

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin (katalin.zombory@lutheran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:
Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Rovatvezetők: Boda Zsuzsa – Új nap – új ke gye lem (zsuzsa.boda@lu the ran.hu),
Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu),
Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1

1
3
3
1
3
0
2
1
0
2
9
8

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
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Va sár nap
Az Úr lát ja az em ber út ja it. Péld 5,21 (Jn 5,28–29; Jn 6,1–15; Ap Csel 2,41–
47; Zsolt 53) Is ten lát ja lel kem – hív juk ta nú ul az Úr is tent. Mi lyen sok -
szor mond juk, ta lán be le sem gon dol va, mi lyen sú lyos, ko moly sza vak! Hi -
szen Is ten lát min den rej tett, koz me ti ká zott bűnt is. Látja rom lott, iga zi
va lón kat. Lát ja az em ber szí vét, lel két az zal a lá tás sal, amely ter mé sze te -
sen nem a szem lá tá sa. Va jon tu dom-e úgy lát ni ön ma ga mat és a vi lá got,
aho gyan Is ten lát ja? Az Atya a Krisz tus ban te rem tett en gem és az egész
vi lá got, és Krisz tus ban jó nak, sze re tet re mél tó nak, meg vál tott nak lát ja azt
(vö. Róm 11,36). E mé lyebb lá tás azt mond ja, hogy van re mény, mert meg -
vál tot tak va gyunk, és az evan gé li um bo lond sá ga éle tünk egyet len, szik -
la szi lárd öröm hí re.

Hét fő
Kö rül fon tak a ha lál kö te lei, nyo mo rú ság ban és bá nat ban va gyok. De az Úr
ne vét hí vom se gít sé gül: Ó, Uram, mentsd meg éle te met! Zsolt 116,3–4 (Zsid
5,7; 2Krón 30,13–22; Jn 5,31–47) Az el ső mon da tot bár ki el mond hat ja. Az
em be ri ség örök jaj ki ál tá sa év ez re dek óta hang zik. Há bo rúk, csa pá sok, jár -
vá nyok vagy „csak” a min den na pi élet ter hei, a be teg ség, öreg ség, majd a
ha lál ka pu já ba ér ke zés. Nyo mo rú ság és bá nat – in nen néz ve nincs erős, vég -
le ges fo gódz ko dó. És ak kor jön a „de”. A más pers pek tí vá ból lá tás. Mert Is -
ten nem hagy ta ma gá ra a vi lá got! Ez nem ön vi gasz ta ló mant ra, fik ció, ha -
nem tény! Is ten ki nyi lat koz tat ta ma gát, szólt igé jé ben, pró fé ták ál tal, meg -
ígér te, hogy kö zénk jön, és Jé zus ban ígé re tét be is vál tot ta. Nem fél ni, sír -
ni va gyunk e föl dön! Az Úr ma is erős vá runk.

Kedd
A nyo mo rul tak és a sze gé nyek vi zet ke res nek, de nincs, nyel vük ki szá rad a szom -
jú ság tól. De én, az Úr, meg hall ga tom őket. Ézs 41,17 (Jel 21,6c; Mt 22,1–14;
Jn 6,1–15) A má so dik vi lág há bo rú alatt a budai Vár hegy mé lyén szik la kór -
ház mű kö dött. Áram fej lesz tő je volt, ám a víz után pót lás az ost rom alatt aka -
do zott. So kan szom jan haltak, vagy a víz hi á nyá ban el ma radt mű té tek, el -
fer tő ző dött se bek mi att vesztették életüket. A test szom jú sá gá val el len tét -
ben a lé lek szom jan ha lá sá ra rit kán gon do lunk. Előb bi től fé lünk, te szünk el -
le ne, utób bi val – hogy tisz ta, szent, is te ni szót, lel ket fel eme lő igét kap junk
nap mint nap, s ab ból épül ve él jünk egész sé ges lel ki éle tet – tö rő dünk-e? Nem
kel le ne ki tár ni lel künk ki szá radt tá ja it Is ten éle tet fa kasz tó vi zé nek?

Szer da
Jé zus mond ta: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” Mt 11,28 (Ézs 25,4; Zak 8,9–
17; Jn 6,16–21) Ki ket hív ilyen ben ső sé ges sza vak kal Jé zus? Azo kat hív ja, aki -
ket mi, em be rek in kább el ke rül nénk. Mert zi lál tak, ide ge sek, haj szol tak, fá -
sul tak, szo mo rú ak. Be le fá rad tak, sír nak, tes ti-lel ki ter he ik van nak. Őket mi
in kább el kül de nénk, hisz van elég ba junk. Jé zus ma gá hoz hív ja azo kat is, akik
úgy ér zik, hogy az ő éle tük már nem al kal mas sem mi re, el ve szett, ha szon -
ta lan. Ná la ugyan is más fo gad ta tás vár. Azok le he tünk, akik va gyunk; amit
kí nál, nincs fel té tel hez kö tve. Ennyit kér: jöj je tek, amint vagy tok, mind nyá -
jan, őszin te szív vel.

Csü tör tök
Jöj je tek, bo rul junk le, ha jol junk meg, es sünk térd re al ko tónk, az Úr előtt! Zsolt
95,6 (Jel 5,12; 1Kor 10,16–17; Jn 6,22–27) Ha Is ten nagy sá gát, di cső sé gét, szent -
sé gét ka pis kál ni kez di az em ber, csak le bo rul ni tud. Vagy mint Pé ter: ta lál -
ko zik Jé zus sal, és kezd fel tá rul ni előt te sze mé lyé nek tit ka (bár még mennyi -
re nem is me ri…), s meg re meg, ami kor ez a Jé zus hív ja őt kö ve tés re. Csak azt
tud ja meg val la ni, hogy sa ját ere jé ből nem ké pes meg fe lel ni. „Menj el tő lem,
mert bű nös em ber va gyok, Uram!” (Lk 5,8) Va la mi ha son ló re me gést ér zünk
mi is, ami kor a Krisz tus ban va ló ta lál ko zás ban fel tá rul Is ten iga zi va ló ja, irán -
tunk va ló, ál do za tot nem kí mé lő sze re te te. S hogy mit kí ván tő lünk, ha iga -
zi ke resz tény éle tet aka runk él ni. 

Pén tek
Amit csak akar az Úr, meg te szi az égen és a föl dön és a mély sé ges ten ge rek -
ben. Zsolt 135,6 (Róm 11,36; Lk 22,14–20; Jn 6,28–40) Az el bi za ko dott em -
be ri ség né ha kap egy fi gyel mez te tést, hogy nem ő az úr égen, föl dön. Nem -
ré gi ben az iz lan di tűz há nyó he tek re meg bé ní tot ta Eu ró pát. Pusz tít, rom bol
az ár víz, az eső zé s. (7. v.: „Fel hő ket hoz fel a föld szé lé ről, vil lá mo kat szór, ha
esik az eső, sze let bo csát ki kam rá i ból.”) Ez az ige a hí vő em ber glo bá lis as -
pek tus ból ki in du ló cso dá la tát, örö mét mu tat ja fel: ez a min de ne ken Úr Is -
ten „igaz sá got szol gál tat né pé nek, és meg kö nyö rül szol gá in”.

Szom bat
Sze ret lek, Uram, erős sé gem! Zsolt 18,2 (Ef 6,10; Jel 19,4–9; Jn 6,41–59) Van
egy gyü le ke ze ti ima cso port, amely azért jön össze hét ről hét re, hogy imá -
ban hor doz zon em be re ket, ügye ket. Pél dá ul a gyü le ke zet meg erő sö dé sét. A
misszió ügyét. Egyes tag jai konk rét ba ját. Ezek az em be rek nem hí res misszi -
o ná ri u sok, apos to lok vagy re for má to rok. Ha nem mint mi: né ha erős, né ha
fá radt, gyen ge vagy idős em be rek. Eb ből az igé ből tud ják, hogy ne kik: van
ere jük. S kér ni, zör get ni mer nek. Ahon nan az ő ere jük van, ott a mi szá munk -
ra is van ele gen dő.

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemNyá ri mun ka rend az Ül lői úton
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.) jú li us 26., hét fő től au gusz tus 6., pén te kig – a nyá ri sza -
bad ság egy idő ben tör té nő ki adá sa mi att – ál ta lá nos mun ka le ál lás ra ke -
rül sor. El ső mun ka nap: au gusz tus 9., hét fő.

Az Ül lői út 24. szám alatt ta lál ha tó gyűj te mé nyek nyit va tar tá sa:
• Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár jú li us 26., hét fő től au gusz tus 31.,

ked dig lesz zár va. El ső mun ka nap: szep tem ber 1., szer da.
• Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár au gusz tus ban zár be. El ső mun ka -

nap: szep tem ber 1., szer da. Azon a hé ten, ami kor az or szá gos iro da
már zár va lesz, jú li us 26–30. kö zött ügye le tet szer vez nek, te hát még
lá to gat ha tó ak.

„Har cold meg a hit ne mes har cát,
ra gadd meg az örök éle tet, amely -
re el hí vat tál, amely ről val lást
tet tél szép hit val lás sal sok ta nú
előtt.” (1Tim 6,12) Öröm mel ér te -
sí tem, hogy Is ten ke gyel mé ből Itt -
zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke jú li us 24-
én 15 órai kez det tel ün ne pi is ten -
tisz te let ke re té ben lel késszé szen -
tel a tor da si evan gé li kus temp -
lom ban. (Tor das, Sza bad ság u.
132.). Az is ten tisz te let re és az
utá na tar tan dó sze re tet ven dég -
ség re sze re tet tel hí vom és vá -
rom Önt és ked ves csa lád ját.

Nagy Gá bor

Kény szer szü net a mú ze um ban
Meg kez dőd tek az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um (EOM) bő ví té sé nek
elő ké szí tő mun ká la tai. Mint min den fel újí tás nál, itt is adód tak nem várt
ne héz sé gek, ezért az in téz mény jú li us 19-étől (hét fő től) – elő re lát ha tó -
lag – au gusz tus 3-áig (ked dig) zár va tart.


